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                                                        พระสุตตันตปฎก 
                                                          เลม ๒๓ 
                                                   ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                                มาติกา 
        ปญญาในการทรงจําธรรมท่ีไดฟงมาแลว เปนสุตมยญาณ [ญาณอันสําเร็จมาแตการฟง] ๑  
ปญญาในการฟงธรรมแลว สังวรไว เปนสีลมยญาณ [ญาณอันสําเร็จมาแตศีล] ๑ ปญญาใน 
การสํารวมแลวตั้งไวดี เปนภาวนามยญาณ[ญาณอันสําเร็จมาแตการเจริญสมาธิ] ๑ ปญญาในการ 
กําหนดปจจยั เปนธรรมฐิติญาณ [ญาณในเหตุธรรม] ๑ ปญญาในการยอธรรมท้ังหลาย ท้ังสวน 
อดีตสวนอนาคตและสวนปจจุบันแลวกําหนดไว เปนสัมมสนญาณ [ญาณในการพจิารณา] ๑  
ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบันเปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ [ญาณ 
ในการพจิารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อม]๑ ปญญาในการพจิารณาอารมณแลวพิจารณาเห็น 
ความแตกไป เปนวิปสนาญาณ[ญาณในความเห็นแจง] ๑ ปญญาในการปรากฏโดยความเปนภยั  
เปนอาทีนวญาณ[ญาณในการเห็นโทษ] ๑ ปญญาในความปรารถนาจะพนไปทั้งพิจารณาและวางเฉย 
อยู เปนสังขารุเบกขาญาณ ๑ ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอก เปนโคตร 
ภูญาณ ๑ ปญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง เปนมรรค 
ญาณ ๑ ปญญาในการระงับประโยคเปนผลญาณ ๑ ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ อัน 
อริยมรรคนั้นๆตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ๑ ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมท่ีเขามาประชุมใน 
ขณะน้ัน เปนปจจเวกขณญาณ ๑ ปญญาในการกําหนดธรรมภายใน เปนวัตถุนานัตตญาณ [ญาณ 
ในความตางแหงวัตถุ] ๑ ปญญาในการกําหนดธรรมภายนอก เปนโคจรนานัตตญาณ [ญาณใน  
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ความตางแหงโคจร] ๑ ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณ [ญาณในความตางแหง 
จริยา] ๑ ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงภูมิ] ๑ ปญญา 
ในการกําหนดธรรม ๙ เปนธรรมนานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงธรรม]๑ ปญญาท่ีรูยิ่ง เปน 
ญาตัฏฐญาณ [ญาณในความวารู] ๑ ปญญาเคร่ืองกําหนดรูเปนตีรณัฏฐญาณ [ญาณในความวา 
พิจารณา] ๑ ปญญาในการละ เปนปริจจาคัฏฐญาณ [ญาณในความวาสละ] ๑ ปญญาเคร่ืองเจริญ  
เปนเอกรสัฏฐญาณ[ญาณในความวามีกิจเปนอันเดยีว] ๑ ปญญาเคร่ืองทําใหแจง เปนผัสสนัฏฐญาณ 
[ญาณในความวาถูกตอง] ๑ ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอัตถปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาใน 
ความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัม 
ภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหง 
วิหารธรรม เปนวิหารัฏฐญาณ [ญาณในความวาธรรมเคร่ืองอยู] ๑ ปญญาในความตางแหงสมาบัต ิ
เปนสมาปตตัฏฐญาณ [ญาณในความวาสมาบัติ] ๑ ปญญาในความตางแหงวิหารสมาบัติ เปนวหิาร 
สมาปตตัฏฐญาณ [ญาณในความวาวิหารสมาบัติ] ๑ ปญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความ 
บริสุทธ์ิแหงสมาธิอันเปนเหตุไมใหฟุงซาน เปนอานนัตริกสมาธิญาณ [ญาณในสมาธิอันมีในลําดบั] ๑  
ทัสนาธิปไตย ทัสนะมีความเปนอธิบดี วิหาราธิคม คุณเคร่ืองบรรลุ คือวิหารธรรมอันสงบ  
และปญญาในความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณตี เปนอรณวิหารญาณ[ญาณ 
ในวหิารธรรมอันไมมีกิเลสเปนขาศึก] ๑ ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญดวยความเปนผูประกอบ 
ดวยพละ ๒ ดวยความระงับสังขาร ๓ ดวยญาณจริยา ๑๖และดวยสมาธิจริยา ๙ เปนนโิรธสมาปตติ 
ญาณ [ญาณในนิโรธสมาบัติ] ๑ ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกเิลสและขันธของบุคคล 
ผูรูสึกตัว เปนปรินิพพานญาณ ๑ ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมท้ังปวง ในการตัดขาดโดยชอบ 
และในนิโรธ เปนสมสีสัฏฐญาณ [ญาณในความวาธรรมอันสงบและธรรมอันเปนประธาน] ๑  
ปญญาในความส้ินไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตางๆ และเดชเปนสัลเลขัฏฐญาณ [ญาณในความ 
วาธรรมเคร่ืองขัดเกลา] ๑ ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตท่ีสงไป เปนวิริยารัมภ 
ญาณ ๑ ปญญาในการประกาศธรรมตางๆ เปนอรรถสันทัสนญาณ [ญาณในการเหน็ชัดซ่ึงอรรถ 
ธรรม] ๑ปญญาในการสงเคราะหธรรมท้ังปวงเปนหมวดเดียวกันในการแทงตลอดธรรมตางกันและ 
ธรรมเปนอันเดียวกัน เปนทัสนวิสุทธิญาณ ๑ ปญญาในความท่ีธรรมปรากฏโดยความเปนของไมเท่ียง 
เปนตน เปนขันติญาณ ๑ ปญญาในความถูกตองธรรมเปนปริโยคาหนญาณ [ญาณในความยางเขา 
ไป] ๑ ปญญาในการรวมธรรมเปนปเทสวหิารญาณ [ญาณในวหิารธรรมสวนหนึ่ง] ๑ ปญญาใน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 3 
ความมีกุศลธรรมเปนอธิบดีเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยปญญาท่ีรูดี] ๑ ปญญา 
ในธรรมเปนเหตุละความเปนตางๆ เปนเจโตวิวัฏฏญาณ [ญาณในการหลีกออกจากนวิรณดวยใจ]  
๑ ปญญาในการอธิษฐาน เปนจิตตววิัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปแหงจิต] ๑ ปญญาในธรรม 
อันวางเปลา เปนญาณววิฏัฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยญาณ] ๑ ปญญาในความสลัดออก  
เปนวิโมกขวิวฏัฏญาณ[ญาณในความหลีกไปแหงจิตดวยวโิมกข] ๑ ปญญาในความวาธรรมจริง 
เปนสัจจวิวัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยสัจจะ] ๑ ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดกาย 
 [รูปกายของตน] และจิต [จติมีญาณเปนบาท]เขาดวยกนั และดวยสามารถแหงความต้ังไวซ่ึง 
สุขสัญญา [สัญญาประกอบดวยอุเบกขาในจตุตถฌานเปนสุขละเอียด] และลหุสัญญา [สัญญาเบา 
เพราะพนจากนิวรณและปฏิปกขธรรม] เปนอิทธิวิธญาณ [ญาณในการแสดงฤทธ์ิไดตางๆ]๑ ปญญา 
ในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดยีวดวยสามารถการแผวิตกไป เปนโสตธาตุ 
วิสุทธิญาณ [ญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ] ๑ ปญญาในการกําหนดจริยาคือ วิญญาณหลายอยาง 
หรืออยางเดยีว ดวยความแผไปแหงจิต๓ ประเภท และดวยสามารถแหงความผองใสแหงอินทรีย 
ท้ังหลาย เปนเจโตปริยญาณ [ญาณในความกําหนดรูจิตผูอ่ืนดวยจิตของตน] ๑ ปญญาในการ 
กําหนดธรรมท้ังหลายอันเปนไปตามปจจยั ดวยสามารถความแผไปแหงกรรมหลายอยางหรืออยาง 
เดียว เปนบุพเพนิวาสานุสสติญาณ [ญาณเปนเคร่ืองระลึกถึงชาติกอนๆ ได] ๑ ปญญาในความ 
เห็นรูปเปนนมิิตหลายอยางหรืออยางเดยีว ดวยสามารถแสงสวาง เปนทิพจักขุญาณ ๑ ปญญาใน 
ความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เปนอาสวักขยญาณ[ญาณในความ 
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย] ๑ ปญญาในความกําหนดรู เปนทุกขญาณ ๑ ปญญาใน  
อรรถวาเปนส่ิงควรละละ เปนสมุทยญาณ ๑ ปญญาในความทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ๑  
ปญญาในความเจริญ เปนมรรคญาณ ๑ ทุกขญาณ [ญาณในทุกข] ๑ ทุกขสมุทยญาณ 
 [ญาณในเหตุใหเกิดทกุข] ๑ ทุกขนิโรธญาณ[ญาณในความดับทุกข] ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ญาณ [ญาณในขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดบัทุกข] ๑ อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ธรรมปฏิสัมภิทา 
ญาณ๑ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ๑ อินทริยปโรปริยัติญาณ[ญาณใน 
ความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวท้ังหลาย] ๑ อาสยานุสยญาณ[ญาณในฉันทะเปนท่ีมานอน 
และกิเลสอันนอนเน่ืองของสัตวท้ังหลาย] ๑ ยมกปาฏิหิรญาณ [ญาณในยมกปาฏิหาริย] ๑ มหา 
กรุณาสมาปตติญาณ ๑สัพพญัุตญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑  
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        ญาณเหลานี้รวมเปน ๗๓ ญาณ ในญาณท้ัง ๗๓ นี้ ญาณ ๖๗[ขางตน] ท่ัวไปแก 
พระสาวก ญาณ ๖ [ในท่ีสุด] ไมท่ัวไปดวยพระสาวกเปนญาณเฉพาะพระตถาคตเทานั้น ฉะนีแ้ล ฯ 
                         จบมาติกา 
                        ______  
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                        มหาวรรค ญาณกถา 
        [๑] ปญญาในการทรงจําธรรมท่ีไดฟงมาแลว เปนสุตมยญาณอยางไร 
        ปญญาอันเปนเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดฟงมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรให 
เจริญ ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ธรรมเหลานี้เปนไป 
ในสวนแหงความต้ังอยู ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวน 
แหงการชําแรกกิเลสสังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา นี้ทุกข 
อริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนสุตมยญาณ 
 [แตละอยาง] ฯ 
        [๒] ปญญาอันเปนเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดฟงมาแลว คือ เปนเคร่ืองรูชัดซ่ึงธรรมท่ีได 
สดับมาแลวนัน้วา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง เปนสุตมยญาณอยางไรธรรมอยางหนึ่งควรรูยิ่ง คือ 
 สัตวท้ังปวงดาํรงอยูไดดวยอาหาร ธรรม ๒ ควรรูยิ่งคือ ธาตุ ๒ ธรรม ๓ ควรรูยิ่ง คือ ธาตุ ๓ 
 ธรรม ๔ ควรรูยิ่ง คือ อริยสัจ ๔ธรรม ๕ ควรรูยิ่ง คือ วิมุตตายตนะ ๕ ธรรม ๖ ควรรูยิ่ง  
คืออนุตตริยะ ๖ธรรม ๗ ควรรูยิ่ง คือ นิททสวัตถุ [เหตุท่ีพระขีณาสพนพิพานแลวไมปฏิสนธิ 
อีกตอไป] ๗ ธรรม ๘ ควรรูยิ่ง คือ อภภิายตนะ [อารมณแหงญาณอันฌายีบุคคลครอบงําไว] ๘  
ธรรม ๙ ควรรูยิ่ง คือ อนุปุพพวิหาร ๙ ธรรม ๑๐ควรรูยิ่ง คือนิชชรวัตถุ [เหตุกําจัดมิจฉาทิฐิ 
เปนตน] ๑๐ ฯ 
        [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติท้ังปวงควรรูยิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมชาติท้ังปวง 
ควรรูยิ่ง คืออะไร คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัสสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแม 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย [แตละอยางๆ] ควรรูยิ่ง หู เสียง ฯลฯ  
จมูก กล่ิน ฯลฯ ล้ินรส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ มโน 
สัมผัสสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั  
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ  
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        [๔] รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ 
 รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ จักขุวิญญาณโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา 
วิญญาณ กายวญิญาณ มโนวญิญาณจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กาย 
สัมผัส มโนสัมผัสจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา 
สัมผัสสชาเวทนา การสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา รูปสัญญาสัททสัญญา คันธสัญญา  
รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญ 
เจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนาธรรมสัญเจตนา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา  
โผฏฐัพพตัณหาธรรมตัณหา รูปวิตก  สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก 
รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวจิาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๕] ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อากาสธาตุ   วิญญาณธาตุ  ปฐวกีสิณ 
 อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปตกสิณ โลหติกสิณโอทาตกสิณ อากาสกสิณ  
วิญญาณกสิณ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๖] ผม ขน เล็บ ฟน หนงั เนื้อ เอ็น   กระดูก   เยื่อในกระดูก  มาม หัวใจ  
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกาดี เสลด หนอง เลือด 
 เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูกไขขอ มูตร สมองศีรษะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๗] จักขวายตนะ   รูปายตนะ   โสตายตนะ   สัททายตนะ  ฆานายตนะ คันธายตนะ  
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธรรมายตนะ จกัขุธาตุ รูปธาตุ 
 จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ  
ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรม 
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย  มนนิทรีย  
ชีวิตินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย  
อุเบกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรียสมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัส 
สามีตินทรีย [อินทรียของผูปฏิบัติดวยมนสิการวา เราจักรูธรรมท่ียังไมรู อินทรียนี้เปนช่ือของ 
โสดาปตติมรรคญาณ]อัญญินทรีย [อินทรียของผูรูจตุสัจจธรรมดวยมรรคนั้น อินทรียนี้เปนช่ือของ 
ญาณในฐานะ ๖ มีโสดาปตติมรรคเปนตน] อัญญาตาวินทรีย [อินทรียของพระขีณาสพผูรูจบแลว  
อินทรียนี้เปนช่ือของอรหัตผลญาณ] ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ  
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        [๘] กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุกามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ  อสัญญาภพ  
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุดวการภพ ปญจโวการภพปฐมฌาน ทุติยฌาน  
ตติยฌาน จตุตถฌาน ควรรูยิง่ทุกอยาง ฯ 
        [๙] เมตตาเจโตวิมุติ กรุณาเจโตวิมุติ มุทิตาเจโตวิมุติ อุเบกขาเจโตวิมุติ  อากา 
สนัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตน 
สมาบัติ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ  
ชาติ ชรา มรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๐] ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เวทนา  สัญญา สังขาร 
 วิญญาณ จกัขุ ฯลฯ ชรามรณะ ชรามรณสมุทัย ชรามรณนิโรธชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา  
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๑] สภาพที่ควรกําหนดรูแหงทุกข สภาพท่ีควรละแหงทุกขสมุทัย  สภาพท่ีควรทํา 
ใหแจงแหงทุกขนิโรธ สภาพท่ีควรเจริญแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสภาพท่ีควรกําหนดรูแหงรูป  
สภาพท่ีควรละแหงรูปสมุทัย สภาพท่ีควรทําใหแจงแหงรูปนิโรธ สภาพท่ีควรเจริญแหงรูปนิโรธคามิน ี
ปฏิปทา สภาพท่ีควรกําหนดรูแหงเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ แหง 
จักษุฯลฯ สภาพท่ีควรกําหนดรูแหงชรามรณะ สภาพท่ีควรละแหงชรามรณสมุทัยสภาพท่ีควร 
ทําใหแจงแหงชรามรณนิโรธ สภาพท่ีควรเจริญแหงชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๒] สภาพที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูทุกข สภาพท่ีแทงตลอดดวยการละทุกข 
สมุทัย สภาพท่ีแทงตลอดดวยการทําใหแจงทุกขนิโรธ สภาพท่ีแทงตลอดดวยการเจริญทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา สภาพท่ีแทงตลอดดวยการกาํหนดรูรูป สภาพท่ีแทงตลอดดวยการละรูปสมุทัย สภาพ 
ท่ีแทงตลอดดวยการทําใหแจงรูปนิโรธ สภาพท่ีแทงตลอดดวยการเจริญรูปนิโรธคามินีปฏิปทา สภาพ 
ท่ีแทงตลอดดวยการเจริญเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณฯลฯ จกัขุ ฯลฯ สภาพ 
ท่ีแทงตลอดดวยการกําหนดรูชรามรณะ สภาพท่ีแทงตลอดดวยการละชรามรณสมุทัย สภาพท่ีแทง 
ตลอดดวยการทําใหแจงชรามรณนิโรธ สภาพท่ีแทงตลอดดวยการเจริญชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา  
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๓] ทุกข เหตุใหเกิดทกุข ความดับทุกข ความดับเหตุใหเกิดทกุข  ความดับ 
ฉันทราคะในทุกข ความยนิดีในทุกข โทษแหงทุกข อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงทุกข รูป เหตุให 
เกิดรูป ความดบัเหตุใหเกดิรูป ความยินดีในรูปโทษแหงรูป อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป แหง  
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เวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯแหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ ฯลฯ แหงจักขุ ฯลฯ ชรา 
และมรณะเหตุใหเกดิชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ ความดับเหตุใหเกิดชราและมรณะ  
ความดับฉันทราคะในชราและมรณะ คุณแหงชราและมรณะโทษแหงชราและมรณะ อุบายเคร่ืองสลัด 
ออกแหงชราและมรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๔] ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความยินดใีนทุกข 
 โทษแหงทุกข อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงทุกข รูป เหตุใหเกิดรูปความดบัรูป ปฏิปทาอันใหถึง 
ความดับรูป ความยินดีในรูป โทษแหงรูป อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป เวทนา ฯลฯ สัญญา  
ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ เหตุใหเกดิชราและมรณะ ความ 
ดับชราและมรณะปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ ความยินดีในชราและมรณะ โทษแหง 
ชราและมรณะ อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงชราและมรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๕] การพิจารณาเห็นความไมเท่ียง การพิจารณาเห็นทุกข การพจิารณาเหน็อนตัตา 
 การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนาย การพิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนดั การพจิารณาเหน็ดวย 
ความดับ การพิจารณาเห็นดวยความสละคืน การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูป การพิจารณาเห็น 
ความทุกขในรูป การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป การพิจารณาเห็นดวยความเบ่ือหนายในรูป การ 
พิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนดัในรูป การพิจารณาเห็นดวยความดับในรูป การพิจารณาเห็นดวย 
ความสละคืนในรูป การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในเวทนา ฯลฯในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร 
 ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจกัษุ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในชราและมรณะ การ 
พิจารณาเหน็ทุกขในชราและมรณะการพิจารณาเห็นอนัตตาในชราและมรณะ การพจิารณาเห็นดวย 
ความเบ่ือหนายในชราและมรณะ การพจิารณาเห็นดวยความคลายกําหนัดในชราและมรณะ การ 
พิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะ การพิจารณาเห็นดวยความสละคืนในชราและมรณะ ควรรู 
ยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๖] ความเกิดข้ึน ความเปนไป เคร่ืองหมาย ความประมวลมา  [กรรมอันปรุงแตง 
ปฏิสนธิ] ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิมรณะ โสกะ ปริเทวะ อุปายาส ความ 
ไมเกิดข้ึน ความไมเปนไป ความไมมีเคร่ืองหมาย ความไมมีประมวล ความไมสืบตอ ความไมไป 
ความไมบังเกดิความไมอุบัติ ความไมเกดิ ความไมแก ความไมปวยไข ความไมตาย ความไม 
เศราโศก ความไมรําพัน ความไมคับแคนใจ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ  
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        [๑๗] ความเกิดข้ึน ความไมเกิดข้ึน ความเปนไป ความไมเปนไป  เคร่ืองหมาย  
ความไมมีเคร่ืองหมาย ความประมวลมา ความไมประมวลมาความสืบตอ ความไมสืบตอ ความ 
ไป ความไมไป ความบังเกิด ความไมบังเกดิความอุบัติ ความไมอุบัติ ความเกดิ ความไมเกิด  
ความแก ความไมแก ความปวยไข ความไมปวยไข ความตาย ความไมตาย ความเศราโศก  
ความไมเศราโศก ความรําพนั ความไมรําพัน ความคับแคนใจ ความไมคับแคนใจควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๑๘] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนเปนทุกข ความเปนไปเปนทุกขเคร่ืองหมายเปนทุกข  
ความประมวลมาเปนทุกข ปฏิสนธิเปนทุกข คติเปนทุกขความบังเกิดเปนทุกข อุบัติเปนทุกข  
ชาติเปนทุกข พยาธิเปนทุกข มรณะเปนทุกข โสกะเปนทุกข ปริเทวะเปนทุกข อุปายาสเปนทุกข ฯ 
        [๑๙] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดข้ึนเปนสุข ความไมเปนไปเปนสุขความไมมีเคร่ืองหมาย 
เปนสุข ความไมประมวลมาเปนสุข ความไมสืบตอเปนสุขความไมไปเปนสุข ความไมบังเกิด 
เปนสุข ความไมอุบัติเปนสุข ความไมเกดิเปนสุข ความไมแกเปนสุข ความไมปวยไขเปนสุข  
ความไมตายเปนสุขความไมเศราโศกเปนสุข ความไมรําพันเปนสุข ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ 
        [๒๐] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนเปนทุกข ความไมเกดิข้ึนเปนสุข ความเปนไปเปน 
ทุกข ความไมเปนไปเปนสุข เคร่ืองหมายเปนทุกข ความไมมีเคร่ืองหมายเปนสุข ความประมวล 
