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พระอภิธรรมปฎก
เลม ๒
วิภังคปกรณ
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้
๑. ขันธวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๑] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
รูปขันธ
[๒] ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน
รูปอยางใดอยางหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปจจุบัน รูปภายใน
รูปภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีตรูปไกล รูปใกล
ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวารูปขันธ
[๓] ในรูปขันธนั้น รูปอดีต เปนไฉน
รูปใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว ถึงความ
ดับสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขากับสวนอดีต ไดแก
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นีเ้ รียกวารูปอดีต
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รูปอนาคต เปนไฉน
รูปใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดยิ่ง ยังไม
ปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคต
สงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้
เรียกวารูปอนาคต
รูปปจจุบัน เปนไฉน
รูปใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลวปรากฏแลว
เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตัง้ ขึ้นพรอมแลว ที่เปนปจจุบนั สงเคราะหเขากับสวน
ปจจุบัน ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นีเ้ รียกวารูปปจจุบนั
[๔] รูปภายใน เปนไฉน
รูปใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล
อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหา
ภูตรูป ๔ นีเ้ รียกวารูปภายใน
รูปภายนอก เปนไฉน
รูปใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล
อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหา
ภูตรูป ๔ นีเ้ รียกวารูปภายนอก
[๕] รูปหยาบ เปนไฉน
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ นีเ้ รียกวารูปหยาบ
รูปละเอียด เปนไฉน
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติ ินทรีย กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุรูปลหุตา
รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตากวฬิงการาหาร นีเ้ รียกวา
รูปละเอียด
[๖] รูปทราม เปนไฉน
รูปใด ของสัตวนั้นๆ ที่นา ดูหมิ่น นาเหยียดหยาม นาเกลียด นาตําหนิ ไมนา
ยกยอง ทราม รูกันวาทราม สมมติกันวาทราม ไมนาปรารถนาไมนารัก ไมนาชอบใจ
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นีเ้ รียกวารูปทราม
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รูปประณีต เปนไฉน
รูปใด ของสัตวนั้นๆ ที่ไมนาดูหมิน่ ไมนาเหยียดหยาม ไมนาเกลียดไมนาตําหนิ
นายกยอง ประณีต รูกนั วาประณีต สมมติกันวาประณีต นาปรารถนา นารัก นาชอบใจ
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นีเ้ รียกวารูปประณีต
หรือพึงทราบรูปทรามรูปประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆ เปนชัน้ ๆไป
[๗] รูปไกล เปนไฉน
อิตถินทรีย ฯลฯ กวฬิงการาหาร หรือรูปแมอื่นใดมีอยูในทีไ่ มใกล ในที่ไมใกลชดิ
ในที่ไกล ในทีไ่ มใชใกล นี้เรียกวารูปไกล
รูปใกล เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยูในทีใ่ กลเคียงในที่
ใกลชิด ในที่ไมไกล ในทีใ่ กล นี้เรียกวารูปใกล
หรือพึงทราบรูปไกลรูปใกล โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนัน้ ๆ เปนชั้นๆ ไป
เวทนาขันธ
[๘] เวทนาขันธ เปนไฉน
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง คือ เวทนาอดีต เวทนาอนาคต เวทนาปจจุบัน
เวทนาภายใน เวทนาภายนอก เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เวทนาทราม เวทนา
ประณีต เวทนาไกล เวทนาใกลประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาเวทนาขันธ
[๙] ในเวทนาขันธนั้น เวทนาอดีต เปนไฉน
เวทนาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว
ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขากับสวนอดีต ไดแกสุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาอดีต
เวทนาอนาคต เปนไฉน
เวทนาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบงั เกิด ยังไมบังเกิดยิ่ง
ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปน
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อนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก สุขเวทนาทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวา
เวทนาอนาคต
เวทนาปจจุบัน เปนไฉน
เวทนาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลว ปรากฏแลว
เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตัง้ ขึ้นพรอมแลวที่เปนปจจุบนั สงเคราะหเขากับ
สวนปจจุบนั ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาปจจุบัน
[๑๐] เวทนาภายใน เปนไฉน
เวทนาใด ของสัตวนั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่
สัมปยุตดวยตัณหาทิฐยิ ึดครอง ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา นีเ้ รียกวา
เวทนาภายใน
เวทนาภายนอก เปนไฉน
เวทนาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
มีเฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข
เวทนา นี้เรียกวาเวทนาภายนอก
[๑๑] เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เปนไฉน
อกุศลเวทนาเปนเวทนาหยาบ กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนาละเอียด กุศล
เวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาหยาบ อัพยากตเวทนาเปนเวทนาละเอียด ทุกขเวทนาเปน
เวทนาหยาบ สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนา
เปนเวทนาหยาบ อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาละเอียด เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาหยาบ
เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาหยาบ
เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาละเอียด
หรือพึงทราบเวทนาหยาบเวทนาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเปน
ชั้นๆ ไป
[๑๒] เวทนาทราม เวทนาประณีต เปนไฉน
อกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนาประณีต
กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม อัพยากตเวทนาเปนเวทนาประณีต ทุกขเวทนาเปน
เวทนาทราม สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปน
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เวทนาทราม อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาประณีต เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาทราม
เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาประณีต เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาทราม
เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาประณีต
หรือพึงทราบเวทนาทรามเวทนาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเปน
ชั้นๆ ไป
[๑๓] เวทนาไกล เปนไฉน
อกุศลเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนา กุศลเวทนาและ
อัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนาไกลจากอกุศลเวทนาและ
อัพยากตเวทนา อกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากกุศลเวทนา อัพยากต
เวทนาเปนเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอกุศลเวทนากุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนา
ไกลจากอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากทุกขเวทนา สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากทุกขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนา อทุกขม
สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนา สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปน
เวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผูไมเขาสมาบัตเิ ปนเวทนาไกลจากเวทนาของผูเขา
สมาบัติ เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาไกลจากเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ เวทนาที่เปน
อารมณของอาสวะเปนเวทนาไกลจากเวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ เวทนาทีไ่ มเปนอารมณ
ของอาสวะเปนเวทนาไกลจากเวทนาที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนาไกล
เวทนาใกล เปนไฉน
อกุศลเวทนาเปนเวทนาใกลกับอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนาใกลกับกุศลเวทนา
อัพยากตเวทนาเปนเวทนาใกลกับอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปนเวทนาใกลกับทุกขเวทนา
สุขเวทนาเปนเวทนาใกลกับสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาใกลกับอทุกขมสุขเวทนา
เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาใกลกับเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ เวทนาของผูเ ขาสมาบัติ
เปนเวทนาใกลกับเวทนาของผูเขาสมาบัติ เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาใกลกับ
เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะ เวทนาทีไ่ มเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาใกลกับเวทนาที่ไม
เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนาใกล
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หรือพึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆ เปน
ชั้นๆ ไป
สัญญาขันธ
[๑๔] สัญญาขันธ เปนไฉน
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง คือ สัญญาอดีต สัญญาอนาคตสัญญาปจจุบัน
สัญญาภายใน สัญญาภายนอก สัญญาหยาบสัญญาละเอียด สัญญาทราม
สัญญาประณีต สัญญาไกลสัญญาใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวา
สัญญาขันธ
[๑๕] ในสัญญาขันธ นั้น สัญญาอดีต เปนไฉน
สัญญาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว ถึงความ
สิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขากับสวนอดีต ไดแกจักขุสมั ผัสสชา
สัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัส
สชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญานี้เรียกวาสัญญาอดีต
สัญญาอนาคต เปนไฉน
สัญญาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบงั เกิดยังไมบังเกิด
ยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึน้ ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตงั้ ขึ้นยังไมตั้งขึน้ พรอม
ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุสมั ผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชา
สัญญา นี้เรียกวาสัญญาอนาคต
สัญญาปจจุบัน เปนไฉน
สัญญาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลว
ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลวที่เปน
ปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯมโนสัมผัสสชา
สัญญา นี้เรียกวาสัญญาปจจุบัน
[๑๖] สัญญาภายใน เปนไฉน
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สัญญาใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะ
บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยดึ ครอง ไดแกจกั ขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาภายใน
สัญญาภายนอก เปนไฉน
สัญญาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาภายนอก
[๑๗] สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด เปนไฉน
สัญญาอันเกิดแตปฏิฆสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตปญจทวาร) เปนสัญญาหยาบ
สัญญาอันเกิดแตอธิวจนสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตมโนทวาร) เปนสัญญาละเอียด อกุศลสัญญา
เปนสัญญาหยาบ กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาละเอียด กุศลสัญญาและอกุศล
สัญญาเปนสัญญาหยาบ อัพยากตสัญญาเปนสัญญาละเอียด สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
เปนสัญญาหยาบ สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาละเอียด
สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาหยาบ สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนาเปนสัญญาละเอียด สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาหยาบ สัญญาของผูเขาสมาบัติ
เปนสัญญาละเอียด สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาหยาบ สัญญาที่ไมเปนอารมณ
ของอาสวะเปนสัญญาละเอียด
หรือพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆ เปน
ชั้นๆ ไป
[๑๘] สัญญาทราม สัญญาประณีต เปนไฉน
อกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาประณีต
กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม อัพยากตสัญญาเปนสัญญาประณีต สัญญาที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนสัญญาทราม สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา
เปนสัญญาประณีต สัญญาทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาทราม สัญญา
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาประณีต สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาทราม
สัญญาของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาประณีต สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาทราม
สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาประณีต
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หรือพึงทราบสัญญาทรามสัญญาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเปนชัน้ ๆ ไป
[๑๙] สัญญาไกล เปนไฉน
อกุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญา กุศลสัญญาและ
อัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากอกุศลสัญญาและ
อัพยากตสัญญา อกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญา อัพยากตสัญญา
เปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอกุศลสัญญา กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาไกล
จากอัพยากตสัญญาสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวย
สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
สัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสัญญา
ไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนา เปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สัญญา
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาของผูเขาสมาบัติ
เปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาไกลจาก
สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่
เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสัญญาไกล
สัญญาใกล เปนไฉน
อกุศลสัญญาเปนสัญญาใกลกับอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญาใกลกับกุศลสัญญา
อัพยากตสัญญาเปนสัญญาใกลกับอัพยากตสัญญา สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญา
ใกลกับสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่สัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ
สัญญาของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาที่เปนอารมณของ
อาสวะเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่เปนอารมณของอาสวะ สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปน
สัญญาใกลกับสัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสัญญาใกล
หรือพึงทราบสัญญาไกลสัญญาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเปนชั้นๆ ไป
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สังขารขันธ
[๒๐] สังขารขันธ เปนไฉน
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง คือ สังขารอดีต สังขารอนาคต สังขารปจจุบัน สังขาร
ภายใน สังขารภายนอก สังขารหยาบ สังขารละเอียดสังขารทราม สังขารประณีต
สังขารไกล สังขารใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาสังขารขันธ
[๒๑] ในสังขารขันธนั้น สังขารอดีต เปนไฉน
สังขารเหลาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว
ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขากับสวนอดีต ไดแก
จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา
กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารอดีต
สังขารอนาคต เปนไฉน
สังขารเหลาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบงั เกิดยิ่ง
ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคต
สงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุสมั ผัสสชาเจตนาฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้
เรียกวาสังขารอนาคต
สังขารปจจุบัน เปนไฉน
สังขารเหลาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิง่ แลว
ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลวที่เปนปจจุบนั
สงเคราะหเขากับสวนปจจุบนั ไดแก จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา นี้
เรียกวาสังขารปจจุบัน
[๒๒] สังขารภายใน เปนไฉน
สังขารเหลาใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล
อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชา
เจตนา นีเ้ รียกวาสังขารภายใน
สังขารภายนอก เปนไฉน
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สังขารเหลาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตนเกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเจตนา นีเ้ รียกวาสังขารภายนอก
[๒๓] สังขารหยาบ สังขารละเอียด เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารละเอียด กุศล
สังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ อัพยากตสังขารเปนสังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขาร
ละเอียด สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารละเอียด สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารหยาบ สังขารของผู
เขาสมาบัติเปนสังขารละเอียด สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขารหยาบ สังขารที่ไมเปน
อารมณของอาสวะเปนสังขารละเอียด
หรือพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆ เปนชัน้ ๆ ไป
[๒๔] สังขารทราม สังขารประณีต เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารทราม กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารประณีต กุศล
สังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารทราม อัพยากตสังขารเปนสังขารประณีต สังขารทีส่ ัมปยุต
ดวยทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขาร
ประณีต สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารประณีต สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารทราม สังขารของผูเขา
สมาบัติเปนสังขารประณีต สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขารทราม สังขารที่ไมเปนอารมณ
ของอาสวะเปนสังขารประณีต
หรือพึงทราบสังขารทรามสังขารประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเปนชัน้ ๆ ไป
[๒๕] สังขารไกล เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร กุศลสังขารและ
อัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขารไกลจากอกุศลสังขารและ
อัพยากตสังขาร อกุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากกุศลสังขาร อัพยากตสังขาร
เปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและอกุศลสังขาร กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารไกลจาก
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อัพยากตสังขารสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารไกลจาก
สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุข
เวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
เปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของผูไมเขา
สมาบัติเปนสังขารไกลจากสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารของผูเขาสมาบัติเปนสังขารไกลจาก
สังขารของผูไมเขาสมาบัติ สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขารไกลจากสังขารที่ไมเปน
อารมณของอาสวะ สังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารไกลจากสังขารที่เปนอารมณของ
อาสวะ นี้เรียกวาสังขารไกล
สังขารใกล เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารใกลกับอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขารใกลกับกุศลสังขาร
อัพยากตสังขารเปนสังขารใกลกับอัพยากตสังขาร สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารใกล
กับสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสังขารใกลกบั สังขารที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารที่สัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูไมเขาสมาบัติ
สังขารของผูเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารที่เปนอารมณของอาสวะ
เปนสังขารใกลกับสังขารที่เปนอารมณของอาสวะ สังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสังขาร
ใกลกับสังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสังขารใกล
หรือพึงทราบสังขารไกลสังขารใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเปนชั้นๆ ไป
วิญญาณขันธ
[๒๖] วิญญาณขันธ เปนไฉน
วิญญาณอยางใดอยางหนึง่ คือ วิญญาณอดีต วิญญาณอนาคตวิญญาณปจจุบนั
วิญญาณภายใน วิญญาณภายนอก วิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด วิญญาณทราม
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วิญญาณประณีต วิญญาณไกลวิญญาณใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวา
วิญญาณขันธ
[๒๗] ในวิญญาณขันธนั้น วิญญาณอดีต เปนไฉน
วิญญาณใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว ถึง
ความดับสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขากับสวนอดีต ไดแก
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา
วิญญาณอดีต
วิญญาณอนาคต เปนไฉน
วิญญาณใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบงั เกิดยิ่ง ยังไม
ปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะห
เขากับสวนอนาคต ไดแกจักขุวิญญาณฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณอนาคต
วิญญาณปจจุบัน เปนไฉน
วิญญาณใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลว ปรากฏ
แลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว ที่เปนปจจุบันสงเคราะห
เขากับสวนปจจุบัน ไดแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณปจจุบนั
[๒๘] วิญญาณภายใน เปนไฉน
วิญญาณใด ของสัตวนั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล
อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุวิญญาณ ฯลฯมโนวิญญาณ นี้เรียกวา
วิญญาณภายใน
วิญญาณภายนอก เปนไฉน
วิญญาณใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะ
บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยดึ ครอง ไดแกจกั ขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้
เรียกวาวิญญาณภายนอก
[๒๙] วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณละเอียด
กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณ
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ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณหยาบวิญญาณที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา
เปนวิญญาณละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณหยาบ วิญญาณ
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณ
หยาบ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะเปน
วิญญาณหยาบ วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณละเอียด
หรือพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆ เปน
ชั้นๆ ไป
[๓๐] วิญญาณทราม วิญญาณประณีต เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณประณีต
กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณประณีตวิญญาณ
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณทรามวิญญาณที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา
เปนวิญญาณประณีต วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณทราม วิญญาณ
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณประณีต วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณทราม
วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณประณีต วิญญาณทีเ่ ปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณทราม
วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณประณีต
หรือพึงทราบวิญญาณทรามวิญญาณประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆ เปน
ชั้นๆ ไป
[๓๑] วิญญาณไกล เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณ และอัพยากตวิญญาณกุศลวิญญาณและ
อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอกุศล
วิญญาณและอัพยากตวิญญาณ อกุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศล
วิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณ
และอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอัพยากตวิญญาณ วิญญาณที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนาเปน
วิญญาณไกลจากวิญญาณที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุข
เวทนา และอทุกขมสุขเวทนา เปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา วิญญาณที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา
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วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวย
สุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สมั ปยุตดวยสุข
เวทนาและทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญ
ญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณของ
ผูเขาสมาบัติ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณ
ที่เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณทีไ่ มเปนอารมณของอาสวะ วิญญาณที่ไมเปน
อารมณของอาสวะเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะ นีเ้ รียกวาวิญญาณไกล
วิญญาณใกล เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณเปนวิญญาณใกลกบั กุศล
วิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอัพยากตวิญญาณวิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
เปนวิญญาณใกลกับวิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวิญญาณ
ใกลกับวิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณใกล
กับวิญญาณทีส่ ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณใกลกบั
วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณของผูเขาสมาบัติ
วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณใกลกบั วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะ วิญญาณที่
ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณทีไ่ มเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวา
วิญญาณใกล
หรือพึงทราบวิญญาณไกลวิญญาณใกล โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเปนชั้นๆ ไป
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๓๒] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
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รูปขันธ
ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน
[๓๓] รูปขันธหมวดละ ๑ คือ รูปทั้งหมด เปนนเหตุ เปนอเหตุกะเปนเหตุวิปปยุต
เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนรูป เปนโลกิยะ เปนสาสวะเปนสัญโญชนิยะ เปนคันถนิยะ
เปนโอฆนิยะ เปนโยคนิยะ เปนนีวรณิยะเปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ เปนสังกิเลสิกะ
เปนอัพยากฤต เปนอนารัมมณะเปนอเจตสิกะ เปนจิตตวิปปยุต เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนนสวิตักกสวิจาระ เปนนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกอวิจาระ
เปนนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวาจยคามินาปจยคามีเปนเนวเสกขนาเสกขะ
เปนปริตตะ เปนกามาวจร เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจรเปนปริยาปนนะ เปนนอปริยาปนนะ
เปนอนิยตะ เปนอนิยยานิกะ เปนอุปปนนฉวิญญาณวิญเญยยะ เปนอนิจจะ เปนชราภิภตู ะ
รูปขันธหมวดละ ๑ ดวยประการฉะนี้
[๓๔] รูปขันธหมวดละ ๒ คือ รูปเปนอุปาทา รูปเปนอนุปาทา รูปเปนอุปาทินนะ
รูปเปนอนุปาทินนะ รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปนสนิทัสสนะ
รูปเปนอนิทัสสนะ รูปเปนสัปปฏิฆะรูปเปนอัปปฏิฆะ รูปเปนอินทรีย รูปไมเปนอินทรีย รูป
เปนมหาภูต รูปไมเปนมหาภูต รูปเปนวิญญัตติ รูปไมเปนวิญญัตติ รูปเปนจิตตสมุฏฐาน รูปไม
เปนจิตตสมุฏฐาน รูปเปนจิตตสหภู รูปไมเปนจิตตสหภู รูปเปนจิตตานุปริวัตติ รูปไมเปน
จิตตานุปริวัตติ รูปเปนอัชฌัตติกะ รูปเปนพาหิระ รูปเปนโอฬาริกะ รูปเปนสุขุมะ รูปเปนทูเร
รูปเปนสันติเก ฯลฯ รูปเปนกวฬิงการาหาร รูปไมเปนกวฬิงการาหาร รูปขันธหมวดละ ๒ ดวย
ประการฉะนี้
[๓๕] รูปขันธหมวดละ ๓ คือ อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทา พาหิรรูปเปนอุปาทา พาหิรรูป
เปนอนุปาทา อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนะ พาหิรรูปเปนอุปาทินนะพาหิรรูปเปนอนุปาทินนะ
อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ พาหิรรูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ พาหิรรูปเปนอนุปาทินนุปา
ทานิยะ ฯลฯ อัชฌัตติกรูปไมเปนกวฬิงการาหาร พาหิรรูปเปนกวฬิงการาหาร พาหิรรูปไมเปน
กวฬิงการาหาร รูปขันธหมวดละ ๓ ดวยประการฉะนี้
[๓๖] รูปขันธหมวดละ ๔ คือ อุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อุปาทารูปเปนอนุปาทินนะ
อนุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทินนะ อุปาทารูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ อุปา
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ทารูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทินนุปาทานิ
ยะ
อุปาทารูปเปนสัปปฏิฆะอุปาทารูปเปนอัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปนสัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปนอัป
ปฏิฆะอุปาทารูปเปนโอฬาริกะ อุปาทารูปเปนสุขุมะ อนุปาทารูปเปนโอฬาริกะ อนุปาทารูปเปน
สุขุมะ อุปาทารูปเปนทูเร อุปาทารูปเปนสันติเก อนุปาทารูปเปนทูเรอนุปาทารูปเปนสันติเก ฯลฯ
ทิฏฐรูป สุตรูป มุตรูป วิญญาตรูป รูปขันธหมวดละ ๔ ดวยประการฉะนี้
[๓๗] รูปขันธหมวดละ ๕ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโย ธาตุ อุปาทารูป
รูปขันธหมวดละ ๕ ดวยประการฉะนี้
[๓๘] รูปขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญเญยยรูป โสตวิญเญยยรูป ฆานวิญเญยยรูป
ชิวหาวิญเญยยรูป กายวิญเญยยรูป มโนวิญเญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
[๓๙] รูปขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ มโนธาตุวิญเญยยรูป มโน
วิญญาณธาตุวญ
ิ เญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
[๔๐] รูปขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ สุขสัมผัสสกายวิญเญยยรูป
ทุกขสัมผัสสกายวิญเญยยรูป มโนธาตุวิญเญยยรูป มโนวิญญาณธาตุวิญเญยยรูป รูปขันธหมวด
ละ ๘ ดวยประการฉะนี้
[๔๑] รูปขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชวิ หินทรีย กายินทรีย
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปไมเปนอินทรียรูปขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
[๔๒] รูปขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุนทรีย ฯลฯ ชีวิตนิ ทรีย รูปไมเปนอินทรียเปน
สัปปฏิฆะ รูปไมเปนอินทรียเ ปนอัปปฏิฆะ รูปขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
[๔๓] รูปขันธหมวดละ ๑๑ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะชิวหายตนะ
กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะโผฏฐัพพายตนะ และรูปที่เห็น
ไมไดกระทบไมไดนับเนื่องในธัมมายตนะ รูปขันธหมวดละ ๑๑ ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา รูปขันธ
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เวทนาขันธ
เวทนาขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๔๔] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต
เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
เวทนาขันธหมวดละ ๔ คือ เวทนาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน
อปริยาปนนะ
เวทนาขันธหมวดละ ๕ คือ เวทนาขันธเปนสุขินทรีย เปนทุกขินทรียเ ปนโสมนัส
สินทรีย เปนโทมนัสสินทรีย เปนอุเปกขินทรีย
เวทนาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนาฆานสัม
ผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนา
ขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโน
ธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการ
ฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชาเวทนา
ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนา
ขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุ
สัมผัสสชาเวทนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา
เวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชาเวทนา
ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา
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อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนา
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๔๕] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนสัมผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ
๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก
เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเวทนาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนสวิตกั กสวิจาระ เปน
อวิตักกวิจารมัตตะเปนอวิตักกาวิจาระ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพ
เหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนอาจยคามีเปนอปจยคามี
เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี เวทนาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะเปนเนวเสกขนาเสกขะ
เวทนาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะเวทนาขันธ เปนปริตตารัมมณะ เปน
มหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะเวทนาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ เวทนา
ขันธ เปนมิจฉัตตนิยตะเปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปน
มัคคเหตุกะเปนมัคคาธิปติ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที เวทนาขันธ
เปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน เวทนาขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปน
ปจจุปปนนารัมมณะ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา เวทนาขันธ
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๔๖] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ
๒ คือ เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวปิ ปยุต เวทนาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุ
อเหตุกะ เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระเวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจิน
วิญเญยยะ เวทนาขันธเปนสาสวะเปนอนาสวะ เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสว
วิปปยุต เวทนาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ เวทนาขันธเปน
สัญโญชนิยะเปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต
เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธ
เปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุตเปนคันถวิปปยุต เวทนาขันธเปน
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คันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ เวทนาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ
เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุตเปนโอฆวิปปยุต เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆ
วิปปยุตตอโนฆนิยะ เวทนาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปน
โยควิปปยุต เวทนาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะเวทนาขันธเปน
นีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ เวทนาขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต เวทนาขันธเปน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ เวทนาขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรา
มัฏฐะ เวทนาขันธเปนปรามาสสัมปยุตเปนปรามาสวิปปยุต เวทนาขันธเปนปรามาสวิปปยุตต
ปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ เวทนาขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ
เวทนาขันธเปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน
วิปปยุตเวทนาขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ เวทนา
ขันธเปนสิงกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ เวทนาขันธ
เปนกิเลสสัมปยุตเปนกิเลสวิปปยุต เวทนาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลส
วิปปยุตตอสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะเวทนาขันธ
เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปน
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
เวทนาขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะเวทนาขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ เวทนาขันธเปน
สัปปติกะ เปนอัปปติกะเวทนาขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ เวทนาขันธเปนกามาวจร
เปนนกามาวจร เวทนาขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร เวทนาขันธเปนอรูปาวจรเปนนอรูปาวจร
เวทนาขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ
เวทนาขันธเปนนิยตะ เปนอนิยต เวทนาขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ เวทนาขันธเปนสรณะ
เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๔๗] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ
๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนวิบาก
เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
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[ติกมูลกวาร]
[๔๘] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒
คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือเวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปน
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปน
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๔๙] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต.เวทนาขันธหมวดละ
๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน
วิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน
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อุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะเปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐสัง
กิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ
เปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะเปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนทัสสนปหา
ตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน
ทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ.เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ
เวทนาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน
เสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯเวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้
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เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุตเวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนา
ขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนา
ขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนปริตตารัมมณะเปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ
ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒
คือ เวทนาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนหีนะ
เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน
มิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ.เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ
เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอดีต
เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ
เวทนาขันธเปนอตีตารัมมณะเปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ
เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯเวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
[พหุวิธวาร]
[๕๐] เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปนอัพยากฤต
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะเวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประ
การฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ เวทนา
ขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
[๕๑] เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
ฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกาย
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯเวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสมั ผัสเปนปจจัย เปน
วิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯเวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เวทนาขันธ
เพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯเวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
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ชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาขันธ หมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
[๕๒] เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะเวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนาฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา
เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๕๓] เวทนาขันธหมวดละมากอยาง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปนอปริยา
ปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯเวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนา
ขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจรเปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจรเปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนา
ขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร
เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา เวทนาขันธ
พหุวิธวาร จบ
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สัญญาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๕๔] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
สัญญาขันธหมวดละ ๔ คือ สัญญาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปน
อปริยาปนนะ
สัญญาขันธหมวดละ ๕ คือ สัญญาขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปนทุกขินทริยสัมปยุต
เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุตเปนอุเปกขินทริยสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัม
ผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญานโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญา
ขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุ
สัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการ
ฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา
ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา
สัญญาขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุ
สัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญาอกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา
สัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการ
ฉะนี้
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สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชา
สัญญา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุ
สัมผัสสชาสัญญา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุ
ผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๕๕] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวด
ละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุข
เวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัญญาขันธเปนวิบาก เปน
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม สัญญาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปา
ทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะเปนอสังกิลิฏฐ
สังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
เปนอวิตกั กาวิจาระ สัญญาขันธเปนปติสหคตะเปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธ
เปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัญญาขันธ
เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
สัญญาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีสัญญาขันธเปนเสกขะ
เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สัญญาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ
สัญญาขันธเปนปริตตารัมมณะเปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สัญญาขันธเปน
หีนะ เปนมัชฌิมะเปนปณีตะ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
สัญญาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ สัญญาขันธเปนอุปปนนะ
เปนอุปปาที สัญญาขันธเปนอดีต เปนอนาคตเปนปจจุบนั สัญญาขันธเปนอตีตารัมมณะ
เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปน
อัชฌัตตพหิทธา สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา
รัมมณะ ฯลฯสัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๕๖] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวดละ
๒ คือ สัญญาขันธเปนเหตุสมั ปยุต เปนเหตุวิปปยุต สัญญาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนเหตุ
อเหตุกะ สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระสัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจิน
วิญเญยยะ สัญญาขันธเปนสาสวะเปนอนาสวะ สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปน
อาสววิปปยุต สัญญาขันธเปนอาสววิปปยุตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สัญญาขันธ
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เปนสัญโญชนิยะเปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต
สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สัญญา
ขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ สัญญาขันธเปนคันถสัมปยุตเปนคันถวิปปยุต สัญญา
ขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สัญญาขันธเปน
โอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ สัญญาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต สัญญาขันธเปน
โอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ
สัญญาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต สัญญาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปน
โยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญาขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณียะ สัญญาขันธเปนนีวรณ
สัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต สัญญาขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะเปนนีวรณวิปปยุตตอนี
วรณิยะ สัญญาขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะสัญญาขันธเปนปรามาสสัมปยุต
เปนปรามาสวิปปยุต สัญญาขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตต
อปรามัฏฐะ สัญญาขันธเปนอุปาทินนะเปนอนุปาทินนะ สัญญาขันธเปนอุปาทานิยะ เปน
อนุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต สัญญาขันธเปนอุปาทาน
วิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนสังกิเลสิกะเปน
อสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ สัญญาขันธเปนกิเลสสัมปยุต
เปนกิเลสวิปปยุต สัญญาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ
สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัญญาขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปน
นภาวนาปหาตัพพะสัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัญญา
ขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธเปนสวิตกั กะ เปน
อวิตักกะ สัญญาขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ สัญญาขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปตกิ ะ สัญญา
ขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคะสัญญาขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ สัญญาขันธ
เปนอุเปกขาสหคตะเปนนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธเปนกามาวจร เปนนกามาวจร สัญญาขันธ
เปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร สัญญาขันธเปนอรูปาวจร เปนนอรูปาวจร สัญญาขันธ เปน
ปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะสัญญาขันธเปน
นิยตะ เปนอนิยตะ สัญญาขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระสัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ
สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญา
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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[๕๗] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
[ติกมูลกวาร]
[๕๘] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวด
ละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนา
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนา
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตา
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
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[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๕๙] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวดละ
๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
สุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
วิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปาทินนุ
ปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญา
ขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปนสวิตักกส
วิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
ปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ
สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
ทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญา
ขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สัญญา
ขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนเสกขะเปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ สัญญา
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปริตตะ
เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
ปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓
คือ สัญญาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะเปนปณีตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้
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สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยะ
เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ ฯลฯสัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนโอฆะสัมปยุต เปนโอฆะวิปปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
มัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒
คือ สัญญาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะเปนอุปปาที ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓คือ สัญญาขันธเปนอดีต
เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน
อตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ
สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธาเปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
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[พหุวิธวาร]
[๖๐] สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปนอัพยากฤต
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวย
ประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกข
เวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน
อปริยาปนนะ สัญญาขันธหมวดละ ๗ดวยประการฉะนี้
[๖๑] สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆาน
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกาย
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต จักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสส
ชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ ดวย
ประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือสัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ จักขุสัมผัสสชา
สัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
[๖๒] สัญญาขันธหมวดละ ๓๐ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯสัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
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เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๖๓] สัญญาขันธหมวดละมากอยาง คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปนอปริยา
ปนนะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯสัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญา
ขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ
เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร
เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา สัญญาขันธ
พหุวิธวาร จบ
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สังขารขันธ
สังขารขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๖๔] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
สังขารขันธหมวดละ ๔ คือ สังขารขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร
เปนอปริยาปนนะ
สังขารขันธหมวดละ ๕ คือ สังขารขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปนทุกขินทริยสัมปยุต
เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุตเปนอุเปกขินทริยสัมปยุต
สังขารขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัส
สชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนามโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ
หมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเจตนา มโน
ธาตุสัมผัสสชาเจตนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนาสังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา
ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนามโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา
สังขารขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา
กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อัพยากตมโน
วิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา
ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนากุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา
อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนาอัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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[๖๕] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.สังขารขันธหมวดละ
๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนา
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สังขารขันธเปนวิบาก เปน
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม สังขารขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปา
ทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนเปนอสังกิลฏิ ฐ
สังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สังขารขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตกั กวิจารมัตตะ
เปนอวิตกั กาวิจาระ สังขารขันธเปนปติสหคตะเปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สังขาร
ขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สังขาร
ขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ
เหตุกะ สังขารขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีสังขารขันธเปน
เสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สังขารขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปน
อัปปมาณะ สังขารขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สังขาร
ขันธ เปนหีนะเปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ สังขารขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ
เปนอนิยตะสังขารขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ สังขารขันธเปน
อุปปนนะเปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที สังขารขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบนั สังขาร
ขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สังขารขันธเปนอัชฌัตตะ
เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะเปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
[๖๖] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารหมวดละ
๒ คือ สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ สังขารขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต
สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุสังขารขันธเปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมป
ยุตตนเหตุ สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ สังขารขันธเปนโลกิยะ เปน
โลกุตตระ สังขารขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ สังขารขันธเปนอาสวะ
เปนโนอาสวะสังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ สังขารขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสว
วิปปยุต สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ สังขารขันธเปนอาสวอาสวสัมปยุต
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สังขารขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ
สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะสังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ
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สังขารขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ
เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชน
สัมปยุตตโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะเปนสัญโญชน
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สังขารขันธเปนคันถะ เปนโนคันถะสังขารขันธเปนคันถนิยะ
เปนอคันถนิยะ สังขารขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต สังขารขันธเปนคันถคันถนิยะ
เปนคันถนิยโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ สังขารขันธ
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สังขารขันธเปนโอฆะ เปนโนโอฆะ
สังขารขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ สังขารขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต
สังขารขันธเปนโอฆโอฆนิยะ เปนโอฆนิยโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆโอฆสัมปยุต
เปนโอฆสัมปยุตตโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ
สังขารขันธเปนโยคะ เปนโนโยคะสังขารขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สังขารขันธ
เปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต สังขารขันธเปนโยคโยคนิยะ เปนโยคนิยโนโยคะ สังขาร
ขันธเปนโยคโยคสัมปยุต เปนโยคสัมปยุตตโนโยคะ สังขารขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ
เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สังขารขันธเปนนีวรณะ เปนโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณิยะ
เปนอนีวรณิยะ สังขารขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุตสังขารขันธเปนนีวรณนีวรณิยะ
เปนนีวรณิยโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ
สังขารขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สังขารขันธเปนปรามาสะ
เปนโนปรามาสะ สังขารขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ สังขารขันธเปนปรามาสสัมปยุต
เปนปรามาสวิปปยุต สังขารขันธเปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ สังขารขันธ
เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะสังขารขันธเปนอุปาทินนะ
เปนอนุปาทินนะ สังขารขันธเปนอุปาทานะ เปนโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานิยะ เปน
อนุปาทานิยะ สังขารขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต สังขารขันธเปนอุปาทาน
อุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน
สัมปยุตตโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุ
ปาทานิยะ สังขารขันธเปนกิเลสะ เปนโนกิเลสะ สังขารขันธเปนสังกิเลสิกะ เปนอสังกิเลสิกะ
สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะสังขารขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต
สังขารขันธเปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ สังขารขันธเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ
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เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะสังขารขันธเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ สังขาร
ขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สังขารขันธเปนทัสสนปหา
ตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สังขารขันธเปนภาวนาปหาตัพพะเปนนภาวนาปหาตัพพะ
สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนสวิตกั กะ เปนอวิตกั กะ สังขาร
ขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ สังขารขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ สังขารขันธเปนปติ
สหคตะเปนนปติสหคตะ สังขารขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ สังขารขันธเปน
อุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ สังขารขันธเปนกามาวจร เปนนกามาวจร สังขารขันธ
เปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร สังขารขันธเปนอรูปาวจรเปนนอรูปาวจร สังขารขันธเปนปริยาปนนะ
เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ สังขารขันธเปนนิยตะ เปนอนิยตะ
สังขารขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
[๖๗] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ
๒ คือ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนา
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตา
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
[ติกมูลกวาร]
[๖๘] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ
๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนกุศล
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือสังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต
เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมป
ยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๖๙] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.สังขารขันธหมวดละ
๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปน
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สังขารขันธหมวดละ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนา
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนวิบาก
เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน
อุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะเปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สังขารขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขาร
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ขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ
เปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะเปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนปติสหคตะ
เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ
เปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะเปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ สังขารขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนอาสวะ เปนโนอาสวะ สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนทัสสนปหา
ตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนอาจยคามี
เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน
เสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน
ปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ
สังขารขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะเปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ
สังขารขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน
มิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน
มัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ
เปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ
สังขารขันธเปนอดีต เปนอนาคตเปนปจจุบนั ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สังขาร
ขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สังขาร
ขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
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สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนคันถะ เปนโนคันถะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
[พหุวิธวาร]
[๗๐] สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปนอัพยากฤต
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการ
ฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกข
เวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธา
รัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยา
ปนนะ สังขารขันธหมวดละ ๗ดวยประการฉะนี้
[๗๑] สังขารขันธหมวดละ ๒๔ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ
ฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกาย
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯสังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึง่ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน
สุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตา
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯสังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนอัช
ฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔ดวยประการฉะนี้
[๗๒] สังขารขันธหมวดละ ๓๐ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
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สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขาร
ขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจรเปน
รูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา
สังขารขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๗๓] สังขารขันธหมวดละมากอยาง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯสังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขาร
ขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธ
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจรเปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตา
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรู
ปาวจร เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆาน
สัมผัสเปนปจจัย สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุ
สัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา สังขารขันธ
พหุวิธวาร จบ
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วิญญาณขันธ
วิญญาณขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๗๔] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
วิญญาณขันธหมวดละ ๔ คือ วิญญาณขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
วิญญาณขันธหมวดละ ๕ คือ วิญญาณขันธเปนสุขนิ ทริยสัมปยุต เปนทุกขินทริยสัมปยุต
เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุตเปนอุเปกขินทริยสัมปยุต
วิญญาณขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ มโน
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณ ทุกขสหคต
กายวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๘ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ มโนธาตุ กุสลมโน
วิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุ อัพยากตมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันธหมวดละ ๙ ดวย
ประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณทุกขสหคต
กายวิญญาณ มโนธาตุ กุสลมโนวิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุอัพยากตมโนวิญญาณ
ธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๗๕] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุตวิญญาณขันธ
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
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วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต
วิญญาณขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม วิญญาณ
ขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ วิญญาณ
ขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ
วิญญาณขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตกั กวิจารมัตตะ เปนอวิตกั กาวิจาระ วิญญาณ
ขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธเปนทัสสน
ปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปน
ทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี วิญญาณ
ขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปน
มหัคคตะ เปนอัปปมาณะ วิญญาณขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปน
อัปปมาณารัมมณะ วิญญาณขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ วิญญาณขันธ
เปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปน
มัคคเหตุกะเปนมัคคาธิปติ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที
วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน วิญญาณขันธเปนอตีตารัมมณะเปน
อนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปน
อัชฌัตตพหิทธา วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพ
หิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๗๖] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต.วิญญาณขันธเปนนเหตุ
สเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ วิญญาณขันธเปนโลกิยะเปนโลกุตตระ วิญญาณขันธ
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ วิญญาณขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ
วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุตวิญญาณขันธเปนอาสววิปปยุตต
สาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนิยะ เปน
อสัญโญชนิยะ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุตเปนสัญโญชนวิปปยุต วิญญาณขันธ
เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ วิญญาณขันธ
เปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะวิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต วิญญาณ
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ขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ
เปนอโนฆนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต วิญญาณขันธเปน
โอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธเปนโยคนิยะเปนอโยคนิยะ
วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุตวิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปน
โยควิปปยุตตอโยคนิยะ วิญญาณขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ วิญญาณขันธเปน
นีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต วิญญาณขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนีวรณ
วิปปยุตตอนีวรณิยะ วิญญาณขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธเปน
ปรามาสสัมปยุต เปนปรามาสวิปปยุต วิญญาณขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปน
ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ วิญญาณขันธ
เปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ วิญญาณขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน
วิปปยุต วิญญาณขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ
วิญญาณขันธเปนสังกิเลสิกะเปนอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปน
อสังกิลิฏฐะ วิญญาณขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต วิญญาณขันธเปน
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ
เปนนทัสสนปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ
วิญญาณขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ วิญญาณขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ
วิญญาณขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ วิญญาณขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ
วิญญาณขันธเปนอุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธเปนกามาวจร เปน
นกามาวจร วิญญาณขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจรวิญญาณขันธเปนอรูปาวจร เปน
เปนนอรูปาวจร วิญญาณขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเปนนิยยา
นิกะ เปนอนิยยานิกะ วิญญาณขันธเปนนิยตะ เปนอนิยตะ วิญญาณขันธเปนสอุตตระ
เปนอนุตระ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
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[๗๗] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
[ติกมูลกวาร]
[๗๘] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯวิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯวิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณ
ขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนเปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
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[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๗๙] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุตวิญญาณขันธ
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯวิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ
วิญญาณขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ
เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะเปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ
วิญญาณขันธเปนเกนจินวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตกั กวิจารมัตตะ เปนอวิตกั กาวิจาระ ฯลฯ วิญญาณ
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
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วิญญาณขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะเปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ
วิญญาณขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ. วิญญาณขันธหมวดละ
๓ คือ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพะเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนน
ภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอ
สัญโญชนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ
เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
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วิญญาณขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะเปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ
๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะฯลฯ วิญญาณขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒
คือ วิญญาณขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
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วิญญาณขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
[พหุวิธวาร]
[๘๐] วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปน
อัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะวิญญาณขันธ
หมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึง่ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปน
ทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
[๘๑] วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะกายสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปน
อกุศล เปนอัพยากฤตจักขุวญ
ิ ญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ ดวย
ประการฉะนี้
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วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ วิญญาณขันธ
เพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา
รัมมณะจักขุวญ
ิ ญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
[๘๒] วิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะ
โสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณวิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๘๓] วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร
เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆาน
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะ
กายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯวิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤตเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุวิญญาณ ฯลฯ
มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
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วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัช
ฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุวิญญาณฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา วิญญาณขันธ
พหุวิธวาร จบ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๘๔] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาขันธ ๕ ขันธไหนเปนกุศล ขันธไหนเปนอกุศล ขันธไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ ขันธ
ไหนเปนสรณะ ขันธไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๘๕] รูปขันธเปนอัพยากฤต ขันธ ๔ (เบื้องปลาย) เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปน
อัพยากฤตก็มี ขันธ ๒ (เบื้องตน) กลาวไมไดวาแมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนา
สัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ขันธ ๓(เบื้องปลาย) เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี
เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี รูปขันธเปนเนววิปากนวิปากธัมม
ธรรม ขันธ ๔ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี รูปขันธ
เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี ขันธ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี
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เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี รูปขันธเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
ขันธ ๔ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ
ก็มี รูปขันธ เปนอวิตักกาวิจาระ ขันธ ๓ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี
เปนอวิตกั กาวิจาระก็มี สังขารขันธเปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตกั กวิจารมัตตะก็มี เปนอวิ
ตักกาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปน
อวิตักกาวิจาระก็มีรูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปน
อุเปกขาสหคตะ เวทนาขันธ เปนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี
กลาวไมไดวา เปนปติสหคตะก็มี ขันธ ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปก
ขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี
รูปขันธ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหา
ตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหา
ตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีขนั ธ ๔ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจย
คามีก็มี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มีรูปขันธ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ขันธ ๔ เปนเสกขะ
ก็มี เปนอเสกขะก็มีเปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี รูปขันธ เปนปริตตะ ขันธ ๔ เปนปริตตะก็มี
เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปน
มหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคค
ตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี รูปขันธ เปนมัชฌิมะ ขันธ ๔ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี
เปนปณีตะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ ขันธ ๔ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะ
ก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคา
ธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ขันธ ๕
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี ขันธ ๕ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี
เปนปจจุบนั ก็มีรูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนอดีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะ
ก็มีเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ
แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ขันธ ๕ เปนอัชฌัตตะก็มเี ปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา
ก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มกี ลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แม
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เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ รูปขันธ เปนสนิทสั สนสัป
ปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๘๖] ขันธ ๔ เปนนเหตุ สังขารขันธเปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มีรูปขันธ เปน
อเหตุกะ ขันธ ๔ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี รูปขันธเปนเหตุวิปปยุต ขันธ ๔ เปน
เหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปน
สเหตุกนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา
เปนสเหตุกนเหตุก็มีสังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตน
เหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี สังขารขันธ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปน
เหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสมั ปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี
รูปขันธเปนนเหตุสเหตุกะ ขันธ ๓ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มีสังขาร
ขันธเปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แม
เปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๘๗] ขันธ ๕ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนะรูปขันธ
เปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนิทสั สนะก็มี ขันธ ๔ เปนอัปปฏิฆะรูปขันธ เปนสัปปฏิฆะก็มี
เปนอัปปฏิฆะก็มี รูปขันธ เปนรูป ขันธ ๔ เปนอรูป รูปขันธเปนโลกิยะ ขันธ ๔ เปน
โลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี ขันธ ๕เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชชนา
[๘๘] ขันธ ๔ เปนโนอาสวะ สังขารขันธ เปนอาสวะก็มี เปนโนอาสวะก็มี รูป
ขันธ เปนสาสวะ ขันธ ๔ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มีรูปขันธ เปนอาสววิปปยุต
ขันธ ๔ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวาเปนอาสวสาสวะ
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เปนสาสวโนอาสวะ ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี สังขารขันธ เปนอาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แม
เปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนอาสว
อาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี
สังขารขันธ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มีเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี รูปขันธ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ
ขันธ ๔เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๘๙] ขันธ ๔ เปนโนสัญโญชนะ สังขารขันธ เปนสัญโญชนะก็มีเปนโนสัญโญชนะ
ก็มี รูปขันธเปนสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนิยะก็มีเปนอสัญโญชนิยะก็มี รูปขันธ
เปนสัญโญชนวิปปยุต ขันธ ๔ เปนสัญโญชนสัมปยุตตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมได
วาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญ
ชนิยะโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญ
ชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญ
โญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโน
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธเปน
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาแม
เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มีรูปขันธ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญ
ชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
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๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๙๐] ขันธ ๔ เปนโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี รูปขันธ เปน
คันถนิยะ ขันธ ๔ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มีรูปขันธ เปนคันถวิปปยุต ขันธ ๔ เปนคันถ
สัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มีรูปขันธ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ
ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปน
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี สังขารขันธ เปนคันถคันถนิยะก็มี เปนคันนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มีรูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถ
สัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปน
คันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีกลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สังขารขันธ เปน
คันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต
แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี รูปขันธ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ ขันธ ๔เปนคันถ
วิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนคันถวิปปยุตต
คันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๙๑] ขันธ ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ขันธ ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯขันธ ๔ เปนโนนีวรณะ
สังขารขันธ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี รูปขันธเปนนีวรณิยะ ขันธ ๔ เปนนีวรณิยะ
ก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี รูปขันธ เปนนีวรณะวิปปยุต ขันธ ๔ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปน
นีวรณวิปปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนี
วรณะก็มี สังขารขันธ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มีกลาวไมไดวา แม
เปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา แมเปนนีวรณ
สัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต
เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สังขารขันธ
เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณ
นีวรณสัมปยุตแมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี รูปขันธ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ
ขันธ ๔ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
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๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๙๒] ขันธ ๔ เปนโนปรามาสะ สังขารขันธ เปนปรามาสะก็มี เปนโนปรามาสะก็มี
รูปขันธเปนปรามัฏฐะ ขันธ ๔ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี รูปขันธเปนปรามาส
วิปปยุต ขันธ ๓ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี สังขารขันธ เปนปรามาส
สัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาส
วิปปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวาเปน
ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สังขารขันธ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปราสะก็มี รูปขันธ เปนปรามาส
วิปปยุตตปรามัฏฐะ ขันธ ๔ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๙๓] รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนสารัมมณะ ขันธ ๔เปนโนจิตตะ
วิญญาณขันธเปนจิตตะ ขันธ ๓ เปนเจตสิกะ ขันธ ๒ เปนอเจตสิกะ ขันธ ๓ เปน
จิตตสัมปยุต รูปขันธ เปนจิตตวิปปยุต วิญญาณขันธกลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต
แมเปนจิตตวิปปยุต ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ รูปขันธ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ วิญญาณขันธ
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ ขันธ ๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ
วิญญาณขันธเปนโนจิตตสมุฏฐานะ รูปขันธ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี
ขันธ ๓ เปนจิตตสหภู วิญญาณขันธเปนโนจิตตสหภู รูปขันธเปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภู
ก็มี ขันธ ๓ เปนจิตตานุปริวตั ติ วิญญาณขันธเปนโนจิตตานุปริวัตติ รูปขันธ เปน
จิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มีขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ขันธ ๒
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ ๒ เปนโนจิตตสัง
สัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๒ เปนโนจิตตสังสังสัฏฐ
สมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๓ เปนพาหิระ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตติกะ รูปขันธ เปนอัชฌัตติกะ
ก็มี เปนพาหิระก็มี ขันธ ๔ เปนนอุปาทารูปขันธ เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี เปน
อุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
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๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๙๔] ขันธ ๔ เปนนอุปาทานะ สังขารขันธ เปนอุปาทานะก็มี เปนนอุปาทานะก็มี
รูปขันธ เปนอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะก็มี รูปขันธ เปน
อุปาทานวิปปยุต ขันธ ๔ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา
เปนอุปาทานอุปาทานิยะเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ
ก็มีสังขารขันธ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทาน
สัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโน
อุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตต
โนอุปาทานะก็มี รูปขันธ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทา
นิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ
แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๙๕] ขันธ ๔ เปนโนกิเลสะ สังขารขันธ เปนกิเลสะก็มี เปนโนกิเลสะก็มี รูปขันธ
เปนสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มีรูปขันธ เปนอสังกิลิฏฐะ
ขันธ ๔ เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี รูปขันธเปนกิเลสวิปปยุต ขันธ ๔ เปน
กิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี
กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี สังขารขันธ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเล
สิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา
เปนกิเลสสังกิลฏิ ฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี
สังขารขันธ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส
สังกิลิฏฐะแมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
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แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตเปนกิเลส
สัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มีสังขารขันธ เปนกิเลส
กิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี รูปขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปน
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส
วิปปยุตตสังกิเลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๙๖] รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน
นทัสสนปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี
เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหา
ตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มีรูปขันธ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
ขันธ ๔ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ เปนอวิตักกะ
ขันธ ๔ เปนสวิตักกะก็มเี ปนอวิตักกะก็มี รูปขันธเปนอวิจาระ ขันธ ๔ เปนสวิจาระก็มี
เปนอวิจาระก็มีรูปขันธ เปนอัปปติกะ ขันธ ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี รูปขันธ
เปนนปติสหคตะ ขันธ ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปนนสุขสหคตะ
ขันธ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปนนอุเปกขาสหคตะ ขันธ ๓
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มีรูปขันธ เปนกามาวจร ขันธ ๔ เปนกามาวจร
ก็มี เปนนกามาวจรก็มี รูปขันธ เปนนรูปาวจร ขันธ ๔ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี
รูปขันธ เปนนอรูปาวจรขันธ ๔ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี รูปขันธ เปนปริยาปนนะ
ขันธ๔ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี รูปขันธ เปนอนิยยานิกะ ขันธ ๔เปน
นิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ ขันธ ๔ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะ
ก็มี รูปขันธ เปนสอุตตระ ขันธ ๔ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี รูปขันธ เปนอรณะ
ขันธ ๔ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนีแ้ ล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ขันธวิภังค จบบริบูรณ
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๒. อายตนวิภงั ค
สุตตันตภาชนีย
[๙๗] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. รูปายตนะ
๓. โสตายตนะ
๔. สัททายตนะ
๕. ฆานายตนะ
๖. คันธายตนะ
๗. ชิวหายตนะ
๘. รสายตนะ
๙. กายายตนะ
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ
[๙๘] จักขุ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา รูป
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดาโสตะ ไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา สัททะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ฆานะ ไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา คันธะ ไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ชิวหา ไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา รส ไมเที่ยงเปนทุกข เปน
อนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา กาย ไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปร
ปรวนไปเปนธรรมดา โผฏฐัพพะ ไมเที่ยเปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา มโน ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ธรรม ไมเที่ยง
เปนทุกขเปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
สุตตันตภาชนีย จบ
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อภิธรรมภาชนีย
[๙๙] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. โสตายตนะ
๓. ฆานายตนะ
๔. ชิวหายตนะ
๕. กายายตนะ
๖. มนายตนะ
๗. รูปายตนะ
๘. สัททายตนะ
๙. คันธายตนะ
๑๐. รสายตนะ
๑๑. โผฏฐัพพายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ
[๑๐๐] ในอายตนะ ๑๒ นัน้ จักขายตนะ เปนไฉน
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
จักขายตนะ
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ เปนไฉน
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
กายายตนะ
มนายตนะ เปนไฉน
มนายตนะหมวดละ ๑ คือ มนายตนะเปนผัสสสัมปยุต. มนายตนะหมวดละ ๒ คือ
มนายตนะ เปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. มนายตนะหมวดละ ๓ คือมนายตนะ เปนกุศล เปน
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ มนายตนะหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา
มนายตนะ
รูปายตนะ เปนไฉน
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รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา รูปธาตุบางนี้เรียกวา รูปายตนะ
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนไฉน
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวาโผฏฐัพพธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ
ธัมมายตนะ เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได นับเนื่องในธัม
มายตนะ และอสังขตธาตุ
ในธัมมายตนะนัน้ เวทนาขันธเปนไฉน
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวาเวทนาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้ นีเ้ รียกวา สัญญาขันธ
สังขารขันธ เปนไฉน
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้ นีเ้ รียกวา สังขารขันธ
รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ เปนไฉน
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได นับเนื่องใน
ธัมมายตนะ
อสังขตธาตุ เปนไฉน
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุสภาวธรรมนี้
เรียกวา ธัมมายตนะ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๑๐๑] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 63
๒. รูปายตนะ
ฯลฯ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอายตนะ ๑๒ อายตนะไหนเปนกุศล อายตนะไหนเปนอกุศลอายตนะไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ อายตนะไหนเปนสรณะ อายตนะไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๑๐๒] อายตนะ ๑๐ (คือโอฬาริกายตนะ ๑๐) เปนอัพยากฤต อายตนะ ๒(คือ มนายตนะ
ธัมมายตนะ) เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มีอายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แม
เปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต มนายตนะ
เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี
ธัมมายตนะเปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนา
สัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุตแมเปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมอายตนะ ๒ เปนวิบาก
ก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทา
นิยะ สัททายตนะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะอายตนะ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปา
ทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเล
สิกะ อายตนะ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐา
สังกิเลสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกาวิจาระมนายตนะ เปนสวิตกั กสวิจาระก็มี เปน
อวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ธัมมายตนะ เปนสวิตกั กสวิจาระก็มี เปนอวิตักก
วิจารมัตตะก็มี เปนอวิตกั กาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจาร
มัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะแมเปนสุข
สหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ อายตนะ ๒ เปนปติสหคตะก็มีเปนสุขสหคตะก็มี เปน
อุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะแมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ
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ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี
เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวทัสสน
นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุ
กะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี
อายตนะ ๒ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มีเปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี อายตนะ ๑๐
เปนเนวเสกขนาเสกขะ อายตนะ ๒เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะ
ก็มี อายตนะ ๑๐เปนปริตตะ อายตนะ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะ
ก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี
เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แม
เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๐เปนมัชฌิมะ อายตนะ ๒ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี
เปนปณีตะก็มอี ายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะ
ก็มี เปนอนิยตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒เปนมัคคารัมมณะก็มี เปน
มัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ
แมเปนมัคคาธิปติก็มี อายตนะ ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุป
ปนนะ สัททายตนะเปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที อายตนะ
๕เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี ธัมมายตนะ เปนอุปปนนะก็มี
เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปปนนะ แมเปนอนุปปนนะ
แมเปนอุปปาทีก็มี อายตนะ ๑๑ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบนั ก็มี ธัมมายตนะ
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบนั ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต
แมเปนปจจุบนั ก็มี อายตนะ ๑๐เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนอตีตารัมมณะก็มี
เปนอนาคตารัมมณะก็มีเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๒ เปนอัชฌัตตะก็มี เปน
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒เปนอัชฌัตตา
รัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีกลาวไมไดวา แมเปน
อัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี รูปายตนะ
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๙ เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปนอนิทัสสน
อัปปฏิฆะ
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ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๓] อายตนะ ๑๑ เปนนเหตุ ธัมมายตนะ เปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มี อายตนะ
๑๐ เปนอเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเหตุวิปปยุต
อายตนะ ๒ เปนเหตุสัมปยุตก็มีเปนเหตุวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุ
สเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี ธัมมายตนะ เปนเหตุสเหตุกะก็มีเปนสเหตุกนเหตุ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา
แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุ
สัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธัมมายตนะ
เปนเหตุเหตุสมั ปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสมั ปยุต
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุกม็ ี อายตนะ ๑๐ เปนนเหตุอเหตุกะ มนายตนะเปนนเหตุสเหตุกะ
ก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี ธัมมายตนะ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬนั ตรทุกวิสัชนา
[๑๐๔] อายตนะ ๑๑ เปนสัปปจจยะ ธัมมายตนะ เปนสัปปจจยะก็มี เปนอัปปจจยะก็มี
อายตนะ ๑๑ เปนสังขตะ ธัมมายตนะ เปนสังขตะก็มี เปนอสังขตะก็มี อายตนะ ๑๑ เปน
อนิทัสสนะ รูปายตนะ เปนสนิทัสสนะ อายตนะ ๑๐ เปนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปน
อัปปฏิฆะ อายตนะ ๑๐เปนรูป มนายตนะ เปนอรูป ธัมมายตนะ เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี
อายตนะ ๑๐เปนโลกิยะ อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี อายตนะ ๑๒เปน
เกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๕] อายตนะ ๑๑ เปนโนอาสวะ ธัมมายตนะ เปนอาสวะก็มีเปนโนอาสวะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอาสวะ อายตนะ ๒ เปนสาสวะก็มีเปนอนาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปน
อาสววิปปยุต อายตนะ ๒ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมได
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วา เปนอาสวสาสวะเปนสาสวโนอาสวะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ธัมมายตนะ เปนอาสวสาสวะก็มี
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี
อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุตแมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธัมมายตนะ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมป
ยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อายตนะ ๒ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิป
ปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๖] อายตนะ ๑๑ เปนโนสัญโญชนะ ธัมมายตนะ เปนสัญโญชนะก็มี เปน
โนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒เปนสัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญ
โญชนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนวิปปยุตอายตนะ ๒ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปน
สัญโญชนวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญ
ชนิยโนสัญโญชนะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโน
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธัมมายตนะ เปนสัญโญชน
สัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ
แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชน
สัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชน
สัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัม
ปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธัมมายตนะ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุต
ตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตแมเปนสัญโญชนสัมปยุต
ตโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒ เปนสัญโญ
ชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
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๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๗] อายตนะ ๑๑ เปนโนคันถะ ธัมมายตนะ เปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนคันถนิยะ อายตนะ ๒ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนคันถวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาว
ไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธัมมายตนะ เปนคันถคันถนิยะ
ก็มี เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุตแมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุตเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา
เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีธัมมายตนะ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโน
คันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อายตนะ
๑๐ เปนคันถวิปปยุตคันถนิยะ อายตนะ ๒ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มีเปนคันถวิปปยุตต
อคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะแมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๑๐๘] อายตนะ ๑๑ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อายตนะ ๑๑ เปนโนโยคะฯลฯ อายตนะ ๑๑
เปนโนนีวรณะ ธัมมายตนะ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณิยะ
อายตนะ ๒ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณวิปปยุต อายตนะ ๒
เปนนีวรณสัมปยุตก็มีเปนนีวรณวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ
เปนนีวรณิยโนนีวรณะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธัมมายตนะ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวร
ณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี อายตนะ
๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ มนายตนะ
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธัมมายตนะ เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตต
โนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ อายตนะ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปน
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นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิป
ปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๙] อายตนะ ๑๑ เปนโนปรามาสะ ธัมมายตนะ เปนปรามาสะก็มี เปนโนปรามาสะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี อายตนะ
๑๐ เปนปรามาสวิปปยุต มนายตนะ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี ธัมมายตนะ
เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต
แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโน
ปรามาสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธัมมายตนะ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปน
ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ
ก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ
แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๑๑๐] อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ มนายตนะ เปนสารัมมณะธัมมายตนะ เปน
สารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี มนายตนะ เปนจิตตะอายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตะ อายตนะ
๑๑ เปนอเจตสิกะ ธัมมายตนะ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนจิตต
วิปปยุต ธัมมายตนะเปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวา
แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อายตนะ ๑๐ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธัมมายตนะ
เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวาแมเปนจิตตสังสัฏฐะ
แมเปนจิตตวิสงั สัฏฐะ อายตนะ ๖ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ อายตนะ ๖ เปนจิตตสมุฏฐานะ
ก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสหภู ธัมมายตนะ เปนจิตตสหภูก็มี
เปนโนจิตตสหภูก็มีอายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ธัมมายตนะ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปน
โนจิตตานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธัมมายตนะเปนจิตตสังสัฏฐ
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สมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู
ธัมมายตนะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มีเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี อายตนะ
๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธัมมายตนะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๖ เปนอัชฌัตติกะ อายตนะ ๖เปนพาหิระ
อายตนะ ๙ เปนอุปาทา อายตนะ ๒ เปนนอุปาทา ธัมมายตนะเปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี
อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนะ สัททายตนะเปนอนุปาทินนะ อายตนะ ๖ เปนอุปาทินนะก็มี
เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๑๑๑] อายตนะ ๑๑ เปนนอุปาทานะ ธัมมายตนะ เปนอุปาทานะก็มี เปนนอุปาทานะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุตอายตนะ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุต
ก็มี อายตนะ ๑๐กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ
มนายตนะกลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธัมมายตนะ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มีเปน
อุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิย
โนอุปาทานะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทาน
สัมปยุตตโนอุปาทานะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน
สัมปยุตตโนอุปาทานะก็มกี ลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธัมมายตนะ
เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวาแมเปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอุปาทาน
วิปปยุตตอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตต
อนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยุตต
อนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๑๑๒] อายตนะ ๑๑ เปนโนกิเลสะ ธัมมายตนะ เปนกิเลสะก็มีเปนโนกิเลสะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี อายตนะ
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๑๐ เปนอสังกิลิฏฐะ อายตนะ ๒เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี อายตนะ ๑๐ เปน
กิเลสวิปปยุตอายตนะ ๒ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไม
ไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลส
สังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวาเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี
ธัมมายตนะ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส
สังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ
แมเปนสังกิลฏิ ฐโนกิเลสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลฏิ ฐโน
กิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะเปนกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี
เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลฏิ ฐโนกิเลสะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวาแมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมยุตตโนกิเลสะ
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมได
วา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มีเปนกิเลสสัม
ปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุตแมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะอายตนะ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
ก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทกุ วิสัชนา
[๑๑๓] อายตนะ ๑๐ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี
เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหา
ตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒
เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนาปหา
ตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ
๑๐ เปนอวิตกั กะ อายตนะ ๒ เปนสวิตกั กะก็มีเปนอวิตกั กะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิจาระ อายตนะ
๒ เปนสวิจาระก็มีเปนอวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอัปปติกะ อายตนะ ๒ เปนสัปปติกะก็มี
เปนอัปปตกิ ะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนปติสหคตะ อายตนะ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติ
สหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนสุขสหคตะ อายตนะ ๒เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะ
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ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนอุเปกขาสหคตะอายตนะ ๒ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขา
สหคตะก็มี อายตนะ ๑๐เปนกามาวจระ อายตนะ ๒ เปนกามาวจระก็มี เปนนกามาวจระก็มี
อายตนะ ๑๐เปนนรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนรูปาวจระก็มี เปนนรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐
เปนนอรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนอรูปาวจระก็มี เปนนอรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐เปนปริยาปนนะ
อายตนะ ๒ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอนิยยานิกะ อายตนะ ๒
เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปนนิยตะ
ก็มี เปนอนิยตะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนสอุตตระ อายตนะ ๒ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระ
ก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอรณะ อายตนะ ๒ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
อายตนวิภังค จบบริบูรณ
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๓. ธาตุวิภังค
สุตตันตภาชนีย
ธาตุ ๖ นัยที่ ๑
[๑๑๔] ธาตุ ๖ คือ
๑. ปฐวีธาตุ
๒. อาโปธาตุ
๓. เตโชธาตุ
๔. วาโยธาตุ
๕. อากาสธาตุ
๖. วิญญาณธาตุ
[๑๑๕] ในธาตุ ๖ นั้น ปฐวีธาตุ เปนไฉน
ปฐวีธาตุมี ๒ อยางคือ ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก
ในปฐวีธาตุ ๒ อยางนัน้ ปฐวีธาตุภายใน เปนไฉน
ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายในเฉพาะตน
เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนังเนือ้ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือ ธรรม
ชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปา
ทินนรูปขางในแมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา ปฐวีธาตุภายใน
ปฐวีธาตุภายนอก เปนไฉน
ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายนอก เปน
อนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก เหล็ก โลหะ ดีบุกขาว ดีบกุ ดําเงิน แกวมุกดา
แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงินตราทอง แกวมณีแดง แกว
มณีลาย หญา ทอนไม กรวด กระเบื้อง แผนดินแผนหิน ภูเขา หรือ ธรรมชาติที่แข็ง
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ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอื่น
ใดมีอยู นี้เรียกวาปฐวีธาตุภายนอก
ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้นเขาเปนหมวดเดียวกัน
นี้เรียกวา ปฐวีธาตุ
[๑๑๖] อาโปธาตุ เปนไฉน
อาโปธาตุมี ๒ อยาง คือ อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก
ในอาโปธาตุ ๒ อยางนัน้ อาโปธาตุภายใน เปนไฉน
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เกาะ
กุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแกดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ
มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูกไขขอ มูตร หรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบ
อาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปน
อุปาทินนรูปขางในแมอนื่ ใดมีอยู นี้เรียกวา อาโปธาตุภายใน
อาโปธาตุภายนอก เปนไฉน
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เกาะ
กุมรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก รสรากไมรสลําตน รส
เปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม นมสด นมสมเนยใส เนยขน น้าํ มัน น้ําผึ้ง
น้ําออย น้ําที่อยูในพื้นดิน หรือน้ําที่อยูในอากาศหรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความ
เหนียว ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก
แมอื่นใดมีอยูน ี้เรียกวา อาโปธาตุภายนอก
อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปนหมวดเดียวกัน
นี้เรียกวา อาโปธาตุ
[๑๑๗] เตโชธาตุ เปนไฉน
เตโชธาตุ มี ๒ อยาง คือ เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก
ในเตโชธาตุ ๒ อยางนัน้ เตโชธาตุภายใน เปนไฉน
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ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุนธรรมชาติที่อบอุน
เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก เตโชธาตุที่ทําใหรางกายเรารอน
เตโชธาตุที่ทําใหรางกายทรุดโทรม เตโชธาตุที่เปนเหตุใหเผาไหม เตโชธาตุที่ทําใหของกิน
ของดื่มของเคี้ยวของลิ้มถึงความยอยไปดวยดี หรือ ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน
ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน
แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา เตโชธาตุภายใน
เตโชธาตุภายนอก เปนไฉน
ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุนธรรมชาติที่อบอุน
เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ไฟฟไฟสะเก็ดไม ไฟหญา ไฟมูลโค
ไฟแกลบ ไฟหยากเยื่อ ไฟอสนีบาต ความรอนแหงไฟ ความรอนแหงดวงอาทิตย ความรอน
แหงกองฟน ความรอนแหงกองหญา ความรอนแหงกองขาวเปลือก ความรอนแหงกองขี้เถา
หรือ ความรอนธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน
เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา เตโชธาตุภายนอก
เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปนหมวดเดียวกัน
นี้เรียกวา เตโชธาตุ
[๑๑๘] วาโยธาตุ เปนไฉน
วาโยธาตุมี ๒ อยางคือ วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก
ในวาโยธาตุ ๒ อยางนัน้ วาโยธาตุภายใน เปนไฉน
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายในเฉพาะตน
เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ําลมในทอง ลมในไส
ลมพัดไปตามตัว ลมศัสตรา ลมมีดโกน ลมเพิกหัวใจลมหายใจเขา ลมหายใจออก หรือ
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปา
ทินนรูปขางใน แมอื่นใดมีอยูนี้เรียกวา วาโยธาตุภายใน
วาโยธาตุภายนอก เปนไฉน
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูปเปนภายนอกเปน
อนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ลมตะวันออก ลมตะวันตก ลมเหนือ ลมใตลมมีฝุนละออง
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ลมไมมีฝุนละออง ลมหนาว ลมรอน ลมออน ลมแรง ลมดําลมบน ลมกระพือปก ลมครุธ
ลมใบตาล ลมเปาปาก หรือ ความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปน
ภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอนื่ ใดมีอยู นี้เรียกวา วาโยธาตุภายนอก
วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปนหมวดเดียวกัน นี้
เรียกวา วาโยธาตุ
[๑๑๙] อากาศธาตุ เปนไฉน
อากาศธาตุมี ๒ อยาง คือ อากาศธาตุภายใน อากาศธาตุภายนอก
ในอากาศธาตุ ๒ อยางนัน้ อากาศธาตุภายใน เปนไฉน
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันเนื้อและเลือดไมถูกตองเปนภายใน เฉพาะตน เปน
อุปาทินนรูปขางใน ไดแก ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองสําหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยว
ของลิ้ม ชองที่พักอยูแ หงของกินของดื่มของเคี้ยวของลิม้ และชองสําหรับของกินของดื่มของ
เคี้ยวของลิ้มไหลออกเบื้องต่าํ หรือ อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติ
อันนับวาความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันเนื้อและเลือดไมถกู ตอง
เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน แมอนื่ ใดมีอยู นี้เรียกวาอากาศธาตุภายใน
อากาสธาตุภายนอก เปนไฉน
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตอง เปนภายนอก เปน
อนุปาทินนรูปขางนอก นี้เรียกวา อากาสธาตุภายนอก
อากาสธาตุภายใน อากาสธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนัน้ เขาเปนหมวดเดียวกัน
นี้เรียกวา อากาสธาตุ
[๑๒๐] วิญญาณธาตุ เปนไฉน
จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณ
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวาวิญญาณธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖
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ธาตุ ๖ นัยที่ ๒
[๑๒๑] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึง่ คือ
๑. สุขธาตุ
๒. ทุกขธาตุ
๓. โสมนัสสธาตุ
๔. โทมนัสสธาตุ
๕. อุเปกขาธาตุ
๖. อวิชชาธาตุ
ในธาตุ ๖ นั้น สุขธาตุ เปนไฉน
ความสบายกาย ความสุขกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข เกิดแตกายสัมผัส
กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขเกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวาสุขธาตุ
ทุกขธาตุ เปนไฉน
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข อันเกิดแต
กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขเกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา ทุกขธาตุ
โสมนัสสธาตุ เปนไฉน
ความสบายใจ ความสุขใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขเกิดแตเจโตสัมผัส นี้เรียกวาโสมนัสสธาตุ
โทมนัสสธาตุ เปนไฉน
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขเกิดแตเจโตสัมผัสนี้เรียกวา โทมนัสสธาตุ
อุเปกขาธาตุ เปนไฉน
ความสบายใจก็ไมใช ความไมสบายใจก็ไมใช ความเสวยอารมณไมทุกขไมสุขอันเกิด
แตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณไมทุกขไมสุขเกิดแตเจโตสัมผัสนี้เรียกวา อุเปกขาธาตุ
อวิชชาธาตุ เปนไฉน
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ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะนี้เรียกวา
อวิชชาธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖
ธาตุ ๖ นัยที่ ๓
[๑๒๒] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึง่ คือ
๑. กามธาตุ
๒. พยาปาทธาตุ
๓. วิหิงสาธาตุ
๔. เนกขัมมธาตุ
๕. อัพยาปาทธาตุ
๖. อวิหงิ สาธาตุ
ในธาตุ ๖ นั้น กามธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ อันประกอบดวยกาม ความที่จิตแนบอยูใน
อารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณมิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา
กามธาตุ ชั้นต่าํ มีอวีจินรกเปนที่สุด ชั้นสูงมีเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเปนที่สุด ขันธ ธาตุ
อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ ที่ทองเที่ยวอยูในระหวางนี้ นับเนื่องอยูใ น
ระหวางนี้ นี้เรียกวา กามธาตุ
พยาปาทธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยพยาบาท ฯลฯ มิจฉาสังกัปปะ นี้
เรียกวา พยาปาทธาตุ อีกนัยหนึ่ง ความทีจ่ ติ อาฆาต ในอาฆาฏวัตถุ ๑๐ ความอาฆาตมีกําลัง
ความกระทบ ความแคน ความโกรธ ความกําเริบความกําเริบหนัก ความคิดประทุษราย
ความคิดประทุษรายยิ่ง ความคิดประทุษรายหนัก ความที่จิตพยาบาท ความมีใจประทุษรายยิ่ง ความ
โกรธ กิริยาที่โกรธสภาพที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย สภาพทีค่ ิดประทุษ
รายความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท สภาพที่พยาบาท ความพิโรธ ความแคน ความดุราย
อาการที่พูดไมยั้ง ความที่จิตไมแชมชื่น นี้เรียกวา พยาปาทธาตุ
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วิหิงสาธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยวิหิงสา ฯลฯ มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา
วิหิงสาธาตุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง
คือ ฝามือ กอนดิน ทอนไม ศัสตราหรือเชือก ความขมเหง กิริยาที่ขมเหง ความเบียด
เบียน กิรยิ าที่เบียดเบียนความขึ้งเคียด ความเคียดแคน ความเขาไปเบียดเบียนผูอื่น
เห็นปานนี้ นี้เรียกวาวิหิงสาธาตุ
เนกขัมมธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยเนกขัมมะ ฯลฯสัมมาสังกัปปะ นี้
เรียกวา เนกขัมมธาตุ กุศลธรรมแมทั้งหมด ก็เรียกวาเนกขัมมธาตุ
อัพยาปาทธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยความไมพยาบาท ฯลฯสัมมา
สังกัปปะ นี้เรียกวา อัพยาปาทธาตุ ความมีไมตรี กิริยาทีม่ ีไมตรี สภาพที่มีไมตรี ในสัตว
ทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ นีเ้ รียกวา อัพยาปาทธาตุ
อวิหิงสาธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยอวิหงิ สา ความดําริความที่จิตแนบ
อยูในอารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ
นี้เรียกวา อวิหงิ สาธาตุ ความกรุณา กิรยิ าทีก่ รุณาสภาพทีก่ รุณา ในสัตวทั้งหลาย กรุณา
เจโตวิมุตติ นี้เรียกวา อวิหิงสาธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้ ก็เรียกวา ธาตุ ๖
[๑๒๓] ฉักกะ หมวดแหงธาตุ ๖ ทั้ง ๓ นัยนี้ ประมวลเขาเปนหมวดเดียวกัน เปน
ธาตุ ๑๘ ดวยประการฉะนี้
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๑๒๔] ธาตุ ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวิญญาณธาตุ
๔. โสตธาตุ
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๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธรรมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ
[๑๒๕] ในธาตุ ๑๘ นั้น จักขุธาตุ เปนไฉน
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
จักขุธาตุ
รูปธาตุ เปนไฉน
รูปใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ ไดแก สี ฯลฯ นี้เรียกวา รูปธาตุบางนี้เรียกวา รูปธาตุ
จักขุวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วิญญาณขันธ
จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยจักขุปสาทและรูปารมณเกิดขึ้น นีเ้ รียกวา จักขุวิญญาณธาตุ
[๑๒๖] โสตธาตุ เปนไฉน
โสตะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
โสตธาตุ
สัททธาตุ เปนไฉน
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เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบไมได ฯลฯ นี้เรียกวาสัททธาตุบาง นี้เรียก
วา สัททธาตุ
โสตวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วิญญาณขันธ
โสตวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยโสตปสาทและสัททารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา โสตวิญญาณธาตุ
[๑๒๗] ฆานธาตุ เปนไฉน
ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
ฆานธาตุ
คันธธาตุ เปนไฉน
กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบไมได ฯลฯ นี้เรียกวาคันธธาตุบาง นี้เรียก
วา คันธธาตุ
ฆานวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วิญญาณขันธ
ฆานวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยฆานปสาทและคันธารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา ฆานวิญญาณธาตุ
[๑๒๘] ชิวหาธาตุ เปนไฉน
ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
ชิวหาธาตุ
รสธาตุ เปนไฉน
รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได แตกระทบได ฯลฯ นี้เรียกวารสธาตุบาง นี้เรียก
วา รสธาตุ
ชิวหาวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วิญญาณขันธ
ชิวหาวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยชิวหาปสาทและรสารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา ชิวหาวิญญาณธาตุ
[๑๒๙] กายธาตุ เปนไฉน
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
กายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ เปนไฉน
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพธาตุ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 81
กายวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวิญญาณขันธ
กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยกายปสาทและโผฏฐัพพารมณเกิดขึน้ นี้เรียกวา กายวิญญาณธาตุ
[๑๓๐] มโนธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวิญญาณขันธ
มโนธาตุที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของจักขุวญ
ิ ญาณธาตุจิต ฯลฯ ของโสตวิญญาณธาตุ
จิต ฯลฯ ของฆานวิญญาณธาตุ จิต ฯลฯของชิวหาวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร
มโน มนายตนะมนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนธาตุที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิด
ดับของกายวิญญาณธาตุ หรือความพิจารณาอารมณทีแรกในธรรมทั้งปวง นี้เรียกวามโนธาตุ
ธรรมธาตุ เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปที่เห็นไมได กระทบไมไดนบั เนื่องในธัมมายตนะ
และอสังขตธาตุ
ในธรรมธาตุนั้น เวทนาขันธ เปนไฉน
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ
เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปน
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา
เวทนาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ
สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปน
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา
สัญญาขันธ
สังขารขันธ เปนไฉน
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ
สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือสังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สังขารขันธ
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รูปที่เห็นไมได กระทบไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ เปนไฉน
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปที่เห็นไมได กระทบไมได นับเนื่องใน
ธัมมายตนะ
อสังขตธาตุ เปนไฉน
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุ
สภาวธรรมนี้เรียกวา ธรรมธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ เปนไฉน
มโนธาตุเกิดในลําดับแหงการเกิดดับของจักขุวิญญาณธาตุ จิต มโนมานัส ฯลฯ มโน
วิญญาณธาตุทสี่ มกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับแมของมโนธาตุอีกชั้นหนึ่ง มโนธาตุ เกิดใน
ลําดับแหงการเกิดดับของโสตวิญญาณธาตุฯลฯ มโนธาตุ เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของฆาน
วิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุเกิดในลําดับแหงการเกิดดับของชิวหาวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ เกิด
ในลําดับแหงการเกิดดับของกายวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน
เกิดในลําดับแหงการเกิดดับแมของมโนธาตุอีกชั้นหนึ่ง จิต มโนมานัส หทัย ปณฑร มโน
มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยมโนและธรรมารมณ
เกิดขึ้น นี้เรียกวา มโนวิญญาณธาตุ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๑๓๑] ธาตุ ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวิญญาณธาตุ
๔. โสตธาตุ
๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
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๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธรรมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาธาตุ ๑๘ ธาตุไหนเปนกุศล ธาตุไหนเปนอกุศล ธาตุไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ
ธาตุไหนเปนสรณะ ธาตุไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชชนา
[๑๓๒] ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากฤต ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มีเปนอัพยากฤต
ก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุก
ขมสุขเวทนาสัมปยุต ธาตุ ๕ เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต กายวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนา
สัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี มโนวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกข
เวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธรรมธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มีเปน
ทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวาแมเปนสุขเวทนาสัมปยุต
แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธาตุ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรม ธาตุ ๕ เปนวิบากมโนธาตุ เปนวิบากก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒
เปนวิบากก็มี เปนวิบากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทิน
นุปาทานิยะ สัททธาตุ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ ธาตุ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทิน
นุปาทานิยะก็มี ธาตุ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุ
ปาทานิยะก็มีธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มเี ปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกาวิจาระ มโนธาตุ
เปนสวิตักกสวิจาระ มโนวิญญาณธาตุ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปน

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 84
อวิตักกาวิจาระก็มี ธรรมธาตุ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกา
วิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกา
วิจาระก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะแมเปนอุเปกขาสหคตะ
ธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ กายวิญญาณธาตุ เปนนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนนอุเบกขาสหคตะ
กลาวไมไดวา เปนสุขสหคตะก็มี ธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปน
อุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสห
คตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน
ภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวทัสสนนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ธาตุ ๒ เปนอาจย
คามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีกม็ ี ธาตุ ๑๖ เปนเนวเสกขนาเสกขะ
ธาตุ ๒ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริตตะ
ธาตุ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ
ธาตุ ๖ เปนปริตตารัมมณะ ธาตุ ๒ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปน
อัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณา
รัมมณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนมัชฌิมะ ธาตุ ๒ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ธาตุ
๑๖ เปนอนิยตะ ธาตุ ๒เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๐
เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคา
ธิปติ ธาตุ ๒ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปน
อุปปาทีก็มี กลาวไมไดวาเปนอนุปปนนะ สัททธาตุ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี
กลาวไมไดวาเปนอุปปาที ธาตุ ๖ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มธี รรมธาตุ
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวาแมเปนอุปปนนะ แมเปน
อนุปปนนะ แมเปนอุปปาทีก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอดีตก็มีเปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี ธรรมธาตุ
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบนั ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต แม
เปนปจจุบนั ก็มีธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ธาตุ ๒ เปนอตีตา
รัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตา
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รัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มีธาตุ ๑๘ เปนอัชฌัตตะก็มี เปน
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ธาตุ ๑๐เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี
เปนพหิทธารัมมณะก็มีเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ธาตุ ๒ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน
พหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ
แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีรูปธาตุ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ
ธาตุ ๙ เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๓] ธาตุ ๑๗ เปนนเหตุ ธรรมธาตุ เปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มีธาตุ ๑๖ เปน
อเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖เปนเหตุวิปปยุต ธาตุ ๒ เปน
เหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุ
กนเหตุ มโนวิญญาณธาตุกลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา
เปนสเหตุกนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุกม็ ี กลาวไมไดวา
แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุกม็ ี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสมั ปยุต
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุ
สัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี
เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนนเหตุอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี
ธรรมธาตุเปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ
แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชชนา
[๑๓๔] ธาตุ ๑๗ เปนสัปปจจยะ ธรรมธาตุ เปนสัปปจจยะก็มีเปนอัปปจจยะก็มี
ธาตุ ๑๗ เปนสังขตะ ธรรมธาตุ เปนสังขตะก็มี เปนอสังขตะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอนิทสั สนะ
รูปธาตุ เปนสนิทัสสนะ ธาตุ ๑๐เปนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘ เปนอัปปฏิฆะ ธาตุ ๑๐ เปนรูป ธาตุ ๗
เปนอรูธรรมธาตุ เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยะ ธาตุ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปน
โลกุตตระก็มี ธาตุ ๑๘ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
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๓. อาสวโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๕] ธาตุ ๑๗ เปนโนอาสวะ ธรรมธาตุ เปนอาสวะก็มี เปนโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนสาสวะ ธาตุ ๒ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอาสววิปปยุต ธาตุ ๒
เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสว
โนอาสวะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มกี ลาว
ไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ธรรมธาตุ เปนอาสวสาสวะก็มีเปนสาสวโนอาสวะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปน
อาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปน
อาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโน
อาสวะก็มี ธรรมธาตุ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมได
วา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอาสววิปปยุตต
สาสวะ ธาตุ ๒ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๖] ธาตุ ๑๗ เปนโนสัญโญชนะ ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนะก็มีเปนโนสัญโญชนะ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญโญชนิยะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา
เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโน
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี
ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญ
ชนะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโน
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชน
สัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญ
ชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนวิป
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ปยุตตสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตต
อสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชน
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๗] ธาตุ ๑๗ เปนโนคันถะ ธรรมธาตุ เปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนคันถนิยะ ธาตุ ๒ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี ธาตุ ๑๖เปนคันถวิปปยุต ธาตุ ๒
เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถ
นิยโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุกลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี
กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธรรมธาตุ เปนคันถคันถนิยะก็มี เปนคันถนิยโนคันถะ
ก็มีกลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา
แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนคันถ
คันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีกลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
ธรรมธาตุ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
คันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ
ธาตุ ๒เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปน
คันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชชนา
[๑๓๘] ธาตุ ๑๗ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ธาตุ ๑๗ เปนโนโยคะ ฯลฯธาตุ ๑๗ เปนโนนีวรณะ
ธรรมธาตุ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖เปนนีวรณิยะ ธาตุ ๒ เปนนีวรณิยะก็มี
เปนอนีวรณิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนีวรณวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี
ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ มโนวิญญาณธาตุกลาวไมไดวา
เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี
ธรรมธาตุ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ
แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณ
สัมปยุตตโนนีวรณะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณ
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สัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธรรมธาตุ
เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
นีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนีวรณวิปปยุตต
นีวรณิยะ ธาตุ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๙] ธาตุ ๑๗ เปนโนปรามาสะ ธรรมธาตุ เปนปรามาสะก็มี เปนโนปรามาสะ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามัฏฐะ ธาตุ ๒ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนปรามาสวิปปยุต มโนวิญญาณธาตุ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี
ธรรมธาตุ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
ปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มีธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรา
มัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ
เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มีกลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธรรมธาตุ
เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มีเปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาส
ปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ
ธาตุ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชชนา
[๑๔๐] ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๗ เปนสารัมมณะ ธรรมธาตุเปน
สารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี ธาตุ ๑๑ เปนโนจิตตะ ธาตุ ๗ เปนจิตตะ
ธาตุ ๑๗ เปนอเจตสิกะ ธรรมธาตุ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี ธาตุ ๑๐เปน
จิตตวิปปยุต ธรรมธาตุ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี ธาตุ ๗กลาว
ไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต ธาตุ ๑๐ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธรรมธาตุ
เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี ธาตุ ๗ กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ
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แมเปนจิตตวิสงั สัฏฐะ ธาตุ ๑๒ เปนโนจิตตสมุฏฐานะธาตุ ๖ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี
เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสหภู ธรรมธาตุ เปนจิตตสหภูก็มี เปน
โนจิตตสหภูกม็ ี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ธรรมธาตุเปนจิตตานุปริวัตติก็มี
เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มีธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธรรมธาตุ เปนจิตต
สังสัฏฐสมุฏฐานะก็มีเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน
สหภูธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ
ปริวัตติก็มเี ปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี ธาตุ ๑๒ เปนอัชฌัตติกะธาตุ ๑๖
เปนพาหิระ ธาตุ ๙ เปนอุปาทา ธาตุ ๘ เปนนอุปาทา ธรรมธาตุเปนอุปาทาก็มี เปน
นอุปาทาก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนะ สัททธาตุ เปนอนุปาทินนะ ธาตุ ๗ เปน
อุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชชนา
[๑๔๑] ธาตุ ๑๗ เปนนอุปาทานะ ธรรมธาตุ เปนอุปาทานะก็มี เปน
นอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานิยะ ธาตุ ๒ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มีเปนอุปาทานวิปปยุตตก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ มโนวิญญาณธาตุ กลาว
ไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทา
นิยโนอุปาทานะก็มีธรรมธาตุ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา
แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี มโนวิญญาณธาตุ กลาว
ไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปน
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธรรมธาตุ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตต
โนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปา
ทานะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะธาตุ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี
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เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ
แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชชนา
[๑๔๒] ธาตุ ๑๗ เปนโนกิเลสะ ธรรมธาตุ เปนกิเลสะก็มี เปนโนกิเลสะ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐะ ธาตุ ๒ เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนกิเลสวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาว
ไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา
เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ
ก็มี ธรรมธาตุ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส
สังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลส
สังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ
เปนสังกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มกี ลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ
แมเปนสังกิลฏิ ฐโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปน
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ
เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส
กิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
ธาตุ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชชนา
[๑๔๓] ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน
นทัสสนปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒เปนภาวนาปหาตัพพะ
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ก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหาตัพพะเหตุกะ ธาตุ ๒ เปน
ทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนภาวนาปหา
ตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี
ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกะ มโนวิญญาณธาตุเปนสวิตักกะ ธาตุ ๒ เปนสวิตกั กะก็มี เปน
อวิตักกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวิจาระมโนธาตุ เปนสวิจาระ ธาตุ ๒ เปนสวิจาระก็มี
เปนอวิจาระก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอัปปติกะ ธาตุ ๒ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนนปติสหคตะธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ธาตุ ๑๕
เปนนสุขสหคตะธาตุ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ธาตุ ๑๑ เปนนอุเปก
ขาสหคตะธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ ธาตุ ๒ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนกามาวจร ธาตุ ๒ เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มีธาตุ ๑๖ เปนนรูปาวจร
ธาตุ ๒ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนอรูปาวจร ธาตุ ๒ เปนอรูปาวจรก็มี
เปนนอรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริยาปนนะ ธาตุ ๒ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอนิยยานิกะ ธาตุ ๒ เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนอนิยตะธาตุ ๒ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสอุตตระ
ธาตุ ๒ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอรณะ ธาตุ ๒ เปนสรณะก็มี เปน
อรณะก็มี ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ธาตุวิภังค จบบริบูรณ
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๔. สัจจวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๑๔๔] อริยสัจ ๔ คือ
๑. ทุกขอริยสัจ
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ทุกขอริยสัจ
[๑๔๕] ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจ เปนไฉน
ชาติทุกข ชราทุกข มรณทุกข โสกปริเทวทุกขโทมนัสสอุปายาสทุกขอัปปเยหิ
สัมปโยคทุกข ปเยหิวิปปโยคทุกข ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕
เปนทุกข
[๑๔๖] ในทุกขอริยสัจนัน้ ชาติ เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความหยั่งลง ความเกิดจําเพาะ ความปรากฏ
แหงขันธ ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา
ชาติ
[๑๔๗] ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความที่ฟนหลุด ความทีผ่ มหงอก ความที่หนัง
เหี่ยวยน ความเสื่อมสิ้นแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของ
เหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวาชรา
[๑๔๘] มรณะ เปนไฉน
ความเคลื่อน ภาวะที่เคลือ่ น ความทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย
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ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทิ้งทรากศพไว ความขาดแหงชีวิตินทรีย จากหมู
สัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา มรณะ
[๑๔๙] โสกะ เปนไฉน
ความโศกเศรา กิริยาโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายใน ความ
แหงกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศก ของผูที่ถูก
กระทบดวยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรคความเสื่อมศีล
หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกกระทบ
ดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา โสกะ
[๑๕๐] ปริเทวะ เปนไฉน
ความรองไห ความคร่ําครวญ กิริยารองไห กิริยาคร่ําครวญ สภาพรองไห
สภาพคร่ําครวญ ความบนถึง ความพร่ําเพอ ความร่ําไห ความพิไรร่ํากิรยิ าพิไรร่ํา
สภาพพิไรร่ํา ของผูที่ถูกกระทบ ดวยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความ
เสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อม
อยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา ปริเทวะ
[๑๕๑] ทุกข เปนไฉน
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิด
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัสอันใด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๕๒] โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา
โทมนัส
[๑๕๓] อุปายาส เปนไฉน
ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูที่ถูกกระทบดวย
ความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือ
ความเสื่อมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งของผูท ี่ถูกกระทบดวย
เหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา อุปายาส
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[๑๕๔] อัปปเยหิสัมปโยคทุกข เปนไฉน
ความไปรวม ความมารวม ความประชุมรวม ความอยูรวม กับอารมณ
อันไมเปนที่ปรารถนา ไมเปนที่รักใคร ไมเปนที่ชอบใจของเขาในโลก ไดแกรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผูที่มุงกอความพินาศ มุงทําลายประโยชน มุงทําลาย
ความผาสุก มุงทําอันตรายความเกษมจากโยคะของเขานี้เรียกวา อัปปเยหิสัมปโยคทุกข
[๑๕๕] ปเยหิวิปปโยคทุกข เปนไฉน
ความไมไปรวม ความไมมารวม ความไมประชุมรวม ความไมอยูรวมกับอารมณ
อันเปนที่ปรารถนา เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของเขาในโลก ไดแกรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผูที่ใครแตความเจริญ ใครแตประโยชน ใครแตความสําราญ
ใครแตความเกษมจากโยคะของเขา ไดแกมารดา บิดา พีช่ าย นองชาย พี่หญิง
นองหญิง มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตนี้เรียกวา ปเยหิวิปปโยคทุกข
[๑๕๖] ยัมปจฉังนลภติตมั ปทุกข เปนไฉน
ความปรารถนายอมเกิดขึน้ แกเหลาสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนีว้ าเออหนอ
ขอเราทั้งหลายอยาไดเปนผูม ีความเกิดเปนธรรมดา หรือความเกิดอยาไดมาถึงเราทั้งหลายเลยหนา
ขอนี้ไมพึงสําเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกวา ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกขประการหนึ่ง
ความปรารถนายอมเกิดขึน้ แกเหลาสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา ฯลฯความปรารถนายอม
เกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผู
มีความตายเปนธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสเปนธรรมดา อยางนี้วา เออหนอ ขอเราทั้งหลายอยาไดเปนผูมีโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสเปนธรรมดา หรือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสอยาไดมาถึงเรา
ทั้งหลายเลยหนา
ขอนี้ไมพงึ สําเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกวา ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกขประการหนึ่ง
[๑๕๗] โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน
รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธวิญญาณูปาทาน
ขันธ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ
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ทุกขสมุทยอริยสัจ
[๑๕๘] ทุกขสมุทยอริยสัจ เปนไฉน
ตัณหานี้ใด อันเปนเหตุเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัดยินดีเพลิดเพลิน
อยูในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
[๑๕๙] ก็ตณ
ั หานีน้ ั้นแล เมื่อเกิดเกิดที่ไหน เมื่อตั้งอยูต ั้งอยูที่ไหน
ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดทีป่ ยรูปสาตรูปนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ปยรูปสาตรูปนี้
ก็อะไร เปน ปยรูปสาตรูป ในโลก
จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดทีจ่ ักขุนี้ เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่จกั ขุนี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯ มโน เปนปยรูปสาตรูป
ในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูทมี่ โนนี้
รูป เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดทีร่ ูปนี้ เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่รูปนี้ สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมารมณ เปน
ปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมารมณนี้ เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยูที่
ธัมมารมณนี้
จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่จกั ขุวิญญาณ
นี้ เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยูที่จักขุวญ
ิ ญาณนี้ โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณฯลฯ ชิวหา
วิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้
เมื่อเกิดก็เกิดทีม่ โนวิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยูที่มโนวิญญาณนี้
จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่จกั ขุสัมผัสนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯชิวหาสัมผัส ฯลฯ
กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่มโนสัมผัสนี้
จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่
จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูทจี่ ักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่
มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูทมี่ โนสัมผัสสชาเวทนานี้
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รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญานี้ เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่รูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ
ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญญานี้ เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยู
ที่ธัมมสัญญานี้
รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญเจตนานี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา
ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนาเปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิด
ก็เกิดที่ธัมมสัญเจตนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูทธี่ ัมมสัญเจตนานี้
รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ รูปตัณหานี้เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่รูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหาฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ
ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมตัณหานี้ เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่ธัมมตัณหานี้
รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปที่วิตกนี้เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่รูปวิตกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯโผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยูที่ธัมมวิตกนี้
รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารนี้เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่รูปวิจารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯโผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยูที่ธัมมวิจารนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ
[๑๖๐] ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนไฉน
ความสํารอกและความดับโดยไมเหลือ ความปลอยวาง ความสงคืนความพน
ความไมติดอยู แหงตัณหานัน้ นั่นเทียว อันใด
[๑๖๑] ก็ตณ
ั หานีน้ ั้นแล เมื่อจะละ ละทีไ่ หน เมื่อดับ ดับที่ไหน
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ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ปยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับ
ก็ดับที่ปยรูปสาตรูปนี้
ก็อะไร เปนปยรูปสาตรูป ในโลก
จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่จักขุนี้ เมื่อดับก็ดับที่จกั ขุ
นี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯมโน เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้
เมื่อจะละก็ละที่มโนนี้ เมื่อจะดับก็ดับที่มโนนี้
รูป เปนปยสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปนี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปนี้
สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมารมณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้
เมื่อจะละก็ละที่ธัมมารมณ เมื่อดับก็ดับที่ธมั มารมณนี้
จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละทีจ่ ักขุวิญญาณนี้
เมื่อดับก็ดับทีจ่ ักขุวิญญาณนี้ โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯชิวหาวิญญาณ ฯลฯ กาย
วิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนวิญญาณนี้
เมื่อดับก็ดับทีม่ โนวิญญาณนี้
จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่จักขุสัมผัสนี้ เมื่อดับ
ก็ดับที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ
มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนสัมผัสนี้ เมื่อดับก็ดบั ที่
มโนสัมผัสนี้
จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่จักขุสัมผัส
สชาเวทนานี้ เมื่อดับก็ดับที่จกั ขุสัมผัสสชาเวทนานี้ โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัส
สชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา
เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อดับก็ดับที่
มโนสัมผัสสชาเวทนานี้
รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปสัญญานี้ เมื่อดับ
ก็ดับที่รูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญาฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ
ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธัมมสัญญานี้ เมื่อดับก็ดับ
ที่ธัมมสัญญานี้
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รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปสัญเจตนานี้
เมื่อดับก็ดับทีร่ ูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนาฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ
โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่
ธัมมสัญเจตนานี้ เมื่อดับก็ดบั ที่ธัมมสัญเจตนานี้
รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปตัณหานี้ เมื่อดับ
ก็ดับที่รูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ
ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ธัมมตัณหานี้ เมื่อดับก็ดับ
ที่ธัมมตัณหานี้
รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับ
ที่รูปวิตกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯโผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก เปน
ปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิตกนี้
รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปวิจารนี้เมื่อดับ
ก็ดับที่รูปวิจารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯโผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อดับก็ดบั ที่ธัมมวิจารนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
[๑๖๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนไฉน
อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
[๑๖๓] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
[๑๖๔] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน
นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
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[๑๖๕] สัมมาวาจา เปนไฉน
ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความงดเวนจากการพูดสอเสียด ความงดเวนจากการพูด
หยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา
[๑๖๖] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความงดเวนจากการประพฤติ
ผิดในกาม นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ
[๑๖๗] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
บุคคลผูอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลวเลี้ยงชีวิตอยูด วยสัมมาอาชีวะ นีเ้ รียก
วา สัมมาอาชีวะ
[๑๖๘] สัมมาวายามะ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ตั้งจิตไว
เพื่อปองกันอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิด ฯลฯ เพือ่ ละอกุศลบาปธรรมที่เกิดแลว ฯลฯ เพื่อ
สรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิด ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว
ตั้งจิตไว เพื่อความดํารงอยูความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ ความ
บริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
[๑๖๙] สัมมาสติ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติพิจารณาเห็นกาย
ในกายเนืองๆ อยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมป
ชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู ฯลฯผูประกอบดวยความเพียร มีสัมป
ชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยูฯลฯ ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมสัมปชัญญะ
มีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก นี้เรียกวา
สัมมาสติ
[๑๗๐] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ที่มี
วิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน อันยังใจใหผองใส เพราะวิตก
วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นภายใน ไมมวี ิตก ไมมวี ิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
อยูเพราะคายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวย
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นามกาย บรรลุตติยฌานซึ่งเปนฌานที่พระอริยทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิต
เปนอุเบกขามีสติอยูเปนสุขอยู บรรลุจตุตถฌาน ที่ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิทาอริยสัจ
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
อัฏฐังคิกวาร
[๑๗๑] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๗๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมัย
[๑๗๓] ทุกข เปนไฉน
กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะกุศลธรรมอัน
เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ
ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกุศลและกรรมวิบากรูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๗๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๑๗๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ [โสดาปตติผล] สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
แลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปตแิ ละสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น
[๑๗๖] ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม ความเห็นชอบ ธัมมวิจยสัม
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
[๑๗๗] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริชอบ อันเปนองคแหง
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
[๑๗๘] สัมมาวาจา เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากวจีทุจริต ๔ กิริยาไมทํา การไมทํา
การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุวจีทุจริต๔ วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาวาจา
[๑๗๙] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากกายทุจริต ๓ กิริยาไมทํา การไมทาํ
การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุกายทุจริต๓ การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ
[๑๘๐] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากมิจฉาอาชีวะ กิริยาไมทํา การไมทาํ
การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุมจิ ฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนีเ้ รียกวา สัมมาอาชีวะ
[๑๘๑] สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหง
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
[๑๘๒] สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ
[๑๘๓] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
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นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือสัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา
[๑๘๔] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหาและกิเลสที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๘๕] ทุกข เปนไฉน
อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของ
อาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยา
มิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๘๖] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหาและกิเลสที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๑๘๗] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๘๘] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ และอกุศลธรรมที่เหลือนี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๘๙] ทุกข เปนไฉน
กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบาก
แหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศลอกุศลและ
กรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๙๐] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหากิเลสที่เหลือและอกุศลธรรมที่เหลือ นี้เรียกวาทุกขนิโรธ
[๑๙๑] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
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ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูใน
สมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๙๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียก
วา ทุกขสมุทัย
[๑๙๓] ทุกข เปนไฉน
กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปน
อารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทัง้ หมด
นี้เรียกวา ทุกข
[๑๙๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ และกุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๑๙๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน
สมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๙๖] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ
กุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๙๗] ทุกข เปนไฉน
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมที่เปนกิริยามิใชกุศล
มิใชอกุศลและมิใชกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๙๘] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
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[๑๙๙] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน
สมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรคามินีปฏิปทา
ปญจังคิกวาร
[๒๐๐] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๒๐๑] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๒๐๒] ทุกข เปนไฉน
กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะกุศลธรรมอัน
เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ
ธรรมที่เปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบากรูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๐๓] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๒๐๔] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน
สมัยใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ยอมมีในสมัยนั้น
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[๒๐๕] ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม ความเห็นชอบธรรมวิจย
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวาสัมมาทิฏฐิ
[๒๐๖] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรคนับเนื่องในมรรค
อันใด นีเ้ รียกวาสัมมาสังกัปปะ
[๒๐๗] สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความเพียรชอบ วิรยิ สัมโพชฌงค อันเปนองคแหง
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาวายามะ
[๒๐๘] สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาสติ
[๒๐๙] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาสมาธิ
นี้เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ฯลฯ
[๒๑๐] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศล
ธรรมที่เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวาทุกขสมุทัย
[๒๑๑] ทุกข เปนไฉน
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล
มิใชอกุศล และมิใชกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๑๒] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของ
อาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวาทุกขนิโรธ
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[๒๑๓] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัย
ใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวย
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สัพพสังคาหิกวาร
[๒๑๔] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๒๑๕] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา นี้เรียกวาทุกขสมุทัย
[๒๑๖] ทุกข เปนไฉน
กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะกุศลธรรมอัน
เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ
ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบากรูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๑๗] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณตัณหา นี้เรียกวาทุกขนิโรธ
[๒๑๘] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัย
ใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯลฯ
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[๒๑๙] ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศล
ธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวาทุกขสมุทัย
[๒๒๐] ทุกข เปนไฉน
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล
มิใชอกุศล และมิใชกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๒๑] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๒๒๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ที่มวี ิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๒๒๓] อริยสัจ ๔ คือ
๑. ทุกขอริยสัจ
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอริยสัจ ๔ อริยสัจไหนเปนกุศล อริยสัจไหนเปนอกุศล อริยสัจไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ อริยสัจไหนเปนสรณะ อริยสัจไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๒๒๔] สมุทยสัจเปนอกุศล มัคคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤตทุกขสัจเปน
กุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพพยากฤตก็มี สัจจะ ๒ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขม
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สุขเวทนาสัมปยุตก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัม
ปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตทุกขสัจ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนา
สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปน
ทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนวิปากธัมมธรรม
นิโรธสัจ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ทุกขสัจ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี สมุทยสัจ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอนุปาทิน
นานุปาทานิยะ ทุกขสัจ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี สมุทยสัจ
เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะสัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนสังกิ
ลิฏฐสังกิเลสิกะก็มีเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี สมุทยสัจ เปนสวิตักกสวิจาระ
นิโรธสัจเปนอวิตักกาวิจาระ มัคคสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี
เปนอวิตกั กาวิจาระก็มี ทุกขสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี
เปนอวิตกั กาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ
แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัจจะ ๒ เปนปตสิ หคตะก็มีเปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี
นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ
ทุกขสัจ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี สัจจะ ๒ เปนเนวทัสสน
นภาวนาปหาตัพพะ สมุทยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี ทุกขสัจ
เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มีเปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี
สัจจะ ๒ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สมุทยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ทุกขสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เปน
อาจยคามีมัคคสัจ เปนอปจยคามี นิโรธสัจ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ทุกขสัจ
เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี มัคคสัจ เปนเสกขะ สัจจะ ๓เปนเนว
เสกขนาเสกขะ สมุทยสัจ เปนปริตตะ สัจจะ ๒ เปนอัปปมาณะทุกขสัจ เปนปริตตะก็มี
เปนมหัคคตะก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะมัคคสัจเปนอัปปมาณารัมมณะ สมุทยสัจ เปน
ปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี ไมเปนอัปปมาณารัมมณะ กลาวไมไดวา แมเปน
ปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตา
รัมมณะก็มเี ปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตา
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รัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี สมุทยสัจ เปนหีนะ สัจจะ ๒ เปนปณีตะ ทุกขสัจ
เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี นิโรธสัจ เปนอนิยตะ มัคคสัจเปนสัมมัตตนิยตะ สัจจะ ๒
เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี นิโรธสัจเปนอนารัมมณะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา
แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ มัคคสัจ ไมเปนมัคคารัมมณะ
เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
ทุกขสัจ เปนมัคคารัมมณะก็มี ไมเปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
มัคคารัมมณะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไม
ไดวา เปนอุปปาที นิโรธสัจ กลาวไมไดวาแมเปนอุปปนนะ แมเปนอนุปปนนะ แมเปน
อุปปาที ทุกขสัจ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี สัจจะ ๓ เปนอดีต
ก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต
แมเปนปจจุบนั นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สัจจะ ๒เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตา
รัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา
รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี นิโรธสัจ เปนพหิทธา สัจจะ ๓ เปนอัชฌัตตะก็มี
เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ อัชฌัตตารัมมณะก็มี
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะ สมุทยสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี
เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน
พหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ
แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกขสัจ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๕] สมุทยสัจ เปนเหตุ นิโรธสัจ เปนนเหตุ สัจจะ ๒ เปนเหตุกม็ ี เปนนเหตุ
ก็มี สัจจะ ๒ เปนสเหตุกะ นิโรธสัจ เปนอเหตุกะทุกขสัจ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะ
ก็มี สัจจะ ๒ เปนเหตุสัมปยุต นิโรธสัจเปนเหตุวิปปยุต ทุกขสัจ เปนเหตุสัมปยุตก็มี
เปนเหตุวิปปยุตก็มี สมุทยสัจเปนเหตุสเหตุกะ นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ
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แมเปนสเหตุกนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี ทุกขสัจเปนเหตุ
สเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะแมเปนสเหตุกนเหตุ
สมุทยสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยุต นิโรธสัจ กลาวไมไดวาแมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แม
เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ทุกขสัจ
เปนเหตุเหตุสมั ปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสมั ปยุต
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุกม็ ี นิโรธสัจ เปนนเหตุ เปนอเหตุกะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แม
เปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ มัคคสัจ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี ทุกขสัจเปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๒๒๖] สัจจะ ๓ เปนสัปปจจยะ นิโรธสัจ เปนอัปปจจยะ สัจจะ ๓เปนสังขตะ
นิโรธสัจ เปนอสังขตะ สัจจะ ๓ เปนอนิทสั สนะ ทุกขสัจเปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนิทัสสนะ
ก็มี สัจจะ ๓ เปนอัปปฏิฆะ ทุกขสัจเปนสัปปฏิฆะก็มี เปนอัปปฏิฆะก็มี สัจจะ ๓ เปนรูป
ทุกขสัจ เปนรูปก็มีเปนอรูปก็มี สัจจะ ๒ เปนโลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกุตตระ สัจจะ ๔
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๗] สมุทยสัจ เปนอาสวะ สัจจะ ๒ เปนโนอาวสวะ ทุกขสัจเปนอาสวะก็มี
เปนโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒ เปนสาสวะ สัจจะ ๒ เปนอนาสวะสมุทยสัจ เปนอาสวะ
สัมปยุต สัจจะ ๒ เปนอาสววิปปยุต ทุกขสัจ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุต
ก็มี สมุทยสัจ เปนอาสวสาสวะ สัจจะ ๒กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ
แมเปนสาสวโนอาสวะ ทุกขสัจ เปนอาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี สมุทยสัจ
เปนอาสวอาสวสัมปยุตสัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัม
ปยุตตโนอาสวะทุกขสัจ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒เปน
อาสววิปปยุตตอนาสวะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสว
วิปปยุตตอนาสวะ ทุกขสัจ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มกี ลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปป
ยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
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๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๘] สมุทยสัจ เปนสัญโญชนะ สัจจะ ๒ เปนโนสัญโญชนะทุกขสัจ เปน
สัญโญชนะก็มี เปนโนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนิยะสัจจะ ๒ เปนอสัญโญชนิยะ
สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัมปยุต สัจจะ ๒เปนสัญโญชนวิปปยุต ทุกขสัจ เปนสัญโญชน
สัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ สัจจะ ๒ กลาว
ไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัญโญ
ชนสัมปยุต สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัม
ปยุตตโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโน
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตต
โนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา
แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ ทุกขสัจ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ
แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๙] สมุทยสัจ เปนคันถะ สัจจะ ๒ เปนโนคันถะ ทุกขสัจเปนคันถะก็มี
เปนโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ เปนคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนเปนอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุต
สัจจะ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มีเปนคันถวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถนิยะ สัจจะ ๒
กลาวไมไดวาแมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะ ทุกขสัจ เปนคันถคันถนิยะก็มี
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถสัมปยุต กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถ
สัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต
แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ ทุกขสัจ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒
เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปน
คันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
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๖,๗,๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๒๓๐] สมุทยสัจ เปนโอฆะ ฯลฯ สมุทยสัจ เปนโยคะ ฯลฯสมุทยสัจ เปน
นีวรณะ สัจจะ ๒ เปนโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒
เปนนีวรณิยะ สัจจะ ๒ เปนอนีวรณิยะ สมุทยสัจเปนนีวรณสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนนีวรณ
วิปปยุต ทุกขสัจ เปนนีวรณสัมปยุตก็มีเปนนีวรณวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนีวรณิยะ
สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปน
นีวรณนีวรณิยะก็มีเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต สัจจะ ๒
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ ทุกขสัจเปน
นีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนนีวรณ
นีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สมุทย
สัจ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ ทุกขสัจ
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณ
วิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๑] สัจจะ ๓ เปนโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาสะก็มี เปนโนปรามาสะก็มี
สัจจะ ๒ เปนปรามัฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอปรามัฏฐะ สัจจะ ๒เปนปรามาสวิปปยุต สมุทยสัจ
เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มีทุกขสัจ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรา
มาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แม
เปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาสปรามัฏฐะ
ก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สัจจะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะสัจจะ ๒ เปน
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรา
มาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๒๓๒] สัจจะ ๒ เปนสารัมมณะ นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะทุกขสัจ เปนสารัมมณะ
ก็มี เปนอนารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปนโนจิตตะ ทุกขสัจเปนจิตตะก็มี เปนโนจิตตะก็มี สัจจะ ๒
เปนเจตสิกะ นิโรธสัจ เปนอเจตสิกะทุกขสัจ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี สัจจะ ๒
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เปนจิตตสัมปยุต นิโรธสัจเปนจิตตวิปปยุต ทุกขสัจ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุตก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐะ
นิโรธสัจ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มีสัจจะ ๒ เปนจิตตสมุฏฐานะ
นิโรธสัจ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะ
ก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสหภู นิโรธสัจเปนโนจิตตสหภู ทุกขสัจ เปนจิตตสหภูกม็ ี
เปนโนจิตตสหภูก็มี สัจจะ ๒เปนจิตตานุปริวัตติ นิโรธสัจ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ทุกขสัจ
เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวตั ติก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ
นิโรธสัจเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มีอนุ
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู นิโรธสัจเปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มีเปนโนจิตต
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ นิโรธสัจ เปนโน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตต
สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติกม็ ี สัจจะ ๓ เปนพาหิระ ทุกขสัจ เปนอัชฌัตติกะก็มี เปนพาหิระ
ก็มี สัจจะ ๓ เปนนอุปาทาทุกขสัจ เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี สัจจะ ๓ เปนอนุปา
ทินนะ ทุกขสัจเปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๓] สมุทยสัจ เปนอุปาทานะ สัจจะ ๒ เปนนอุปาทานะ ทุกขสัจเปนอุปา
ทานะก็มี เปนนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปาทานิยะ สัจจะ ๒เปนอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒
เปนอุปาทานวิปปยุต สัจจะ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ
เปนอุปาทานอุปาทานิยะ สัจจะ ๒กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทา
นิยโนอุปาทานะ ทุกขสัจเปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี สมุทยสัจ
เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตแมเปน
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต
แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ ทุกขสัจ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัม
ปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัม
ปยุตตโนอุปาทานะก็มีสัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอุปาทาน
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วิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทาน
วิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๔] สมุทยสัจ เปนกิเลสะ สัจจะ ๒ เปนโนกิเลสะ ทุกขสัจเปนกิเลสะก็มี
เปนโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เปนสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ เปนอสังกิเลสิกะ สมุทยสัจ เปน
สังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐะ ทุกขสัจเปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี
สมุทยสัจ เปนกิเลสสัมปยุต สัจจะ ๒เปนกิเลสวิปปยุต ทุกขสัจ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี
เปนกิเลสวิปปยุตตก็มีสมุทยสัจ เปนกิเลสสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส
สังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิก
โนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ
แมเปนสังกิลฏิ ฐโนกิเลสะ ทุกขสัจ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลฏิ ฐโนกิเลสะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสกิเลส
สัมปยุตสัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ
ทุกขสัจ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตอสัง
กิเลสิกะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวาแมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมเปนกิเลสวิปปยุตต
อสังกิเลสิกะ ทุกขสัจเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตต
สังกิเลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๒๓๕] สัจจะ ๒ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัจจะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน
นทัสสนปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพะสัจจะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี
เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัจจะ ๒ เปนทัสสนปหา
ตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
สัจจะ ๒เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เปน
สวิตักกะ นิโรธสัจ เปนอวิตกั กะ สัจจะ ๒ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตกั กะก็มีสมุทยสัจ
เปนสวิจาระ นิโรธสัจ เปนอวิจาระ สัจจะ ๒ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี นิโรธสัจ
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เปนอัปปติกะ สัจจะ ๓ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี นิโรธสัจ เปนนปติสหคตะ
สัจจะ ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี นิโรธสัจ เปนนสุขสหคตะ สัจจะ ๓ เปน
สุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี นิโรธสัจ เปนนอุเปกขาสหคตะ สัจจะ ๓ เปนอุเปกขาสหคตะ
ก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สมุทยสัจ เปนกามาวจร สัจจะ ๒ เปนนกามาวจรทุกขสัจ เปน
กามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี สัจจะ ๓ เปนนรูปาวจร ทุกขสัจเปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี
สัจจะ ๓ เปนนอรูปาวจร ทุกขสัจ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี สัจจะ ๒ เปนปริยาปนนะ
สัจจะ ๒ เปนอปริยาปนนะ มัคคสัจ เปนนิยยานิกะ สัจจะ ๓ เปนอนิยยานิกะ มัคคสัจ
เปนนิยตะ นิโรธสัจ เปนอนิยตะ สัจจะ ๒ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี สัจจะ ๒
เปนสอุตตระ สัจจะ ๒ เปนอนุตตระ สมุทยสัจ เปนสรณะ สัจจะ ๒ เปนอรณะ ทุกขสัจ
เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สัจจวิภังค จบบริบูรณ
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๕. อินทริยวิภงั ค
[๒๓๖] อินทรีย ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย
๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตนิ ทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิรยิ ินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
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[๒๓๗] ในอินทรีย ๒๒ นั้น จักขุนทรีย เปนไฉน
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา
จักขุนทรีย
โสตินทรีย ฯลฯ ฆานินทรีย ฯลฯ ชิวหินทรีย ฯลฯ กายินทรีย เปนไฉน
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบางนี้เรียกวา
กายินทรีย
มนินทรีย เปนไฉน
มนินทรียห มวดละ ๑ คือ มนินทรียเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ มนินทรียหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา มนินทรีย
[๒๓๘] อิตถินทรีย เปนไฉน
ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิง
ของหญิง อันใด นี้เรียกวา อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย เปนไฉน
ทรวดทรงชาย เครื่องหมายรูวาชาย กิรยิ าชาย อาการชาย สภาพชายภาวะชาย ของชาย
อันใด นีเ้ รียกวา ปุริสินทรีย
ชีวิตินทรีย เปนไฉน
ชีวิตินทรียม ี ๒ อยาง คือ รูปชีวิตินทรีย อรูปชีวิตินทรีย
ในชีวิตนิ ทรีย ๒ อยางนัน้ รูปชีวิตินทรีย เปนไฉน
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิรยิ าที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวติ อินทรีย คือชีวติ ของรูปธรรมนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา
รูปชีวิตินทรีย
อรูปชีวิตินทรีย เปนไฉน
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิรยิ าที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของนามธรรมนั้นๆ อันใด นี้เรียก