มาเปนทุกข ความไมประมวลมาเปนสุข ความสืบตอเปนทุกข ความไมสืบตอเปนสุข ความไปเปน 
ทุกข ความไมไปเปนสุข ความบังเกิดเปนทุกข ความไมบังเกิดเปนสุข ความอุบัติเปนทุกข ความ 
ไมอุบัติเปนสุข ความเกิดเปนทุกข ความไมเกิดเปนสุข ความแกเปนทุกข ความไมแกเปนสุข 
 ความปวยไขเปนทุกข ความไมปวยไขเปนสุข ความตายเปนทุกขความไมตายเปนสุข ความ 
เศราโศกเปนทุกข ความไมเศราโศกเปนสุข ความรําพันเปนทุกข ความไมรําพันเปนสุข ความ 
คับแคนใจเปนทุกข ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ 
        [๒๑] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนเปนภยั ความเปนไปเปนภัย เคร่ืองหมายเปนภยั  
ความประมวลมาเปนภยั ความสืบตอเปนภยั ความไปเปนภัยความบังเกดิเปนภยั ความอุบัติเปน 
ภัย ความเกดิเปนภัย ความแกเปนภัยความปวยไขเปนภยั ความตายเปนภัย ความเศราโศก 
เปนภยั ความรําพันเปนภัยความคับแคนใจเปนภัย ฯ 
        [๒๒] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดข้ึนปลอดภัย ความไมเปนไปปลอดภยั  ความไมมี 
เคร่ืองหมายปลอดภัย ความไมประมวลมาปลอดภัย ความไมสืบตอปลอดภัย ความไมไปปลอดภยั   
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ความไมบังเกดิปลอดภัย ความไมอุบัติปลอดภัยความไมเกิดปลอดภัย ความไมแกปลอดภัย  
ความไมปวยไขปลอดภัย ความไมตายปลอดภัย ความไมเศราโศกปลอดภัย ความไมรําพันปลอดภยั  
ความไมคับแคนใจปลอดภยั ฯ 
        [๒๓] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนเปนภยั ความไมเกดิข้ึนปลอดภยั ความเปนไปเปนภัย 
 ความไมเปนไปปลอดภัย เคร่ืองหมายเปนภัย ความไมมีเคร่ืองหมายปลอดภัย ความประมวลมา 
เปนภยั ความไมประมวลมาปลอดภัยความสืบตอเปนภยั ความไมสืบตอปลอดภัย ความไปเปนภยั  
ความไมไปปลอดภัย ความบังเกิดเปนภยั ความไมบังเกดิปลอดภัย ความอุบัติเปนภยั ความไม 
อุบัติปลอดภัย ความเกิดเปนภัย ความไมเกดิปลอดภัย ความปวยไขเปนภัยความไมปวยไข 
ปลอดภัย ความตายเปนภัย ความไมตายปลอดภัย ความเศราโศกเปนภยั ความไมเศราโศกปลอดภัย  
ความรําพันเปนภัย ความไมรําพันปลอดภยั ความคับแคนใจเปนภยั ความไมคับแคนใจปลอดภัย ฯ 
        [๒๔] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนมีอามิส (เคร่ืองลอ) ความเปนไปมีอามิส ความมี 
เคร่ืองหมายมีอามิส ความประมวลมามีอามิส  ความสืบตอมีอามิส   ความไปมีอามิส ความบังเกิด 
มีอามิส ความอุบัติมีอามิส ความเกดิมีอามิส ความปวยไขมีอามิส ความตายมีอามิส ความเศรา 
โศกมีอามิส ความรําพันมีอามิส ความคับแคนใจมีอามิส ฯ 
        [๒๕] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดข้ึนไมมีอามิส (หมดเคร่ืองลอ) ความไมเปนไปไมมี 
อามิส ความไมมีเคร่ืองหมายไมมีอามิส ความไมประมวลมาไมมีอามิสความไมสืบตอไมมีอามิส 
ความไมไปไมมีอามิส ความไมบังเกิดไมมีอามิสความไมอุบัติไมมีอามิส ความไมเกิดไมมีอามิส 
 ความไมแกไมมีอามิส ความไมปวยไขไมมีอามิส ความไมตายไมมีอามิส ความไมเศราโศกไมมีอามิส 
 ความไมรําพนัไมมีอามิส ความไมคับแคนใจไมมีอามิส ฯ 
        [๒๖] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนมีอามิส ความไมเกดิข้ึนไมมีอามิส  ความเปนไปมอีามิส  
ความไมเปนไปไมมีอามิส เคร่ืองหมายมีอามิส ความไมมีเคร่ืองหมายไมมีอามิส ความประมวลมา 
มีอามิส ความไมประมวลมาไมมีอามิสความสืบตอมีอามิส ความไมสืบตอไมมีอามิส ความไป 
มีอามิส ความไมไปไมมีอามิส ความบังเกดิมีอามิส ความไมบังเกิดไมมีอามิส ความอุบัติมีอามิส  
ความไมอุบัติไมมีอามิส ความเกิดมีอามิส ความไมเกดิไมมีอามิส ความแกมีอามิส  ความไมแก 
ไมมีอามิส ความปวยไขมีอามิส ความไมปวยไขไมมีอามิส ความตายมีอามิส ความไมตายไมมี 
อามิส ความเศราโศกมีอามิส ความไมเศราโศกไมมีอามิส ความรําพันมีอามิส ความไมรําพันไมมี 
อามิส ความคับแคนใจมีอามิสความไมคับแคนใจไมมีอามิส ฯ  
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        [๒๗] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนเปนสังขาร ความเปนไปเปนสังขาร  เคร่ืองหมายเปน 
สังขาร ความประมวลมาเปนสังขาร ความสืบตอเปนสังขาร ความไปเปนสังขาร ความบังเกิด 
เปนสังขาร ความอุบัติเปนสังขาร ความเกิดเปนสังขาร ความแกเปนสังขาร ความปวยไขเปน 
สังขาร ความตายเปนสังขารความเศราโศกเปนสังขาร ความรําพันเปนสังขาร ความคับแคนใจ 
เปนสังขาร ฯ 
        [๒๘] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดข้ึนเปนนิพพาน ความไมเปนไปเปนนิพพาน ความ 
ไมมีเคร่ืองหมายเปนนพิพาน ความไมประมวลมาเปนนพิพานความไมสืบตอเปนนพิพาน ความ 
ไมไปเปนนพิพาน ความไมบังเกิดเปนนิพพานความไมอุบัติเปนนิพพาน ความไมเกิดเปนนิพพาน  
ความไมแกเปนนิพพานความไมปวยไขเปนนิพพาน ความไมตายเปนนพิพาน ความไมเศราโศก 
เปนนิพพาน ความไมรําพันเปนนิพพาน ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ 
        [๒๙] ควรรูยิ่งวา ความเกิดข้ึนเปนสังขาร ความไมเกิดข้ึนเปนนิพพาน  ความเปน 
ไปเปนสังขาร ความไมเปนไปเปนนิพพาน เคร่ืองหมายเปนสังขารความไมมีเคร่ืองหมายเปน 
นิพพาน ความประมวลมาเปนสังขาร ความไมประมวลมาเปนนิพพาน  ความสืบตอเปนสังขาร 
 ความไมสืบตอเปนนิพพาน ความไปเปนสังขาร ความไมไปเปนนิพพาน ความบังเกดิเปนสังขาร  
ความไมบังเกดิเปนนพิพาน ความอุบัติเปนสังขาร ความไมอุบัติเปนนิพพาน ความเกิดเปนสังขาร 
ความไมเกดิเปนนิพพาน ความแกเปนสังขาร ความไมแกเปนนิพพาน ความปวยไขเปนสังขาร  
ความไมปวยไขเปนนิพพาน ความตายเปนสังขาร ความไมตายเปนนิพพาน ความเศราโศกเปน 
สังขาร ความไมเศราโศกเปนนิพพานความรําพันเปนสังขาร ความไมรําพันเปนนิพพาน ความ 
คับแคนใจเปนสังขารความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ 
                        จบปฐมภาณวาร ฯ 
        [๓๐] สภาพแหงธรรมท่ีควรกําหนดถือเอา สภาพแหงธรรมท่ีเปนบริวาร สภาพแหง 
ธรรมท่ีเต็มรอบ สภาพแหงสมาธิท่ีมีอารมณอยางเดียว สภาพแหงสมาธิไมมีความฟุงซาน สภาพ 
แหงธรรมท่ีประคองไว สภาพแหงธรรมท่ีไมกระจายไปสภาพแหงจิตไมขุนมัว สภาพแหงจิตไม 
หวั่นไหว สภาพแหงจิตต้ังอยูดวยสามารถแหงความปรากฏแหงจิตมีอารมณอยางเดียว สภาพแหง 
ธรรมเปนอารมณ สภาพแหงธรรมเปนโคจร สภาพแหงธรรมท่ีละ สภาพแหงธรรมท่ีสละ สภาพ 
แหงธรรมท่ีออก สภาพแหงธรรมท่ีหลีกไป สภาพแหงธรรมท่ีละเอียด สภาพแหงธรรมท่ีประณีต  
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 สภาพแหงธรรมท่ีหลุดพน สภาพแหงธรรมท่ีไมมีอาสวะ สภาพแหงธรรมเคร่ืองขาม สภาพแหง 
ธรรมท่ีไมมีเคร่ืองหมาย สภาพแหงธรรมท่ีไมมีท่ีตั้ง สภาพแหงธรรมท่ีวางเปลา สภาพแหงธรรมท่ีมี 
กิจเสมอกัน สภาพแหงธรรมท่ีไมลวงเลยกนั สภาพแหงธรรมท่ีเปนคู สภาพแหงธรรมท่ีนําออก  
สภาพแหงธรรมท่ีเปนเหตุ สภาพแหงธรรมท่ีเห็น สภาพแหงธรรมท่ีเปนอธิบดี ควรรูยิง่ทุกอยาง ฯ 
        [๓๑] สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมถะ สภาพท่ีพจิารณาเห็นแหงวิปสนา สภาพท่ีมีกจิ 
เสมอกันแหงสมถะและวิปสนา สภาพมิไดลวงกันแหงธรรมท่ีเปนคูสภาพท่ีสมาทานแหงสิกขาบท  
สภาพท่ีโคจรแหงอารมณ สภาพท่ีประคองจิตท่ียอทอ สภาพท่ีปราบจติท่ีฟุงซาน สภาพท่ีคุมจิตอัน 
บริสุทธ์ิจากความยอทอและฟุงซานท้ัง ๒ ประการ สภาพท่ีจิตบรรลุคุณวิเศษ สภาพท่ีแทงตลอด 
อริยมรรคอันประเสริฐ สภาพท่ีตรัสรูสัจจะ สภาพท่ีใหจติต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๓๒] สภาพท่ีนอมไปแหงสัทธินทรีย สภาพท่ีประคองไวแหงวิริยินทรีย สภาพท่ีตั้ง 
ม่ันแหงสตินทรีย สภาพท่ีไมฟุงซานแหงสมาธินทรีย สภาพท่ีเห็นแหงปญญินทรีย ควรรูยิ่ง 
ทุกอยาง ฯ 
        [๓๓] สภาพท่ีศรัทธาพละมิไดหวั่นไหวเพราะจิตตุปบาทอันเปนขาศึกแกศรัทธา สภาพ 
ท่ีวิริยพละมิไดหวัน่ไหวเพราะความเกียจคราน สภาพท่ีสติพละมิไดหวัน่ไหวเพราะความประมาท  
สภาพท่ีสมาธิพละมิไดหวัน่ไหวเพราะอุธัจจะ สภาพท่ีปญญาพละมิไดหวั่นไหวเพราะอวิชชา ควรรู 
ยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๓๔] สภาพที่ตั้งม่ันแหงสติสัมโพชฌงค สภาพท่ีเลือกเฟนแหงธรรมวิจัยสัมโพชฌงค  
สภาพท่ีประคองไวแหงวิริยสัมโพชฌงค สภาพท่ีแผไปแหงปติสัมโพชฌงค สภาพท่ีสงบแหง 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สภาพท่ีไมฟุงซานแหงสมาธิสัมโพชฌงค สภาพท่ีพิจารณาหาทางแหงอุเบกขา 
สัมโพชฌงค ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๓๕] สภาพที่เห็นแหงสัมมาทิฐิ สภาพท่ีตรึกแหงสัมมาสังกัปปะ สภาพท่ีกําหนด 
แหงสัมมาวาจา สภาพท่ีประชุมแหงสัมมากัมมันตะ สภาพที่ผองแผวแหงสัมมาอาชีวะ สภาพท่ี 
ประคองไวแหงสัมมาวายามะ สภาพท่ีตั้งม่ันแหงสัมมาสติ สภาพท่ีไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ควรรู 
ยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๓๖] สภาพที่เปนใหญแหงอินทรีย สภาพท่ีไมหวัน่ไหวแหงพละ  สภาพท่ีนําออก 
แหงโพชฌงค สภาพท่ีเปนเหตุแหงมรรค สภาพท่ีตั้งม่ันแหงสติปฏฐาน สภาพท่ีเร่ิมต้ังแหง  
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สัมมัปปธาน สภาพท่ีสําเร็จแหงอิทธิบาท สภาพท่ีเท่ียงแทแหงสัจจะ สภาพท่ีระงับแหงประโยชน  
สภาพท่ีทําใหแจงแหงผลสภาพท่ีตรึกแหงวิตก สภาพท่ีตรวจตราแหงวิจาร สภาพท่ีแผไปแหงปติ  
สภาพท่ีไหลมาแหงสุข สภาพท่ีมีอารมณเดียวแหงจิต สภาพท่ีคํานึง สภาพท่ีรูแจง สภาพท่ีรูชัด  
สภาพท่ีจําได สภาพท่ีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๓๗] สภาพที่รูแหงปญญาท่ีรูยิ่ง สภาพท่ีกําหนดรูแหงปริญญา สภาพแหงปฏิปกขธรรม 
ท่ีสละแหงปหานะ สภาพแหงภาวนามีกิจเปนอยางเดยีว สภาพท่ีถูกตองแหงสัจฉิกิริยา สภาพท่ี 
เปนกองแหงทุกข สภาพท่ีทรงไวแหงธาตุ สภาพท่ีตอแหงอายตนะ สภาพที่ปจจยัปรุงแตงแหง 
สังขตธรรม สภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๓๘] สภาพที่คิด สภาพแหงจิตไมมีระหวาง สภาพท่ีออกแหงจิต  สภาพท่ีหลีกไป 
แหงจิต สภาพแหงจิตเปนเหตุ สภาพแหงจติเปนปจจยั สภาพท่ีเปนท่ีตัง้แหงจิต สภาพที่เปน 
ภูมิแหงจิต สภาพท่ีเปนอารมณแหงจิต สภาพท่ีเปนโคจรแหงจิต สภาพท่ีเท่ียวไปแหงจติ สภาพ 
ท่ีไปแหงจิต สภาพท่ีนําไปยิ่งแหงจิต สภาพท่ีนําออกแหงจิต สภาพท่ีสลัดออกแหงจิต ควรรูยิ่ง 
ทุกอยาง ฯ 
        [๓๙] สภาพที่นึกในความท่ีจิตมีอารมณอยางเดียว สภาพท่ีรูแจง ...สภาพท่ีรูชัด ...  
สภาพท่ีจําได ... สภาพท่ีจิตม่ันคง ... สภาพท่ีเนื่อง ... สภาพท่ีแลนไป ... สภาพท่ีผองใส ... สภาพท่ี 
ตั้งม่ัน ... สภาพท่ีหลุดพน ... สภาพท่ีเหน็วานี่ละเอียด ... สภาพท่ีทําใหเปนเชนดังยาน ... สภาพท่ีทํา 
ใหเปนท่ีตั้ง ... สภาพท่ีตั้งข้ึนเนืองๆ ... สภาพท่ีอบรม ... สภาพท่ีปรารภชอบดวยดี ... สภาพท่ีกําหนด 
ถือไว ... สภาพท่ีเปนบริวาร ... สภาพท่ีเตม็รอบ ... สภาพท่ีประชุม ... สภาพท่ีอธิษฐาน ... สภาพท่ีเสพ...  
สภาพท่ีเจริญ ... สภาพท่ีทําใหมาก ... สภาพท่ีรวมดี ... สภาพท่ีหลุดพนดวยดี ... สภาพท่ีตรัสรู ...  
สภาพท่ีตรัสรูตาม ... สภาพท่ีตรัสรูเฉพาะ ... สภาพท่ีตรัสรูพรอม สภาพท่ีตื่น ... สภาพท่ีตื่นตาม ...  
สภาพท่ีตื่นเฉพาะ ... สภาพท่ีตื่นพรอม ... สภาพท่ีเปนไปในฝกฝายความตรัสรู ... สภาพท่ีเปนไปใน 
ฝกฝายความตรัสรูตาม ... สภาพท่ีเปนไปในฝกฝายความตรัสรูเฉพาะ... สภาพท่ีเปนไปในฝกฝายความ 
ตรัสรูพรอม ... สภาพท่ีสวาง ... สภาพท่ีสวางข้ึน ... สภาพท่ีสวางเนืองๆ ... สภาพท่ีสวางเฉพาะ ...  
สภาพท่ีสวางพรอมในความท่ีจิตมีอารมณอยางเดียว ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๔๐] สภาพที่อริยมรรคใหสวาง สภาพท่ีอริยมรรคใหรุงเรือง สภาพท่ีอริยมรรคให 
กิเลสท้ังหลายเรารอน สภาพท่ีอริยมรรคไมมีมลทิน สภาพท่ีอริยมรรคปราศจากมลทิน สภาพท่ี 
อริยมรรคหมดมลทิน สภาพท่ีอริยมรรคสงบ สภาพท่ีอริยมรรคใหกิเลสระงับ สภาพแหงวิเวก   
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สภาพแหงความประพฤติในวิเวกสภาพท่ีคลายกําหนดั สภาพแหงความประพฤติในความคลาย 
กําหนดั สภาพท่ีดับสภาพแหงความประพฤติความดับ สภาพท่ีปลอย สภาพแหงความประพฤติ 
ในความปลอย สภาพท่ีพน สภาพแหงความประพฤติในความพน ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๔๑] สภาพแหงฉันทะ สภาพท่ีเปนมูลแหงฉันทะ สภาพท่ีเปนบาท แหงฉันทะ  
สภาพท่ีเปนประธานแหงฉันทะ สภาพท่ีสําเร็จแหงฉันทะ สภาพท่ีนอมไปแหงฉันทะ สภาพท่ี 
ประคองไวแหงฉันทะ สภาพท่ีตั้งม่ันแหงฉันทะสภาพท่ีไมฟุงซานแหงฉันทะ สภาพท่ีเห็นแหง 
ฉันทะ ควรรูยิง่ทุกอยาง ฯ 
        [๔๒] สภาพแหงวิริยะ สภาพท่ีเปนมูลแหงวิริยะ สภาพท่ีเปนบาทแหงวิริยะ สภาพท่ี 
เปนประธานแหงวิริยะ สภาพท่ีสําเร็จแหงวิริยะ สภาพท่ีนอมไปแหงวริิยะ สภาพท่ีประคองไว 
แหงวิริยะ สภาพท่ีตั้งม่ันแหงวิริยะ สภาพท่ีไมฟุงซานแหงวิริยะ สภาพท่ีเห็นแหงวริิยะ ควรรู 
ยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๔๓] สภาพแหงจิต สภาพท่ีเปนมูลแหงจิต สภาพท่ีเปนบาทแหงจติ  สภาพท่ีเปน 
ประธานแหงจติ สภาพท่ีสําเร็จแหงจติ สภาพที่นอมไปแหงจิตสภาพท่ีประคองไวแหงจิต สภาพท่ี 
ตั้งม่ันแหงจิต สภาพท่ีไมฟุงซานแหงจิตสภาพที่เห็นแหงจิต ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๔๔] สภาพแหงวิมังสา สภาพท่ีเปนมูลแหงวิมังสา สภาพท่ีเปนบาทแหงวิมังสา  
สภาพท่ีเปนประธานแหงวิมังสา สภาพท่ีสําเร็จแหงวิมังสา สภาพท่ีนอมไปแหงวิมังสา สภาพท่ี 
ประคองไวแหงวิมังสา สภาพท่ีตั้งม่ันแหงวิมังสา สภาพท่ีไมฟุงซานแหงวิมังสา สภาพที่เห็น 
แหงวิมังสา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๔๕] สภาพแหงทุกข สภาพท่ีทุกขบีบค้ัน สภาพท่ีทุกขอันปจจยัปรุงแตง สภาพท่ี 
ทุกขใหเดือดรอน สภาพท่ีทุกขแปรปรวน สภาพแหงสมุทัย สภาพท่ีสมุทัยประมวลมา สภาพท่ี 
สมุทัยเปนเหต ุสภาพท่ีสมุทัยเกีย่วของ สภาพท่ีสมุทัยพัวพัน สภาพแหงนิโรธ สภาพท่ีนิโรธ 
สลัดออกสภาพที่นิโรธเปนวิเวก สภาพท่ีนิโรธเปนอสังขตะ สภาพท่ีนโิรธเปนอมตะ สภาพ 
แหงมรรค สภาพท่ีมรรคนําออก สภาพท่ีมรรคเปนเหตุ สภาพท่ีมรรคเห็น สภาพท่ีมรรคเปนอธิบดี  
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๔๖] สภาพที่ถองแท สภาพท่ีเปนอนตัตา สภาพท่ีเปนสัจจะสภาพท่ีควรแทงตลอด  
สภาพท่ีควรรูยิง่ สภาพท่ีควรกําหนดรู สภาพท่ีทรงรู สภาพท่ีเปนธาตุ สภาพท่ีอาจได สภาพท่ีรู 
ควรทําใหแจง สภาพท่ีควรถูกตอง สภาพท่ีควรตรัสรู ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ  
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        [๔๗] เนกขัมมะ อัพยาบาท อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน ความกําหนดธรรม  
ญาณ ความปราโมทย ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานอากาสานัญจายตนสมาบัติ  
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ควรรูยิ่ง 
ทุกอยาง ฯ 
        [๔๘] การพิจารณาเห็นความไมเท่ียง การพิจารณาเห็นความทุกข การพิจารณาเห็น 
อนัตตา การพจิารณาเหน็ดวยความเบ่ือหนาย การพิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนดั การพิจารณา 
เห็นดวยความดับ การพิจารณาเหน็ดวยความสละคืน การพิจารณาเห็นความส้ินไป การพิจารณา 
เห็นความเส่ือมไป การพิจารณาเห็นความแปรปรวน การพิจารณาเห็นความไมมีเคร่ืองหมาย การ 
พิจารณาเห็นธรรมไมมีท่ีตั้ง การพิจารณาเห็นความวางเปลา การพิจารณาเหน็ธรรมดวยปญญาอันยิง่ 
ความรูความเห็นตามความเปนจริง การพจิารณาเหน็โทษ การพิจารณาหาทาง การพจิารณาเหน็ 
อุบายท่ีจะหลีกไป ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๔๙] โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติ สกทาคามิมรรค  สกทาคามิผลสมาบัติ  
อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ อรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๕๐] สัทธินทรียดวยความวานอมไป วิริยินทรียดวยความวาประคองไว  สตินทรีย 
ดวยความวาต้ังม่ัน สมาธินทรียดวยความวาไมฟุงซาน ปญญินทรียดวยความวาเห็น ศรัทธาพละ 
ดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะความไมมีศรัทธา วิริยพละดวยความวาไมหวัน่ไหวเพราะความเกียจ 
คราน สติพละดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะความประมาท สมาธิพละดวยความวาไมหวัน่ไหว 
เพราะความฟุงซาน ปญญาพละดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะอวิชชา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๕๑] สติสัมโพชฌงคดวยอรรถวาต้ังม่ัน ธรรมวิจยสัมโพชฌงคดวยอรรถเลือกเฟน  
วิริยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาประคองไว ปติสัมโพชฌงคดวยอรรถวาแผไป ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
ดวยอรรถวาสงบ สมาธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถวา 
พิจารณาหาทาง ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๕๒] สัมมาทิฐิดวยความวาเหน็ สัมมาสังกัปปะดวยความวาตรึก  สัมมาวาจาดวย 
ความวากําหนดเอา สัมมากัมมันตะดวยความวาใหกุศลธรรมเกิดสัมมาอาชีวะดวยความวาขาวผอง  
สัมมาวายามะดวยความวาประคองไว สัมมาสติดวยความวาต้ังม่ัน สัมมาสมาธิดวยความวาไม 
ฟุงซาน ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ  
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        [๕๓] อินทรียดวยความวาเปนใหญ พละดวยความวาไมหวัน่ไหว โพชฌงคดวยความวา 
นําออก มรรคดวยความวาเปนเหตุ สติปฏฐานดวยความวาต้ังม่ันสัมมัปปธานดวยความวาต้ังไว 
อิทธิบาทดวยความวาสําเร็จ สัจจะดวยความวาเท่ียงแท สมถะดวยความวาไมฟุงซาน วิปสนาดวย 
ความวาพจิารณา สมถะและวิปสนาดวยความวามีกิจเสมอกัน ธรรมชาติท่ีเปนคูดวยความวาไม 
ลวงเกินกันควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
        [๕๔] สีลวิสุทธิดวยความวาสํารวม จิตตวิสุทธิดวยความวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิ 
ดวยความวาเหน็ วิโมกขดวยความวาหลุดพน วิชชาดวยความวาแทงตลอด วิมุติดวยความวาสละ 
 ญาณในความสิ้นไปดวยความวาตัดขาด ญาณในความไมเกิดข้ึนดวยความวาระงับ ฉันทะดวยความ 
วาเปนมูลฐาน มนสิการดวยความวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะดวยความวาประมวลมา เวทนาดวยความวา 
ประชุมสมาธิดวยความวาเปนประธาน สติดวยความวาเปนใหญ ปญญาดวยความวาประเสริฐ 
กวากุศลธรรมนั้นๆ วิมุติดวยความวาเปนแกนสาร นิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยความวาเปน 
ท่ีสุด ควรรูยิ่งทุกอยาง 
        [๕๕] ธรรมใดๆ ท่ีรูยิ่งแลว ธรรมนั้นๆ เปนคุณท่ีรูแลว ช่ือวาญาณ  เพราะอรรถ 
วารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูท่ัว เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจํา 
ธรรมท่ีไดสดับมา คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง เปนสุตมยญาณ ฯ 
                        จบทุติยภาณวาร ฯ 
        [๕๖] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมา คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวนั้นวา  
ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู เปนสุตมยญาณอยางไร ฯ 
        ธรรมอยางหนึ่งควรกําหนดรู คือ ผัสสะอันมีอาสวะ เปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน ธรรม ๒  
ควรกําหนดรู คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม ๓ ควรกําหนดรูคือ เวทนา ๓ ธรรม ๔ ควรกําหนดรู คือ  
อาหาร ๔ ธรรม ๕ ควรกําหนดรู คืออุปาทานขันธ ๕ ธรรม ๖ ควรกําหนดรู คือ อายตนะภายใน ๖  
ธรรม ๗ ควรกําหนดรู คือ วญิญาณฐิติ ๗ ธรรม ๘ ควรกําหนดรู คือ โลกธรรม ๘ ธรรม ๙ ควร 
กําหนดรู คือ สัตตาวาส ๙ ธรรม ๑๐ ควรกําหนดรู คือ อายตนะ ๑๐ ฯ 
        [๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงควรกําหนดรู ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงท้ังปวงท่ี 
ควรกําหนดรูคืออะไร คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแม 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยควรกําหนดรูทุกอยาง ฯ  
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        หู เสียง ฯลฯ จมูก กล่ิน ฯลฯ ล้ิน รส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะฯลฯ ใจ ธรรมารมณ  
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจยั ควรกาํหนดรูทุกอยาง ฯ 
        [๕๘] รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักขุ ฯลฯ ชราและมรณะ ฯลฯ นิพพาน 
ท่ีหยั่งลงในอมตะดวยความวาเปนท่ีสุด ควรกําหนดรูทุกอยางบุคคลผูพยายามเพ่ือจะไดธรรมใดๆ  
เปนอันไดธรรมนั้นๆ แลว ธรรมเหลานั้นเปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลว 
อยางนี้ ฯ 
        [๕๙] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดเนกขัมมะ เปนอันไดเนกขัมมะแลว ธรรมนั้น  
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ 
        บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดความไมพยาบาท เปนอันไดความไมพยาบาทแลว ... 
บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอาโลกสัญญา เปนอันไดอาโลกสัญญาแลว ... บุคคลผูพยายามเพือ่ 
ตองการจะไดความไมฟุงซาน เปนอันไดความไมฟุงซานแลว ... บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะได 
การกําหนดธรรม เปนอันไดการกําหนดธรรมแลว ... บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดญาณ เปนอัน 
ไดญาณแลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดความปราโมทย เปนอันไดความปราโมทยแลว  
ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี ้ฯ 
        [๖๐] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดปฐมฌาน เปนอันไดปฐมฌานแลว ธรรมนั้น  
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลว และพิจารณาแลวอยางนี้บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะได 
ทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานเปนอันไดจตุตถฌานแลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการ 
จะไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ ... เนวสัญญา 
นาสัญญายตนสมาบัติ เปนอันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว ธรรมนั้นเปนธรรมอันบุคคล 
นั้นกําหนดรูแลว และพิจารณาแลวอยางนี ้ฯ 
        [๖๑] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดอนิจจานุปสนา เปนอันไดอนิจจานุปสนา 
แลว ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพ่ือ 
ตองการจะไดทุกขานุปสนา ... อนัตตานุปสนา... นิพพิทานุปสนา ... วริาคานุปสนา ... นิโรธานุ 
ปสนา ... ปฏินิสสัคคานุปสนา... ขยานุปสนา ... วยานุปสนา ... วิปริณามานุปสนา ... อนิมิตตา 
นุปสนา ...อัปปณิหิตานุปสนา ... สุญญตานุปสนา ... เปนอันไดสุญญตานุปสนาแลว ธรรมนั้น  
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ  
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        [๖๒] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดอธิปญญาธรรมวิปสนา การพิจารณาเหน็ 
ธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เปนอันไดอธิปญญาธรรมวิปสนาแลว ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้น 
กําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดยถาภตูญาณทัสนะ ... อาที 
นวานุปสนา ... ปฏิสังขานุปสนา ...วิวัฏฏนานุปสนา ... เปนอันไดวิวัฏฎนานุปสนาแลว ธรรมนั้น  
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ 
        [๖๓] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดโสดาปตติมรรค เปนอันไดโสดาปตติมรรค 
แลว ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพ่ือ 
ตองการจะไดสกทาคามิมรรค ... อนาคามิมรรค... อรหัตมรรค เปนอันไดอรหัตมรรคแลว ธรรมนั้น  
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดธรรม 
ใดๆเปนอันไดธรรมนั้นๆ แลว ธรรมเหลานัน้ เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณา 
แลวอยางนี้ ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญาเพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น  
ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวนัน้วา  
ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ช่ือวาสุตมยญาณ ฯ 
        [๖๔] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรละ ช่ือวาสุตมยญาณอยางไร ฯ 
        ธรรมอยางหนึ่งควรละ คือ อัสมิมานะ ธรรม ๒ ควรละ คือ อวิชชา ๑ ตัณหา ๑  
ธรรม ๓ ควรละ คือ ตัณหา ๓ ธรรม ๔ ควรละ คือ โอฆะ ๔ ธรรม ๕ควรละ คือ นิวรณ ๕  
ธรรม ๖ ควรละ คือ หมวดตัณหา ๖ ธรรม ๗ ควรละคือ อนุสัย ๗ ธรรม ๘ ควรละ คือ  
มิจฉัตตะ ความเปนผิด ๘ ธรรม ๙ ควรละคือ ธรรมมีตัณหาเปนมูลเหตุ ๙ ธรรม ๑๐ ควรละ 
 คือมิจฉัตตะ ๑๐ ฯ 
        [๖๕] ปหานะ ๒ คือ สมุจเฉทปหานะ ๑ ปฏิปสสัทธิปหานะ ๑ สมุจเฉทปหานะ 
 อันเปนโลกุตรมรรค และปฏิปสสัทธิปหานะอันเปนโลกุตรผลในขณะแหงผล ยอมมีแกบุคคลผู 
เจริญมรรค เคร่ืองใหถึงความส้ินไป ฯ 
        ปหานะ ๓ คือ เนกขัมมะ เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงกาม ๑ อรูปญาณ เปนอุบาย 
เคร่ืองสลัดออกแหงรูป ๑ นโิรธ  เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงสังขตธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวอยางใดอยาง 
หนึ่ง ซ่ึงอาศัยกันและกันเกิดข้ึน ๑ บุคคลผูไดเนกขัมมะเปนอันละและสละกามไดแลว บุคคลผู 
ไดอรูปญาณเปนอันละและสละรูปไดแลว บุคคลผูไดนโิรธเปนอันละและสละสังขารไดแลว ฯ  
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        ปหานะ ๔ คือ บุคคลผูแทงตลอดทุกขสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยการกําหนดรู  
ยอมละกิเลสท่ีควรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดสมุทัยสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยการละ ยอมละ 
กิเลสท่ีควรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดนิโรธสัจอันเปนการแทงตลอดดวยการทําใหแจง ยอมละกิเลส 
ท่ีควรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดมรรคสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยการเจริญ ยอมละกิเลส 
ท่ีควรละได ๑ ฯ 
        ปหานะ ๕ คือ วิกขัมภนปหานะ ๑ ตทังคปหานะ ๑ สมุจเฉทปหานะ ๑ ปฏิปสสัทธิ 
ปหานะ ๑ นิสสรณปหานะ ๑ การละนิวรณดวยการขมไว ยอมมีแกบุคคลผูเจริญปฐมฌาน การละ 
ทิฐิดวยองคนัน้ๆ ยอมมีแกบุคคลผูเจริญสมาธิอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกเิลส สมุจเฉท 
ปหานะ อันเปนโลกุตรมรรค และปฏิปสสัทธิปหานะอันเปนโลกุตรผล ในขณะแหงผล ยอม 
มีแกบุคคลผูเจริญมรรคเคร่ืองใหถึงความส้ินไป และนิสสรณปหานะเปนนิโรธ คือ นิพพาน ฯ 
        [๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงควรละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงท้ังปวงควรละคือ 
อะไร คือ จักษ ุรูป จักษวุิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนา  
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยัควรละทุกอยาง 
        หู เสียง ฯลฯ จมูก กล่ิน ฯลฯ ล้ิน รส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะฯลฯ ใจ  
ธรรมารมณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ฯลฯ สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแมอทุกขม 
สุขเวทนาท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัยควรละทุกอยาง ฯ 
        เม่ือพิจารณาเหน็รูปโดยความเปนของไมเท่ียงเปนตน ยอมละกเิลสท่ีควรละได เม่ือ 
พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... จักษุ ...ชราและมรณะ โดยความเปน 
ของไมเท่ียงเปนตน ยอมละกเิลสท่ีควรละได เม่ือพิจารณาเห็นนพิพานอันหยั่งลงสูอมตะ [ดวย 
ความเปนอนัตตา] ดวยความวาเปนท่ีสุด ยอมละกิเลสท่ีควรละได ธรรมใดๆ เปนธรรมท่ีละได 
แลวธรรมนั้นๆ เปนอันสละไดแลว ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะ 
อรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือเคร่ืองรูชัด 
ธรรมท่ีไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรละ ช่ือวาสุตมยญาณ ฯ 
                        จบตติยภาณวาร ฯ 
        [๖๗] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ช่ือวาสุตมยญาณอยางไร  
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        ธรรมอยางหนึ่งควรเจริญ คือ กายคตาสติอันสหรคตดวยความสําราญ ธรรม ๒ ควร 
เจริญ คือ สมถะ ๑ วิปสนา ๑ ธรรม ๓ ควรเจริญ คือ สมาธิ ๓ธรรม ๔ ควรเจริญ คือ  
สติปฏฐาน ๔ ธรรม ๕ ควรเจริญ คือ สัมมาสมาธิมีองค ๕ ธรรม ๖ ควรเจริญ คือ อนุสสติ ๖  
ธรรม ๗ ควรเจริญ คือ โพชฌงค ๗ธรรม ๘ ควรเจริญ คือ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรม ๙ ควร 
เจริญ คือ องคอันเปนประธานแหงความบริสุทธ์ิ [ปาริสุทธิ] ๙ ธรรม ๑๐ ควรเจริญ คือ กสิณ ๑๐ ฯ 
        [๖๘] ภาวนา ๒ คือโลกิยภาวนา ๑ โลกุตรภาวนา ๑ ภาวนา ๓ คือ การเจริญธรรม 
อันเปนรูปาวจรกุศล ๑ การเจริญธรรมอันเปนอรูปาวจรกุศล ๑ การเจริญกุศลธรรมอันไมนับเนื่อง 
ในโลก [โลกุตรกุศล] ๑ การเจริญธรรมอันเปนรูปาวจรกุศล เปนสวนเลวก็มี เปนสวนปาน 
กลางก็มี เปนสวนประณีตกมี็ การเจริญธรรมอันเปนอรูปาวจรกุศล เปนสวนเลวก็มี เปนสวน 
ปานกลางก็มี เปนสวนประณีตก็มี การเจริญกุศลธรรมอันไมนับเนื่องในโลก เปนสวนประณีต 
อยางเดยีว ภาวนา ๔ คือ เม่ือแทงตลอดทุกขสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยปริญญา  ช่ือวา 
เจริญอยู ๑ เม่ือแทงตลอดสมุทัยสัจอันเปนการแทงตลอดดวยปหานะ ช่ือวาเจริญอยู ๑ เม่ือแทง 
ตลอดนิโรธสัจอันเปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา ช่ือวาเจริญอยู ๑ เมื่อแทงตลอดมรรคสัจอัน 
เปนการแทงตลอดดวยภาวนา ช่ือวาเจริญอยู ๑ ภาวนา ๔ นี้ ฯ 
        [๖๙] ภาวนา ๔ อีกประการหนึ่ง คือ เอสนาภาวนา ๑ ปฏิลาภภาวนา ๑ เอกรสา 
ภาวนา ๑ อาเสวนาภาวนา ๑ ฯ 
        เอสนาภาวนาเปนไฉน เม่ือพระโยคาวจรทั้งปวงเขาสมาธิอยู ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิใน 
ธรรมอันเปนสวนเบื้องตนนั้น มีกิจเปนอยางเดยีวกัน เพราะฉะน้ัน ภาวนานี้ จึงช่ือวาเอสนาภาวนา ฯ 
        ปฏิลาภภาวนาเปนไฉน เม่ือพระโยคาวจรทั้งปวงเขาสมาธิแลว ธรรม ท้ังหลายท่ีเกิดใน 
สมาธินั้น ไมเปนไปลวงกนัและกัน เพราะฉะน้ัน ภาวนานี้จึงช่ือวาปฏิลาภภาวนา ฯ 
        [๗๐] เอกรสาภาวนาเปนไฉน เม่ือพระโยคาวจรเจริญสัทธินทรีย  ดวยอรรถวานอมใจ 
เช่ือ อินทรียอีก ๔ อยาง มีกจิเปนอยางเดียวกันดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เพราะฉะนั้น ช่ือวา 
ภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดยีวกนั เม่ือพระโยคาวจรเจริญวิริยินทรียดวย 
อรรถวาประคองไว ... เม่ือเจริญสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ... เม่ือเจริญสมาธินทรียดวยอรรถวาไม 
ฟุงซาน... เม่ือเจริญปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น อินทรียอีก ๔ อยาง มีกิจอยางเดียวกนัดวย 
สามารถปญญินทรีย เพราะฉะนั้นชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดยีวกัน ฯ  
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        เม่ือพระโยคาวจรเจริญสัทธาพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหว เพราะอสัทธิยะ พละอีก  
๔ อยาง มีกจิเปนอยางเดยีวกันดวยสามารถสัทธาพละเพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวา 
พละท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดียวกันเม่ือพระโยคาวจรเจริญวิริยพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะ 
โกสัชชะ ... เม่ือพระโยคาวจรเจริญสติพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะปมาทะ ... เม่ือพระ 
โยคาวจรเจริญสมาธิพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะอุทธัจจะ ... เม่ือพระโยคาวจรเจริญปญญา 
พละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะอวิชชา พละอีก ๔ อยาง มีกิจเปนอยางเดยีวกันดวยสามารถ 
ปญญาพละ เพราะฉะน้ันช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาพละท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดยีวกนั ฯ 
        เม่ือพระโยคาวจรเจริญสติสัมโพชฌงค ดวยอรรถวาตั้งม่ัน โพชฌงคอีก ๖ อยาง มีกิจ 
เปนอยางเดียวกันดวยสามารถสติสัมโพชฌงค เพราะฉะน้ันช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาโพชฌงคท้ัง 
หลายมีกิจเปนอยางเดยีวกัน เม่ือพระโยคาวจรเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาเลือกเฟน ...  
เม่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาประคองไว ... เม่ือเจริญปติสัมโพชฌงคดวยอรรถวา ซาบซาน 
ไป ...เม่ือเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาสงบ ... เม่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวา 
ไมฟุงซาน ... เม่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถวาพิจารณาหาทางโพชฌงคอีก ๖ อยาง มีกิจ 
เปนอยางเดียวกันดวยสามารถอุเบกขาสัมโพชฌงคเพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาโพชฌงค 
ท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดยีวกัน ฯ 
        เม่ือพระโยคาวจรเจริญสัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็นชอบ องคมรรคอีก ๗ อยาง  มีกิจเปน 
อยางเดยีวกันดวยสามารถสัมมาทิฐิ เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาองคมรรคท้ังหลายมี 
กิจเปนอยางเดยีวกัน เม่ือพระโยคาวจรเจริญสัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาตรึก ... เม่ือเจริญสัมมาวาจา 
ดวยอรรถวากาํหนดเอา ... เม่ือเจริญสัมมากัมมันตะดวยอรรถวาเปนสมุฏฐาน ... เม่ือเจริญสัมมาอาชีวะ 
ดวยอรรถวาผองแผว ...เม่ือเจริญสัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว ... เม่ือเจริญสัมมาสติ 
ดวยอรรถวาต้ังม่ัน ... เม่ือเจริญสัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน องคมรรคอีก ๗ อยาง มีกิจเปน 
อยางเดยีวกันดวยสามารถสัมมาสมาธิ เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนาดวยอรรถวาองคมรรถท้ังหลายมีกจิ 
เปนอยางเดียวกัน ภาวนานี้ ช่ือวาเอกรสาภาวนา ฯ 
        [๗๑] อาเสวนาภาวนาเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเสพเปนอันมากซ่ึงสมาธิ 
ท่ีถึงความสําราญ ตลอดเวลาเชาก็ดี ตลอดเวลาเท่ียงกด็ีตลอดเวลาเยน็กด็ี ตลอดเวลากอนภัต 
ก็ดี ตลอดเวลาหลังภัตกด็ี ตลอดยามตนก็ดตีลอดยามหลังกด็ี ตลอดคืนกด็ี ตลอดวัน 
ก็ดี ตลอดคืนและวันก็ดี ตลอดกาฬปกษก็ดี ตลอดชุณหปกษกด็ี ตลอดฤดูฝนก็ดี ตลอดฤดูหนาว  
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ก็ดี ตลอดฤดูรอนก็ดีตลอดสวนวัยตนก็ดี ตลอดสวนวยักลางก็ดี ตลอดสวนวยัหลังกด็ี ภาวนานี ้
ช่ือวาอาเสวนาภาวนา ภาวนา ๔ ประการนี้ ฯ 
        [๗๒] ภาวนา ๔ อีกประการหนึ่ง คือ ภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกนัและกนัแหงธรรม 
ท้ังหลายท่ีเกดิในภาวนานั้น ๑ ภาวนาดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ๑ ภาวนา 
ดวยอรรถวานาํไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ ๑ ภาวนาดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก ๑ ฯ 
        [๗๓] ภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกันและกันแหงธรรมท้ังหลายท่ีเกดิในภาวนาน้ัน  
อยางไร ฯ 
        เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะ ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถเนกขัมมะ  ยอมไมลวงกัน 
และกัน เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกนัและกันแหงธรรมท้ังหลายท่ีเกิดใน 
ภาวนานั้น เม่ือพระโยคาวจรละพยาบาท ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถความไมพยาบาท ยอมไม 
ลวงกันและกนั ... เม่ือละถีนมิทธะธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถอาโลกสัญญา ยอมไมลวงกันและ 
กัน ... เม่ือละอุทธัจจะ ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถความไมฟุงซาน ยอมไมลวงกนัและกนั ... เม่ือ 
ละวิจกิิจฉา ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถการกําหนดธรรมยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละอวิชชา  
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถแหงญาณยอมไมลวงกนัและกนั ... เม่ือละอรติ ธรรมท้ังหลายท่ีเกิด 
ดวยสามารถ ความปราโมทย ยอมไมลวงกนัและกนั ... เม่ือละนิวรณท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิ 
ดวยสามารถปฐมฌาน ยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละวติกและวิจาร ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวย 
สามารถทุติยฌาน ยอมไมลวงกันและกนั ... เม่ือละปติ ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถตติยฌาน 
 ยอมไมลวงกนัและกนั ... เม่ือละสุขและทุกขธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถจตุตถฌาน ยอมไม 
ลวงกันและกนั ... เม่ือละรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถ 
อากาสานัญจายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละอากาสานัญจายตนสัญญาธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเกิดดวยสามารถวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอมไมลวงกนัและกนั ...เม่ือละวิญญาณญัจายตนสัญญา  
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถอากิญจัญญายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละอากิญ 
จัญญายตนสัญญา ธรรมท้ังหลายที่เกดิดวยสามารถเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกัน 
และกัน ...เม่ือละนิจจสัญญา ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถอนิจจานปุสนา ยอมไมลวงกันและ 
กัน ... เม่ือละสุขสัญญา ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถทุกขานุปสนายอมไมลวงกนัและกนั ...  
เม่ือละอัตตสัญญา ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถอนัตตานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ...  
เม่ือละความเพลิดเพลิน ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถนิพพิทานุปสนา ยอมไมลวงกันและ  
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กัน ... เม่ือละราคะ ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถวิราคานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละ 
ฆนสัญญา ธรรมท้ังหลายเกดิดวยสามารถขยานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ...เม่ือละสมุทัย  
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถนิโรธานุปสนา ยอมไมลวงกันและกนั ... เม่ือละความถือม่ัน ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถปฏินิสสัคคานุปสนายอมไมลวงกันและกนั ... เม่ือละอายหูนะ (การทํา 
ความเพยีรเพื่อประโยชนแกสังขาร) ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถวยานุปสนา ยอมไมลวงกัน 
และกัน ...เม่ือละธุวสัญญา (ความสําคัญวายั่งยืน) ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถวิปริณามาน ุ
ปสนา ยอมไมลวงกันและกนั ... เม่ือละนิมิตร ธรรมท้ังหลายที่เกดิดวยสามารถอนิมิตตานุปสนา 
 ยอมไมลวงกนัและกนั ... เม่ือละปณิธิ ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถอัปปณิหิตานปุสนา ยอมไม 
ลวงกันและกนั ... เม่ือละอภนิิเวส(ความยดึม่ันวามีตวัตน) ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถสุญญตา 
นุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละสาราทานาภินเิวส (ความยึดม่ันดวยการถือวาเปนแกน 
สาร) ธรรมท้ังหลายที่เกดิดวยสามารถอธิปญญาธรรมวิปสนา (ความเหน็แจงซ่ึงธรรมดวยปญญา 
อันยิ่ง) ยอมไมลวงกันและกนั ... เม่ือละสัมโมหาภินิเวส(ความยดึม่ันดวยความหลงใหล) ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถยถาภูตญาณทัสนะ ยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละอาลยาภินิเวส (ความ 
ยึดม่ันดวยความอาลัย) ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถอาทีนวานุปสนา ยอมไมลวงกนัและกนั ... 