วา อรูปชีวิตินทรีย
# ๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ ขอ (๕๑๖) เปนลําดับไป.
# ๒. ความที่ ฯลฯ พึงดูในขันธวิภังค ขอ (๗๔) เปนลําดับไป.
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[๒๓๙] สุขนิ ทรีย เปนไฉน
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุขอันเกิดแตกาย
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัสอันใด นี้เรียกวา สุขินทรีย
ทุกขินทรีย เปนไฉน
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิด
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุก
ขินทรีย
โสมนัสสินทรีย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา โสมนัสสินทรีย
โทมนัสสินทรีย เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิด
แตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอนั เกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
โทมนัสสินทรีย
อุเปกขินทรีย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทไี่ มทุกขไมสุขอันเกิด แตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
อุเปกขินทรีย
[๒๔๐] สัทธินทรีย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธาอินทรียคือศรัทธา
สัทธาพละ อันใด นี้เรียกวา สัทธินทรีย
วิริยินทรีย เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่นความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม
ทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิริยะ วิริยพละ
สัมมาวายามะ อันใดนีเ้ รียกวา วิริยินทรีย
สตินทรีย เปนไฉน
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สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจําความไมเลื่อนลอย
ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ อันใดนีเ้ รียกวา สตินทรีย
สมาธินทรีย เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแ หงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมา
สมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธินทรีย
ปญญินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ฯลฯ ความไมหลงความวิจัยธรรม
สัมมาทิฏฐิ อันใด นี้เรียกวา ปญญินทรีย
[๒๔๑] อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่ยังไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมที่ยังไมเคยเห็น
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมเคยบรรลุ เพื่อทราบธรรมที่ยังไมเคยทราบ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมเคยทํา
ใหแจงนั้นๆ อันใดนีเ้ รียกวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่รูแลวเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุ
ธรรมที่บรรลุแลว เพื่อทราบธรรมที่ทราบแลวเพื่อทําใหแจงธรรมทีท่ ําใหแจงแลวนั้นๆ อันใด นี้
เรียกวา อัญญินทรีย
อัญญาตาวินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่รูแลว เพื่อเห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุ
ธรรมที่บรรลุแลว เพื่อทราบธรรมที่ทราบแลว เพื่อทําใหแจงธรรมทีท่ ําใหแจงแลวนั้นๆ อันใด
นี้เรียกวา อัญญาตาวินทรีย
อภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๒๔๒] อินทรีย ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย
๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตนิ ทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิรยิ ินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอินทรีย ๒๒ อินทรียไหนเปนกุศล อินทรียไหนเปนอกุศลอินทรียไหนเปนอัพยา
กฤต ฯลฯ อินทรียไหนเปนสรณะ อินทรียไ หนเปนอรณะ
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ติกมาติกาวิสัชนา
[๒๔๓] อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย เปนอกุศลอนัญญตัญญัสสามี
ตินทรีย เปนกุศล อินทรีย ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๖ เปนกุศลก็มี เปน
อกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๑๒กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปน
ทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย ๓ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ชีวิตนิ ทรีย เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
ก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกข
เวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย ๗ เปนเนววิปากธัมมธรรม
อินทรีย ๓ เปนวิบาก อินทรีย เปนวิปากธัมมธรรม อัญญินทรีย เปนวิบากก็มี เปนวิปาก
ธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ก็มี อินทรีย ๙เปนอุปาทินนุปาทานิยะ โทมนัสสินทรีย เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อินทรีย ๓
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อินทรีย ๙ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ โทมนัสสินสินทรีย
เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลิฏฐ
สังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๖ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสัง
กิลฏิ ฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิตักกาวิจาระ โทมนัส
สินทรีย เปนสวิตักกสวิจาระ อุเปกขินทรีย เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี
อินทรีย ๑๑ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตกั กาวิจาระก็มี อินทรีย
๑๑ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ โสมนัส
สินทรีย เปนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา เปนปติ
สหคตะก็มี อินทรีย ๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๔
เปนปติสหคตะก็มีเปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ
แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ
โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๖ เปนทัสสนปหา
ตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มเี ปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัส
สนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหา
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ตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๖ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี โทมนัสสินทรีย
เปนอาจยคามี อนัญญตัญญัสสามีตินทรียเปนอปจยคามี อัญญินทรีย เปนอปจยคามีกม็ ี เปน
เนวาจยคามินาปจยคามีก็มีอนิ ทรีย ๙ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีกม็ ี เปนเนวาจยคามินาปาจย
คามีก็มีอินทรีย ๑๐ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อินทรีย ๒ เปนเสกขะ อัญญาตาวินทรียเ ปน
อเสกขะ อินทรีย ๙ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี อินทรีย ๑๐
เปนปริตตะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณะ อินทรีย ๙ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะ
ก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะอินทรีย ๒ เปนปริตตารัมมณะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณา
รัมมณะ โทมนัสสินทรีย เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี ไมเปนอัปปมาณา
รัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะก็มีอินทรีย ๙
เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
ปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี อินทรีย ๙ เปนมัชฌิมะ
โทมนัสสินทรีย เปนหีนอินทรีย ๓ เปนปณีตะ อินทรีย ๓ เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี
อินทรีย ๖เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอนิยตะ อนัญญ
ตัญญัสสามิตินทรีย เปนสัมมัตตนิยตะ อินทรีย ๔ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี
โทมนัสสินทรีย เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๖เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปน
สัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๔ กลาวไมไดวา แม
เปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคาธิปติ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
มัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี อัญญินทรีย ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี
เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มีอินทรีย ๙
เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
มัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มีอินทรีย ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปน
อุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุปปนนะอินทรีย ๒ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาทีอินทรีย ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาที
ก็มี อินทรีย ๒๒เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบนั ก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ
อินทรีย ๒ เปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน
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อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๑๐ เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตา
รัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา
รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อินทรีย ๒๒ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธาก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๓ เปนพหิทธารัมมณะ อินทรีย ๔
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีอินทรีย ๘
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะแมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี อินทรีย ๕
เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ อินทรีย ๑๗เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๔] อินทรีย ๔ เปนเหตุ อินทรีย ๑๘ เปนนเหตุ อินทรีย ๗ เปนสเหตุกะ อินทรีย ๙
เปนอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มอี ินทรีย ๗ เปนเหตุสัมปยุต อินทรีย ๙
เปนเหตุวิปปยุต อินทรีย ๖ เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี อินทรีย ๔ เปนเหตุสเหตุกะ
อินทรีย ๙กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา
เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุก
นเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุกม็ ี อินทรีย ๔เปนเหตุเหตุสมั ปยุต อินทรีย ๙
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา
เปนเหตุเหตุสมั ปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสมั ปยุต
เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี อินทรีย ๙ เปนนเหตุ
อเหตุกะ อินทรีย ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ อินทรีย ๔ กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ
แมเปนนเหตุอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๒๔๕] อินทรีย ๒๒ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอนิทัสสนะอินทรีย ๕
เปนสัปปฏิฆะ อินทรีย ๑๗ เปนอัปปฏิฆะ อินทรีย ๗ เปนรูปอินทรีย ๑๔ เปนอรูป ชีวิตินทรีย
เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตตระ อินทรีย ๙ เปน
โลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มีอินทรีย ๒๒ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
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๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๖] อินทรีย ๒๒ เปนโนอาสวะ อินทรีย ๑๐ เปนสาสวะ อินทรีย ๓เปน
อนาสวะ อินทรีย ๙ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนอาสววิปปยุต โทมนัสสินทรีย
เปนอาสวสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนอาสวสัมปยุตก็มีเปนอาสววิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐
กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา
แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะอินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวาเปนสาสวโนอาสวะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาว
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุตแมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ โทมนัสสินทรีย
กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อินทรีย ๖ กลาว
ไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี อินทรีย ๙ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อินทรีย ๓ เปน
อาสววิปปยุตตอนาสวะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ
แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ อินทรีย ๓ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปป
ยุตตอนาสวะก็มี อินทรีย ๖ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๗] อินทรีย ๒๒ เปนโนสัญโญชนะ อินทรีย ๑๐ เปนสัญโญชนิยะอินทรีย ๓
เปนอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๙ เปนสัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญโญชนิยะก็มี อินทรีย ๑๕
เปนสัญโญชนวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนสัญโญชนสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสัญโญชน
สัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มีอินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญ
ชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชน
สัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชน
สัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโน
สัญโญชนะก็มีอินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญ
ชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุต

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 125
เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต
เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี
อินทรีย ๙ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชน
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มเี ปนสัญโญชน
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี อินทรีย ๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ
แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๘] อินทรีย ๒๒ เปนโนคันถะ อินทรีย ๑๐ เปนคันถนิยะอินทรีย ๓
เปนอคันถนิยะ อินทรีย ๙ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มีอนิ ทรีย ๑๕ เปนคันถ
วิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนคันถสัมปยุต อินทรีย ๖เปนคันถสัมปยุตก็มี เปน
คันถวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๓
กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะแมเปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา
เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี
อินทรีย ๑๕กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ
อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีกลาวไมไดวา
เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อินทรีย ๙ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ อินทรีย ๓ เปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวาแมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ
แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ อินทรีย ๓เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี อินทรีย ๖เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๒๔๙] อินทรีย ๒๒ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อินทรีย ๒๒ เปนโนโยคะฯลฯ อินทรีย ๒๒
เปนโนนีวรณะ อินทรีย ๑๐ เปนนีวรณิยะ อินทรีย ๓ เปนอนีวรณิยะ อินทรีย ๙ เปน
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นีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนีวรณวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปน
นีวรณสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา
แมเปนนีวรณนีวรณียะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนนีวรณ
นีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี
อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตต
โนนีวรณะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตเปนนีวรณสัมปยุตต
โนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มีอินทรีย ๙ เปน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ อินทรีย ๓ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะโทมนัสสินทรีย
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรวิปปยุตตอนีวรณิยะ อินทรีย ๓
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี อินทรีย ๖ เปน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๐] อินทรีย ๒๒ เปนโนปรามาสะ อินทรีย ๑๐ เปนปรามัฏฐะอินทรีย ๓
เปนอปรามัฏฐะ อินทรีย ๙ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มีอินทรีย ๑๖ เปนปรามาส
วิปปยุต อินทรีย ๖ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา
แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปน
ปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ
ก็มี อินทรีย ๑๐เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยุตต
อปรามัฏฐะอินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ
ก็มี อินทรีย ๖ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
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๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๒๕๑] อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๑๔ เปนสารัมมณะชีวติ ินทรีย
เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี อินทรีย ๒๑ เปนโนจิตตะมนินทรียเปนจิตตะ
อินทรีย ๑๓ เปนเจตสิกะ อินทรีย ๘ เปนอเจตสิกะ ชีวิตนิ ทรีย เปนเจตสิกะก็มี
เปนอเจตสิกะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสัมปยุตอินทรีย ๗ เปนจิตตวิปปยุต
ชีวิตินทรีย เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มีมนินทรีย กลาวไมไดวาแม
เปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อินทรีย ๑๓เปนจิตตสังสัฏฐะ อินทรีย ๗
เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ชีวิตินทรีย เปนจิตตสังสัฏฐะก็มีเปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนินทรีย
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ
อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสมุฏฐานะชีวิตินทรีย เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตต
สมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสหภู อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสหภู ชีวิตินทรีย
เปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตานุปริวัตติ อินทรีย ๘
เปนโนจิตตานุปริวัตติชีวิตนิ ทรีย เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี
อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ชีวิตินทรีย
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตต
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ชีวติ ินทรีย เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูกม็ ี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มีอินทรีย ๑๓ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ชีวิตินทรีย
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มเี ปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี อินทรีย ๖
เปนอัชฌัตติกะ อินทรีย ๑๖เปนพาหิระ อินทรีย ๗ เปนอุปาทา อินทรีย ๑๔
เปนนอุปาทา ชีวิตินทรีย เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี อินทรีย ๙
เปนอุปาทินนะ อินทรีย ๔ เปนอนุปาทินนะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนะก็มี
เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๒] อินทรีย ๒๒ เปนนอุปาทานะ อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานิยะอินทรีย ๓ เปน
อนุปาทานิยะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะก็มีอินทรีย ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุต
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อินทรีย ๖ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา
เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แม
เปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยะโนอุปาทานะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปน
อุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโน
อุปาทานะก็มี อินทรีย ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทาน
สัมปยุตตโนอุปาทานะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปน
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ อินทรีย ๓ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ
อินทรีย ๓ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
อินทรีย ๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปน อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะแมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ
ก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๓] อินทรีย ๒๒ เปนโนกิเลสะ อินทรีย ๑๐ เปนสังกิเลสิกะอินทรีย ๓ เปน
อสังกิเลสิกะ อินทรีย ๙ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนอสังกิลิฏฐะ
โทมนัสสินทรีย เปนสังกิลิฏฐะ อินทรีย ๖เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี อินทรีย ๑๕
เปนกิเลสวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนกิเลสสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี
เปนกิเลสวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิก
โนกิเลสะอินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิก
โนกิเลสะอินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวาเปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ
เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๑๕
กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย
กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ อินทรีย ๖ กลาว
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ไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปน
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มอี ินทรีย ๙ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปน
กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
ก็มีเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๖ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี
เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะแม
เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๒๕๔] อินทรีย ๑๕ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อินทรีย ๗ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี
เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนภาวนาปหาตัพพะอินทรีย ๗ เปนภาวนา
ปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี
อินทรีย ๗ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๕
เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อินทรีย ๗เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิตกั กะ โทมนัสสินทรีย เปนสวิตกั กะ
อินทรีย ๑๒ เปนสวิตักกะก็มีเปนอวิตกั กะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิจาระ
โทมนัสสินทรีย เปนสวิจาระ อินทรีย ๑๒เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี
อินทรีย ๑๑ เปนอัปปติกะ อินทรีย ๑๑เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี
อินทรีย ๑๑ เปนนปติสหคตะ อินทรีย ๑๑เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี
อินทรีย ๑๒ เปนนสุขสหคตะ อินทรีย ๑๐เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี
อินทรีย ๑๒ เปนนอุเปกขาสหคตะอินทรีย ๑๐ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขา
สหคตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนกามาวจร อินทรีย ๓ เปนนกามาวจร อินทรีย ๙
เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี อินทรีย ๑๓ เปนนรูปาวจร อินทรีย ๙
เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี อินทรีย ๑๔ เปนนอรูปาวจร อินทรีย ๘ เปน
อรูปาวจรก็มีเปนนอรูปาวจรก็มี อินทรีย ๑๐ เปนปริยาปนนะ อินทรีย ๓ เปน
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อปริยาปนนะอินทรีย ๙ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี อินทรีย ๑๑ เปน
อนิยยานิกะอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนนิยยานิกะ อินทรีย ๑๐ เปนนิยยานิกะ
ก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอนิยตะ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนนิยตะ
อินทรีย ๑๑ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนสอุตตระอินทรีย ๓ เปนอนุตตระ
อินทรีย ๙ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี อินทรีย ๑๕เปนอรณะ โทมนัสสินทรีย เปนสรณะ
อินทรีย ๖ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มีฉะนีแ้ ล
ปญหาปุจฉกะ จบ
อินทริยวิภังค จบบริบูรณ
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๖. ปจจยาการวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๒๕๕] สังขารเกิดเพราะอวิชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๕๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรูทกุ ข ความไมรทู ุกขสมุทัย ความไมรูทุกขนิโรธ ความไมรูทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา นี้เรียกวา อวิชชา
[๒๕๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร กายสังขารวจีสังขาร จิตตสังขาร
ในสังขารเหลานั้น ปุญญาภิสังขาร เปนไฉน
กุศลเจตนา เปนกามาวจร เปนรูปาวจร ที่สําเร็จดวยทาน ที่สําเร็จดวยศีล ที่สําเร็จ
ดวยภาวนา นีเ้ รียกวา ปุญญาภิสังขาร
อปุญญาภิสังขาร เปนไฉน
อกุศลเจตนาเปนกามาวจร นี้เรียกวา อปุญญาภิสังขาร
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อาเนญชาภิสังขาร เปนไฉน
กุศลเจตนาเปนอรูปาวจร นี้เรียกวา อาเนญชาภิสังขาร
กายสังขาร เปนไฉน
กายสัญเจตนา เปนกายสังขาร วจีสัญเจตนา เปนวจีสังขาร มโนสัญเจตนา เปน
จิตตสังขาร
เหลานี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
[๒๕๘] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณ
นี้เรียกวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
[๒๕๙] นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
[๒๖๐] สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ นี้เรียกวา
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
[๒๖๑] ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส นี้เรียกวา
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
[๒๖๒] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชา
เวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เรียกวาเวทนาเกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย
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[๒๖๓] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา นี้เรียกวา
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๒๖๔] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
กามุปาทาน ทิฏฐปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกวาอุปาทานเกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย
[๒๖๕] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
ภพ ๒ คือ กรรมภพ ๑ อุปปตติภพ ๑
ในภพ ๒ นัน้ กรรมภพ เปนไฉน
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร นี้เรียกวา กรรมภพกรรมที่เปน
เหตุใหไปสูภพแมทั้งหมด ก็เรียกวา กรรมภพ
อุปปตติภพ เปนไฉน
กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการ
ภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ นี้เรียกวา อุปปตติภพ
กรรมภพและอุปปตติภพดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
[๒๖๖] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความหยั่งลง ความเกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ
ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใดนีเ้ รียกวา ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย
[๒๖๗] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนัน้ ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความที่ฟนหลุด ความทีผ่ มหงอก ความที่หนังเหี่ยวยน
ความเสื่อมสิ้นอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด
นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน
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ความเคลื่อน ภาวะที่เคลือ่ น ความทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทํา
กาละ ความแตกแหงขันธ ความทิ้งซากศพไว ความขาดแหงชีวิตนิ ทรีย จากหมูสัตวนนั้ ๆ
ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นีเ้ รียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
[๒๖๘] โสกะ เปนไฉน
ความโศกเศรา กิริยาโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายในความแหงกรอบ
ภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศกเศราของผูที่ถูกความเสื่อมญาติ ความ
เสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรคความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแลว
ของผูประกอบดวยความเสือ่ มอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบ
แลว นี้เรียกวาโสกะ
[๒๖๙] ปริเทวะ เปนไฉน
ความรองไห ความคร่ําครวญ กิริยารองไห กิริยาคร่ําครวญ สภาพรองไห
สภาพคร่ําครวญ ความบนถึง ความพร่ําเพอ ความร่ําไห ความพิไรร่ํากิรยิ าพิไรร่ํา
สภาพพิไรร่ํา ของผูที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพยความเสือ่ มเกี่ยวดวยโรค
ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใด
อยางหนึ่ง ของผูที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา ปริเทวะ
[๒๗๐] ทุกข เปนไฉน
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย เปนทุกขอันเกิดแตกาย
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกข
[๒๗๑] โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิด
แตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอนั เกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา
โทมนัส
[๒๗๒] อุปายาส เปนไฉน
ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูที่ถูกความเสื่อม
ญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกีย่ วดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ
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กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งของผูที่ถูกเหตุแหงทุกข
อยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา อุปายาส
[๒๗๓] คําวา ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้นนั้
ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมมาติกา
ปจจยจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๗๔] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๕] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 136
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
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ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
ปจจยจตุกกะ จบ
เหตุจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๗๘] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวญ
ิ ญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๙] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวญ
ิ ญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
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เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๐] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๑] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
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ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
เหตุจตุกกะ จบ
สัมปยุตตจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๘๒] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๓] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
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ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๔] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๕] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
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ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
สัมปยุตตจตุกกะ จบ
อัญญมัญญจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๘๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
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ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
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ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๘] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
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สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อัญญมัญญจตุถกะ จบ
[นัย ๘ มีสังขารมูลกนัยเปนตน]
[๒๙๐] อวิชชาเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 145
อวิชชาเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อภิธรรมมาติกา จบ
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อภิธรรมภาชนีย
อกุศลนิเทส
อกุศลจิต ๑๒
อกุศลจิต ดวงที่ ๑
ปจจยจตุกกะ
[๒๙๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิมีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณมีธรรมเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัยชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๙๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชา
[๒๙๓] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอานอันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
[๒๙๔] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นีเ้ รียกวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
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[๒๙๕] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
[๒๙๖] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกันอันใด นี้เรียกวา อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
[๒๙๗] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองอันใด นีเ้ รียกวาผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
[๒๙๘] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย
[๒๙๙] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความชักนําใหคลอยตามไป ความยินดีความเพลิด
เพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด นีเ้ รียกวา
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๓๐๐] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือเอาโดยวิปลาส
อันใด นีเ้ รียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
[๓๐๑] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทานนี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
[๓๐๒] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงธรรม
เหลานั้นอันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
[๓๐๓] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
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ในชรามรณะนัน้ ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้นอันใด นีเ้ รียก
วาชรา
มรณะ เปนไฉน
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยงความหายไป
แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
[๓๐๔] คําวา ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นั้น
ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๐๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๐๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัยนัน้ นาม เปนไฉน
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เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้เรียกวานาม
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองอันใด นีเ้ รียกวา ผัสสะ
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนน้ั จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๐๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้
[๓๐๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา
อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ความเกิดขึน้ แหงโสตายตนะ ความเกิดขึน้ แหงฆานายตนะ
ความเกิดขึน้ แหงชิวหายตนะ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะหรือรูปแมอนื่ ใดมีอยู ไดแกรูปอัน
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เกิดแตจิต มีจติ เปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐานนี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๐๙] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๑๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
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วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐานนีเ้ รียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะมนายตนะ นีเ้ รียกวา
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะเกิด
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
ปจจยจตุกกะ จบ
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เหตุจตุกกะ
[๓๑๑] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณมี
สังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๑๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขารเปน
เหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามมีวญ
ิ ญาณเปนเหตุ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖ มีนาม
เปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะมี
อายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
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ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บาย เปนสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนามี
ผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา ตัณหา
มีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ รกชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมา
ทิฏฐิ ความเห็นโลเล สัญโญชนคือทิฏฐิ ความถือผิดความถือผิดเฉพาะ ความเห็นดิ่งไปในทางผิด
ความถือผิดจากสภาวะ ทางแหงความชัว่ ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๑๓] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ
มีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัยเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ตัณหามีเวทนาเปนเหตุเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะ
ตัณหาเปนปจจัยภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๑๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขาร
เปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
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นามวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามวิญญาณเปนเหตุเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
คําวา ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัยนัน้ นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะนี้เรียกวา นาม
ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะมีนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะมีนาม
เปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๑๕] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัยวิญญาณมี
สังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหา
มีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตณ
ั หาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๑๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
สังสารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขาร
เปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวญ
ิ ญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
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เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย นัน้ นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖
มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวา ผัสสะมี
อายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๑๗] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ
มีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปมีวญ
ิ ญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ
เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัยเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามี
เวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
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[๓๑๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขาร
เปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวญ
ิ ญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐาน นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย
คําวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุเกิดเพราะนามรูปเปน
ปจจัย
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ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวาผัสสะมี
สฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ยอ มมีดวยประการอยางนี้
เหตุจตุกกะ จบ
สัมปยุตตจตุกกะ
[๓๑๙] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ
อันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุต
ดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัยตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานอันสัมปยุต
ดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติ เกิดเพราะภพเปน
ปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้
[๓๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอันสัมปยุต
ดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖ อัน
สัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะอัน
สัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาอัน
สัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศการถือเอาโดยวิปลาส
อันใด นีเ้ รียกวา อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๒๑] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยนามเกิดเพราะนามเปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวย
ผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๒๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
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การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอัน
สัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นามเปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะนี้เรียกวา นาม
ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะอัน
สัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึน้ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๒๓] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูป
เปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอัน
สัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัยชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๒๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชา
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สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอัน
สัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูป และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยเปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายตนะ หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนัน้ นามรูป
เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖
อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเปนไฉน
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การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะ
อันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้
[๓๒๕] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปน
ปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวย
ผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๒๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชาเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอัน
สัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยเปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
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ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐานนีเ้ รียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้นนามรูป
เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนาม
รูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะ
อันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้
สัมปยุตตจตุกกะ จบ
อัญญมัญญจตุกกะ
[๓๒๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิดแมเพราะสังขาร
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม
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เปนปจจัย นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแม
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปน
ปจจัยอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๒๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชา
[๓๒๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
[๓๓๐] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขารเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
[๓๓๑] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดแม
เพราะนามเปนปจจัย
[๓๓๒] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย
[๓๓๓] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวาผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖
เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
[๓๓๔] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแกเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวาผัสสะ
เกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๓๓๕] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแกเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนา
เกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
[๓๓๖] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศความถือเอาโดย
วิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
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ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา ตัณหา
เกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
[๓๓๗] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทานนี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
[๓๓๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความปรากฏ แหงธรรม
เหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
[๓๓๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนัน้ ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้นอันใด นีเ้ รียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยงความหายไป
แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย
[๓๔๐] คําวา ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้นั้น ไดแก
ความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๔๑] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชา เกิดแมเพราะสังขาร
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนา
เปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
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ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๔๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
เกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดแม
เพราะนามเปนปจจัย
คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัยนัน้ นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้เรียกวา นาม
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวา ผัสสะ
เกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวา นามเกิดแมเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ฯลฯ
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ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๔๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิดแมเพราะสังขาร
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูป
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
นามรูปเปนปจจัย นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปน
ปจจัย อุปาทานเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลอยางนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๔๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
เกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
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เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐานนีเ้ รียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดแม
เพราะนามรูปเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
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นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวา
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖ เกิด
แมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๔๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปน
ปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูป
เปนปจจัย นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแมเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทาน
เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
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[๓๔๖] ในปจจยาการเหลานี้ อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
เกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
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รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดแมเพราะ
นามรูปเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึน้ แหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยู
ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติ เปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวา ผัสสะเกิด
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
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จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อัญญมัญญจตุกกะ จบ
อกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔
[๓๔๗] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุต
จากทิฏฐิ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง
ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้
[๓๔๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย ฯลฯ
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
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ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๕
[๓๔๙] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทาน
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๕๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา
อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทไี่ มทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๖-๗-๘
[๓๕๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก
ทิฏฐิ ... เกิดขึน้ ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด
ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
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เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๙-๑๐
[๓๕๒] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโทมนัสสัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูป
เปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ในสมัยใด
ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกิด
เพราะปฏิฆะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๕๓] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา
อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
จิตอาฆาต จิตอาฆาตตอบ ฯลฯ ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต
อันใด นีเ้ รียกวา ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา
อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย
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ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๑๑
[๓๕๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกจิ ฉา มีรปู เปนอารมณฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย วิจกิ ิจฉาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๕๕] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา
อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกข
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
วิจิกจิ ฉาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเห็นไปตางๆ
นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นสองแง ความเห็นเหมือนทางสองแพรง ความสงสัย
ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวไดความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถจะ
หยั่งลงถือเอาเปนยุติไดความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉาเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย
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ภพเกิดเพราะวิจกิ ิจฉาเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนวิจิกจิ ฉา นี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะวิจิกจิ ฉาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขท้งั มวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๑๒
[๓๕๖] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๕๗] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทไี่ มทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย เปนไฉน
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การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา
อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ฯลฯ
อกุศลนิเทส จบ
________________
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กุศลนิเทส
กามาวจรกุศลจิต ๘
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑
[๓๕๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง
เปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม
เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๕๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ
ในกุศลมูลนั้น โลภะ เปนไฉน
การไมโลภ กิริยาที่จะไมโลภ ความไมโลภ ความไมกาํ หนัดนัก กิรยิ าที่ไมกําหนัดนัก
ความไมกําหนัดนัก ความไมเพงเล็งที่เอาทรัพยสมบัติของผูอื่นกุศลมูลคืออโลภะ อันใด
นี้เรียกวา อโลภะ
อโทสะ เปนไฉน
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษรายความไมคิดพยาบาท
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นีเ้ รียกวา อโทสะ
อโมหะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
อโมหะ
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สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิง่ อันใด นีเ้ รียกวา ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔
[๓๖๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุต
จากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ในสมัย
ใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิด
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เพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๖๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ
ในกุศลมูลนั้น อโลภะ เปนไฉน
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัดนัก กิริยาทีไ่ มกําหนัดนัก
ความไมกําหนัดนัก ความไมเพงเล็งที่จะเอาทรัพยสมบัติของผูอื่นกุศลมูลคืออโลภะ อันใด นีเ้ รียก
วาอโลภะ
อโทสะ เปนไฉน
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมประทุษรายความไมคดิ พยาบาท
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นีเ้ รียกวาอโทสะ
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวากุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๕-๖
[๓๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
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[๓๖๓] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทไี่ มทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๗-๘
[๓๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิด
ขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัยชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๖๕] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
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รูปาวจรกุศลจิต
[๓๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวี
กสิณเปนอารมณอยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้
[๓๖๗] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด เพราะกุศลมูล
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อรูปาวจรกุศลจิต
[๓๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา อยูในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
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[๓๖๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไม
สุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
โลกุตตรกุศลจิต
[๓๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๗๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ
ในกุศลมูลเหลานั้น อโมหะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวาอโมหะ สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา
กุศลมูล
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สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย
ประสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิง่ อันใด นีเ้ รียกวาปสาทะเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
คําวา ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้นั้น ไดแกความไปรวม
ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฉะนีแ้ ล
กุศลนิเทส จบ
_________________
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อัพยากตนิเทส
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๓๗๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึน้ เพราะกามาวจร
กุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๗๓] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้ รียกวา ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
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เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทไี่ มทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๗๔] ในสมัยนั้น วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมี
วิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนามีผัสสะเปนเหตุ
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๗๕] ในสมัยนั้น วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขารเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
อันสัมปยุตดวยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อยตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนามเกิด
เพราะนามเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
อันสัมปยุตดวยผัสสะเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๗๖] ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรา
มรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
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อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕
[๓๗๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณ เกิดขึน้ ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ
เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึน้ กายวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวย
สุขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๗๘] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกาย
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใดนี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวาภพเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖
[๓๗๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณหรือมีเสียงเปนอารมณ
มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น
เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนัน้ วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิด
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เพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๘๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นีเ้ รียกวา วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกข
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นีเ้ รียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวาภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๓๘๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสม
ไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปน
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ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๘๒] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาที่เสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจ ในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๘
[๓๘๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสม
ไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
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เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๘๔] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทไี่ มทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น นี้เรียกวาอธิโมกขเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
กามาวจรวิบากจิต ๘
[๓๘๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณมีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุต
ดวยญาณ...เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการ
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ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสม
ไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะปสาทะ
เปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๘๖] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิง่ อันใด นีเ้ รียกวา ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
รูปาวจรวิบากจิต
[๓๘๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
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โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อรูปาวจรวิบากจิต
[๓๘๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมี
ทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา อันเปนวิบากเพราะอรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทํา
ไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
โลกกุตตรวิบากจิต
[๓๘๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 193
ปฐมฌาน ประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูใน
สมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิต ๗
อกุศลวิบากจิต
ดวงที่ ๑-๒-๓-๔-๕
[๓๙๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ โสต
วิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ
เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เปนวิบาก
สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ กายวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยทุกข
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด
ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
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[๓๙๑] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖
[๓๙๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๙๓] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นีเ้ รียกวา วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกข
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๓๙๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๙๕] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อเหตุกกิรยิ าจิต ๓
[๓๙๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบากสหรคตดวย
อุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยาไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยโสมนัส
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ
เปนกิริยาไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใดในสมัยนั้น
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
กามาวจรกิริยาจิต ๘
[๓๙๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต
ดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ
ใดๆ เกิดขึน้ ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ...
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ...
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
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เพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขท้งั มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
รูปาวจรกิริยาจิต
[๓๙๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
แลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐ
วีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อรูปาวจรกิริยาจิต
[๓๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล
และไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
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อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
อัพยากตนิเทส จบ
________________
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อวิชชามูลกกุศลนิเทส
กามาวจรกุศลจิต ๘
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑
[๔๐๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะ
ปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๐๑] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัยเปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิง่ อันใด นีเ้ รียกวา
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
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ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้
[๔๐๒] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๐๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกขเปน
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๔๐๔] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิต
ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
[๔๐๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
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วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการ
ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ...
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด
ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้
รูปาวจรกุศลจิต
[๔๐๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อรูปาวจรกุศลจิต
[๔๐๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
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ไมมีทุกขไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัยชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
โลกุตตรกุศลจิต
[๔๐๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทัน
ธาภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม
เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดขึน้
แหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อวิชชามูลกกุศลนิเทส จบ
กุศลมูลกวิบากนิเทศ
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๔๐๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึน้ เพราะ
กามาวจรกุศลกรรม อันไดทาํ ไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิด
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เพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรา
มรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๑๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัยเปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะ
กุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิต
ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
[๔๑๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ
ฆานวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ
ชิวหาวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯกาย
วิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยสุข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯมโน
ธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณ
ธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณใดๆเกิดขึน้ เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัยผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
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กามาวจรวิบากจิต ๘
[๔๑๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตดวย
โสมนัส สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจาก
ญาณ...เกิดขึน้ ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุต
ดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปน
ปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัยชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
รูปาวจรวิบากจิต
[๔๑๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากธรรม
อกุศลแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก
มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูใ นสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แลวบรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น
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สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัยวิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย ประการ
อยางนี้
อรูปาวจรวิบากจิต
[๔๑๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญ
จัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตน
สัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันเปนวิบาก อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เพราะอรูปาวจรกุศลธรรม อันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีทกุ ข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอนมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัย
นั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนีย้ อมมีดวยประการอยางนี้
โลกุตตรวิบากจิต
[๔๑๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสู
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้ง
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หลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปน
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ
อยูในสมัยใด ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงธรรมเหลานี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
กุศลมูลกวิบากนิเทส จบ
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อกุศลมูลกวิบากนิเทส
อกุศลวิบากจิต ๗
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๔๑๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม
อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม
เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๑๗] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัยเปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖
[๔๑๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ
เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคต
ดวยทุกข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกิดขึน้ ฯลฯ มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูป
เปนอารมณ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรม อัน
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ไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม
เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๔๑๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัยเวทนาเกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๔๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัยเปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล
เปนปจจัย
[๔๒๑] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย
[๔๒๒] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
[๔๒๓] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามเปนปจจัย
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[๔๒๔] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้ รียกวา ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
[๔๒๕] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ ทีไ่ มทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
[๔๒๖] อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๔๒๗] ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย
[๔๒๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความปรากฏ แหงธรรม
เหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
[๔๒๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนัน้ ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้นอันใด นีเ้ รียกวา
ชรา
มรณะ เปนไฉน
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยงความหายไป
แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
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[๔๓๐] คําวา ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นั้น
ไดแก ความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อกุศลมูลกวิบากนิเทส จบ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปจจยาการวิภังค จบบริบูรณ
____________________
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๗. สติปฏฐานวิภงั ค
สุตตันตภาชนีย
[๔๓๑] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยูพิจารณาเห็นกายในกาย
ภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอก
เนืองๆ อยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ ภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌา และโทมนัสเสียไดในโลก
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก
เนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู มีความเพียร มีสัมป
ชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
กายานุปสสนานิเทส
[เห็นกายในกายภายใน]
[๔๓๒] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุ ในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายใน แตพนื้ เทาขึน้ ไปในเบื้องบนแตปลายผมลงมา
ในเบื้องต่ํา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายนี้ มี ผม
ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด
ไสใหญ ไสนอ ย อาหารใหมอาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน
น้ําลาย น้ํามูกไขขอ มูตร
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ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในกายภายนอก
[เห็นกายในกายภายนอก]
[๔๓๓] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายนอก แตพื้นเทาขึ้นไปในเบื้องบนแตปลายผมลง
มาในเบื้องต่ํา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายของเขา
ผูนั้น มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต
ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงือ่ มันขน น้ําตา
เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในกายทั้งภายในและ
ภายนอก
[เห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอก]
[๔๓๔] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายทั้งภายในและภายนอก แตพื้นเทาขึ้นไปในเบื้องบน
แตปลายผมลงมาในเบื้องต่ํา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา
ในกายนี้ มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อเอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอยอาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน
น้ําตา เปลวมันน้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุชอื่ วาพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
[๔๓๕] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนเิ ทสวา การพิจารณาเห็นเนืองๆ
เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึง
แลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดีประกอบแลว ดวยการพิจารณาเห็นเนืองๆ นี้ ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนืองๆ
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[๔๓๖] บทวา อยู มีนเิ ทสวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยูรกั ษาอยู เปนไปอยู
ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวาอยู
[๔๓๗] บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึง
แลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีความเพียร
[๔๓๘] บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
สัมปชัญญะ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดีเขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว
เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสัมปชัญญะ
[๔๓๙] บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกวา สติ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไป
ถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลวเขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว
ดวยสตินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
[๔๔๐] บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวาโลก เปนไฉน
กายนัน้ เอง ชื่อวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ชื่อวา โลก นี้เรียกวาโลก
อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา
อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบาย เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
โทมนัส
อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับเขาไประงับ
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิ าศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลวในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
กายานุปสสนานิเทส จบ
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เวทนานุปสสนานิเทส
[เห็นเวทนาในเวทนาภายใน]
[๔๔๑] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา เมื่อเสวยทุกขเวทนา
ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา
เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไมมี
อามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวย
ทุกขเวทนามีอามิสหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส
เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิสหรือเมื่อเสวย
อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้นครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในเวทนาภายนอก
[เห็นเวทนาในเวทนาภายนอก]
[๔๔๒] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยสุขเวทนาวา เขาผูนั้นกําลังเสวยสุขเวทนา
รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยทุกขเวทนาวา เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนา รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวย
อทุกขมสุขเวทนาวา เขาผูนนั้ กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนา รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยสุขเวทนา
มีอามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือรูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยสุขเวทนาไมมี
อามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยสุขเวทนาไมมอี ามิส รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิสวา
เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือรูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยทุกขเวทนาไมมอี ามิสวา
เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิสวา
เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือรูชดั บุคคลอื่นผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี
อามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นภิกษุนั้น ครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในเวทนาทั้งภายในและ
ภายนอก
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[เห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอก]
[๔๔๓] ก็ภกิ ษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู เปน
อยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ รูชัดสุขเวทนาวา เปนสุขเวทนา รูชดั ทุกขเวทนาวาเปนทุกขเวทนา
รูชัดอทุกขมสุขเวทนาวา เปนอทุกขมสุขเวทนา รูชัดสุขเวทนามีอามิสวา เปนสุขเวทนานีอามิส
รูชัดสุขเวทนาไมมีอามิสวา เปนสุขเวทนาไมมีอามิส รูชัดทุกขเวทนามีอามิสวา เปนทุกขเวทนา
มีอามิส รูชัดทุกขเวทนาไมมอี ามิสวา เปนทุกขเวทนาไมมีอามิส รูชัดอทุกขมสุขเวทนามีอามิสวา
เปนอทุกขมสุขเวทนามีอามิส รูชัดอทุกขมสุขเวทนาไมมอี ามิสวา เปนอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุ ชือ่ วาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
[๔๔๔] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนืองๆ
บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาอยู
บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวามีความเพียร
บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวามีสัมปชัญญะ
บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา โลก เปนไฉน
เวทนานั้นเอง ชื่อวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ชื่อวา โลก นี้เรียกวาโลก
อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
โทมนัส
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อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบระงับ เขาไประงับ
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิ าศไป ถูกทําใหพินาศไปอยางราบคาบ ถูกทําใหเหือดแหง
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
เวทนานุปสสนานิเทส จบ
จิตตานุปสสนานิเทส
[เห็นจิตในจิตภายใน]
[๔๔๕] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อจิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตของเรามีราคะ หรือเมือ่ จิตปราศจากราคะ
ก็รูชัดวา จิตของเราปราศจากราคะ
เมื่อจิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเรามีโทสะ หรือเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รูชัดวา
จิตของเราปราศจากโทสะ
เมื่อจิตมีโมหะ ก็รูชดั วา จิตของเรามีโมหะ หรือเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รูชดั วา
จิตของเราปราศจากโมหะ
เมื่อจิตหดหู ก็รูชัดวา จิตของเราหดหู หรือเมื่อจิตฟุงซานก็รูชัดวา จิตของเรา
ฟุงซาน
เมื่อจิตเปนมหัคคตะ ก็รูชดั วา จิตของเราเปนมหัคคตะ หรือเมื่อจิตไมเปนมหัคคตะ
ก็รูชัดวา จิตของเราไมเปนมหัคคตะ
เมื่อจิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเราเปนสอุตตระ หรือเมื่อจิตเปนอนุตตระ
ก็รูชัดวา จิตของเราเปนอนุตตระ
เมื่อจิตตั้งมัน่ ก็รูชัดวา จิตของเราตั้งมั่น หรือเมื่อจิตไมตั้งมั่น ก็รูชัดวาจิตของเรา
ไมตั้งมั่น
เมื่อจิตหลุดพน ก็รูชัดวา จิตของเราหลุดพน หรือเมื่อจิตยังไมหลุดพนก็รูชัดวา
จิตของเรายังไมหลุดพน
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในจิตภายนอก
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[เห็นจิตในจิตภายนอก]
[๔๔๖] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีราคะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีราคะ หรือ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นปราศจากราคะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากราคะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีโทสะ หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้น
ปราศจากโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากโทสะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีโมหะ หรือเมือ่ จิตของเขาผูนั้น
ปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากโมหะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นหดหู ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นหดหู หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้น
ฟุงซาน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นฟุงซาน
เมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนมหัคคตะหรือเมื่อจิต
ของเขาผูนั้นไมเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นไมเปนมหัคคตะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนสอุตตระหรือเมื่อจิต
ของเขาผูนั้นเปนอนุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนอนุตตระ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นตั้งมั่น ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นตั้งมั่น หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้น
ไมตั้งมั่น ก็รูชดั วา จิตของเขาผูนั้นไมตั้งมัน่
เมื่อจิตของเขาผูนั้นหลุดพน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นหลุดพน หรือเมือ่ จิตของเขา
ผูนั้นยังไมหลุดพน ก็รูชดั วา จิตของเขาผูนั้นยังไมหลุดพน
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในจิตทั้งภายในและภายนอก
[เห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอก]
[๔๔๗] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตทัง้ ภายในและภายนอกเนืองๆ อยูเปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อจิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ เมื่อจิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา
จิตปราศจากราคะ
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เมื่อจิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตมีโทสะ เมื่อจิตปราศจากโทสะ ก็รูชัดวาจิตปราศจาก
โทสะ
เมื่อจิตมีโมหะ ก็รูชดั วา จิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจากโมหะ ก็รูชดั วาจิตปราศจาก
โมหะ
เมื่อจิตหดหู ก็รูชัดวา จิตหดหู เมื่อจิตฟุง ซาน ก็รูชัดวา จิตฟุงซาน
เมื่อจิตเปนมหัคคตะ ก็รูชดั วา จิตเปนมหัคคตะ เมื่อจิตไมเปนมหัคคตะก็รูชัดวา
จิตไมเปนมหัคคตะ
เมื่อจิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตเปนสอุตตระ เมื่อจิตเปนอนุตตระ ก็รูชัดวา
จิตเปนอนุตตระ
เมื่อจิตตั้งมัน่ ก็รูชัดวา จิตตั้งมั่น เมื่อจิตไมตั้งมั่น ก็รูชดั วา จิตไมตั้งมั่น
เมื่อจิตหลุดพน ก็รูชัดวา จิตหลุดพน เมื่อจิตยังไมหลุดพน ก็รูชัดวาจิตยังไมหลุดพน
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุ ชือ่ วาพิจารณาเห็นจิตในจิตทัง้ ภายในและภายนอกเนืองๆ อยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
[๔๔๘] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนเิ ทสวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนืองๆ
บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีความเพียร
บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสัมปชัญญะ
บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา โลก เปนไฉน
จิตนั้นเอง ชื่อวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ชื่อวาโลก นี้เรียกวา โลกอภิชฌา
เปนไฉน
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ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
โทมนัส
อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับเขาไประงับ
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิ าศไป ถูกทําใหพินาศไปอยางราบคาบ ถูกทําให
เหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ในโลกนี้ ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
จิตตานุปสสนานิเทส จบ
ธัมมานุปสสนานิเทส
[เห็นธรรมในธรรมภายใน]
[๔๔๙] ก็ภกิ ษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร
[นีวรณปพพะ]
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อกามฉันทะภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา กามฉันทะภายในจิตของเรา
มีอยู หรือเมื่อกามฉันทะภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง
กามฉันทะทีย่ งั ไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง การละกามฉันทะ
ที่เกิดขึ้นแลวจะมีไดดว ยเหตุใด รูชัดเหตุนนั้ ดวย อนึ่ง กามฉันทะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้น
ตอไปอีกดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
เมื่อพยาบาทภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะภายในจิตมีอยู ฯลฯเมือ่ อุทธัจจกุกกุจจะ
ภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อวิจกิ จิ ฉาภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวาวิจิกจิ ฉาภายในจิตของเรามีอยู
หรือเมื่อวิจกิ ิจฉาภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา วิจิกิจฉาภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง วิจกิ ิจฉาที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนนั้ ดวย อนึ่ง การละวิจิกจิ ฉาทีเ่ กิดขึ้นแลวจะมีได
ดวยเหตุใด รูชดั เหตุนนั้ ดวยอนึ่ง วิจกิ ิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปอีกดวยเหตุใด
รูชัดเหตุนนั้ ดวย
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[โพชฌังคปพพะ]
เมื่อสติสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคภายในจิตของเรามีอยู
หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง
สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึน้ จะเกิดขึ้นดวยเหตุใดรูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญ
บริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ
เมื่อปติสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมือ่ ปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อ
สมาธิสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา
อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตของเรามีอยู หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา
อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึน้
ดวยเหตุใด รูชดั เหตุนนั้ ดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดขึน้ แลว
จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในธรรมภายนอก
[เห็นธรรมในธรรมภายนอก]
[๔๕๐] ก็ภกิ ษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกเนืองๆ อยูเปนอยางไร
[นีวรณปพพะ]
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อกามฉันทะของเขาผูนั้นมีอยู ก็รชู ัดวา กามฉันทะของเขาผูนนั้
มีอยู หรือเมื่อกามฉันทะของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง
กามฉันทะทีย่ งั ไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง การละกามฉันทะ
ที่เกิดขึ้นแลวจะมีไดดว ยเหตุใด รูชัดเหตุนนั้ ดวย อนึ่งกามฉันทะที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้น
อีกตอไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย เมื่อพยาบาทของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะของเขา
ผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อวิจิกจิ ฉาของเขาผูนั้นมีอยู
ก็รูชัดวา วิจกิ ิจฉาของเขาผูนั้นมีอยู หรือเมือ่ วิจิกจิ ฉาของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง วิจกิ ิจฉาที่ยังไม
เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นไดดว ยเหตุใด รูชัดเหตุนนั้ ดวยอนึ่ง การละวิจิกจิ ฉาทีเ่ กิดขึ้นแลว
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จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่งวิจิกิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยเหตุใด
รูชัดเหตุนนั้ ดวย
[โพชฌังคปพพะ]
เมื่อสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู
หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา สติสมั โพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง
สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึน้ จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ
แหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดขึน้ แลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชดั เหตุนนั้ ดวย
เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงคของเขาผูนั้น
มีอยู ฯลฯ เมื่อปติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคของเขาผูนั้น
มีอยู ฯลฯ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้น
มีอยู ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี
ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นไดดว ยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค
ที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในธรรมทั้งภายในและ
ภายนอก
[เห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอก]
[๔๕๑] ก็ภกิ ษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู เปน
อยางไร
[นีวรณปพพะ]
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อกามฉันทะมีอยู ก็รูชัดวา กามฉันทะมีอยู หรือเมื่อกามฉันทะ
ไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะไมมี อนึ่ง กามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้นจะเกิดขึน้ ดวยเหตุใด
รูชัดเหตุนนั้ ดวย อนึ่ง การละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดว ยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
อนึ่ง กามฉันทะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
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เมื่อพยาบาทมีอยู ฯลฯ เมือ่ ถีนมิทธะมีอยู ฯลฯ เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ฯลฯ
เมื่อวิจิกจิ ฉามีอยู ก็รูชัดวา วิจิกิจฉามีอยู หรือเมื่อวิจิกจิ ฉาไมมีก็รูชัดวา วิจิกจิ ฉาไมมี อนึ่ง
วิจิกจิ ฉาที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง การละวิจกิ ิจฉา
ที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง วิจิกจิ ฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไป
ดวยเหตุใด รูชดั เหตุนนั้ ดวย
[โพชฌังคปพพะ]
เมื่อสติสัมโพชฌงคมีอยู ก็รูชัดวา สติสมั โพชฌงคมีอยู หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคไมมี
ก็รูชัดวา สติสมั โพชฌงคไมมี อนึ่ง สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด
รูชัดเหตุนนั้ ดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดว ยเหตุใด
รูชัดเหตุนนั้ ดวย
เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯเมือ่ ปติสัมโพชฌงค
มีอยู ฯลฯ เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เมื่ออุเบกขา
สัมโพชฌงคมีอยู ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี ก็รูชัดวา
อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอนึง่ อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด
รูชัดเหตุนนั้ ดวยอนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะมีได
ดวยเหตุใดรูชดั เหตุนนั้ ดวย
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุ ชือ่ วาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอก
เนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
[๔๕๒] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนเิ ทสวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามา
ถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยการพิจารณาเห็นเนืองๆ นี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนืองๆ
[๔๕๓] บทวา อยู มีนเิ ทสวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยูรกั ษาอยู
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เทีย่ วไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๔๕๔] บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
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การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว
เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีความเพียร
[๔๕๕] บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
สัมปชัญญะ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดีเขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี
เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
มีสัมปชัญญะ
[๔๕๖] บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ ภิกษุเปนผูเขาไป
ถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี
ประกอบแลว ดวยสตินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
[๔๕๗] บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวาโลก เปนไฉน
ธรรมเหลานั้นเอง ชื่อวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ชื่อวา โลก นี้เรียกวาโลก
อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา
อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
โทมนัส
อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับเขาไประงับ
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิ าศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลวในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสเสียไดในโลก
ธัมมานุปสสนานิเทส จบ
สุตตันตภาชนีย จบ
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อภิธรรมภาชนีย
[๔๕๘] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู
[เห็นกายในกาย]
[๔๕๙] ก็ภกิ ษุพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม
ฌาน ประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ
กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความไมลมื สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ
สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวาสติ
ปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นเวทนาในเวทนา]
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติ
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวาสติปฏฐาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นจิตในจิต]
ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู เปนอยางไร
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยูในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพช
ฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนืองในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีเ้ รียกวาสติปฏฐาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นธรรมในธรรม]
ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม
ฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยูในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัม
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
ในธรรมเหลานั้น สติปฏฐาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม
ฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัม
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวาสติปฏฐาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[๔๖๐] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู
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๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู
[๔๖๑] ก็ภกิ ษุพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแต
วิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูในสมัย
ใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏ ฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่
สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นเวทนาในเวทนา]
ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาเนืองๆ อยู ในสมัยใด สติความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นจิตในจิต]
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู เปนอยางไร
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นจิตในจิต
เนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นธรรมในธรรม]
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
เนืองๆ อยู ในสมัยใด สติความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
ในธรรมเหลานั้น สติปฏฐาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
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ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
เนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรคในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๔๖๒] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียรมีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสเสียไดในโลก
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐานไหนเปนกุศล สติปฏฐานไหนเปนอกุศลสติปฏฐาน
ไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ สติปฏฐานไหนเปนสรณะ สติปฏฐานไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๔๖๓] สติปฏฐาน ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สติปฏฐาน ๔เปนสุขเวทนา
สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรม
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ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะสติปฏฐาน ๔ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ
สติปฏฐาน ๔ เปนสวิตักกสวิจาระก็มีเปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สติปฏฐาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สติปฏฐาน
๔ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี สติปฏ ฐาน ๔ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะ
ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปมาณะ สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนปณีตะ
สติปฏฐาน ๔ เปนสัมมัตตนิตยะก็มี เปนอนิตยะก็มี สติปฏ ฐาน ๔ เปนมัคคารัมมณะ สติปฏฐาน
๔ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ
ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มีสติปฏฐาน ๔ เปน
อดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สติปฏฐาน๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนพหิทธารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนอนิทสั สนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๔๖๔] สติปฏฐาน ๔ เปนนเหตุ สติปฏฐาน ๔ เปนสเหตุกะ สติปฏฐาน๔ เปนเหตุ
สัมปยุต สติปฏฐาน ๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ สติปฏฐาน
๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ สติปฏ ฐาน ๔ เปนนเหตุ
สเหตุกะ
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
สติปฏฐาน ๔ เปนสัปปจจยะ สติปฏฐาน ๔ เปนสังขตะ สติปฏฐาน ๔เปนอนิทัสสนะ
สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปฏิฆะ สติปฏฐาน ๔ เปนอรูป สติปฏฐาน๔ เปนโลกุตตระ สติปฏฐาน
๔ เปนเกนจิวญ
ิ เญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
สติปฏฐาน ๔ เปนโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔ เปนอนาสวะ สติปฏฐาน ๔เปนอาสว
วิปปยุต สติปฏ ฐาน ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔
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กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔ เปน
อาสววิปปยุตตอนาสวะ
๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสชั นา
สติปฏฐาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนคันถะฯลฯ สติปฏฐาน
๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯสติปฏฐาน ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ
สติปฏฐาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนสารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนโนจิตตะ
สติปฏฐาน ๔ เปนเจตสิกะสติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสัมปยุต สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ
สติปฏฐาน ๔เปนจิตตสมุฏฐานะ สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสหภู สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตานุปริ
วัตติสติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู
สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐมุฏฐานานุปริวัตติ สติปฏฐาน ๔ เปนพาหิระ สติปฏฐาน ๔
เปนนอุปาทา สติปฏฐาน ๔ เปนอนุปาทินนะ
๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
สติปฏฐาน ๔ เปนอุปาทานะ ฯลฯ สติปฏ ฐาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯสติปฏฐาน ๔
เปนนทัสสนปหาตัพพะ สติปฏฐาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ สติปฏ ฐาน ๔ เปนนทัสสนปหา
ตัพพเหตุกะ สติปฏฐาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สติปฏฐาน ๔ เปนสวิตกั กะก็มี เปน
อวิตักกะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสัปปตกิ ะก็มี
เปนอัปปติกะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนนปติสหคตะก็มี เปนปติสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสุข
สหคตะก็มีเปนนสุขสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะ
ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนกามาวจร สติปฏฐาน ๔ เปนรูปาวจร สติปฏฐาน ๔ เปนนอรูปาวจร
สติปฏฐาน ๔ เปนอปริยาปนนะ สติปฏฐาน ๔ เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี สติปฏฐาน
๔ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอนุตตระ สติปฏฐาน ๔ เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สติปฏฐานวิภงั ค จบบริบูรณ
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๘. สัมมัปปธานวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๔๖๕] สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพือ่ ปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น
๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร เพื่อ
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึน้
๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ
ความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
[เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น]
[๔๖๖] ก็ภกิ ษุทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความ
เพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น เปนอยางไร
ในบทเหลานั้น บาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น เปนไฉน
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยูในจิตตุปบาทอันเดียวกัน
กับโลภะ โทสะ โมหะนั้น เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวย
โลภะ โทสะ โมหะนัน้ กายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ที่มีโลภะ โทสะ โมหะนัน้ เปนสมุฏฐาน
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา บาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
ภิกษุทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ
ปองกันบาปอกุศลธรรมเหลานี้ที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึน้ ดวยประการฉะนี้
[๔๖๗] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
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ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจในธรรม
อันใด นีเ้ รียกวา ฉันทะ ภิกษุ ยอมทําฉันทะนี้ใหเกิด ใหเกิดดวยดี ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นดวย
ดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๖๘] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความพยายาม ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลวเขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึง
แลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความพยายามนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา พยายาม
[๔๖๙] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภิกษุ
ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ปรารภความเพียร
[๔๗๐] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวาจิต ภิกษุ ยอม
ประคองไว ประคองไวดว ยดี อุปถัมภ ค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๔๗๑] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ทําความเพียร
[เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว]
[๔๗๒] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความ
เพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
ในบทเหลานั้น บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนไฉน
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยูในจิตตุปบาทเดียวกันกับโลภะ
โทสะ โมหะนัน้ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวยโลภะ
โทสะ โมหะนัน้ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่มีโลภะ โทสะ โมหะนัน้ เปนสมุฏฐาน
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวาบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อละบาปอกุศลธรรมเหลานี้ที่เกิดขึน้ แลว ดวยประการฉะนี้
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[๔๗๓] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะเปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจ
ในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุยอมทําฉันทะนีใ้ หเกิด ใหเกิดดวยดี ใหตั้งขึน้
ใหตั้งขึ้นดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๗๔] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความพยายาม ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความพยายามนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
[๔๗๕] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภิกษุ
ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ปรารภความเพียร
[๔๗๖] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาจิต ภิกษุ ยอม
ประคองไว ประคองไวดว ยดี อุปถัมถค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๔๗๗] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ อันใด นีเ้ รียกวาความเพียร ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ดว ยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ทําความเพียร
[เพียรสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น]
[๔๗๘] ก็ภกิ ษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความ
เพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น เปนอยางไร
ในบทเหลานั้น กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น เปนไฉน
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ สัญญาขันธสังขารขันธ วิญญาณ
ขันธ ที่สัมปยุตดวย อโลภะ อโทสะ อโมหะนั้น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่มีอโลภะ
อโทสะ อโมหะนั้นเปนสมุฏฐานสภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
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ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อสรางกุศลธรรมเหลานี้ที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึน้ ดวยประการฉะนี้
[๔๗๙] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนเิ ทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ทําความเพียร
[เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม]
[๔๘๐] ก็ภกิ ษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
ในบทเหลานั้น กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนไฉน
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ สัญญาขันธสังขารขันธ
วิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น กายกรรมวจีกรรม มโนกรรม
ที่มีอโลภะ อโทสะ อโมหะนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว
ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ
แหงกุศลธรรมเหลานี้ที่เกิดขึน้ แลว ดวยประการฉะนี้
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[๔๘๑] บทวา เพื่อความดํารงอยู มีนิเทสวา ความดํารงอยู อันใดนั้นคือความไม
สาบสูญ ความไมสาบสูญ อันใด นัน้ คือความภิยโยยิ่ง ความภิยโยยิ่ง อันใด นั้นคือความ
ไพบูลย ความไพบูลย อันใด นั้นคือความเจริญความเจริญ อันใด นัน้ คือความบริบูรณ
[๔๘๒] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนเิ ทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ทําความเพียร
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๔๘๓] สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น
๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึน้
๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
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[เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น]
[๔๘๔] ก็ภกิ ษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนัน้ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียรเพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น
[๔๘๕] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะเปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจ
ในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุ ยอมทําฉันทะนีใ้ หเกิด ใหเกิดดวยดี ใหตั้งขึน้
ใหตั้งขึ้นดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๘๖] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่นความกาวไปอยางไม
ทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไวดว ยดี วิริยะ
วิริยินทรีย วิรยิ พละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค
อันใด นีเ้ รียกวา ความพยายาม ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว
เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความพยายามนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
[๔๘๗] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา ความเพียร ภิกษุยอมปรารภ ปรารภดวยดี
เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ปรารภความเพียร
[๔๘๘] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาจิต ภิกษุ
ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๔๘๙] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา ความเพียรชอบ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
[เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว]
[๔๙๐] ก็ภกิ ษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา
ภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียรเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
[๔๙๑] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนเิ ทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียรชอบ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
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[เพียรสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึน้ ใหเกิดขึ้น]
[๔๙๒] ก็ภกิ ษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึน้ เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนพิ พาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียรเพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึน้
[๔๙๓] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะเปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนเิ ทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา ความเพียรชอบ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
[เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม]
[๔๙๔] ก็ภกิ ษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา
ภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียรเพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย
ความเจริญความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
[๔๙๕] บทวา เพื่อความดํารงอยู มีนิเทสวา ความดํารงอยู อันใดนั้นคือ ความไม
สาบสูญ ความไมสาบสูญ อันใด นัน้ คือ ความภิยโยยิ่งความภิยโยยิ่ง อันใด นัน้ คือ
ความไพบูลย ความไพบูลย อันใด นัน้ คือ ความเจริญ ความเจริญ อันใด นั้นคือ ความบริบูรณ
[๔๙๖] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจ
ในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุ ยอมทําฉันทะนีใ้ หเกิด ใหเกิดดวยดี ใหตั้งขึน้
ใหตั้งขึ้นดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๙๗] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา ความพยายาม ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ
ประกอบแลวดวยความพยายามนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา พยายาม
[๔๙๘] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียร ภิกษุยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ
ทําใหมาก ซึ่งความเพียรนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
[๔๙๙] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิตภิกษุ
ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๕๐๐] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 240
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา ความเพียรชอบธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
[๕๐๑] ในบทเหลานั้น สัมมัปปธาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา
ภิญญา อยู ในสมัยใด การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรคนับเนือ่ งในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมัปปธาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมัปปธาน
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๕๐๒] สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น
๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร
เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึน้
๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร
เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
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ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาสัมมัปปธาน ๔ สัมมัปปธานไหน เปนกุศล สัมมัปปธานไหนเปนอกุศล
สัมมัปปธานไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัมมัปปธานไหน เปนสรณะสัมมัปปธานไหน
เปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๐๓] สัมมัปปธาน ๔ เปนกุศลอยางเดียว สัมมัปปธาน ๔ เปนสุขเวทนา
สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนวิปากธัมมธรรม
สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สัมมัปปธาน ๔เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิตกั กสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี
สัมมัปปธาน ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน ๔
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนอปจยคามี สัมมัปปธาน ๔ เปนเสกขะสัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปมาณะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะสัมมัปปธาน ๔ เปนปณีตะ สัมมัปปธาน ๔
เปนสัมมัตตนิยตะ สัมมัปปธาน ๔ไมเปนมัคคารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนมัคคเหตุกะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา เปนมัคคาธิปติก็มี สัมมัปปธาน ๔
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที สัมมัปปธาน ๔ เปนอดีต
ก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา
รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนพหิทธารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนิ
ทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๐๔] สัมมัปปธาน ๔ เปนนเหตุ สัมมัปปธาน ๔ เปนสเหตุกะสัมมัปปธาน ๔
เปนเหตุสัมปยุต กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ กลาวไมไดวา
เปนเหตุเหตุสมั ปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุและนเหตุสเหตุกะ
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๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนสัปปจจยะ สัมมัปปธาน ๔ เปนสังขตะสัมมัปปธาน ๔
เปนอนิทัสสนะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปฏิฆะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอรูป สัมมัปปธาน ๔
เปนโลกุตตระ สัมมัปปธาน ๔ เปนเกนจิวญ
ิ เญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนาสวะสัมมัปปธาน ๔
เปนอาสววิปปยุต กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุตแมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เปนแตอาสว
วิปปยุตตอนาสวะ
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔
เปนโนนีวรณะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนสารัมมณะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนจิตตะ สัมมัปปธาน ๔ เปนเจตสิกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตต
สัมปยุตสัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสหภู สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ สัมมัปปธาน ๔
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู สัมมัปปธาน ๔
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สัมมัปปธาน๔ เปนพาหิระ สัมมัปปธาน ๔
เปนอุปาทา สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุปาทินนะ
๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิตกั กะก็มี เปนอวิตกั กะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิจาระก็มี
เปนอวิจาระก็มีสัมมัปปธาน ๔เปนสัปปตกิ ะก็มี เปนอัปปติกะก็มี สัมมัปปธาน ๔
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เปนปติสหคตะก็มี เปนนปตสิ หคตะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะ
ก็มีสัมมัปปธาน ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน๔
เปนนกามาวจร สัมมัปปธาน ๔ เปนนรูปาวจร สัมมัปปธาน ๔ เปนนอรูปาวจร
สัมมัปปธาน ๔ เปนอปริยาปนนะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนิยยานิกะสัมมัปปธาน ๔
เปนนิยตะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุตตระ สัมมัปปธาน ๔เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สัมมัปปธานวิภงั ค จบบริบูรณ
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๙. อิทธิปาทวิภังค
[๕๐๕] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร]
[๕๐๖] ก็ภกิ ษุ เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย ฉันทสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ถาภิกษุทําฉันทะใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธินี้เรียกวา
ฉันทสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียรเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร
ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนัน้ เขาเปนอันเดียวกัน
ยอมถึงซึ่งอันนับวา ฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๐๗] ในบทเหลานั้น ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื่อจะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม
นี้เรียกวา ฉันทะ
สมาธิ เปนไฉน
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ความตั้งอยูแ หงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแ หงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรียสมาธิพละ สัมมาสมาธิ
อันใด นีเ้ รียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่นความกาวไปอยางไม
ทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไวดว ยดี
วิริยะ วิริยนิ ทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใดนีเ้ รียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี
เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร ดังกลาวมานี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๐๘] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี
ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง
ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ
ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร]
[๕๐๙] ก็ภกิ ษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ถาภิกษุทําความเพียรใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิตสมาธินี้เรียกวา
วิริยสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาป
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ
ความภิยโยยิ่งความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวาปธานสังขาร
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วิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนัน้ เขาเปนอันเดียวกัน
ยอมถึงซึ่งอันนับวา วิริยสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๐] ในบทเหลานั้น วิริยะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา วิริยะ
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแ หงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบสมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
อันใด นีเ้ รียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขาร
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๑] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จการสําเร็จ
ดวยดี ความได ความไดอกี ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตองความกระทําใหแจง
ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ของ
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร]
[๕๑๒] ก็ภกิ ษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ถาภิกษุทําจิตใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธินี้เรียกวา
จิตตสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิดขึน้ พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร
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จิตตสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนัน้ เขาเปนอันเดียวกัน
ยอมถึงซึ่งอันนับวา จิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๓] ในบทเหลานั้น จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นีเ้ รียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยจิต สมาธิและปธานสังขาร ดังกลาว
มานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๔] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี
ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง
ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ
ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร]
[๕๑๕] ก็ภกิ ษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ถาภิกษุทําปญญาใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิตสมาธินี้เรียกวา
วีมังสาสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึน้ ใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่งความไพบูลย
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธาน
สังขาร
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วีมังสาสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนัน้ เขาเปนอันเดียวกัน
ยอมถึงซึ่งอันนับวา วีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๖] ในบทเหลานั้น วีมังสา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
วีมังสา
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นีเ้ รียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยวีมังสา สมาธิและปธานสังขาร
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการ
ฉะนี้
[๕๑๗] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ
ดวยดี ความได ความไดอกี ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง
ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ของ
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๕๑๘] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร
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[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร]
[๕๑๙] ก็ภกิ ษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
[๕๒๐] ในบทเหลานั้น ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื่อจะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม
อันใด นีเ้ รียกวา ฉันทะ
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี
เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยฉันทะ สมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมานี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๒๑] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ
ดวยดี ความได ความไดอกี ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความ
เขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรม
เหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
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[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร]
[๕๒๒] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิ สมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
[๕๒๓] ในบทเหลานั้น วิริยะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา วิรยิ ะ
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขาร
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยวิรยิ สมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๒๔] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ
ดวยดี ความได ความไดอกี ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความ
เขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรม
เหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร]
[๕๒๕] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม
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ฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธารสังขาร
[๕๒๖] ในบทเหลานั้น จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยจิต สมาธิ และปธานสังขาร ดังกลาว
มานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๒๗] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ
ดวยดี ความได ความไดอกี ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง
ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร]
[๕๒๘] ก็ภกิ ษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร
[๕๒๙] ในบทเหลานั้น วีมังสา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจัยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวาวีมังสา
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สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขา
ถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยวีมังสา สมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมานี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๓๐] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ
ดวยดี ความได ความไดอกี ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง
ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรม
เหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[๕๓๑] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ฉันทิทธิบาท
๒. วิริยทิ ธิบาท
๓. จิตติทธิบาท
๔. วีมังสิทธิบาท
[ฉันทิทธิบาท]
[๕๓๒] ในอิทธิบาท ๔ นั้น ฉันทิทธิบาท เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ความพอใจการทําความพอใจ ความใครเพือ่ จะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม
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ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา ฉันทิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยฉันทิทธิบาท
[วิริยิทธิบาท]
[๕๓๓] วิริยิทธิบาท เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง
มรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา วิริยทิ ธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยวิรยิ ิทธิบาท
[จิตติทธิบาท]
[๕๓๔] จิตติทธิบาท เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด จิต มโนมานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิตติทธิบาท
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยจิตติทธิบาท
[วีมังสิทธิบาท]
[๕๓๕] วีมงั สิทธิบาท เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม
ฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจย
สัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา วีมัง
สิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยวีมังสิทธิบาท
อภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๕๓๖] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอิทธิบาท ๔ อิทธิบาทไหนเปนกุศล อิทธิบาทไหนเปนอกุศลอิทธิบาทไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ อิทธิบาทไหนเปนสรณะ อิทธิบาทไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๓๗] อิทธิบาท ๔ เปนกุศลอยางเดียว อิทธิบาท ๔ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อิทธิบาท ๔ เปนวิปากธัมมธรรมอิทธิบาท ๔ เปนอนุปาทินนา
นุปาทานิยะ อิทธิบาท ๔ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะอิทธิบาท ๔ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี
เปนอวิตกั กวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสห
คตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนอปจยคามี อิทธิบาท ๔เปนเสกขะ
อิทธิบาท ๔ เปนอัปปมาณะ อิทธิบาท ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะอิทธิบาท ๔ เปนปณีตะ อิทธิบาท ๔
เปนสัมมัตตนิยตะ อิทธิบาท ๔ ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ ไมเปนมัคคาธิปติ
อิทธิบาท ๔ เปนอุปปนนะก็มีเปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที อิทธิบาท ๔
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบนั ก็มี อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อิทธิบาท ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธา
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อิทธิบาท ๔ เปนพหิทธารัมมณะอิทธิบาท ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๓๘] วีมงั สิทธิบาท เปนเหตุ อิทธิบาท ๓ เปนนเหตุ อิทธิบาท ๔เปนสเหตุกะ
อิทธิบาท ๔ เปนเหตุสัมปยุต วีมังสิทธิบาท เปนเหตุสเหตุกะอิทธิบาท ๓ กลาวไมไดวา
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เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ วีมงั สิทธิบาท เปนเหตุเหตุสัมปยุต อิทธิบาท ๓
กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสมั ปยุตเปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ อิทธิบาท ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ
วีมังสิทธิบาท กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา
[๕๓๙] อิทธิบาท ๔ เปนสัปปจจยะ อิทธิบาท ๔ เปนสังขตะอิทธิบาท ๔ เปนอนิทัสสนะ
อิทธิบาท ๔ เปนอัปปฏิฆะ อิทธิบาท ๔ เปนอรูปอิทธิบาท ๔ เปนโลกุตตระ อิทธิบาท ๔ เปนเกน
จิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ อิทธิบาท ๔ เปนโนอาสวะ อิทธิบาท ๔ เปนอนาสวะ
อิทธิบาท ๔เปนอาสววิปปยุต อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโน
อาสวะ อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
อิทธิบาท ๔ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ อิทธิบาท ๔เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔
เปนโนคันถะ ฯลฯ อิทธิบาท ๕ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔
เปนโนนีวรณะ ฯลฯอิทธิบาท ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๕๔๐] อิทธิบาท ๔ เปนสารัมมณะ อิทธิบาท ๓ เปนโนจิตตะจิตติทธิบาท เปนจิตตะ
อิทธิบาท ๓ เปนเจตสิกะ จิตติทธิบาท เปนอเจตสิกะอิทธิบาท ๓ เปนจิตตสัมปยุต จิตติทธิบาท
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุตแมเปนจิตตวิปปยุต อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ
จิตติทธิบาท กลาวไมไดวาแมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อิทธิบาท ๓ เปน
จิตตสมุฏฐานะจิตติทธิบาท เปนโนจิตตสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสหภู จิตติทธิบาท
เปนโนจิตตสหภู อิทธิบาท ๓ เปนจิตตานุปริวัตติ จิตติทธิบาท เปนโนจิตตานุปริวัตติ
อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ จิตติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู จิตติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อิทธิบาท ๓
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติจิตติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ
อิทธิบาท ๓ เปนพาหิระจิตติทธิบาท เปนอัชฌัตติกะ อิทธิบาท ๔ เปนนอุปาทา อิทธิบาท ๔
เปนอนุปาทินนะ
๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
[๕๔๑] อิทธิบาท ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔
เปนนทัสสนปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพ
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เหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนสวิตกั กะก็มี เปนอวิตักกะก็มี
อิทธิบาท ๔เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี อิทธิบาท ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี
อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุข
สหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนกา
มาวจร อิทธิบาท ๔ เปนนรูปาวจรอิทธิบาท ๔ เปนนอรูปาวจร อิทธิบาท ๔ เปนอปริยาปนนะ
อิทธิบาท ๔ เปนนิยยานิกะ อิทธิบาท ๔ เปนนิยตะ อิทธิบาท ๔ เปนอนุตตระ อิทธิบาท ๔
เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
อิทธิปาทวิภังค จบบริบูรณ
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๑๐. โพชฌงควิภังค
สุตตันตภาชนีย
โพชฌงค ๗ นัยที่ ๑
[๕๔๒] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
[๕๔๓] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูมสี ติ ประกอบดวยสติและปญญาอันยิ่ง ระลึกไดระลึกไดยอ ยๆ
ซึ่งกิจที่ทําไวนานๆ หรือวาจาที่กลาวไวนานๆ นี้เรียกวาสติสัมโพชฌงค
ภิกษุนั้น มีสติอยางนั้นอยู วิจัย เลือกสรร พิจารณา ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา นี้เรียกวา
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
ความเพียร ความไมยอหยอน อันภิกษุนนั้ ผูวิจยั เลือกสรร พิจารณาซึ่งธรรมนั้น
ดวยปญญา ปรารภแลว นี้เรียกวา วิริยสัมโพชฌงค
ปติ อันปราศจากอามิส เกิดขึ้นแกพระภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลวนี้เรียกวา
ปติสัมโพชฌงค
กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผมู ีใจปติ ยอมสงบระงับ นี้เรียกวาปสสัทธิสัมโพชฌงค
จิตของภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว มีความสุขสบาย ยอมตั้งมั่น นี้เรียกวา สมาธิ
สัมโพชฌงค
ภิกษุนั้น เปนผูเพงเล็งอยูดว ยดี ซึ่งจิตที่ตงั้ มั่นอยางนัน้ นี้เรียกวาอุเบกขาสัมโพชฌงค
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โพชฌงค ๗ นัยที่ ๒
[๕๔๔] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
[๕๔๕] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
สติในธรรมภายใน มีอยู สติในธรรมภายนอก มีอยู สติในธรรมภายในแมใด สติใน
ธรรมภายในแมนั้น ก็ชื่อวา สติสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน สติในธรรมภายนอกแมใด สติในธรรมภายนอกแมนั้น ก็ชอื่ วาสติสัมโพชฌงค
ยอมเปนไปเพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๔๖] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความเลือกสรรในธรรมภายใน มีอยู ความเลือกสรรในธรรมภายนอกมีอยู ความเลือก
สรรในธรรมภายในแมใด ความเลือกสรรในธรรมภายในแมนั้นก็ชื่อวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
ยอมเปนไปเพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแมใด
ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแมนนั้ ก็ชื่อวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพือ่ ความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน
[๕๔๗] วิรยิ สัมโพชฌงค เปนไฉน
ความเพียรทางกาย มีอยู ความเพียรทางใจ มีอยู ความเพียรทางกายแมใด ความเพียร
ทางกายแมนั้น ก็ชื่อวา วิริยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
ความเพียรทางใจแมใด ความเพียรทางใจแมนั้น ก็ชื่อวาวิรยิ สัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพือ่ ความ
รูยิ่ง เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน
[๕๔๘] ปตสิ ัมโพชฌงค เปนไฉน
ปติที่มีวิตก มีวิจาร มีอยู ปติที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ปติที่มีวิตกมีวิจารแมใด
ปติที่มีวิตก มีวจิ ารแมนั้น ก็ชอื่ วา ปติสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
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เพื่อนิพพาน ปติที่ไมมีวิตก ไมมีวิจารแมใดปติที่ไมมีวิตก ไมมีวิจารแมนนั้ ก็ชื่อวาปติ
สัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่งเพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๔๙] ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน
กายปสสัทธิ มีอยู จิตตปสสัทธิ มีอยู กายปสสัทธิแมใด กายปสสัทธิแมนั้น
ก็ชื่อวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรูเพื่อนิพพาน
จิตตปสสัทธิแมใด จิตตปสสัทธิแมนั้น ก็ชอื่ วา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๕๐] สมาธิสัมโพชฌงค เปนไฉน
สมาธิที่มีวิตก มีวิจาร มีอยู สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีอยู สมาธิที่มีวิตก มีวิจาร
แมใด สมาธิทมี่ ีวิตก มีวิจารแมนั้น ก็ชื่อวา สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนไปเพื่อความรูยงิ่
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวจิ ารแมใด สมาธิทไี่ มมีวิตก ไมมวี ิจาร
แมนั้น ก็ชื่อวาสมาธิสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูย ิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๕๑] อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
อุเบกขาในธรรมภายใน มีอยู อุเบกขาในธรรมภายนอก มีอยู อุเบกขาในธรรมภายใน
แมใด อุเบกขาในธรรมภายในแมนั้น ก็ชื่อวา อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน อุเบกขาในธรรมภายนอกแมใด อุเบกขาในธรรมภายนอกแมนั้น
ก็ชื่อวาอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน
โพชฌงค ๗ นัยที่ ๓
[๕๕๒] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
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ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ
นอมไปเพื่อความสละ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค เจริญวิริยสัมโพชฌงค เจริญปติสัมโพชฌงค
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เจริญสมาธิสัมโพชฌงค เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๕๓] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณหิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด โพชฌงค๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค มีในสมัยนัน้
[๕๕๔] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
สติ ความรําลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค
[๕๕๕] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
[๕๕๖] วิรยิ สัมโพชฌงค เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา วิรยิ สัมโพชฌงค
[๕๕๗] ปติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริงความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความปติอยางโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดี ปติสัมโพชฌงค อันใด นี้เรียกวา
ปติสัมโพชฌงค
[๕๕๘] ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับแหงเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงคอันใด นีเ้ รียกวา ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค
[๕๕๙] สมาธิสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิสัมโพชฌงค
[๕๖๐] อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาทีว่ างเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิตอุเบกขา
สัมโพชฌงค อันใด นีเ้ รียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค
ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวย
โพชฌงค ๗
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๖๑] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
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๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีเ้ รียกวา สติสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยสมาธิสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌานประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ความวางเฉยกิริยาที่วางเฉย ความเพงเล็งยิง่ ความเปนกลางแหงจิต อุเบกขา
สัมโพชฌงคในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๖๒] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
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๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวากุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด โพชฌงค ๗
คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมมีในสมัยนั้น
ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาทีว่ างเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิตอุเบกขา
สัมโพชฌงค อันใด นีเ้ รียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค
ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวย
โพชฌงค ๗
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๖๓] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
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๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลว นัน้ แลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด สติ ความ
ตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติสติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้
อันใด นีเ้ รียกวา สติสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสติ
สัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตตดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสมาธิ
สัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลวนัน้ แล เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพงเล็งยิง่ ความเปนกลาง
แหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค
อภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๕๖๔] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาโพชฌงค ๗ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ
ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๖๕] โพชฌงค ๗ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ปติสัมโพชฌงคเปนสุขเวทนา
สัมปยุต โพชฌงค ๖ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี โพชฌงค ๗
เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี โพชฌงค๗ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ โพชฌงค ๗
เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ โพชฌงค๗ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี
เปนอวิตกั กาวิจาระก็มีปติสมั โพชฌงค เปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ
โพชฌงค๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี โพชฌงค ๗
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗
เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี โพชฌงค๗ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี
โพชฌงค ๗ เปนอัปปมาณะ โพชฌงค ๗เปนอัปปมาณารัมมณะ โพชฌงค ๗ เปนปณีตะ
โพชฌงค ๗ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี โพชฌงค ๗ ไมเปนมัคคารัมมณะ โพชฌงค ๗
เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
โพชฌงค ๗ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มีโพชฌงค ๗ เปนอดีตก็มี
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เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบนั ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ
แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ โพชฌงค ๗เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี
โพชฌงค ๗ เปนพหิทธารัมมณะ โพชฌงค ๗ เปนอนิทสั สนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๖๖] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนเหตุ โพชฌงค ๖ เปนนเหตุโพชฌงค ๗ เปน
สเหตุกะ โพชฌงค ๗ เปนเหตุสัมปยุต ธัมมวิจยสัมโพชฌงคเปนเหตุสเหตุกะ โพชฌงค ๖
กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนเหตุเหตุสัมปยุต
โพชฌงค ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสมั ปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตนเหตุ โพชฌงค ๖
เปนนเหตุสเหตุกะ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุ
อเหตุกะ
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬนั ตรทุกาทิวิสัชนา
[๕๖๗] โพชฌงค ๗ เปนสัปปจจยะ โพชฌงค ๗ เปนสังขตะโพชฌงค ๗ เปนอนิ
ทัสสนะ โพชฌงค ๗ เปนอัปปฏิฆะ โพชฌงค ๗ เปนอรูป โพชฌงค ๗ เปนโลกุตตระ โพชฌงค ๗
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ โพชฌงค ๗ เปนโนอาสวะ โพชฌงค ๗ เปน
อนาสวะโพชฌงค ๗ เปนอาสววิปปยุต โพชฌงค ๗ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะแมเปน
สาสวโนอาสวะ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
โพชฌงค ๗ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ โพชฌงค ๗เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ โพชฌงค ๗
เปนโนคันถะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนโอฆะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนโยคะ ฯลฯ โพชฌงค ๗
เปนโนนีวรณะฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนสารัมมณะโพชฌงค ๗
เปนโนจิตตะ โพชฌงค ๗ เปนเจตสิกะ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสัมปยุต โพชฌงค ๗ เปนจิตต
สังสัฏฐะ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสมุฏฐานะโพชฌงค ๗ เปนจิตตสหภู โพชฌงค ๗ เปนจิตตา
นุปริวัตติ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู
โพชฌงค๗ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ โพชฌงค ๗ เปนพาหิระ โพชฌงค ๗เปนอนุปาทา
โพชฌงค ๗ เปนอนุปาทินนะ โพชฌงค ๗ เปนนอุปาทานะ ฯลฯโพชฌงค ๗ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
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๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๕๖๘] โพชฌงค ๗ เปนนทัสสนปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
โพชฌงค ๗ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗
เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตกั กะก็มีโพชฌงค ๗ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี ปติสมั โพชฌงค
เปนอัปปติกะโพชฌงค ๖ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี ปติสัมโพชฌงค เปนนปติสหคตะ
โพชฌงค ๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ปตสิ ัมโพชฌงค เปนสุขสหคตะ
โพชฌงค ๖ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ปตสิ ัมโพชฌงค เปนนอุเปกขาสหคตะ
โพชฌงค ๖ เปนอุเปกขาสหคตะก็มีเปนนอุเปกขาสหคตะก็มี โพชฌงค ๗ เปนนกามาวจร
โพชฌงค ๗ เปนนรูปาวจรโพชฌงค ๗ เปนนอรูปาวจร โพชฌงค ๗ เปนอปริยาปนนะ
โพชฌงค ๗ เปนนิยยานิกะก็มี อนิยยากิกะก็มี โพชฌงค ๗ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี
โพชฌงค ๗ เปนอนุตตระ โพชฌงค ๗ เปนอรณะ ฉะนีแ้ ล
ปญหาปุจฉกะ จบ
โพชฌงควิภังค จบบริบูรณ
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๑๑. มรรควิภังค
สุตตันตภาชนีย
อริยมรรคมีองค ๘ นัยที่ ๑
[๕๖๙] อริยมรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
[๕๗๐] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ
[๕๗๑] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความดําริในอันออกจากกาม ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน
นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ
[๕๗๒] สัมมาวาจา เปนไฉน
ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความงดเวนจากการพูดสอเสียด ความงดเวนจากการพูด
หยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เรียกวาสัมมาวาจา
[๕๗๓] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความงดเวนจากการประพฤติ
ผิดในกาม นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ
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[๕๗๔] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
บุคคลผูอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลว เลีย้ งชีวิตอยูดว ยสัมมาอาชีวะ
นี้เรียกวาสัมมาอาชีวะ
[๕๗๕] สัมมาวายามะ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพือ่ ปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ทําฉันทะ
ใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
ขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ
ความดํารงมั่น ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญความบริบูรณ แหง
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
[๕๗๖] สัมมาสติ เปนไฉน
ภิกขุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
นี้เรียกวา สัมมาสติ
[๕๗๗] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู บรรลุทุติยฌาน อันยังใจใหผองใส
เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นภายในไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข
ดวยนามกายบรรลุตติยฌานซึ่งเปนฌานทีพ่ ระอริยะทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมี
จิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
และทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู นี้เรียกวา
สัมมาสมาธิ
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อริยมรรคมีองค ๘ นัยที่ ๒
[๕๗๘] อริยมรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
[๕๗๙] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
เพื่อความสละ ฯลฯ เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เจริญสัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ ฯลฯ
เจริญสัมมาอาชีวะ ฯลฯ เจริญสัมมาวายามะ ฯลฯ เจริญสัมมาสติ ฯลฯ เจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
อัฏฐังคิกวาร
[๕๘๐] มรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
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๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๘คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมี ในสมัยนั้น
[๕๘๑] ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม ความเห็นชอบ ธัมมวิจย
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนีเ้ รียกวา สัมมาทิฏฐิ
[๕๘๒] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบแนนอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูใ นอารมณ ความยกจิตขึน้ สูอารมณ ความดําริชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
[๕๘๓] สัมมาวาจา เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากวจีทุจริต ๔ กิริยาไมทํา การไมทํา
การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุวจีทุจริต ๔วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวาจา
[๕๘๔] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากกายทุจริต ๓ กิริยาไมทํา การไมทาํ
การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุกายทุจริต ๓การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ
[๕๘๕] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากมิจฉาอาชีวะกิริยาไมทํา การไมทาํ
การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุมจิ ฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนีเ้ รียกวา สัมมาอาชีวะ
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[๕๘๖] สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา สัมมาวายามะ
[๕๘๗] สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ
[๕๘๘] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๘ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๘
ปญจังคิกวาร
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๘๙] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ
๕. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๕ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนัน้
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม ความเห็นชอบธัมมวิจยสัม
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรคนับเนื่องในมรรค
อันใด นีเ้ รียกวา สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา สัมมาวายามะ
สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับ
เนื่องในมรรค อันใด นีเ้ รียกวา สัมมาสมาธิ
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๕ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๕
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๙๐] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ
๕. สัมมาสมาธิ
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม
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ฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจย
สัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสติ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ความตั้งอยูแ หงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง
มรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ
อัฏฐังคิกวาร
[๕๙๑] มรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
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ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก เพราะ
โลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ มีในสมัยนัน้
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๘ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๘
ปญจังคิกวาร
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๙๒] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ
๕. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๕ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๕ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรค
มีองค ๕
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ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๙๓] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ
๕. สัมมาสมาธิ
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ปญญา
กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลงความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา สัมมาทิฏฐิ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวย
สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสติ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
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สุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ความตั้งอยู
แหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแ หงจิต ความไมสายไปแหงจิต ความไมฟงุ ซาน
แหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไปความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัม
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๕๙๔] อริยมรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาองคมรรค ๘ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ
ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๙๕] องคมรรค ๘ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัมมาสังกัปปะเปนสุขเวทนา
สัมปยุต องคมรรค ๗ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี องคมรรค
๘ เปนวิบากก็มี เปนวิบากธัมมธรรมก็มี องคมรรค ๘เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ องคมรรค ๘
เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัมมาสังกัปปะ เปนอวิตกั กวิจารมัตตะ องคมรรค ๗ เปนสวิตักก
สวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนปตสิ หคตะ
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เปนสุขสหคตะ ไมเปนอุเบกขาสหคตะ องคมรรค ๗ เปนปติสหคตะก็มีเปนสุขสหคตะก็มี
เปนอุเบกขาสหคตะก็มี องคมรรค ๘ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ องคมรรค ๘ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ องคมรรค ๘ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี
ก็มี องคมรรค ๘ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี องคมรรค ๘ เปนอัปปมาณะ องคมรรค ๘เปน
อัปปมาณารัมมณะ องคมรรค ๘ เปนปณีตะ องคมรรค ๘ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี
องคมรรค ๘ ไมเปนมัคคารัมมณะ องคมรรค ๘เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคาธิปติก็มี องคมรรค ๘ เปนอุปปนนะก็มี อนุปปนนะ
ก็มี เปนอุปปาทีก็มีองคมรรค ๘ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปนนารัมมณะ องคมรรค ๘เปน
อัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี องคมรรค ๘ เปนพหิทธารัมมณะ
องคมรรค ๘ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๙๖] สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุ องคมรรค ๗ เปนนเหตุ องคมรรค ๘เปนสเหตุกะ
เปนเหตุสัมปยุต สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุสเหตุกะ องคมรรค ๗กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ
เปนแตสเหตุกนเหตุ สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุเหตุสัมปยุต องคมรรค ๗ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุ
สัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตองคมรรค ๗ เปนนเหตุสเหตุกะ สัมมาทิฏฐิ กลาวไมไดวา
แมเปนนเหตุกะแมเปนนเหตุอเหตุกะ
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬนตรทุกาทิวิสัชนา
[๕๙๗] องคมรรค ๘ เปนสัปปจจยะ องคมรรค ๘ เปนสังขตะ องคมรรค ๘
เปนอนิทัสสนะ องคมรรค ๘ เปนอัปปฏิฆะ องคมรรค ๘ เปนอรูปองคมรรค ๘ เปน
โลกุตตระ องคมรรค ๘ เปนเกนจิวิญเญยยะ องคมรรค ๘ เปนเกนจินวิญเญยยะ
องคมรรค ๘ เปนโนอาสวะ องคมรรค ๘ เปนอนาสวะ องคมรรค ๘ เปนอาสววิปปยุต
องคมรรค ๘ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ องคมรรค ๘
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ องคมรรค ๘
เปนอาสวะวิปปยุตตอนาสวะ องคมรรค ๘ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ องคมรรค ๘
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เปนโนคันถะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปนโนโอฆะ ฯลฯองคมรรค ๘ เปนโนโยคะ ฯลฯ
องคมรรค ๘ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ องคมรรค ๘เปนโนปรามาสะ ฯลฯ องคมรรค ๘
เปนสารัมมณะ องคมรรค ๘ เปนโนจิตตะองคมรรค ๘ เปนเจตสิกะ องคมรรค ๘
เปนจิตตสัมปยุต องคมรรค ๘ เปนจิตตสังสัฏฐะ องคมรรค ๘ เปนจิตตสมุฏฐานะ
องคมรรค ๘ เปนจิตตสหภูองคมรรค ๘ เปนจิตตานุปริวตั ติ องคมรรค ๘ เปนจิตตสัง
สัฏฐสมุฏฐานะ องคมรรค ๘ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู องคมรรค ๘ เปนจิตตสัง
สัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ องคมรรค ๘ เปนพาหิระ องคมรรค ๘ เปนนอุปาทา
องคมรรค ๘เปนอนุปาทินนะ องคมรรค ๘ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ องคมรรค ๘
เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๕๙๘] องคมรรค ๘ เปนนทัสสนปหาตัพพะ องคมรรค ๘ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
องคมรรค ๘ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ องคมรรค ๘เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
สัมมาสังกัปปะ เปนอวิตักกะ องคมรรค ๗เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตกั กะก็มี สัมมาสังกัปปะ
เปนสวิจาระ องคมรรค ๗เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนสัปปติกะ
องคมรรค ๗เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนปตสิ หคตะ
องคมรรค ๗เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนสุขสหคตะ
องคมรรค ๗ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนนอุเปกขาสหคตะ
องคมรรค ๗ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มีองคมรรค ๘ เปนนกามาวจร
องคมรรค ๘ เปนนรูปาวจร องคมรรค ๘ เปนนอรูปาวจร องคมรรค ๘ เปนอปริยาปนนะ
องคมรรค ๘ เปนนิยยานิกะก็มีเปนอนิยยานิกะก็มี องคมรรค ๘ เปนนิยตะก็มี เปน
อนิยตะก็มี องคมรรค ๘เปนอนุตตระ องคมรรค ๘ เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
มรรควิภังค จบบริบูรณ
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๑๒. ฌานวิภังค
มาติกา
[๕๙๙] ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูสํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมแลวดวย
อาจาระและโคจรอยู เห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอยสมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขา
ทั้งหลาย สํารวมในอินทรีย ๖ รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรตลอด
ปฐมยามและปจฉิมยาม ประกอบความเพียรอันเปนไปติดตอ ประกอบปญญาอันรักษาไวซึ่ง
ตน เจริญโพธิปกขิยธรรม
ภิกษุนั้น เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกาวไปขางหนาและถอยกลับมาขางหลัง เปนผู
รูชัดอยูโดยปกติในการแลดูขางหนาและเหลียวดูขางซายขางขวาเปนผูร ูชัดอยูโดยปกติในการคู
อวัยวะเขาและเหยียดอวัยวะออก เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการทรงผาสังฆาฏิ บาตรและจีวร
เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกิน ดื่ม เคีย้ วและลิ้มรส เปนผูรชู ัดอยูโดยปกติในการถายอุจจาระ
และปสสาวะ เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง
ภิกษุนั้น อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําในภูเขา
ปาชา ดง ที่แจง กองฟาง สถานที่ไมมีเสียงรบกวน สถานที่ไมมีเสียงอื้ออึงสถานที่ไม
ใครมีผูคนสัญจรไปมา สถานที่ไมมีคนพลุกพลาน สถานที่อันสมควรเปนที่หลีกเรน
ภิกษุนั้น ไปสูปาก็ตาม ไปสูโคนไมก็ตาม ไปสูเรือนวางเปลาก็ตามนั่งคูบัลลังก
ตั้งกายใหตรง ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน
ภิกษุนั้น ละอภิชฌาในโลกไดแลว อยูด วยจิตที่ปราศจากอภิชฌา ชําระจิตให
บริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความพยาบาทและความประทุษรายไดแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาท อยู
มีความอนุเคราะหแกสัตวทงั้ ปวง ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความพยาบาทและความประทุษราย
ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะอยู มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไมฟงุ ซาน อยู มีจิตสงบภายใน
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิ จิ ฉาไดแลว เปนผูขามเสียไดซึ่งวิจกิ ิจฉา อยู
ไมมีความสงสัย ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย
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ภิกษุนั้น ละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันทําใจใหเศราหมอง ทําปญญาใหทรามไดแลว
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แลวบรรลุปฐมฌานประกอบดวยวิตก วิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส
เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิอยู เพราะคลายปติไดอกี ดวย จึงเปนผูมจี ิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู
และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเปนฌานทีพ่ ระอริยะเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้อยู บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข
เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอนมีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา อยู เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา
เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวาอากาศ
ไมมีที่สุด ดังนี้ อยู เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุวิญญาณัญ
จายตนฌาน โดยบริกรรมวาวิญญาณไมมที ี่สุด ดังนี้ อยู เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทัง้ ปวงจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณนอยหนึ่งไมมี
ดังนี้ อยูเพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนะฌานอยู
มาติกา จบ
สุตตันตภาชนีย
มาติกานิเทศ
[๖๐๐] บทวา ในศาสนานี้ มีอธิบายวา ในทิฏฐินี้ ในขันตินี้ ในรุจินี้ในลัทธินี้
ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนใี้ นศาสนาของพระศาสดา
นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ในศาสนานี้
[๖๐๑] บทวา ภิกษุ มีอธิบายวา ชื่อวาภิกษุ เพราะสมัญญา ชื่อวาภิกษุ เพราะ
ปฏิญญา ชื่อวาภิกษุ เพราะขอ ชื่อวาภิกษุ เพราะเปนผูขอ ชื่อวาภิกษุ เพราะเปน
ผูเขาถึงภิกขาจาร ชื่อวาภิกษุ เพราะทรงแผนผาที่ถูกทําลายชื่อวาภิกษุ เพราะกําลัง
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ทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ชื่อวาภิกษุ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ เพราะละกิเลสโดยจําเพาะสวน ชื่อวาภิกษุ เพราะละกิเลสโดยไมจาํ เพาะสวน
พระเสขะ ชื่อวาภิกษุ พระอเสขะชื่อวาภิกษุ ผูไมใชพระเสขะและไมใชพระอเสขะ ชือ่ วา
ภิกษุ ผูตั้งอยูในธรรมอันเลิศ ชื่อวาภิกษุ ผูป ระกอบดวยธรรมอันงาม ชื่อวาภิกษุ ผู
บริสุทธิ์ผองใสชื่อวาภิกษุ ผูประกอบดวยธรรมอันเปนสาระ ชื่อวาภิกษุ ผูอุปสมบทดวย
ญัตติจตุตถกรรมที่ไมกําเริบ ควรแกฐานะ โดยสงฆผูพรอมเพียงกัน ชือ่ วาภิกษุ
[๖๐๒] บทวา ปาติโมกข ไดแกศีลอันเปนที่อาศัย เปนเบื้องตนเปนจรณะ
เปนเครื่องสํารวม เปนเครื่องระวัง เปนหัวหนา เปนประธาน เพื่อความถึงพรอมแหงกุศล
ธรรมทั้งหลาย
บทวา สังวร ไดแก การไมลวงละเมิดทางกาย การไมลวงละเมิดทางวาจาการไม
ลวงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา
บทวา เปนผูสํารวมแลว มีอธิบายวา เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี
เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดีประกอบแลว
ดวยปาติโมกขสังวรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผูสํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร
[๖๐๓] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยูรกั ษาอยู
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เทีย่ วไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๐๔] บทวา ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร มีอธิบายวา อาจาระมีอยู
อนาจาระ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อนาจาระ เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้งทางกายและ
ทางวาจา นีเ้ รียกวา อนาจาระ ความเปนผูทศุ ีล แมทั้งปวง ก็เรียกวาอนาจาระ ภิกษุ
บางรูปในศาสนานี้ ยอมเลีย้ งชีวิตดวยการใหไมไผ หรือดวยการใหใบไม หรือดวยการ
ใหดอกไม หรือดวยการใหผลไม หรือดวยการใหจณ
ุ สําหรับอาบ หรือดวยการใหไม
ชําระฟน หรือดวยการพูดยกยองเพื่อตองการใหเขารัก หรือดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวย
แกงถั่ว หรือดวยการเปนคนรับเลี้ยงเด็ก หรือดวยการรับใชฆราวาส หรือดวยมิจฉาอาชีวะที่
พระพุทธเจาทรงตําหนิอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา อนาจาระ
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อาจาระ เปนไฉน
ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลว งละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทั้ง
ทางกายและทางวาจา นีเ้ รียกวา อาจาระ สีลสังวร แมทั้งปวง ก็เรียกวาอาจาระ
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหไมไผ ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหใบไม
ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหดอกไม ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหผลไม ยอมไมเลี้ยงชีวิต
ดวยการใหจณ
ุ สําหรับอาบ ยอมไมเลี้ยงชีวติ ดวยการใหไมชําระฟน ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวย
การพูดยกยองเพื่อตองการใหเขารัก ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถัว่
ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการเปนคนรับเลี้ยงเด็ก ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการรับใชฆราวาส ยอมไม
เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาอาชีวะทีพ่ ระพุทธเจาทรงตําหนิอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา อาจาระ
บทวา โคจร มีอธิบายวา โคจร มีอยู อโคจร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อโคจร เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงแพศยา หรือเปนผูเที่ยวไป
ในสํานักของหญิงหมาย หรือเปนผูเที่ยวไปในสํานักของสาวเทื้อหรือเปนผูเที่ยวไปในสํานัก
ของบัณเฑาะก หรือเปนผูเที่ยวไปในสํานักของภิกษุณีหรือเปนผูเที่ยวไปในโรงสุรา เปน
ผูคลุกคลีกับดวยพระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถีย ดวย
การคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควรก็หรือตระกูลนั้นใด ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส
ไมเปนที่ควรจะไปมา มักดาและบริภาษ ใครแตความพินาศ ไมใครตอ สิ่งที่เปนประโยชน
เกื้อกูล ไมใครตอความผาสุก ไมใครตอความเกษมจากโยคะ แกพวกภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ ยอมคบหา เขาไปหา เขาไปหาบอยๆ ซึ่งตระกูลเห็นปานนั้น
นี้เรียกวา อโคจร
โคจร เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงแพศยา ไมเปนผูเที่ยว
ไปในสํานักของหญิงหมาย ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของสาวเทื้อ ไมเปนผูเที่ยวไปใน
สํานักของบัณเฑาะก ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของนางภิกษุณไี มเปนผูเที่ยวไปในโรงสุรา
เปนผูไมคลุกคลีกับดวยพระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถีย
ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควรก็หรือตระกูลนัน้ ใด มีศรัทธา เลื่อมใส เปน
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เปนที่ควรไปมา รุงเรืองไปดวยผากาสาวะมีโยคีผูปฏิบัติเขาออกอยูเนืองๆ เปนผูใคร
ตอความเจริญ ใครตอสิ่งที่เปนประโยชนเกือ้ กูล ใครตอความผาสุก ใครตอความเกษมจาก
โยคะ แกพวกภิกษุ ภิกษุณีอบุ าสก อุบาสิกา ภิกษุ ยอมคบหา เขาไปหา เขาไปหา
บอยๆ ซึ่งตระกูลเห็นปานนัน้ นี้เรียกวา โคจร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยอาจาระและโคจรดังกลาวมานี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร ดวยประการฉะนี้
[๖๐๕] คําวา เห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย มีอธิบายวาโทษทั้งหลาย
อันมีประมาณนอย เปนไฉน
โทษทั้งหลายนั้นใด มีประมาณนอย เปนอยางต่ํา เปนอยางเบา ที่สมมติกันวา
โทษเบา ที่พึงสํารวม ที่พึงระวัง ที่พึงกระทําดวยจิตตุปบาท ที่เนื่องดวยมนสิการ เหลานี้เรียกวา
โทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย
ภิกษุเปนผูเห็นโทษ เห็นภัย เห็นความชัว่ ราย และเห็นการรื้อถอนออกเสียใหพน
ในโทษอันมีประมาณนอยเหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมี
ประมาณนอย
[๖๐๖] คําวาสมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย มีอธิบายวาสิกขา
เปนไฉน
สิกขา ๔ คือ สิกขาของภิกษุ เรียกวาภิกขุสิกขา สิกขาของภิกษุณีเรียกวา
ภิกขุนีสิกขา สิกขาของอุบาสก เรียกวา อุบาสกสิกขา สิกขาของอุบาสิกา เรียกวา
อุปาสิกาสิกขา เหลานี้เรียกวาสิกขา
ภิกษุสมาทานสิกขาทั้งหมด ดวยสิกขาสมาทานทั้งหมด สมาทานสิกขาทั้งหมด
มิใหเหลือ ดวยอาการที่จะพึงประพฤติทั้งหมด แลวประพฤติอยูในสิกขาเหลานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา สมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย
[๖๐๗] บทวา สํารวมในอินทรีย ๖ มีอธิบายวา ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖
มีอยู ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน
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ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมเปนผูถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ
บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลนี้ผูไมสํารวมจักขุนทรีย
อยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียน ั้น
ยอมไมรกั ษาจักขุนทรียนนั้ ยอมไมถึงการสํารวมในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ
ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ
รูธรรมารมณดวยมนะแลว เปนผูถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌา
และโทมนัส ซึ่งซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสํารวม
มนินทรียใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนนั้ ยอมไมรักษามนินทรียนนั้ ยอม
ไมถึงการสํารวมในมนินทรียนั้น ความไมคุมครอง กิริยาที่ไมคุมครองการไมรักษา การ
ไมสํารวมซึ่งอินทรีย ๖ เหลานี้ อันใด นี้เรียกวาความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖
ความเปนผูส ํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมเปนผูไมถือนิมิตไมถืออนุพยัญชนะ
บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสพึงซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู
เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ยอมรักษา
จักขุนทรียน ั้น ยอมถึงการสํารวมในจักขุนทรียน้นั ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ ดมกลิ่น
ดวยฆานะแลว ฯลฯลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ
ดวยมนะแลว ยอมเปนผูไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌา
และโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสํารวมมนินทรีย
ใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ยอมรักษามนินทรียนนั้ ยอมถึงการสํารวม
ในมนินทรียนนั้ ความคุมครอง กิริยาที่คุมครอการรักษา การสํารวม ซึ่งอินทรีย ๖
เหลานี้ อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖
นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา สํารวมในอินทรีย ๖
[๖๐๘] บทวา รูประมาณในโภชนะ มีอธิบายวา ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ
มีอยู ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะมีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ เปนไฉน
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ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ไมพิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหาร เพื่อเลนเพื่อมัวเมา
เพื่อใหผวิ พรรณสวยงาม เพือ่ ใหอวนพี ความเปนผูไมสันโดษ ความเปนผูไมรูประมาณ
การไมพิจารณา ในโภชนะนัน้ อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ
ความเปนผูร ูประมาณในโภชนะ เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ พิจารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคอาหาร ไมใชเพื่อเลน
ไมใชเพื่อมัวเมา ไมใชเพื่อใหผิวพรรณสวยงาม ไมใชเพือ่ ใหอวนพี เราบริโภคอาหาร
เพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้ เพื่อใหชวี ติ ินทรียเปนไป เพื่อระงับความหิว เพื่ออนุเคราะห
พรหมจรรย โดยอุบายนี้ เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียได และจักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น
ความเปนไปแหงชีวิตนิ ทรีย ความไมมีโทษและการอยูโดยผาสุก จักมีแกเรา ดังนี้ แลวจึง
บริโภคอาหาร ความสันโดษความรูประมาณ การพิจารณาในโภชนะนัน้ อันใด นี้เรียกวา
ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยความเปนผูรูประมาณในโภชนะนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา รูประมาณในโภชนะ
[๖๐๙] ก็ภกิ ษุเปนผูประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยามเปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี ดวยการ
เดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดวัน ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไมใหบรรลุ
ความดี ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดปฐมยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยาสน
โดยนอนตะแคงขวา วางเทาซอนกัน มีสติสัมปชัญญะ ทําสัญญาในการลุกขึ้นไวในใจ
ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี ลุกขึ้นชําระจิตใหหมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี
ดวยการเดินจงกรมดวยการนัง่ ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ดวยการปฏิบัติอยางนี้ ภิกษุชื่อวา
เปนผูประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยาม
[๖๑๐] บทวา ความเพียรอันเปนไปติดตอ ไดแก การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ
สัมมาวายามะ
บทวา ปญญาอันรักษาไวซึ่งตน ไดแก ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯความไมหลง
ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
[๖๑๑] บทวา เจริญโพธิปก ขิยธรรม มีอธิบายวา โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน
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โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค
ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรม
เหลานี้ เรียกวา โพธิปกขิยธรรม ภิกษุ ยอมเสพ เจริญทําใหมาก ซึ่งโพธิปกขิยธรรมเหลานี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญโพธิปกขิยธรรม
[๖๑๒] ก็ภกิ ษุเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกาวไปขางหนาและถอยกลับมาขางหลัง เปน
ผูรูชัดอยูโดยปกติในการแลดูขางหนาและเหลียวดูขางซายขางขวาเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการ
คูอวัยวะเขาและเหยียดอวัยวะออก เปนผูรชู ัดอยูโดยปกติในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร
เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกิน ดื่ม เคีย้ วและลิ้มรส เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการถายอุจจาระ
และปสสาวะ เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง
เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ มีสติสัมปชัญญะกาวไปขางหนา มีสติสัมปชัญญะถอยกลับมา
ขางหลัง มีสติสัมปชัญญะแลดูขางหนา มีสติสัมปชัญญะเหลียวดูขางซายขางขวา มีสติ
สัมปชัญญะคูอวัยวะเขา มีสติสัมปชัญญะเหยียดอวัยวะออกมีสติสัมปชัญญะในการทรงผา
สังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกินดื่ม เคี้ยว และลิ้มรส มีสติสัมปชัญญะใน
การถายอุจจาระและปสสาวะ มีสติสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิง่
ในบทเหลานั้น บทวา มีสติ มีอธิบายวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจําความไม
เลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ อันใดนีเ้ รียกวา สติ
บทวา มีสัมปชัญญะ มีอธิบายวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเปนเครื่องนําทาง ความเห็นแจงความรูชัด ปญญาเหมือนประตัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นีเ้ รียกวา สัมปชัญญะ
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ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะนี้ ดวย
ประการฉะนี้
ดวยการปฏิบัติอยางนี้ ภิกษุชื่อวา มีสติสัมปชัญญะกาวไปขางหนา มีสติสัมปชัญญะ
ถอยกลับมาขางหลัง มีสติสัมปชัญญะแลดูขา งหนา มีสติสัมปชัญญะเหลียวดูขางซายขางขวา
มีสติสัมปชัญญะคูอวัยวะเขา มีสติสัมปชัญญะเหยียดอวัยวะออก มีสติสัมปชัญญะในการ
ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกิน ดื่ม เคี้ยว และลิ้มรส มีสติ
สัมปชัญญะในการถายอุจจาระและปสสาวะ มีสติสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น
พูด และนิ่ง
[๖๑๓] บทวา สงัด มีอธิบายวา แมหากเสนาสนะใดจะอยูในที่ใกลแตเสนาสนะนัน้
ไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนนั้ เสนาสนะนัน้ ชือ่ วา สงัด แมหาก
เสนาสนะใดจะอยูในที่ไกล แตเสนาสนะนั้นไมเกลื่อนกลน ดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุ
นั้น เสนาสนะนั้น ชื่อวา สงัด
[๖๑๔] บทวา เสนาสนะ ไดแก เสนาสนะคือเตียงบาง เสนาสนะคือตั่งบาง
เสนาสนะคือที่นอนบาง เสนาสนะคือหมอนบาง เสนาสนะคือวิหารบาง เสนาสนะคือเพิงบาง
เสนาสนะคือปราสาทบาง เสนาสนะคือปอมบางเสนาสนะคือโรงบาง เสนาสนะคือที่เรนลับ
บาง เสนาสนะคือถ้ําบาง เสนาสนะคือโคนไมบาง เสนาสนะคือพุมไมไผบาง หรือภิกษุ
ยับยั้งอยูในทีใ่ ด ที่นั้นทั้งหมดชื่อวา เสนาสนะ
[๖๑๕] บทวา อาศัย คือ อาศัยอยู อาศัยอยูดวยดี เขาอยู เขาพํานักอยู
เขาอาศัยอยู เสนาสนะอันสงัดนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อาศัย
[๖๑๖] บทวา ปา ไดแกบริเวณนอกเสาเขื่อนทั้งหมดนัน้
[๖๑๗] บทวา โคนไม เปนตน มีอธิบายวา รุกขมูล คือ โคนไมปพพตะ คือ
ภูเขา กันทระ คือ ซอกเขา คิริคุหา คือ ถ้ําในเขา สุสาน คือปาชา อัพโภกาส คือ
ที่แจง ปลาลปุญชะ คือ กองฟาง
[๖๑๘] บทวา ดง เปนชื่อของเสนาสนะที่อยูไกล บทวา ดง เปนชื่อของ
เสนาสนะราวปา บทวา ดง เปนชื่อของเสนาสนะที่นาหวาดกลัว บทวา ดงเปนชื่อของ
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เสนาสนะที่นาหวาดหวั่น บทวา ดง เปนชือ่ ของเสนาสนะที่อยูปลายแดน บทวา ดง
เปนชื่อของเสนาสนะที่ไมอยูใกลหมูมนุษย บทวา ดง เปนชื่อของเสนาสนะที่หาความเจริญ
ไดยาก
[๖๑๙] บทวา สถานที่ไมมีเสียงรบกวน มีอธิบายวา แมหากเสนาสนะใดจะอยูใกล
แตเสนาสนะนั้นไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนนั้ เสนาสนะนัน้ ชื่อวา
ไมมีเสียงรบกวน แมหากเสนาสนะใดจะอยูไกลแตเสนาสนะนั้นไมเกลื่อนกลนดวยเหลา
คฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนนั้ เสนาสนะนัน้ ชื่อวา ไมมีเสียงรบกวน
[๖๒๐] บทวา สถานที่ไมมีเสียงอื้ออึง มีอธิบายวา เสนาสนะใดไมมีเสียงรบกวน
เสนาสนะนั้น ชื่อวา สถานที่ไมมีเสียงอื้ออึง เสนาสนะใดไมมีเสียงอื้ออึง เสนาสนะนัน้
ชื่อวา สถานที่ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา เสนาสนะใด ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา เสนาสนะนัน้
ชื่อวา สถานที่ไมมีคนพลุกพลานเสนาสนะใด ไมมีคนพลุกพลาน เสนาสนะนั้น ชื่อวา
สถานที่อันสมควรเปนที่หลีกเรน
[๖๒๑] คําวา ไปสูปาก็ตาม ไปสูโคนไมก็ตาม ไปสูเรือนวางเปลาก็ตาม ไดแก
เปนผูไปสูปาแลวก็ตาม เปนผูไปสูโคนไมแลวก็ตาม เปนผูไปสูเรือนวางเปลาแลวก็ตาม
[๖๒๒] คําวา นั่งคูบัลลังก ไดแกเปนผูน ั่งคูบัลลังก
[๖๒๓] คําวา ตั้งใหกายตรง ไดแกกายทีด่ ํารงไว ที่ตั้งไวเปนกายตรง
[๖๒๔] คําวา ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน มีอธิบายวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ สตินี้อันภิกษุนั้น
เขาไปตั้งไวแลว ตั้งไวดีแลว ที่ปลายจมูก หรือที่นิมิตเหนือปากดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน
[๖๒๕] คําวา ละอภิชฌาในโลก มีอธิบายวา อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา
อภิชฌา
โลก เปนไฉน
อุปาทานขันธ ๕ ชื่อวาโลก นี้เรียกวา โลก
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อภิชฌานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิ าศไป
ถูกทําใหพนิ าศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศ
ไปแลว ในโลกนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ละอภิชฌาในโลกเสียได
[๖๒๖] คําวา ดวยจิตที่ปราศจากอภิชฌา มีอธิบายวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิตจิตนี้
ปราศจากอภิชฌา ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ดวยจิตที่ปราศจากอภิชฌา
[๖๒๗] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยูรกั ษาอยู
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เทีย่ วไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๒๘] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา มีอธิบายวา อภิชฌาเปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใดนี้เรียกวา
อภิชฌา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพนใหพน วิเศษ
ใหหลุดพน จากอภิชฌานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา
[๖๒๙] คําวา ละความพยาบาทและความประทุษราย มีอธิบายวา ความพยาบาท
มีอยู ความประทุษราย มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความพยาบาท เปนไฉน
จิตอาฆาต การกระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่ง ความยินราย ความเคือง
การขุนเคือง ความขุนเคือง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษรายความมุงคิดประทุษราย
ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายแหงใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ
ความคิดประทุษราย กิรยิ าที่คิดประทุษรายภาวะที่คดิ ประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาที่คิด
ปองราย ภาวะที่คิดปองรายการยินราย ความยินราย ความดุราย ความปากราย ความไม
แชมชื่นแหงจิต อันใดนีเ้ รียกวา พยาบาท
ความประทุษราย เปนไฉน
ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันนั้น ชื่อวา ความประทุษรายความประทุษราย
อันใด ความประทุษรายอันนั้น ชื่อวา ความพยาบาท
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ความพยาบาทและความประทุษรายนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไปดับไปอยาง
ราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพนิ าศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหงถูกทําใหเหือดแหง
ดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาละความพยาบาทและความ
ประทุษราย ดวยประการฉะนี้
[๖๓๐] บทวา มีจิตไมพยาบาท มีอธิบายวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิตจิตนี้ไม
พยาบาท ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีจิตไมพยาบาท
[๖๓๑] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา อยู
[๖๓๒] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความพยาบาทและความประทุษรายมีอธิบายวา
ความพยาบาท มีอยู ความประทุษราย มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความพยาบาท เปนไฉน
จิตอาฆาต การกระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่ง ความยินราย ความเคือง
การขุนเคือง ความขุนเคือง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษรายความมุงคิดประทุษราย
ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายแหงใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ
ความคิดประทุษราย กิรยิ าที่คิดประทุษรายภาวะที่คดิ ประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาที่คิด
ปองราย ภาวะที่คิดปองรายการยินราย ความยินราย ความดุราย ความปากราย ความไม
แชมชื่นแหงจิตอันใด นีเ้ รียกวา ความพยาบาท
ความประทุษราย เปนไฉน
ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันนั้น ชื่อวา ความประทุษรายความประทุษราย
อันใด ความประทุษรายอันนั้น ชื่อวา ความพยาบาท
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพน ใหพนวิเศษ
ใหหลุดพนจากความพยาบาทและความประทุษรายนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ชําระจิตให
บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความประทุษราย ดวยประการฉะนี้
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[๖๓๓] คําวา ละถีนมิทธะ ไดแลว มีอธิบายวา ถีนะ มีอยู มิทธะมีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบ ความไมควรแกการงาน ความทอแท ความทอถอยแหงจิต
ความยอหยอน กิริยาทีย่ อหยอน ภาวะที่ยอ หยอน ความหดหู กิริยาทีห่ ดหู ภาวะที่หดหู
แหงจิต อันใด นี้เรียกวา ถีนะ
มิทธะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบ ความไมควรแกการงาน ความงวงซึม ความเฉือ่ ยชา ความซบเซา
ความหาวนอน ความหลับ ความโงกงวง ความหลับกิรยิ าที่หลับ ภาวะที่หลับแหงเจตสิก
อันใด นีเ้ รียกวา มิทธะ
ถีนะและมิทธะนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําให
พินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงไปดวยดี ถูกทําให
มีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละถีนมิทธะไดแลว ดวยประการฉะนี้
[๖๓๔] คําวา เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีอธิบายวา ชือ่ วา เปนผูปราศจากถีนมิทธะ
เพราะถีนมิทธะนั้นอันภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว
ละแลวและสละคืนแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาเปนผูปราศจากถีนมิทธะ ดวยประการฉะนี้
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
[๖๓๕] บทวา มีอาโลกสัญญา มีอธิบายวา สัญญา เปนไฉน
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันใด นีเ้ รียกวา สัญญา สัญญานี้ สวางเปดเผย
บริสุทธิ์ ผองแผว ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา มีอาโลกสัญญา
[๖๓๖] บทวา มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
สัมปชัญญะ
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา มีสติสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้
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[๖๓๗] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ มีอธิบายวา ถีนะมีอยู มิทธะ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบแหงจิต ฯลฯ ภาวะที่หดหูแหงจิต อันใด นีเ้ รียกวา ถีนะ
มิทธะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบ ฯลฯ ภาวะทีห่ ลับแหงเจตสิก อันใด นีเ้ รียกวามิทธะ
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธ ใหพน ใหพน วิเศษ ให
หลุดพนจากถีนมิทธะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ
[๖๓๘] คําวา ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว มีอธิบายวา อุทธัจจะ มีอยูก ุกกุจจะ
มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อุทธัจจะ
กุกกุจจะ เปนไฉน
ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร ความสําคัญวาไมควรในของที่ควรความสําคัญวา
มีโทษในของที่ไมมีโทษ ความสําคัญวา ไมมีโทษในของที่มีโทษความรําคาญ กิริยาที่รําคาญ
ภาวะที่รําคาญ ความเดือดรอนใจ ความยุงใจ ซึ่งมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา
กุกกุจจะ
อุทธัจจะและกุกกุจจะนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําใหพนิ าศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหงถูกทําใหเหือดแหงดวยดี
ถูกทําใหมีที่สดุ ปราศจากไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ดวย
ประการฉะนี้
[๖๓๙] บทวา เปนผูไมฟุงซาน มีอธิบายวา ชื่อวาเปนผูไมฟุงซานเพราะอุทธัจจ
กุกกุจจะนั้นอันภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลวสละคืนแลว ละแลวและสละ
คืนแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผูไมฟุงซาน
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[๖๔๐] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา อยู