 เม่ือละอัปปฏิสังขา (ความไมพิจารณา) ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถปฏิสังขานุปสนา ยอมไม 
ลวงกันและกนั ... เม่ือละสัญโญคาภินิเวส(ความยึดม่ันดวยกิเลสเคร่ืองประกอบสัตว) ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเกิดดวยสามารถดวยวิวัฏฏานุปสนา (ความตามเห็นกามเปนเคร่ืองควรหลีกไป) ยอมไมลวงกันและ 
กัน ... เม่ือละกเิลสท่ีตั้งอยูรวมกันกับทิฐิ ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถโสดาปตติมรรค  
ยอมไมลวงกนัและกนั ... เม่ือละกิเลสอยางหยาบ ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดวยสามารถสกทาคามิมรรค 
 ยอมไมลวงกนัและกนั ... เม่ือละกิเลสอยางละเอียด ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยความสามารอนาคามิ 
มรรค ยอมไมลวงกันและกนั ... เม่ือละกิเลสท้ังปวง ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยความสามารถอรหัตมรรค 
ยอมไมลวงกนัและกนั เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาธรรมท้ังหลายท่ีเกดิในภาวนาน้ัน 
ไมลวงกันและกัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนานั้นไมลวงกันและกัน 
 อยางนี้ ฯ 
        [๗๔] ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดียวกันอยางไร 
        เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะ อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดยีวกันดวยสามารถ 
เนกขัมมะ เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดยีวกัน เม่ือละ  
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พยาบาท อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดยีวกันดวยสามารถความไมพยาบาท ฯลฯ เม่ือละกิเลสท้ัง 
หมด อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวย 
อรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปน 
อยางเดยีวกัน อยางนี้ ฯ 
        [๗๕] ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ อยางไร ฯ 
        พระโยคาวจรเม่ือละกามฉันทะ ยอมนําไปซ่ึงความเพียรดวยสามารถเนกขัมมะ เพราะ 
ฉะนั้น ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพยีรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ เม่ือละพยาบาท ยอม 
นําไปซ่ึงความเพียรดวยสามารถความไมพยาบาท ฯลฯ เม่ือละกิเลสท้ังปวง ยอมนําไปซ่ึงความ 
เพียรดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควร 
แกธรรมน้ันๆ ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพยีรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ อยางนี้ ฯ 
        [๗๖] ช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก อยางไร ฯ 
        เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะ ยอมเสพเปนอันมากซ่ึงเนกขัมมะเพราะฉะนั้น ช่ือวา 
ภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก เม่ือละพยาบาทยอมเสพเปนอันมากซ่ึงความไมพยาบาท ฯลฯ 
 เม่ือละกิเลสท้ังปวง ยอมเสพเปนอันมากซ่ึงอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ช่ือวาภาวนา ดวย 
อรรถวาเสพเปนอันมากช่ือวาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมากอยางนี้ ภาวนา ๔ ประการนี้ ฯ 
        พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูป ช่ือวาเจริญภาวนา พจิารณาเหน็เวทนา ...พิจารณาเห็น 
สัญญา ... พิจารณาเห็นสังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณ ... พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ พจิารณาเห็นชรา 
และมรณะ ... พิจารณาเห็นนพิพานอันหยั่งลงในอมตะดวยอรรถวาเปนท่ีสุด ช่ือวาเจริญภาวนา 
 ธรรมใดๆ เปนธรรมอันเจริญแลวธรรมนั้นๆ ยอมมีกิจเปนอยางเดยีวกัน ช่ือวาญาณ ดวยอรรถ 
วารูธรรมนั้นๆช่ือวาปญญา ดวยอรรถวารูชัด เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจํา 
ธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดซ่ึงธรรมท่ีไดสดับมาแลววา ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ช่ือวา 
สุตมยญาณ ฯ 
                        จบจตุตถภาณวาร 
        [๗๗] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดซ่ึงธรรมท่ีไดสดับมา 
แลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ช่ือวาสุตมยญาณอยางไร ฯ 
        ธรรมอยางหนึ่งควรทําใหแจง คือ เจโตวิมุติอันไมกาํเริบ ธรรม ๒ ควรทําใหแจง  
คือ วิชชา ๑ วมุิตติ ๑ ธรรม ๓ ควรทําใหแจง คือ วิชชา ๓ธรรม ๔ ควรทําใหแจง คือ   
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สามัญญผล ๔ ธรรม ๕ ควรทําใหแจง คือธรรมขันธ ๕ ธรรม ๖ ควรทําใหแจง คือ อภิญญา ๖  
ธรรม ๗ ควรทําใหแจงคือ กําลังของพระขีณาสพ ๗ ธรรม ๘ ควรทําใหแจง คือ วิโมกข ๘  
ธรรม๙ ควรทําใหแจง คือ อนุปุพพนิโรธ ๙ ธรรม ๑๐ ควรทําใหแจง คืออเสกขธรรม ๑๐ ฯ 
        [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงควรทําใหแจง ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ก็ส่ิงท้ังปวง 
ควรทําใหแจง คือ อะไร คือ จักษุ รูป จกัษวุิญญาณ จกัษสัุมผัสสุขเวทนา ทุกขเวทนา  
หรือแมอทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษุสัมผัสเปนปจจัย ควรทําใหแจงทุกอยาง หู เสียง ฯลฯ  
จมูก กล่ิน ฯลฯ ล้ิน รส ฯลฯกาย โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ  
มโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  
ควรทําใหแจงทุกอยาง ฯ 
        พระโยคาวจรเม่ือพจิารณาเหน็รูป ยอมทําใหแจงโดยทําใหเปนอารมณ เม่ือพิจารณาเห็น 
เวทนา ... เม่ือพิจารณาเห็นสัญญา ... เม่ือพิจารณาเหน็สังขาร ...เม่ือพิจารณาเห็นวิญญาณ ... เม่ือพิจารณา 
เห็นจกัษุ ... เม่ือพิจารณาเห็นชราและมรณะ  ... เม่ือพิจารณาเหน็นิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยอรรถ 
วาเปนท่ีสุด ยอมทําใหแจงโดยทําใหเปนอารมณ ธรรมใดๆ เปนธรรมอันทําใหแจงแลว ธรรมนั้นๆ  
ยอมเปนธรรมอันถูกตองแลว ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้นๆ ช่ือวาปญญา เพราะอรรถรูวาชัด  เพราะเหตุนั้น  
ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือเคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ช่ือวาสุตมยญาณ ฯ 
        ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวนั้นวา  
ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความต้ังอยู ธรรมเหลา 
นี้เปนไปในสวนแหงความวเิศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนชําแรกกิเลส ช่ือวาสุตมยญาณ ฯ 
        สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยกาม ของพระโยคาวจร ผูไดปฐมฌานเปนไปอยู นี ้
เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกปฐมฌานนั้นยังต้ังอยู 
 นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญาและมนสิการอันไมประกอบดวยวิตกเปนไปอยู  
นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย 
 ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการ  
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อันประกอบดวยวิตก ของพระโยคาวจร ผูไดทุติยฌาน เปนไปอยู นีเ้ปนธรรมเปนไปในสวน 
แหงความเส่ือม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกทุตยิฌานนัน้ยังต้ังอยู นี้เปนธรรมไปในสวนแหง 
ความต้ังอยู สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอุเบกขาและสุข เปนไปอยูนี้เปนธรรมเปนไปในสวน 
แหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู  
นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยปตแิละสุข  
ของพระโยคาวจร ผูไดตติยฌาน เปนไปอยูนี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจ 
อันเปนธรรมสมควรแกตติยฌานนัน้ยังต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญา 
และมนสิการอันประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ 
 สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย ประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นี้เปนธรรม 
เปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอุเบกขาและสุข ของ 
พระโยคาวจรผูไดจตุตถฌานเปนไปอยู นีเ้ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจ 
อันเปนธรรมสมควรแกจตตุถฌานน้ันยังตั้งอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญา 
และมนสิการอันประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌานเปนไปอยู นีเ้ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ 
วิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบ่ือหนายประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นี้เปน 
ธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลสสัญญาและมนสิการอันประกอบดวยรูป ของพระโยคาวจร 
ผูไดอากาสานญัจายตนฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจ 
อันเปนธรรมสมควรแกอากาสานัญจายตนฌานน้ันยังต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ 
ตั้งอยู สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌานเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปใน 
สวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวยวิราคะ  
เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการอันประกอบดวย 
อากาสานัญจายตนฌาน ของพระโยคาวจรผูไดวิญญาณญัจายตนฌาน เปนไปอยูนี้เปนธรรมเปนไป 
ในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกวิญญาณญัจายตนฌานนั้นยังต้ังอยู นี ้
เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยูสัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอากิญจญัญายตนฌาน  
เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความ 
เบ่ือหนายประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นีเ้ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส 
สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ของพระโยคาวจรผูไดอากิญจัญญายตน 
ฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือมความพอใจอันเปนธรรมสมควรแก  
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อากิญจัญญายตนฌานนัน้ยังตั้งอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญาและมนสิการ 
อันประกอบดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ 
วิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นี้เปน 
ธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส ช่ือวาญาณ ดวยอรรถวารูธรรมนั้นช่ือวาปญญา ดวย 
อรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัด 
ธรรมท่ีไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ธรรมเหลานี้เปนไปใน 
สวนแหงความต้ังอยู ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหง 
ความชําแรกกิเลส ช่ือวาสุตมยญาณ ฯ 
        [๗๙] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
นั้นวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ช่ือวาสุตมยญาณ 
อยางไร ฯ 
        ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวนั้นวา 
 รูปไมเท่ียงเพราะความวาส้ินไป เปนทุกขเพราะความวานากลัว เปนอนัตตาเพราะความวาหาแกนสาร 
มิได ช่ือวาสุตมยญาณ ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับ 
มาแลวนั้นวาเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ไมเท่ียง เพราะ 
ความวาส้ินไป เปนทุกขเพราะความวานากลัว เปนอนัตตาเพราะความวาหาแกนสารมิได ช่ือวา 
สุตมยญาณ ช่ือวาญาณดวยอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญาดวยอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวนั้นวา  
สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา ช่ือวาสุตมยญาณ ฯ 
        [๘๐] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
วา นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
 ช่ือวาสุตมยญาณอยางไร ฯ 
        ในอริยสัจ ๔ ประการนัน้ ทุกขอริยสัจเปนไฉน ชาติเปนทุกข ชรา เปนทุกข มรณะ 
เปนทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทสนัส และอุปายาสเปนทุกข ความประจวบกับสังขารหรือ 
สัตวอันไมเปนท่ีรัก เปนทุกข ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนท่ีรัก ก็เปนทุกข ความ 
ไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ฯ  
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        ชาติในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความเกิด ความเกิดพรอม ความกาวลง ความบังเกิด  
ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย ความกลับไดอายตนะ ในหมูสัตวนัน้ๆ  นี้ 
ทานกลาววา ชาติ ฯ 
        ชราในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความแก ความชํารุด ความเปนผูมีฟนหัก ความเปน 
ผูมีผมหงอก ความเปนผูมีหนังเหีย่ว ความเส่ือมอายุ ความแกแหงอินทรียท้ังหลาย ในหมูสัตว 
นั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ นี้ทานกลาววา ชรา ฯ 
        มรณะในทุกขอริยสัจนัน้เปนไฉน ความจุติ ความเคล่ือน ความแตก  ความหายไป  
ความถึงตาย ความตาย ความทํากาละ ความแตกแหงขันธความทอดท้ิงซากศพ ความขาดแหง 
ชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวนั้นๆนี้ทานกลาววา มรณะ ฯ 
        [๘๑] โสกะในทุกขอริสัจนั้นเปนไฉน ความโศก กริิยาท่ีโศก ความเปนผูโศก 
 ความโศก ณ ภายใน ความตรมตรอม ณ ภายใน ความตรอมจิตความเสียใจ ลูกศร คือ ความโศก  
แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหายแหงสมบัติกระทบเขาก็ดี  
ผูถูกความฉิบหาย คือ โรคกระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหายแหงศีลกระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหาย 
แหงทิฐกิระทบเขาก็ดี ผูประจวบกับความฉิบหายอ่ืนๆ กด็ี ผูถูกเหตุแหงทุกขอ่ืนๆ กระทบ 
เขาก็ดี นี้ทานกลาววา โสกะ ฯ 
        ปริเทวะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความครวญ ความครํ่าครวญ ความรํ่าไร ความ 
เปนผูรํ่าไร ความเปนผูรําพัน ความบนดวยวาจา ความเพอดวยวาจาความพูดพรํ่าเพร่ือ กิริยาท่ี 
พูดพรํ่า ความเปนผูพูดพรํ่าเพร่ือ แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขากด็ี ... ผูถูกเหตุ 
แหงทุกขอ่ืนๆ กระทบเขากด็ ีนี้ทานกลาววา ปริเทวะ ฯ 
        ทุกขในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความไมสําราญ ความลําบากอันมีทางกาย ความไม 
สําราญ ความลําบากท่ีสัตวเสวยแลวซ่ึงเกดิแตกายสัมผัสกิริยาอันไมสําราญ ทุกขเวทนาซ่ึงเกิด 
แตกายสัมผัส นี้ทานกลาววา ทุกข ฯ 
        โทมนัสในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความไมสําราญ ความลําบากอันมีทางใจ ความ 
ไมสําราญ ความลําบากท่ีสัตวเสวยแลวเกิดแตสัมผัสทางใจ กิริยาอันไมสําราญ ทุกขเวทนาซ่ึง 
เกิดแตสัมผัสทางใจ นี้ทานกลาววา โทมนัส ฯ 
        อุปายาสในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความแคน ความเคือง ความเปนผูแคน ความ 
เปนผูเคือง แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขาก็ดี ... ผูถูกเหตุแหงทุกขอ่ืนๆ กระทบ 
เขาก็ดี นี้ทานกลาววา อุปายาส ฯ  
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        [๘๒] ความประจวบกบัสังขารหรือสัตวอันไมเปนท่ีรัก เปนทุกขในทุกขอริยสัจนั้น 
เปนไฉน สังขารเหลาใด คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร  
ไมนาพอใจในโลกนี้ ยอมมีแกบุคคลนั้น หรือสัตวเหลาใดเปนผูไมหวังประโยชน ไมหวังความ 
เกื้อกูล ไมหวังความสบายไมหวังความปลอดโปรงจากโยคกิเลสแกบุคคลนั้น การไปรวมกัน 
 การมารวมกนัการอยูรวมกนั การทํากิจรวมกัน กับสังขารหรือสัตวเหลานั้น นี้ทานกลาววา 
ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนท่ีรัก เปนทุกข ฯ 
        ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนท่ีรัก เปนทุกขในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน  
สังขารเหลาใด คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใน 
โลกน้ี ยอมมีแกบุคคลนั้น หรือสัตวเหลาใดคือ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นองหญิง  
มิตร พวกพอง ญาติหรือสาโลหิตเปนผูหวงัประโยชน หวังความเกื้อกลู หวังความสบาย  
หวังความปลอดโปรงจากโยคกิเลสแกบุคคลนั้น การไมไดไปรวมกนั การไมไดมารวมกัน การ 
ไมไดอยูรวมกนั การไมไดทํากิจรวมกัน กบัสังขารหรือสัตวเหลานั้น นี้ทานกลาววา ความพลัด 
พรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนท่ีรัก เปนทุกข ฯ 
        ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขในทุกขอริยสัจเปนไฉน สัตวท้ังหลายผูมีความเกิดเปน 
ธรรมดา มีความปรารถนาเกิดข้ึนอยางนีว้า ขอเราท้ังหลายอยามีชาติเปนธรรมดา และชาติอยามา 
ถึงแกเราท้ังหลายเลย ขอนี้อันสัตวท้ังหลายไมพึงไดตามความปรารถนา แมความปรารถนาส่ิงใด 
ไมไดส่ิงนั้น นีก้็เปนทุกขสัตวท้ังหลายมีชราเปนธรรมดา ฯลฯ สัตวท้ังหลายมีพยาธิเปนธรรมดา ฯลฯ 
สัตวท้ังหลายมีมรณะเปนธรรมดา ฯลฯ สัตวท้ังหลายมีโสกะปริเทวะ ทุกขโทสนัสและอุปายาสเปน 
ธรรมดา มีความปรารถนาเกิดข้ึนอยางนีว้า ขอเราท้ังหลายอยาพึงมีความโศก ความรํ่าไร ความ 
ทุกขกาย ความทุกขใจและความคับแคนใจเปนธรรมดาเลยและขอความโศก ความรํ่าไร ความทุกข 
กาย ความทุกขใจและความคับแคนใจ ไมพึงมาถึงแกเราทั้งหลายเลย ขอนี้อันสัตวท้ังหลาย 
ไมพึงไดตามความปรารถนา ความไมไดสมปรารถนาแมนี้ก็เปนทุกข ฯ 
        โดยยออุปาทาขันท ๕ เปนทุกข ในทุกขอริยสัจนั้น เปนไฉน อุปาทานขันธ คือ รูป  
อุปาทานขันธ คือ เวทนา อุปาทานขันธ คือ สัญญาอุปาทานขันธ คือ สังขาร อุปาทานขันธ คือ  
วิญญาณ อุปาทานขันธเหลานี้ทานกลาววา โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข นี้ทานกลาววา ทุกขอริยสัจ  
        [๘๓] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน ตัณหานี้ใดอันใหเกดิในภพใหม 
 สหรคตดวยนนัทิราคะ อันเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆคือ กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา ก็  
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ตัณหาน้ีนั้นแล เม่ือเกิดยอมเกิดท่ีไหน  เม่ือต้ังอยูยอมต้ังอยูท่ีไหน ส่ิงใดเปนท่ีรักท่ียนิดีในโลก  
ตัณหาน้ันเม่ือเกิดยอมเกิดในส่ิงนั้น เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูในส่ิงนั้น ก็ส่ิงอะไรเลาเปนท่ีรักท่ียินดใีนโลก  
จักษุเปนท่ีรักท่ียินดใีนโลก ตัณหานั้นเม่ือเกิดยอมเกิดท่ีจกัษุนั้นเม่ือตั้งอยูก็ตั้งอยูท่ีจักษุนั้น หู ...  
จมูก ... ล้ิน ... กาย ... ใจ เปนท่ีรักท่ียินดใีนโลกตัณหานัน้เม่ือเกิดยอมเกดิท่ีใจนัน้ เม่ือต้ังอยูยอมต้ังอยู 
ท่ีใจนั้น รูปท้ังหลายเปนท่ีรักท่ียินดใีนโลก ตัณหาน้ันเม่ือเกิดยอมเกิดท่ีรูปนั้น เม่ือต้ังอยูก ็
ตั้งอยูท่ีรูปนั้น เสียง ฯลฯ ธรรมารมณ ... จกัษุวิญญาณ ฯลฯ จักษุสัมผัส ฯลฯมโนสัมผัส เวทนาที ่
เกิดแตจักษุสัมผัส ฯลฯ เวทนาท่ีเกิดแตมโนสัมผัสรูปสัญญา ฯลฯ ธรรมสัญญา รูปสัญเจตนา ฯลฯ  
ธรรมสัญเจตนา รูปตัณหา ฯลฯธรรมตัณหา รูปวิตก ฯลฯ ธรรมวิตก รูปวิจาร ฯลฯ ธรรมวิจาร  
เปนท่ีรักเปนท่ียินดใีนโลก ตณัหานัน้เม่ือเกดิยอมเกดิท่ีธรรมวิจารนั้น เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีธรรมวิจาร 
นั้น นี้ทานกลาววา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ 
        [๘๔] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความท่ีตัณหานั้นนั่นแลดับดวย 
ความสํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพนความไมอาลัย ก็ตณัหานีน้ั้นแล 
 เม่ือละยอมละไดท่ีไหน เม่ือดับยอมดับไดท่ีไหนส่ิงใดเปนท่ีรักท่ียินดีในโลก ตัณหานี้เม่ือละก็ 
ละไดในส่ิงนัน้ เม่ือดับกด็ับไดในส่ิงนัน้ จกัษุเปนท่ีรักท่ียินดใีนโลก ตณัหานีเ้ม่ือละยอมละไดท่ี 
จักษุนัน้เม่ือดบัยอมดับไดท่ีจักษุนัน้ หู ฯลฯ ธรรมวิจารเปนที่รักท่ียินดใีนโลก ตัณหานี้เม่ือละ 
ยอมละไดท่ีธรรมวิจารนั้น เม่ือดับก็ดับไดท่ีธรรมวิจารนั้น นี้ทานกลาววาทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ 
        [๘๕] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉนอริยมรรคมีองค ๘  
นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ ฯ 
        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมทัุย  
ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้ทานกลาววา สัมมาทิฐิ ฯ 
        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ความดําริในความออกจากกาม  
ความดําริในความไมพยาบาท ความดําริในความไมเบียดเบียนนี้ทานกลาววา สัมมาสังกัปปะ ฯ 
        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาวาจาเปนไฉน เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดเท็จ  
เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดสอเสียด เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนา 
เปนเคร่ืองงดเวนจากการพดูเพอเจอนี้ทานกลาววา สัมมาวาจา ฯ  
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        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมากัมมันตะเปนไฉน เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการ 
ฆาสัตว เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการลักทรัพย เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการประพฤติผิด 
ในกาม นี้ทานกลาววา สัมมากัมมันตะ ฯ 
        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาอาชีวะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมละ 
อาชีพท่ีผิด สําเร็จความเปนอยูดวยอาชีพท่ีชอบ นี้ทานกลาววาสัมมาอาชีวะ ฯ 
        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาวายามะเปนไฉน ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะ 
ใหเกดิข้ึน ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตต้ังจิตไวเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิด 
มิใหเกดิข้ึน ฯลฯ เพื่อละอกศุลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ เพื่อยงักุศลธรรมท่ียังไมเกิดให 
เกิดข้ึน ยอมยังฉันทะใหเกดิข้ึน ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตต้ังจิตไว เพื่อความ 
ตั้งม่ันเพ่ือความไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญเพื่อความ 
บริบูรณ แหงกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว นี้ทานกลาววา สัมมาวายามะ ฯ 
        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสติเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้ พิจารณาเหน็กาย 
ในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู  
มีความเพยีรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย นี้ทานกลาววาสัมมาสติ ฯ 
        ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสมาธิเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินยันี้  สงัดจากกาม  
สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌานอันเปน 
ความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป 
 มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู ภิกษเุปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะ 
ปติส้ินไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข  
เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มี 
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยูนี้ทานกลาววา สัมมาสมาธิ นี้ทานกลาววา ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาอริยสัจ ช่ือวาญาณ ดวยอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา ดวยอรรถวารูชัด เพราะเหตุนัน้ 
ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
นั้นวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ช่ือวาสุตมยญาณ ปญญาใน 
การทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว ช่ือวาสุตมยญาณอยางนี้ ฯ  
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        [๘๖] ปญญาในการฟงธรรมแลวสํารวมไว ช่ือวาสีลมยญาณอยางไร ฯ 
        ศีล ๕ ประเภท คือ ปริยนัตปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิมีสวนสุด ๑ อปริยันต 
ปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิไมมีสวนสุด ๑ ปริปุณณปาริสุทธิศีล  ศีลคือความบริสุทธ์ิเต็มรอบ ๑  
อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิอันทิฐิไมจับตอง ๑ ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีล ศีลคือความ 
บริสุทธ์ิโดยระงับ ๑ 
        ในศีล ๕ ประเภทนี้ ปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน ปริยันตปาริสุทธินี้ ของอนุปสัมบัน 
ผูมีสิกขาบทมีท่ีสุด ฯ 
        อปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน อปริยนัตปาริสุทธิศีลนี้ ของอุปสัมบัน ผูมีสิกขาบทไมมี 
ท่ีสุด ฯ 
        ปริปุณณปาริสุทธิศีลเปนไฉน ปริปุณณปาริสุทธิศีลนี้ ของกัลยาณปุถุชนผูประกอบใน 
กุศลธรรม ผูกระทําใหบริบูรณในธรรมอันเปนท่ีสุดของพระอเสขะ ผูไมอาลัยในรางกายและชีวิต  
ผูสละชีวิตแลว ฯ 
        อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลเปนไฉน อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลนี้ ของพระเสขะ๗ จําพวก ฯ 
        ปฏิปสสัทธิปริสุทธิศีลเปนไฉน ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีลนี้ของพระขีณาสพสาวกพระ 
ตถาคตเจา ของพระปจเจกพทุธเจา และของพระตถาคตอหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
        [๘๗] ศีลมีท่ีสุดก็มี ศีลไมมีท่ีสุดก็มี ในศีล ๒ อยางนั้นศีลมีท่ีสุดนั้นเปนไฉน ศีล 
มีท่ีสุดเพราะลาภก็ดี ศีลมีท่ีสุดเพราะยศก็มี ศีลมีท่ีสุดเพราะญาติก็มี ศีลมท่ีีสุดเพราะอวยัวะก็มี  
ศีลมีท่ีสุดเพราะชีวิตก็มี ฯ 
        ศีลมีท่ีสุดเพราะลาภนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมลวงสิกขาบท  ตามท่ีตน 
สมาทานไวเพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจยัแหงลาภ เพราะการณแหงลาภ ศีลนี้เปนลาภปริยันตศีล ฯ 
        ศีลมีท่ีสุดเพราะยศนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงยศ ... ศีลนี้เปน 
ยสปริยันตศีล ฯ 
        ศีลมีท่ีสุดเพราะญาตินั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงญาติ ... ศีลนี้ 
เปนญาติปริยนัตศีล ฯ 
        ศีลมีท่ีสุดเพราะอวยัวะนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงอวัยวะ ...  
ศีลนี้เปนอังคปริยันตศีล ฯ  
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        ศีลมีท่ีสุดเพราะชีวตินั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมลวงสิกขาบทตามท่ีตน 
สมาทานไวเพราะเหตุแหงชีวิต เพราะปจจยัแหงชีวิต เพราะการณแหงชีวิต ศีลนี้เปนชีวิตปริยันตศีล  
ศีลเห็นปานนีเ้ปนศีลขาด เปนศีลทะลุ ดาง พรอย ไมเปนไทย วิญูชนไมสรรเสริญ อัน 
ตัณหาและทิฐจิับตองแลว ไมเปนไปเพื่อสมาธิ เปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน ไมเปนท่ีตั้งแหง 
ความปราโมทย ไมเปนท่ีตั้งแหงปติ ไมเปนท่ีตั้งแหงความระงับ ไมเปนท่ีตั้งแหงความสุข ไมเปน 
ท่ีตั้งแหงสมาธิ ไมเปนท่ีตั้งแหงยถาภูตญาณทัสนะ ไมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อความคลาย 
กําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดย 
สวนเดยีว ศีลนี้เปนปริยนัตศีล ฯ 
        [๘๘] ศีลไมมีท่ีสุดนั้นเปนไฉน ศีลไมมีท่ีสุดเพราะลาภก็มี ศีลไมมีท่ีสุดเพราะยศก็มี  
ศีลไมมีท่ีสุดเพราะญาติก็มี ศีลไมมีท่ีสุดเพราะอวยัวะก็มีศีลไมมีท่ีสุดเพราะชีวติก็มี ฯ 
        ศีลไมมีท่ีสุดเพราะลาภเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ แมความคดิก็ไมใหเกิดข้ึน 
เพื่อจะลวงสิกขาบทตามท่ีตนสมาทานไว เพราะเหตุแหงลาภเพราะปจจัยแหงลาภ เพราะการณ 
แหงลาภ อยางไรเขาจักลวงสิกขาบทเลาศีลนี้เปนศีลไมมีท่ีสุดเพราะลาภ ฯ 
        ศีลไมมีท่ีสุดเพราะยศนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงยศ ... ศีลนี้ 
เปนศีลไมมีท่ีสุดเพราะยศ ฯ 
        ศีลไมมีท่ีสุดเพราะญาตนิั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงญาติ ... ศีลนี้ 
เปนศีลไมมีท่ีสุดเพราะญาติ ฯ 
        ศีลไมมีท่ีสุดเพราะอวยัวะน้ันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ...เพราะเหตุแหงอวัยวะ ...  