[๖๔๑] บทวา ภายใน ไดแกเปนภายในเฉพาะตน
บทวา มีจิตสงบ มีอธิบายวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ภายใน ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวามีจิตสงบภายใน
[๖๔๒] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ มีอธิบายวาอุทธัจจะ มีอยู
กุกกุจจะ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อุทธัจจะ
กุกกุจจะ เปนไฉน
ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร ฯลฯ ความยุงใจ ซึ่งมีลักษณะเชนวานี้ อันใด
นี้เรียกวา กุกกุจจะ
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพน ใหพนวิเศษ
ใหหลุดพนจากอุทธัจจะและกุกกุจจะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
อุทธัจจกุกกุจจะ
[๖๔๓] คําวา ละวิจิกจิ ฉาไดแลว มีอธิบายวา วิจกิ ิจฉา เปนไฉน
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเห็นไปตางๆ นานา
ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทางสองแพรง ความสงสัย
ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวไดความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถ
จะหยั่งลงถือเอาเปนยุติไดความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วิจิกจิ ฉา
วิจิกจิ ฉานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําใหพินาศไป
ถูกทําใหพนิ าศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศ
ไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละวิจกิ ิจฉาไดแลว
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[๖๔๔] บทวา เปนผูขามเสียไดซึ่งวิจกิ ิจฉา มีอธิบายวา เปนผูขามแลวขามพนแลว
ขามออกแลวซึ่งวิจิกิจฉานี้ ถึงฝงแลว ถึงฝงแลวโดยลําดับดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผู
ขามเสียไดซึ่งวิจิกจิ ฉา
[๖๔๕] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา อยู
[๖๔๖] คําวา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย มีอธิบายวา ไมเคลือบแคลง
ไมสงสัย ไมมีความสงสัย หมดความสงสัย ปราศจากความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย
ดวยวิจกิ ิจฉานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย
[๖๔๗] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉา มีอธิบายวา วิจกิ ิจฉาเปนไฉน
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ฯลฯ ความกระดางแหงจิต
ความลังเลใจ อันใด นีเ้ รียกวา วิจิกจิ ฉา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพน ใหพน วิเศษ
ใหหลุดพนจากวิจกิ ิจฉานี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉา
[๖๔๘] คําวา ละนิวรณ ๕ เหลานี้ไดแลว มีอธิบายวา นิวรณ ๕เหลานี้ สงบ
ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไปถูกทําใหพินาศไปดวยดี
ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีทสี่ ุดปราศไปแลว ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา ละนิวรณ ๕ เหลานี้ไดแลว
[๖๔๙] คําวา เปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ไดแกนิวรณ ๕ เหลานี้เปนเครื่อง
เศราหมองแหงจิต
[๖๕๐] คําวา ทําปญญาใหทราม มีอธิบายวา ปญญาที่ยงั ไมเกิดขึ้นยอมไมเกิดขึ้น
และปญญาที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไป เพราะนิวรณ ๕ เหลานี้ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
ทําปญญาใหทราม
[๖๕๑] คําวา สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว มีอธิบายวา กาม
เปนไฉน
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ฉันทะ ชื่อวา กาม ราคะ ชื่อวา กาม ฉันทราคะ ชื่อวา กามสังกัปปะ ชื่อวา
กาม ราคะ ชื่อวา กาม สังกัปปราคะ ชื่อวา กาม ธรรมเหลานี้ เรียกวา กาม
อกุศลธรรมทั้งหลาย เปนไฉน
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกจิ ฉา ธรรมเหลานี้ เรียกวา
อกุศลธรรมทั้งหลาย
ภิกษุ สงัดจากกามและอกุศลธรรมเหลานี้แลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว ดวยประการฉะนี้
[๖๕๒] คําวา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีอธิบายวา วิตก มีอยูวจิ าร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณความที่จติ
แนบสนิทอยูใ นอารมณ ความยกจิตขึน้ สูอารมณ สัมมาสังกัปปะ อันใดนี้เรียกวา วิตก
วิจาร เปนไฉน
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณาความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นีเ้ รียกวา วิจาร
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยวิตกและวิจารนี้ดว ยเหตุนั้น
จึงเรียกวา ประกอบดวยวิตก วิจาร ดวยประการฉะนี้
[๖๕๓] บทวา เกิดวิเวก มีอธิบายวา ธรรมเหลานั้น คือ วิตก วิจารปติ สุข
เอกัคคตาแหงจิต เกิดแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว
ในวิเวกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เกิดแตวิเวก
[๖๕๔] บทวา มีปติและสุข มีอธิบายวา ปติ มีอยู สุข มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ปติ เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริงความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความปติอยางโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดี อันใดนี้เรียกวา ปติ
สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บาย เปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา สุข

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 297
สุขนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยปตินี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา
มีปติและสุข
[๖๕๕] บทวา ปฐม คือ เปนที่ ๑ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้ ชื่อวาปฐมฌาน
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งแรก
[๖๕๖] บทวา ฌาน ไดแก วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต
[๖๕๗] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง การถูกตอง
การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งปฐมฌาน
[๖๕๘] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา อยู
[๖๕๙] คําวา เพราะวิตกวิจารสงบ มีอธิบายวา วิตก มีอยู วิจาร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นีเ้ รียกวา วิตก
วิจาร เปนไฉน
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณาความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นีเ้ รียกวา วิจาร
วิตกและวิจารนี้ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป
ถูกทําใหพนิ าศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศ
ไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะวิตกวิจารสงบดวยประการฉะนี้
[๖๖๐] บทวา เปนไปในภายใน ไดแกเปนของภายในเฉพาะตน
บทวา ผองใส ไดแก ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง
[๖๖๑] คําวา เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไดแก ความตัง้ อยูแหงจิต ฯลฯสัมมาสมาธิ
[๖๖๒] คําวา ไมมวี ิตก ไมมีวิจาร มีอธิบายวา วิตก มีอยู วิจาร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นีเ้ รียกวา วิตก
วิจาร เปนไฉน
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ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณาอารมณ ความทีจ่ ิต
สืบตออารมณ ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นี้เรียกวาวิจาร
วิตกและวิจารนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําใหพนิ าศไป
ถูกทําใหพนิ าศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร ดวยประการฉะนี้
[๖๖๓] บทวา เกิดแตสมาธิ มีอธิบายวา ธรรมเหลานั้น คือ ความผองใส ปติ สุข
เอกัคคตาแหงจิต เกิดแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว
ในสมาธินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เกิดแตสมาธิ
[๖๖๔] บทวา มีปติและสุข มีอธิบายวา ปติ มีอยู สุข มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ปติ เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ฯลฯ ความที่จิตชื่นชมยินดี อันใดนี้เรียกวา ปติ
สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ฯลฯ กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา สุข
สุขนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยปตินี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา
มีปติและสุข
[๖๖๕] บทวา ทุติยะ คือ เปนที่ ๒ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้ชื่อวาทุติยฌาน
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งที่ ๒
[๖๖๖] บทวา ฌาน ไดแก ความผองใส ปติ สุข เอกัคคตา แหงจิต
[๖๖๗] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง การทํา
ใหแจง การบรรลุ ซึ่งทุติยฌาน
[๖๖๘] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยูดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
[๖๖๙] คําวา เพราะคลายปติไดอีกดวย มีอธิบายวา ปติ เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริงความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความปติอยางโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดี อันใดนี้เรียกวา ปติ
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ปตินี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป
ถูกทําใหพนิ าศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดีถกู ทําใหมีที่สุดปราศไป
แลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะคลายปติไดอีกดวย
[๖๗๐] บทวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีอธิบายวา อุเบกขา เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาทีว่ างเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิตอันใด นีเ้ รียกวา
อุเบกขา
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
[๖๗๑] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยูดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
[๖๗๒] คําวา มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา ใน ๒ อยางนั้น สติเปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้ รียกวา
สัมปชัญญะ
ภิกษุ เปนผูเ ขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา มีสติสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้
[๖๗๓] คําวา เสวยสุขดวยนามกาย มีอธิบายวา สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนีเ้ รียกวา สุข
กาย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวา กาย
ภิกษุ ยอมเสวยสุขนี้ ดวยกายนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เสวยสุขดวยนามกาย
[๖๗๔] คําวา เปน ฌานทีพ่ ระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุมีอธิบายวา
พระอริยเจา เปนไฉน
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พระพุทธเจาและพระสาวกของพระพุทธเจา เรียกวา พระอริยเจาพระอริยเจาเหลานั้น
ยอมกลาวสรรเสริญ แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผยจําแนก ทําใหชัดเจน ประกาศ ซึ่ง
บุคคลผูไดบรรลุนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาเปนฌานที่พระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ
[๖๗๕] คําวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข มีอธิบายวาอุเบกขา เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาทีว่ างเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิตอันใด นีเ้ รียกวา
อุเบกขา
สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา สุข
ภิกษุ ประกอบดวยอุเบกขา สติ และสุขนี้ สืบเนื่องอยู ประพฤติเปนไปอยู
รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา เปนผูมีจติ
เปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดวยประการฉะนี้
[๖๗๖] บทวา ตติยะ คือ เปนที่ ๓ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้ชื่อวา ตติยฌาน
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งที่ ๓
[๖๗๗] บทวา ฌาน ไดแก อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุขเอกัคคตาแหงจิต
[๖๗๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง
การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งตติยฌาน
[๖๗๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยูดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
[๖๘๐] คําวา เพราะละสุขและทุกขได มีอธิบายวา สุข มีอยู ทุกขมีอยู
ใน ๒ อยางนั้น สุข เปนไฉน
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกาย
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใดนี้เรียกวา สุข
ทุกข เปนไฉน
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิด
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกข
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สุขและทุกขนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําให
พินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทํา
ใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะละสุขและทุกขได ดวยประการฉะนี้
[๖๘๑] คําวา เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีอธิบายวา โสมนัส
มีอยู โทมนัส มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น โสมนัส เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา โสมนัส
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
โทมนัส
โสมนัสและโทมนัสนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําใหพนิ าศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี
ถูกทําใหมีที่สดุ ปราศไปแลวในกอน ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาเพราะโสมนัสดับสนิทในกอน
ดวยประการฉะนี้
[๖๘๒] บทวา ไมมีทุกขไมมีสุข มีอธิบายวา ไมมีความสบายทางใจไมมีความ
ไมสบายทางใจ มีแตความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส มีแตกิริยาเสวย
อารมณที่ไมทกุ ขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา ไมมีทุกขไมมีสุข
[๖๘๓] บทวา มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา มีอธิบายวา อุเบกขาเปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาทีว่ างเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิตอันใด
นี้เรียกวา อุเบกขา
สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สตินี้ เปดเผย บริสุทธิ์ ผองแผว เพราะอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
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[๖๘๔] บทวา จตุตถะ คือ เปนที่ ๔ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้ชื่อวา จตุตถฌาน
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งที่ ๔
[๖๘๕] บทวา ฌาน ไดแก อุเบกขา สติ เอกัคคตาแหงจิต
[๖๘๖] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึงการถูกตอง การทําใหแจง
การบรรลุ ซึ่งจตุตถฌาน
[๖๘๗] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยูดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
[๖๘๘] คําวา เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ ปวง มีอธิบายวา รูปสัญญา
เปนไฉน
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ของโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติหรือของผูอุปบัติ
ในรูปภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม เหลานี้เรียกวา รูปสัญญา
ภิกษุกาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึ่งรูปสัญญาเหลานี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา
เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
[๖๘๙] คําวา เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา มีอธิบายวาปฏิฆสัญญา
เปนไฉน
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญาเหลานี้เรียกวา
ปฏิฆสัญญา ปฏิฆสัญญาเหลานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไปดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําใหพนิ าศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี
ถูกทําใหมีที่สดุ ปราศไปแลว ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา
[๖๙๐] คําวา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา มีอธิบายวานานัตตสัญญา
เปนไฉน
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ของบุคคลผูไมเขาสมาบัติ พรั่งพรอมดวยมโนธาตุ
หรือพรั่งพรอมดวยมโนวิญญาณธาตุ เหลานี้ เรียกวา นานัตตสัญญาภิกษุยอมไมมนสิการ
ซึ่งนานัตตสัญญา เหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา
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[๖๙๑] บทวา อากาศไมมที ี่สุด มีอธิบายวา อากาศ เปนไฉน
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด นีเ้ รียกวา อากาศ
ภิกษุตงั้ จิตไว ตั้งจิตไวดวยดี แผจิตไปไมมที ี่สุดในอากาศนั้น ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
อากาศไมมีที่สุด
[๖๙๒] บทวา อากาสานัญจายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา
อากาสานัญจายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยู
เปนสุขในทิฏฐธรรม
[๖๙๓] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง
การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งอากาสานัญจายตนะ
[๖๙๔] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยูดวยเหตุ จึงเรียกวา อยู
[๖๙๕] คําวา เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง มีอธิบายวา
ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึง่ อากาสานัญจายตนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
[๖๙๖] คําวา วิญญาณไมมีที่สุด มีอธิบายวา ภิกษุ พิจารณาอากาศอันวิญญาณ
ถูกตองแลวนัน้ แล แผจิตไปไมมีที่สุด ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาวิญญาณไมมีที่สุด
[๖๙๗] บทวา วิญญาณัญจายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา
วิญญาณัญจายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในวิญญาณัญจายตนภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยูเปน
สุขในทิฏฐธรรม
[๖๙๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง
การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งวิญญาณัญจายตนะ
[๖๙๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยูดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
[๗๐๐] คําวา เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง มีอธิบายวา
ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึง่ วิญญาณัญจายตนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
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[๗๐๑] คําวา วิญญาณนอยหนึ่งไมมี มีอธิบายวา ภิกษุ พิจารณาเห็นวา วิญญาณ
นั้นแลไมมี ไมปรากฏ อันตรธานไปนอยหนึ่งไมมี ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา วิญญาณนอย
หนึ่งไมมี
[๗๐๒] บทวา อากิญจัญญายตนะ ไดแกธรรมคือจิตและเจตสิกของผูเขา
อากิญจัญญายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในอากิญจัญญายตนภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุข
ในทิฏฐธรรม
[๗๐๓] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง
การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งอากิญจัญญายตนะ
[๗๐๔] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยูดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
[๗๐๕] คําวา เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง มีอธิบายวา
ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึง่ อากิญจัญญายตนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
[๗๐๖] บทวา มิใชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมีสัญญา มีอธิบายวาภิกษุพจิ ารณา
อากิญจัญญายตนฌานนัน้ แล โดยความสงบ เจริญสมาบัติอันมีสังขารเหลืออยู ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา มิใชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมีสญ
ั ญา
[๗๐๗] บทวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิหรือของพระ
อรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
[๗๐๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง
การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
[๗๐๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยูรกั ษาอยู
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เทีย่ วไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาอยู
สุตตันตภาชนีย จบ
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อภิธรรมภาชนีย
กุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๑๐] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุตยิ ฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๑๑] ในฌาน ๔ นัน้ ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุข
อันเกิดแตวเิ วกอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปฐมฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๒] ทุตยิ ฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปน
อารมณ เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น
แกใจ ไมมวี ิตก ไมมีวจิ าร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ
ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๓] ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกายบรรลุตติยฌาน
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมี
จิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตา
แหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน
[๗๑๔] จตุตตถฌาน เปนไฉน
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท
ในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใดฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา
เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา จตุตถฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
กุศลฌาน ปญจกนัย
[๗๑๕] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวาปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๖] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวี
กสิณเปนอารมณ ไมมวี ิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕
คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๗] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรม
เอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปต ิและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด
ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๘] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิต
เปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขดังนี้ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนัน้ นีเ้ รียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๙] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุปญจมฌานที่มปี ฐวี
กสิณเปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดับ
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สนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
แหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวาปญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน ฯลฯ
[๗๒๐] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญ
ญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีใน
สมัยนั้น นี้เรียกวาจตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมั ปยุตดวยฌาน
โลกุตตรกุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๒๑] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุตยิ ฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๒๒] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา ปฐมฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๓] ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาไปสูน ิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผอง
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ใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ติ ก ไมมีวจิ าร มีแตปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข
เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๔] ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ
สัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ เปนทุกขาปฏิ
ปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้
นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๕] จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขและ
ทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปนทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใดฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีใน
สมัยนั้น นี้เรียกวา จตุตถฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
โลกกุตตรกุศลฌาน ปญจกนัย
[๗๒๖] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
แลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวาปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๗] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ให
เขาไปสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌานไมมีวิตก มีแตวจิ าร
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มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๔ คือ
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ทุตยิ ฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๘] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุตติยฌาอันเปนไปในภายใน เปน
ธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ติ ก ไมมีวจิ าร มีแต
ปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ
ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๙] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลายปติไดอกี ดวย จึงเปนผูม ีจิต
เปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌาน ซึ่งเปนฌาน
ที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนัน้ นีเ้ รียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
[๗๓๐] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ใหเขา
สูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปญจมฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู
ในสมัยใด ฌานมีองค ๒คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปญจมฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
วิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๓๑] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุตยิ ฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
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[๗๓๒] ในฌาน ๔ นัน้ ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุข
อันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปน
อารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั่นแล ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วกอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอก
ผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมวี จิ าร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอัน
ไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ใน
สมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติสุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวาจตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
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วิปากฌาน ปญจกนัย
ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปน
อารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยูใ นสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุตยิ ฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวาธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
ปญจมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุปญจมฌานที่มปี ฐวีกสิณ
เปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท
ในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 312
ภิกษุ บรรลุปญจมฌานทีม่ ีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม
อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขและทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค
๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน ฯลฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมี
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุจตุตถฌาน อันเปน
วิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันสหรคตดวยเนว
สัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมสี ุขเพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา
เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
โลกุตตรวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๓๓] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุตยิ ฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๓๔] ในฌาน ๔ นัน้ ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
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ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ฌานมี
องค ๕ คือ วิตก วิจารปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติ
ผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละ
สุขอันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มี
ในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ บรรลุทุติยฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญ
ไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรม
เอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปต ิและสุขอันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใดฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ทุตยิ ฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
โลกุตตรวิปากฌาน ปญจกนัย
ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสู
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
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บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ฌานมี
องค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุขเอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุตยิ ฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
ปญจมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปญจมฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขและ
ทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปนทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
ภิกษุ บรรลุปญจมฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว
ไดเจริญไวแลวนั้นแล ไมมที ุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ
อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา
ปญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
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กิริยาฌาน จตุกกนัย
[๗๓๕] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุตยิ ฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๓๖] ในฌาน ๔ นัน้ ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศลและ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียก
วา ปฐมฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศลไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนไปใน
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก ไมมี
วิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา
แหงจิต มีในสมัยนั้นนี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
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กิริยาฌาน ปญจกนัย
ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุตยิ ฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยฌาน
ปญจมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใช
กรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุปญจมฌานที่มปี ฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทกุ ข ไมมี
สุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ปญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน ฯลฯ
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญอรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
และทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัย
ใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา จตุตถฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
อภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๗๓๗] ฌาน ๔ คือ
๑. ภิกษุ ในศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌาน
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู
๒. บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมวี จิ าร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู
๓. เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจติ เปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเปนฌานที่พระอริยะเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูได
บรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู
๔. บรรลุจตุตถฌาน ไมมที ุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาฌาน ๔ ฌานไหนเปนกุศล ฌานไหนเปนอกุศล ฌานไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ
ฌานไหนเปนสรณะ ฌานไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๓๘] ฌาน ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ฌาน ๓ เวนสุขเวทนาที่เกิดขึน้ ใน
ฌานนี้เสีย เปนสุขเวทนาสัมปยุต จตุตถฌาน เวนอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฌาน ๔ เปนวิปากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปาก
นวิปากธัมมธรรมก็มี ฌาน ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปา
ทินนานุปาทานิยะก็มีฌาน ๔ เปนอสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกะก็มี ปฐมฌาน
เวนวิตกวิจารที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสวิตักกสวิจาระ ฌาน ๓ เปนอวิตักกอวิจาระฌาน ๒
เวนปติที่เกิดขึน้ ในฌานนี้เสีย เปนปติสหคตะ ฌาน ๓ เวนสุขที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปน
สุขสหคตะ จตุตถฌาน เวนอุเบกขาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสียเปนอุเบกขาสหคตะ ฌาน ๔
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เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฌาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔
เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มีเปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี ฌาน ๔ เปนเสกขะก็มี
เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ฌาน ๔ เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี
ฌาน ๓กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี
กลาวไมไดวาเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี จตุตถฌาน เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะ
ก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ
แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ฌาน ๔เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ฌาน ๔ เปนสัมมัตตนิยตะ
ก็มี เปนอนิยตะก็มีฌาน ๓ ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี จตุตถฌาน เปนมัคคารัมมณะ
ก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปน
มัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ฌาน ๔ เปนอุปปนนะก็มีเปนอนุปปนนะก็มี เปน
อุปปาทีก็มี ฌาน ๔ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี ฌาน ๓ กลาวไมไดวา
แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ จตุตถฌาน เปนอตีตา
รัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัม
มณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ฌาน ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปน
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ฌาน ๓ เปนพหิทธารัมมณะ จตุตถฌาน เปนอัชฌัตตา
รัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ฌาน ๔ เปน
อนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๗๓๙] ฌาน ๔ เปนเหตุ ฌาน ๔ เปนสเหตุกะ ฌาน ๔ เปนเหตุสัมปยุต
ฌาน ๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ ฌาน ๔กลาวไมไดวา เปน
เหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ ฌาน ๔ เปนนเหตุสเหตุกะ
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๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
ฌาน ๔ เปนสัปปจจยะ ฌาน ๔ เปนสังขตะ ฌาน ๔ เปนอนิทัสสนะฌาน ๔
เปนอัปปฏิฆะ ฌาน ๔ เปนอรูป ฌาน ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี ฌาน ๔ เปน
เกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
ฌาน ๔ เปนโนอาสวะ ฌาน ๔ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ฌาน ๔เปน
อาสววิปปยุต ฌาน ๔ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ ฌาน ๔ เปนสาสวโนอาสวะก็มี
กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ฌาน ๔ กลาวไมไดวาแมเปนอาสวอาสวสัมปยุต
แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ฌาน ๔ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตต
อนาสวะก็มี
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวสิ ัชนา
ฌาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯฌาน ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ
ฌาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ
ฌาน ๔ เปนสารัมมณะ ฌาน ๔เปนโนจิตตะ ฌาน ๔ เปนเจตสิกะ ฌาน ๔
เปนจิตตสัมปยุต ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ ฌาน ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เปนจิตตสหภู
ฌาน ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐ
สมุฏฐานสหภู ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตั ติ ฌาน ๔ เปนพาหิระ ฌาน ๔
เปนนอุปาทา ฌาน ๔ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี ฌาน ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ
ฌาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๗๔๐] ฌาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ฌาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ฌาน ๔
เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะปฐมฌาน เวนวิตกที่
เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสวิตักกะ ฌาน ๓ เปนอวิตกั กะปฐมฌาน เวนวิจารที่เกิดขึน้ ใน
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ฌานนี้เสีย เปนสวิจาระ ฌาน ๓ เปนอวิจาระฌาน ๒ เวนปติที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย
เปนสัปปติกะ ฌาน ๒ เปนอัปปติกะฌาน ๒ เวนปติที่เกิดขึ้นในฌานนีเ้ สีย เปนปติสหคตะ
ฌาน ๒ เปนนปติสหคตะฌาน ๓ เวนสุขที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสุขสหคตะ
จตุตถฌาน เปนนสุขสหคตะจตุตถฌาน เวนอุเบกขาที่เกิดขึ้นในฌานนีเ้ สีย เปนอุเปกขา
สหคตะ ฌาน ๓ เปนนอุเปกขาสหคตะ ฌาน ๔ เปนนกามาวจร ฌาน ๔ เปน
รูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี ฌาน ๓ เปนนอรูปาวจร จตุตถฌาน เปนอรูปาวจรก็มี เปน
นอรูปาวจรก็มี ฌาน ๔ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี ฌาน ๔ เปนนิยยานิกะก็มี
เปนอนิยยานิกะก็มี ฌาน ๔ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ฌาน ๔ เปนสอุตตระก็มี เปน
อนุตตระก็มี ฌาน ๔ เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ฌานวิภังค จบบริบูรณ
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๗๔๑] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ แผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๓
ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๔ ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวางก็เชนเดียวกันนี้
แผเมตตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมเี วรไมมีพยาบาท ไปยังสัตวโลก
ทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
๒. แผกรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๓ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๔
ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียวกันนี้ แผกรุณาจิตอันไพบูลย
กวางขวาง หาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมพี ยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิต
เสมอในสัตวทกุ หมูเหลา อยู
๓. แผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๓ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๔
ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียวกันนี้ แผมุทิตาจิตอันไพบูลย
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กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพี ยาบาทไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิต
เสมอในสัตวทกุ หมูเหลา อยู
๔. แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๔
ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียวกันนี้ แผอุเบกขาจิตอันไพบูลย
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพี ยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิต
เสมอในสัตวทกุ หมูเหลา อยู
เมตตาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๒] ก็ภิกษุแผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร
ภิกษุแผเมตตาจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผูเปนที่รักใครชอบใจ
แลว พึงรักใคร ฉะนั้น
[๗๔๓] ในบทเหลานั้น เมตตา เปนไฉน
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใครในสัตวทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ อันใด
นี้เรียกวาเมตตา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นีเ้ รียกวาจิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยเมตตานี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
เมตตาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ หรือ
ทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู รักษาอยูเปนไปอยู
ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
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คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๓
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่าํ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น
ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุ หมูเหลามีอธิบายวา คําวา
สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้นเปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่ว
ทั้งหมดไมมีสว นเหลือ หาสวนเหลือมิได
คําวา เมตตาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น เมตตา เปนไฉน
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใครในสัตวทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ อันใด
นี้เรียกวา เมตตา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยเมตตานี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
เมตตาจิต
บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง
จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนัน้ ไมมีเวร จิตใดไมมีเวร จิตนัน้ ไมมีพยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
กรุณาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๔] ก็ภกิ ษุแผกรุณาจิตไปยังทิศหนึง่ อยู เปนอยางไร
ภิกษุแผกรุณาจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผูตกทุกขไดยากแลว
พึงสงสาร ฉะนั้น
[๗๔๕] ในบทเหลานั้น กรุณา เปนไฉน
การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสารในสัตวทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ อันใด
นี้เรียกวา กรุณา
จิต เปนไฉน
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยกรุณานี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
กรุณาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแกทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ
หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา หรือทิศเบือ้ งขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู รักษาอยูเปนไปอยู
ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๓
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่าํ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น
ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุ หมูเหลามีอธิบายวา คําวา
สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้นเปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่ว
ทั้งหมด ไมมสี วนเหลือ หาสวนเหลือมิได
คําวา กรุณาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น กรุณา เปนไฉน
การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสารในสัตวทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ อันใด
นี้เรียกวา กรุณา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยกรุณานี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
กรุณาจิต
บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง จิตนัน้
หาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนั้นไมมีเวร จิตใดไมมเี วร จิตนั้นไมมพี ยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
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มุทิตาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๖] ก็ภกิ ษุแผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึง่ อยู เปนอยางไร
ภิกษุแผมุทติ าจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผูเปนที่รักใครชอบใจ
แลว พึงพลอยยินดี ฉะนั้น
[๗๔๗] ในบทเหลานั้น มุทิตา เปนไฉน
การพลอยยินดี กิริยาทีพ่ ลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตวทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมตุ ติ
อันใด นีเ้ รียกวา มุทิตา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยมุทติ านี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
มุทิตาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณหรือ
ทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา หรือทิศเบื้องขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๓
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่าํ ก็ฉันนั้น ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุ หมูเหลา มีอธิบายวา
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้น เปนคํากลาวกําหนด
เอาสัตวทั่วทั้งหมด ไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือมิได
คําวา มุทิตาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น มุทิตา เปนไฉน
การพลอยยินดี กิริยาทีพ่ ลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตวทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมตุ ติ
อันใด นีเ้ รียกวา มุทิตา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยมุทติ านี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
มุทิตาจิต
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บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง
จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนัน้ ไมมีเวร จิตใดไมมีเวร จิตนัน้ ไมมีพยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
อุเบกขาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๘] ก็ภกิ ษุแผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร
ภิกษุแผอุเบกขาจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลหนึ่งผูเปนที่ชอบใจก็
ไมใช ไมเปนที่ชอบใจก็ไมใช แลวพึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา ฉะนั้น
[๗๔๙] ในบทเหลานั้น อุเบกขา เปนไฉน
การวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยในสัตวทั้งหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตติ อันใด
นี้เรียกวา อุเบกขา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา
อุเบกขาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ
หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา หรือทิศเบือ้ งขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้นทิศที่ ๓
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่าํ ก็ฉันนั้นทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น
ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุ หมูเหลามีอธิบายวา
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้นเปนคํากลาวกําหนดเอา
สัตวทั่วทั้งหมดไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือมิได
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คําวา อุเบกขาจิต มีอธิบายวา อุเบกขา เปนไฉน
การวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยในสัตวทั้งหลาย อุเบกขา
เจโตวิมุตติ อันใด นีเ้ รียกวา อุเบกขา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุทสี่ มกัน อันใด นี้เรียกวาจิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
อุเบกขาจิต
บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง
จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนัน้ ไมมีเวร จิตใดไมมีเวร จิตนัน้ ไมมีพยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อยู
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๗๕๐] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตากุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๕๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปตแิ ละสุข
อันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาทีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมตุ ต
ิ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา เมตตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 327
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาทีร่ ักใคร
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมตุ ติในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูและเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวย
เมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจ
โตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยเมตตา
เมตตากุศลฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาทีร่ ักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวา เมตตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาทีร่ ักใคร
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
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ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต
ดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจติ เปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโต
วิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
เมตตา
กรุณากุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๕๒] กรุณา เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวา กรุณาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคต
ดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต
วิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
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กรุณากุศลฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวา กรุณาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวย
กรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต
ดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต
วิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยกรุณา
มุทิตากุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๕๓] มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวามุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
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มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่
พลอยยินดี ความพลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวย
มุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี
มุทิตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรม
ที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตากุศลฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวกอยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวามุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอย
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่
พลอยยินดี ความพลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต
ดวยมุทติ า ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี
มุทิตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรม
ที่สัมปยุตดวยมุทิตา
อุเบกขากุศลฌาน
[๗๕๔] อุเบกขา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวย
อุเบกขา ไมมที ุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใดการวางเฉย กิรยิ าที่วางเฉย ความวางเฉย อุเบกขา
เจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้เรียกวา อุเบกขา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยอุเบกขา
[๗๕๕] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตาวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๕๖] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก
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วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร
เมตตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใดนี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมวี จิ ารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด
การรักใคร กิรยิ าที่รักใครความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา เมตตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคต
ดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูที่ไดบรรลุวา เปนผูมีจติ เปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอกี ดวย ภิกษุจึงเปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรม
อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูได
บรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร
ความรักใครเมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
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เมตตาวิปากฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแต
วิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยูใ นสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร
เมตตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา
ไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด
การรักใคร กิรยิ าที่รักใคร ความรักใครเมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา เมตตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา เมตตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต
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ดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยะเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจติ เปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวากุศล
เพราะคลายปติไดอกี ดวย ภิกษุจึงเปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวย
สุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
กรุณาวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๕๗] กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร
กรุณาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา
ไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ
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เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมวี จิ ารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด
การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา กรุณา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคต
ดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอกี ดวย ภิกษุจึงเปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวย
สุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ
สงสารกรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณาวิปากฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร
กรุณาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยกรุณา
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา
ไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา
ไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมวี จิ ารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด
การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา
กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต
ดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวากุศล
เพราะคลายปติไดอกี ดวย ภิกษุจึงเปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวย
สุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลวไดสงั่ สมไวแลวนัน้ แล ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูที่ไดบรรลุวา
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
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มุทิตาวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๕๘] มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่พลอยยินดี
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก
วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ติ ก ไมมีวจิ าร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวามุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่
สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปน
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อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอกี ดวย ภิกษุจึงเปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทติ า อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรม
อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี
กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตาวิปากฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวย
มุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี ความ
พลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนัน้ อันใด นีเ้ รียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวย
มุทิตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทติ า อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลวไดสงั่ สมไวแลวนัน้ แล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได
ทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก
วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก ไมมวี ิจารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวา มุทิตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกายบรรลุจตุตถฌานที่สหรคต
ดวยมุทติ า ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอกี ดวย ภิกษุจึงเปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ
เสวยดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยมุทติ าอันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร
กุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแลซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาว
สรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวามุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทติ า
อุเบกขาวิปากฌาน
[๗๕๙] อุเบกขา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวย
อุเบกขา ไมมที ุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทใน
กอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
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ภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยอุเบกขา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม
อันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด การวางเฉย
กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยอุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขา
[๗๖๐] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตากิริยาฌาน จตุกกนัย
[๗๖๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใครความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปใน
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด การรักใคร กิรยิ าที่รักใคร
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
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ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตาซึง่ เปน
ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้
อันใดนีเ้ รียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตากิริยาฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใครความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา ไมมีวิตก
มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใดการรักใคร กิริยาที่รกั ใคร ความรักใคร
เมตตาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนัน้ อันใดนี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปใน
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูในสมัยใด การรักใคร กิรยิ าที่รักใคร ความ
รักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิ ดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปน
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ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้
อันใดนีเ้ รียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
กรุณากิรยิ าฌาน จตุกกนัย
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนไปใน
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึง่ เปน
ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้
อันใดนีเ้ รียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
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กรุณากิรยิ าฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา ไมมวี ิตก
มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใดการสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนไปใน
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิ ดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปน
ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้
อันใดนีเ้ รียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
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มุทิตากิริยาฌาน จตุกกนัย
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวา มุทิตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปใน
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิ ดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปน
ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการพลอยยินดี กิรยิ าทีพ่ ลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมตุ ติ
ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตากิริยาฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
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ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นีเ้ รียกวา มุทิตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ไมมีวิตก
มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก อยู ในสมัยใดการพลอยยินดี กิรยิ าที่พลอยยินดี
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปใน
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมวี ิตก
ไมมีวิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูใ นสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิ ดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยมุทติ า ซึ่งเปน
ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการพลอยยินดี กิรยิ าทีพ่ ลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมตุ ติ
ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวย
มุทิตา
อุเบกขากิริยาฌาน
อุเบกขา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข
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และทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอนมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู
ในสมัยใด การวางเฉย กิรยิ าที่วางเฉย ความวางเฉย อุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด
นี้เรียกวา อุเบกขา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอุเบกขา
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๗๖๒] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ แผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๓
ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๔ ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวางก็เชนเดียวกันนี้
แผเมตตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมเี วรไมมีพยาบาท ไปยังสัตวโลก
ทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
๒. แผกรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๓ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๔
ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียวกันนี้ แผกรุณาจิตอันไพบูลย
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพี ยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมี
จิตเสมอในสัตวทุกหมูเ หลา อยู
๓. แผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๓ ก็อยางนัน้ ทิศที่ ๔
ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียวกันนีแ้ ผมุทิตาจิตอันไพบูลย
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพี ยาบาทไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมี
จิตเสมอในสัตวทุกหมูเ หลา อยู
๔. แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๔
ก็อยางนัน้ ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียวกันนี้ แผอุเบกขาจิตอันไพบูลย
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพี ยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิต
เสมอในสัตวทกุ หมูเหลา อยู
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ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอัปปมัญญา ๔ อัปปมัญญาไหน เปนกุศล อัปปมัญญาไหน เปนอกุศล
อัปปมัญญาไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ อัปปมัญญาไหน เปนสรณะอัปปมัญญาไหน เปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๖๓] อัปปมัญญา ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อัปปมัญญา ๓เปนสุข
เวทนาสัมปยุต อุเบกขา เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อัปปมัญญา ๔เปนวิบากก็มี
เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มีอัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะ
ก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี อัปปมัญญา ๔ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกสวิจาระก็มีเปนอวิตกั กวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี
อุเบกขา เปนอวิตักกาวิจาระอัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี
เปนนอุเปกขาสหคตะกลาวไมไดวาเปนปตสิ หคตะก็มี อุเบกขา เปนอุเปกขาสหคตะ
อัปปมัญญา ๔เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะ อัปปมัญญา ๔ เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มีอัปปมัญญา ๔
เปนเนวเสกขนาเสกขะ อัปปมัญญา ๔ เปนมหัคคตะ กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ
แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะอัปปมัญญา ๔ เปนมัชฌิมะ อัปปมัญญา ๔
เปนอนิยตะ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ
อัปปมัญญา ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี อัปปมัญญา ๔
เปนอดีตก็มเี ปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อัปปมัญญา ๔ เปนอัชฌัตตะก็มีเปนพหิทธาก็มี
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อัปปมัญญา ๔ เปนพหิทธารัมมณะอัปปมัญญา ๔ เปนอนิทสั สน
อัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๗๖๔] เมตตา เปนเหตุ อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุ อัปปมัญญา ๔เปนสเหตุกะ
อัปปมัญญา ๔ เปนเหตุสัมปยุต เมตตา เปนเหตุสเหตุกะ อัปปมัญญา ๓ กลาวไมไดวา เปน
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เหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ เมตตา เปนเหตุเหตุสมั ปยุต อัปปมัญญา ๓ กลาวไมไดวา
เปนเหตุเหตุสมั ปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ เมตตา
กลาวไมไดวาแมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๗๖๕] อัปปมัญญา ๔ เปนสัปปจจยะ อัปปมัญญา ๔ เปนสังขตะอัปปมัญญา ๔ เปน
อนิทัสสนะ อัปปมัญญา ๔ เปนอัปปฏิฆะ อัปปมัญญา ๔เปนอรูป อัปปมัญญา ๔ เปนโลกิยะ
อัปปมัญญา ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
อัปปมัญญา ๔ เปนโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ เปนสาสวะ อัปปมัญญา ๔เปนอาสววิปปยุต
อัปปมัญญา ๔ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ กลาว
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ เปน
อาสววิปปยุตตสาสวะ
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
อัปปมัญญา ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔
เปนโนโอฆะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ
อัปปมัญญา ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนสารัมมณะ อัปปมัญญา ๔ เปนโนจิตตะ
อัปปมัญญา ๔ เปนเจตสิกะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสัมปยุต อัปปมัญญา ๔เปนจิตตสังสัฏฐะ
อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสหภู อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ
อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู
อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อัปปมัญญา ๔ เปนพาหิระ อัปปมัญญา ๔
เปนนอุปาทา อัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี อัปปมัญญา ๔
เปนนอุปาทานะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๗๖๖] อัปปมัญญา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนนภาวนาปหา
ตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อัปปมัญญา ๔เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
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อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มีอุเบกขา เปนอวิตกั กะ อัปปมัญญา ๓ เปน
สวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี อุเบกขาเปนอวิจาระ อัปปมัญญา ๓ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะ
ก็มี อุเบกขา เปนอัปปติกะ อัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปตสิ หคตะก็มี อุเบกขา
เปนนปติสหคตะ อัปปมัญญา ๓ เปนสุขสหคตะ อุเบกขา เปนนสุขสหคตะ อุเบกขาเปนอุเปกขา
สหคตะ อัปปมัญญา ๓ เปนนอุเปกขาสหคตะ อัปปมัญญา ๔เปนนกามาวจร อัปปมัญญา ๔
เปนรูปาวจร อัปปมัญญา ๔ เปนนอรูปาวจรอัปปมัญญา ๔ เปนปริยาปนนะ อัปปมัญญา ๔ เปน
อนิยยานิกะ อัปปมัญญา ๔เปนอนิยตะ อัปปมัญญา ๔ เปนสอุตตระ อัปปมัญญา ๔ เปนอรณะ
ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
อัปปมัญญาวิภังค จบบริบูรณ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 350
๑๔. สิกขาปทวิภังค
อภิธรรมภาชนีย
แจกสิกขาบท ๕ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยที่ ๑
[๗๖๗] สิกขาบท ๕ คือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท
๔. มุสาวาทาเวรมณีสกิ ขาบท
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
[๗๖๘] ในสิกขาบท ๕ นัน้ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต
การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณา
ติบาต ในสมัยนั้น อันใดของบุคคลผูงดเวนปาณาติบาต นีเ้ รียกวา ปาณาติปาตาเวรมณี
สิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด การคิดอาน
กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนัน้ อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต นีเ้ รียกวา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาตมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
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ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต
การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาตการกําจัดตนเหตุแหง
ปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจาปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตา
เวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
ในสมัยใด การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้นอันใด ของบุคคลผูงดเวน
จากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบทธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
[๗๖๙] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมจิ ฉาจาราเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานกิริยาไมทาํ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไม
ลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
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ในสมัยนัน้ อันใดของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นีเ้ รียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนัน้ อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรย
มัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปยุตตดวยญาณ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณเกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏ
ฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวง
เลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานการกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ใน
สมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏ
ฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ใน
สมัยใด การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้นอันใด ของบุคคลผูงดเวน
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จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้ง
หลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยเจตนา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
แจกสิกขาบท ๕ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยที่ ๒
[๗๗๐] สิกขาบท ๕ คือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท
๔. มุสาวาทาเวรมณีสกิ ขาบท
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
[๗๗๑] ในสิกขาบท ๕ นัน้ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิรยิ าธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึน้ ใน
สมัยใด การงดการเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต
การไมทําปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต
การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด ของ
บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิรยิ าธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ
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อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตา
ธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมงั สาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้น
ในสมัยใด การคิดอานกิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวน
จากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิรยิ าธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึน้
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวาปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิด
ขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาติ เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง เปนหีนะ มัชฌิมะ
ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ
มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ
มัชฌิมะ ปณีตะเกิดขึน้ ในสมัยใด การงด การเวน การเลิกละ การงดเวนจากปาณาติบาต
กิริยาที่ไมทําปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลย
ขอบเขตแหงปาณาติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต ในสมัยนัน้ อันใด ของบุคคล
ผูงดเวนจากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสกิ ขาบทธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ
ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะอวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
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[๗๗๒] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมจิ ฉาจาราเวรมณีสิกขาบท
ฯลฯ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิรยิ าธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิป
เตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้น
ในสมัยใด การงดการเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทํา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมา
ทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานการกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรย
มัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบทธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
เวรมณี ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ
ปคคาหะอวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจาก
ญาณ เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก
ญาณ เกิดขึน้ ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เปนหีนะ
เปนมัชฌิมะปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนจิตตาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใดการงด การเวน การเลิกละ
การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรย
มัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรย
มัชชปมาทัฏฐานการกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคล
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ผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี ฯลฯธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจาก
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
ธรรมเปนสิกขา
[๗๗๓] ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา สิกขา
ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก
ญาณเกิดขึน้ ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ ชื่อวา สิกขา
ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา
ภิกษุเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ
ฯลฯ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ
เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา สิกขา
อภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๗๗๔] สิกขาบท ๕ คือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท
๔. มุสาวาทาเวรมณีสกิ ขาบท
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาสิกขาบท ๕ สิกขาบทไหนเปนกุศล สิกขาบทไหนเปนอกุศลสิกขาบทไหน
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สิกขาบทไหนเปนสรณะ สิกขาบทไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๗๕] สิกขาบท ๕ เปนกุศลอยางเดียว สิกขาบท ๕ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สิกขาบท ๕ เปนวิปากธัมมธรรมสิกขาบท ๕ เปนอนุปาทินนุปาทา
นิยะ สิกขาบท ๕ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะสิกขาบท ๕ เปนสวิตักกสวิจาระ สิกขาบท ๕
เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเบกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนเนวทัสสนนภาว
นาปหาตัพพะ สิกขาบท ๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนอาจยคามี
สิกขาบท ๕ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สิกขาบท ๕ เปนปริตตะสิกขาบท ๕ เปนปริตตารัมมณะ
สิกขาบท ๕ เปนมัชฌิมะ สิกขาบท ๕ เปนอนิยตะ สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคา
รัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคาธิปติ สิกขาบท ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที สิกขาบท ๕ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบนั ก็มีสิกขาบท
๕ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สิกขาบท ๕ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา
ก็มี สิกขาบท ๕ เปนพหิทธารัมมณะ สิกขาบท ๕เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๗๗๖] สิกขาบท ๕ เปนนเหตุ สิกขาบท ๕ เปนสเหตุกะ สิกขาบท ๕เปนเหตุ
สัมปยุต สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ สิกขาบท ๕
กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสมั ปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ เปนนเหตุสเหตุกะ
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๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนสัปปจจยะ สิกขาบท ๕ เปนสังขตะ สิกขาบท ๕เปนอนิทัสสนะ
สิกขาบท ๕ เปนอัปปฏิฆะ สิกขาบท ๕ เปนอรูป สิกขาบท ๕เปนโลกิยะ สิกขาบท ๕ เปน
เกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนโนอาสวะ สิกขาบท ๕ เปนสาสวะ สิกขาบท ๕ อาสววิปปยุต
สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะ สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา
แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เปนแตอาสววิปปยุตตสาสวะ
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนคันถะฯลฯ สิกขาบท ๕ เปน
โนโอฆะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนโยคะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ สิกขาบท ๕
เปนโนปรามาสะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เปนสารัมมณะ สิกขาบท ๕ เปนโนจิตตะ สิกขาบท ๕
เปนเจตสิกะสิกขาบท ๕ เปนจิตตสัมปยุต สิกขาบท ๕ เปนจิตตสังสัฏฐะ สิกขาบท ๕เปน
จิตตสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เปนจิตตสหภู สิกขาบท ๕ เปนจิตตานุปริวัตติ สิกขาบท ๕ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู สิกขาบท ๕ เปนจิตตสัง
สัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สิกขาบท ๕เปนพาหิระ สิกขาบท ๕ เปนนอุปาทา สิกขาบท ๕
เปนอนุปาทินนะ
๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนกิเลสะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เปน
นทัสสนปหาตัพพะ สิกขาบท ๕ เปนนภาวนาปหาตัพพะสิกขาบท ๕ เปนนทัสสนปหาตัพพ
เหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนสวิตักกะ เปนสวิจาระ
สิกขาบท ๕ เปนสัปปติกะก็มีเปนอัปปติกะก็มี สิกขาบท ๕ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติ
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สหคตะก็มี สิกขาบท ๕เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนอุเปกขา
สหคตะก็มีเปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนกามาวจร สิกขาบท ๕ เปนนรูปาวจร
สิกขาบท ๕ เปนนอรูปาวจร สิกขาบท ๕ เปนปริยาปนนะ สิกขาบท ๕ เปนอนิยยานิกะ สิกขาบท
๕ เปนอนิยตะ สิกขาบท ๕ เปนสอุตตระ สิกขาบท ๕เปนอรณะ ฉะนีแ้ ล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สิกขาปทวิภังค จบบริบูรณ
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๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๗๗๗] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในธรรมชื่อวา ธัมม
ปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชือ่ วา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปเภทวาร ๕
๑. สัจจวาร
[๗๗๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในทุกข ชือ่ วา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแ ตกฉานในทุกขสมุทัย ชื่อวา
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในทุกขนิโรธ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทาความรูแตกฉานในทุกข
นิโรธคามินีปฏิปทา ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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๒. เหตุวาร
[๗๗๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในเหตุ ชือ่ วา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแ ตกฉานในผลของเหตุ ชื่อวา
อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวานิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตก
ฉานในญาณทัง้ หลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๓. ธรรมวาร
[๗๘๐] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเหลาใด เกิดแลว มีแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้น เกิดแลว
มีแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว ดวยธรรมเหลาใด ความรู
แตกฉานในธรรมเหลานั้น ชือ่ วา ธัมมปฏิสัมภิทาความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๔. ปจจยาการวาร
[๗๘๑] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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ความรูแตกฉานในชรามรณะ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในเหตุเกิดแหง
ชรามรณะ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในความดับแหงชรามรณะ ชื่อวา อัตถปฏิ
สัมภิทา ความรูแตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึงความดับแหงชรามรณะ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณ
ทั้งหลาย ชื่อวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา
[๗๘๒] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในชาติ ฯลฯ ความรูแตกฉานในภพ ฯลฯ ความรูแตกฉานในอุปาทาน ฯลฯ
ความรูแตกฉานในตัณหา ฯลฯ ความรูแตกฉานในเวทนา ฯลฯ ความรูแ ตกฉานในผัสสะ ฯลฯ
ความรูแตกฉานในสฬายตนะ ฯลฯความรูแ ตกฉานในนามรูป ฯลฯ ความรูแตกฉานในวิญญาณ ฯลฯ
ความรูแตกฉานในสังขารทั้งหลาย ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในเหตุเกิดแหงสังขาร
ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในความดับแหงสังขาร ชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทา ความรู
แตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึงความดับแหงสังขารชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๕. ปริยัตติธรรมวาร
[๗๘๓] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ในปฏิสัมภิทา ๔ เหลานัน้ ธัมมปฏิสัมภิทา เปนไฉน
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ภิกษุในศาสนานี้ ยอมรูแตกฉานซึ่งธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ นีเ้ รียกวาธัมมปฏิสัมภิทา ภิกษุนั้น ยอมรูแตกฉาน
อรรถแหงภาษิตนั้นๆ วา นีเ้ ปนอรรถแหงภาษิตนี้ นี้เปนอรรถแหงภาษิตนี้ นี้เรียกวา อัตถ
ปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชือ่ วา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลายชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘
[๗๘๔] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศลความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น
ยอมมีดวยนิรตุ ติใด ความรูแ ตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคล
รูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอ งเนื้อความนี้ ดังนี้ความรูแตกฉานใน
ญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้นชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น
ยอมมีดวยนิรตุ ติใด ความรูแ ตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคล
รูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอ งเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยรูปาวจรกุศลจิต
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาณ
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมเปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบาก
แหงธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดวยนิรุตติใด ความรู
แตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตติน้นั ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวย
ญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทัง้ หลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา
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แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยอรูปาวจรกุศลจิต
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เพราะละสุข
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น
ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดว ยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาว
ธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณ
เหลานี้สองเนือ้ ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้นชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยโลกุตตรกุศลจิต
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น
ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดว ยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาว
ธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณ
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เหลานี้สองเนือ้ ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยอกุศลจิต ๑๒
[๗๘๕] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น
ยอมมีดวยนิรตุ ติใดความรูแ ตกฉานในอันกลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู
แตกฉานซึ่งญาณเหลานัน้ ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอ งเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูงฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัสวิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูงฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขาวิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส
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สัมปยุตดวยปฏิฆะ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะเกิดขึน้ โดยมีการชักจูง
ฯลฯ อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกิจฉาเกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวาธรรมเปนอกุศล ความรู
แตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น
ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดว ยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอัน
กลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใด
วา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิ
สัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
[๗๘๖] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ เกิดขึ้นเพราะกามา
วจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะเวทนา สัญญา เจตนา จิต
อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรียชีวิตนิ ทรีย หรือนามธรรม ที่อิงอาศัย
เกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรม
เหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรตุ ติใด ความรูแ ตกฉานใน
อันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานัน้ ดวยญาณใดวา
ญาณเหลานี้สอ งเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวาปฏิภาณปฏิ
สัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ฆานวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหา
วิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขามีรสเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ
อันเปนวิบาก สหรคตดวยสุขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลธรรมอัน
ไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต สุข เอกัคคตา
แหงจิตมนินทรีย สุขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึน้ แมอื่นใด มีในสมัย
นั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวาอัตถ
ปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแ ตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตติ
นั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้
สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนัน้ ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไว
แลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหง
จิต มนินทรีย อุเปกขินทรียชวี ิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึน้ แมอื่นใด มีในสมัย
นั้น ธรรมเหลานี้ชื่อวาธรรม เปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิ
สัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดว ยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น
ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอง
เนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทัง้ หลายนั้นชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่ง
สมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
แหงจิต มนินทรีย โสมนัสสินทรียชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึน้ แมอื่นใด
มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา
อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรตุ ติใด ความรูแ ตกฉานในอันกลาว
ธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวาญาณ
เหลานี้สองเนือ้ ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึน้ เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสม
ไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา
แหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรียชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอนื่ ใด มีใน
สมัยนั้น ธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิ
สัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดว ยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น
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ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอง
เนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทัง้ หลายนั้นชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสมั ภิทา ๓ ดวยกามาวจรวิบากจิต ๘
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณมีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯสหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิด
ขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัสวิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ...เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุต
จากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมี
ดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรูแตก
ฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ความรูแตกฉานใน
ญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยรูปาวจรวิบากจิต
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 371
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิก
เขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว
นั้นแล ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
เปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรม
เหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใดความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา
บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความ
รูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอรูปาวจรวิบากจิต
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคล จึงบรรลุจตุตถฌาน
ที่สหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา อันเปนวิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา
ไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ฯลฯ อยูในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤตความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแ ตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา
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นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลผูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยโลกุตตรวิบากจิต
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวาธรรมเปนกุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อัน
เปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทาํ ไวแลวไดเจริญไวแลวนั้นแล ฯลฯ เปนทุกขาปฏิ
ปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูใ นสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรม
เหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤตความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแ ตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้นดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอกุศลวิบากจิต ๗
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
โสตวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ
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อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ อันเปน
วิบาก สหรคตดวยอุเบกขามีรสเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อันเปนวิบาก
สหรคตดวยทุกขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสม
ไวแลวในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ทุกข เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย
ทุกขินทรีย ชีวติ ินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึน้ แมอื่นใด มีในสมัยนั้นธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติ
แหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชือ่ วา
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้นดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเปน
อารมณ เกิดขึน้ ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆเกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทํา
ไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะเวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา
เอกัคคตาแหงจิต มนินทรียอเุ ปกขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึน้ แม
อื่นใด มีในสมัยนั้นธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้
ชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดว ยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอัน
กลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา
ญาณเหลานี้สอ งเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอเหตุกกิรยิ าจิต ๓
[๗๘๗] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
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๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ อันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบากสหรคตดวย
อุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ใน
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิตวิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิ ทรียหรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึน้ แมอนื่ ใด มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชื่อวาธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแ ตกฉานในอันกลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้นชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณหรือปรารภอารมณใดๆ เกิด
ขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น
ในสมัยใดผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต
วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรม
เหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรตุ ติใด ความรูแ ตก
ฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น
ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอ งเนื้อความนีด้ ังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยกิริยาจิต ๓ ประเภท
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัสวิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวย
โสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวย
ญาณ เกิดขึน้ ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ ยอมเจริญ
รูปาวจรฌาน ฯลฯ ยอมเจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใช
กรรมวิบากเปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง จึง
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแ ตกฉานในธรรม
เหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรตุ ติใด ความรูแ ตกฉาน
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้นชือ่ วา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวย
ญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทัง้ หลายนั้น ชื่อวา
ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา
[๗๘๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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ปฏิสัมภิทา ๓ ยอมเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณฝายกามาวจรกุศล๔ ดวง ใน
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณฝายกิรยิ า ๔ ดวง อัตถปฏิสัมภิทายอมเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้
ดวย ยอมเกิดในมรรค ๔ ผล ๔ ดวย
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๗๘๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาปฏิสัมภิทา ๔ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ
ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๙๐] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนแนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อัตถปฏิสัมภิทา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปน
อนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอสังกิลิฏฐิสังกิเลสิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสวิตักกสวิจาระ
อัตถปฏิสัมภิทา เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มเี ปนอุเปกขาสหคตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔
เปนแนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปน
อาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีกม็ ี อัตถปฏิสัมภิทา เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามี
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ก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อัตถปฏิสัมภิทา
เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓เปนปริตตะ อัตถ
ปฏิสัมภิทา เปนปริตตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทาเปนปริตตารัมมณะ ปฏิสัม
ภิทา ๓ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา
๓ เปนมัชฌิมะ อัตถปฏิสัมภิทาเปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนิยตะ
อัตถปฏิสัมภิทาเปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี นิรตุ ติปฏิสัมภิทา กลาวไมไดวา แม
เปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ อัตถปฏิสัมภิทา ไมเปนมัคคารัมมณะ
เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
ปฏิสัมภิทา ๒ เปนแตมัคคารัมมณะ ไมเปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะ
ก็มี กลาวไมไดวาเปนอุปปาที อัตถปฏิสัมภิทา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปน
อุปปาทีก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา
เปนปจจุปปนนารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๒ เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปน
ปจจุปปนนารัมมณะก็มี อัตถปฏิสัมภิทา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปน
ปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปน
ปจจุปปนนารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา
ก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา เปนพหิทธารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน
พหิทธารัมมณะก็มีเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑, ๒. เหตุโคจฉกวิสัชนาและจูฬันตรทุกวิสัชนา
[๗๙๑] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนเหตุ เปนสเหตุกะ เปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุสเหตุกะ เปน
เหตุเหตุสัมปยุต กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๔ เปน
สัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอนิทัสสนะเปนอัปปฏิฆะ เปนอรูป ปฏิสัมภิทา ๓ เปนโลกิยะ อัตถ
ปฏิสัมภิทา เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจิน
วิญเญยยะ
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๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๗๙๒] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนอาสวะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสาสวะอัตถปฏิสัมภิทา
เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอาสววิปปยุต ปฏิสมั ภิทา ๓
กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะอัตถปฏิสัมภิทา กลาวไมไดวา เปน
อาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะก็มีกลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี
ปฏิสัมภิทา ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอาสว วิปปยุตตสาสวะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปน
อาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวสิ ัชนา
[๗๙๓] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ ปฏิสมั ภิทา ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนโยคะฯลฯ ปฏิสมั ภิทา ๔ เปน
โนนีวรณะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯปฏิสัมภิทา ๔ เปนสารัมมณะ เปน
โนจิตตะ เปนเจตสิกะ เปนจิตตสัมปยุตเปนจิตตสังสัฏฐะ เปนจิตตสมุฏฐานะ เปน
จิตตสหภู เปนจิตตานุปริวัตติ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ เปนพาหิระ เปนนอุปาทา เปนอนุปาทินนะ ปฏิสัมภิทา ๔
เปนนอุปาทานะ ฯลฯ ปฏิสมั ภิทา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๗๙๔] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะเปน
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสวิตักกะ อัตถปฏิ
สัมภิทา เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสวิจาระ อัตถปฏิสัมภิทา
เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี เปน
ปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี เปน
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อุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนกามาวจร อัตถปฏิสัมภิทา
เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี ปฏิสมั ภิทา ๔ เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนปริยาปนนะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี
ปฏิสัมภิทา ๓เปนอนิยยานิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนิยตะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓
เปนสอุตตระ อัตถปฏิสัมภิทา เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔เปนอรณะ
ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ปฏิสัมภิทาวิภังค จบบริบูรณ
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๑๖. ญาณวิภังค
มาติกา
เอกกมาติกา
[๗๙๕] ญาณวัตถุหมวดละ ๑ คือ วิญญาณ ๕ (๑) เปนเหตุ เปนอเหตุกะ เปนเหตุ
วิปปยุต เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอรูป เปนโลกิยะเปนสาสวะ เปนสัญโญชนิยะ
เปนคันถนิยะ เปนโอฆนิยะ เปนโยคนิยะ เปนนีวรณิยะ เปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ
เปนสังกิเลสิกะ เปนอัพยากฤตเปนสารัมมณะ เปนอเจตสิกะ เปนวิบาก เปน
อุปาทินนุปาทานิยะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนนสวิตกั กสวิจาระ เปนนอวิตกั กวิจาร
มัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระเปนนปติสหคตะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัส
สนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี เปนเนวเสกขนาเสกขะ เปน
ปริตตะเปนกามาวจร เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร เปนปริยาปนนะ เปนโนอปริยา
ปนนะเปนอนิยตะ เปนอนิยยานิกะ เปนอุปปนนมโนวิญญาณวิญเญยยะ เปนอนิจจะ
เปนชราภิภูตะ
วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนปจจุบัน มีอารมณเปนปจจุบนั มีวัตถุเกิดกอนมีอารมณ
เกิดกอน มีวัตถุเปนภายใน มีอารมณเปนภายนอก มีวตั ถุยังไมแตกดับมีอารมณยังไม
แตกดับ มีวัตถุตางกัน มีอารมณตางกัน ยอมไมเสวยอารมณของกันและกัน ยอมไม
เกิดขึ้นเพราะไมนึก ยอมไมเกิดขึ้นเพราะไมทําไวในใจ จะเกิดขึน้ โดยไมสับสนกันก็หาไม
จะเกิดขึ้นไมกอ นไมหลังกันก็หาไม ยอมไมเกิดตอจากลําดับของกันและกัน วิญญาณ ๕ ไมมี
ความคิดนึก บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕ วิญญาณ ๕ สักแตวา
เปนที่ตกไปแหงอารมณอันใดอันหนึ่ง บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมตอจากลําดับแหง
วิญญาณ ๕บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึง่ ดวยวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมสําเร็จ
อิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม
# ๑. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ.
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ไมประกอบวจีกรรม ดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรม
แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวยวิญญาณ ๕
ยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมเขา
สมาบัติ ไมออกจากสมาบัติดว ยวิญญาณ ๕ ยอมไมเขาสมาบัติ ไมออกจากสมาบัติ
แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕บุคคลยอมไมจุติ ไมเกิดดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมจุติ
ไมเกิด แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน ดวยวิญญาณ ๕
ยอมไมหลับ ไมตื่นไมฝน แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ ปญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ ๕
ตามความเปนจริงดังที่กลาวมานี้ ญาณวัตถุหมวดละ ๑ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ทุกมาติกา
[๗๙๖] ญาณวัตถุหมวดละ ๒ คือ โลกิยปญญา โลกุตตรปญญาเกนจิวิญเญยยปญญา
เกนจินวิญเญยยปญญา สาสวปญญา อนาสวปญญา อาสววิปปยุตตสาสวปญญา อาสว
วิปปยุตตอนาสวปญญา สัญโญชนิยปญญา อสัญโญชนิยปญญา สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญ
ชนิยปญญา สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปญญา คันถนิยปญญา อคันถนิยปญญา
คันถวิปปยุตตคันถนิยปญญาคันถวิปปยุตตอคันถนิยปญญา โอฆนิยปญญา อโนฆนิยปญญา
โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปญญา โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปญญา โยคนิยปญญา อโยคนิยปญญา
โยควิปปยุตตโยคนิยปญญา โยควิปปยุตตอโยคนิยปญญา นีวรณิยปญญา อนีวรณิยปญญา
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยปญญา นีวรณวิปปยุตตอนิวรณิยปญญา ปรามัฏฐปญญา อปรามัฏฐปญญา
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐปญญา ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปญญา อุปาทินนปญญา อนุปาทินน
ปญญา อุปาทานิยปญญาอนุปาทานิยปญญา อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปญญา อุปาทาน
วิปปยุตตอนุปาทานิยปญญา สังกิเลสิกปญญา อสังกิเลสิกปญญา กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิก
ปญญา กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปญญา สวิตักกปญญา อวิตักกปญญา สวิจารปญญา อวิจาร
ปญญา สัปปติกปญญา อัปปติกปญญา ปติสหคตปญญา นปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา
นสุขสหคตปญญา อุเปกขาสหคตปญญานอุเปกขาสหคตปญญา กามาวจรปญญา
นกามาวจรปญญา รูปาวจรปญญานรูปาวจรปญญา อรูปาวจรปญญา นอรูปาวจรปญญา
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ปริยาปนนปญญา อปริยาปนนปญญา นิยยานิกปญญา อนิยยานิกปญญา นิยตปญญา
อนิยตปญญาสอุตตรปญญา อนุตตรปญญา อัตถชาปกปญญา ชาปตัตถปญญา
ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ติกมาติกา
[๗๙๗] ญาณวัตถุหมวดละ ๓ คือ จินตามยปญญา สุตมยปญญาภาวนามยปญญา
ทานมยปญญา สีลมยปญญา ภาวนามยปญญา อธิสีลปญญาอธิจิตตปญญา อธิปญญาปญญา
อายโกศล อปายโกศล อุปายโกศล
วิปากปญญา วิปากธัมมธัมมปญญา เนววิปากนวิปากธัมมธัมมปญญาอุปาทินนุปาทานิย
ปญญา อนุปาทินนุปาทานิยปญญา อนุปาทินนานุปาทานิยปญญาสวิตกั กสวิจารปญญา
อวิตักกวิจารมัตตปญญา อวิตักกาวิจารปญญา ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา
อุเปกขาสหคตปญญา อาจยคามินีปญญา อปจยคามินีปญญา เนวาจยคามินีนาปจยคามินี
ปญญา เสกขปญญา อเสกขปญญา เนวเสกขนาเสกขปญญา ปริตตปญญา
มหัคคตปญญาอัปปมาณปญญา ปริตรัมมณปญญา มหัคคตารัมมณปญญา อัปปมาณา
รัมมณปญญามัคคารัมมณปญญามัคคเหตุกปญญา มัคคาธิปตินีปญญา อุปปนนปญญา
อนุปปนนปญญา อุปปาทินีปญญา อดีตปญญา อนาคตปญญา ปจจุปปนนปญญา อตีตารัมมณ
ปญญาอนาคตารัมมณปญญา ปจจุปปนนารัมมณปญญา อัชฌัตตปญญา พหิทธาปญญา
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา อัชฌัตตารัมมณปญญา พหิทธารัมมณปญญาอัชฌัตตพหิทธารัมมณ
ปญญา
สวิตักกสวิจารปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรมก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี สวิตักกสวิจารปญญาเปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สวิตกั กสวิจารปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินกี ็มีเปนเนวาจยคามินี
นาปจยคามินกี ็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มเี ปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี
สวิตักกสวิจารปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี สวิตักกสวิจาร
ปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มเี ปนอัปปมาณารัมมณะก็มี
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สวิตักกสวิจารปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี
สวิตักกสวิจารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี สวิตกั กสวิจาร
ปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปน
อตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี สวิตักกสวิจาร
ปญญา เปนอัชฌัตตะก็มีเปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สวิตักกสวิจารปญญา
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
อวิตักกวิจารมัตตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรมก็มี อวิตักกวิจารมัตตปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มีเปนอนุปาทิน
นุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อวิตกั กวิจารมัตตปญญา เปนอาจยคามินีก็มี
เปนอปจยคามินีก็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี อวิตักกวิจารปญญา เปนเสกขะก็มี
เปนอเสขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี อวิตักกวิจารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปน
อนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มีอวิตกั กวิจารปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปน
ปจจุบันก็มี อวิตักกวิจารปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธาก็มี
อวิตักกาวิจารปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรมก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนเปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อวิตักกาวิจารปญญาเปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อวิตกั กาวิจารปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินกี ็มี เปน
เนวาจยคามินนี าปจยคามินกี ็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนา
เสกขะก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มีเปนอัปปมาณารัม
มณะก็มี อวิตกั กาวิจารปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี อวิ
ตักกาวิจารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี อวิตักกาวิจารปญญา
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มีเปนปจจุบันก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี
เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี
เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน
พหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
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ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญาเปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา
เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ปติสหคตปญญา
สุขสหคตปญญาเปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินกี ็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปป
มาณารัมมณะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี
เปนมัคคาธิปตินีก็มีปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปนนะก็มี
เปนอุปปาทินกี ็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มีเปนปจจุบันก็มี
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุป
ปนนารัมมณะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ปตสิ หคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี
เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
อุเปกขาสหคตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรมก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอาจยคามินกี ม็ ี เปนอปจยคามินีก็มี
เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปน
เนวเสกขนาเสกขะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะ
ก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะ
ก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี
อุเปกขาสหคตปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี
อุเปกขาสหคตปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี อุเปกขาสหคตปญญา
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เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มีเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา
เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตา
รัมมณะก็มเี ปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ญาณวัตถุ หมวดละ ๓ยอมมี
ดวยประการฉะนี้
จตุกกมาติกา
[๗๙๘] ญาณวัตถุหมวดละ ๔ คือ กัมมัสสกตาญาณ สัจจานุโลมิกญาณ มัคคสมังคิญาณ
ผลสมังคิญาณ ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ
กามาวจรปญญา รูปาวจรปญญาอรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ธรรมญาณ อันวยญาณ
ปริจจญาณสัมมติญาณ อาจยโนอปจยปญญา อปจยโนอาจยปญญา อาจยอปจยปญญาเนวาจย
โนอปจยปญญา นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา ปฏิเวธโนนิพพิทาปญญานิพพิทาปฏิเวธปญญา เนว
นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา หานภาคินีปญญา ฐิติภาคินีปญญา วิเสสภาคินีปญญา นิพเพธภาคินีปญญา
ปฏิสัมภิทา ๔ ปฏิปทา ๔อารมณ ๔ ชรามรณญาณ ชรามรณสมุทยญาณ ชรามรณนิโรธญาณ
ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ชาติญาณ ฯลฯ ภวญาณ ฯลฯ อุปาทานญาณ ฯลฯตัณหาญาณ
ฯลฯ เวทนาญาณ ฯลฯ ผัสสญาณ ฯลฯ สฬายตนญาณ ฯลฯนามรูปญาณ ฯลฯ วิญญาณญาณ
ฯลฯ สังขารญาณ สังขารสมุทยญาณสังขารนิโรธญาณ สังขารนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ
ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ปญจก-ฉักก-สัตตก-อัฏฐก-นวกมาติกา
[๗๙๙] ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ คือ สัมมาสมาธิมีองค ๕ สัมมาสมาธิมีญาณ ๕
ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ญาณวัตถุ หมวดละ ๖ คือ ปญญาในอภิญญา ๖ ญาณวัตถุ หมวดละ ๖ยอมมี
ดวยประการฉะนี้
ญาณวัตถุ หมวดละ ๗ คือ ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ ละ ๗ ญาณวัตถุหมวดละ ๗
ยอมมี ดวยประการฉะนี้
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ญาณวัตถุ หมวดละ ๘ คือ ปญญาในวรรค ๕ ปญญามรรค ๔ ปญญรในผล ๔
ญาณวัตถุ หมวด ๘ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ญาณวัตถุ หมวดละ ๙ คือ ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุหมวดละ ๙
ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ทสกมาติกา
[๘๐๐] ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ คือ พระตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใดจึงทรงปฏิญาณฐานะ
อันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร กําลังเหลานั้นชื่อวา
กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต
กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต เปนไฉน
๑. พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบธรรมที่เปนฐานะโดยความเปนฐานะ และธรรม
ที่ไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบธรรมที่เปนฐานะ
โดยความเปนฐานะ และธรรมที่ไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง แมใด
แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะ
อันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอ นี้ก็เปนกําลังของ
พระตถาคต
๒. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบวิบากของกัมมสมาทาน อันเปนอดีต
อนาคต ปจจุบนั ตามความเปนจริง โดยฐานะ โดยเหตุ พระตถาคตทรงทราบวิบากของ
กัมมสมาทานอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริงโดยฐานะ โดยเหตุ แมใด
แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ
ทรงบันลือสีหนาท ในบริษัททรงประกาศพรหมจักร แมขอ นี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๓. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบทางไปสูภูมิทั้งปวงตามความเปนจริง พระ
ตถาคตทรงทราบทางไปสูภมู ิทั้งปวงตามความเปนจริง แมใด แมขอนีก้ เ็ ปนกําลังของพระตถาคต
พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท
ทรงประกาศพรหมจักร แมขอ นี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
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๔. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ
ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ ตามความเปน
จริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรง
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอ นี้
ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๕. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ
กัน ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตามความ
เปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึง
ทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปน
กําลังของพระตถาคต
๖. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรีย
ของสัตวเหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่น ตามความเปนจริง พระตถาคต ทรงทราบความแกกลาและ
ไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่น ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้
ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอ นี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๗. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออก
แหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริงพระตถาคตทรงทราบความ
เศราหมอง ความผองแผว ความออก แหงฌานวิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความ
เปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรง
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้
ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๘. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปน
จริง พระตถาคตทรงทราบความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้
ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอ นี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
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๙. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความจุติและเกิดของสัตวทั้งหลายตามความ
เปนจริง พระตถาคตทรงทราบความจุติและเกิดของสัตวทงั้ หลายตามความเปนจริง แมใด
แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอัน
ประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนีก้ ็เปนกําลังของพระ
ตถาคต
๑๐. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเปนจริง
พระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเปนจริง แมใด แมขอนีก้ เ็ ปนกําลังของ
พระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาท
ในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนีก้ ็เปนกําลังของพระตถาคต
พระตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบันลือ
สีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร กําลังเหลานี้ ชือ่ วา กําลัง ๑๐ของพระตถาคต
ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ ยอมมีดวยประการฉะนี้
มาติกา จบ
เอกกนิเทศ
[๘๐๑] วิญญาณ ๕ เปนนเหตุทั้งนั้น เปนอเหตุกะทั้งนั้น เปนเหตุวปิ ปยุตทั้งนั้น
เปนสัปปจจยะทั้งนั้น เปนสังขตะทั้งนั้น เปนอรูปทั้งนั้น เปนโลกิยะทั้งนั้น เปนสาสวะทั้งนั้น
เปนสัญโญชนิยะทั้งนัน้ เปนคันถนิยะทั้งนัน้ เปนโอฆนิยะทั้งนั้น เปนโยคนิยะทั้งนัน้ เปน
นีวรณิยะทั้งนัน้ เปนปรามัฏฐะทั้งนั้นเปนอุปาทานิยะทั้งนั้น เปนสังกิเลสิกะทั้งนั้น
เปนอัพยากฤตทั้งนั้น เปนสารัมมณะทั้งนัน้ เปนอเจตสิกะทั้งนั้น เปนวิบากทั้งนั้น เปน
อุปาทินนุปาทานิยะทั้งนั้นเปนอสังกิสิฏฐสังกิเลสิกะทั้งนัน้ ไมเปนสวิตกั กสวิจาระทั้งนั้น
ไมเปนอวิตกั กวิจารมัตตะทั้งนั้น เปนอวิตักกาวิจาระทั้งนัน้ ไมเปนปติสหคตะทั้งนัน้ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะทั้งนัน้ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะทั้งนัน้ เปน
เนวาจยคามินาปจยคามีทั้งนัน้ เปนเนวเสกขนาเสกขะทั้งนั้น เปนปริตตะทั้งนั้นเปน
กามาวจรทั้งนัน้ ไมเปนรูปาวจรทั้งนั้น ไมเปนอรูปาวจรทั้งนั้น เปนปริยาปนนะทั้งนัน้
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ไมเปนอปริยาปนนะทั้งนั้น เปนอนิยตะทั้งนั้น เปนอนิยยานิกะทั้งนั้นเปนอุปปนนมโน
วิญญาณวิญเญยยะทั้งนั้น เปนอนิจจะทั้งนัน้ เปนชราภิภตู ะทั้งนั้น
[๘๐๒] คําวา วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนปจจุบัน มีอารมณเปนปจจุบนั นัน้
คือ เมื่อวัตถุเกิดขึ้น เมื่ออารมณเกิดขึ้น วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น
คําวา วิญญาณ ๕ มีวตั ถุเกิดกอน มีอารมณเกิดกอน นั้น คือเมื่อวัตถุเกิดกอน
เมื่ออารมณเกิดกอน วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึน้
คําวา วิญญาณ ๕ มีวตั ถุเปนภายใน มีอารมณเปนภายนอกนั้น คือ วัตถุ
ของวิญญาณ ๕ เปนภายใน อารมณของวิญญาณ ๕ เปนภายนอก
คําวา วิญญาณ ๕ มีวตั ถุยงั ไมแตกดับ มีอารมณยังไมแตกดับนัน้ คือ วิญญาณ ๕
เกิดขึ้น ในเมื่อวัตถุยังไมแตกดับ ในเมื่ออารมณยังไมแตกดับ
คําวา วิญญาณ ๕ มีวตั ถุตางกัน มีอารมณตางกัน นั้น มีอธิบายวา วัตถุและ
อารมณของจักขุวิญญาณเปนอยางหนึ่ง วัตถุและอารมณของโสตวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง วัตถุ
และอารมณของฆานวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่งวัตถุ และ อารมณของชิวหาวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง
วัตถุและอารมณ ของกายวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเสวยอารมณของกันและกัน นั้น มีอธิบายวา โสต
วิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจกั ขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของโสต
วิญญาณ ฆานวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณแมจกั ขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณ
ของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจกั ขุวิญญาณก็ยอม
ไมเสวยอารมณของชิวหาวิญญาณกายวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจกั ขุ
วิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ ฯลฯ
จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของฆานวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของ
ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณแมกายวิญญาณก็ยอมไม
เสวยอารมณของจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ แมกายวิญญาณ
ก็ยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณฆานวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ แม
กายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกาย
วิญญาณ แมกายวิญญาณก็ยอ มไมเสวยอารมณของชิวหาวิญญาณ
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คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิด เพราะไมพจิ ารณา นั้น คือ เมือ่ พิจารณาอารมณ
วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึ้น
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิด เพราะไมทําไวในใจ นั้น คือ เมื่อทําอารมณไว
ในใจ วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึ้น
คําวา วิญญาณ ๕ จะเกิดขึน้ โดยไมสับสนกันก็หาไม นั้น คือวิญญาณ ๕
ไมเกิดขึ้นตามลําดับของกันและกัน
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิดขึน้ พรอมกัน นัน้ คือ วิญญาณ ๕ ไมเกิดขึน้
ในขณะเดียวกัน
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิดขึน้ ตอจากลําดับของกันและกัน นั้นมีอธิบายวา
โสตวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับ
ที่โสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวญ
ิ ญาณ
ก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับทีฆ่ านวิญญาณเกิด ชิวหาวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวญ
ิ ญาณ
เกิด แมจักขุวญ
ิ ญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด กายวิญญาณยอมไมเกิด
ตอจากลําดับทีจ่ ักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด
จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่โสตวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจาก
ลําดับที่ฆานวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ชวิ หาวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุ
วิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิดแมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่
จักขุวิญญาณเกิด โสตวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด แมกายวิญญาณ
ก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่โสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณ
เกิด แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ฆานวิญญาณเกิด ชิวหาวิญญาณยอมไมเกิดตอ
จากลําดับที่กายวิญญาณเกิด แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับทีช่ ิวหาวิญญาณเกิด
คําวา วิญญาณ ๕ ไมมีความคิดนึก นัน้ คือ ความนึก ความคิดความพิจารณา
หรือความกระทําไวในใจ ยอมไมมีแกวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือบุคคลยอมไม
รูแจงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕
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คําวา วิญญาณ ๕ สักแตวา เปนที่ตกไปแหงอารมณอันใดอันหนึ่ง นัน้ คือ
เปนแตสักวาคลองแหงอารมณอันใดอันหนึ่งเทานั้น
คําวา บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น
คือ บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมดว ยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง ดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือ
บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง คือ การเดินการยืน การนั่ง การนอน ดวย
วิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งแมตอจากลําดับแหงวิญ
ญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งคือ การเดิน การยืน
การนั่ง การนอน แมดว ยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรมดวยวิญญาณ ๕ นั้น
คือ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม วจีกรรม ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรมแมตอจากลําดับ
แหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรมวจีกรรม แมดวยมโนธาตุ
ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวยวิญญาณ ๕ นัน้
คือ บุคคลมิไดสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แมตอจากลําดับแหง
วิญญาณ ๕ นัน้ คือ บุคคลมิไดสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แมดวยมโนธาตุตอจาก
ลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลไมไดเขาสมาบัติ ไมไดออกจากสมาบัติ ดวยวิญญาณ ๕ นั้น
คือ บุคคลมิไดเขาสมาบัติ มิไดออกจากสมาบัติ ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลไมไดเขาสมาบัติ ไมไดออกจากสมาบัติ แมตอจากลําดับแหง
วิญญาณ ๕ นัน้ คือ บุคคลมิไดเขาสมาบัติ มิไดออกจากสมาบัติ แมดว ยมโนธาตุ ตอจาก
ลําดับแหงวิญญาณ ๕

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 392
คําวา บุคคลยอมไมจุติ ไมเกิดดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดจุติ มิไดเกิด
ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมจุติ ไมเกิดแมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕นั้น คือ
บุคคลมิไดจุติ มิไดเกิด แมดว ยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน ดวยวิญญาณ ๕ นั้นคือ บุคคล
มิไดหลับ มิไดตื่น มิไดฝน ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น
คือ บุคคลมิไดหลับ มิไดตื่น มิไดฝน แมดวยมโนธาตุตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
ความรูเรื่องวิญญาณ ๕ ดังกลาวมานี้ ชือ่ วา ปญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ ๕ ตาม
ความเปนจริง ญาณวัตถุ หมวดละ ๑ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ทุกนิเทศ
[๘๐๓] ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โลกิยปญญา ปญญา
ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา โลกุตตรปญญา
ปญญาทั้งหมด ชื่อวา เกนจิวิญเญยยปญญา และเกนจินวิญเญยยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สาสวปญญาปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อนาสวปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อาสววิปปยุตตสาสวปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อาสววิปปยุตตอนาสวปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ นัน้ ชือ่ วา สัญโญชนิยปญญา ปญญา
ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อสัญโญชนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย
ปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา คันถนิยปญญาปญญาใน
มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อคันถนิยปญญา
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ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา คันถวิปปยุตตคันถนิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา คันถวิปปยุตตอคันถนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โอฆนิยปญญาปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อโนฆนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โยคนิยปญญาปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อโยคนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โยควิปปยุตตโยคนิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา โยควิปปยุตตอโยคนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา นีวรณิยปญญาปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อนีวรณิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา ปรามัฏฐปญญาปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อปรามัฏฐปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปญญา
ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปาทินนปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุปาทินนปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปาทานิยปญญาปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุปาทานิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สังกิเลสิกปญญา ปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อสังกิเลสิกปญญา
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ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยวิตก ชื่อวา สวิตกั กปญญา ปญญาอันปราศจากวิตก ชื่อวา
อวิตักกปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยวิจาร ชื่อวา สวิจารปญญา ปญญาอันปราศจากวิจาร ชื่อวา
อวิจารปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ชื่อวา สัปปติกปญญา ปญญาอันปราศจากปติ ชื่อวา
อัปปติกปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ชื่อวา ปติสหคตปญญา ปญญาอันปราศจากปติ ชื่อวา
นปติสหคตปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยสุข ชื่อวา สุขสหคตปญญา ปญญาอันปราศจากสุข ชื่อวา
นสุขสหคตปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา ชื่อวา อุเปกขาสหคตปญญา ปญญาอันปราศจากอุเบกขา
ชื่อวา นอุเปกขาสหคตปญญา
ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา กามาวจรปญญา รูปา
วจรปญญา อรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ชื่อวา นกามาวจรปญญา
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา รูปาวจรปญญา กามาวจร
ปญญา อรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ชื่อวา นรูปาวจรปญญา
ปญญาในอรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา อรูปาวจรปญญา
กามาวจรปญญา รูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ชื่อวา นอรูปาวจรปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา ปริยาปนนปญญา ปญญาใน
มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อปริยาปนนปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา นิยยานิกปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ใน
วิปากธรรมในภูมิ ๔ ในกิรยิ าอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อนิยยานิกปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา นิยตปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ในวิปากธรรม
ในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อนิยตปญญา
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ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สอุตตรปญญาปญญาในมรรค
๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุตตรปญญา
ในปญญาเหลานั้น อัตถชาปกปญญา เปนไฉน
ปญญาที่เปนกิริยาอัพยากฤตในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต ผูกําลังยังอภิญญา
ใหเกิดขึ้น ผูกําลังยังสมาบัติใหเกิดขึน้ ชื่อวา อัตถชาปกปญญา
ปญญาที่เปนกิริยาอัพยากฤตในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต เมื่อขณะที่อภิญญา
เกิดขึ้นแลว เมือ่ ขณะที่สมาบัติเกิดขึ้นแลว ชื่อวา ชาปตัตถปญญา
ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ติกนิเทศ
[๘๐๔] ในญาณวัตถุหมวดละ ๓ นั้น จินตามยปญญา เปนไฉน
ในการงานทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในศิลปะทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวย
ปญญาก็ดี ในวิชาทั้งหลายทีต่ องนอมนําไปดวยปญญาก็ดี บุคคลมิไดฟง จากผูอื่น ยอมได
กัมมัสสกตาญาณ หรือยอมไดสัจจานุโลมิกญาณ วารูปไมเที่ยง ดังนี้บาง วาเวทนาไมเที่ยง
ดังนี้บาง วาสัญญาไมเที่ยง ดังนี้บาง วาสังขารทั้งหลายไมเที่ยง ดังนี้บาง วาวิญญาณไมเที่ยง
ดังนี้บาง ยอมไดอนุโลมิกญาณขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ
ธัมมนิชฌานขันติญาณอันใด ซึ่งมีลักษณะอยางนั้น นี้เรียกวา จินตามยปญญา
สุตมยปญญา เปนไฉน
ในการงานทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในศิลปะทั้งหลายที่ตองนอมนําไป
ดวยปญญาก็ดี ในวิชาทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี บุคคลไดฟงจากผูอื่นแลว จึงได
กัมมัสสกตาญาณ หรือไดสัจจานุโลมิกญาณ วารูปไมเทีย่ งดังนี้บาง วาเวทนาไมเที่ยง ดังนี้บาง
วาสัญญาไมเที่ยง ดังนี้บาง วาสังขารทั้งหลายไมเทีย่ ง ดังนี้บาง วาวิญญาณไมเทีย่ ง ดังนี้บาง
ไดอนุโลมิกญาณ ขันติญาณทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ ธัมมนิชฌานขันติญาณ
อันใด ซึ่งมีลักษณะอยางนัน้ นี้เรียกวา สุตมยปญญา
ปญญาของผูเขาสมาบัติแมทั้งหมด เรียกวา ภาวนามยปญญา
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[๘๐๕] ทานมยปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด
ปรารภทานเกิดขึ้นแกบุคคลผูใหทาน นีเ้ รียกวา ทานมยปญญา
สีลมยปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภศีล
เกิดขึ้นแกบุคคลผูรักษาศีล นี้เรียกวา สีลมยปญญา
ปญญาของผูเขาสมาบัติแมทั้งหมด เรียกวา ภาวนามยปญญา
[๘๐๖] อธิสีลปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น
แกผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวรศีล นี้เรียกวา อธิสีลปญญา
อธิจิตปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น
แกโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติ และอรูปาวจรสมาบัติ นี้เรียกวา อธิจิตตปญญา
อธิปญญาปญญา เปนไฉน
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ นี้เรียกวา อธิปญ
 ญาปญญา
[๘๐๗] อายโกศล เปนไฉน
บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา เมื่อเราพิจารณาธรรมเหลานี้ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึน้ ก็จะ
ไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็จะละได หรือเมื่อเราพิจารณาธรรมเหลานี้ กุศลธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็จะเปนไปเพื่อความภิยโยยิ่ง เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในความขอนั้น อันใด นี้เรียกวา อายโกศล
อปายโกศล เปนไฉน
บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา เมื่อเราพิจารณาธรรมเหลานี้ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
ก็จะไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็จะดับไป หรือเมื่อเราพิจารณาธรรมเหลานี้
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็จะเปนไปเพื่อความภิยโยยิ่ง
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เพื่อความไพบูลย ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ ในความ
ขอนั้น อันใด นี้เรียกวาอปายโกศล
ปญญาแมทั้งหมด ที่เปนอุบาย แกไขในกิจรีบดวนหรือภัยที่เกิดขึ้นแลวนั้นเรียกวา
อุปายโกศล
[๘๐๘] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ชือ่ วา วิปากปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ
๔ ชื่อวา วิปากธัมมธัมมปญญา ปญญาในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา เนววิปากนวิปาก
ธัมมธัมมปญญา
[๘๐๙] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชือ่ วา อุปาทินนุปาทานิยปญญาปญญาใน
กุศลธรรมในภูมิ ๓ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อนุปาทินนุปาทานิยปญญา ปญญา
ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุปาทินนานุปาทานิยปญญา
[๘๑๐] ปญญาอันสัมปยุตดวยวิตกวิจาร ชื่อวา สวิตักกสวิจารปญญาปญญาอัน
ปราศจากวิตกแตสัมปยุตดวยวิจาร ชื่อวา อวิตักกวิจารมัตตปญญาปญญาอันปราศจากวิตกวิจาร
ชื่อวา อวิตกั กาวิจารปญญา
[๘๑๑] ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ชื่อวา ปติสหคตปญญา ปญญาอันสัมปยุตดวยสุข
ชื่อวา สุขสหคตปญญา ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา ชือ่ วาอุเปกขาสหคตปญญา
[๘๑๒] ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อาจยคามินีปญญาปญญาในมรรค ๔
ชื่อวา อปจยคามินีปญญา ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา
เนวาจยคามินนี าปจยคามินปี ญญา
[๘๑๓] ปญญาในมรรค ๔ ในผล ๓ ชื่อวา เสกขปญญา ปญญาในอรหัตตผลอันเปน
สวนเบื้องสูง ชื่อวา อเสกขปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ในวิปากธรรมในภูมิ ๓
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา เนวเสกขนาเสกขปญญา
[๘๑๔] ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวาปริตตปญญา
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรม รูปาวจรอัพยากตธรรม อรูปาวจรกุศลธรรม และอรูปาวจรอัพยากต
ธรรม ชื่อวา มหัคคตปญญา ปญญาในมรรค ๔ผล ๔ ชื่อวา อัปปมาณปญญา
[๘๑๕] ปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
ปริตตธรรมเกิดขึ้น นี้เรียกวา ปริตตารัมมณปญญา
มหัคคตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
มหัคคตธรรมเกิดขึ้น นีเ้ รียกวา มหัคคตารัมมณปญญา
อัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด ปรารภอัปปมาณธรรม
เกิดขึ้น นี้เรียกวา อัปปมาณารัมมณปญญา
[๘๑๖] มัคคารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
อริยมรรคเกิดขึ้น นี้เรียกวา มัคคารัมมณปญญา ปญญาในมรรค ๔ชื่อมัคคเหตุกปญญา
มัคคาธิปตินีปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด กระทํา
อริยมรรคใหเปนอธิบดีเกิดขึ้น นี้เรียกวา มัคคาธิปตินีปญญา
[๘๑๗] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี กลาวไมไดวา
เปนอนุปปนนะ ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ เปนอุปปนนะก็มี
เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาทินี
[๘๑๘] ปญญาทั้งหมดนั้นแล เปนอดีตปญญาก็มี เปนอนาคตปญญาก็มี เปนปจจุป
ปนนปญญาก็มี
[๘๑๙] อตีตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
ธรรมอันเปนอดีตเกิดขึน้ นี้เรียกวา อตีตารัมมณปญญา
อนาคตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
ธรรมอันเปนอนาคตเกิดขึ้น นี้เรียกวา อนาคตารัมมณปญญา
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ปจจุปนนารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
ธรรมอันเปนปจจุบันเกิดขึน้ นี้เรียกวา ปจจุปปนนารัมมณปญญา
[๘๒๐] ปญญาทั้งหมดนั้นแลเปนอัชฌัตตปญญาก็มี เปนพหิทธาปญญาก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธาปญญาก็มี
[๘๒๑] อัชฌัตตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
ธรรมอันเปนไปภายในเกิดขึน้ นี้เรียกวา อัชฌัตตารัมมณปญญา
พหิทธารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
ธรรมอันเปนภายนอกเกิดขึ้น นี้เรียกวา พหิทธารัมมณปญญา
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด
ปรารภธรรมทั้งภายในและภายนอกเกิดขึ้น นี้เรียกวา อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา
ญาณวัตถุ หมวดละ ๓ ยอมมีดวยประการฉะนี้
จตุกกนิเทส
[๘๒๒] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๔ นั้น กัมมัสสกตาญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด มีลักษณะ
รูอยางนี้วา ทานที่ใหแลวมีผล การบูชาพระรัตนตรัยมีผล การบวงสรวงมีผล ผลวิบากของ
กรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายมีอยู โลกนี้มีอยู โลกหนามีอยู มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตวผูจตุ ิ
และปฏิสนธิมีอยู สมณพราหมณผูปฏิบัตดิ ี ปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นจริงประจักษซึ่งโลกนี้และ
โลกหนาดวยตนเอง แลวประกาศใหผูอื่นรูท ั่วกัน มีอยูในโลกนี้ ดังนี้ นี้เรียกวา กัมมัสสกตา
ญาณ ยกเวนสัจจานุโลมิกญาณ กุศลปญญาที่เปนสาสวะแมทั้งหมด ชื่อวากัมมัสสกตาญาณ
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สัจจานุโลมิกญาณ เปนไฉน
อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณธัมมนิชฌาน ขันติ
ญาณ อันใด มีลักษณะรูอยางนี้ วารูปไมเทีย่ งดังนี้บาง วาเวทนาไมเทีย่ งดังนี้บาง วาสัญญา
ไมเที่ยงดังนี้บา ง วาสังขารทั้งหลายไมเทีย่ งดังนี้บางวาวิญญาณไมเที่ยงดังนี้บาง นี้เรียกวา
สัจจานุโลมิกญาณ
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา มัคคสมังคิญาณ
ปญญาในผล ๔ ชื่อวา ผลสมังคิญาณ
[๘๒๓] มัคคสมังคิญาณ ไดแก ความรูแมในทุกขนี้ ความรูแมในทุกขสมุทัยนี้
ความรูแมในทุกขนิโรธนี้ ความรูแมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้
ทุกขญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภทุกข
เกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขญาณ
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด
ปรารภทุกขสมุทัยเกิดขึน้ นี้เรียกวา ทุกขสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ
[๘๒๔] ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวากามาวจรปญญา
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวารูปาวจรปญญา ปญญาในอรูปาวจร
กุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวาอรูปาวจรปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา
อปริยาปนนปญญา
[๘๒๕] ธัมมญาณเปนไฉน
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา ธัมมญาณ
พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงสงนัยคือปจจเวกขณญาณไปในอดีตและอนาคตดวยธรรม
นี้ที่พระองคทรงรูแลว ทรงเห็นแลว ทรงบรรลุแลว ทรงรูแจงแลวทรงหยั่งถึงแลววา ในอดีต
กาล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไดรูทุกขแลวไดรูทุกขสมุทัยแลว ไดรูทุกขนิโรธ
แลว ไดรูทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทาแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ก็ไดรูทุกขนี้เอง สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นก็ไดรทู ุกขสมุทัยนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็ไดรูทุกขนิโรธนี้เอง
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ก็ไดรูทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เอง ในอนาคตกาล สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง จักรูทุกข จักรูทกุ ขสมุทัย จักรูท ุกขนิโรธ จักรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
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สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ก็จักรูทกุ ขนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จกั รูทุกขสมุทัย
นี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จักรู ทุกขนิโรธนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จกั รู
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เองปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในการสงนัยคือปจจเวกขณญาณไปนั้น อันใด นีเ้ รียกวา อันวยญาณ
ปริจจญาณ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ กําหนดรูจิตของสัตวเหลาอื่นของบุคคลเหลาอื่นดวยจิต(ของตน)
คือ จิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะก็รูชดั วา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ
ก็รูชัดวา จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะก็รชู ัดวา จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูชัดวา
จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รูชัดวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูชัดวา จิตหดหู
จิตฟุงซานก็รชู ัดวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะก็รูชัดวา จิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ
ก็รูชัดวา จิตไมเปนมหัคคตะ จิตเปนสอุตตระก็รูชัดวา จิตเปนสอุตตระ จิตเปนอนุตตระ
ก็รูชัดวา จิตเปนอนุตตระ จิตตั้งมั่นก็รูชัดวา จิตตั้งมั่น จิตไมตั้งมั่นก็รูชัดวา จิตไมตั้งมัน่
จิตหลุดพนก็รชู ัดวา จิตหลุดพน จิตยังไมหลุดพนก็รูชัดวา จิตยังไมหลุดพน ปญญากิริยา
ที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในจิตของสัตวเหลาอื่นของบุคคลเหลาอื่น
นั้น อันใด นี้เรียกวา ปริจจญาณ
ยกเวนธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ ปญญาที่เหลือ เรียกวาสัมมติญาณ
[๘๒๖] อาจย โนอปจยปญญา เปนไฉน
ปญญาในกามาวจรกุศลธรรม ชื่อวา อาจย โนอปจยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา อปจยโนอาจยปญญา
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรกุศลธรรม ชื่อวา อาจยอปจยปญญา ปญญา
ที่เหลือชื่อวา เนวาจยโนอปจยปญญา
[๘๒๗] นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา เปนไฉน
บุคคลเปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลาย ดวยปญญาใด แตไมไดแทงตลอด
อภิญญาและสัจจธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา
บุคคลเปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลายนั้นแล ไดแทงตลอดอภิญญา ดวยปญญา
แตไมไดแทงตลอดสัจจธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา ปฏิเวธโนนิพพิทาปญญา
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ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา นิพพิทาปฏิเวธปญญา
ปญญาที่เหลือชื่อวา เนวนิพพิทาโนปฏิเวธปญญา
[๘๒๘] หานภาคินีปญญา เปนไฉน
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม ซานไปยังโยคาวจรบุคคล ผูไดปฐมฌาน ปญญา
ของโยคาวจรบุคคลนั้นชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา
ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยฌานที่ไมมีวิตกซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ชื่อวา
นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตก ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดทุติยฌาน ปญญา
ของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้นตัง้ มั่น ปญญา ชื่อวา
ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขาซานไปปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญา
มนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดตติยฌาน ปญญาของ
โยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอนั สมควรแกธรรมนั้นตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอทุกขมสุขเวทนาซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญา
มนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญาชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยสุข ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดจตุตถฌาน ปญญาของ
โยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอนั สมควรแกธรรมนั้นตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ชื่อวา
นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูป ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดอากาสานัญจายตนฌาน
ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น ตั้งมั่น ปญญาชื่อวา
ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ซานไป ปญญา ชื่อวา
วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา
ชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดวิญญา
ณัญจายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอนั สมควรแกธรรมนั้น
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ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนฌาน ซานไป
ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินีสญ
ั ญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ
ซานไป ปญญาชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ซานไป ยังโยคาวจรบุคคลผูได
อากิญจัญญายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรม
นั้น ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
ซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบ
ดวยวิราคะ ซานไปปญญา ชื่อวา นิพเพธภาคินี
[๘๒๙] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนไฉน
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในธรรม ชื่อวา
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวานิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู
แตกฉานในญาณทั้งหลาย ชือ่ วา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเหลานี้ชื่อวา ปฏิสัมภิทา ๔
[๘๓๐] ปฏิปทาปญญา ๔ เปนไฉน
ปฏิปทาปญญา ๔ คือ
๑. ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา
๒. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา
๓. สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา
๔. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา
ในปฏิปทาปญญา ๔ นั้น ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึน้ โดยยากลําบาก รูฐานะนัน้ ก็ชา นี้เรียกวา ทุกขาปปฏิทา
ทันธาภิญญาปญญา
ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา เปนไฉน
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึน้ โดยยากลําบาก แตรูฐานะนัน้ เร็ว นี้เรียกวา ทุกขาปฏิ
ปทาขิปปาภิญญาปญญา
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึน้ โดยไมยากลําบาก แตรูฐานะนัน้ ชา นี้เรียกวา
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึน้ โดยไมยากไมลําบาก รูฐานะนัน้ ก็เร็ว นี้เรียกวา
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา
เหลานี้ชื่อวา ปฏิปทาปญญา
[๘๓๑] อารัมมณปญญา ๔ เปนไฉน
อารัมมณปญญา ๔ คือ
๑. ปริตตปริตตารัมมณปญญา
๒. ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา
๓. อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา
๔. อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา
ในอารัมมณปญญา ๔ นัน้ ปริตตปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น
แกโยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปเล็กนอย นี้เรียกวา
ปริตตปริตตารัมมณปญญา
ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้นแก
โยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปหาประมาณมิได นีเ้ รียกวา
ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา
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อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้นแก
โยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปเล็กนอย นี้เรียกวา อัปปมาณ
ปริตตารัมมณปญญา
อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้นแก
โยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปหาประมาณมิได นี้เรียกวา อัปปมาณ
อัปปมาณารัมมณปญญา
เหลานี้เรียกวา อารัมมณปญญา ๔
[๘๓๒] มัคคสมังคิญาณ ไดแก ญาณแมในชรามรณะนี้ ญาณแมในชรามรณสมุทัยนี้
ญาณแมในชรามรณนิโรธนี้ ญาณแมในชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทานี้
ชรามรณญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภชรา
มรณะเกิดขึ้น นี้เรียกวา ชรามรณญาณ
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภชรา
มรณสมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกวา ชรามรณสมุทยญาณ ฯลฯปรารภชรามรณนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกวา
ชรามรณนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาญาณ
มัคคสมังคิญาณ ไดแก ญาณแมในชาตินี้ ฯลฯ ญาณแมในภพนี้ฯลฯ ญาณแมใน
อุปาทานนี้ ฯลฯ ญาณแมในตัณหานี้ ฯลฯ ญาณแมในเวทนานี้ ฯลฯ ญาณแมในผัสสะนี้ ฯลฯ
ญาณแมในสฬายตนะนี้ ฯลฯญาณแมในนามรูปนี้ ฯลฯ ญาณแมในวิญญาณนี้ ฯลฯ ญาณแม
ในสังขารนี้ญาณแมในสังขารนี้สมุทัยนี้ ญาณแมในสังขารนี้โรธนี้ ญาณแมในสังขารนิโรธคามินี
ปฏิปทานี้
ในญาณเหลานั้น สังขารญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
สังขารทั้งหลายเกิดขึน้ นี้เรียกวา สังขารญาณ
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ
สังขารสมุทัยเกิดขึ้น นีเ้ รียกวา สังขารสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกวา
สังขารนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นีเ้ รียกวา สังขารนิโรธคามินี
ปฏิปทาญาณ
ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ปญจกนิเทศ
[๘๓๓] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๕ นั้น สัมมาสมาธิมีองค ๕ เปนไฉน
ปญญาที่แผปติไป ปญญาที่แผสุขไป ปญญาที่แผจิตไป ปญญาที่แผแสงสวางไป และ
ปจจเวกขณนิมิต
ปญญาในฌาน ๒ ชื่อวา ปญญาที่แผปติไป ปญญาในฌาน ๓ ชื่อวา ปญญาที่แผสุขไป
ญาณกําหนดรูจ ิตของผูอื่น ชื่อวา ปญญาที่แผจิตไปทิพพจักขุ ชื่อวา ปญญาที่แผแสงสวางไป
ปจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคลผูออกจากสมาธินั้นๆ ชื่อวา ปจจเวกขณนิมิต นี้เรียกวา
สัมมาสมาธิมีองค ๕
[๘๓๔] สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ เปนไฉน
ญาณเกิดขึน้ เฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบันดวย มีสุขเปนวิบากตอไปดวย ญาณ
เกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินไี้ กลจากกิเลส หาอามิสมิได ญาณเกิดขึน้ เฉพาะตนวา สมาธินี้
อันบุรุษมีปญญาทราม เสพไมได ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้สงบ ประณีต ไดความสงบ
ระงับ ไดบรรลุแลวโดยความเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมบรรลุโดยการขมนิวรณ หามกิเลสดวย
จิตที่เปนสสังขาริกญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนวา ก็เรานั้นแลมีสติเขาสมาธินี้ มีสติออกจากสมาธินี้ นี้
เรียกวา สัมมาสมาธิมีญาณ ๕
ญาณวัตถุหมวดละ ๕ ยอมมีดว ยประการฉะนี้
ฉักกนิเทศ
[๘๓๕] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๖ นั้น ปญญาในอภิญญา ๖ เปนไฉน
ปญญาในอภิญญา ๖ คือ
๑. อิทธิวิธญาณ
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๒. โสตธาตุวิสุทธิญาณ
๓. ปรจิตตญาณ
๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๕. จุตูปปาตญาณ
๖. อาสวักขยญาณ
เหลานี้ชื่อวา ปญญาในอภิญญา ๖ ญาณวัตถุหมวดละ ๖ ยอมมีดวยประการฉะนี้
สัตตกนิเทศ
[๘๓๖] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๗ นั้น ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ละ ๗ เปนไฉน
ความรูวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความรูวา เมื่อชาติไมมชี รามรณะก็ไมมี
ความรูวา แมในอดีตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติปจจัยความรูวา แมในอดีตกาล เมื่อชาติ
ไมมี ชรามรณะก็ไมมี ความรูวา แมใน อนาคตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
รูวา แมในอนาคตกาลเมื่อชาติไมมี ชรามรณก็ไมมี ความรูวา ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความดับ
ไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา
ความรูวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปน
ปจจัย ฯลฯ ความรูวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯความรูว า ตัณหาเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา ผัสสะเกิด
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯความรูวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ฯลฯ
ความรูวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัยฯลฯ ความรูวา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมีสังขาร
ก็ไมมี ความรูว า แมในอดีตกาลสังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ความรูวา แมในอดีตกาล
เมื่ออวิชชาไมมี สังขารก็ไมมี ความรูวา แมในอนาคตกาลสังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ความรูวา แมในอนาคตกาล เมื่ออวิชชาไมมีสังขารก็ไมมี ความรูวา ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดามีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ
ไปเปนธรรมดา
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เหลานี้ชื่อวา ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ ละ ๗ ญาณวัตถุหมวดละ ๗ยอมมี
ดวยประการฉะนี้
อัฏฐกนิเทศ
[๘๓๗] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๘ ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ เปนไฉน
ปญญาในโสดาปตติมรรค ปญญาในโสดาปตติผล ปญญาในสกทาคามิมรรค ปญญาใน
สกทาคามิผล ปญญาในอนาคามิมรรค ปญญาในอนาคามิผลปญญาในอรหัตตมรรค ปญญาใน
อรหัตตผล
เหลานี้ชื่อวา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ญาณวัตถุหมวดละ ๘ ยอมมีดว ยประการ
ฉะนี้
นวกนิเทศ
[๘๓๘] ในญาณวัตถุหมวดละ ๙ นั้น ปญญาในอนุปพุ พวิหารสมาบัติ ๙ เปนไฉน
ปญญาในปฐมฌานสมาบัติ ปญญาในทุติยฌานสมาบัติ ปญญาในตติยฌานสมาบัติ
ปญญาในจตุตถฌานสมาบัติ ปญญาในอากาสานัญจายตนสมาบัติปญญาในวิญญาณัญจายตน
สมาบัติ ปญญาในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ปญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ปจจเวกขณ
ญาณของโยคาวจรบุคคล ผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
เหลานี้ชื่อวา ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุหมวดละ ๙ยอมมีดว ย
ประการฉะนี้
ทสกนิเทศ
[๘๓๙] ในญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ นั้น ญาณรูธรรมที่เปนฐานะโดยความเปนฐานะ
และธรรมที่ไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง ของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ
จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนของเที่ยงนั้น ไมใชเหตุไมใชปจ จัย ไมใชฐานะที่
จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนของเที่ยงนัน้ แล
เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ
จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสุขนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัยไมใชฐานะที่จะมีได
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ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสุขนัน้ แล เปนฐานะที่หาได
เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ
จะพึงยึดถือธรรมอะไรๆ โดยความเปนอัตตาตัวตนนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะ
ที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงยึดถือธรรมอะไรๆโดยความเปนอัตตาตัวตนนั้นแล
เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ
จะพึงฆามารดานั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีไดยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชน
พึงฆามารดานัน้ แล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ
จะพึงฆาบิดา ฯลฯ จะพึงฆาพระอรหันต ฯลฯ จะพึงมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคต
ใหหอขึน้ ฯลฯ จะพึงยังสงฆใหแตกจากกัน ฯลฯจะพึงนับถือศาสดาอื่น ฯลฯ จะพึงเกิด
ในภพที่ ๘ นัน้ ไมใชเหตุ ไมใชปจจัยไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชน
พึงเกิดในภพที่ ๘ นั้นแล เปนฐานะทีห่ าได เปนฐานะทีม่ ีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา๒ พระองค
จะพึงอุบัติขึ้นพรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจ จัย ไมใชฐานะที่จะมีได
ยอมทรงทราบวา ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพึงอุบัติขึ้นแตพระองคเดียวในโลกธาตุ
อันหนึ่งนัน้ แล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่พระเจาจักรพรรดิ ๒ องคจะพึงอุบัตขิ ึ้น
พรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจ จัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรง
ทราบวา ขอที่พระเจาจักรพรรดิพึงอุบัติขึ้นแตองคเดียวในโลกธาตุอันหนึ่งนัน้ แล เปนฐานะ
ที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่หญิงจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ไดนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจ จัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่บุรุษพึงเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดนั้นแล เปนฐานะทีห่ าไดเปนฐานะที่มไี ด
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พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่หญิงจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดิไดนั้น
ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวาขอที่บุรุษพึงเปนพระเจา
จักรพรรดิไดนั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มไี ด
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่หญิงจะพึงเกิดเปนพระอินทรเปนมาร
เปนมหาพรหมนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่บุรุษ
พึงเกิดเปนพระอินทร เปนมาร เปนมหาพรหม นั้นแลเปนฐานะทีห่ าได เปนฐานะทีม่ ีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจ จัย ไมใชฐานะที่จะมีไดยอมทรงทราบวา
ขอที่กายทุจริตพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา พอใจนัน้ แล เปนฐานะทีห่ าได
เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่วจีทุจริต และมโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจ จัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรง
ทราบวา ขอที่วจีทุจริตและมโนทุจริตพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ
นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มไี ด
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา
ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา
ขอที่กายสุจริตพึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นัน้ แล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะ
ที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่วจีสุจริต และมโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได
ยอมทรงทราบวา ขอที่วจีสุจริตและมโนสุจริต พึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มไี ด
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายทุจริต เบื้องหนา
แตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น
ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีไดยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวย
กายทุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เพราะกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะทีห่ าได เปนฐานะที่มีได
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พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีทุจริตและมโนทุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะวจีทจุ ริตและ
มโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา
ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีทุจริตและมโนทุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขา
ถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะกายทุจริตและมโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้นแล
เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายสุจริต เบื้องหนา
แตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าตนรก เพราะกายสุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัย นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคล
ผูพรั่งพรอมดวยกายสุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะทีห่ าได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีสุจริตและมโน
สุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบายทุคติ วินบิ าต นรก เพราะ
วจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอม
ทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีสุจริตและมโนสุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะ
กายแตก พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นัน้ แล
เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคต ยอมทรงทราบวา ธรรมเหลาใดๆ เปนเหตุเปนปจจัย ใหธรรม
เหลาใดๆ เกิดขึ้น ธรรมเหลานั้นๆ เปนฐานะ ธรรมเหลาใดๆ ไมเปนเหตุไมเปนปจจัย
ใหธรรมเหลาใดๆ เกิดขึน้ ธรรมเหลานั้นๆ ไมใชฐานะ ปญญากิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความ
ไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในธรรมที่เปนฐานะและธรรมที่ไมใชฐานะนั้น อันใด
นี้ชื่อวา ญาณรูธ รรมที่เปนฐานะโดยความเปนฐานะ และธรรมที่ไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ
ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๐] ญาณที่รูวิบากของกัมมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริง
โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยางอันคติสมาบัติ
หามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อันอุปธิสมบัติหามไว จึงไมใหผล
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ก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อันกาลสมบัติหา มไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทาน
อันเปนบาปบางอยาง อันปโยคสมบัติหามไวจึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง
อาศัยคติวิบัติจงึ ไดผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยอุปธิวิบัติจึงใหผลก็มี
กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยกาลวิบัติจึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาป
บางอยาง อาศัยปโยควิบัตจิ ึงใหผลก็มี
กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อันคติวิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มกี ัมมสมาทาน
อันเปนบุญบางอยาง อันอุปธิวิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง
อันกาลวิบัตหิ า มไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อันปโยควิบัตหิ ามไว
จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยคติสมบัติ จึงใหผลก็มี กัมมสมาทาน
อันเปนบุญบางอยางอาศัยอุปธิสมบัติ จึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยกาล
สมบัติจึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยปโยคสมบัติ จึงใหผลก็มี
ปญญา กิรยิ าที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในกัมมสมาทาน
เหลานั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูวิบากของกัมมสมาทานที่เปนอดีตอนาคต ปจจุบัน ตามความ
เปนจริง โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต
[๘๔๑] ญาณรูทางไปสูภมู ิทั้งปวง ตามความเปนจริง ของพระตถาคตเปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูนรก ยอมทรงทราบ
วา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูกาํ เนิดสัตวดิรัจฉาน ยอมทรงทราบวาทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสู
ปตติวิสัย ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูมนุสสโลก ยอมทรงทราบวา ทางนี้
ปฏิปทานี้ ใหไปสูเทวโลก ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหถึงนิพพาน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในทางไปสูภูมิ
ทั้งปวงนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูทางไปสูภูมิทั้งปวงตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๒] ญาณรูโลกอันเปนอเนกธาตุ เปนนานาธาตุ ตามความเปนจริงของพระตถาคต
เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบความเปนตางๆ แหงขันธ ยอมทรงทราบความ
เปนตางๆ แหงอายตนะ ยอมทรงทราบความเปนตางๆ แหงธาตุ ชื่อวายอมทรงทราบโลก
เปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในโลกอันเปน
อเนกธาตุเปนนานาธาตุนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูโลกอันเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ
ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๓] ญาณรูความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตามความเปนจริง
ของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยทรามก็มีสัตวทั้งหลาย
ที่มีอัธยาศัยประณีตก็มี สัตวทั้งหลายที่มีอธั ยาศัยทราม ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลา
สัตวที่มีอัธยาศัยทราม สัตวทั้งหลายที่มีอธั ยาศัยประณีตยอมคบหาสมาคมเขาใกลกบั เหลา
สัตวที่มีอัธยาศัยประณีต แมในอดีตกาล สัตวทั้งหลายทีม่ ีอัธยาศัยทราม ก็ไดคบหาสมาคม
เขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยทรามมาแลว สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต ก็ไดคบหา
สมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยประณีตมาแลว แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายที่มี
อัธยาศัยทราม ก็จักคบหาสมาคมเขาใกลกบั เหลาสัตวที่มอี ัธยาศัยทราม สัตวทั้งหลายที่มี
อัธยาศัยประณีต ก็จักคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวทมี่ ีอัธยาศัยประณีต
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในความที่สัตว
ทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ กันนั้น อันใด นี้ชอื่ วา ญาณรูความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ กัน
ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๔] ญาณรูความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียข องสัตวเหลาอื่น ของ
บุคคลเหลาอื่น ตามความเปนจริง ของพระตถาคตเปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบอาสยะ อนุสัย จริต และอัธยาศัยของสัตว
ทั้งหลาย ยอมทรงทราบเหลาสัตวที่มีธุลีคือกิเลสนอย มีธุลีคือกิเลสมากมีอินทรียแ กกลา
มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการชั่ว แนะนําใหรูไดงายและแนะนําใหรไู ดยาก ควรแกการตรัสรู
และไมควรแกการตรัสรู
ก็อาสยะของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
ความเห็นวา โลกเที่ยง หรือความเห็นวาโลกไมเที่ยง ความเห็นวาโลกมีที่สุด
หรือความเห็นวาโลกไมมีทสี่ ุด ความเห็นวาชีพก็อนั นั้น สรีระก็อันนั้นหรือความเห็นวา
ชีพเปนอยางอืน่ สรีระก็เปนอยางอื่น ความเห็นวาสัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก
หรือความเห็นวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีกความเห็นวา สัตวเบื้องหนา
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แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี หรือความเห็นวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได สัตวทั้งหลายผูอาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิดังที่
กลาวมานี้ก็มี หรือสัตวทั้งหลายไมเขาไปอาศัยสวนสุดทัง้ ๒ นี้ ไดอนุโลมิกขันติ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มี หรือญาณความรูตามความ
เปนจริงนี้เรียกวา อาสยะของสัตวทั้งหลาย
ก็อนุสัยของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
อนุสัย ๗ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัยวิจกิ ิจฉานุสัย
ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย
ราคานุสัยของสัตวทั้งหลาย ยอมนอนเนือ่ งอยูในปยรูป สาตรูปในโลกปฏิฆานุสัยของ
สัตวทั้งหลาย ยอมนอนเนื่องอยูในอัปปยรูป อสาตรูปในโลกอวิชชาตกไปแลวในธรรมทั้ง ๒ นี้
ดวยอาการอยางนี้ มานะ ทิฏฐิ และวิจิกจิ ฉาพึงเห็นวาตั้งอยูในทีแ่ หงเดียวกันกับอวิชชานั้น
นี้เรียกวา อนุสยั ของสัตวทั้งหลาย
จริตของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร อันเปนกามาวจรภูมิหรือ
รูปาวจรภูมแิ ละอรูปาวจรภูมิ นี้ชื่อวา จริตของสัตวทั้งหลาย
อัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามก็มี สัตวทั้งหลายที่มีอธั ยาศัยประณีตก็มีสัตวทั้งหลายที่มี
อัธยาศัยทราม ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกบั สัตวทั้งหลายที่มอี ัธยาศัยทราม สัตวทั้งหลาย
ที่มีอัธยาศัยประณีต ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทงั้ หลายที่มีอัธยาศัยประณีต แมใน
อดีตกาล สัตวทั้งหลายที่มีอธั ยาศัยทราม ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายทีม่ ี
อัธยาศัยทรามมาแลว สัตวทงั้ หลายที่มีอัธยาศัยประณีต ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตว
ทั้งหลายที่มีอธั ยาศัยประณีตมาแลว แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายทีม่ ีอัธยาศัยทราม จักคบหา
สมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม สัตวทงั้ หลายที่มีอัธยาศัยประณีต จักคบหา
สมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต นี้ชอื่ วา อัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายผูมีธุลีคือกิเลสมากเหลานั้น เปนไฉน
กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา ถีนะอุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ กิเลสวัตถุ ๑๐ เหลานี้ อันสัตวเหลาใด เสพมากแลว ทําใหเกิดแลว
ทําใหมากแลว เพิ่มพูนขึ้นแลว สัตวเหลานีน้ ั้น ชื่อวาผูมีธลุ ีคือกิเลสมาก
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สัตวทั้งหลายผูมีธุลีคือกิเลสนอยเหลานัน้ เปนไฉน
กิเลสวัตถุ ๑๐ เหลานี้ อันสัตวเหลาใดมิไดเสพมากแลว มิไดทําใหเกิดแลว มิได
ทําใหมากแลว มิไดเพิ่มพูนขึน้ แลว สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา มีธุลีคือกิเลสนอย
สัตวทั้งหลายผูมีอินทรียออ นเหลานั้น เปนไฉน
อินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อินทรีย ๕
เหลานี้ อันสัตวเหลาใดมิไดเสพใหมากแลว มิไดอบรมแลวมิไดทําใหมากแลว มิไดเพิ่มพูน
ขึ้นแลว สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา ผูมีอินทรียอ อน
สัตวทั้งหลายผูมีอินทรียแกกลาเหลานัน้ เปนไฉน
อินทรีย ๕ เหลานี้ อันสัตวเหลาใดเสพมากแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว
เพิ่มพูนขึ้นแลว สัตวเหลานีน้ ั้น ชื่อวา ผูมอี ินทรียแกกลา
สัตวทั้งหลายผูมีอาการชั่วเหลานัน้ เปนไฉน
สัตวเหลานัน้ ใด มีอาสยะชั่ว มีอนุสัยชัว่ มีจริตชั่ว มีอัธยาศัยชัว่ มีธุลีคือกิเลสมาก
มีอินทรียออน สัตวเหลานี้นนั้ ชื่อวา มีอาการชั่ว
สัตวทั้งหลายผูมีอาการดีเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานัน้ ใด มีอาสยะดี มีอนุสัยดี มีจริตดี มีอัธยาศัยดี มีธุลีคือกิเลสนอย
มีอินทรียแกกลา สัตวเหลานีน้ ั้น ชื่อวา มีอาการดี
สัตวทั้งหลายที่แนะนําใหรูไดยากเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานัน้ ใด มีอาการชั่ว สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา แนะนําใหรูไดยากสวนสัตว
เหลาใดมีอาการดี สัตวเหลานั้นแล ชื่อวา แนะนําใหรูไดงา ย
สัตวทั้งหลายผูไมควรแกการตรัสรูเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานัน้ ใด ประกอบดวยเครื่องกั้นกาง คือ กรรม ประกอบดวย เครื่องกั้นกาง
คือ กิเลส ประกอบดวยเครื่องกั้นกาง คือ วิบาก ไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ มีปญญาทราม ไมควร
เพื่อจะหยั่งลงสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได สัตวเหลานี้นน้ั ชื่อวา ผูไมควรแกการ
ตรัสรู
สัตวทั้งหลายผูควรแกการตรัสรูเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานัน้ ใด ไมประกอบดวยเครื่องกั้นกาง คือ กรรม ไมประกอบดวยเครื่องกัน้ กาง
คือ กิเลส ไมประกอบเครื่องกั้นกาง คือ วิบาก มีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา ควรที่จะหยั่งลงสู
สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได สัตวเหลานีน้ ั้น ชื่อวา ผูควรแกการตรัสรู
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในความแกกลา
และไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวทั้งหลายนั้น อันใด นีช้ ื่อวาญาณรูความแกกลาและไม
แกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่นตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๕] ญาณรูความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข
สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง ของพระตถาคตเปนไฉน
โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก ชื่อวา ฌายี คือโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน
บางคน ยอมสําคัญผิดซึ่งฌานที่ตนไดแลววายังไมไดก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน
ยอมสําคัญผิดซึ่งฌานที่ตนยังไมไดวาไดแลวก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญถูก
ซึ่งฌานที่ตนไดแลววา ไดแลวก็มีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญถูกซึ่งฌานที่ตน
ยังไมไดวา ยังไมไดก็มี เหลานี้ชื่อวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก
ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔ จําพวก คือ โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน
เขาฌานชาออกเร็วก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานเร็วออกชาก็มี โยคาวจร
บุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานชาออกชาก็มีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานเร็ว
ออกเร็วก็มี เหลานี้ชื่อวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก
ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔ จําพวก คือ โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน
ฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ แตไมฉลาดกําหนดสมาบัตใิ นสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน
บางคน ฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิ แตไมฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคล
ผูเจริญฌานบางคน ฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ และฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิกม็ ี โยคาวจร
บุคคลผูเจริญฌานบางคน ไมฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ และไมฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิกม็ ี
เหลานี้ชื่อวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก
คําวา ฌาน ไดแกฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
คําวา วิโมกข ไดแกวิโมกข ๘ คือ โยคาวจรบุคคลผูไดรูปฌานโดยทําบริกรรมใน
รูปภายใน ยอมเห็นรูปทั้งหลาย นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๑ โยควจรบุคคลผูไดรูปฌานโดยทํา
บริกรรมในรูปภายนอก ยอมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกนี้จัดเปนวิโมกขที่ ๒ โยคาวจรบุคคล
เปนผูนอมจิตไปวา งามแท นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๓ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ
อากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา อากาศไมมีที่สุด ดังนี้ อยู นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๔
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เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน
โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้ อยู นี้จดั เปนวิโมกขที่ ๕ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณ
นอยหนึ่งไมมี ดังนี้อยู นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๖ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ
ทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๗ เพราะกาว
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อยู
นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๘
คําวา สมาธิ ไดแกสมาธิ ๓ คือ สวิตักกสวิจารสมาธิ อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ อวิตักกาวิจารสมาธิ
คําวา สมาบัติ ไดแกอนุปพุ พวิหารสมาบัติ ๙ คือ ปฐมฌานสมาบัติทุติยฌานสมาบัติ
ตติยฌานสมาบัติ จตุตถฌานสมาบัติ อากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ
อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
คําวา ความเศราหมอง ไดแกธรรมขางฝายเสื่อม
คําวา ความผองแผว ไดแกธรรมขางฝายวิเศษ
คําวา ความออก ไดแกแมความผองแผว ก็ชื่อวา ความออก แมความออกจากสมาธิ
นั้นๆ ก็ชื่อวา ความออก
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในความ
เศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ นั้น อันใด
นี้ชื่อวา ญาณรูค วามเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และ
สมาบัติ ตามความเปนจริงของพระตถาคต
[๘๔๖] ญาณรูความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปนจริงของพระตถาคต
เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงระลึกชาติหนหลังไดหลายๆ ชาติ คือ ชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบางแสนชาติบาง หลายสังวัฏฏกัปปบาง
หลายวิวัฏฏกัปปบาง หลายสังวัฏฏวิวัฏฏกัปปบาง วาขาพเจาอยูใ นภพโนน มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้
มีวรรณะอยางนี้มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุอยางนี้ ขาพเจา
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จุติจากชาตินั้นแลวไปเกิดในภพโนน ขาพเจาอยูในภพนัน้ มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้มีวรรณะ
อยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุอยางนี้ขาพเจาจุตจิ ากชาตินั้นแลว
มาเกิดในภพนี้ พระตถาคตทรงระลึกชาติหนหลังไดหลายๆ ชาติ พรอมทั้งอาการและอุกเทส
ดวยประการฉะนี้
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในความระลึกชาติ
หนหลังไดนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปนจริง
ของพระตถาคต
[๘๔๗] ญาณรูความจุตแิ ละเกิดแหงสัตวทั้งหลายของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ มีทพิ พจักขุอันบริสุทธิ์ลวงเลยจักขุของสามัญมนุษย ทรงเห็นเหลา
สัตวผูกําลังจุตแิ ละเกิด เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไปสุคติ ไปทุคติ
ทรงทราบเหลาสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวทั้งหลายผูเจริญเหลานีห้ นอ ประกอบกายทุจริต
ประกอบวจีทจุ ริต ประกอบมโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือเอามิจฉา
ทิฏฐิกรรมเบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรกหรือสัตวผูเจริญเหลานี้ ประกอบกายสุจริต ประกอบวจีสุจริต ประกอบมโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนสัมมาทิฏฐิ ถือเอาสัมมาทิฏฐิกรรมสัตวเหลานั้น เบื้องหนา
แตความตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคพระตถาคตมีทิพพจักขุอันบริสุทธิ์
ลวงเลยจักขุของสามัญมนุษย ทรงเห็นเหลาสัตวผูกําลังจุติและเกิด เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไปสุคติไปทุคติ ทรงทราบเหลาสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในความจุตแิ ละ
เกิดแหงสัตวทงั้ หลายนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความจุตแิ ละเกิดแหงสัตวทั้งหลายของพระ
ตถาคต
[๘๔๘] ญาณรูความสิ้นอาสวะ ตามความเปนจริงของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ทรงรูยิ่งดวยพระองคเอง ทรงทําใหแจง ทรงเขาถึงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป อยูในทิฏฐิธรรม
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิในความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความสิ้นอาสวะตามความเปนจริง ของ
พระตถาคต ฉะนี้แล
ญาณวิภังค จบบริบูรณ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 419
๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค
มาติกา
เอกกมาติกา
[๘๔๙] ความมัวเมาในชาติ ความมัวเมาในโคตร ความมัวเมาในความไมมีโรค ความ
มัวเมาในความเปนหนุมสาว ความมัวเมาในชีวิต ความมัวเมาในลาภ ความมัวเมาในสักการะ
ความมัวเมาในการทําความเคารพ ความมัวเมาในความเปนหัวหนา ความมัวเมาในบริวาร ความ
มัวเมาในโภคสมบัติ ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี ความมัวเมาในการศึกษา
ความมัวเมาในปฏิภาณ ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปน
วัตร ความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น ความมัวเมาในอิริยาบถ ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์
ความมัวเมาในยศ ความมัวเมาในศีล ความมัวเมาในฌาน ความมัวเมาในศิลปะ ความมัวเมา
ในความมีทรวดทรงสูง ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด ความมัวเมาในความมีทรวดทรง
งาม ความมัวเมาในความมีรา งกายบริบูรณความมัวเมา ความประมาท ความหัวดื้อ ความแขงดี
ความอยากไดเกินประมาณความมักมาก ความปรารถนาลามก การพูดเสียดแทง การพูดเกียดกัน
การชอบตกแตง การประพฤติไมสมควร ความไมยนิ ดี ความโงกงวง ความบิดกาย ความเมา
อาหาร ความยอหยอนแหงจิต การหลอกลวง การพูดประจบ การแสดงนิมิต การพูดติเตียน
การแลกเปลี่ยนลาภดวยลาภ ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขาความสําคัญตนวาเสมอเขา ความ
สําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอ
เขาผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา ผูเสมอเขา
สําคัญตนวาเสมอเขา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ความถือตัว ความ
ดูหมิ่นผูอื่น ความเยอหยิ่ง ความดูหมิน่ ตัวเอง ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ ความสําคัญ
วามีอัตตาตัวตน ความถือตัวผิด ความคิดถึงญาติความคิดถึงชนบท ความคิดไมตายตัว ความ
คิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอื่น ความคิดเกีย่ วดวยลาภสักการะและชื่อเสียง ความคิดเกีย่ วดวย
ความไมมีใครดูหมิ่น
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ทุกมาติกา
[๘๕๐] โกธะ ความโกรธ อุปนาหะ ความผูกโกรธไว มักขะ ความลบหลูคุณทาน
ปลาสะ ความตีเสมอ อิสสา ความริษยา มัจฉริยะ ความตระหนี่ มายา ความเจาเลห
สาเถยยะ ความโออวด อวิชชา ความไมรูภวตัณหา ความปรารถนาภพ ภวทิฏฐิ ความเห็น
วาเกิด วิภวทิฏฐิ ความเห็นวาไมเกิด สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเทีย่ ง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็น
วาไมเทีย่ ง อันตวาทิฏฐิ ความเห็นวามีที่สุด อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นวาไมมีที่สุด ปุพพันตานุ
ทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอนาคตอหิรกิ ะ ความ
ไมละอายตอการประพฤติทุจริต อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต โทวจัสสตา
ความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา ความเปนผูม ีมิตรชั่ว อนาชชวะ ความไมซื่อตรง อมัททวะ
ความไมออนโยน อขันติ ความไมอดทน อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม อสาขัลยะ ความ
ไมมีวาจาออนหวานอัปปฏิสนั ถาระ ความไมมีการปฏิสันถาร อินทริยอคุตตทวารตา ความเปน
ผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ โภชนอมัตตัญุตา ความเปนผูไ มรูประมาณในโภชนาหารมุฏฐสัจจะ
ความเปนผูไมมีสติ อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะสีลวิปตติ ความวิบัตแิ หงศีล
ทิฏฐิวิปตติ ความวิบัติแหงทิฏฐิ อัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายใน พหิทธาสัญโญชนะ
สัญโญชนภายนอก
ติกมาติกา
[๘๕๑] อกุศลมูล ๓ อกุศลวิตก ๓ อกุศลสัญญา ๓ อกุศลธาตุ ๓ทุจริต ๓
อาสวะ ๓ สัญโญชน ๓ ตัณหา ๓ ตัณหา ๓ แมอีกนัยหนึ่ง ตัณหา ๓แมอีกนัยหนึ่ง
เอสนา ๓ วิธา ๓ ภัย ๓ ตมะ ๓ ติตถายตนะ ๓ กิญจนะ ๓อังคณะ ๓ มละ ๓ วิสมะ ๓
วิสมะ ๓ แมอกี นัยหนึ่ง อัคคิ ๓ กสาวะ ๓ กสาวะ ๓ แม อีกนัยหนึ่ง อัสสาททิฏฐิ ความ
เห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี อัตตานุทิฏฐิความเห็นผิดวามีอัตตาตัวตน มิจฉาทิฏฐิ ความ
เห็นผิด อรติ ความไมยนิ ดีวิเหสา ความเบียดเบียน อธัมมจริยา ความประพฤติอธรรม
โทวจัสสตาความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ
อุทธัจจะ ความฟุงซาน โกสัชชะ ความเกียจคราน ปมาทะ ความประมาทอสันตุฏฐิตา
ความไมสันโดษ อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะมหิจฉตา ความมักมาก อหิริกะ
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ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต
ปมาทะ ความประมาท อนาทริยะความไมเอื้อเฟอ โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา
ความเปนผูมีมติ รชั่ว อัสสัทธิยะ ความไมเชือ่ อวทัญุตา ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจ
ความตระหนีอ่ ันกระดาง โกสัชชะ ความเกียจคราน อุทธัจจะ ความฟุง ซานอสังวร ความ
ไมสํารวม ทุสสีลยะ ความทุศีล อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยเจา สัทธัมม
อโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม อุปารัมภจิตตตา ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี มุฏฐสัจจะ
ความเปนผูไมมีสติ อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซาน
แหงจิต อโยนิโสมนสิการ ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว
เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต
จตุกกมาติกา
[๘๕๒] อาสวะ ๔ คันถะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อุปาทาน ๔ ตัณหุปปาทา ๔
อคติคมนะ ๔ วิปริเยสะ ๔ อนริยโวหาร ๔ อนริยโวหาร ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ทุจริต ๔ ทุจริต ๔
แมอีกนัยหนึ่ง ภัย ๔ ภัย ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ภัย ๔แมอกี นัยหนึ่ง ภัย ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ทิฏฐิ ๔
ปญจกมาติกา
[๘๕๓] โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ มัจฉริยะ ๕สังคะ ๕
สัลละ ๕ เจโตขีละ ๕ เจตโสวินิพนั ธะ ๕ นิวรณ ๕ อนันตริยกรรม๕ ทิฏฐิ ๕ เวร ๕
พยสนะ ๕ โทษแหงความไมอดทน ๕ ภัย ๕ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕
ฉักกมาติกา
[๘๕๔] วิวาทมูล ๖ เคหสิตฉันทราคธรรม ๖ วิโรธวัตถุ ๖ ตัณหากายะ ๖ อคารวะ ๖
ปริหานิยธรรม ๖ ปริหานิยธรรม ๖ แมอีกนัยหนึ่งโสมนัสสอุปวิจาร ๖ โทมนัสสอุปวิจาร ๖
อุเปกขาอุปวิจาร ๖ เคหสิตโสมนัส๖ เคหสิตโทมนัส ๖ เคหสิตอุเปกขา ๖ ทิฏฐิ ๖

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 422
สัตตกมาติกา
[๘๕๕] อนุสัย ๗ ปริยุฏฐาน ๗ สัญโญชน ๗ อสัทธรรม ๗ ทุจริต ๗มานะ ๗
ทิฏฐิ ๗
อัฏฐกมาติกา
[๘๕๖] กิเลสวัตถุ ๘ กุสีตวัตถุ ๘ จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ อนริยโวหาร ๘