ศีลนี้เปนศีลไมมีท่ีสุดเพราะอวัยวะ ฯ 
        ศีลไมมีท่ีสุดเพราะชีวตินั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ แมความคิดกไ็มใหเกิดข้ึน 
เพื่อลวงสิกขาบท ตามท่ีตนสมาทานไว เพราะเหตุแหงชีวิต  เพราะปจจัยแหงชีวติ เพราะการณ 
แหงชีวิต อยางไรเขาจักลวงสิกขาบทเลาศีลนี้เปนศีลไมมีท่ีสุดเพราะชีวติ ศีลเห็นปานนี้เปนศีล 
ไมขาด ไมทะลุ ไมดางไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมจับตอง  
เปนไปเพื่อสมาธิ ไมเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน เปนท่ีตัง้แหงความปราโมทย เปนท่ีตั้งแหงปติ  
เปนท่ีตั้งแหงความระงับ เปนท่ีตั้งแหงความสุข เปนท่ีตั้งแหงสมาธิ เปนท่ีตั้งแหงยถาภตูญาณทัสนะ   
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ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพือ่ความดับ เพือ่ความสงบระงับ เพื่อ 
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดยีว ศีลนี้เปนอปริยนัตศีล ฯ 
        [๘๙] อะไรเปนศีล ศีลมีเทาไร ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน ศีลเปนท่ีประชุมแหงธรรม 
อะไร ฯ 
        อะไรเปนศีล คือ เจตนาเปนศีล เจตสิกเปนศีล ความสํารวมเปนศีล ความไมลวง 
เปนศีล ฯ 
        ศีลมีเทาไร คือ ศีล ๓ คือ กุศลศีล อกุศลศีล อัพยากตศีล ฯ 
        ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน คือ กุศลศีลมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน อกุศลศีล  มีอกุศลจิตเปน 
สมุฏฐาน อัพยากตศีลมีอัพยากตจิตเปนสมุฏฐาน ฯ 
        ศีลเปนท่ีประชุมแหงธรรมอะไร คือ ศีลเปนที่ประชุมแหงสังวร เปนท่ีประชุมแหงการ 
ไมกาวลวง เปนท่ีประชุมแหงเจตนา อันเกดิในความเปนอยางนั้น ช่ือวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม 
 และไมกาวลวงปาณาติบาต อทินนาทานกาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัป 
ปลาปะ อภิชฌาพยาบาท มิจฉาทิฐิ ช่ือวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวงกามฉันทะ 
ดวยเนกขัมมะ ... ความพยาบาทดวยความไมพยาบาท ... ถีนมิทธิดวยอาโลกสัญญา ... อุทธัจจะดวย. 
ความไมฟุงซาน ... วิจกิิจฉาดวยการกําหนดธรรม ...อวิชชาดวยญาณ ... อรติดวยความปราโมทย ...  
นิวรณดวยปฐมฌาน ... วิตกวิจารดวยทุตยิฌาน ... ปติดวยตติยฌาน ... สุขและทุกขดวยจตุตถฌาน ... รูป 
สัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ...อากาสานัญจายตนสัญญา 
ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณญัจายตนสัญญาดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ... อากิญจัญ 
ญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ... นิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา ... สุขสัญญา 
ดวยทุกขานุปสนา ... อัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา ... นันทิดวยนิพพิทานุปสนา ...ราคะดวย 
วิราคานุปสนา ... สมุทัยดวยนิโรธานุปสนา ... อาทานะดวยปฏินิสสัคคานุปสนา ... ฆนสัญญา 
ดวยขยานุปสสนา  อายุหนะดวยวยานุปสนา ... ธุวสัญญาดวย วิปริณามานุปสนา  นมิิตดวยอน ิ
มิตตานุปสนา ... ปณิธิดวยอัปปณิหิตานุปสนา ... อภินิเวสดวยสุญญตานุปสนา ... สาราทา 
นาภินิเวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา ... สัมโมหาภินิเวสดวยยถาภูตญาณทัสนะ ... อาลยาภินิเวส 
ดวยอาทีนวานปุสนา ... อัปปฏิสังขาดวยปฏิสังขานุปสนา ... สังโยคาภินิเวสดวยววิัฏฏนานุปสนา ...  
กิเลสท่ีตั้งอยูรวมกันกับทิฐิดวยโสดาปตติมรรค ... กิเลสหยาบๆ ดวยสกทาคามิมรรค  กิเลสละเอียด 
ดวยอนาคามิมรรค ช่ือวาศีลเพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวงกิเลสท้ังปวงดวยอรหัตมรรค ฯ  
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        [๙๐] ศีล ๕ คือ การละปาณาติบาตเปนศีล เวรมณี การงดเวนเปนศีล  เจตนาเปน 
ศีล สังวรเปนศีล การไมลวงเปนศีล ศีลเหน็ปานนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเดือดรอนแหงจิต  
เพื่อความปราโมทย เพื่อปติ เพื่อปสสัทธิ  เพื่อโสมนัส เพื่อการเสพโดยเอื้อเฟอ เพื่อความเจริญ  
เพื่อทําใหมาก เพื่อเปนเคร่ืองประดับ เพื่อเปนบริขาร เพื่อเปนบริวาร เพือ่ความบริบูรณ ยอม 
เปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู 
ยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดยีว ฯ 
        บรรดาศีลเห็นปานนี้ สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธ์ิดวยความสํารวมเปนอธิศีล จิตต้ัง 
อยูในความบริสุทธ์ิดวยความสํารวม ยอมไมถึงความฟุงซาน  อวิกเขปปาริสุทธิ ความบริสุทธ์ิคือ 
ความท่ีจิตไมฟุงซาน เปนอธิจิต พระโยคาวจรยอมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบ ยอมเห็นอวกิเขป 
ปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิความบริสุทธ์ิแหงทัสนะ เปนอธิปญญา 
        ในความสํารวม ความไมฟุงซานและทัสนะน้ัน ความสํารวม เปนอธิศีลสิกขา ความ 
ไมฟุงซาน เปนอธิจิตสิกขา ความเหน็แจง เปนอธิปญญาสิกขา พระโยคาวจรเม่ือนกึถึงสิกขา ๓  
นี้ ช่ือวายอมศึกษา เม่ือรู เม่ือเห็น  เม่ือพจิารณา เม่ืออธิฐานจิต เม่ือนอมใจไปดวยศรัทธา  
เม่ือประคองความเพียรไว เม่ือต้ังสติม่ัน เม่ือต้ังจิตไว เม่ือรูชัดดวยปญญา เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง 
เม่ือกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือละธรรมท่ีควรละ เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญ เม่ือทําใหแจง 
ซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง ช่ือวายอมศึกษาทุกอยาง ฯ 
        [๙๑] ศีล ๕ คือ การละปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท ปสุณา 
วาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ   การละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ  
การละความพยาบาทดวยความไมพยาบาท การละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา การละอุทธัจจะดวย 
ความไมฟุงซาน การละวจิิกจิฉาดวยการกาํหนดธรรม การละอวิชชาดวยญาณ การละอรติดวยความ 
ปราโมทย การละนิวรณดวยปฐมฌาน การละวิตกวิจารดวยทุตยิฌาน การละปติดวยตติยฌาน การ 
ละสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน การละรูปสัญญาปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตน 
สมาบัติ การละอากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ การละวิญญาณัญจายตนสัญญา 
ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ การละอากญิญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  
การละนิจจสัญญาดวยอนจิจานุปสนา การละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสนา การละอัตตสัญญาดวย 
อนัตตานุปสนา การละนันทิดวยนิพพิทานปุสนา การละราคะดวยวิราคานุปสนา การละสมุทัย  
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ดวยนิโรธานุปสนา การละอาทานะดวยปฏินิสสัคคานุปสนา การละฆนสัญญาดวยขยานุปสนา 
 การละอายุหนะดวยวยานุปสนา การละธุวสัญญาดวยวปิริณามานุปสนาการละนิมิตดวยอนิมิต 
ตานุปสนา การละปณิธิดวยอัปปณิหิตานปุสนา การละอภินิเวสดวยสุญญตานุปสนา การละ 
สาราทานาภินเิวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสนาการละสัมโมหาภินเิวสดวยยถาภูตญาณทัสนะ การ 
ละอาลยาภินเิวสดวยอาทีนวานุปสนา การละอัปปฏิสังขาดวยปฏิสังขานุปสนา การละสังโยคา 
ภินิเวสดวยวิวฏัฏนานุปสนา การละกิเลสท่ีตั้งอยูรวมกนักบัทิฐิดวยโสดาปตติมรรค การละกิเลส 
ท่ีหยาบๆ ดวยสกทาคามิมรรค การละกิเลสท่ีละเอียดดวยอนาคามิมรรคการละกิเลสท้ังปวงดวย 
อหัตมรรค การละน้ันๆ เปนศีล เวรมณีเปนศีล ...เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง ช่ือวา 
ยอมศึกษา ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้นๆ ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการฟงธรรมแลวสํารวมไวเปนสีลมยญาณ ฯ 
        [๙๒] ปญญาในการสํารวมแลวตั้งไวดวยดี เปนสมาธิภาวนามยญาณอยางไร สมาธิ 
อยางหนึ่ง คือ เอกัคคตาจิต สมาธิ ๒ คือ โลกิยสมาธิ ๑โลกุตรสมาธิ ๑ สมาธิ ๓ คือ  
สมาธิมีวิตกและวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร ๑ สมาธิ ๔ คือ  
สมาธิมีสวนเส่ือม ๑สมาธิเปนสวนต้ังอยู ๑ สมาธิเปนสวนวิเศษ ๑ สมาธิเปนสวนชําแรกกิเลส ๑ 
สมาธิ ๕ คือ สมาธิมีปติแผไป ๑ สมาธิมีสุขแผไป ๑ สมาธิมีจิตแผไป ๑  สมาธิมีแสงสวางแผไป ๑  
สมาธิมีการพิจารณาเปนนิมิต ๑ สมาธิ ๖ คือสมาธิคือเอกัคคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถพุทธา 
นุสสติ ๑ ธรรมานุสสติ ๑สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑ จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑  
สมาธิ ๗ คือความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาด 
ในการตั้งสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในความงามแหง 
สมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในโคจรแหงสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการนอมไปแหงสมาธิ ๑  
สมาธิ ๘ คือ สมาธิ คือเอกัคคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถปฐวีกสิณ ๑ อาโปกสิณ ๑  
เตโชกสิณ ๑ วาโยกสิณ ๑นีลกสิณ ๑ ปตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑ สมาธิ ๙  
คือรูปาวจรสมาธิสวนเลว ๑ สวนปานกลาง ๑ สวนประณีต ๑ อรูปาวจรสวนเลว ๑ สวนปาน 
กลาง ๑ สวนประณีต ๑ สุญญตสมาธิ ๑ อนิมิตตสมาธิ ๑อัปปณิหิตสมาธิ ๑ สมาธิ ๑๐ คือ  
สมาธิคือเอกัคคตาจิตมิไดฟุงซาน ดวยสามารถอัทธุมาตกสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิปุพพกสัญญา ๑  
วิฉิททกสัญญา ๑ วิกขายิตกสัญญา ๑ วิกขิตตกสัญญา ๑ หตวกิขายิตกสัญญา ๑ โลหิตก 
สัญญา ๑ ปุฬุวกสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑  สมาธิเหลานี้รวมเปน๕๐ ฯ  
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        [๙๓] อีกอยางหนึ่ง สภาพในความเปนสมาธิแหงสมาธิ ๒๕ ประการ คือ สมาธิเพราะ 
อรรถวาอันสัทธินทรียเปนตนกําหนดถือเอา ๑ เพราะอรรถวาอินทรียเปนบริวารแหงกันและกัน ๑  
เพราะอรรถวาสัทธินทรียเปนตนบริบูรณ ๑ เพราะอรรถวามีอารมณเปนอันเดยีว ๑ เพราะอรรถวา 
ไมฟุงซาน ๑ เพราะอรรถวาไมแสไป ๑ เพราะอรรถวาไมขุนมัว ๑ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว ๑ 
เพราะอรรถวาหลุดพนจากกิเลส ๑ เพราะความท่ีจิตต้ังอยูดวยสามารถความต้ังม่ันในความเปนจิตมี 
อารมณเดียว ๑ เพราะอรรถวาแสวงหาความสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึก 
แกความสงบ ๑ เพราะแสวงหาความสงบแลว ๑ เพราะไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ 
แลว ๑ เพราะอรรถวายึดม่ันความสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมยึดม่ันธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ ๑  
เพราะยดึม่ันความสงบแลว ๑ เพราะไมยึดม่ันธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว ๑ เพราะอรรถ 
วาปฏิบัติสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมปฏิบัติไมสงบ ๑ เพราะปฏิบัติสงบแลว ๑ เพราะไมปฏิบัติไม 
สงบแลว ๑ เพราะอรรถวาเพงความสงบ ๑ เพราะอรรถวาเผาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ ๑ 
เพราะเพงความสงบแลว ๑ เพราะเผาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว ๑ เพราะอรรถวาเปน 
ธรรมสงบ เปนสภาพเกื้อกูลและนําสุขมาให ๑ สภาพในความเปนสมาธิแหงสมาธิเหลานี้รวม 
เปน ๒๕ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการสํารวมแลวตัง้ไวดี เปนสมาธิภาวนามยญาณ ฯ 
        [๙๔] ปญญาในการกําหนดปจจยั เปนธรรมฐิติญาณอยางไร ปญญาในการกําหนด 
ปจจัยวา อวิชชาเปนเหตุเกิด เปนเหตุใหเปนไป เปนเหตุเคร่ืองหมาย เปนเหตุประมวลมา 
 เปนเหตุประกอบไว เปนเหตุพัวพัน  เปนเหตุใหเกิด เปนเหตุเดิม และเปนเหตุอาศัยไปแหง 
สังขาร ดวยอาการ ๙ ประการ อวิชชาจึงเปนปจจยั สังขารเกิดข้ึนแตปจจัย แมธรรมท้ังสองนี้ 
ตางก็เกิดข้ึนแตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี อวิชชาเปนเหตุเกิด ...  
และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงสังขารดวยอาการ ๙ ประการนี้ อวิชชาจึงเปนปจจยั สังขารเกิดข้ึน 
แตปจจยั แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกิดข้ึนแตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหง 
วิญญาณ ฯลฯ วิญญาณเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงนามรูป ... นามรูปเปนเหตุเกิด ...  
และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงสฬายตนะ... สฬายตนะเปนเหตุเกดิ ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหง  
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ผัสสะ ... ผัสสะเปนเหตุเกดิ ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงเวทนา ... เวทนาเปนเหตุเกิด... และ 
เปนเหตุอาศัยเปนไปแหงตัณหา ... ตัณหาเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงอุปาทาน ...  
อุปาทานเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงภพ ...  ภพเปนเหตุเกิด ... และเหตุอาศัย 
เปนไปแหงชาติ ... ชาติเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงชราและมรณะ ...ปญญาในการ 
กําหนดปจจยัวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติเปนเหตุเกิด เปนเหตุใหเปนไป เปน 
เคร่ืองหมาย เปนเหตุประมวลมา เปนเหตุประกอบไว เปนเหตุพวัพนั เปนเหตุใหเกดิ เปนเหตุ 
เดิม และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงชราและมรณะ ดวยอาการ ๙ ประการน้ี ชาติจึงเปนปจจัย ชรา 
และมรณะเกดิแตปจจยั แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกิดข้ึนแตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        [๙๕] ปญญาในการกําหนดปจจยัวา อวิชชาเปนเหตุ สังขารอาศัยเหตุเกิดข้ึน แม 
ธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกดิข้ึนแตเหตดุังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี อวิชชาเปนเหตุ  
สังขารอาศัยเหตุเกิดข้ึน แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกิดข้ึนแตเหตุดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนเหตุ วิญญาณเกิดข้ึนแตเหตุ... วิญญาณเปน 
เหตุ นามรูปเกดิข้ึนแตเหตุ ... นามรูปเปนเหตุ สฬายตนะเกิดข้ึนแตเหตุ ... สฬายตนะเปนเหตุ  
ผัสสะเกิดข้ึนแตเหตุ ... ผัสสะเปนเหตุ เวทนาเกิดข้ึนแตเหตุ ... เวทนาเปนเหตุ ตณัหาเกิดข้ึน 
แตเหตุ ... ตณัหาเปนเหตุ อุปาทานเกิดข้ึนแตเหตุ ... อุปาทานเปนเหตุ ภพเกดิข้ึนแตเหตุ ...ภพ 
เปนเหตุ ชาติเกิดข้ึนแตเหตุ ... ชาติเปนเหตุ ชราและมรณะเกิดข้ึนแตเหตุ  แมธรรมท้ังสองนี้ 
ตางก็เกิดข้ึนแตเหตุ ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ีชาติเปนเหตุ ชราและ 
มรณะเกิดข้ึนแตเหตุ แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกิดข้ึนแตเหตุ ดังนี้เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        [๙๖] ปญญาในการกําหนดปจจยัวา อวิชชาอาศัยปจจัยเปนไป สังขารอาศัยอวิชชา 
เกิดข้ึน แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดข้ึน ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี อวิชชาอาศัยปจจัย 
เปนไป สังขารอาศัยอวิชชาเกดิข้ึน แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็อาศัยปจจยัเกดิข้ึน ดังนี้ เปนธรรม 
ฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารอาศัยปจจยัเปนไป วิญญาณอาศัยสังขารเกิดข้ึน  
วิญญาณอาศัยปจจัยเปนไป นามรูปอาศัยวญิญาณเกิดข้ึน นามรูปอาศัยปจจัยเปนไป สฬายตนะ  
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อาศัยนามรูปเกิดข้ึน สฬายตนะอาศัยปจจยัเปนไป  ผัสสะอาศัยสฬายตนะเกิดข้ึน ผัสสะอาศัย 
ปจจัยเปนไป เวทนาอาศัยผัสสะเกิดข้ึน เวทนาอาศัยปจจัยเปนไป ตัณหาอาศัยเวทนาเกิดข้ึน  
ตัณหาอาศยัปจจัยเปนไปอุปทานอาศัยตัณหาเกิดข้ึน อุปทานอาศัยปจจยัเปนไป ภพอาศัยอุปทาน 
เกิดข้ึนภพอาศัยปจจยัเปนไป ชาติอาศัยภพเกิดข้ึน ชาติอาศัยปจจยัเปนไป ชราและมรณะอาศัย 
ชาติเกิดข้ึน แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดข้ึน ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ีชาติอาศัยปจจยัเปนไป  
ชราและมรณะอาศัยชาติเกดิข้ึน แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็อาศัยปจจยัเกดิข้ึน ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        [๙๗] ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาเปนปจจัย สังขารเกิดข้ึนเพราะปจจยั  
แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกดิข้ึนเพราะปจจยั ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี อวิชชาเปนปจจัย  
สังขารเกิดขึ้นเพราะปจจยั แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกดิข้ึนเพราะปจจัย ดงันี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนปจจยั วญิญาณเกิดข้ึนเพราะปจจัย วญิญาณ 
เปนปจจยั นามรูปเกิดข้ึนเพราะปจจยั นามรูปเปนปจจยั  สฬายตนะเกดิข้ึนเพราะปจจยั สฬายตนะ 
เปนปจจยั ผัสสะเกิดข้ึนเพราะปจจยัผัสสะเปนปจจยั เวทนาเกิดข้ึนเพราะปจจยั เวทนาเปนปจจยั  
ตัณหาเกิดข้ึนเพราะปจจยั ตณัหาเปนปจจยั อุปาทานเกดิข้ึนเพราะปจจยั อุปาทานเปนปจจยั  
ภพเกดิข้ึนเพราะปจจยั ภพเปนปจจยั ชาติเกดิข้ึนเพราะปจจัย ชาติเปนปจจัย  ชราและมรณะ 
เกิดข้ึนเพราะปจจัย แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกิดข้ึนเพราะปจจัยดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ีชาติเปนปจจยั ชรา 
และมรณะเกดิข้ึนเพราะปจจยั แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกดิข้ึนเพราะปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        [๙๘] ในกรรมภพกอน ความหลงเปนอวิชชา กรรมท่ีประมวลมาเปนสังขาร ความ 
พอใจเปนตัณหา ความเขาถึงเปนอุปาทาน ความคิดอานเปนภพธรรม ๕ ประการในกรรมภพกอน  
เหลานี้ เปนปจจัยแหงปฏิสนธิในอุปปตติภพนี้ปฏิสนธิเปนวิญญาณ ความกาวลงเปนนามรูป  
ประสาท (ภาวะท่ีผองใสใจ) เปนอายตนะ สวนท่ีถูกตองเปนผัสสะ ความเสวยอารมณเปน 
เวทนาในอุปปตติภพนี้ธรรม ๕ ประการในอุปปตติภพนีเ้หลานี้ เปนปจจัยแหงกรรมท่ีทําไวในปุเรภพ 
ความหลงเปนอวิชชา กรรมท่ีประมวลมาเปนสังขาร ความพอใจเปนตัณหา  ความเขาถึงเปน 
อุปาทาน ความคิดอานเปนภพ (ยอมมี) เพราะอายตนะท้ังหลายในภพน้ีสุดรอบ ธรรม ๕ ประการ 
ในกรรมภพนี้เหลานี้ เปนปจจัยแหงปฏิสนธิในอนาคต ปฏิสนธิในอนาคตเปนวิญญาณ ความ  
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กาวลงเปนนามรูป ประสาทเปนอายตนะ สวนท่ีถูกตองเปนผัสสะ ความเสวยอารมณเปนเวทนา  
ธรรม ๕ ประการในอุปปตติภพในอนาคตเหลานี้ เปนปจจัยแหงกรรมท่ีทําไวในภพนี้ พระโยคาวจร  
ยอมรู ยอมเหน็ ยอมทราบชัด ยอมแทงตลอด ซ่ึงปฏิจจสมุปบาท  มีสังเขป ๔ กาล ๓ ปฏิสนธิ ๓  
เหลานี้ โดยอาการ ๒๐ ดวยประการดังนี ้
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดปจจยั เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
        [๙๙] ปญญาในการยอธรรมท้ังหลายท้ังอดีต อนาคตและปจจุบันแลวกําหนดไว เปน 
สัมมสนญาณอยางไร ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปน 
ภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบกต็าม ละเอียดก็ตาม เลวก็ตาม  ประณีตก็ตาม มีในท่ีไกล 
ก็ตาม ในท่ีใกลก็ตาม โดยความเปนของไมเท่ียง การกําหนดนีเ้ปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง  
กําหนดโดยความเปนทุกข การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง กําหนดโดยความเปนอนตัตา  
การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหน่ึงพระโยคาวจรยอมกําหนดเวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ 
อยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในก็ตาม เปนภายนอกก็ตาม  
หยาบกต็าม ละเอียดก็ตาม เลวก็ตาม ประณีตก็ตามมีในท่ีไกลก็ตาม ในท่ีใกลก็ตาม โดย 
ความเปนของไมเท่ียง การกาํหนดนีเ้ปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนทุกข การ 
กําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนอนัตตา การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณ 
อยางหนึ่ง พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ท้ังท่ีเปนอดีต  อนาคตและปจจุบัน  
โดยความเปนของไมเท่ียง การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง กาํหนดโดยความเปนทุกข การ 
กําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง  กําหนดโดยความเปนอนัตตา การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณ 
อยางหนึ่ง ฯ 
        [๑๐๐] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา รูปท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ไมเท่ียง 
เพราะอรรถวาส้ินไป เปนทุกขเพราะอรรถวานากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาหาแกนสารมิได เปน 
สัมมสนญาณ ปญญาในการยอมแลวกําหนดวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชรา 
และมรณะ ท้ังที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ไมเท่ียงเพราะอรรถวาส้ินไป เปนทุกขเพราะอรรถวา 
นากลัวเปนอนตัตาเพราะอรรถวาหาแกนสารมิได เปนสัมมสนญาณ ฯ  
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        [๑๐๑] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา รูปท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ไมเท่ียง  
อันปจจยัปรุงแตง อาศัยกนัเกิดข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไปคลายไป ดับไปเปนธรรม ๓ เปน 
สัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา   เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จกัษ ุฯลฯ ชรา 
และมรณะ ท้ังที่เปนอดีต  อนาคตและปจจบัุน ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตง อาศัยกันเกดิข้ึน  
มีความส้ินไปเส่ือมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา เปนสัมมสนญาณ ฯ 
        [๑๐๒] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ เม่ือ 
ชาติไมมี ชราและมรณะก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา ในอดีตกาลก็ดี  
ในอนาคตกาลก็ดี เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชราและมรณะ เม่ือชาติไมมี ชราและมรณะก็ไมมี  
เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ เม่ือภพไมมี ชาติ 
ก็ไมมีฯลฯ เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ เม่ืออุปาทานไมมี ภพก็ไมมี เพราะตัณหาเปน 
ปจจัย จึงมีอุปาทาน เม่ือตัณหาไมมี อุปาทานก็ไมมี เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เม่ือเวทนา 
ไมมี ตัณหาก็ไมมี เพราะผัสสะเปนปจจยัจงึมีเวทนา เม่ือผัสสะไมมี เวทนาก็ไมมี เพราะสฬายตนะ 
เปนปจจยั จึงมีผัสสะ เม่ือสฬายตนะไมมี ผัสสะก็ไมมี เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ  
เม่ือนามรูปไมมี สฬายตนะก็ไมมี เพราะวญิญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เม่ือวิญญาณไมมี นาม 
รูปก็ไมมี เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณเม่ือสังขารไมมี วิญญาณก็ไมมี เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย จึงมีสังขาร เม่ืออวิชชาไมมี สังขารก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา  
ในอดีตกาลก็ด ีในอนาคตกาลก็ดี เพราะอวชิชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เม่ืออวิชชาไมมี สังขาร 
ก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการยอธรรมท้ังหลายท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบันแลวกําหนด เปน 
สัมมสนญาณ ฯ 
        [๑๐๓] ปญญาในการพจิารณาเหน็ความแปรปรวนแหงธรรมท้ังหลายท่ีเปนปจจุบัน  
เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณอยางไร ฯ 
        รูปท่ีเกิดแลวเปนปจจุบัน ชาติแหงรูปท่ีเกิดแลวนั้นมีความเกิดเปนลักษณะ ความเส่ือม 
มีความแปรปรวนเปนลักษณะ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นดังนีเ้ปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ เวทนาเกิด 
แลว สัญญาเกิดแลว สังขารเกิดแลววิญญาณเกดิแลว จักษุเกิดแลว ฯลฯ ภพเกิดแลวเปนปจจุบัน   
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ชาติแหงภพท่ีเกิดแลวนั้นมีความเกดิเปนลักษณะ ความเส่ือมมีความแปรปรวนเปนลักษณะปญญา 
ท่ีพิจารณาเห็นดังนี้ เปนอุทยพัพยานุปสนาญาณ ฯ 
        [๑๐๔] พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะเทาไร เม่ือพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เม่ือ 
พิจารณาเห็นความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเหน็ลักษณะเทาไร ฯ 
        พระโยคาวจร เม่ือพจิารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕  
ประการ เม่ือพจิารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงเบญจขันธยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการ  
เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการ 
        [๑๐๕] พระโยคาวจร เม่ือพิจารณาเหน็ความเกดิข้ึนแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเหน็ 
ลักษณะเทาไร เม่ือพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เม่ือ 
พิจารณาเห็นความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร พระ 
โยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกดิข้ึนแหงเวทนาขันธ แหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหง 
วิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เม่ือพิจารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงวญิญาณขันธ  
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เม่ือพิจารณาเหน็ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ  
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร 
        พระโยคาวจรเม่ือพจิารณาเหน็ความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕  
ประการ เม่ือพจิารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ เม่ือ 
พิจารณาเห็นความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการ  
เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ แหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหงวิญญาณขันธ  
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ เม่ือพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณา 
เห็นลักษณะ ๕ ประการ เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ ยอม 
พิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการ ฯ 
        [๑๐๖] พระโยคาวจร เม่ือพิจารณาเหน็ความเกดิข้ึนแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเหน็ 
ลักษณะ ๕ ประการ เปนไฉน ฯ 
        พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ โดยความเกิดข้ึนแหงปจจัยวา  
เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิด เพราะตัณหาเกดิรูปจึงเกิด เพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิด เพราะอาหารเกดิ  
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รูปจึงเกิด แมเม่ือพิจารณาเหน็ลักษณะแหงความเกิด ก็ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ 
 พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ 
        [๑๐๗] พระโยคาวจร เม่ือพิจารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงรูปขันธ  ยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ 
        พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูปขันธโดยความดับแหงปจจยัดับวา  
เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับ เพราะตัณหาดบัรูปจึงดับ เพราะกรรมดับรูปจึงดับ เพราะอาหารดับรูปจงึดับ  
แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน กย็อมพจิารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงรูปขันธ เม่ือ 
พิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเห็น 
ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ฯ 
        [๑๐๘] พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ 
        พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ โดยความเกิดข้ึนแหงปจจยั 
วา เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจงึเกิด เพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกดิ  
เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกดิ แมเม่ือพิจารณาเหน็ลักษณะแหงการเกดิ ก็ยอมพจิารณาเห็นความ 
เกิดข้ึนแหงเวทนาพระโยคาวจรเม่ือพจิารณาเหน็ความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ ยอมพจิารณาเหน็ 
ลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ 
        [๑๐๙] พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงเวทนาขันธยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ 
        พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงเวทนาขันธ โดยความดับแหงปจจัยวา  
เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดบั เพราะตัณหาดบัเวทนาจึงดับเพราะกรรมดับเวทนาจึงดับ เพราะ 
ผัสสะดับเวทนาจึงดับ แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน ก็ยอมพจิารณาเห็นความ 
เส่ือมไปแหงเวทนาขันธพระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะ ๕ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณา 
เห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ฯ 
        [๑๑๐] พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดแหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหง 
วิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ  
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        พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดแหงวิญญาณขันธ โดยความเกิดข้ึนแหงปจจัย 
วา เพราะอวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิด เพราะตัณหาเกดิวญิญาณจึงเกดิ เพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิด  
เพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิด แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงความเกิด กย็อมพิจารณาเห็น 
ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณขันธ พระโยคาวจรเม่ือพจิารณาเหน็ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณขันธ ยอม 
พิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ 
        [๑๑๑] พระโยคาวจร เม่ือพิจารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงสัญญาขันธ  แหงสังขารขันธ  
แหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเหน็ลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ 
        พระโยคาวจร ยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงวญิญาณขันธ โดยความดับแหง 
ปจจัยวา เพราะอวิชชาดับวญิญาณจึงดับ เพราะตัณหาดบัวิญญาณจึงดบั เพราะกรรมดับวิญญาณจึง 
ดับ เพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับ แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน ก็ยอมพจิารณา 
เห็นความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ พระโยคาวจรเม่ือพจิารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ 
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงวิญญาณ 
ขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเหน็ความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ ยอม 
พิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการนี้ เม่ือพจิารณาเหน็ความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณา 
เห็นลักษณะ๒๕ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเหน็ความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ 
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการนี้ ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา  
เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวน 
แหงธรรมท้ังหลายท่ีเปนปจจบัุน เปนอุทยพัพยานุปสนาญาณ ฯ 
        รูปขันธเกิดเพราะอาหารเกิด ขันธท่ีเหลือ คือ เวทนา สัญญา  สังขาร เกิดเพราะ 
ผัสสะเกิด วิญญาณขันธเกิดเพราะนามรูปเกิด ฯ 
        [๑๑๒] ปญญาในการพจิารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกไป เปน วิปสสนาญาณ 
อยางไร ฯ 
        จิตมีรูปเปนอารมณ เกดิข้ึนแลวยอมแตกไป พระโยคาวจรพิจารณาอารมณนัน้แลว  
ยอมพิจารณาเห็นความแตกไปแหงจิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นอยางไร ช่ือวาพิจารณาเห็น ยอม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง ยอมพจิารณาเหน็ 
โดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเหน็โดยความเปนสุข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมเพลิดเพลิน ยอมคลายกําหนดัไมกําหนดั  
ยอมใหดับ ไมใหเกดิ ยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียง ยอม  
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ละนิจจสัญญาได เม่ือพิจารณาเหน็โดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได เม่ือพิจารณาโดยความ 
เปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละความเพลิดเพลินได เม่ือคลายกําหนัด 
 ยอมละราคะได เม่ือใหดับยอมละสมุทัยได เม่ือสละคืน ยอมละความถือม่ันได ฯ 
        [๑๑๓] จติมีเวทนาเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีสัญญาเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีสังขารเปน 
อารมณ ฯลฯ จิตมีวิญญาณเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีจักษุเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีชราและมรณะเปน 
อารมณ เกิดข้ึนแลวยอมแตกไป พระโยคาวจรพิจารณาอารมณนั้นแลว พิจารณาเหน็ความแตกไป 
แหงจิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นอยางไร ช่ือวาพิจารณาเห็น ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไม 
เท่ียง เม่ือสละคืน ยอมละความถือม่ันได ฯ 
        [๑๑๔] การกาวไปสูอัญญวัตถุแตปุริมวัตถุ การหลีกไปดวยปญญาอัน 
                รูชอบ การคํานึงถึงอันเปนกําลัง ธรรม ๒ ประการ คือ 
                การพิจารณาหาทางและความเหน็แจง บัณฑิตกําหนดเอาดวย 
                สภาพเดียวกนั โดยความเปนไปตามอารมณ ความนอมจิต 
                ไปในความดับ ช่ือวาวิปสสนาอันมีความเส่ือมไปเปนลักษณะ 
                การท่ีพระโยคาวจรพิจารณาอารมณแลว พิจารณาเหน็ความ 
                แตกไปแหงจิตและความปรากฏโดยความเปนของสูญ ช่ือวา 
                อธิปญญาวิปสสนา (ความเห็นแจงดวยอธิปญญา) พระ 
                โยคาวจรผูฉลาดในอนุปสนา ๓ ในวิปสสนา ๔ ยอมไม 
                หวัน่ไหวเพราะทิฐิตางๆ เพราะความเปนผูฉลาดความ 
                ปรากฏ ๓ ประการ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาอารมณ แลวพิจารณาเหน็ความแตกไป เปนวิปสสนาญาณ ฯ 
        [๑๑๕] ปญญาในความปรากฏเปนของนากลัว เปนอาทีนวญาณอยางไร ฯ 
        ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกดิข้ึนเปนภัย ความเปนไปเปนภัย  
สังขารนิมิตเปนภัย ฯลฯ กรรมประมวลมาเปนภัย ปฏิสนธิเปนภัย คติเปนภัย ความบังเกิดเปนภัย 
 ความอุบัติเปนภัย ชาติเปนภัย ชราเปนภยั พยาธิเปนภัย มรณะเปนภยั ความโศกเปนภัย ความ 
รําพันเปนภัยความคับแคนใจเปนภยั เปนอาทีนวญาณแตละอยาง ฯ  
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        ญาณในสันติบทวา ความไมเกิดข้ึนปลอดภัย ความไมเปนไปปลอดภัยฯลฯ ความไมคับ 
แคนใจปลอดภัย ญาณในสันติบทวา ความเกิดข้ึนเปนภยัความไมเกิดข้ึนปลอดภัย ความเปนไป 
เปนภยั ความไมเปนไปปลอดภัย ฯลฯความคับแคนใจเปนภัย ความไมคับแคนใจปลอดภัย ปญญา 
ในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดข้ึนเปนทุกข ฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข เปน 
อาทีนวญาณแตละอยางๆ ญาณในสันติบทวา ความไมเกดิข้ึนเปนสุข ความไมเปนไปเปนสุข ฯลฯ  
ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ 
        [๑๑๖] ญาณในสันติบทวา ความเกิดข้ึนเปนทุกข ความไมเกิดข้ึนเปนสุข ความ 
เปนไปเปนทุกข ความไมเปนไปเปนสุข ฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข ความไมคับแคนใจเปน 
สุข ฯ 
        [๑๑๗] ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภยัวา ความเกดิข้ึนมีอามิส ความเปนไป 
มีอามิส ฯลฯ ความคับแคนใจมีอามิส เปนอาทีนวญาณแตละอยางๆญาณในสันติบทวาความ 
ไมเกิดข้ึนไมมีอามิส ความไมเปนไปไมมีอามิส ฯลฯความไมคับแคนใจไมมีอามิส ความเกิดข้ึน 
มีอามิส ความไมเกิดข้ึนไมมีอามิสความเปนไปมีอามิส ความไมเปนไปไมมีอามิส ฯลฯ ความ 
คับแคนใจมีอามิสความไมคับแคนใจไมมีอามิส ฯ 
        [๑๑๘] ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภยัวา ความเกดิข้ึนเปนสังขาร ฯลฯ ความ 
คับแคนใจเปนสังขาร เปนอาทีนวญาณแตละอยางๆ ญาณในสันติบทวา ความไมเกดิข้ึนเปน 
นิพพาน ความไมเปนไปเปนนิพพาน ฯลฯความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ญาณในสันติบทวา  
ความเกิดข้ึนเปนสังขาร ความไมเกิดข้ึนเปนนิพพาน ความเปนไปเปนสังขาร ความไมเปนไปเปน 
นิพพาน ฯลฯความคับแคนใจเปนสังขาร ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ 
        [๑๑๙] ขอท่ีพระโยคาวจรพิจารณาเหน็ความเกดิข้ึน ความเปนไป 
                สังขารนิมิต กรรมเคร่ืองประมวลมาและปฏิสนธิวา เปนทุกข 
                นี้เปนอาทีนวญาณ ขอท่ีพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความไม 
                เกิดข้ึน ความไมเปนไป ความไมมีนิมิต ความไมมี 
                กรรมเคร่ืองประมวลมาและความไมปฏิสนธิวา เปนสุขนี้เปน 
                ญาณในสันติบท อาทีนวญาณนีย้อมเกิดในฐานะ ๕ ญาณ 
                ในสันติบทยอมเกิดในฐานะ ๕ พระโยคาวจรยอมรูชัดญาณ๑๐   
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ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ เพราะเปนผูฉลาดใน 
                 ญาณท้ัง ๒ ฉะนี้แล ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัย เปนอาทีนวญาณ ฯ 
        [๑๒๐] ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ท้ังพิจารณาหาทางและวางเฉยอยู  
เปนสังขารุเปกขาญาณอยางไร ฯ 
        ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความเกิดข้ึน ท้ังพจิารณาหาทางและวางเฉย 
อยู ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความเปนไปทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉยอยู  
ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสียจากสังขารนิมิต ฯลฯ จากกรรมเคร่ืองประมวลมา จาก 
ปฏิสนธิ จากคติ จากความบังเกิด จากความอุบัติ จากชาติ จากชรา จากพยาธิ จากมรณะ 
 จากความโศกจากความรําพนั ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความคับแคนใจท้ัง 
พิจารณาหาทางและวางเฉยอยู เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ 
        [๑๒๑] ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ท้ังพิจารณาหาทางแลวางเฉยอยูวา  
ความเกิดข้ึนเปนทุกข ความเปนไปทุกข สังขารนิมิตเปนทุกขฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข  
เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ท้ังพจิารณาหาทาง 
และวางเฉยอยูวา ความเกิดข้ึนเปนภยั ความเปนไปเปนภยั ฯลฯ ความคับแคนใจเปนภยั เปน 
สังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ 
        [๑๒๒] ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ท้ังพิจารณาหาทางและวางเฉยอยูวา  
ความเกิดข้ึนมีอามิส ความเปนไปมีอามิส ฯลฯ ความคับแคนใจมีอามิส ความเกิดข้ึนเปนสังขาร 
 ความเปนไปเปนสังขาร ฯลฯ ความคับแคนใจเปนสังขาร เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ 
        [๑๒๓] ความเกดิข้ึนเปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวา 
สังขารุเปกขาญาณ แมธรรม ๒ ประการนี้ คือ สังขารและอุเบกขากเ็ปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขาร 
เหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาสังขารุเปกขาญาณความเปนไปเปนสังขาร ฯลฯ นิมิตเปนสังขาร 
 กรรมเคร่ืองประมวลมาเปนสังขาร ปฏิสนธิเปนสังขาร คติเปนสังขาร ความบังเกดิเปนสังขาร  
ความอุบัติเปนสังขาร ชาติเปนสังขาร ชราเปนสังขาร พยาธิเปนสังขาร มรณะเปนสังขาร ความ 
โศกเปนสังขาร ความรําพันเปนสังขาร ความคับแคนใจเปนสังขารญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น  
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 เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาสังขารุเปกขาญาณ แมธรรม ๒ ประการ คือ สังขารและอุเบกขา ก็เปน 
สังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้นเพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาสังขารุเปกขาญาณ ฯ 
        [๑๒๔] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ยอมมีไดดวยอาการเทาไร ฯ 
        การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ยอมมีไดดวยอาการ ๘ ฯ 
        การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการเทาไร การนอมจติไปใน 
สังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผู 
ปราศจากราคะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร ฯ 
        การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการ ๒ การนอมจิตไปใน 
สังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศ 
จากราคะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ ฯ 
        [๑๒๕] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการ ๒ เปนไฉน ฯ 
        ปุถุชนยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ การนอมจิตไปใน 
สังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการ ๒ นี้ ฯ 
        การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓เปนไฉน ฯ 
        พระเสขะยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ พิจารณาแลวเขาผล 
สมาบัติ ๑ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ นี้ ฯ 
        การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ เปนไฉน ฯ 
        ทานผูปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ พจิารณาแลวเขาผลสมาบัติ ๑ วางเฉย 
สังขารุเปกขานั้นแลว ยอมอยูดวยสุญญตวหิารสมาบัติอนิมิตตวหิารสมาบัติ หรืออัปปณิหิตวิหาร 
สมาบัติ ๑ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะยอมมีไดดวยอาการ ๓ นี้ ฯ 
        [๑๒๖] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนและของพระเสขะ เปนอยางเดียวกัน 
อยางไร ฯ 
        ปุถุชนยินดีสังขารุเปกขา มีจิตเศราหมอง มีอันตรายแหงภาวนา  มีอันตรายแหงปฏิเวธ 
 มีปจจัยแหงปฏิสนธิตอไป แมพระเสขะยนิดีสังขารุเปกขาก็มีจิตเศราหมอง มีอันตรายแหงภาวนา 
มีอันตรายแหงปฏิเวธในมรรคชั้นสูง มีปจจยัแหงปฏิสนธิตอไป การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของ 
ปุถุชนและของพระเสขะ เปนอยางเดยีวกนัโดยสภาพแหงความยินดีอยางนี้ ฯ  
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        [๑๒๗] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ 
จากราคะ เปนอยางเดยีวกันอยางไร ฯ 
        ปุถุชนยอมพิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเท่ียงเปนทุกข และเปน 
อนัตตา แมพระเสขะก็พิจารณาเหน็สังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปน 
อนัตตา แมทานผูปราศจากราคะ ก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข  
และเปนอนัตตา การนอมจติไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศจาก 
ราคะ เปนอยางเดียวกันโดยสภาพแหงการพิจารณาอยางนี้ ฯ 
        [๑๒๘] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ 
จากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
        สังขารุเปกขาของปุถุชนเปนกุศล แมของพระเสขะก็เปนกุศล แตของทานผูปราศจาก 
ราคะเปนอัพยากฤต การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผู 
ปราศจากราคะ มีความตางกนัโดยสภาพเปนกุศลและอัพยากฤตอยางนี้ ฯ 
        [๑๒๙] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศจาก 
ราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
        สังขารุเปกขาของปุถุชน ปรากฏดีในกาลนิดหนอย (ในเวลาเจริญวิปสสนา) ไม 
ปรากฏดีในกาลนิดหนอย แมสังขารุเปกขาของพระเสขะ ก็ปรากฏดใีนการนิดหนอย สังขารุเปกขา 
ของทานผูปราศจากราคะ ปรากฏดีโดยสวนเดียวการนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของ 
พระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพท่ีปรากฏและโดยภาพท่ีไม 
ปรากฏอยางนี ้ฯ 
        [๑๓๐] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ 
จากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
        ปุถุชนยอมพิจารณา เพราะเปนผูยังไมเสร็จกิจจากสังขารุเปกขา แมพระเสขะก็พิจารณา 
เพราะเปนผูยังไมเสร็จกิจจากสังขารุเปกขา สวนทานผูปราศจากราคะยอมพิจารณาเพราะเปนผูเสร็จ 
กิจจากสังขารุเปกขา การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนของพระเสขะและของทานผูปราศ 
จากราคะ มีความตางกันโดยสภาพท่ียังไมเสร็จกิจและโดยสภาพท่ีเสร็จกิจแลวอยางนี ้ฯ  
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        [๑๓๑] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ 
จากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
        ปุถุชนยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพื่อจะละสังโยชน ๓ เพื่อตองการไดโสดาปตติมรรค  
พระเสขะยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพื่อตองการไดมรรคช้ันสูงข้ึนไป เพราะเปนผูละสังโยชน ๓ 
 ไดแลว ทานผูปราศจากราคะยอมพจิารณาสังขารุเปกขา เพื่อตองการอยูเปนสุขในปจจุบัน เพราะ 
เปนผูละกิเลสท้ังปวงไดแลว การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทาน 
ผูปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพท่ีละกิเลสไดแลวและโดยสภาพท่ียังละกิเลสไมไดอยางนี ้ฯ 
        [๑๓๒] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ  
มีความตางกันอยางไร ฯ 
        พระเสขะยังยินดีสังขารุเปกขาบาง ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขาบางพิจารณาแลวเขาผล 
สมาบัติบาง ทานผูปราศจากราคะยอมเหน็แจงสังขารุเปกขาบางพิจารณาแลวเขาผลสมาบัติบาง วาง 
เฉยสังขารุเปกขานั้นแลว ยอมอยูดวยสุญญตวิหารสมาบัติ อนิมิตตวหิารสมาบัติ หรืออัปปณิหิต 
วิหารสมาบัติ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ มีความ 
ตางกันโดยสภาพแหงวิหารสมาบัติอยางนี้ ฯ 
        [๑๓๓] สังขารุเปกขาเทาไร ยอมเกดิข้ึนดวยอํานาจสมถะ สังขารุเปกขาเทาไร ยอม 
เกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนา ฯ 
        สังขารุเปกขา ๘ ยอมเกดิข้ึนดวยอํานาจสมถะ สังขารุเปกขา ๑๐ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
วิปสสนา ฯ 
        สังขารุเปกขา ๘ เปนไฉน ยอมเกดิข้ึนดวยอํานาจสมถะ ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลว 
วางเฉยนิวรณ เพื่อตองการไดปฐมฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลว 
วางเฉยวิตกวิจาร เพื่อตองการไดทุติยฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลว 
วางเฉยปติ เพือ่ตองการไดตติยฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉย 
สุขและทุกขเพื่อตองการไดจตุตถฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉย 
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา (และ) นานัตตสัญญา เพื่อตองการไดอากาสานญัจายตนสมาบัติ เปน 
สังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉยอากาสานัญจายตนสัญญา เพื่อตองการได 
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉยวิญญาณญั 
จายตนสัญญาเพื่อตองการไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาท่ีพิจารณา  
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หาทางแลววางเฉยอากิญจัญญายตนสัญญา เพื่อตองการไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปน 
สังขารุเปกขาญาณ ๑ สังขารุเปกขา ๘ เหลานี้ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจสมถะ ฯ 
        [๑๓๔] สังขารุเปกขา ๑๐ เปนไฉน ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนา ฯ 
        ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉยความเกดิข้ึน ความเปนไป นิมิต  กรรมเคร่ือง 
ประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิมรณะ ความโศก ความรําพัน  
ความคับแคนใจ เพื่อตองการไดโสดาปตติมรรคเปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดโสดา 
ปตติผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดสกทาคามิมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
... เพื่อตองการไดสกทาคามิผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดอนาคามิมรรค  
เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดอนาคามิผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อ 
ตองการไดอรหัตมัค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดอรหัตผลสมาบัติ เปนสังขารุ 
เปกขาญาณ ๑... เพื่อตองการสุญญตวิหารสมาบัติ สังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาท่ีพิจารณาหา 
ทางแลววางเฉยความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมเคร่ืองประมวลมาปฏิสนธิ คติ ความ 
บังเกดิ อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศกความรําพัน ความคับแคนใจ เพื่อตองการ 
ไดอนิมิตตวิหารสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ สังขารุเปกขาญาณ ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดข้ึนดวย 
อํานาจวิปสสนา ฯ 
        [๑๓๕] สังขารุเปกขาเปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤตเทาไร สังขา] 
รุเปกขาเปนกศุล ๑๕ เปนอัพยากฤต ๓ เปนอกุศลไมมี ฯ 
          ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉย เปนโคจรภมิูของสมาธิ 
          จิต ๘ เปนโคจรภูมิของปุถุชน ๒ เปนโคจรภูมิของพระ 
          เสขะ ๓ เปนเคร่ืองใหจิตของทานผูปราศจากราคะหลีกไป ๓ 
          เปนปจจัยแหงสมาธิ ๘ เปนโคจรแหงภูมิแหงญาณ ๑๐ 
          สังขารุเปกขา ๘ เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ อาการ ๑๘ นี ้
          พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา พระโยคาวจรผูฉลาดใน 
          สังขารุเปกขา ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ ฉะนี้แล ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปทัง้พิจารณาหาทางและวางเฉย เปนสังขารุ 
เปกขาญาณ ฯ  
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        [๑๓๖] ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอกเปนโคตรภูญาณอยางไร  
ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวาครอบงําความเกิดข้ึน ครอบงําความเปนไป ครอบงํานิมิต ครอบงํา 
กรรมเคร่ืองประมวลมา ครอบงําปฏิสนธิครอบงําคติ ครอบงําความบังเกิด ครอบงําอุบัติ ครอบงํา 
ชาติ ครอบงําชราครอบงําพยาธิ ครอบงํามรณะ ครอบงําความเศราโศก ครอบงําความรําพัน 
ครอบงําความคับแคนใจ ครอบงําสังขารนิมิตภายนอก ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวา แลนไปสู 
นิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ฯลฯ แลนไปสูนิพพานอันเปนท่ีดับ ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวา  
ครอบงําความเกิดข้ึนแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดข้ึน ครอบงําความเปนไปแลว แลน 
ไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ ครอบงําสังขารนิมิตภายนอกแลว แลนไปสูนิพพานอันเปน 
ท่ีดับ ฯ 
        [๑๓๗] ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวา ออกจากความเกิดข้ึนออกจากความเปนไป ...  
ออกจากสังขารนิมิตภายนอก ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวาแลนไปสูนพิพานอันไมมีความเกิดข้ึน 
 แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯแลนไปสูนพิพานอันเปนท่ีดับ ช่ือวาโคตรภู เพราะ 
อรรถวา ออกจากความเกิดข้ึนแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ออกจากความเปนไปแลว 
แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ออกจากสังขารนิมิตภายนอกแลว แลนไปสูนิพพานอันเปน 
ท่ีดับ ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวา หลีกออกจากความเกดิข้ึนหลีกออกจากความเปนไป ฯลฯ  
หลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอก ช่ือวาโคตรภูเพราะอรรถวา แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกดิ 
ข้ึน แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ แลนไปสูนิพพานอันเปนท่ีดับ ช่ือวาโคตรภู  
เพราะอรรถวาหลีกออกจากความเกิดข้ึนแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ออกจาก 
ความเปนไปแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ หลีกออกจากสังขารนมิิตภายนอก 
แลว แลนไปสูนิพพานอันเปนท่ีดับ ฯ 
        [๑๓๘] โคตรภูธรรมเทาไร ยอมเกดิข้ึนดวยอํานาจแหงสมถะ โคตรภูธรรมเทาไร  
ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงวปิสสนา โคตรภูธรรม ๘ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงสมถะ โคตร 
ภูธรรม ๑๐ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ 
        [๑๓๙] โคตรภูธรรม ๘ เปนไฉน ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงสมถะ ฯ 
        ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวา ครอบงํานิวรณเพื่อไดปฐมฌาน ๑ ครอบงําวิตกและวิจาร 
เพื่อไดทุตยิฌาน ๑ ครอบงําปติเพื่อไดตติยฌาน ๑ ครอบงําสุขและทุกขเพื่อไดจตุตถฌาน ๑ ครอบงํา  
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาเพ่ือไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําอากาสานัญ  
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จายตนสัญญาเพื่อไดวิญญาณญัจายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําวิญญาณัญจายตนสัญญาเพ่ือไดอากิญ 
จัญญายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําอากิญจัญญายตนสัญญาเพ่ือไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ๑ 
 โคตรภูธรรม ๘ นี้ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงสมถะ ฯ 
        [๑๔๐] โคตรภูธรรม ๑๐ เปนไฉน ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ 
        ช่ือวาโคตรภู เพราะอรรถวา ครอบงําความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิตกรรมเคร่ือง 
ประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิมรณะ ความเศราโศก ความ 
รํ่าไร ความคับแคนใจ สังขารนิมิตภายนอกเพื่อไดโสดาปตติมรรค ๑ ครอบงําความเกิดข้ึน  
ความเปนไป นิมิต กรรมเคร่ืองประมวลมา ปฏิสนธิ เพื่อโสดาปตติผลสมาบัติ ๑ ฯลฯ เพื่อได 
สกทาคามิมรรค ๑ เพื่อสกทาคามิผลสมาบัติ ๑ เพื่อไดอนาคามิมรรค ๑ เพื่ออนาคามิผลสมาบัติ ๑  
ครอบงําความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมเคร่ืองประมวลมาปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด 
 อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความเศราโศกความรํ่าไร ความคับแคนใจ สังขารนิมิตภายนอก  
เพื่อไดอรหัตมรรค ๑ ครอบงําความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมเคร่ืองประมวลมา ปฏิสนธิ 
 เพื่ออรหัตผลสมาบัติ ๑ เพื่อสุญญตวิหารสมาบัติ ๑ และเพ่ือสมาบัติ ๑ โคตรภูธรรม ๑๐ นี้ยอม 
เกิดข้ึนดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ 
        [๑๔๑] โคตรภูธรรมเปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤตเทาไร โคตร 
ภูธรรมเปนกุศล ๑๕ เปนอัพยากฤต ๓ เปนอกุศลไมมี ฯ 
          [๑๔๒] โคตรภูญาณ ๘ คือ โคตรภูญาณท่ีมีอามิส ๑ ไมมี 
          อามิส ๑ มีท่ีตั้ง ๑ ไมมีท่ีตั้ง ๑ เปนสุญญตะ ๑ เปน 
          วุฏฐิตะ ๑ เปนอวุฏฐิตะ ๑ เปนปจจยัแหงสมาธิ โคตรภู 
          ญาณ ๑๐ เปนโคจรแหงวิปสสนาญาณ โคตรภูธรรม ๑๘ 
          เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ โคตรภูธรรมมีอาการ ๑๘ นี้ 
          พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา พระโยคาวจรเปนผูฉลาด 
          ในโคตรภูญาณ อันเปนเคร่ืองหลีกไปและในโคตรภูญาณ 
          อันเปนเคร่ืองออกไป ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ 
          ฉะนี้แล ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไป และหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอก เปนโคตรภูญาณ ฯ  
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        [๑๔๓] ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ัง 
สอง เปนมรรคญาณอยางไร ฯ 
        ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเหน็ยอมออกจากมิจฉา 
ทิฐิ จากเหลากเิลสท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฐินัน้ จากขันธท้ังหลาย(คืออรูปขันธ ๔ อันเปนไปตาม 
มิจฉาทิฐินั้น เบญจขันธพรอมดวยรูปอันมีทิฐินั้นเปนสมุฏฐานและวิบากขันธอันจะพงึเกิดข้ึนใน 
อนาคต) และจากสรรพนิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและ 
หลีกไปจากกิเลสขันธ และสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง เปนมรรคญาณ ญาณช่ือวาสัมมาสังกัปปะ 
เพราะอรรถวาดําริออก ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ... เปนมรรคญาณ ญาณช่ือวาสัมมาวาจา เพราะ 
อรรถวากําหนดเอา ยอมออกจากมิจฉาวาจา ... เปนมรรคญาณญาณช่ือวาสัมมากัมมันตะ เพราะ 
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ยอมออกจากมิจฉากมัมันตะ ... เปนมรรคญาณ ญาณช่ือวาสัมมาอาชีวะ เพราะ 
อรรถวาขาวผองยอมออกจากมิจฉาอาชีวะ  ... เปนมรรคญาณ ญาณช่ือวาสัมมาวายามะ เพราะอรรถวา 
ประคองไว ยอมออกจากมิจฉาวายามะ ... เปนมรรคญาณ ญาณช่ือวาสัมมาสติเพราะอรรถวาต้ังม่ัน  
ยอมออกจากมิจฉาสติ ... เปนมรรคญาณ ญาณช่ือวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออก 
จากมิจฉาสมาธิ จากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธท้ังหลายและจากสรรพนิมิต 
ภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขาร 
นิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ 
        [๑๔๔] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ  
ช่ือวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ จากเหลากเิลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธท้ังหลายและ 
จากสรรพนิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส 
 ขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง เปนมรรคญาณ ฯ 
        [๑๔๕] ในขณะแหงอนาคามิมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ 
 ช่ือวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฎิฆสังโยชน กาม 
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ ยอมออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จาก 
ขันธท้ังหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและ 
หลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง เปนมรรคญาณ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 55 
        [๑๔๖] ในขณะแหงอรหัตมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ช่ือ 
วาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากรูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธัจจะ อวิชชา  
มานานุสัย ภวราคานุสัย อวชิชานุสัย ยอมออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จาก 
ขันธท้ังหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและ 
หลีกไปจากกิเลสขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง เปนมรรคญาณ ฯ 
        [๑๔๗] อริยมรรคสมังคีบุคคล ยอมเผาสังกิเลสท่ียังไมเกิด ดวย 
          โลกุตตรฌานท่ีเกิดแลว เพราะเหตุนัน้ ทานจึงกลาว 
          โลกุตตรฌานวาเปนฌาน บุคคลนั้นยอมไมหวัน่ไหวเพราะทิฐ ิ
          ตางๆ เพราะความเปนผูฉลาดในฌานและวิโมกข ถาพระ 
          โยคาวจรต้ังใจม่ันดแีลวยอมเห็นแจงฉันใด ถาเม่ือเห็นแจงก ็
          พึงต้ังใจไวใหม่ันคงดฉัีนนั้น สมถะและวิปสสนาไดมีแลวใน 
          ขณะน้ัน ยอมเปนคูท่ีมีสวนเสมอกนัเปนไปอยู ความเหน็วา 
          สังขารท้ังหลายเปนทุกข นิโรธเปนสุข ช่ือวาปญญาท่ีออก 
          จากธรรมท้ังสอง ยอมถูกตองอมตบท พระโยคาวจรผูฉลาด 
          ในความเปนตางกัน และความเปนอันเดียวกนัแหงวิโมกข 
          เหลานัน้ ยอมรูวิโมกขจริยา ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ 
          เพราะความเปนผูฉลาดในญาณท้ังสอง ฉะนี้แล ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้นๆ ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง 
เปนมรรคญาณ ฯ 
        [๑๔๘] ปญญาในการระงับประโยค เปนผลญาณอยางไร ฯ 
        ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณช่ือสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ยอมออกจาก 
มิจฉาทิฐิ ยอมออกจากเหลากิเลสอันเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธท้ังหลายและจากสรรพ 
นิมิตภายนอก สัมมาทิฐิยอมเกิดข้ึน เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคท่ีออกนั้น การระงับประโยคนัน้ 
เปนผลของมรรค ญาณช่ือวาสัมมาสังกัปปะเพราะอรรถวาดําริออก ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ...  
ช่ือวาสัมมาวาจา เพราะอรรถวากําหนดเอา ยอมออกจากมิจฉาวาจา ... ช่ือวาสัมมากัมมันตะ เพราะ 
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ยอมออกจากมิจฉากมัมันตะ ... ช่ือวาสัมมาอาชีวะ เพราะอรรถวาขาวผอง ยอม  
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ออกจากมิจฉาอาชีวะ ... ช่ือวาสัมมาวายามะ เพราะอรรถวาประคองไว ยอมออกจากมิจฉาวายามะ ... 
ช่ือวาสัมมาสติ เพราะอรรถวาต้ังม่ัน ยอมออกจากมิจฉาสติ ... ช่ือวาสัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไม 
ฟุงซาน ยอมออกจากมิจฉาสมาธิ ออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธท้ังหลาย  
และจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคท่ีออกนั้น  
การระงับประโยคนั้นเปนผลของมรรค ฯ 
        [๑๔๙] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ช่ือ 
วาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ยอมออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธท้ังหลาย 
และจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคท่ีออกน้ัน 
การระงับประโยคนั้นเปนผลของมรรค ฯ 
        [๑๕๐] ในขณะแหงอนาคามิมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ  
ช่ือวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กาม 
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ ยอมออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จาก 
ขันธท้ังหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน เพราะเปนคุณชาติระงับประโยค 
ท่ีออกนั้นการระงับประโยคท่ีออกนั้นเปนผลของมรรค ฯ 
        [๑๕๑] ในขณะแหงอรหัตมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็นฯลฯ ช่ือวา 
สัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากรูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธัจจะ ถีนมิทธะ  
อวิชชา ภวราคานุสัย มานานสัุย อวิชชานุสัยยอมออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น  
จากขันธท้ังหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน เพราะเปนคุณชาติระงับ 
ประโยคท่ีออกไปนั้น การระงับประโยคท่ีออกนั้นเปนผลของมรรค ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถรูวาชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการระงับประโยคท่ีออกนั้น เปนผลญาณ ฯ 
        [๑๕๒] ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว 
 เปนวิมุติญาณอยางไร ฯ 
        อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ สักกายทิฐิ วิจกิิจฉา สีลัพพตปรามาส  ทิฐานุสัย  
วิจิกจิฉานุสัย เปนกิเลสอันโสดาปตติมรรคตัดขาดดีแลว จิตท่ีหลุดพนจากอุปกิเลส ๕ ประการนี้   
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พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส เปนอันพนแลวดวยดีช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น ช่ือวา 
ปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ  
อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ฯ 
        [๑๕๓] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน  กามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ เปนกิเลสอันสกทาคามิมรรคตัดขาดดีแลว จติท่ีหลุดพนจากอุปกิเลส 
 ๔ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส เปนอันพนแลวดวยดี ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินัน้  
ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพจิารณาเห็นอุปกเิลสนั้นๆ 
อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ฯ 
        [๑๕๔] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน  กามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ เปนกิเลสอันอนาคามิมรรคตัดขาดดีแลว จติท่ีหลุดพนจากอุปกิเลส  
๔ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลสเปนอันพนแลวดวยดี ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินัน้ 
 ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพจิารณาเห็นอุปกเิลส 
นั้นๆ อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวมุิติญาณ ฯ 
        [๑๕๕] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ  อุทธัจจะ อวิชชา  
มานานุสัย ภวราคานุสัย อวชิชานุสัยเปนกเิลสอันอรหัตมรรคตัดขาดดีแลว จิตท่ีหลุดพนจาก 
อุปกิเลส ๘ ประการนี้ พรอมดวยปรยิุฏฐานกิเลสเปนอันพนแลวดวยดี ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวา 
รูวิมุตตินั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวาผูชัด เพราะเหตุนัน้ทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณา 
เห็นอุปกเิลสนั้นๆอันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ฯ 
        [๑๕๖] ปญญาในการพจิารณาเหน็ธรรมท่ีเขามาประชุมในขณะนัน้เปนปจจเวกขณญาณ 
อยางไร ฯ 
        ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเหน็ ช่ือวาสัมมาสัง 
กัปปะ เพราะอรรถวาดําริออก ช่ือวาสัมมาวาจา เพราะอรรถวากําหนดเอา ช่ือวาสัมมากัมมันตะ 
 เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ช่ือวาสัมมาอาชีวะเพราะอรรถวาขาวผอง ช่ือวาสัมมาวายามะ เพราะ 
อรรถวาประคองไว ช่ือวาสัมมาสติ เพราะอรรถวาต้ังม่ัน ช่ือวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไม 
ฟุงซานช่ือวาสติสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาต้ังม่ัน ช่ือวาธรรมวิจยสัมโพชฌงค เพราะอรรถวา 
เลือกเฟน ช่ือวาวิริยสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาประคองไว ช่ือวาปติสัมโพชฌงค เพราะอรรถวา  
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แผซานไป ช่ือวาปสสัทธิสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาสงบระงับ ช่ือวาสมาธิสัมโพชฌงค เพราะ 
อรรถวาไมฟุงซาน ช่ือวาอุเบกขาสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาพิจารณาหาทาง ช่ือวาสัทธาพละ  
เพราะอรรถวาไมหวัน่เพราะความไมมีศรัทธา ช่ือวาวิริยพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะความ 
เกียจคราน ช่ือวาสติพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะความประมาท ช่ือวาสมาธิพละ เพราะ 
อรรถวาไมหวัน่ไหวเพราะความฟุงซาน ช่ือวาปญญาพละเพราะอรรถวาไมหวัน่ไหวเพราะอวิชชา 
 ช่ือวาสัทธินทรีย เพราะอรรถวานอมใจเช่ือช่ือวาวิริยนิทรีย เพราะอรรถวาประคองไว ช่ือวา 
สตินทรีย เพราะอรรถวาต้ังม่ันช่ือวาสมาธินทรีย เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ช่ือวาปญญินทรีย  
เพราะอรรถวาเห็นช่ือวาอินทรีย เพราะอรรถวาเปนใหญ ช่ือวาพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว 
ช่ือวาสัมโพชฌงค เพราะอรรถวานําออก ช่ือวามรรค เพราะอรรถวาเปนเหตุ ช่ือวาสติปฏฐาน  
เพราะอรรถวาตั้งม่ัน ช่ือวาสัมมัปปธาน เพราะอรรถวาต้ังไวช่ือวาอิทธิบาท เพราะอรรถวาสําเร็จ 
 ช่ือวาสัจจะ เพราะอรรถวาจริงแท ช่ือวาสมถะ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ช่ือวาวิปสสนา เพราะ 
อรรถวาพิจารณาเหน็ช่ือวาสมถวิปสสนา เพราะอรรถวามีกิจอยางเดียวกัน ช่ือวาเปนคู เพราะอรรถ 
วาไมลวงเกินกัน ช่ือวาสีลวสุิทธิ เพราะอรรถวาสํารวม ช่ือวาจิตตวิสุทธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน  
ช่ือวาทิฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเหน็ ช่ือวาวโิมกขเพราะอรรถวาหลุดพน ช่ือวาวิชชา เพราะอรรถวา 
แทงตลอด ช่ือวาวิมุติ เพราะอรรถวาปลอยช่ือวาขยญาณ เพราะอรรถวาตัดขาด ช่ือวาฉันทะ  
เพราะอรรถวาเปนมูล ช่ือวามนสิการ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ช่ือวาผัสสะ เพราะอรรถวา 
เปนท่ีรวมช่ือวาเวทนา เพราะอรรถวาเปนท่ีประชุม ช่ือวาสมาธิ เพราะอรรถวาเปนประธาน 
ช่ือวาสติ เพราะอรรถวาเปนใหญ ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวายิ่งกวาธรรมนั้นๆ ช่ือวาวิมุติ เพราะ 
อรรถวาเปนแกนสาร ช่ือวานิพพานอันหยัง่ลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด (ธรรมเหลานี้)  
เขามาประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวาธรรมเหลานี้ 
เขามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ 
        [๑๕๗] ในขณะแหงโสดาปตติผล ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ช่ือวา 
สัมมาสังกัปปะ เพราะอรรถวาดําริออก ฯลฯ ช่ือวาอนุปปาทญาณ(ญาณในความไมเกดิข้ึน) เพราะ 
อรรถวาระงับ ช่ือวาฉันทะ เพราะอรรถวาเปนมูลช่ือวามนสิการ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ...  