มิจฉัตตะ ๘ ปุริสโทษ ๘ อสัญญีวาทะ ๘ เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘
นวกมาติกา
[๘๕๗] อาฆาตวัตถุ ๙ ปุริสมละ ๙ มานะ ๙ ตัณหามูลกธรรม ๙ อิญชิตะ๙
มัญญิตะ ๙ผันทิตะ ๙ ปปญจิตะ ๙ สังขตะ ๙
ทสกมาติกา
[๘๕๘] กิเลสวัตถุ ๑๐ อาฆาตวัตถุ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ สัญโญชน๑๐
มิจฉัตตะ ๑๐ มิจฉาทิฏฐิมีวตั ถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐีมีวัตถุ ๑๐
[๘๕๙] ตัณหาวิจริตอาศัยอายตนะภายใน ๑๘ ตัณหาวิจริต อาศัยอายตนะภายนอก ๑๘
ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๓๖
ตัณหาวิจริตเปนอดีต ๓๖ ตัณหาวิจริตเปนอนาคต ๓๖ ตัณหาวิจริตเปนปจจุบนั ๓๖
ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘
ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหมชาลสูตร
มาติกา จบ
เอกกนิเทศ
[๘๖๐] ในเอกกมาติกาเหลานั้น ความมัวเมาในชาติ เปนไฉน
ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง
เพราะอาศัยชาติ นี้เรียกวา ความมัวเมาในชาติ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 423
[๘๖๑] ความมัวเมาในโคตร เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยโคตรนี้เรียกวา ความ
มัวเมาในโคตร
ความมัวเมาในความไมมโี รค เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความไมมีโรค นี้เรียกวา
ความมัวเมาในความไมมีโรค
ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนหนุมสาว นี้เรียกวา
ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว
ความมัวเมาในชีวิต เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยชีวิต นี้เรียกวา ความ
มัวเมาในชีวิต
ความมัวเมาในลาภ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยลาภ นี้เรียกวา ความ
มัวเมาในลาภ
ความมัวเมาในสักการะ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยสักการะนี้เรียกวา ความ
มัวเมาในสักการะ
ความมัวเมาในการทําความเคารพ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยการทําความเคารพ นี้เรียก
วา ความมัวเมาในการทําความเคารพ
ความมัวเมาในความเปนหัวหนา เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนหัวหนา นี้เรียก
วา ความมัวเมาในความเปนหัวหนา
ความมัวเมาในบริวาร เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยบริวาร นีเ้ รียกวา ความ
มัวเมาในบริวาร
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ความมัวเมาในโภคสมบัติ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยโภคสมบัตินี้เรียกวา
ความมัวเมาในโภคสมบัติ
ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยวรรณะแหงสรีระและ
คุณความดี นี้เรียกวา ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี
ความมัวเมาในการศึกษา เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยการศึกษานี้เรียกวา
ความมัวเมาในการศึกษา
ความมัวเมาในปฏิภาณ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยปฏิภาณ นี้เรียกวา ความ
มัวเมาในปฏิภาณ
ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนผูรัตตัญู นี้
เรียกวา ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู
ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวัตร เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนผูถือบิณฑบาต
เปนวัตร นีเ้ รียกวา ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวัตร
ความมัวเมาในความไมมใี ครดูหมิ่น เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความไมมีใครดูหมิ่น นี้
เรียกวา ความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น
ความมัวเมาในอิริยาบถ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยอิริยาบถ นี้เรียกวา ความ
มัวเมาในอิริยาบถ
ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยอิทธิฤทธิ์นี้เรียกวา
ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์
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ความมัวเมาในยศ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยยศ นีเ้ รียกวา ความ
มัวเมาในยศ
ความมัวเมาในศีล เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยศีล นี้เรียกวา ความ
มัวเมาในศีล
ความมัวเมาในฌาน เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยฌาน นี้เรียกวา ความ
มัวเมาในฌาน
ความมัวเมาในศิลปะ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยศิลปะ นี้เรียกวา ความ
มัวเมาในศิลปะ
ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงสูง นี้
เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง
ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงสันทัด
นี้เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด
ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงงาม นี้
เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม
ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ เปนไฉน
ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะ
อาศัยความมีรา งกายบริบูรณ นี้เรียกวา ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ
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[๘๖๒] ความมัวเมา เปนไฉน
ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด
นี้เรียกวา ความมัวเมา
[๘๖๓] ความประมาท เปนไฉน
ความปลอยจิตไป ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไป ในกายทุจริต วจีทจุ ริตมโนทุจริต
หรือในกามคุณ ๕ หรือความกระทําโดยไมเคารพ ความกระทําโดยไมติดตอ ความกระทําไมมั่นคง
ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทํา
ใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งใจจริง ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ใน
การเจริญกุศลธรรมทั้งหลายความประมาท กิริยาที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะ
เชนวานี้นี้เรียกวา ความประมาท
[๘๖๔] ความหัวดื้อ เปนไฉน
ความหัวดือ้ กิริยาที่หวั ดือ้ สภาพที่หวั ดือ้ ความแข็งกระดาง ความหยาบคาย ความ
ถือรั้น ความไมออนโยน อันใด นี้เรียกวา ความหัวดื้อ
[๘๖๕] ความแขงดี เปนไฉน
ความแขงดี ความแขงขึ้นหนา กิรยิ าที่แขงดี กิริยาที่แขงขึ้นหนา สภาพที่แขงขึ้นหนา
อันใด นีเ้ รียกวา ความแขงดี
[๘๖๖] ความอยากไดเกินประมาณ เปนไฉน
ความอยากไดมากของภิกษุผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปจจย
เภสัช และบริขาร หรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนาความมักมาก ความกําหนัด
ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันใด มีลกั ษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความ
อยากไดเกินประมาณ
[๘๖๗] ความมักมาก เปนไฉน
ความอยากไดมากของภิกษุผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปจจย
เภสัช และบริขาร หรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนาความมักมาก ความกําหนัด
ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันใด มีลกั ษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความ
มักมาก
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[๘๖๘] ความปรารถนาลามก เปนไฉน
คนบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวาเปนผูม ีศรัทธา
เปนผูทุศีล ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีศลี เปนผูมีการศึกษานอย ยอมปรารถนา
วา ขอชนจงรูเราวา เปนผูม ีการศึกษามาก เปนผูยนิ ดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมปรารถนา
วา ขอชนจงรูเราวา เปนผูช อบสงัด เปนผูเกียจคราน ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา
เปนผูปรารภความเพียรเปนผูมีสติหลงลืม ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูม ีสติตั้งมั่น
เปนผูมีจิตไมตั้งมั่น ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีจิตตั้งมัน่ เปนผูมีปญญาทราม
ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูม ีปญญา เปนผูยังไมสิ้นอาสวะยอมปรารถนาวา ขอ
ชนจงรูเราวา เปนผูสิ้นอาสวะ ความปรารถนา การปรารถนาความปรารถนาลามก ความกําหนัด
ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความ
ปรารถนาลามก
[๘๖๙] การพูดเสียดแทง เปนไฉน
การพูดเสียดแทง สภาพทีพ่ ูดเสียดแทง การพูดเปนสี่เหลี่ยมสี่คม กิริยาที่พูดเปน
สี่เหลี่ยมสี่คม การพูดมีเหลี่ยมมีคู สภาพที่พูดมีเหลีย่ มมีคู อันใด นี้เรียกวา การพูดเสียดแทง
[๘๗๐] การพูดเกียดกัน เปนไฉน
การพูดเกียดกัน กิรยิ าที่พดู เกียดกัน สภาพที่พูดเกียดกัน ความละโมภกิริยาที่ละโมภ
สภาพที่ละโมภ ความถอมตนเพื่อจะได ความตองการสิง่ ที่ประณีตอันใด นี้เรียกวา การพูด
เกียดกัน
[๘๗๑] การชอบตกแตง เปนไฉน
การตกแตงจีวร การตกแตงบาตร การตกแตงเสนาสนะ การตกแตงกายอันเปอยเนา
หรือการตกแตงบริขารภายนอก การประเทืองผิว การเลนหัว การราเริง ความกําหนัดยินดี
สภาพที่กําหนัดยินดี ความตกแตง กิรยิ าทีต่ กแตงอันใด นี้เรียกวา การชอบตกแตง
[๘๗๒] ความประพฤติไมสมควร เปนไฉน
ความไมประพฤติตาม ความประพฤติขัดขืน ความไมเอื้อเฟอ สภาพที่ไมเอื้อเฟอ
ความไมเคารพ ความไมเชื่อฟง ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูควรเคารพคือ บิดามารดา พีช่ าย
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พี่สาว อาจารย อุปชฌายะ พระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา นีเ้ รียกวา ความประพฤติ
ไมสมควร
[๘๗๓] ความไมยินดี เปนไฉน
ความไมยนิ ดี กิริยาทีไ่ มยินดี ความไมยินดียิ่ง กิรยิ าที่ไมยินดียิ่ง ความรําคาญ ความ
กระวนกระวายใจ ในเสนาสนะที่สงัด หรือในอธิกุศลธรรมคือสมถะและวิปสสนาอยางใด
อยางหนึ่ง นี้เรียกวา ความไมยินดี
[๘๗๔] ความโงกงวง เปนไฉน
ความงวงงุน กิริยาที่งว งงุน สภาพที่ใจงวงงุน ความเกียจคราน กิรยิ าที่เกียจคราน
สภาพที่เกียจคราน อันใด นี้เรียกวา ความโงกงวง
[๘๗๕] ความบิดกาย เปนไฉน
ความเหยียดกาย การเหยียดกาย ความโนมกายไปขางหนา ความโนมกายไปรอบ ๆ
ความตั้งตัวตรง ความไมสบายกาย อันใดนีเ้ รียกวา ความบิดกาย
[๘๗๖] ความเมาอาหาร เปนไฉน
ความมึนเมาเพราะอาหาร ความอึดอัดเพราะอาหาร ความรอนกระวนกระวายเพราะ
อาหาร ความหนักเนื้อหนักตัวเพราะอาหาร อันใด ของผูบริโภคอาหารแลว นี้เรียกวา ความ
เมาอาหาร
[๘๗๗] ความยอหยอนแหงจิต เปนไฉน
ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแทความถดถอย
การยอหยอน กิริยาที่ยอหยอน สภาพที่ยอหยอน การหดหู กิริยาทีห่ ดหู สภาพที่หดหู แหงจิต
อันใด นีเ้ รียกวา ความยอหยอนแหงจิต
[๘๗๘] การหลอกลวง เปนไฉน
การหลอกลวงเกี่ยวดวยการเสพปจจัย การหลอกลวงดวยการพูดเลียบเคียงหรือการ
ดํารงอิริยาบถ กิริยาที่ดํารงอิริยาบถ ความดํารงอิริยาบถดวยดี ความสยิว้ หนา สภาพทีส่ ยิ้วหนา
การหลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง สภาพที่หลอกลวงของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง ผูม
ีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา นี้เรียกวา การหลอกลวง
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[๘๗๙] การพูดประจบ เปนไฉน
การทักทายคนอื่น การแนะนําตัวเอง การพูดปลอบโยน การพูดยกยองการพูดเยินยอ
การพูดออมคอม การพูดชมเชย การพูดสรรเสริญ การพูดสรรเสริญบอยๆ การพูดเอาใจให
คนรัก การพูดยกยองเพื่อตองการใหเขารักการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถั่ว การเปนผูรับ
เลี้ยงเด็ก ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชือ่ เสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา
อันใดนีเ้ รียกวา การพูดประจบ
[๘๘๐] การแสดงนิมิต เปนไฉน
การทํานิมติ ความฉลาดในการทํานิมิต การพูดเกีย่ วดวยปจจัย การพูดเปนเลศนัย
การกระซิบใกลๆ การพูดเลียบเคียง แกชนเหลาอื่น อันใด ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อ
เสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํานี้เรียกวา การแสดงนิมิต
[๘๘๑] การพูดติเตียน เปนไฉน
การดา การพูดขม การนินทา การพูดตําหนิโทษ การกลาวโทษ การพูดติเตียน การ
พูดเหยียดหยาม การพูดใหเสียชื่อเสียง การพูดใหเสียชื่อเสียงอยางรายแรง การนําเรือ่ งไป
เที่ยวติเตียน การพูดไพเราะตอหนานินทาลับหลังแกชนเหลาอื่น อันใด ของภิกษุผูมุงลาภ
สักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา นี้เรียกวา การพูดติเตียน
[๘๘๒] การแลกเปลี่ยนลาภดวยลาภ เปนไฉน
ภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา นํา
อามิสที่ไดจากขางนี้ไปใหขางโนน นําอามิสที่ไดจากขางโนนมาใหขางนี้ การปรารถนา การเสาะ
หา การแสวงหา กิริยาที่เทีย่ วหา กิรยิ าที่แสวงหา ซึ่งอามิสดวยอามิส อันใด มีลักษณะเชน
วานี้ นี้เรียกวา การแลกเปลี่ยนลาภดวยลาภ
[๘๘๓] ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถือตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร
โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่
การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาทีถ่ ือ
ตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จติ ตอง
การเปนดุจธง อันใดมีลักษณะเชนวานี้ นีเ้ รียกวา ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา
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[๘๘๔] ความสําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถือตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร
โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดย ความเปนใหญ โดยหนาที่
การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตนการเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการ
เปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญตนวาเสมอเขา
[๘๘๕] ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอยางใดอยางหนึง่ คือโดยชาติ โดย
โคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพยโดยความเปนใหญ โดย
หนาที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิน่ ตน
กิริยาที่ดหู มิ่นตน สภาพที่ดหู มิ่นตน ความเกลียดตน ความเกลียดตนยิ่ง สภาพที่เกลียดตนยิ่ง
ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้ รียกวา
ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา
[๘๘๖] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเลิศกวาคนอืน่ ๆ โดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดย
ทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะโดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือ
โดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนวาเลิศกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือ
ตัว สภาพที่ถอื ตัว การยกตนการเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จติ ตอง
การเปนดุจธงอันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
[๘๘๗] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุลโดยความเปนผูมีรูปงาม โดย
ทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ
เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่
ถือตัว การยกตนการเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จติ ตองการเปนดุจธง
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
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[๘๘๘] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดย
ทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือ
โดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวดูหมิน่ ตน ความดูหมิน่ ตน
กิริยาที่ดหู มิ่นตน ความเกลียดตน กิรยิ าที่เกลียดตนยิ่ง สภาพที่เกลียดตนอยางยิ่ง ความดูถูก
ตน ความดูถูกตนวาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวา
เขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
[๘๘๙] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอเขา ถือตัววาเลิศกวาคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา
เลิศกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถอื ตัว สภาพที่ถอื ตัว การยกตน
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลกั ษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
[๘๙๐] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอเขา ถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา
เสมอกับคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาทีถ่ ือตัว สภาพทีถ่ ือตัว การยกตน
การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จติ ตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
[๘๙๑] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอเขา ถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา
เลวกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิน่ ตน สภาพที่ดหู มิ่นตน
ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตนยิ่ง สภาพที่ดูหมิ่นตน ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา
ความดูแคลนตน อันใด มีลกั ษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
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[๘๙๒] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเลวกวาเขา ถือตนวาเลิศกวาคนอื่นๆโดยอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา
เลิศกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว การถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว การยกตน
การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้นความที่จติ ตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขาสําคัญตนวาเลิศกวาเขา
[๘๙๓] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลวกวาเขา ถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา
เสมอกับคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาทีถ่ ือตัว สภาพทีถ่ ือตัว การยกตน
การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้นความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลกั ษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขาสําคัญตนวาเสมอเขา
[๘๙๔] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดย
ชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ เขาอาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอืน่ ๆ เชน
นั้นแลวดูหมิน่ ตน ความดูหมิน่ ตน กิรยิ าที่ดหู มิ่นตนสภาพที่ดูหมิ่นตน ความเกลียดตน กิริยา
ที่เกลียดตน สภาพที่เกลียดตนยิ่งความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
[๘๙๕] ความถือตัว เปนไฉน
ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตนความที่จิตตองการเปนดุจธง
การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด นีเ้ รียกวา ความถือตัว
[๘๙๖] ความดูหมิ่นผูอื่น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ดูหมิ่นคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือโดยชาติ โดย
โคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาทีถ่ ือตัวสภาพทีถ่ ือตัว การยกตน
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้นความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลกั ษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา ความดูหมิ่นผูอื่น
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[๘๙๗] ความเยอหยิ่ง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เบื้องตนถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ ตอมาภายหลังถือตนวา
เลิศกวาคนอื่นๆ ไมลดตนใหต่ํากวาคนอืน่ ๆ โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่งคือ โดยชาติ โดย
โคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาทีถ่ ือตัว สภาพทีถ่ ือตัว การยกตน
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลกั ษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา ความเยอหยิ่ง
[๘๙๘] ความดูหมิ่นตนเอง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ดูหมิ่นตนเอง โดยเหตุอยางหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร โดย
ความเปนลูกผูม ีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดย
หนาที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิน่ ตน
กิริยาที่ดหู มิ่นตน สภาพที่ดหู มิ่นตน ความเกลียดตน ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา
ความดูแคลนตน อันใด มีลกั ษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความดูหมิน่ ตนเอง
[๘๙๙] ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ เปนไฉน
ความสําคัญวาถึงแลวในธรรมที่ตนยังไมถึง ความสําคัญวาทําแลวในกิจที่ตนยังไมไดทํา
ความสําคัญวาบรรลุแลวในธรรมที่ตนยังไมบรรลุ ความสําคัญวาไดทําใหแจงแลว ในธรรมที่ตน
ยังไมไดทําใหแจง ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิด
ชูตนดุจธง ความยกตนขึน้ ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใดมีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ
[๙๐๐] ความสําคัญวามีอัตตาตัวตน เปนไฉน
ความสําคัญในรูป วาเปนตัวเรา ความพอใจในรูปวาเปนตัวเรา ความเขาใจในรูป
วาเปนตัวเรา ความสําคัญในเวทนาวาตัวเรา ฯลฯ ความสําคัญในสัญญาวาเปนตัวเรา ฯลฯ
ความสําคัญในสังขารวาเปนตัวเรา ฯลฯ ความสําคัญในวิญญาณวาเปนตัวเรา ความพอใจใน
วิญญาณวาเปนตัวเรา ความเขาใจในวิญญาณวาเปนตัวเรา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการ
เปนดุจธง อันใดมีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญวา มีอัตตา ตัวตน
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[๙๐๑] ความถือตัวผิด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถือตนโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือโดยหนาที่การงานอัน
ลามก โดยศิลปะอันลามก โดยวิทยฐานะอันลามก โดยการศึกษาอันลามก โดยปฏิภาณอัน
ลามก โดยศีลอันลามก โดยวัตรอันลามก โดยศีลและวัตรอันลามก หรือโดยทิฏฐิอันลามก
ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัวการยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง การยก
ตนขึ้น ความทีจ่ ิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความถือตัวผิด
[๙๐๒] ความคิดถึงญาติ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภถึงหมู
ญาติ นี้เรียกวา ความคิดถึงญาติ
[๙๐๓] ความคิดถึงชนบท เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภถึงชนบท
นี้เรียกวา ความคิดถึงชนบท
[๙๐๔] ความคิดไมตายตัว เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณประกอบดวย
ทุกกรกิริยา หรือประกอบดวยทิฏฐิ นีเ้ รียกวา ความคิดไมตายตัว
[๙๐๕] ความคิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอนื่ เปนไฉน
สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ คลุกคลีกับคฤหัสถอยู มีความรื่นเริงรวมกัน มีความ
โศกเศรารวมกัน ถึงคราวสุข สุขดวย ถึงคราวทุกข ทุกขดวยเมื่อมีกิจทีจ่ ะพึงทําเกิดขึ้น
ก็พยายามชวยทําดวยตนเอง ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิดอันอิงอาศัย
กามคุณ ในการคลุกคลีกับคฤหัสถเหลานั้น นี้เรียกวา ความคิดเกีย่ วดวยความเอ็นดูผูอื่น
[๙๐๖] ความคิดเกี่ยวดวยลาภสักการะและชื่อเสียง เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภลาภ
สักการะและชือ่ เสียง นี้เรียกวา ความคิดเกีย่ วดวยลาภสักการะและชื่อเสียง
[๙๐๗] ความคิดเกี่ยวดวยความไมอยากใหใครดูหมิ่น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ รําพึงวา คนเหลาอื่นอยาไดดูหมิ่นเรา โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูม ีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดย
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ความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะโดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา โดยปฏิภาณ
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ ในความไมอยากใหใคร
ดูหมิ่นนัน้ นี้เรียกวาความคิดที่เกี่ยวดวยความไมอยากใหใครดูหมิ่น
ทุกนิเทศ
[๙๐๘] ในทุกมาติกาเหลานั้น โกธะ ความโกรธ เปนไฉน
ความโกรธ กิริยาที่โกรธ สภาพที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิรยิ าที่คิดประทุษราย
สภาพที่คิดประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย สภาพที่คดิ ปองราย ความยินราย
ความยินรายอยางแรง ความดุราย ความปากรายความไมแชมชื่นแหงจิต อันใด นีเ้ รียกวา
โกธะ ความโกรธ
อุปนาหะ ความผูกโกรธไว เปนไฉน
ความโกรธครั้งแรก ชื่อวา ความโกรธ ความโกรธในเวลาตอมา ชื่อวาความผูก
โกรธไว ความผูกโกรธไว กิริยาที่ผูกโกรธไว สภาพที่ผกู โกรธไว ความตั้งไว ความทรงไว
ความดํารงไว ความสั่งสมไว ความผูกพันไว ความยึดมั่นไวซึ่งความโกรธ อันใด มีลักษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา อุปนาหะ ความผูกโกรธไว
[๙๐๙] มักขะ ความลบหลูคุณทาน เปนไฉน
ความลบหลูคุณทาน กิริยาที่ลบหลูคุณทาน สภาพที่ลบหลูคุณทาน กิริยาที่ดูหมิน่ ผูมี
บุญคุณ การดูหมิ่นผูมีบุญคุณ อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวามักขะ ความลบหลูค ุณทาน
ปลาสะ ความตีเสมอ เปนไฉน
ความตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ สภาพที่ตีเสมอ ความตีตัวเสมอ โดยนําความชนะของ
ตนมาอาง เหตุแหงความวิวาท ความแขงดี ความไมลดละ อันใดนีเ้ รียกวา ปลาสะ ความ
ตีเสมอ
[๙๑๐] อิสสา ความริษยา เปนไฉน
ความริษยา กิริยาที่ริษยา สภาพที่ริษยา ความเกียดกัน กิริยาที่เกียดกันสภาพที่
เกียดกัน ในลาภ สักการะ การทําความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว และการบูชา ของ
ผูอื่น อันใด นีเ้ รียกวา อิสสา ความริษยา
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มัจฉริยะ ความตระหนี่ เปนไฉน
มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ อยาง คือ ความตระหนี่ที่อยู ความตระหนีต่ ระกูล ความ
ตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะและความตระหนี่ธรรม ความตระหนีก่ ิริยาที่ตระหนี่ สภาพ
ที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแนน ความปกปดความไมเอาใจใส อันใด มีลักษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา มัจฉริยะ ความตระหนี่
[๙๑๑] มายา ความเจาเลห เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ แลวตั้งความปรารถนาลามก
ไว เพราะมีความตองการปกปดทุจริตนั้นเปนเหตุ คือ ปรารถนาวาใครอยารูทันเราเลย ดําริวา
ใครอยารูทันเราเลย พูดวาใครอยารูทันเราเลย พยายามดวยกายวาใครอยารูทันเราเลย ความ
เจาเลห ความเปนคนเจาเลห กิริยาที่ทําใหหลง ความลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความ
หลีกเลี่ยง ความซอน ความซอนบัง ความปกปด ความปดบัง ความไมเปดเผย ความไมทํา
ใหแจง ความปดมิดชิด การกระทําที่ชั่ว อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้ รียกวา มายา ความ
เจาเลห
สาเถยยะ ความโออวด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูโออวด เปนผูโออวดมาก การโออวดสภาพที่โออวด
ความโออวด ความกระดาง สภาพที่กระดาง การพูดเปนเหลี่ยมเปนคู สภาพที่พดู เปนเหลี่ยม
เปนคู ของบุคคลนั้น อันใด นี้เรียกวา สาเถยยะความโออวด
[๙๑๒] อวิชชา ความไมรู เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะอันใด นี้เรียกวา
อวิชชา ความไมรู
ภวตัณหา ความปรารถนาภพ เปนไฉน
ความพอใจในภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ
ความเยื่อใยในภพ ความเรารอนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุน ในภพ อันใด นี้เรียกวา
ภวตัณหา ความปรารถนาภพ
[๙๑๓] ภวทิฏฐิ ความเห็นวาเกิด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาและโลกจักมี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิฯลฯ การถือเอา
โดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้ รียกวา ภวทิฏฐิความเห็นวาเกิด
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วิภวทิฏฐิ ความเห็นวาไมเกิด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาจักไมมีและโลกจักไมมี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาวิภวทิฏฐิ ความเห็นวาไมเกิด
[๙๑๔] สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาเที่ยงและโลกเที่ยง ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ
เอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง
อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาจักขาดสูญและโลกจักขาดสูญ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ
ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวา
ขาดสูญ
[๙๑๕] อันตวาทิฏฐิ ความเห็นวามีที่สุด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตามีที่สุด และโลภมีที่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อันตวาทิฎฐิ ความเห็นวามีที่สุด
อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นวาไมมีที่สุด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาไมมีที่สุด และโลภไมมีที่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาอนันตวาทิฏฐิ ความเห็นวาไมมี
ที่สุด
[๙๑๖] ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอดีตเกิด
ขึ้น นี้เรียกวา ปุพพันตานุทฏิ ฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต
อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอนาคต เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอนาคต
เกิดขึ้น นี้เรียกวา อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอนาคต
[๙๑๗] อหิริกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่ควรละอาย ความไมละอายตอการประ
กอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิรกิ ะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต
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อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งทีค่ วรเกรงกลัว ความไมเกรงกลัวตอ
การประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการ
ประพฤติทุจริต
[๙๑๘] โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน
กิริยาที่เปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพที่เปนผูว ายาก ความยึดถือขางขัดขืน
ความพอใจทางโตแยง กิรยิ าที่ไมเอื้อเฟอ ความไมเอื้อเฟอ ความไมเคารพ ความไมเชื่อฟง
ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตาความเปนผูวายาก
ปาปมิตตตา ความเปนผูมมี ิตรชั่ว เปนไฉน
บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ไมมีศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่ มีปญญทราม
การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดี ความภักดี ความจงรักภักดี
แกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ปาปมิตตตา
ความเปนผูมีมติ รชั่ว
[๙๑๙] อนาชชวะ ความไมซื่อตรง เปนไฉน
ความไมตรง สภาพที่ไมตรง ความคด ความโคง ความงอ อันใด นีเ้ รียกวา อนาชชวะ
ความไมซื่อตรง
อมัททวะ ความไมออนโยน เปนไฉน
ความไมออนนอม สภาพที่ไมออนนอม ความกระดาง ความหยาบคายสภาพทีก่ ระดาง
ความแข็งกระดาง ความถือรั้น ความไมออนนอม อันใด นี้เรียกวา อมัททวะ ความไมออนโยน
[๙๒๐] อขันติ ความไมอดทน เปนไฉน
ความไมอดทน สภาพทีไ่ มอดทน ความไมอดกลั้น ความดุราย ความปวดราว
ความไมแชมชืน่ แหงจิต อันใด นี้เรียกวา อขันตี ความไมอดทน
อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้งทางกายและ
ทางวาจา นีเ้ รียกวา อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม ความเปนผูทุศีลแมทั้งหมด ก็เรียกวา
อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม
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[๙๒๑] อสาขัลยะ ความเปนผูมีวาจาไมออนหวาน เปนไฉน
วาจาใด เปนปม หยาบคาย เผ็ดรอนตอผูอื่น กระทบผูอ ื่น ยั่วใหโกรธไมเปนไป
เพื่อสมาธิ บุคคลพูดวาจาเชนนั้น ความเปนผูมีวาจาไมออ นหวานความเปนผูมีวาจาไมสละ
สลวย ความเปนผูมีวาจาหยาบในลักษณะดังกลาวนั้นอันใด นี้เรียกวา อสาขัลยะ ความ
เปนผูมีวาจาไมออนหวาน
อัปปฏิสันถาระ ความไมมีการปฏิสันถาร เปนไฉน
ปฏิสันถาร ๒ คือ อามิสปฏิสันถาร ๑ ธัมมปฏิสันถาร ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม
ทําการปฏิสันถาร ดวยอามิสปฏิสันถาร หรือดวยธัมมปฏิสันถารนี้เรียกวา อัปปฏิสันถาระ
ความไมมีการปฏิสันถาร
[๙๒๒] อินทริยอคุตตทวารตา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมจักขุนทรีย
อยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียน ั้น ไมรักษา
จักขุนทรียน ั้น ไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ สูดกลิ่นดวย
ฆานะแลวฯลฯ ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ
ดวยใจแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและ
โทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมมนินทรียอยูเพราะการไมสาํ รวมมนินทรียใดเปน
เหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนนั้ ไมรักษามนินทรียนั้น ไมสําเร็จการสํารวมใน
มนินทรียนนั้
การไมคุมครอง กิริยาที่ไมคุมครอง การไมรักษา การไมสํารวม ซึ่งอินทรีย ๖ เหลานี้
อันใด นีเ้ รียกวา อินทริยอคุตตทวารตา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖
โภชนอมัตตัญุตา ความไมรูประมาณในโภชนาหาร เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารเพื่อเลนเพื่อมัวเมา
เพื่อใหผวิ พรรณสวยงาม เพือ่ ความอวนพี ความไมสันโดษ ความไมรูประมาณ ความไมพิจารณา
ในโภชนาหารนั้น อันใด นี้เรียกวา โภชนอมัตตัญุตา ความไมรูประมาณในโภชนาหาร
[๙๒๓] มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ เปนไฉน
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ความระลึกไมได ความตามระลึกไมได ความหวนระลึกไมได ความระลึกไมได สภาพ
ที่ระลึกไมได สภาพที่ทรงจํา ความเลื่อนลอย ความหลงลืมอันใด นีเ้ รียกวา มุฏฐสัจจะ
ความเปนผูไมมีสติ
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกวา
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
[๙๒๔] สีลวิปตติ ความวิบัติแหงศีล เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้งทางกายและ
ทางวาจา นีเ้ รียกวา สีลวิปตติ ความวิบัตแิ หงศีล ความทุศีลแมทั้งหมด ก็เรียกวา สีลวิปต ติ
ความวิบัตแิ หงศีล
ทิฏฐิวิปตติ ความวิบัตแิ หงทิฏฐิ เปนไฉน
ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณผปู ฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวประกาศใหผูอื่น
รูได ไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาทิฏฐิวิปตติ ความวิบัติแหงทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด ก็เรียกวา
ทิฏฐิวิปตติความวิบัติแหงทิฏฐิ
[๙๒๕] อัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายใน เปนไฉน
สัญโญชนเบื้องต่ํา ๕ จัดเปนอัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายในสัญโญชนเบื้องสูง
๕ จัดเปนพหิทธาสัญโญชนะ สัญโญชนภายนอก
ติกนิเทศ
[๙๒๖] ในติกมาติกาเหลานั้น อกุศลมูล ๓ เปนไฉน
โลภะ โทสะ โมหะ
บรรดาอกุศลมูล ๓ นั้น โลภะ เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดีความเพลิดเพลิน
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิตความอยาก ความสยบ
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยูความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป
ธรรมชาติผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดธรรมชาติผูยังใหเกิดพรอม ธรรมชาติ
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อันรอยรัด ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือน
เสนดาย ธรรมชาติอันแผไปธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสองปณิธาน ธรรมชาติ
ผูนําไปสูภพตัณหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยือ่ ใย ความหวงใย
ความผูกพัน การหวัง กิรยิ าทีห่ วัง สภาพที่หวัง ความหวังรูป ความหวังเสียงความหวัง
กลิ่น ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพยความหวังบุตร
ความหวังชีวิต ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง การกระซิบ
กิริยาที่กระซิบ สภาพที่กระซิบ การละโมภ กิริยาที่ละโมภ สภาพที่ละโมภ ธรรมชาติที่เปน
เหตุซมซานไป ความใครในอารมณดีๆความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินขนาด
ความติดใจ กิรยิ าที่ติดใจความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ (คือ ราคะที่สหรคต
ดวยอุจเฉททิฏฐิ) รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหาธัมมตัณหา
โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ นิวรณ เครื่องปดบังเครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย
ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย ความปรารถนาวัตถุมีอยางตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุ
แหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร แดนแหงมาร ตัณหาเหมือนแมน้ํา
ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ
อันใดนีเ้ รียกวา โลภะ
โทสะ เปนไฉน
ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเราแลวความอาฆาต
ยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนกี้ ําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้
จักทําความเสือ่ มเสียแกเรา ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทาํ ความเสื่อมเสียแกคนผู
เปนที่รักที่ชอบพอของเราแลว ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก
คนผูเปนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้จกั ทําความเสื่อมเสียแกคน
ผูเปนที่รักที่ชอบพอของเรา ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทาํ ความเจริญแกคนผู
ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเราแลว ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความ
เจริญแกผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้จักทําความ
เจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา หรือความอาฆาตยอมเกิดขึ้นในฐานะอันใชเหตุ
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ความอาฆาตแหงจิต การกระทบกระทั่งความกระทบกระทั่ง ความยินราย ความขุนเคือง การ
ขุนเคือง ความขุนเคืองอยางแรง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษราย ความมุงคิด
ประทุษราย ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายทางใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ สภาพ
ที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย สภาพที่คิดประทุษราย ความคิดปองราย
กิริยาที่คิดปองราย สภาพที่คดิ ปองราย การยินราย ความยินรายความดุราย ความปากราย
ความไมแชมชืน่ แหงจิต อันใด มีลักษณะเชนวานีน้ ี้เรียกวา โทสะ
โมหะ เปนไฉน
ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรใู นทุกขนิโรธ ความไมรูใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคตความไมรทู ั้งในสวน
อดีตและสวนอนาคต ความไมรูในธรรมอันเปนปจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรูความไมรูโดยสมควร ความไมรตู ามเปนจริง ความไม
แทงตลอด ความไมถือเอาโดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพนิ ิจ ความไม
พิจารณา การไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง
ความลุมหลง ความหลงไหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้ รียกวา
โมหะ
เหลานี้เรียกวา อกุศลมูล ๓
[๙๒๗] อกุศลวิตก ๓ เปนไฉน
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก
บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยกามนีเ้ รียกวา กาม
วิตก
พยาบาทวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความพยาบาท นี้เรียกวา
พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความเบียดเบียน นี้
เรียกวา วิหิงสาวิตก
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เหลานี้เรียกวา อกุศลวิตก ๓
[๙๒๘] อกุศลสัญญา ๓ เปนไฉน
กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา
บรรดาสัญญา ๓ นั้น กามสัญญา เปนไฉน
ความจํา กิรยิ าที่จํา สภาพที่จํา อันเกีย่ วดวยกาม นี้เรียกวา กามสัญญา
พยาบาทสัญญา เปนไฉน
ความจํา กิรยิ าที่จํา สภาพที่จํา เกีย่ วดวยพยาบาท นี้เรียกวา พยาบาทสัญญา
วิหิงสาสัญญา เปนไฉน
ความจํา กิรยิ าที่จํา สภาพที่จํา อันเกีย่ วดวยความเบียดเบียน นี้เรียกวาวิหิงสาสัญญา
เหลานี้เรียกวา อกุศลสัญญา ๓
[๙๒๙] อกุศลธาตุ ๓ เปนไฉน
กามธาตุ พยาบาทธาตุ วิหิงสาธาตุ
บรรดาอกุศลธาตุ ๓ นั้น กามธาตุ เปนไฉน
กามวิตก จัดเปนกามธาตุ พยาบาทวิตก จัดเปนพยาบาทธาตุ วิหิงสาวิตก จัดเปน
วิหิงสาธาตุ
บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยกามนีเ้ รียกวา กามวิตก
พยาบาทวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความพยาบาท นี้เรียกวา
พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความเบียดเบียน นีเ้ รียกวา
วิหิงสาวิตก
เหลานี้เรียกวา อกุศลธาตุ ๓
[๙๓๐] ทุจริต ๓ เปนไฉน
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายทุจริต เปนไฉน
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ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกวา กายทุจริต
วจีทุจริต เปนไฉน
มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ นี้เรียกวา วจีทุจริต
มโนทุจริต เปนไฉน
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ นี้เรียกวา มโนทุจริต
กายทุจริต เปนไฉน
กายกรรมฝายอกุศล ชื่อวา กายทุจริต
วจีกรรมฝายอกุศล ชื่อวา วจีทุจริต
มโนกรรมฝายอกุศล ชื่อวา มโนทุจริต
บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายกรรมฝายอกุศล เปนไฉน
กายสัญเจตนาฝายอกุศล ชื่อวา กายกรรมฝายอกุศล
วจีสัญเจตนาฝายอกุศล ชื่อวา วจีกรรมฝายอกุศล
มโนสัญเจตนาฝายอกุศล ชื่อวา มโนกรรมฝายอกุศล
เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๓
[๙๓๑] อาสวะ ๓ เปนไฉน
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
บรรดาอาสวะ ๓ นั้น กามาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวากามาสวะ
ภวาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นีเ้ รียกวา ภวาสวะ
อวิชชาสวะ เปนไฉน
ความไมรูในทุกข ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ นีเ้ รียกวาอวิชชาสวะ
เหลานี้เรียกวา อาสวะ ๓
[๙๓๒] สัญโญชน ๓ เปนไฉน
สักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาส
บรรดาสัญโญชน ๓ เหลานั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน
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ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมได
รับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรปู เห็นรูปในตน เห็น
ตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารเปนตน ฯลฯ
ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ
ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
สักกายทิฏฐิ
วิจิกจิ ฉา เปนไฉน
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา เคลือบแคลงสงสัยในพระธรรมเคลือบแคลง
สงสัยในพระสงฆ เคลือบแคลงสงสัยในสิกขา เคลือบแคลงสงสัยในสวนอดีต เคลือบแคลง
สงสัยในสวนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยใน
ธรรมอันเปนปจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบ
แคลง สภาพทีเ่ คลือบแคลง ฯลฯ ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด มีลักษณะเชน
วานี้นี้เรียกวา วิจิกจิ ฉา
สีลัพพตปรามาส เปนไฉน
สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดว ยศีล ดวยวัตร
ดวยศีลและวัตร ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวิปลาส อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส
เหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๓
[๙๓๓] ตัณหา ๓ เปนไฉน
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคตดวยภวทิฏฐิ
นี้เรียกวา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคตดวยอุจเฉท
ทิฏฐิ นี้เรียกวา วิภวตัณหา ตัณหาที่เหลือนอกนั้น เรียกวา กามตัณหา
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน
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ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบดวยกามธาตุ
นี้เรียกวา กามตัณหา
ความกําหนัด ความกําหนัดนักแหงจิต ฯลฯ อันประกอบดวยรูปธาตุและอรูปธาตุ เรียกวา
ภวตัณหา
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคตดวยอุจเฉท
ทิฏฐิ นี้เรียกวา วิภวตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหา ๓
[๙๓๔] ตัณหา ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
กามตัณหา รูปตัณหา อรูปตัณหา
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบดวยกามธาตุ
นี้เรียกวา กามตัณหา
รูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบดวยรูปธาตุ
นี้เรียกวา รูปตัณหา
อรูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบดวยอรูปธาตุ
นี้เรียกวา อรูปตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหา ๓
[๙๓๕] ตัณหา ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
รูปตัณหา อรูปตัณหา นิโรธตัณหา
บรรดาตัณหา ๓ นั้น รูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบดวยรูปธาตุ
นี้เรียกวา รูปตัณหา
อรูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบดวยอรูปธาตุ
นี้เรียกวา อรูปตัณหา
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นิโรธตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคตดวยอุจเฉท
ทิฏฐิ นี้เรียกวา นิโรธตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหา ๓
[๙๓๖] เอสนา ๓ เปนไฉน
กาเมสนา ภเวสนา พรหมจริเยสนา
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวากาเมสนา
ภเวสนา เปนไฉน
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นีเ้ รียกวาภเวสนา
พรหมจริเยสนา เปนไฉน
ความเห็นวาโลกเที่ยง หรือความเห็นวาโลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตาย
จะเกิดอีกก็หามิได จะไมเกิดอีกก็หามิได ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอา
โดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้ รียกวา พรหมจริเยสนา
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เปนไฉน
ความกําหนัดในกาม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศลตั้งอยูในฐานเดียว
กันกับความกําหนัดในกามนั้น นี้เรียกวา กาเมสนา
ภเวสนา เปนไฉน
ความกําหนัดในภพ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศลตั้งอยูในฐาน
เดียวกันกับความกําหนัดในภพนัน้ นี้เรียกวา ภเวสนา
ความเห็นวาโลกมีที่สุด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศลตั้งอยูใน
ฐานเดียวกันกับความเห็นวาโลกมีที่สุดนั้น นี้เรียกวา พรหมจริเยสนา
เหลานี้เรียกวา เอสนา ๓
[๙๓๗] วิธา ๓ เปนไฉน
ความถือตัววาประเสริฐกวาเขา ความถือตัววาเสมอเขา ความถือตัววาเลวกวาเขา
เหลานี้เรียกวา วิธา ๓
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[๙๓๘] ภัย ๓ เปนไฉน
ชาติภัย ชราภัย มรณภัย
บรรดาภัย ๓ นั้น ชาติภยั เปนไฉน
ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุงแหงจิต
เพราะอาศัยความเกิด นีเ้ รียกวา ชาติภยั
ชราภัย เปนไฉน
ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุงแหงจิต
เพราะอาศัยชรา นี้เรียกวา ชราภัย
มรณภัย เปนไฉน
ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุงแหงจิต
เพราะอาศัยความตาย นี้เรียกวา มรณภัย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๓
[๙๓๙] ตมะ ๓ เปนไฉน
บุคคลยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ปรารภอดีตกาล ยอม
เคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ปรารภอนาคตกาลยอมเคลือบแคลงสงสัย
ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ปรารภปจจุบันกาล
เหลานี้เรียกวา ตมะ ๓
[๙๔๐] ติตถายตนะ ๓ เปนไฉน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา คน
เรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใดอยางหนึง่ ยอมไดเสวยสุข
ทุกขหรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนั้น เพราะไดทําเหตุไวในปางกอน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา คน
เรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใดอยางหนึง่ ยอมไดเสวยสุขทุกข
หรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนัน้ เพราะเหตุคอื มีผูเปนใหญสรางให
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา คน
เรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใดอยางหนึง่ ยอมไดเสวยสุข
ทุกขหรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนั้น โดยไมมีเหตุไมมีปจจัย
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เหลานี้เรียกวา ติตถายตนะ ๓
[๙๔๑] กิญจนะ ๓ เปนไฉน
กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ กิเลสเครื่องกังวลคือโทสะ กิเลสเครื่องกังวลคือโมหะ
เหลานี้เรียกวา กิญจนะ ๓
[๙๔๒] อังคณะ ๓ เปนไฉน
กิเลสเพียงดังเนินคือราคะ กิเลสเพียงดังเนินคือโทสะ กิเลสเพียงดังเนินคือโมหะ
เหลานี้เรียกวา อังคณะ ๓
[๙๔๓] มละ ๓ เปนไฉน
มลทินคือราคะ มลทินคือโทสะ มลทินคือโมหะ เหลานี้เรียกวา มละ ๓
[๙๔๔] วิสมะ ๓ เปนไฉน
ความไมสม่ําเสมอคือราคะ ความไมสม่ําเสมอคือโทสะ ความไมสม่ําเสมอคือโมหะ
เหลานี้เรียกวา วิสมะ ๓
[๙๔๕] วิสมะ ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางกาย ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจาความประพฤติ
ไมสม่ําเสมอทางใจ เหลานีเ้ รียกวา วิสมะ ๓
[๙๔๖] อัคคิ ๓ เปนไฉน
ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ เหลานี้เรียกวา อัคคิ ๓
[๙๔๗] กสาวะ ๓ เปนไฉน
น้ําฝาดคือราคะ น้ําฝาดคือโทสะ น้ําฝาดคือโมหะ เหลานี้เรียกวากสาวะ ๓
[๙๔๘] กสาวะ ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
น้ําฝาดทางกาย น้ําฝาดทางวาจา น้ําฝาดทางใจ เหลานีเ้ รียกวา กสาวะ ๓
[๙๔๙] อัสสาททิฏฐิ ความเห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี เปนไฉน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา กาม
ทั้งหลายไมมีโทษ ดังนี้ เขาจึงบริโภคกาม นี้เรียกวา อัสสาททิฏฐิความเห็นผิดอันประกอบ
ดวยความยินดี
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อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นวามีอัตตาตัวตน เปนไฉน
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะเจา
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน
เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารเปน
ตน ฯลฯยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นวามีอัตตาตัวตน
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด เปนไฉน
ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ
ผูรูยิ่งเห็นจริงประจักษซึ่งโลกนี้ และโลกหนาดวยตนเอง แลวประกาศใหผูอื่นรูได ไมมีในโลกนี้
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
มิจฉาทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ จัดเปนอัสสาททิฏฐิ สักกายทิฏฐิ จัดเปนอัตตานุทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ
จัดเปนมิจฉาทิฏฐิ
[๙๕๐] อรติ ความไมยนิ ดี เปนไฉน
ความไมยนิ ดี กิริยาทีไ่ มยินดี ความไมยินดียิ่ง กิรยิ าที่ไมยินดียิ่ง ความกระสัน ความ
ดิ้นรน ในเสนาสนะอันสงัด หรือในอธิกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่งนี้เรียกวา อรติ ความไม
ยินดี
วิเหสา ความเบียดเบียน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายดวยฝามือบาง กอนดินบาง ทอน
ไมบาง ศาตราบาง เชือกบาง อยางใดอยางหนึ่ง ความบีบคั้นความบีบคัน้ ยิ่ง ความเบียด
เบียน ความเบียดเบียนยิ่ง ความทําใหเดือดรอน ความทําใหเดือดรอนยิง่ ความทํารายสัตวอื่น
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาวิเหสา ความเบียดเบียน
อธัมมจริยา ความประพฤติไมเปนธรรม เปนไฉน
ความประพฤติไมเปนธรรมทางกาย ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายความประพฤติ
ไมเปนธรรมทางวาจา ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจา ความประพฤติไมเปนธรรมทางใจ
ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจ นี้เรียกวา อธัมมจริยา ความประพฤติไมเปนธรรม
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[๙๕๑] โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน
กิริยาที่เปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพที่เปนผูว ายาก ความยึดถือขางขัดขืน
ความพอใจทางโตแยง กิรยิ าที่ไมเอื้อเฟอ ความไมเอื้อเฟอ ความไมเคารพ ความไมเชื่อฟง
ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตาความเปนผูวายาก
ปาปมิตตตา ความเปนผูมมี ิตรชั่ว เปนไฉน
บุคคลเหลาใดไมมีศรัทธา ไมมีศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่มปี ญญาทราม
การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดีความภักดี ความจงรักภักดี
แกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ปาปมิตตตา
ความเปนผูมีมติ รชั่ว
นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ เปนไฉน
สัญญาที่เกี่ยวดวยกาม สัญญาที่เกี่ยวดวยพยาบาท สัญญาที่เกี่ยวดวยความเบียดเบียน
นี้เรียกวา นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ อกุศลสัญญา แมทั้งหมด ก็เรียกวา นานัตตสัญญา
[๙๕๒] อุทธัจจะ ความฟุง ซาน เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความพลานแหงจิต
อันใด นีเ้ รียกวา อุทธัจจะ ความฟุงซาน
โกสัชชะ ความเกียจคราน เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือใน
กามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมติดตอความทําโดยไมมนั่ คง ความ
ประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําให
เจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งมั่นความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ
กุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวาโกสัชชะ ความเกียจคราน
ปมาทะ ความประมาท เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือใน
กามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมติดตอความทําโดยไมมนั่ คง ความ
ประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําให
เจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งมั่นความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ
กุศลธรรมทั้งหลาย ความประมาท กิริยาทีป่ ระมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะเชนวานี้
นี้เรียกวาปมาทะ ความประมาท
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[๙๕๓] อสันตุฏฐิตา ความไมสันโดษ เปนไฉน
ความอยากไดมากยิ่ง ของบุคคลผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามไดหรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนาการปรารถนา ความไม
สันโดษ ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯความกําหนัดนักแหงจิตอันใดมีลักษณะเชน
วานี้ นี้เรียกวา อสันตุฏฐิตา ความไมสันโดษ
อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดนี้เรียกวา
อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
มหิจฉตา ความมักมาก เปนไฉน
ความอยากไดมากยิ่งของบุคคลผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามไดหรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนา ความมักมาก
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯความกําหนัดนักแหงจิต อันใด มีลกั ษณะเชนวานี้ นี้
เรียกวา มหิจฉตา ความมักมาก
[๙๕๔] อหิริกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่ควรละอาย ความไมละอายตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิรกิ ะ ความไมละอายตอการประพฤติ
ทุจริต
อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งทีค่ วรเกรงกลัว ความไมเกรงกลัวตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะความไมเกรงกลัวตอการ
ประพฤติทุจริต
ปมาทะ ความประมาท เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูน การปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต หรือ
ในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมตดิ ตอ ความไมมั่นคง
ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทํา
ใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งมั่น ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาทในการ
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เจริญกุศลธรรมทั้งหลายความประมาท กิรยิ าที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะเชน
วานี้นี้เรียกวา ปมาทะ ความประมาท
[๙๕๕] อนาทริยะ ความไมเอื้อเฟอ เปนไฉน
ความไมเอือ้ เฟอ สภาพทีไ่ มเอื้อเฟอ ความไมเคารพ ความไมเชื่อฟงความไมถือเอา
กิริยาที่ไมถือเอา สภาพที่ไมถือเอา ความไมมีศีล ความไมยําเกรงอันใด นี้เรียกวา อนาทริยะ
ความไมเอื้อเฟอ
โทวจัสสตา ความเปนผูวา ยาก เปนไฉน
กิริยาที่เปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพที่เปนผูว ายาก ความยึดถือขางขัดขืน
ความพอใจทางโตแยง ความไมเอื้อเฟอ สภาพที่ไมเอื้อเฟอ ความไมเคารพ ความไมเชื่อฟง
ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตาความเปนผูวายาก
ปาปมิตตตา ความเปนผูมมี ิตรชั่ว เปนไฉน
บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ทุศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่มีปญ
 ญาทราม
การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดความภักดี ความจงรักภักดี
แกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวาปาปมิตตตา
ความเปนผูมีมติ รชั่ว
[๙๕๖] อัสสัทธิยะ ความไมมีศรัทธา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีปญญา ไมมีศรัทธา ไมเชื่อพระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆ ความ
ไมมีศรัทธา กิริยาที่ไมเชื่อ กิริยาที่ไมปลงใจเชื่อความไมเลื่อมใสยิ่ง อันใด
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อัสสัทธิยะ ความไมมีศรัทธา
อวทัญุตา ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจความตระหนี่อันกระดาง เปน
ไฉน
มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ คือ อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ที่อยูกุลมัจฉริยะ ความ
ตระหนี่ตระกุล ลาภมัจฉริยะ ความตระหนี่ลาภ วัณณมัจฉริยะความตระหนีว่ รรณะ ธัมมมัจ
ฉริยะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ สภาพที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความ
เหนียวแนน ความปกปด ความไมเอาใจใส อันใด ลักษณะเชนวานี้ นีเ้ รียกวา อวทัญุตา
ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจความตระหนี่อนั กระดาง
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โกสัชชะ ความเกียจคราน เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือ
ในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความไมทาํ โดยติดตอความไมทําใหมนั่ คง ความ
ประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระความไมเสพใหมาก ความไมทําให
เจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งมั่นความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ
กุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวาโกสัชชะ ความเกียจคราน
[๙๕๗] อุทธัจจะ ความฟุง ซาน เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความพลานแหงจิต
อันใด นีเ้ รียกวา อุทธัจจะ ความฟุงซาน
อสังวร ความไมสํารวม เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมจักขุนทรีย
อยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียน ั้น ไมรักษา
จักขุนทรียน ั้น ไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ สูดกลิ่น
ดวยฆานะแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ
ดวยใจแลวเปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและ
โทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสาํ รวมมนินทรียใดเปนเหตุ
ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ไมรักษามนินทรียน ั้นไมสําเร็จการสํารวมในมนินทรียนนั้
นี้เรียกวา อสังวร ความไมสํารวม
ทุสสีลยะ ความเปนผูทุศีล เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้งทางกายและวาจา
นี้เรียกวา ทุสสีลยะ ความเปนผูทุศีล
[๙๕๘] อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยะเจาเปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น พระอริยะเจา เปนไฉน พระพุทธเจาและพระสาวกของ
พระพุทธเจา เรียกวา พระอริยะเจา ความไมตองการจะพบ ความไมตองการจะเห็น ความ
ไมตองการจะเขาใกล ความไมตองการจะสมาคมกับพระอริยะเจาเหลานี้ อันใด นี้เรียกวา
อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยะเจา
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สัทธัมมอโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม เปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น พระสัทธรรม เปนไฉน สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เรียกวาพระสัทธรรม ความไมตองการจะฟง
ความไมตองการจะสดับ ความไมตองการจะเรียน ความไมตองการจะทรงจําซึ่งพระสัทธรรมนี้
อันใด นีเ้ รียกวา สัทธัมมอโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม
อุปารัมภจิตตตา ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี เปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น ความคิดแขงดี เปนไฉน ความคิดแขงดี ความคิดแขงดีเนืองๆ
กิริยาที่คิดแขงดี กิริยาที่คิดแขงดีเนืองๆ สภาพที่คิดแขงดีเนืองๆความดูถูก ความดูหมิ่น
ความดูแคลน ความคอยแสวงหาโทษ อันใด นี้เรียกวาอุปารัมภจิตตตา ความเปนผูมีจติ คิด
แขงดี
[๙๕๙] มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ เปนไฉน
ความระลึกไมได ความตามระลึกไมได ความหวนระลึกไมได ความระลึกไมได สภาพ
ที่ระลึกไมได ความทรงจําไมได ความเลื่อนลอย ความหลงลืมอันใด นีเ้ รียกวา มุฏฐสัจจะ
ความเปนผูไมมีสติ
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซานแหงจิต เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความพลานแหงจิต
อันใด นีเ้ รียกวา เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซานแหงจิต
[๙๖๐] อโยนิโสมนสิการ ความทําไวในใจโดยไมแยบคายเปนไฉน
ความทําไวในใจโดยไมแยบคายในสิ่งที่ไมเที่ยง วาเที่ยง ความทําไวในใจโดยไมแยบ
คาย ในสิ่งที่เปนทุกข วาเปนสุข ความทําไวในใจโดยไมแยบคายในสิ่งที่ไมใชอัตตาตัวตนวา
เปนอัตตาตัวตน ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย ในสิ่งทีไ่ มงาม วางาม หรือความนึก ความนึก
เนืองๆ ความคิด ความพิจารณาความทําไวในใจ แหงจิต โดยผิดจากความจริง นี้เรียกวา
อโยนิโสมนสิการความทําไวในใจโดยไมแยบคาย
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กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว เปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น ทางชัว่ เปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจา มิจฉา
กัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธินี้เรียกวา ทางชั่ว การเสพ
การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดีการชอบใจ ความชอบใจ ซึ่งทางชั่วนี้
ความเปนผูโนมนาวไปตามทางชั่วนี้ อันใดนี้เรียกวา กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว
เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต เปนไฉน
ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแทความถดถอย
ความยอหยอน กิริยาทีย่ อหยอน สภาพทีย่ อ หยอน ความซบเซากิริยาที่ซบเซา สภาพที่ซบเซา
แหงจิต อันใด นี้เรียกวา เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต
จตุกกนิเทศ
[๙๖๑] ในจตุกกมาติกาเหลานั้น อาสวะ ๔ เปนไฉน
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ
บรรดาอาสวะ ๔ นั้น กามาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวา กามาสวะ
ภวาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นีเ้ รียกวา ภวาสวะ
ทิฏฐาสวะ เปนไฉน
ความเห็นวาโลกเที่ยง ฯลฯ ความเห็นวาสัตวเบื้องหนา แตตายแลวจะเกิดอีกก็หา
มิได จะไมเกิดอีกก็หามิได ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวิปลาส
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ทิฏฐาสวะ มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมดก็เรียกวา
ทิฏฐาสวะ
อวิชชาสวะ เปนไฉน
ความไมรูในทุกข ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นีเ้ รียกวาอวิชชาสวะ
เหลานี้เรียกวา อาสวะ ๔
[๙๖๒] คันถะ ๔ เปนไฉน
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อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย
คันถะ
บรรดาคันถะ ๔ นั้น อภิชฌากายคันถะ เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความเพงเล็งที่จะเอาทรัพยสมบัติของผูอื่น อกุศลมูล
คือโลภะ อันใด นี้เรียกวาอภิชฌากายคันถะ
พยาปาทกายคันถะ เปนไฉน
ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสียแกเราแลวฯลฯ ความดุราย
ความปากราย ความไมแชมชืน่ แหงจิต อันใด นี้เรียกวาพยาปาทกายคันถะ
สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เปนไฉน
สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธิ์ ยอมมีไดดว ยศีล
ดวยวัตร ดวยศีลและวัตร ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เปนไฉน
ความเห็นวาโลกเที่ยง นี้แหละจริง อยางอื่นไมจริง ความเห็นวาโลกไมเที่ยง นีแ้ หละ
จริง อยางอื่นไมจริง ฯลฯ ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวจะเกิดอีกก็หามิได จะไม
เกิดอีกก็หามิได นี้แหละจริง อยางอื่นไมจริง ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดย
วิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ ยกเวนสีลัพพต
ปรามาสกายคันถะ มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด ก็เรียกวา อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ
เหลานี้เรียกวา คันถะ ๔
[๙๖๓] โอฆะ ๔ ฯลฯ โยคะ ๔ ฯลฯ อุปาทาน ๔ เปนไฉน
กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน
บรรดาอุปาทาน ๔ นัน้ กามุปาทาน เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวากามุปาทาน
ทิฏุปาทาน เปนไฉน
ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาพระรัตนตรัยไมมผี ลฯลฯ สมณ
พราหมณผูปฏิบัติดี ผูปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นแจงประจักษซงึ่ โลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลว
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ประกาศใหผูอื่นรูไดไมมีในโลก ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาทิฏุปาทาน ยกเวนสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทาน มิจฉา
ทิฏฐิแมทั้งหมดก็เรียกวา ทิฏุปาทาน
สิลัพพตุปาทาน เปนไฉน
สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดว ยศีล
ดวยวัตร ดวยศีลและวัตร ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวิปลาส
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน เปนไฉน
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรม ของพระอริยะเจา
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน
เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตนฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขาร
เปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตน
ในวิญญาณทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้
นี้เรียกวา อัตตวาทุปาทาน
เหลานี้เรียกวา อุปาทาน ๔
[๙๖๔] ตัณหุปาทา ๔ เปนไฉน
ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแกภกิ ษุ ยอมเกิดเพราะจีวรเปนเหตุบาง ตัณหาเมื่อจะเกิดแกภกิ ษุ
ยอมเกิดเพราะบิณฑบาตเปนเหตุบาง ตัณหาเมื่อจะเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเสนาสนะเปนเหตุ
บาง ตัณหาเมือ่ จะเกิดแกภกิ ษุ ยอมเกิดเพราะปจจัยดังกลาวมานี้อันประณีตและประณีตยิ่งเปน
เหตุบาง
เหลานี้เรียกวา ตัณหุปปาทา ๔
[๙๖๕] อคติคมนะ ๔ เปนไฉน
บุคคลยอมลําเอียงเพราะรักใครกัน ยอมลําเอียงเพราะไมชอบกัน ยอมลําเอียงเพราะเขลา
ยอมลําเอียงเพราะกลัว ความลําเอียง การถึงความลําเอียงการลําเอียงเพราะรักใครกนั การ
ลําเอียงเพราะเปนพวกพองกัน ความหันเหไปเหมือนน้ําไหล อันใด มีลกั ษณะเชนวานี้
เหลานี้เรียกวา อคติคมนะ ๔
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[๙๖๖] วิปริเยสะ ๔ เปนไฉน
ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความเขาใจผิดดวยอํานาจ
ทิฏฐิ ในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญาความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต
ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา
ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ ในสิ่งที่ไมใชอัตตาตัวตนวาเปน
อัตตาตัวตน ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความเขาใจผิดดวย
อํานาจทิฏฐิในสิ่งที่ไมงามวางาม
เหลานี้เรียกวา วิปริเยสะ ๔
[๙๖๗] อนริยโวหาร ๔ เปนไฉน
เมื่อไมเห็น พูดวาเห็น เมื่อไมไดยนิ พูดวาไดยิน เมื่อไมรู พูดวารูเมื่อไมรูแจง
พูดวารูแ จงเหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๔
[๙๖๘] อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
เมื่อเห็น พูดวาไมเห็น เมือ่ ไดยิน พูดวาไมไดยนิ เมื่อรู พูดวาไมรูเมื่อรูแจง
พูดวาไมรูแจงเหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๔
[๙๖๙] ทุจริต ๔ เปนไฉน
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท
เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๔
[๙๗๐] ทุจริต ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ
เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๔
[๙๗๑] ภัย ๔ เปนไฉน
ชาติภัย ชราภัย พยาธิภยั มรณภัย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๔
[๙๗๒] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ราชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๔
[๙๗๓] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ภัยเกิดแตคลื่น ภัยเกิดแตจรเข ภัยเกิดแตวังวน ภัยเกิดแตปลารายเหลานี้เรียกวา
ภัย ๔
[๙๗๔] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน

ภัยเกิดแตการคอนขอดตัวเอง ภัยเกิดแตการคอนขอดผูอื่น ภัยเกิดแตอาชญา ภัยเกิด
แตอบายเหลานี้เรียกวา ภัย ๔
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[๙๗๕] ทิฏฐิ ๔ เปนไฉน
ทิฏฐิเกิดขึน้ โดยแนแทมนั่ คงวา สุขทุกขตนทําเอง ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแนแทมนั่ คงวา
สุขทุกขคนอื่นกระทําให ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแนแทมั่นคงวา สุขทุกขตนทําเองดวยคนอื่นทําใหดว ย
ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแนแทมั่นคงวา สุขทุกขไมไดทําเองดวย คนอื่นไมไดทาํ ใหดว ย แตเกิดขึ้นเอง
โดยเฉพาะ
เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๔
ปญจกนิเทศ
[๙๗๖] ในปญจกมาติกาเหลานั้น โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ เปนไฉน
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ คือ
๑. สักกายทิฏฐิ
๒. วิจกิ ิจฉา
๓. สีลัพพตปรามาส
๔. กามฉันทะ
๕. พยาบาท
เหลานี้เรียกวา โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕
[๙๗๗] อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ เปนไฉน
อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ คือ
๑. รูปราคะ
๒. อรูปราคะ
๓. มานะ
๔. อุทธัจจะ
๕. อวิชชา
เหลานี้เรียกวา อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕
[๙๗๘] มัจฉริยะ ๕ เปนไฉน
มัจฉริยะ ๕ คือ
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๑. อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ที่อยู
๒. กุลมัจฉริยะ ความตระหนี่ตระกูล
๓. ลาภมัจฉริยะ ความตระหนี่ลาภ
๔. วัณณมัจฉริยะ ความตระหนีว่ รรณะ
๕. ธัมมมัจฉริยะ ความตระหนี่ธรรม
เหลานี้เรียกวา มัจฉริยะ ๕
[๙๗๙] สังคะ ๕ เปนไฉน
สังคะ ๕ คือ
๑. ราคสังคะ เครื่องของคือราคะ
๒. โทสสังคะ เครื่องของคือโทสะ
๓. โมหสังคะ เครื่องของคือโมหะ
๔. มานสังคะ เครื่องของคือมานะ
๕. ทิฏฐิสังคะ เครื่องของคือทิฏฐิ
เหลานี้เรียกวา สังคะ ๕
[๙๘๐] สัลละ ๕ เปนไฉน
สัลละ ๕ คือ
๑. ราคสัลละ ลูกศรคือราคะ
๒. โทสสัลละ ลูกศรคือโทสะ
๓. โมหสัลละ ลูกศรคือโมหะ
๔. มานสัลละ ลูกศรคือมานะ
๕. ทิฏฐิสัลละ ลูกศรคือทิฏฐิ
เหลานี้เรียกวา สัลละ ๕
[๙๘๑] เจโตขีละ ๕ เปนไฉน
เจโตขีละ ๕ คือ
๑. บุคคลยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลือ่ มใสในพระพุทธเจา
๒. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระธรรม
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๓. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระสงฆ
๔. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในสิกขา
๕. เปนผูมีจิตขุนเคือง ไมชอบใจ มีจิตกระทบกระทัง่ กระดางกระเดื่องในเพื่อน
พรหมจารีบคุ คลทั้งหลาย
เหลานี้เรียกวา เจโตขีละ ๕
[๙๘๒] เจโตวินิพนั ธะ ๕ เปนไฉน
เจโตวินพิ ันธะ ๕ คือ
๑. บุคคลเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจาก
ความรักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจากความ
อยากในกาม
๒. เปนผูย ังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจยังไมปราศจากความ
รักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจากความอยาก
ในกาย
๓. เปนผูยงั ไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจากความ
รักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอนยังไมปราศจากความอยาก
ในรูป
๔. บริโภคอาหารเต็มทองตามความตองการแลว หาความสุขในการนอน หาความสุข
ในการพลิกไปมา หาความสุขในการหลับอยู
๕. ปรารถนาเปนเทวดาตนใดตนหนึ่ง แลวประพฤติพรหมจรรยดว ย ผูกใจวา เราจัก
เปนเทวดาผูมีศักดิ์ใหญ หรือเทวดาผูมีศักดิ์นอยตนใดตนหนึ่งดวยศีลนี้ หรือดวยตบะนี้ หรือ
พรหมจรรยนี้
เหลานี้เรียกวา เจโตวินพิ นั ธะ ๕
[๙๘๓] นิวรณ ๕ เปนไฉน
นิวรณ ๕ คือ
๑. กามฉันทนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือกามฉันทะ
๒. พยาปาทนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือพยาบาท
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๓. ถีนมิทธนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือถีนมิทธะ
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ
๕. วิจกิ ิจฉานิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือวิจกิ จิ ฉา
เหลานี้เรียกวา นิวรณ ๕
[๙๘๔] อนันตริยกรรม ๕ เปนไฉน
อนันตริยกรรม ๕ คือ
๑. มาตุฆาต ฆามารดา
๒. ปตุฆาต ฆาบิดา
๓. อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต
๔. โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอขึ้น
๕. สังฆเภท ยังสงฆใหแตกจากกัน
เหลานี้เรียกวา อนันตริยกรรม ๕
[๙๘๕] ทิฏฐิ ๕ เปนไฉน
ทิฏฐิ ๕ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนีว้ า อัตตามีสัญญาเบื้องหนาแตตาย
ไมแปรผัน
๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนีว้ า อัตตาไมมีสัญญาเบื้องหนา
แตตายไมแปรผัน
๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนีว้ า อัตตามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสญ
ั ญา
ก็ไมใช เบื้องหนาแตตายไมแปรผัน
๔. ก็หรือวา สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญความพินาศ
ความไมมี ของสัตวซึ่งปรากฏมีอยู
๕. ก็หรือวา สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันทิฏฐธัมมนิพพาน
เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๕
[๙๘๖] เวร ๕ เปนไฉน
เวร ๕ คือ
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๑. ปาณาติบาต ฆาสัตว
๒. อทินนาทาน ลักทรัพย
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาท พูดเท็จ
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท
เหลานี้เรียกวา เวร ๕
[๙๘๗] พยสนะ ๕ เปนไฉน
พยสนะ ๕ คือ
๑. ญาติพยสนะ ความพินาศแหงญาติ
๒. โภคพยสนะ ความพินาศแหงทรัพย
๓. โรคพยสนะ ความพินาศเพราะโรค
๔. สีลพยสนะ ความพินาศแหงศีล
๕. ทิฏฐิพยสนะ ความพินาศแหงทิฏฐิ
เหลานี้เรียกวา พยสนะ ๕
[๙๘๘] โทษแหงความไมอดทน ๕ เปนไฉน
โทษแหงความไมอดทน ๕ คือ
๑. ไมเปนที่รักไมเปนทีช่ อบใจของชนมาก
๒. มีเวรมาก
๓. มีโทษมาก
๔. ตายโดยความหลงลืม
๕. เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เหลานี้เรียกวา โทษแหงความไมอดทน ๕
[๙๘๙] ภัย ๕ เปนไฉน
ภัย ๕ คือ
๑. ภัยเกิดแตการเลี้ยงชีพ
๒. ภัยเกิดแตการติเตียน
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๓. ภัยคือความขลาดกลัว เมื่อเขาสูที่ประชุม
๔. ภัยเกิดแตมรณะ
๕. ภัยเกิดแตอบาย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๕
[๙๙๐] ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ เปนไฉน
ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนีว้ าทานผูเจริญ
เมื่อใดแล อัตตานี้เพียบพรอม พรั่งพรอม บํารุงบําเรอ ดวยกามคุณ ๕ อยู ทานผูเจริญ
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงชื่อวา ไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม สมณะหรือ
พราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ มของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวย
ประการอยางนี้
๒. สมณะหรือพราหมณอื่น กลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ วา ทานผูเจริญ
ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มอี ยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมีกห็ ามิได ทานผูเจริญ
แตอัตตานี้จะชือ่ วาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนั้น
มีอะไรเปนเหตุ ทานผูเจริญ เพราะกามทั้งหลายไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา ความเศราโศก ความร่ําไหความทุกข ความโทมนัส ความคับแคนใจ ยอมเกิดขึ้น
เพราะกามเหลานั้นแปรปรวนเปนอยางอืน่ ทานผูเจริญ เมื่อใดแล อัตตานี้สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยู ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แลอัตตานี้จึง
ชื่อวา ไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐ
ธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
๓. สมณะหรือพราหมณอื่น กลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ วา ทานผูเจริญ
ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มอี ยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมีกห็ ามิได ทานผูเจริญ
แตอัตตานี้จะชือ่ วาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามิได
ขอนั้นมีอะไรเปนเหตุ วิตก วิจารใด มีอยูใ นปฐมฌานนั้น ปฐมฌานนีย้ อมปรากฏเปนของหยาบ
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เพราะวิตกและวิจารนั้น ทานผูเจริญเมื่อใดแล อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน อันเปนธรรมชาติผองใส
เพราะวิตกวิจารสงบ ฯลฯ อยู ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงชื่อวา ไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพาน
อันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม ของสัตว
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
๔. สมณะหรือพราหมณอื่น กลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ วา ทานผูเจริญ
ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มอี ยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมีกห็ ามิได ทานผูเจริญ
แตอัตตานี้จะชือ่ วาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ มดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนั้น
มีอะไรเปนเหตุ ปติ ความลําพองใจใด มีอยูในทุตยิ ฌานนั้น ทุติยฌานนี้ยอมปรากฏเปนของหยาบ
เพราะปติและความลําพองใจนั้นทานผูเจริญ เมื่อใดแล เพราะคลายปตไิ ดอีกดวย อัตตานี้
บรรลุตติยฌาน ฯลฯอยู ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล อัตตานี้จึงชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพาน
อันยอดเยี่ยมสมณะหรือพราหมณพวกหนึง่ ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ มของสัตว
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
๕. สมณะหรือพราหมณอื่น กลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ วา ทานผูเจริญ ทาน
กลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ ไมมีก็มิได ทานผูเจริญ แต
อัตตานี้ชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ดวยเหตุเพียงเทานีก้ ็หามิได ขอนีม้ ีอะไร
เปนเหตุ สุขและความนึกคิดทางใจใด มีอยูในตติยฌานนั้น ตติยฌานนี้ ยอมปรากฏเปนของ
หยาบเพราะสุขและความนึกคิดทางใจนั้น เมื่อใดแล อัตตานี้บรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ อยู ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล อัตตานี้จึงชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมม
นิพพานอันยอดเยีย่ ม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม
ของสัตวผปู รากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
เหลานี้เรียกวา ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕
ฉักกนิเทศ
[๙๙๑] ในฉักกมาติกาเหลานั้น วิวาทมูล ๖ เปนไฉน
ความโกรธ ความหลบหลูค ุณทาน ความริษยา ความโออวด ความปราถนาลามก
ความยึดถือแตความเห็นของตนเหลานี้เรียกวา วิวาทมูล ๖
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[๙๙๒] ฉันทราคเคหสิตธรรม ๖ เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันอิงอาศัยกามคุณ
ในรูปที่นาชอบใจ ฯลฯ ในเสียงที่นาชอบใจ ฯลฯ ในกลิน่ ที่นาชอบใจ ฯลฯ ในรสที่นา ชอบใจ
ฯลฯ ในโผฏฐัพพะที่นาชอบใจ ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนัก
แหงจิตอันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณที่นาชอบใจเหลานี้เรียกวา ฉันทราคเคหสิต
ธรรม ๖
[๙๙๓] วิโรธวัตถุ ๖ เปนไฉน
ความอาฆาต ความกระทบกระทั่งแหงจิต ฯลฯ ความดุราย ความปากราย ความ
ไมแชมชื่นแหงจิต ในรูปที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ ในเสียงที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ ในกลิน่ ที่ไมนา
ชอบใจ ฯลฯ ในรสที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะทีไ่ มนาชอบใจ ความอาฆาต ความกระ
ทบกระทั่งแหงจิต ฯลฯความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต ในธรรมารมณ
ที่ไมนาชอบใจเหลานี้เรียกวา วิโรธวัตถุ ๖
[๙๙๔] ตัณหากาย ๖ เปนไฉน
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหากาย ๖
[๙๙๕] อคารวะ ๖ เปนไฉน
บุคคลไมเคารพ ไมเชื่อฟงในพระศาสดา ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯในพระธรรม
ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ ในพระสงฆ ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯในสิกขา ประพฤติเปน
ไปอยู ฯลฯ ในความไมประมาท ประพฤติเปนไปอยูบุคคลไมเคารพ ไมเชื่อฟงใน
การปฏิสันถาร ประพฤติเปนไปอยูเหลานีเ้ รียกวา อคารวะ ๖
[๙๙๖] ปริหานิยธรรม ๖ เปนไฉน
ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา ความยินดีในการหลับนอน
ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ความยินดีในการอยูรว มกัน ความยินดีในธรรมเปนเหตุให
เนิ่นชาเหลานี้เรียกวา ปริหานิยธรรม ๖
[๙๙๗] ปริหานิยธรรม ๖ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 468
ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา ความยินดีในการหลับนอน ความยินดี
ในการคลุกคลีดวยหมู ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่ว เหลานีเ้ รียกวา ปริหานิย
ธรรม ๖
[๙๙๘] โสมนัสสุปวิจาร ๖ เปนไฉน
เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ต้งั แหงโสมนัส ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ
ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ
รูธรรมารมณดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณอันเปนทีต่ ั้งแหงโสมนัสเหลานี้เรียกวา โสม
นัสสุปวิจาร ๖
[๙๙๙] โทมนัสสุปวิจาร ๖ เปนไฉน
เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ
ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ
รูธรรมารมณดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณอันเปนทีต่ ั้งแหงโทมนัส เหลานี้เรียกวา
โทมนัสสุปวิจาร ๖
[๑๐๐๐] อุเปกขุปวิจาร ๖ เปนไฉน
เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ
ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ
ดวยใจแลว ครุน คิดถึงธรรมารมณอันเปนทีต่ ั้งแหงอุเบกขา
เหลานี้เรียกวา อุเปกขุปวิจาร ๖
[๑๐๐๑] เคหสิตโสมนัส ๖ เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณทสี่ บายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในรูปอัน
เปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในกลิน่ อันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในรสอันเปน
ที่ชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเปนที่ชอบใจ ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวย
อารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัสอันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณอันเปนที่ชอบใจเหลานีเ้ รียกวา เคหสิต
โสมนัส ๖
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[๑๐๐๒] เคหสิตโทมนัส ๖ เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ
ในรูปอันไมเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันไมเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในกลิน่ อันไมเปนทีช่ อบใจ ฯลฯ
ในรสอันไมเปนที่ชอบใจ ฯลฯในโผฏฐัพพะอันไมเปนทีช่ อบใจ ความไมสบายทางใจ ความ
ทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไม
สบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณอันไมเปนที่ชอบใจ
เหลานี้เรียกวา เคหสิตโทมนัส ๖
[๑๐๐๓] เคหสิตอุเปกขา ๖ เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทไี่ มทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัย
กามคุณ ในรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในเสียงอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในกลิ่น
อันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในรสอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้ง
แหงอุเบกขา ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกข
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัย
กามคุณ ในธรรมารมณอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเหลานี้เรียกวา เคหสิตอุเปกขา ๖
[๑๐๐๔] ทิฏฐิ ๖ เปนไฉน
ความเห็นเกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมนั่ คงวา อัตตาของเรามีอยู ดังนี้บา งความเห็น
เกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมนั่ คงวา อัตตาของเราไมมี ดังนี้บา ง ความเห็นเกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแท
มั่นคงวา เรารูจ ักอัตตาดวยอัตตา ดังนี้บาง ความเห็นเกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมนั่ คงวา เรารูจัก
อนัตตาดวยอัตตา ดังนี้บาง ความเห็นเกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา เรารูจักอัตตาดวยอนัตตา
ดังนี้บาง ความเห็นเกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา อัตตาของเรานี้นนั้ เปนผูกลาว เปนผูเสวย
ยอมเสวยผลแหงความดีและความชั่วในภพนั้นๆ สิ้นกาลนาน อัตตานัน้ ไมเกิด ไมไดมีมาแลว
ในอดีต อัตตานั้นไมเกิด จักไมมีในอนาคต อัตตาเปนของเที่ยง ยั่งยืนมั่นคง ไมแปรผัน
ดังนี้บาง เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๖
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สัตตกนิเทศ
[๑๐๐๕] ในสัตตกมาติกาเหลานั้น อนุสัย ๗ เปนไฉน
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจกิ จิ ฉานุสัยภวราคานุสัย
อวิชชานุสัยเหลานี้เรียกวา อนุสัย ๗
[๑๐๐๖] ปริยุฏฐาน ๗ เปนไฉน
กามราคปริยุฏฐาน ปฏิฆปริยุฏฐาน มานปริยุฏฐาน ทิฏฐิปริยุฏฐานวิจิกจิ ฉาปริยุฏฐาน
ภวราคปริยุฏฐาน อวิชชาปริยุฏฐานเหลานีเ้ รียกวา ปริยุฏฐาน ๗
[๑๐๐๗] สัญโญชน ๗ เปนไฉน
กามราคสัญโญชน ปฏิฆสัญโญชน มานสัญโญชน ทิฏฐิสัญโญชนวิจิกจิ ฉาสัญโญชน
ภวราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชนเหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๗
[๑๐๐๘] อสัทธรรม ๗ เปนไฉน
บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ มีการศึกษานอยเกียจคราน หลง
ลืมสติ มีปญญาทรามเหลานี้เรียกวา อสัทธรรม ๗
[๑๐๐๙] ทุจริต ๗ เปนไฉน
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจาผรุสวาจา สัมผัป
ปลาปะเหลานีเ้ รียกวา ทุจริต ๗
[๑๐๑๐] มานะ ๗ เปนไฉน
มานะ อติมานะ มานาติมานะ โอมานะ อธิมานะ อัสมิมานะ มิจฉามานะเหลานี้
เรียกวา มานะ ๗
[๑๐๑๑] ทิฏฐิ ๗ เปนไฉน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วาทานผูเจริญ เพราะ
อัตตานี้มีรูป สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ เกิดในสุกกะของมารดาเบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้
จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึง่ บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ
ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยูดวยประการอยางนี้
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สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานกลาว
อัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแ ล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงทานนี้ ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่นเปนทิพยมีรูป
ทองเที่ยงอยูใ นกามภูมิ มีอาหารคือคําขาวเปนภักษา มีอยูแ ล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น
เรายอมรูเห็นอัตตานั้นทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม
ขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานีจ้ ึงไดชื่อวาขาดสูญ
ดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตว
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานกลาว
อัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแ ล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ ก็หามิได ทานผูเจริญอัตตาอื่นเปนทิพยมรี ูป
สําเร็จแลวดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง มีอยูแล ทานยอมไมรู
ไมเห็นอัตตานัน้ เรายอมรูเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแลเบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตกยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตา
นี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญความพินาศ
ความไมมีของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานกลาว
อัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแ ล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
จะไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่นที่เขาถึง
อากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวาอากาศไมมีที่สุด เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา มีอยูแล ทาน
ยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล
อัตตานี้จึงไดชอื่ วา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัตคิ วามขาดสูญ ความ
พินาศ ความไมมีของสัตว ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
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สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทาน
กลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแ ล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ ไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แต
อัตตานี้จะไดชอื่ วาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่นที่เขาถึง
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวาวิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้ เพราะกาวลวงอากาสานัญจาย
ตนะโดยประการทั้งปวง มีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตานัน้
ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ
ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือ
พราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยู
ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทาน
กลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแ ล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ ไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ
แตอัตตานี้จะไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานีก้ ็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่น
ที่เขาถึงอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวาวิญญาณนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ เพราะกาวลวง
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงมีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรายอมรูเห็น
อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ
ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล อัตตานี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี
สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏ
มีอยู ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทาน
กลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแ ล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ ไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แต
อัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่นที่เขาถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง มีอยูแล
ทานยอมไมรไู มเห็นอัตตานัน้ เรายอมรูเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
อัตตานี้จึงไดชอื่ วาขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัตคิ วามขาดสูญ ความ
พินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยูดวยประการอยางนี้เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๗
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อัฏฐกนิเทศ
[๑๐๑๒] ในอัฏฐกมาติกาเหลานั้น กิเลสวัตถุ ๘ เปนไฉน
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา ถีนะ อุทธัจจะเหลานี้เรียกวา
กิเลสวัตถุ ๘
[๑๐๑๓] กุสีตวัตถุ ๘ เปนไฉน
กุสีตวัตถุ ๘ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ มีการงานที่ตองทํา เธอเกิดความคิดอยางนีว้ า เราจักตองทํา
การงานแล แตเมื่อเราทําการงานอยู จักลําบากกาย อยากระนั้นเลยเราจะนอนละ เธอก็นอน
เสีย ไมปรารภความเพียร เพือ่ ถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่ง
คุณที่ยังมิไดทาํ ใหแจง นี้จดั เปนกุสีตวัตถุขอ ที่ ๑
๒. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนีว้ า เราไดทําการงาน
แลว เมื่อเรากําลังทําการงานอยู ลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย
ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณ
ที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จดั เปนกุสีตวัตถุขอที่ ๒
๓. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทางแล
แตเมื่อเราเดินทางไป จักลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร เพือ่ ถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณทีย่ งั มิไดทําให
แจง นี้จดั เปนกุสีตวัตถุขอที่ ๓
๔. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางแลว
เมื่อเรากําลังเดินทางอยู ลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร เพือ่ ถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณทีย่ งั มิไดทําให
แจง นีจ้ ัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๔
๕. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเที่ยวไปในบานหรือนิคมเพือ่ บิณฑบาต ไมไดโภชนะ
อันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอคิดอยางนี้วา เมื่อเราเที่ยวไปตามบาน
หรือนิคม ก็ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั้นลําบาก
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ไมควรแกการงาน อยากระนัน้ เลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อ
ถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปน
กุสีตวัตถุขอที่ ๕
๖. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเที่ยวไปตามบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ไดโภชนะอัน
เศราหมอง หรือประณีตพอแกความตองการแลว เธอคิดอยางนีว้ า เมื่อเราเที่ยวไปตาม
บานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว กาย
ของเรานั้นหนัก ไมควรแกการงาน จะเปนเหมือนถั่วหมัก อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ
เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อ
ทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จดั เปนกุสีตวัตถุขอที่ ๖
๗. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กนอย เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเกิด
อาพาธขึ้นเล็กนอย ความดําริเพื่อจะนอนมีอยู อยากระนัน้ เลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย
ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยัง
มิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๗
๘. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุหายไขแลว แตยังไมนาน เธอคิดอยางนีว้ าเรา
หายไขแลว แตยังไมนาน กายของเราออนเพลีย ไมควรแกการงาน อยากระนั้นเลย เราจะ
นอนละ เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นีจ้ ัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๘
เหลานี้เรียกวา กุสีตวัตถุ ๘
[๑๐๑๔] จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ เปนไฉน
จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ คือ
๑. ความยินดีในลาภ
๒. ความยินรายในความเสื่อมลาภ
๓. ความยินดีในยศ
๔. ความยินรายในความเสื่อมยศ
๕. ความยินดีในความสรรเสริญ
๖. ความยินรายในความนินทา

พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วิภังคปกรณ - หนาที่ 475
๗. ความยินดีในสุข
๘. ความยินรายในทุกข
นี้เรียกวา จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘
[๑๐๑๕] อนริยโวหาร ๘ เปนไฉน
อนริยโวหาร ๘ คือ
๑. เมื่อไมเห็น พูดวาเห็น
๒. เมื่อไมไดยิน พูดวาไดยิน
๓. เมื่อไมรู พูดวารู
๔. เมื่อไมรูแจง พูดวารูแจง
๕. เมื่อเห็น พูดวาไมเห็น
๖. เมื่อไดยิน พูดวาไมไดยิน
๗. เมื่อรู พูดวาไมรู
๘. เมื่อรูแจง พูดวาไมรูแจง
เหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๘
[๑๐๑๖] มิจฉัตตะ ๘ เปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะ
มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ
เหลานี้เรียกวา มิจฉัตตะ ๘
[๑๐๑๗] ปุริสโทษ ๘ เปนไฉน
ปุริสโทษ ๘ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัตินนั้ แกตวั ดวยความ
ไมมีสติวา เราระลึกไมไดๆ ดังนี้ นี้จดั เปนปุริสโทษขอที่ ๑
๒. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัติ
นั้น ไดโตตอบผูโจทวา ประโยชนอะไรหนอ ดวยการกลาวสําหรับทานผูโงเขลา ผูไมฉลาด
แมทานยังสําคัญผิดที่จะกลาวกะเรา ดังนี้ นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๒
๓. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัตนิ ั้น
กลับปรับอาบัติแกภิกษุผูโจทนั่นแหละวา ทานนั่นแหละตองอาบัติชื่อนี้ ทานจงแสดงอาบัตินั้น
เสียกอน ดังนี้ นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๓
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๔. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัติ
นั้น ยกเหตุอนื่ ๆ มาพูดกลบเกลื่อน พูดชักใหเขวไปนอกเรื่องทําเคือง ทําโกรธ ทําอาการ
ไมพอใจ นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๔
๕. ขออื่นยังมีอยูอกี ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัติ
นั้น โบกมือปฏิเสธในทามกลางสงฆ นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๕
๖. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัติ
นั้น นิ่งเสีย ทรมานสงฆใหลาํ บาก นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๖
๗. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัติ
นั้น ไมเอื้อเฟอตอสงฆ ไมเอื้อเฟอตอโจท หลีกไปเสียตามชอบใจทั้งทีย่ ังตองอาบัติอยู
นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๗
๘. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัติ
นั้น พูดอยางนี้วา ทําไมหนอทานจึงขวนขวายในเรานัก บัดนี้เราจะลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถ
เธอนั้นก็ลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถแลวกลาวอยางนีว้ า ทานผูมีอายุทั้งหลาย บัดนีแ้ ลทาน
ทั้งหลายจงยินดีแชมชืน่ เถิด ดังนี้ นีจ้ ัดเปนปุริสโทษขอที่ ๘
[๑๐๑๘] อสัญญีวาทะ ๘ เปนไฉน
อสัญญีวาทะ ๘ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีรูป เบื้องหนาแตตายยอมไมแปรผัน
จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่ไมมีรูป เบื้องหนาแตตาย ยอมไม
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีรูปและไมมีรปู เบื้องหนาแตตาย
ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๔. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีรูปก็ไมใช ทีห่ ารูปมิไดก็มิใช
เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๕. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีที่สุด เบื้องหนาแตตาย ยอมไม
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
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๖. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่หาที่สุดมิได เบื้องหนาแตตาย ยอม
ไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๗. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไมมที ี่สุดเบื้องหนา
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัตอิ ัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๘. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีที่สุดก็ไมใช ทีห่ าที่สุดมิไดก็ไมใช
เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
เหลานี้เรียกวา อสัญญีวาทะ ๘
[๑๐๑๙] เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ เปนไฉน
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีรูป เบื้องหนาแตตายยอมไมแปรผัน
จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่ไมมีรูป เบื้องหนาแตตาย ยอมไม
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีรูปและไมมีรปู เบื้องหนาแตตาย
ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสญ
ั ญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช
๔. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตามีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช เบื้องหนา
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีสญ
ั ญาก็ไมใช
๕. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีที่สุด เบื้องหนาแตตายยอมไม
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๖. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่ไมมีที่สุด เบื้องหนาแตตาย ยอมไม
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๗. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไมมที ี่สุดเบื้องหนา
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีสญ
ั ญาก็ไมใช
๘. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตามีที่สุดก็ไมใช ไมมีทสี่ ุดก็ไมใช เบือ้ งหนา
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีสญ
ั ญาก็ไมใช
เหลานี้เรียกวา เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘
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นวกนิเทศ
[๑๐๒๐] ในนวกมาติกาเหลานั้น อาฆาตวัตถุ ๙ เปนไฉน
อาฆาตวัตถุ ๙ คือ
๑. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเราแลว
๒. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา
๓. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้จักกระทําความเสื่อมเสียแกเรา
๔. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกคนเปนที่รัก
ที่ชอบพอของเราแลว
๕. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักที่
ชอบพอของเรา
๖. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้จักกระทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รกั
ที่ชอบพอของเราแลว
๗. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักไม
เปนที่ชอบพอของเราแลว
๘. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําประโยชนแกคนผูไ มเปนที่รักไม
เปนที่ชอบพอของเรา
๙. ความอาฆาตยอมเกิดขึน้ ดวยคิดวา ผูนี้จักทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่
ชอบพอของเรา
เหลานี้เรียกวา อาฆาตวัตถุ ๙
[๑๐๒๑] ปุริสมละ ๙ เปนไฉน
ปุริสมละ ๙ คือ
๑. โกธะ ความโกรธ
๒. มักขะ ความลบหลูคุณทาน
๓. อิสสา ความริษยา
๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่
๕. มายา ความเจาเลห
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๖. สาเถยยะ ความโออวด
๗. มุสาวาท พูดเท็จ
๘. ปาปจฉา ความปรารถนาลามก
๙. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
เหลานี้เรียกวา ปุริสมละ ๙
[๑๐๒๒] มานะ ๙ เปนไฉน
มานะ ๙ คือ
๑. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
๒. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
๓. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
๔. ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
๕. ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
๖. ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
๗. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
๘. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
๙. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
เหลานี้เรียกวา มานะ ๙
[๑๐๒๓] ตัณหามูลกธรรม ๙ เปนไฉน
ตัณหามูลกธรรม ๙ คือ
๑. เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา
๒. เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกิดการได
๓. เพราะอาศัยการได จึงเกิดการวินิจฉัย
๔. เพราะอาศัยการวินิจฉัย จึงเกิดฉันทราคะ
๕. เพราะอาศัยฉันทราคะ จึงเกิดความยึดถือ
๖. เพราะอาศัยความยึดถือ จึงเกิดการหวงแหน
๗. เพราะอาศัยการหวงแหน จึงเกิดความตระหนี่
๘. เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงเกิดการรักษา
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๙. เพราะอาศัยการรักษา จึงเกิดบาปอกุศลธรรม หลายประการ คือการจับทอนไม
การจับศาสตรา การทะเลาะ การเกี่ยงแยง การวิวาท การพูดขึ้นมึงกูการพูดสอเสียด การพูดเท็จ
เหลานี้เรียกวา ตัณหามูลกธรรม ๙
[๑๐๒๔] อิญชิตะ ๙ เปนไฉน
อิญชิตะ ๙ คือ
๑. ความหวั่นไหววา มีเรา
๒. ความหวั่นไหววา เปนเรา
๓. ความหวั่นไหววา นีเ้ ปนเรา
๔. ความหวั่นไหววา เราจักมี
๕. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวมรี ูป
๖. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวไมมีรูป
๗. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวมสี ัญญา
๘. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา
๙. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวมสี ัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
เหลานี้เรียกวา อิญชิตะ ๙
[๑๐๒๕] มัญญิตะ ๙ ผันทิตะ ๙ ปปญจิตะ ๙ สังขตะ ๙ เปนไฉน
สังขตะ ๙ คือ
๑. ความปรุงแตงวา เรามี
๒. ความปรุงแตงวา เปนเรา
๓. ความปรุงแตงวา นีเ้ ปนเรา
๔. ความปรุงแตงวา เราจักมี
๕. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีรูป
๖. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวไมมีรูป
๗. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมสี ัญญา
๘. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา
๙. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีสญ
ั ญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
เหลานี้เรียกวา สังขตะ ๙
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ทสกนิเทศ
[๑๐๒๖] ในทสกมาติกาเหลานั้น กิเลสวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะอโนตตัปปะ
เหลานี้เรียกวา กิเลสวัตถุ ๑๐
[๑๐๒๗] อาฆาตวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
อาฆาตวัตถุ ๑๐ คือ
๑. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนไี้ ดทําความเสื่อมเสียแกเราแลว
๒. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา
๓. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนจี้ ักทําความเสื่อมเสียแกเรา
๔. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนไี้ ดทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอ
ของเราแลว
๕. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนกี้ ําลังทําความเสื่อมเสียแกคนผูเ ปนที่รักเปนทีช่ อบ
พอของเรา
๖. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนจี้ ักทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอ
ของเรา
๗. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนไี้ ดทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนทีช่ อบพอ
ของเราแลว
๘. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนกี้ ําลังทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบ
พอของเรา
๙. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนจี้ ักทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนทีช่ อบ
พอของเรา
๑๐. ความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไมควร
เหลานี้เรียกวา อาฆาตวัตถุ ๑๐
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[๑๐๒๘] อกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนไฉน
อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ
๑. ปาณาติบาต ฆาสัตว
๒. อทินนาทาน ลักทรัพย
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาท พูดเท็จ
๕. ปสุณาวาจา พูดสอเสียด
๖. ผรุสวาจา พูดคําหยาบ
๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ
๘. อภิชฌา โลภอยากไดของเขา
๙. พยาบาท ปองรายเขา
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม
เหลานี้เรียกวา อกุศลกรรมบถ ๑๐
[๑๐๒๙] สัญโญชน ๑๐ เปนไฉน
สัญโญชน ๑๐ คือ
๑. กามราคสัญโญชน
๒. ปฏิฆสัญโญชน
๓. มานสัญโญชน
๔. ทิฏฐิสัญโญชน
๕. วิจกิ ิจฉาสัญโญชน
๖. สีลัพพตปรามาสสัญโญชน
๗. ภวราคสัญโญชน
๘. อิสสาสัญโญชน
๙. มัจฉริยสัญโญชน
๑๐. อวิชชาสัญโญชน
เหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๑๐
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[๑๐๓๐] มิจฉัตตะ ๑๐ เปนไฉน
มิจฉัตตะ ๑๐ คือ
๑. มิจฉาทิฏฐิ
๒. มิจฉาสังกัปปะ
๓. มิจฉาวาจา
๔. มิจฉากัมมันตะ
๕. มิจฉาอาชีวะ
๖. มิจฉาวายามะ
๗. มิจฉาสติ
๘. มิจฉาสมาธิ
๙. มิจฉาญาณ
๑๐. มิจฉาวิมุตติ
เหลานี้เรียกวา มิจฉัตตะ ๑๐
[๑๐๓๑] มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ
๑. ความเห็นวา ทานที่บคุ คลใหแลวไมมีผล
๒. ความเห็นวา การบูชาพระรัตนตรัยไมมีผล
๓. ความเห็นวา การบูชาเทวดาไมมีผล
๔. ความเห็นวา ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไมมี
๕. ความเห็นวา โลกนี้ไมมี
๖. ความเห็นวา โลกหนาไมมี
๗. ความเห็นวา มารดาไมมี
๘. ความเห็นวา บิดาไมมี
๙. ความเห็นวา สัตวที่จตุ ิและเกิดไมมี
๑๐. ความเห็นวา สมณพราหมณ ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นแจงประจักษซึ่ง
โลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลว ประกาศใหผูอื่นรูได ไมมีในโลก
เหลานี้เรียกวา มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐
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[๑๐๓๒] อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ
๑. ความเห็นวา โลกเที่ยง
๒. ความเห็นวา โลกไมเที่ยง
๓. ความเห็นวา โลกมีทสี่ ุด
๔. ความเห็นวา โลกไมมีที่สุด
๕. ความเห็นวา ชีพก็อนั นั้น สรีระก็อนั นั้น
๖. ความเห็นวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น
๗. ความเห็นวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก
๘. ความเห็นวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก
๙. ความเห็นวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี
๑๐. ความเห็นวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิไดยอมไมเกิดอีกก็หามิได
เหลานี้เรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐
อัฏฐารสกนิเทศ
[๑๐๓๓] ในมาติกานัน้ ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายในเปนไฉน
ตัณหาวาเรามี ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราเปนโดยประการนี้ ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราเปน
อยางนั้น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราเปนโดยประการอื่น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราจักเปน ดังนี้ ก็มี
ตัณหาวาเราจักเปนโดยประการนี้ ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราจักเปนอยางนั้น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวา
เราจักเปนโดยประการอื่น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราแนนอน ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราไมแนนอน
ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปน ดังนี้ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการนี้ ดังนี้ ก็มี ตัณหาวา
เราพึงเปนอยางนั้น ดังนีก้ ็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการอื่น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปน
บาง ดังนี้ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการนี้บาง ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนอยางนัน้
บางดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการอื่นบาง ดังนี้ ก็มี
[๑๐๓๔] ก็ตัณหาวา เรามี คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน
แลว ไดฉนั ทะวา เรามี ไดมานะวา เรามี ไดทิฏฐิวา เรามี เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรม
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เปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราเปนโดยประการนี้ หรือเราเปนอยางนัน้ หรือเราเปนโดยประการ
อื่นก็ยอมมี
[๑๐๓๕] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราเปนกษัตริย หรือเปนพราหมณ เปนแพศย หรือเปนศูทรเปนคฤหัสถ
หรือเปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปนมนุษย มีรูป หรือไมมีรูปมีสัญญา หรือไมมีสัญญา
หรือมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสญ
ั ญาก็ไมใช อยางนี้ชื่อวาตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้
[๑๐๓๖] ก็ตัณหาวา เราเปนอยางนัน้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็เปนกษัตริย
เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็เปนพราหมณเหมือนกัน หรือเขาเปนแพศย เราก็เปน
แพศยเหมือนกัน หรือเขาเปนศูทร เราก็เปนศูทรเหมือนกัน หรือเขาเปนคฤหัสถ เราก็เปน
คฤหัสถเหมือนกัน หรือเขาเปนบรรพชิตเราก็เปนบรรพชิตเหมือนกัน หรือเขาเปนเทวดา
เราก็เปนเทวดาเหมือนกัน หรือเขาเปนมนุษย เราก็เปนมนุษยเหมือนกัน หรือเขามีรูป เราก็มี
รูปเหมือนกันหรือเขาไมมีรูป เราก็ไมมีรูปเหมือนกัน หรือเขามีสัญญา เราก็มีสัญญาเหมือนกัน
หรือเขาไมมีสัญญา เราก็ไมมีสัญญาเหมือนกัน หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็มี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราเปนอยางนัน้
[๑๐๓๗] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการอื่น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราไมไดเปนกษัตริย
เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมไดเปนพราหมณเหมือนเขาหรือเขาเปนแพศย เราไม
ไดเปนแพศยเหมือนเขา หรือเขาเปนศูทร เราไมไดเปนศูทรเหมือนเขา หรือเขาเปนคฤหัสถ
เราไมไดเปนคฤหัสถเหมือนเขา หรือเขาเปนบรรพชิต เราไมไดเปนบรรพชิตเหมือนเขา หรือเขา
เปนเทวดา เราไมไดเปนเทวดาเหมือนเขา หรือเขาเปนมนุษย เราไมไดเปนมนุษยเหมือนเขา
หรือเขามีรูป เราไมมีรูปเหมือนเขา หรือเขาไมมีรูป เรามิใชไมมีรูปเหมือนเขา หรือเขามีสัญญา
เราไมมีสัญญาเหมือนเขา หรือเขาไมมีสัญญา เราไมใชไมมีสัญญาเหมือนเขา หรือเขามีสัญญาก็
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมใชมีสัญญาก็ไมใชไมมีสญ
ั ญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ชื่อวา
ตัณหาวา เราเปนโดยประการอื่น
[๑๐๓๘] ก็ตัณหาวา เราจักเปน คืออยางไร
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คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน
แลว ไดฉนั ทะวา เราจักเปน ไดมานะวา เราจักเปน ไดทฏิ ฐิวา เราจักเปน เมื่อธรรมทั้ง ๓
นั้นมีอยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราจักเปนโดยประการนี้ หรือเราจักเปนอยางนั้น
หรือเราจักเปนโดยประการอืน่ ก็ยอมมี
[๑๐๓๙] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราจักเปนกษัตริย หรือจักเปนพราหมณ จักเปนแพศยหรือจักเปนศูทร
จักเปนคฤหัสถ หรือจักเปนบรรพชิต จักเปนเทวดา หรือจักเปนมนุษย จักมีรูป หรือจักไมมีรูป
จักมีสัญญา หรือจักไมมีสัญญา หรือจักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช อยางนี้ชื่อวา ตัณหา
วา เราจักเปนโดยประการนี้
[๑๐๔๐] ก็ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็จักเปนกษัตริย
เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็จักเปนพราหมณเหมือนกันฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็จกั มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา
เราจักเปนอยางนั้น
[๑๐๔๑] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นวา เขาเปนกษัตริยเราจักไมไดเปน
กษัตริยเหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราจักไมไดเปนพราหมณเหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราจักไมเปนผูมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสญ
ั ญาก็ไมใชเหมือนเขา
อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่น
[๑๐๔๒] ก็ตัณหาวา เราแนนอน คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน
แลว มีตัณหาวา เราเที่ยง เรายัง่ ยืน เราแนนอน เราไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราแนนอน
[๑๐๔๓] ก็ตัณหาวา เราไมแนนอน คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน
แลว มีตัณหาวา เราจักขาดสูญ เราจักพินาศ เราจักไมมี อยางนี้ชื่อวาตัณหาวา เราไมแนนอน
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[๑๐๔๔] ก็ตัณหาวา เราพึงเปน คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกันแลว
ไดฉันทะวา เราพึงเปน ไดมานะวา เราพึงเปน ไดทิฏฐิวา เราพึงเปน เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมี
อยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราพึงเปนโดยประการนี้ หรือเราพึงเปนอยางนัน้ หรือเรา
พึงเปนโดยประการอื่น ก็ยอมมี
[๑๐๔๕] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริย หรือพึงเปนพราหมณ พึงเปนแพศยหรือพึงเปนศูทร
พึงเปนคฤหัสถ หรือพึงเปนบรรพชิต พึงเปนเทวดา หรือพึงเปนมนุษยพึงมีรูป หรือพึงไมมี
รูป พึงมีสัญญา หรือพึงไมมสี ัญญา หรือพึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสญ
ั ญาก็
ไมใช อยางนีช้ ื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้
[๑๐๔๖] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย
เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณเหมือนกันฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา
เราพึงเปนอยางนั้น
[๑๐๔๗] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราไมพึงเปนกษัตริย
เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมพงึ เปนพราหมณเหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ชื่อวา ตัณหา
วา เราพึงเปนโดยประการอื่น
[๑๐๔๘] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนบาง คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกันแลว
ไดฉันทะวา เราก็พึงเปนบาง ไดมานะวา เราก็พึงเปนบาง ไดทิฏฐิวา เราก็พึงเปนบาง เมื่อธรรม
ทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราก็พึงเปนโดยประการนี้บาง หรือพึงเปน
อยางนั้นบาง หรือพึงเปนโดยประการอื่นบาง ก็ยอมมี
[๑๐๔๙] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้บาง คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราก็พึงเปนกษัตริยบาง หรือพึงเปนพราหมณบาง พึงเปนแพศยบาง
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หรือพึงเปนศูทรบาง พึงเปนคฤหัสถบาง หรือพึงเปนบรรพชิตบางพึงเปนเทวดาบาง หรือพึง
เปนมนุษยบาง พึงมีรูปบาง หรือพึงไมมีรูปบาง พึงมีสัญญาบาง หรือพึงไมมีสัญญาบาง หรือ
พึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชบางอยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้บาง
[๑๐๕๐] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ บาง คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย
เหมือนเขาบาง หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณเหมือนเขาบาง ฯลฯ หรือเขามีสัญญา
ก็ไมใช ไมมีสญ
ั ญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสญ
ั ญาก็ไมใชเหมือนเขาบาง อยางนี้
ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นบาง
[๑๐๕๑] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นบาง คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย
เหมือนเขาบางก็หาไม หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณเหมือนเขาบางก็หาไม ฯลฯ
หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือน
เขาบางก็หาไม อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นบาง
เหลานี้ชื่อวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายใน
[๑๐๕๒] ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก เปนไฉน
ตัณหาวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้ดว ยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนโดย
ประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหา
วา เราจักเปนโดยประการนีด้ วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้นดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาวา
เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดว ยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปน
โดยประการอืน่ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ
นี้บาง
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[๑๐๕๓] ก็ตัณหาวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก
กันแลว ไดฉันทะวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ ไดทิฏฐิวา เรามีดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เมือ่ ธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเครื่อง
เนิ่นชาเหลานีว้ า เรามีโดยประการนี้ดว ยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราเปนอยางนัน้ ดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ก็ยอมมี
[๑๐๕๔] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คือ
อยางไร
คือ ตัณหาวา เราเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเปนพราหมณดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ เปนแพศยดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ เปนคฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ เปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเปนมนุษยดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ
นี้มีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้มีสัญญาดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือมีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ อยางนี้ชอื่ วา ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๕๕] ก็ตัณหาวา เราเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็เปนกษัตริย
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็เปนพราหมณดว ยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ เขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสญ
ั ญาก็ไมใช เราก็มีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราเปน
อยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๕๖] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คือ
อยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็เปนกษัตริย
เหมือนเขา ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเขาเปนพราหมณ เราไมเปนพราหมณเหมือนเขา
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ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เรามีสญ
ั ญาก็
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้กห็ ามิได อยางนี้ชื่อวา ตัณหา
วา เราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๕๗] ก็ตัณหาวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน
แลว ไดฉนั ทะวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ ไดทิฏฐิวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู
ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราจักเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเรา
จักเปนอยางนัน้ ดวยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราจักเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ ก็ยอ มมี
[๑๐๕๘] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้ดว ยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้
คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราจักเปนกษัตริยดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนพราหมณ
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนศูทรดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปนคฤหัสถดวยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนบรรพชิต
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนมนุษย
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักไมมรี ูปดวย
รูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ จักมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักไมมีสัญญาดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดว ยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้
อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้
[๑๐๕๙] ก็ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คือ
อยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็จักเปนกษัตริย
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณเราก็จกั เปนพราหมณดว ยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็จกั มีสัญญาก็
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อยางนีช้ ื่อวา ตัณหาวา เรา
จักเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
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[๑๐๖๐] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้
คืออยางไร
คือตัณหาทีเ่ กิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราจักไมเปน
กษัตริยด วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณเราจักไมเปนพราหมณ
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เรา
จักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดว ยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาก็หามิได อยางนี้
ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๑] ก็ตัณหาวา เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก
กันแลว มีตัณหาวา เราเทีย่ ง เรายั่งยืน เราแนนอน เราไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๒] ก็ตัณหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก
กันแลว มีตัณหาวา เราจักขาดสูญ เราจักพินาศ เราจักไมมี ดวยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้
อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๓] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก
กันแลว ไดฉันทะวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะวา เราพึงเปนดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดทิฏฐิวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้น
มีอยู ธรรมเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเรา
พึงเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ หรือเราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ ก็ยอ มมี
[๑๐๖๔] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริยดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนพราหมณ
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนศูทรดวย
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รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนคฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนบรรพชิต
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนมนุษยดว ย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนผูมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนผูไมมรี ูปดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนผูมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนผูไมมีสัญญา
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนผูมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดว ยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๕] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คือ
อยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณดว ยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็
ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดว ยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อยางนี้ชอื่ วา ตัณหาวา เรา
พึงเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๖] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้
คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวาเขาเปนกษัตริย เราไมพึงเปนกษัตริย
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมพึงเปนพราหมณดว ยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึงมีสัญญาก็
ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา อยางนีช้ ื่อวา ตัณหาวา เรา
พึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๗] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน
แลว ไดฉนั ทะวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ไดมานะวา เราพึงเปนดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ไดทิฏฐิวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เมื่อธรรมทั้ง ๓
นั้นมีอยู ธรรมเครื่องเนิ่นชาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือ
เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือเราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้บาง ก็ยอมมี
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[๑๐๖๘] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดว ยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บาง
คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริยดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือพึงเปนพราหมณ
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปนแพศยดว ยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บาง หรือพึงเปน
ศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปน คฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือ
พึงเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
บาง หรือพึงเปนมนุษยดว ยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
บาง หรือพึงไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ
นี้บาง หรือพึงไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญา
ก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางอยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๙] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณเราก็พึงเปนพราหมณดว ยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมี
สัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน อยางนี้ชอื่ วา
ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
[๑๐๗๐] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้
บาง คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราไมพึงเปนกษัตริย
เหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือเขาเปนพราหมณเราไมพึงเปนพราหมณเหมือน
เขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสญ
ั ญาก็ไมใช เราไมพึง
มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง อยางนี้ชื่อวา
ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
เหลานี้ชื่อวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก
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[๑๐๗๑] ตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธภายใน ๑๘ เหลานี้ ตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธ
ภายนอก ๑๘ เหลานี้ ประมวลเขากันเปนตัณหาวิจริต ๓๖
ตัณหาวิจริตดังกลาวนีเ้ ปนอดีตกาล ๓๖ เปนอนาคตกาล ๓๖ เปนปจจุบันกาล ๓๖
ประมวลเขากันเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘
[๑๐๗๒] ในมาติกานัน้ ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหมชาลสูตร
เปนไฉน
คือ สัสสตวาทะ ๔ เอกัจจสัสสติกวาทะ ๔ อันตานันติกวาทะ ๔อมราวิกเขปกวาทะ ๔
อธิจจสมุปปนนิกวาทะ ๒ สัญญีวาทะ ๑๖ อสัญญีวาทะ ๘เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘
อุจเฉทวาทะ ๗ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ ทิฏฐิ ๖๒เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหม
ชาลสูตร ดวยประการฉะนี้
ขุททกวัตถุวภิ งั ค จบ
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๑๘. ธัมมหทยวิภังค
สัพพสังคาหิกวาร
[๑๐๗๓] ขันธมีเทาไร อายตนะมีเทาไร ธาตุมีเทาไร สัจจะมีเทาไร
อินทรียมีเทาไร เหตุมีเทาไร อาหารมีเทาไร ผัสสะมีเทาไรเวทนามีเทาไร
สัญญามีเทาไร เจตนามีเทาไร จิตมีเทาไร
[๑๐๗๔] ขันธมี ๕ อายตนะมี ๑๒ ธาตุมี ๑๘ สัจจะมี ๔ อินทรียม๒
ี ๒ เหตุมี ๙
อาหารมี ๔ ผัสสะมี ๗ เวทนามี ๗ สัญญามี ๗ เจตนามี ๗จิตมี ๗
[๑๐๗๕] ในธรรมเหลานั้น ขันธ ๕ เปนไฉน
คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธเหลานีเ้ รียกวา
ขันธ ๕
[๑๐๗๖] อายตนะ ๑๒ เปนไฉน
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา
อายตนะ ๑๒
[๑๐๗๗] ธาตุ ๑๘ เปนไฉน
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุมโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา
ธาตุ ๑๘
[๑๐๗๘] สัจจะ ๔ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๔
[๑๐๗๙] อินทรีย ๒๒ เปนไฉน
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรีย
ปุริสนทรีย ชีวติ ินทรีย สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย
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สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรียสมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๒๒
[๑๐๘๐] เหตุ ๙ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓
ในเหตุ ๙ เหลานั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ คือ อโลภะ กุศลเหตุ คือ อโทสะ กุศลเหตุ คือ อโมหะ เหลานี้
เรียกวา กุศลเหตุ ๓
อกุศลเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ อกุศลเหตุ คือ โลภะ อกุศลเหตุ คือ โทสะ อกุศลเหตุ คือ โมหะเหลานี้เรียกวา
อกุศลเหตุ ๓
อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย หรือในกิริยาอัพยากต
ธรรมทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา อัพยากตเหตุ
[๑๐๘๑] อาหาร ๔ เปนไฉน
คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา
อาหาร ๔
[๑๐๘๒] ผัสสะ ๗ เปนไฉน
คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัสมโนธาตุสัมผัส
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา ผัสสะ ๗
[๑๐๘๓] เวทนา ๗ เปนไฉน
คือ เวทนาเกิดแตจักขุสัมผัส เวทนาเกิดแตโสตสัมผัส เวทนาเกิดแตฆานสัมผัส
เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส เวทนาเกิดแตกายสัมผัส เวทนาเกิดแตมโนธาตุสัมผัส เวทนาเกิด
แตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา เวทนา ๗
[๑๐๘๔] สัญญา ๗ เปนไฉน
คือ สัญญาเกิดแตจักขุสัมผัส สัญญาเกิดแตโสตสัมผัส สัญญาเกิดแตฆานสัมผัส
สัญญาเกิดแตชิวหาสัมผัส สัญญาเกิดแตกายสัมผัส สัญญาเกิดแตมโนธาตุสัมผัส สัญญาเกิด
แตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา สัญญา ๗
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[๑๐๘๕] เจตนา ๗ เปนไฉน
คือ เจตนาเกิดแตจักขุสัมผัส เจตนาเกิดแตโสตสัมผัส เจตนาเกิดแตฆานสัมผัส
เจตนาเกิดแตชวิ หาสัมผัส เจตนาเกิดแตกายสัมผัส เจตนาเกิดแตมโนธาตุสัมผัส เจตนาเกิดแต
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา เจตนา ๗
[๑๐๘๖] จิต ๗ เปนไฉน
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณธาตุ มโน
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา จิต ๗
อุปปตตานุปปตติวาร
[๑๐๘๗] ในกามธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร
ในกามธาตุ มีขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๓ อินทรีย ๒๒เหตุ ๙
อาหาร ๔ ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗
บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๕ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕ ในกามธาตุ
อายตนะ ๑๒ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ
๑๒ ในกามธาตุ
ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ ธัมมธาตุมโนวิญญาณธาตุ
เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ
สัจจะ ๓ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ในกามธาตุ
อินทรีย ๒๒ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุนทรีย ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๒๒ในกามธาตุ
เหตุ ๙ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ เหลานี้เรียกวา เหตุ๙ ในกามธาตุ
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อาหาร ๔ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา
อาหาร ๔ ในกามธาตุ
ผัสสะ ๗ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เหลานี้เรียกวา ผัสสะ๗ ในกามธาตุ
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวาจิต ๗ ใน
กามธาตุ
[๑๐๘๘] ในรูปธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร
ในรูปธาตุ มีขันธ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๙ สัจจะ ๓ อินทรีย ๑๔ เหตุ๘ อาหาร ๓
ผัสสะ ๔ เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔
ขันธ ๕ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕ ในรูปธาตุ
อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ
ธาตุ ๙ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๙ ในรูปธาตุ
สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ
อินทรีย ๑๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียอุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรียอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย๑ ๔ ในรูปธาตุ
เหตุ ๘ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๒ อัพยากตเหตุ ๓
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บรรดาเหตุ ๘ ในรูปธาตุนั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุคืออโลภะ กุศลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคอื อโมหะ เหลานี้เรียกวา
กุศลเหตุ ๓
อกุศลเหตุ ๒ เปนไฉน
คือ อกุศลเหตุคือโลภะ อกุศลเหตุคือโมหะ เหลานี้เรียกวา อกุศลเหตุ ๒
อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย หรือในกิริยา
อัพยากตธรรมทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา อัพยากตเหตุ ๓เหลานี้เรียกวา เหตุ ๘ ในรูปธาตุ
อาหาร ๓ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร๓ ในรูป
ธาตุ
ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส มโนธาตุสัมผัส มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา
ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ
เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา จิต ๔
ในรูปธาตุ
[๑๐๘๙] ในอรูปธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร
ในอรูปธาตุ มีขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๓ อินทรีย ๑๑ เหตุ๘
อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑
บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๔ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๔
ในอรูปธาตุ
อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ
ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ
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สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ
อินทรีย ๑๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรียวริ ิยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรียเหลานีเ้ รียกวา อินทรีย ๑๑
ในอรูปธาตุ
เหตุ ๘ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๒ อัพยากตเหตุ ๓ เหลานี้เรียกวา เหตุ๘ ในอรูปธาตุ
อาหาร ๓ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร๓ ในอรูป
ธาตุ
ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวา จิต ๑ ในอรูปธาตุ
[๑๐๙๐] ในโลกุตตระ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร
ในโลกุตตระ มีขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๒ อินทรีย ๑๒เหตุ ๖
อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑
บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๔ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวาขันธ ๔
ในโลกุตตระ
อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ
ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ
สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ
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อินทรีย ๑๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรียวริ ิยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรียอัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย
เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๑๒ ในโลกุตตระ
เหตุ ๖ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓
บรรดาเหตุ ๖ เหลานั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุคืออโลภะ กุศลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคอื อโมหะ เหลานี้เรียกวา
กุศลเหตุ ๓
อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา
อัพยากตเหตุ ๓
เหลานี้เรียกวา เหตุ ๖ ในโลกุตตระ
อาหาร ๓ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร๓ ใน
โลกุตตระ
ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวา จิต ๑ ในโลกุตตระ
ปริยาปนนาปริยาปนนวาร
[๑๐๙๑] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเนื่องในกามธาตุ ขันธไหน ไมนับ
เนื่องในกามธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในกามธาตุ จิตไหน ไมนับ
เนื่องในกามธาตุ
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รูปขันธ นับเนื่องในกามธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุ
ก็มี
อายตนะ ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในกามธาตุกม็ ีไมนับเนื่องใน
กามธาตุก็มี
ธาตุ ๑๖ นับเนื่องในกามธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุ
ก็มี
สมุทยสัจจะ นับเนื่องในกามธาตุ สัจจะ ๒ ไมนับเนือ่ งในกามธาตุ ทุกขสัจจะ นับ
เนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
อินทรีย ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อินทรีย ๓ ไมนับเนือ่ งในกามธาตุอินทรีย ๙ นับ
เนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
อกุศลเหตุ ๓ นับเนื่องในกามธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน
กามธาตุก็มี
กพฬิงการาหาร นับเนื่องในกามธาตุ อาหาร ๓ นับเนือ่ งในกามธาตุก็มีไมนับเนื่อง
ในกามธาตุก็มี
ผัสสะ ๖ นับเนื่องในกามธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับ
เนื่องในกามธาตุก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ นับเนือ่ งในกามธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นับ
เนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
[๑๐๙๒] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเนื่องในรูปธาตุ ขันธไหน ไมนับเนื่องในรูป
ธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในรูปธาตุ จิตไหน ไมนับเนื่องในรูปธาตุ
รูปขันธ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในรูปธาตุ
ก็มี
อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนือ่ งในรูปธาตุกม็ ีไมนับเนื่องใน
รูปธาตุก็มี
ธาตุ ๑๖ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน
รูปธาตุก็มี
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สัจจะ ๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ทุกขสัจจะ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในรูป
ธาตุก็มี
อินทรีย ๑๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ อินทรีย ๙ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน
รูปธาตุก็มี
อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน
รูปธาตุก็มี
กพฬิงการาหาร ไมนับเนือ่ งในรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในรูปธาตุก็มีไมนับเนื่อง
ในรูปธาตุก็มี
ผัสสะ ๖ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม
นับเนื่องในรูปธาตุก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไมนบั เนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นับ
เนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนือ่ งในรูปธาตุกม็ ี
[๑๐๙๓] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ ขันธไหน ไมนับเนื่องใน
อรูปธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ จิตไหนไมนับเนื่องในอรูปธาตุ
รูปขันธ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนบั เนื่องในอรูป
ธาตุก็มี
อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไมนับเนือ่ ง
ในอรูปธาตุก็มี
ธาตุ ๑๖ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนบั เนื่องในอรูป
ธาตุก็มี
สัจจะ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ทุกขสัจจะ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไมนับเนื่องใน
อรูปธาตุก็มี
อินทรีย ๑๔ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ อินทรีย ๘ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไมนับเนือ่ ง
ในอรูปธาตุก็มี
อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไมนับเนื่องใน
อรูปธาตุก็มี
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กพฬิงการาหาร ไมนับเนือ่ งในอรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนับ
เนื่องในอรูปธาตุก็มี
ผัสสะ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไม
นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไมนบั เนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนบั เนื่องในอรูปธาตุก็มี
[๑๐๙๔] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนโลกิยะ ขันธไหน เปนโลกุตตระฯลฯ
บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนโลกิยะ จิตไหน เปนโลกุตตระ
รูปขันธ เปนโลกิยะ ขัน ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนโลกิยะ อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยะ ธาตุ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
สัจจะ๒ เปนโลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกุตตระ
อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตตระ อินทรีย ๙ เปนโลกิยะก็มี เปน
โลกุตตระก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยะ เหตุ ๖ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
กพฬิงการาหาร เปนโลกิยะ อาหาร ๓ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
ผัสสะ ๖ เปนโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุเปนโลกิยะก็มี
เปนโลกุตตระก็มี
วิชชมานาวิชชมานวาร
[๑๐๙๕] ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ยอมเกิดปรากฏ ฯลฯ จิต
เทาไร ยอมเกิดปรากฏ
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วทุกจําพวก
อายตนะ ๑๑ ยอมเกิดแกสัตวบางพวก อายตนะ ๑๐ ยอมเกิดแกสัตว
บางพวก อายตนะ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสตั วบางพวก อายตนะ ๙ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวบางพวก อายตนะ ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก
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ธาตุ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก ธาตุ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก
ธาตุ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสตั วบางพวก ธาตุ ๙ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก
สัจจะ ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
อินทรีย ๑๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๑๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบาง
พวก อินทรีย ๑๓ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวกอินทรีย ๑๒ ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวบางพวก อินทรีย ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๙ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
บางพวก อินทรีย ๙ เหลาอื่นอีกยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๘ ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวบางพวก อินทรีย ๘ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฎแกสัตวบางพวก อินทรีย ๗ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวบางพวกอินทรีย ๕ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วบางพวก อินทรีย ๔ ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวบางพวก
เหตุ ๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก เหตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วบางพวก
อเหตุกวิบากบางเหลา ยอมเกิดปรากฏ
อาหาร ๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทกุ จําพวก
ผัสสะ ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทกุ จําพวก
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
[๑๐๙๖] ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ เหลาไหนยอมเกิดปรากฏแกสัตว
ทุกจําพวก
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕เหลานี้ ยอม
เกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๑ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะฆานายตนะ
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะมนายตนะ ธัมมายตนะ
ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัปเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก
ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งมีอายตนะบริบูรณ ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิดอายตนะ ๑๑ เหลานี้
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
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ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ คือ รูปายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏ
แกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งตาบอดมาแตกําเนิด
ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด อายตนะ ๑๐เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏ
แกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งหูหนวกมาแตกําเนิด
ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด อายตนะ ๑๐เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ ยอมเกิดปรากฏแกแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ คือ รูปายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะชิวหายตนะ
รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะยอมเกิดปรากฏแกเปรต
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตวซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแตกาํ เนิด
ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด อายตนะ ๙ เหลานี้ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ คือ รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะกายายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุคันธธาตุ
ชิวหาธาตุ รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแก
กามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป เปรต อสุรกายสัตวดิรจั ฉาน สัตวนรก ที่เปน
อุปปาติกสัตว ซึ่งมีอายตนะบริบูรณ ในกามธาตุในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ เหลานี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวเหลานี้
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ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ คือ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุชิวหาธาตุ
รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย
สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตวซึ่งตาบอดมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด
ธาตุ ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสตั วจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุชิวหาธาตุ
รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย
สัตวดิรัจฉาน สัตวนรกที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะ
ที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหลานั้น ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๙ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ชิวหาธาตุกายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกเปรตอสุรกาย สัตวดิรัจฉาน
สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด
ธาตุ ๙ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ คือ รูปธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ กายธาตุโผฏฐัพพธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตวในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
ทุกจําพวก
คือ ทุกขสัจจะ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
เหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
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ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๔ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชวิ หินทรีย
กายินทรีย มนินทรีย อินถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรียโสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรียปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา
ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด อินทรีย ๑๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
เหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวก
ไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชวิ หินทรีย
กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรียโสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรียยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา ผูเปน
สเหตุกญาณวิปปยุต ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด อินทรีย ๑๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชวิ หินทรีย
กายินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรียวิริยินทรีย
สตินทรีย ปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกมนุษยสมัยปฐมกัปผูเปนสเหตุกญาณ
สัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ เหลานีย้ อมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๒ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๒ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชวิ หินทรีย
กายินทรีย มนินทรีย ชีวิตนิ ทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรียสัทธินทรีย วิรยิ ินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกมนุษยสมัยปฐมกัป ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต
ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด อินทรีย ๑๒ เหลานี้ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย
ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรียสตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
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ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุรสิ ินทรีย
ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรียสตินทรีย สมาธินทรีย
ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด
อินทรีย ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสตั ว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชวิ หินทรีย
กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรียอุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏ
แตเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรกที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งมีอายตนะบริบูรณในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ คือโสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรียก ายินทรีย
มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุรสิ ินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรียยอมเกิดปรากฏแกเปรต
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตวซึ่งตาบอดมาแตกาํ เนิด ในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ คือ จักขุนทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรียกายินทรีย
มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย อุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกเปรต
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๗ คือ ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรียมนินทรีย
อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรียย อมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย
สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๗ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
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ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๕ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๕ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุรสิ ินทรีย
ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนอเหตุกะ เวนผูที่เปน
นปุงสกะ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๔ คือ กายินทรีย มนินทรีย ชีวิตนิ ทรียอุเปกขินทรีย
ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนอเหตุกนปุงสกสัตวในกามธาตุ ในขณะที่เกิด
อินทรีย ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ คือ อโลภะที่เปนวิปากเหตุ อโทสะที่เปนวิปากเหตุ
อโมหะที่เปนวิปากเหตุ ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป คัพภไสยกสัตว
ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏแกสตั วจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ คือ อโลภะที่เปนวิปากเหตุ อโทสะที่เปนวิปากเหตุ ยอมเกิด
ปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป คัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต
ในกามธาตุ ในขณะทีเ่ กิด เหตุ ๒ เหลานีย้ อมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
อเหตุกวิบาก ยอมเกิดปรากฏแกสัตวนอกจากทีก่ ลาวมานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๔ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏแกสตั ว
ทุกจําพวก
คือ กวฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหารในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทกุ จําพวก
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
ทุกจําพวก
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้ยอ มเกิดปรากฏ
แกสัตวทกุ จําพวก
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ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ อยางไหน
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
คือ มโนวิญญาณธาตุ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
ทุกจําพวก
[๑๐๙๗] ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ยอมเกิดปรากฏ ฯลฯ
จิตเทาไร ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๕ สัจจะ ๑อินทรีย ๑๐
เหตุ ๓ อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏแกเทวดา
ทั้งหลาย เวนแตพวกอสัญญสัตว
[๑๐๙๘] ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธในรูปธาตุ
ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๕ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะในรูปธาตุ
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๕ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ในรูปธาตุ
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ ทุกขสัจจะ ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรียในรูปธาตุ ในขณะทีเ่ กิด อินทรีย
๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ อโลภะ ที่เปนวิปากเหตุ อโทสะ ที่เปนวิปากเหตุ อโมหะ ที่เปนวิปากเหตุ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
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ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิดอาหาร ๓ เหลานี้
ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ อยางไหน
ยอมเกิดปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุ ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏ
[๑๐๙๙] ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ยอมเกิดปรากฏ ฯลฯจิตเทาไร
ยอมปรากฏ แกเหลาเทวดาอสัญญสัตว
ในขณะที่เกิด ขันธ ๑ คือ รูปขันธ ยอมเกิดปรากฏแกเหลาเทวดาอสัญญสัตว
อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏ
ธาตุ ๒ คือ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏ
สัจจะ ๑ คือ ทุกขสัจจะ ยอมเกิดปรากฏ
อินทรีย ๑ คือ รูปชีวิตินทรีย ยอมเกิดปรากฏ
เหลาเทวดาอสัญญสัตว ไมมีเหตุ ไมมีอาหาร ไมมีผัสสะ ไมมีเวทนาไมมีสัญญา
ไมมีเจตนา ไมมีจิต ยอมเกิดปรากฏ
[๑๑๐๐] ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ฯลฯ จิตเทาไร ยอมเกิด
ปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๔ ยอมเกิดปรากฏ อายตนะ ๒ยอมเกิดปรากฏ
ธาตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏ สัจจะ ๑ ยอมเกิดปรากฏ อินทรีย ๘ยอมเกิดปรากฏ เหตุ ๓
ยอมเกิดปรากฏ อาหาร ๓ ยอมเกิดปรากฏ ผัสสะ ๑ยอมเกิดปรากฏ เวทนา ๑ สัญญา ๑
เจตนา ๑ จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏ
[๑๑๐๑] ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๔ เหลาไหนยอมเกิดปรากฏ
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ในอรูปธาตุในขณะที่เกิด
ขันธ ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
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ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๒ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๒เหลานี้
ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๒ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๒เหลานี้ ยอมเกิด
ปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ ทุกขสัจจะ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรียสตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ อโลภะที่เปนวิปากเหตุ อโทสะที่เปนวิปากเหตุ อโมหะที่เปนวิปากเหตุ ใน
อรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้ยอ มเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑อยางไหน
ยอมเกิดปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏ
ภุมมันตรวาร
[๑๑๐๒] ธรรมที่เปนกามาวจร ธรรมที่ไมใชกามาวจร ธรรมที่เปนรูปาวจร
ธรรมที่ไมใชรูปาวจร ธรรมที่เปนอรูปาวจร ธรรมที่ไมใชอรูปาวจร ธรรมที่เปน
โลกิยะ ธรรมที่เปนโลกุตตระ
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[๑๑๐๓] ธรรมที่เปนกามาวจร เปนไฉน
คือ ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันใด
อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูมินี้ อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้ คือเบื้องต่ํากําหนดเอาอเวจีนรก
เปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเอาเหลาเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตีเปนที่สุด เหลานี้เชื่อวา ธรรมที่
เปนกามาวจร
ธรรมที่ไมใชกามาวจร เปนไฉน
คือ ธรรมที่เปนรูปาวจร ธรรมที่เปนอรูปาวจร ธรรมที่เปนโลกุตตระเหลานี้ชื่อวา
ธรรมที่ไมใชกามาวจร
ธรรมที่เปนรูปาวจร เปนไฉน
คือ จิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผูเขาสมาบัติ หรือผูเกิดแลว หรือผูอยูเปนสุขใน
ทิฏฐธรรม อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูมนิ ี้ อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้ คือ เบื้องต่ํากําหนด
เอาพรหมโลกเปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเอาเหลาเทวดาชัน้ อกนิฏฐะเปนที่สุด เหลานี้ ชื่อวา
ธรรมที่เปนรูปาวจร
ธรรมที่ไมใชรูปาวจร เปนไฉน
คือ ธรรมที่เปนกามาวจร ธรรมที่เปนอรูปาวจร ธรรมที่เปนโลกุตตระเหลานี้ชื่อวา
ธรรมที่ไมใชรูปาวจร
ธรรมที่เปนอรูปาวจร เปนไฉน
คือ จิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผูเขาสมาบัติ หรือผูเกิดแลว หรือผูอยูเปนสุข
ในทิฏฐธรรม อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูมินี้ อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้ คือ เบื้องต่ํา
กําหนดเอาเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพเปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเอาเหลาเทวดา
ผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนที่สุด เหลานี้ชอื่ วา ธรรมที่เปนอรูปาวจร
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจร เปนไฉน
คือ ธรรมที่เปนกามาวจร ธรรมที่เปนรูปาวจร ธรรมที่เปนโลกุตตระเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจร
ธรรมที่เปนโลกิยะ เปนไฉน
คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เปนอารมณของอาสวะอันเปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธสังขารขันธ วิญญาณขันธ
เหลานี้ชื่อวา ธรรมที่เปนโลกิยะ
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ธรรมที่เปนโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มรรค ผลแหงมรรค และอสังขตธาตุ (คือนิพพาน) เหลานี้ชื่อวา ธรรมที่เปน
โลกุตตระ
อุปปาทกัมมอายุปมาณวาร
[๑๑๐๔] คําวา เทวดา ไดแกเทวดา ๓ จําพวก คือ สมมติเทวดาอุปปตติเทวดา
วิสุทธิเทวดา
พระราชา พระเทวี พระราชกุมาร เรียกวา สมมติเทวดา
เหลาเทวดาชั้นบน นับแตเหลาเทวดาชัน้ จาตุมหาราชขึน้ ไป เรียกวาอุปปตติเทวดา
พระอรหันตทั้งหลาย เรียกวา วิสุทธิเทวดา
[๑๑๐๕] คนทั้งหลาย ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว เกิดที่ไหน
คนทั้งหลาย ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว บางคนเขาถึงความเปนพวก
แหงกษัตริยผมู หาศาล บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงพราหมณผูมหาศาล บางคนเขาถึงความ
เปนพวกแหงคหบดีผูมหาศาล บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราช บาง
คนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชัน้ ดาวดึงส บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดา
ชั้นยามา บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชัน้ ดุสิต บางคนเขาถึงความเปนพวกแหง
เหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี
[๑๑๐๖] อายุของเหลามนุษย มีประมาณเทาไร
คือ ประมาณ ๑๐๐ ป ต่ํากวาบาง เกินกวาบางก็มี
อายุของเหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราช มีประมาณเทาไร
คือ ๕๐ ป ของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปน ๑ ป ๕๐๐ ปทิพยโดยป
นั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชัน้ จาตุมมหาราช
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๙ ลานป
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อายุของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส มีประมาณเทาไร
คือ ๑๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส ๓๐ ราตรี
โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป๑,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน
กําหนดอายุของเหลาเทวดาชัน้ ดาวดึงส
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๓ โกฏิ ๖ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นยามา มีประมาณเทาไร
คือ ๒๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้นยามา ๓๐ ราตรี
โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป๒,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน
กําหนดอายุของเหลาเทวดาชัน้ ยามา
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑๔ โกฏิ ๔ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นดุสิต มีประมาณเทาไร
คือ ๔๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้นดุสิต ๓๐ ราตรี
โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน
กําหนดอายุของเหลาเทวดาชัน้ ดุสิต
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๕๗ โกฏิ ๖ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี มีประมาณเทาไร
คือ ๘๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน๑ ป ๘,๐๐๐ ปทิพยโดย
ปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีประมาณเทาไร
คือ ๑,๖๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึง่ และคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปน ๑ ป ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยป
นั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี
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นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๙๒๑ โกฏิ ๖ ลานป
พวกเทวดากามาวจรสวรรค ๖ ชั้น เพียบพรอมไปดวยกามคุณทั้งปวงอายุของพวกเทวดา
กามาวจรสวรรค ๖ ชั้น นับรวมกันทั้งหมดเปนเทาไร เปน๑๒๒๘ โกฏิ ๕ ลานป โดยนับอยาง
ปมนุษย
[๑๑๐๗] ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดทีไ่ หน
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณเทาสวนที่ ๓ ที่ ๔ แหงกัปป [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔แหงกัปป]
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง ไปเกิดทีไ่ หน
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณกึ่งกัปป
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นมหาพรหมา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑ กัปป
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดทีไ่ หน
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชัน้ ปริตตาภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๒ กัปป
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาชัน้ อัปปมาณาภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๔ กัปป
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอาภัสสระ
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อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๘ กัปป
ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดทีไ่ หน
ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชัน้ ปริตตสุภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑๖ กัปป
ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาชัน้ อัปปมาณสุภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๓๒ กัปป
ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นสุภกิณหะ
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๖๔ กัปป
ผูเจริญจตุตถฌาน บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาเหลาอสัญญสัตว บางคนไปเกิดเปนพวก
เทวดาชัน้ เวหัปผลา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอวิหา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้น
อตัปปา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชัน้ สุทัสสา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นสุทสั สี บาง
คนไปเกิดเปนพวกเทวดาชัน้ อกนิฏฐะ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ
บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึง
อากิญจัญญายตนภพ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เพราะ
อารมณตางกัน เพราะมนสิการตางกัน เพราะฉันทะตางกัน เพราะปณิธิตางกันเพราะอธิโมกข
ตางกัน เพราะอภินิหารตางกัน เพราะปญญาตางกัน
อายุของเหลาเทวดาอสัญญสัตว และเหลาเทวดาชั้นเวหัปผลามีประมาณ
เทาไร
มีประมาณ ๕๐๐ กัปป
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อายุของเหลาเทวดาชั้นอวิหา มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นอตัปปา มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นสุทัสสา มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นสุทัสสี มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นอกนิฏฐะ มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัปป
เหลาสัตวทมี่ ีอํานาจแหงบุญสงเสริม ไปแลวสูกามภพ และรูปภพ หรือแมไปสูภวัคค
พรหม ยอมกลับไปสูทุคติอีกได เหลาสัตวมีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ ภพ
ไหนๆ ชื่อวา เที่ยง ไมมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญไดตรัสไวอยางนี้
เพราะฉะนั้นแล เหลานักปราชญผูมีปญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ คํานึงถึงความจริงขอนี้ จึง
เจริญมรรคอันอุดมเพื่อพนจากชรามรณะ ครั้นเจริญมรรคอันบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งมีปกติยังสัตว
ใหหยั่งถึงพระนิพพานแลว ยอมเปนผูไมมอี าสวะปรินิพพาน เพราะกําหนดรูอาสวะทั้งปวง
ฉะนี้แล
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อภิญเญยยาทิวาร
[๑๑๐๘] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนอภิญเญยยธรรมขันธไหน เปน
ปริญเญยยธรรม ขันธไหน เปนปหาตัพพธรรม ขันธไหน เปนภาเวตัพพธรรม
ขันธไหน เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ขันธไหน ไมใชปหาตัพพธรรม ขันธไหน ไม
ใชภาเวตัพพธรรม ขันธไหน ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน
เปนอภิญเญยยธรรม จิตไหน เปนปริญเญยยธรรม จิตไหน เปนปหาตัพพธรรม
จิตไหน เปนภาเวตัพพธรรม จิตไหน เปนสัจฉิกาตัพพธรรม จิตไหน ไมใช
ปหาตัพพธรรม จิตไหน ไมใชภาเวตัพพธรรมจิตไหน ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม
รูปขันธ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรมไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม
ขันธ ๔ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปน
ภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรมไมใชภาเวตัพพธรรม ไม
ใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อายตนะ ๒ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม
เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ธาตุ ๒ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม
เปนปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
สมุทยสัจ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มัคคสัจเปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม
ไมใชปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม นิโรธสัจ เปนอภิญเญยยธรรม
เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรเปนภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ทุกขสัจ
เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม ก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใช
สัจฉิกาตัพพธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ก็มี
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อินทรีย ๙ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม โทมนัสสินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยย
ธรรม เปนปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรมไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อนัญญตัญญัสสามี
ตินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม
ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรมอัญญินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพ
ธรรม เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี อัญญาตาวินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม
เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม
อินทรีย ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม
ก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี อินทรีย ๖
เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปน
สัจฉิกาตัพพธรรมก็มีไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม ไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม
กุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปน
ภาเวตัพพธรรม มิใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ก็มี
อัพยากตเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช
ภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
กพฬิงการาหาร เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อาหาร ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม
เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มีเปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
ผัสสะ ๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเปนอภิญเญยยธรรม เปน
ปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใช
ปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรมไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
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เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใช
ปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปนอภิญเญยย
ธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรม
ก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
อารัมมณวาร
[๑๑๐๙] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสารัมมณธรรม ขันธไหน เปน
อนารัมมณธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนสารัมมณธรรม จิตไหน เปน
อนารัมมณธรรม
รูปขันธ เปนอนารัมมณธรรม ขันธ ๔ เปนสารัมมณธรรม
อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม มนายตนะ เปนสารัมมณธรรมธัมมายตนะ เปน
สารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม ธาตุ ๗ เปนสารัมมณธรรม ธัมมธาตุเปนสารัมมณธรรม
ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
สัจจะ ๒ เปนสารัมมณธรรม นิโรธสัจ เปนอนารัมมณธรรม ทุกขสัจเปนสารัมมณ
ธรรมก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณธรรม อินทรีย ๑๕ เปนสารัมมณธรรมชีวติ ินทรีย เปน
สารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
เหตุ ๙ เปนสารัมมณธรรม
กพฬิงการาหาร เปนอนารัมมณธรรม อาหาร ๓ เปนสารัมมณธรรม
ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เปนสารัมมณธรรม
[๑๑๑๐] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสารัมมณารัมมณธรรมขันธไหน
เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ขันธไหน เปนอนารัมมณธรรมฯลฯ บรรดาจิต ๗
จิตไหน เปนสารัมมณารัมมณธรรม จิตไหน เปนอนารัมมณารัมมณธรรม จิตไหน
เปนอนารัมมณธรรม
รูปขันธ เปนอนารัมมณธรรม ขันธ ๔ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มีเปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
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อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม มนายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรมก็มี เปน
อนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี ธัมมายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มีเปนอนารัมมณ
รัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม ธาตุ ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรมมโนวิญญาณธาตุ
เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มีธัมมธาตุ เปนสารัมมณ
รัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
นิโรธสัจ เปนอนารัมมณธรรม มัคคสัจ เปนอนารัมมณารัมมณธรรมสมุทยสัจ เปน
สารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี ทุกขสัจเปนสารัมมณารัมมณธรรม
ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณธรรม อินทรีย ๕ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม อินทรีย ๙
เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มีชีวิตินทรีย เปนสารัมมณ
รัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
เหตุ ๙ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
กพฬิงการาหาร เปนอนารัมมณธรรม อาหาร ๓ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปน
อนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
ผัสสะ ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนสารัมมณารัมมณ
ธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรมมโนวิญญาณธาตุ
เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
ทิฏฐาทิวาร
[๑๑๑๑] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนทิฏฐธรรม ขันธไหนเปนสุตธรรม
เปนมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ขันธไหน ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช
มุตธรรม ไมใชวิญญาตธรรม ฯลฯบรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนทิฏฐธรรม เปน
สุตธรรม เปนมุตธรรมเปนวิญญาตธรรม ขันธไหน ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม
ไมใชมุตธรรม ไมใชวิญญาตธรรม
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รูปขันธ เปนทิฏฐธรรม ก็มี เปนสุตธรรม ก็มี เปนมุตธรรม ก็มี ไมใชทิฏฐธรรม ไมใช
มุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ก็มี ขันธ ๔ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม
รูปายตนะ เปนทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม สัททายตนะ
ไมใชทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม เปนมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม อายตนะ ๗
ไมใชทิฏฐธรรมไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
รูปธาตุ เปนทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม สัททธาตุ
ไมใชทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ
ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม เปนมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ธาตุ ๑๓ ไมใชทิฏฐธรรม
ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
สัจจะ ๓ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ทุกขสัจ
เปนทิฏฐธรรม ก็มี เปนสุตธรรม ก็มี เปนมุตธรรม ก็มีไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช
มุตธรรม ก็มี เปนวิญญาตธรรม
อินทรีย ๒๒ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
เหตุ ๙ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
อาหาร ๔ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
ผัสสะ ๗ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช
มุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
กุสลติกาทิวาร
[๑๑๑๒] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนกุศล ขันธไหน เปนอกุศล
ขันธไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนกุศล จิตไหน เปนอกุศล
จิตไหน เปนอัพยากฤต
รูปขันธ เปนอัพยากฤต ขันธ ๔ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอัพยากฤต อายตนะ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มีเปนอัพยากฤต
ก็มี
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ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากฤต ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
สมุทยสัจ เปนอกุศล มัคคสัจ เปนกุศล นิโรธสัจ เปนอัพยากฤตทุกขสัจ เปน
กุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย เปนอกุศล อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
เปนกุศล อินทรีย ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๖เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี
เปนอัพยากฤตก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนอกุศล กุศลเหตุ ๓ เปนกุศล อัพยากตเหตุ ๓ เปนอัพยากฤต
กพฬิงการาหาร เปนอัพยากฤต อาหาร ๓ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มีเปนอัพยากฤต
ก็มี
ผัสสะ ๖ เปนอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปน
อัพยากฤตก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุ เปนกุศลก็มี เปน
อกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
เวทนาติกวาร
[๑๑๑๓] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน สัมปยุตดวยสุขเวทนาขันธไหน สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนา ขันธไหน สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน
สัมปยุตดวยสุขเวทนา จิตไหน สัมปยุตดวยทุกขเวทนา จิตไหน สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนา
ขันธ ๒ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ขันธ ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขม
สุขเวทนาก็มี
อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา มนายตนะ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
ก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี ธัมมายตนะสัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวย
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ทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา
หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา ธาตุ ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนากายวิญญาณธาตุ สัมปยุตดวย
สุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี ธัมมธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยุตดวย
สุขเวทนาหรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี
สัจจะ ๒ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มีนิโรธสัจ
กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนา ทุกขสัจ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี
อินทรีย ๑๒ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อินทรีย ๖ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนาก็มี อินทรีย ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาก็มี ชีวิตนิ ทรีย สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มีกลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนาหรือสัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี
โทสะที่เปนอกุศลเหตุ สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เหตุ ๗ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี โมหะทีเ่ ปนอกุศลเหตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
กพฬิงการาหาร กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา
หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาหาร ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
ก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
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ผัสสะ ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา กายสัมผัส สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวย
ทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
เวทนา ๗ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา กายวิญญาณสัมปยุต
ดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
วิปากติกวาร
[๑๑๑๔] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนวิปากธรรม ขันธไหนเปนวิปาก
ธัมมธรรม ขันธไหน เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯบรรดาจิต ๗ จิตไหน
เปนวิปากธรรม จิตไหน เปนวิปากธัมมธรรมจิตไหน เปนเนววิปากนวิปากธัมม
ธรรม
รูปขันธ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ขันธ ๔ เปนวิปากธรรมก็มีเปนวิปากธัมมธรรม
ก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อายตนะ ๒ เปนวิปากธรรมก็มี เปน
วิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ธาตุ ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุเปนวิปาก
ธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒ เปนวิปากธรรมก็มเี ปนวิปากธัมมธรรมก็มี
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
สัจจะ ๒ เปนวิปากธัมมธรรม นิโรธสัจ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมทุกขสัจ เปน
วิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อินทรีย ๗ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อินทรีย ๓ เปนวิปากธรรมอินทรีย ๒
เปนวิปากธัมมธรรม อัญญินทรีย เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙ เปน
วิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
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เหตุ ๖ เปนวิปากธัมมธรรม อัพยากตเหตุ ๓ เปนวิปากธรรมก็มี เปนเนววิปาก
นวิปากธัมมธรรมก็มี
กพฬิงการาหาร เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาหาร ๓ เปนวิปากธรรมก็มี เปน
วิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
ผัสสะ ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนว
วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุเปนวิปากธรรม
ก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุ เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรม
ก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อุปาทินนุปาทานิยติกวาร
[๑๑๑๕] ขันธ ๕ ขันธไหน เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมขันธไหน
เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ขันธไหน เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม ฯลฯ
บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม จิตไหน เปนอนุปาทินนุปาทานิย
ธรรม จิตไหน เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม
รูปขันธ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีขันธ ๔
เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม
ก็มี
อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม สัททายตนะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
อายตนะ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี อายตนะ ๒ เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม
ก็มี
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ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม สัททธาตุ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ธาตุ ๕
เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีธาตุ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิย
ธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
สมุทยสัจ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม สัจจะ ๒ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม
ทุกขสัจ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี
อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม โทมนัสสินทรีย เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
อินทรีย ๓ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อินทรีย ๙เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี
เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม กุศลเหตุ ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
ก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี อัพยากตเหตุ ๓ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปน
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
กพฬิงการาหาร เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี
อาหาร ๓ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุ
ปาทานิยธรรมก็มี
ผัสสะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมมโนธาตุ
เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีมโนวิญญาณธาตุ เปนอุปาทินนุ
ปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีเปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
วิตักกติกวาร
[๑๑๑๖] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสวิตักกสวิจารธรรมขันธไหน เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ขันธไหน เปนอวิตกั กาวิจารธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน
เปนสวิตักกสวิจารธรรม จิตไหนเปนอวิตกั กวิจารมัตตธรรม จิตไหน เปนอวิตักกา
วิจารธรรม
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รูปขันธ เปนอวิตักกาวิจารธรรม ขันธ ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มีเปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี สังขารขันธ เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มีกลาวไมไดวา เปน
สวิตักกสวิจารธรรม หรืออวิตักกวิจารมัตตธรรม หรืออวิตักกาวิจารธรรมก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกาวิจารธรรม มนายตนะ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี
เปนอวิตกั กาวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี ธัมมายตนะ เปนสวิตักกสวิจาร
ธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี กลาวไมไดวา เปน
สวิตักกสวิจารธรรม หรือเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม หรือเปนอวิตกั กาวิจารธรรมก็มี
ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรม มโนธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมมโนวิญ
ญาณธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจาร
ธรรมก็มี ธัมมธาตุ เปนสวิตกั กสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตกั กวิจารมัตตธรรมก็มี เปน
อวิตักกาวิจารธรรมก็มี กลาวไมไดวา เปนสวิตักกสวิจารธรรมหรือเปนอวิตักกวิจาร
มัตตธรรม หรือเปนอวิตกั กาวิจารธรรมก็มี
สมุทยสัจ เปนสวิตักกสวิจารธรรม นิโรธสัจ เปนอวิตกั กาวิจารธรรมมัคคสัจ
เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตกั กวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตกั กาวิจารธรรมก็มี
ทุกขสัจ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรม
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสวิตกั กสวิจารธรรมหรือเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม หรือเปน
อวิตักกาวิจารธรรมก็มี
อินทรีย ๕ เปนอวิตกั กาวิจารธรรม โทมนัสสินทรีย เปนสวิตักกสวิจารธรรม
อุเปกขินทรีย เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มีอินทรีย ๑๑ เปน
สวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรม เหตุ ๖ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
กพฬิงการาหาร เปนอวิตกั กาวิจารธรรม อาหาร ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารธรรมก็มี
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ผัสสะ ๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนสวิตักกสวิจารธรรม
มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรมมโนธาตุ
เปนสวิตักกสวิจารธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มีเปนอวิตักกวิจาร
มัตตธรรมก็มี เปนอวิตกั กาวิจารธรรมก็มี
รูปทุกวาร
[๑๑๑๗] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนรูปธรรม ขันธไหนเปนอรูปธรรม
ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนรูปธรรม จิตไหนเปนอรูปธรรม
รูปขันธ เปนรูปธรรมขันธ ๔ เปนอรูปธรรม
อายตนะ ๑๐ เปนรูปธรรม มนายตนะ เปนอรูปธรรม ธัมมายตนะ เปน
รูปธรรมก็มี เปนอรูปธรรมก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนรูปธรรม ธาตุ ๗ เปนอรูปธรรม ธัมมธาตุ เปนรูปธรรมก็มี
เปนอรูปธรรมก็มี
สัจจะ ๓ เปนอรูปธรรม ทุกขสัจ เปนรูปธรรมก็มี เปนอรูปธรรมก็มี
อินทรีย ๗ เปนรูปธรรม อินทรีย ๑๔ เปนอรูปธรรม ชีวิตินทรีย เปนรูปธรรม
ก็มี เปนอรูปธรรมก็มี
เหตุ ๙ เปนอรูปธรรม
กวฬิงการาหาร เปนรูปธรรม อาหาร ๓ เปนอรูปธรรม
ผัสสะ ๗ เปนอรูปธรรม
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เปนอรูปธรรม
โลกิยทุกวาร
[๑๑๑๘] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนโลกิยธรรม ขันธไหนเปนโลกุตตร
ธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนโลกิยธรรมจิตไหน เปนโลกุตตรธรรม
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รูปขันธ เปนโลกิยธรรม ขันธ ๔ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนโลกิยธรรม อายตนะ ๒ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตร
ธรรมก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยธรรม ธาตุ ๒ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
สัจจะ ๒ เปนโลกิยธรรม สัจจะ ๒ เปนโลกุตตรธรรม
อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยธรรม อินทรีย ๓ เปนโลกุตตรธรรม อินทรีย ๙เปน
โลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยธรรม เหตุ ๖ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
กพฬิงการาหาร เปนโลกิยธรรม อาหาร ๓ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
ผัสสะ ๖ เปนโลกิยธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนโลกิยธรรมก็มีเปน
โลกุตตรธรรมก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนโลกิยธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปน
โลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
หัวขอธรรมที่แสดงมาคือ อภิญญา อารัมมณะ ๒ ทิฏฐะ กุศลเวทนาวิปาก
อุปาทินนะ วิตก รูป โลกิยะ ฉะนี้แล
ธัมมหทยวิภังค จบบริบูรณ
วิภังคปกรณ จบ