ช่ือวาวิมุติ เพราะอรรถวาเปนแกนสาร ช่ือวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด 
 (ธรรมเหลานี้)เขามาประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวา 
 ธรรมเหลานี้เขามาประชุมกนัในขณะนัน้ ฯ  
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        [๑๕๘] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแหงสกทาคามิผล ฯลฯ ในขณะ 
แหงอนาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแหงอนาคามิผล ฯลฯ ในขณะ แหงอรหตัมรรค ญาณช่ือวาสัมมา 
ทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ช่ือวาขยญาณเพราะอรรถวาตัดขาด ช่ือวาฉันทะ เพราะอรรถวา 
เปนมูล ฯลฯ ช่ือวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด (ธรรมเหลานี้) เขามา 
ประชุมกันในขณะน้ัน พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพจิารณาเห็นวา ธรรมเหลานี้ เขามา 
ประชุมกันในขณะน้ัน ฯ 
        [๑๕๙] ในขณะแหงอรหัตผล ญาณช่ือวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ช่ือวา 
อนุปปาทญาณ เพราะอรรถวาระงับ ช่ือวาฉันทะ เพราะอรรถวาเปนมูล ฯลฯ ช่ือวานิพพานอัน 
หยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด (ธรรมเหลานี้) เขามาประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจร 
ออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวา ธรรมเหลานี้เขามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมท่ีมาประชุมกันในขณะนั้น เปนปจจเวกขณญาณ ฯ 
        [๑๖๐] ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายใน เปนวัตถุนานัตตญาณอยางไร ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมท้ังหลายเปนภายในอยางไร ยอมกําหนด  ตา หู จมูก  
ล้ิน กาย ใจ เปนภายใน ฯ 
        [๑๖๑] พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุเปนภายในอยางไร ฯ 
        ยอมกําหนดวา จักษเุกิดเพราะอวิชชา เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม  เกิดเพราะ 
อาหาร อาศัยมหาภูตรูป ๔ เกดิแลวเขามาประชุมแลว วาจกัษุไมมี(จักษุเดี๋ยวนี้ไมเปนเหมือนเม่ือกอน) 
 มีแลวจกัไมมี (บัดนี้เปนอยางนี้ ตอไปจักไมเปนเหมือนบัดนี้) ยอมกําหนดจกัษุโดยความเปน 
ของมีท่ีสุด กําหนดวาจกัษุไมยั่งยืน ไมเท่ียง มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักษไุมเท่ียง อัน 
ปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจยัเกดิข้ึน มีความส้ินไปเปนธรรมดา เส่ือมไปเปนธรรมดา คลายไปเปน 
ธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา กําหนดจักษุโดยความเปนของไมเท่ียงไมกําหนดโดยความเปนของ 
เท่ียง กําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข กําหนดโดยความเปนอนตัตา ไม 
กําหนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนดั ไมกําหนัด ยอมให 
ราคะดับไป ไมใหเกดิข้ึน ยอมสละคืน ไมยึดถือ เม่ือกําหนดโดยความเปนของไมเท่ียง ยอมละ 
ความสําคัญวาเปนของเท่ียงได เม่ือกําหนดโดยความเปนทุกข ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได   
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เม่ือกําหนดโดยความเปนอนตัตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละความ 
ยินดีได เม่ือคลายกําหนดั ยอมละราคะได เม่ือใหราคะดบั ยอมละเหตุใหเกดิได เม่ือสละคืน  
ยอมละความยดึถือไดพระโยคาวจรยอมกําหนดจกัษเุปนภายในอยางนี้ ฯ 
        [๑๖๒] พระโยคาวจรยอมกําหนดหูเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา หูเกดิเพราะ 
อวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดหูเปนภายในอยางนี้ ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา จมูกเกดิเพราะอวิชชา  
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางนี้ ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดล้ินเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา ล้ินเกิดเพราะอวชิชา  
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดล้ินเปนภายในอยางนี้ ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดกายเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา กายเกิดเพราะอวิชชา  
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดกายเปนภายในอยางนี้ ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา ใจเกิดเพราะอวชิชา  
เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร อาศัยมหาภูตรูป ๔ เกิดแลว เขามาประชุมกัน 
แลว ใจไมมี (ใจเด๋ียวนีไ้มเปนเหมือนเม่ือกอน) มีแลวจักไมมี (บัดนีเ้ปนอยางนี้ ตอไปจักไม 
เปนเหมือนบัดนี้) ยอมกําหนดใจโดยความเปนของมีท่ีสุด กําหนดวา ใจไมยั่งยนื ไมเท่ียง มี 
ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ใจไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตง อาศัยปจจยัเกิดข้ึนมีความส้ินไปเปน 
ธรรมดา เส่ือมไปเปนธรรมดาคลายไปเปนธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา กําหนดใจโดยความเปน 
ของไมเท่ียง ไมกําหนดโดยความเปนของเที่ยงกําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความ 
เปนสุข กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไมกาํหนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมยินด ี 
ยอมคลายกําหนัดไมกําหนดั ยอมยังราคะใหดับ ไมใหเกดิ ยอมสละคืน ไมยึดถือ เม่ือกําหนด 
โดยความเปนของไมเท่ียง ยอมละความสําคัญวาเปนของเท่ียงได เม่ือกาํหนดโดยความเปนทุกข  
ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได เม่ือกําหนดโดยความเปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตน 
ได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละความยินดีไดเม่ือคลายกําหนดั ยอมละราคะได เม่ือยังราคะใหดับ  
ยอมละเหตุใหเกิดไดเม่ือสละคืน ยอมละความยึดถือได พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภายใน 
อยางนี้ ยอมกําหนดธรรมเปนภายในอยางนี้ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น  
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายใน เปนวัตถุนานัตตญาณ ฯ  
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        [๑๖๓] ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายนอก เปนโคจรนานัตตญาณอยางไร พระ 
โยคาวจรยอมกําหนดธรรมท้ังหลายเปนภายนอกอยางไร ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะธรรมารมณเปนภายนอก ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา รูปเกิดเพราะอวิชชา  
เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร อาศัยมหาภูตรูป ๔ เกิดแลว เขามาประชุม 
แลวรูปไมมี (รูปเดี๋ยวนี้ไมเปนเหมือนเม่ือกอน)มีแลวจักไมมี (บัดนี้เปนอยางนี้ ตอไปจักไมเปน 
เหมือนบัดนี้) ยอมกําหนดรูปโดยความเปนของมีท่ีสุด กาํหนดวา รูปไมยั่งยืน ไมเท่ียง มีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา รูปไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจยัเกดิข้ึน มีความส้ินไปเปนธรรมดา  
เส่ือมไปเปนธรรมดา คลายไปเปนธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา ยอมกําหนดรูปโดยความเปนของ 
ไมเท่ียง ไมกําหนดโดยความเปนของเท่ียง กําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข  
กําหนดโดยความเปนอนตัตา ไมกําหนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมยนิด ียอมคลาย 
กําหนดั ไมกําหนัด ยอมยังราคะใหดับ ไมใหเกดิ ยอมสละคืน ไมยดึถือ เม่ือกําหนดโดยความ 
เปนของไมเท่ียง ยอมละความสําคัญวาเปนของเท่ียงได เม่ือกําหนดโดยความเปนอนตัตา ยอมละ 
ความสําคัญวาเปนตัวตนได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละความยนิดีได เม่ือคลายกําหนัด ยอมละราคะได 
เม่ือยังราคะใหดับ ยอมละเหตุใหเกิดได เม่ือสละคืน ยอมละความยดึถือได พระโยคาวจรยอม 
กําหนดรูปเปนภายนอกอยางนี้ ฯ 
        [๑๖๔] พระโยคาวจรยอมกําหนดเสียงเปนภายนอกอยางไร ยอมกาํหนดวา เสียงเกิด 
เพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดเสียงเปนภายนอกอยางนี ้ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดรสเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา รสเกิดเพราะอวิชชา  
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดรสเปนภายนอกอยางนี้ ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวาโผฏฐัพพะ 
เกิดเพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกาํหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอกอยางนี้ ฯ 
        พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมารมณเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา  ธรรมารมณ 
เกิดเพราะอวิชชา เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกดิเพราะอาหารเกดิแลว เขาประชุมพรอม 
แลวธรรมารมณไมมี (ธรรมารมณเดีย๋วนีไ้มเปนเหมือนเม่ือกอน) มีแลวจักไมมี (บัดนี้เปนอยางนี้  
ตอไปจักไมเปนเหมือนบัดนี)้ ยอมกําหนดธรรมารมณโดยความเปนของมีท่ีสุด กําหนดวา ธรรมา  
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รมณไมยั่งยืน ไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมารมณไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง 
อาศัยปจจยัเกดิข้ึน มีความส้ินไปเปนธรรมดา เส่ือมไปเปนธรรมดา คลายไปเปนธรรมดา ดับไป 
เปนธรรมดา ยอมกําหนดธรรมารมณโดยความเปนของไมเท่ียงไมกําหนดโดยความเปนของเท่ียง  
กําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข กําหนดโดยความเปนอนตัตา ไมกําหนด 
โดยความเปนอัตตายอมเบ่ือหนาย ไมยนิด ียอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมยังราคะใหดับ  
ไมใหเกิด ยอมสละคืนไมยึดถือ เม่ือกําหนดโดยความเปนของไมเท่ียง ยอมละความสําคัญวาเปน 
ของเท่ียงได เม่ือกําหนดโดยความเปนทุกข ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได เม่ือกําหนดโดยความ 
เปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละความยินดีได เม่ือคลาย 
กําหนดั ยอมละราคะไดเม่ือยงัราคะใหดับ ยอมละเหตุใหเกิดได เม่ือสละคืน ยอมละความ 
ยึดถือไดพระโยคาวจรยอมกาํหนดธรรมารมณเปนภายนอกอยางนี้ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายนอก เปนโคจรนานตัตญาณ ฯ 
        [๑๖๕] ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณอยางไร จริยาในบทวา  
จริยา มี ๓ คือ วิญญาณจริยา อัญญาณจริยา ญาณจริยา ฯ 
        วิญญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพื่อตองการดูรูปท้ังหลายเปนอพยากฤต เปน 
วิญญาณจริยา จักขุวิญญาณอันเปนแตเพียงเห็นรูป เปนวิญญาณจริยา เพราะไดเห็นรูปแลว มโนธาตุ 
อันเปนวิบากท่ีข้ึนสูอารมณ เปนวิญญาณจริยาเพราะข้ึนสูรูปแลว มโนวิญญาณธาตุอันเปนวบิาก  
เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อตองการฟงเสียงเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา โสต 
วิญญาณอันเปนแตเพยีงฟงเสียง เปนวิญญาณจริยา เพราะไดฟงเสียงแลว มโนธาตุอันเปนวบิาก 
ท่ีข้ึนสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูเสียงแลว มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปน 
วิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อตองการดมกล่ินเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ฆานวิญญาณ 
อันเปนแตเพียงดมกล่ิน เปนวิญญาณจริยา เพราะไดดมกล่ินแลว มโนธาตุอันเปนวิบากท่ีข้ึนสู 
อารมณ เปนวญิญาณจริยา เพราะข้ึนสูกล่ินแลว มโนวญิญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณ 
จริยา กิริยาคือความนกึเพื่อตองการล้ิมรสเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยาชิวหาวิญญาณอันเปน 
แตเพยีงล้ิมรส เปนวิญญาณจริยา เพราะไดล้ิมรสแลวมโนธาตุอันเปนวบิากท่ีข้ึนสูอารมณ เปน 
วิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูรสแลวมโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความ  
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นึกเพื่อตองการถูกตอง โผฏฐัพพะเปนอัพยากฤต เปนวญิญาณจริยา กายวิญญาณอันเปนแตเพียง 
ถูกตองโผฏฐัพพะ เปนวิญญาณจริยา เพราะไดถูกตองโผฏฐัพพะแลวมโนธาตุอันเปนวิบากท่ีข้ึน 
สูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูโผฏฐัพพะแลวมโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณ 
จริยา กิริยาคือความนึกเพื่อตองการรูแจงธรรมารมณเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา มโนวิญญาณ 
อันเปนแตเพียงรูแจงธรรมารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะรูแจงธรรมารมณแลว มโนธาตุอันเปน 
วิบากท่ีข้ึนสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูธรรมารมณแลว มโนวิญญาณธาตุอันเปนวบิาก  
เปนวิญญาณจริยา ฯ 
        [๑๖๖] คําวา วิญญาณจริยา ความวา ช่ือวาวิญญาณจริยา เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาวิญญาณจริยา เพราะอรรถวา ประพฤติไมมีราคะประพฤติไมมีโทสะ ประพฤติ 
ไมมีโมหะ ประพฤติไมมีมานะ ประพฤติไมมีทิฐิ ประพฤติไมมีอุทธัจจะ ประพฤติไมมีวิจิกจิฉา  
ประพฤติไมมีอนุสัย ประพฤติไมประกอบดวยราคะ ประพฤติไมประกอบดวยโทสะ ประพฤติไม 
ประกอบดวยโมหะประพฤติไมประกอบดวยมานะ ประพฤติไมประกอบดวยทิฐิ ประพฤติไม 
ประกอบดวยอุทธัจจะ ประพฤติไมประกอบดวยวิจกิิจฉา ประพฤติไมประกอบดวยอนุสัยประพฤติ 
ไมประกอบดวยกุศลกรรม ประพฤติไมประกอบดวยอกศุลกรรม ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมี 
โทษ ประพฤตไิมประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ประพฤติไมประกอบดวยกรรมดํา ประพฤติไม 
ประกอบดวยกรรมขาว ประพฤติไมประกอบดวยกรรมท่ีมีสุขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวย 
กรรมท่ีมีทุกขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวยกรรมท่ีมีสุขเปนวิบาก ประพฤติไมประกอบดวย 
กรรมท่ีมีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในอารมณท่ีรูแจงแลว วิญญาณมีความประพฤติเหน็ปานนี้ เหต ุ
นั้นจึงช่ือวา วญิญาณจริยา จตินี้บริสุทธ์ิโดยปกติ เพราะอรรถวาไมมีกิเลส เหตุนั้นจึงช่ือวา  
วิญญาณจริยานี้ช่ือวาวิญญาณจริยา ฯ 
        [๑๖๗] อัญญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงราคะในรูป 
อันเปนท่ีรัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงราคะ เปนอัญญาณจริยา 
 กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงโทสะ ในรูปอันไมเปนท่ีรัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณ 
จริยา ความแลนไปแหงโทสะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงโมหะ  
ในวัตถุท่ีมิไดเพงเล็งดวยราคะและโทสะท้ังสองนั้น อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความ 
แลนไปแหงโมหะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนกึเพื่อความแลนไปแหงมานะที่ผูกพันธ อัน 
เปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงมานะเปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึก  
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เพื่อความแลนไปแหงทิฐิท่ียดึถือ อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงทิฐิ  
เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงอุทธัจจะท่ีถึงความฟุงซาน อันเปนอัพยา 
กฤตเปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอุทธัจจะ เปนอัญญาณจริยา กริิยาคือความนกึเพื่อความ 
แลนไปแหงวจิิกิจฉาท่ีไมถึงความตกลงอันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงวิจ ิ
กิจฉา เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนกึเพื่อความแลนไปแหงอนุสัยท่ีถึงความเปนธรรมมีเร่ียวแรง  
อันเปนอัพยากฤตเปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอนุสัย เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนกึ 
เพื่อความแลนไปแหงราคะในเสียง ฯลฯ ในกล่ินในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณเปนท่ีรัก อัน 
เปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงราคะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึก 
เพื่อความแลนไปแหงโทสะในธรรมารมณไมเปนท่ีรัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความ 
แลนไปแหงโทสะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนกึเพื่อความแลนไปแหงโมหะ ในวัตถุท่ีมิได 
เพงเล็งดวยราคะและโทสะทั้งสองนั้น อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหง 
โมหะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนกึเพื่อความแลนไปแหงทิฐิท่ียดึถือ อันเปนอัพยากฤต  
เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงทิฐิ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไป 
แหงอุทธัจจะท่ีถึงความฟุงซานอันเปนอัพยากฤต เปนวญิญาณจริยา ความแลนไปแหงอุทธัจจะ 
 เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงวิจกิิจฉาท่ีไมถึงความตกลงอันเปนอัพยา 
กฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงวจิิกิจฉา เปนอัญญาณจริยา  กิริยาคือความนึกเพื่อความ 
แลนไปแหงอนุสัยท่ีถึงความเปนธรรมมีเร่ียวแรง อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลน 
ไปแหงอนุสัย เปนอัญญาณจริยา ฯ 
        [๑๖๘] คําวา อัญญาณจริยา ความวา ช่ือวาอัญญาณจริยา เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาอัญญาณจริยา เพราะอรรถวา ประพฤติมีราคะ ประพฤติมีโทสะ  ประพฤตมีิโมหะ  
ประพฤติมีมานะ ประพฤติมีทิฐิ ประพฤติมีอุทธัจจะ ประพฤติมีวิจิกจิฉา ประพฤติมีอนุสัย  
ประพฤติประกอบดวยราคะ ประพฤติประกอบดวยโทสะ ประพฤติประกอบดวยโมหะ ประพฤติ 
ประกอบดวยมานะ ประพฤติประกอบดวยทิฐิ ประพฤตปิระกอบดวยอุทธัจจะ ประพฤติประกอบ 
ดวยวิจกิิจฉาประพฤติประกอบดวยอนุสัย ประพฤติไมประกอบดวยกุศลกรรม ประพฤติประกอบ 
ดวยอกุศลธรรม ประพฤติประกอบดวยกรรมมีโทษ ประพฤติไมประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ประพฤติ 
ประกอบดวยกรรมดํา ประพฤติไมประกอบดวยกรรมขาว ประพฤตไิมประกอบดวยกรรมมีสุขเปน  
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กําไร ประพฤติประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีสุขเปนวิบาก  
ประพฤติประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในอารมณท่ีไมรู ความไมรูมีจริยาเหน็ปานนี้  
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา อัญญาณจริยา นี้ช่ือวาอัญญาณจริยา ฯ 
        [๑๖๙] ญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพื่อตองการพิจารณาเห็นความไมเท่ียง  
อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา การพจิารณาเหน็ความไมเท่ียงเปนญาณจริยา กิริยาคือความ 
นึก เพื่อตองการพิจารณาเห็นความทุกข อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา การพิจารณาเหน็ 
ทุกข เปนญาณจริยา กิริยาคือความนึก เพื่อตองการพิจารณาเหน็อนัตตา อันเปนอัพยากฤต  
เปนวิญญาณจริยาการพิจารณาเหน็อนัตตา เปนญาณจริยา กิริยาคือความนึก เพื่อตองการพิจารณา 
เห็นความเบ่ือหนาย ฯลฯ เพือ่ตองการพิจารณาเห็นความคลายกําหนดั เพื่อตองการพิจารณาเห็น 
ความดับ เพื่อตองการพิจารณาเหน็ความสละคืน เพื่อตองการพิจารณาเห็นความส้ินไป ฯลฯ  
เพื่อตองการพจิารณาเหน็ความเส่ือมไป ฯลฯ เพื่อตองการพิจารณาเห็นความแปรปรวนฯลฯเพื่อตอง 
การพิจารณาเห็นความไมมีนิมิต เพื่อตองการพิจารณาเห็นความไมมีท่ีตั้ง เพื่อตองการพิจารณา 
เหน็ความสูญ เพื่อตองการพจิารณาเหน็ธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เพื่อตองการพิจารณารูเห็น 
ตามความเปนจริงเพื่อตองการพิจารณาเห็นโทษ เพื่อตองการพิจารณาหาทาง อันเปน 
อัพยากฤตเปนวิญญาณจริยา การพิจารณาหาทาง เปนญาณจริยา การพจิารณาเหน็ความคลายออก  
(นิพพาน) เปนญาณจริยา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติสกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 
สมาบัติ อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติอรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ เปนญาณจริยา ฯ 
        [๑๗๐] คําวา ญาณจริยา ความวา ช่ือวาญาณจริยา เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาญาณจริยา เพราะอรรถวาประพฤติไมมีราคะ ประพฤติไมโทสะฯลฯ ประพฤติ 
ไมมีอนุสัย ประพฤติไมประกอบดวยราคะ ประพฤติไมประกอบดวยโทสะ ประพฤติไมประกอบ 
ดวยโมหะ ประพฤติไมประกอบดวยมานะ ฯลฯไมประกอบดวยทิฐิ ไมประกอบดวยอุทธัจจะ  
ไมประกอบดวยวิจิกจิฉา ไมประกอบดวยอนุสัย ประกอบดวยกุศลธรรม ไมประกอบดวยอกุศลกรรม 
ไมประกอบดวยกรรมมีโทษ ประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ไมประกอบดวยกรรมดํา ประกอบดวย 
กรรมขาว ประกอบดวยกรรมมีสุขเปนกําไร ไมประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนกําไร ประพฤติประ 
กอบดวยกรรมมีสุขเปนวิบาก ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในญาณ   
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ญาณมีจริยาเหน็ปานนี้เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวา ญาณจริยา นีช่ื้อวาญาณจริยา วิญญาณจริยา 
 อัญญาณจริยา ญาณจริยา ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณ ฯ 
        [๑๗๑] ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณอยางไรภมิู ๔ คือ  
กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตรภูมิ ฯ 
        [๑๗๒] กามาวจรภูมิเปนไฉน ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา  สัญญา สังขาร  
วิญญาณ อันทองเท่ียว คือ นบัเนื่องในโอกาสนี้ ขางลางตลอดไปจนถึงอเวจีนรกเปนท่ีสุด ขาง 
บนข้ึนไปจนถึงเทวดาชาวปรนิมมิตวสวดีเปนท่ีสุดนี้เปนกามาวจรภูมิ ฯ 
        [๑๗๓] รูปาวจรภูมิเปนไฉน ธรรม คือ จิตและเจตสิกของบุคคล ผูเขาสมาบัติ ของ 
บุคคลผูเกิดในพรหมโลก หรือของทานผูมีธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันทองเท่ียว  
คือ นับเนื่องโอกาสนี้ ขางลางต้ังแตพรหมโลกข้ึนไปจนถึงเทวดาช้ันอกนิฏฐขางบนเปนท่ีสุด นี้ช่ือ 
วารูปาวจรภมิู ฯ 
        [๑๗๔] อรูปาวจรภูมิเปนไฉน ธรรม คือ จิตและเจตสิกของบุคคลผูเขาสมาบัติ ของ 
บุคคลผูเกิดในพรหมโลก หรือของทานผูมีธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันนับเนื่องใน 
โอกาสนี้ ขางลางต้ังแตเทวดาผูเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนภพ ตลอดข้ึนไปจนถึงเทวดาผูเขาถึงช้ัน 
เนวสัญญานาสัญญายตนภพขางบนเปนที่สุด นี้ช่ือวาอรูปาวจรภูมิ ฯ 
        [๑๗๕] โลกุตรภูมิเปนไฉน มรรค ผล และนิพพานธาตุอันปจจยัไมปรุงแตง อัน 
เปนโลกุตระ นี้ช่ือวาโลกุตรภูมิ ภูมิ ๔ เหลานี้ ฯ 
        [๑๗๖] ภมิู ๔ อีกประการหนึ่ง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
 ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปาวจรสมาบัติ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ปฏิปทา ๔ อารมณ ๔ อริยวงศ ๔  
สังคหวัตถุ ๔ จักร ๔ ธรรมบท ๔ ภูมิ ๔เหลานี้ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา 
 เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณ ฯ 
        [๑๗๗] ปญญาในการกําหนดธรรม ๙ เปนธรรมนานัตตญาณอยางไร พระโยคาวจร 
ยอมกําหนดธรรมท้ังหลายอยางไร ยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอกุศล  เปน 
ฝายอัพยากฤต ยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝาย กุศล เปนฝายอัพยากฤต ยอมกําหนดอรูปาวจร 
ธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต ยอมกําหนดโลกุตรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต ฯ  
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        [๑๗๘] พระโยคาวจรยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอกุศล เปนฝาย 
อัพยากฤต อยางไร ยอมกําหนดกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนฝายกุศลยอมกําหนดอกุศลธรรมบถ ๑๐  
เปนฝายอกุศล ยอมกําหนดรูป วิบากและกริิยาเปนฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนด 
กามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ 
        [๑๗๙] พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางไร 
 ยอมกําหนดฌาน ๔ ของบุคคลผูยังอยูในโลกนี้ เปนฝายกุศล ยอมกําหนดฌาน ๔ ของบุคคลผู 
เกิดในพรหมโลก เปนฝายอัพยากฤตพระโยคาวจรยอมกาํหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝาย 
อัพยากฤต อยางนี้ ฯ 
        [๑๘๐] พระโยคาวจรยอมกําหนดอรูปาวจรธรรม เปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยาง 
ไร ยอมกําหนดอรูปาวจรสมาบัติ ๔ ของบุคคลผูยังอยูในโลกน้ี เปนฝายกุศล ยอมกําหนด 
อรูปาวจรสมาบัติ ๔ ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก เปนฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนด 
อรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ 
        [๑๘๑] พระโยคาวจรยอมกําหนดโลกุตรธรรม เปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยาง 
ไร ยอมกําหนดอริยมรรค ๕ เปนฝายกุศล ยอมกําหนดสามัญญผล ๔ และนิพพาน เปน 
ฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนดโลกุตรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ 
        [๑๘๒] ธรรมมีความปราโมทยเปนเบ้ืองตน ๙ ประการ เม่ือพระโยคาวจรมนสิการ 
โดยความไมเท่ียง ยอมเกิดปราโมทย เม่ือถึงความปราโมทย ยอมเกิดปติ เม่ือใจมีปติ กายยอม 
สงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุขจิตยอมต้ังม่ัน เม่ือจิตต้ังม่ัน ยอมรูยอมเห็นตาม 
ความเปนจริง เม่ือรูเห็นตามความเปนจริงยอมเบ่ือหนาย เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายความกําหนดั  
เพราะคลายความกําหนดั จิตยอมหลุดพน เม่ือพระโยคาวจรมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมเกิด 
ปราโมทย ฯลฯ เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย เม่ือมนสิการรูปโดยความ 
ไมเท่ียง ยอมเกิดปราโมทย เม่ือมนสิการรูปโดยความเปนทุกข ฯลฯ เม่ือมนสิการรูปโดยความ 
เปนอนัตตา ฯลฯ เม่ือมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ 
 โดยความไมเท่ียง ยอมเกิดปราโมทย เม่ือมนสิการชราและมรณะโดยความเปนทุกข ยอมเกิด 
ปราโมทย เม่ือมนสิการชราและมรณะโดยความเปนอนัตตา ยอมเกดิปราโมทย เม่ือถึงความปราโมทย 
 ยอมเกิดปติ เม่ือใจเกดิปติ กายยอมสงบผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุข จิตยอมต้ังม่ัน  
เม่ือจิตต้ังม่ัน ยอมรูยอมเหน็ตามความเปนจริง   เม่ือรูเหน็ตามความเปนจริง  ยอมเบ่ือหนาย   
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เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายความกําหนดั เพราะคลายความกําหนดั จิตยอมหลุดพนธรรมมีความปราโมทย 
เปนเบ้ืองตน ๙ ประการนี้ ฯ 
        [๑๘๓] ธรรมมีโยนิโสมนนิการเปนเบื้องตน ๙ ประการ เม่ือพระโยคาวจรมนสิการ 
โดยอุบายอันแยบคายโดยความไมเท่ียง ยอมเกิดปราโมทยเม่ือถึงความปราโมทย ยอมเกิดปติ  
เม่ือใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยความสุข ผูมีความสุข จิตยอมต้ังม่ัน ยอม 
รูชัดตามความเปนจริงดวยจติอันต้ังม่ันวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาเม่ือพระโยคาวจรมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนทุกข ยอมเกดิปราโมทย ...  
เม่ือมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย ฯลฯ เม่ือมนสิการรูป 
โดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียงยอมเกิดปราโมทย เม่ือมนสิการรูปโดยอุบาย 
อันแยบคาย โดยความเปนทุกขยอมเกดิปราโมทย เม่ือมนสิการรูปโดยอุบายอันแยบคาย โดย 
ความเปนอนัตตายอมเกดิปราโมทย ฯลฯ เม่ือมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ 
 ชราและมรณะ โดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียงยอมเกิดปราโมทย เม่ือมนสิการ 
ชราและมรณะโดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนทุกข ยอมเกิดปราโมทย เม่ือมนสิการชราและ 
มรณะโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนอนัตตา ยอมเกดิปราโมทย เม่ือถึงความ 
ปราโมทย ยอมเกิดปติเม่ือใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุข  
จิตยอมต้ังม่ัน ยอมรูชัดตามความเปนจริงดวยจติอันต้ังม่ันวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ 
 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมอันมีโยนโิสมนสิการเปนเบ้ืองตน ๙ ประการนี้ ฯ 
        [๑๘๔] ความตาง ๙ ประการ ความตางแหงผัสสะอาศัยความตางแหงธาตุเกิดข้ึน ความ 
ตางแหงเวทนาอาศัยความตางแหงผัสสะเกิดข้ึน ความตางแหงสัญญาอาศัยความตางแหงเวทนาเกดิ 
ข้ึน ความตางแหงความดําริอาศัยความตางแหงสัญญาเกิดข้ึน ความตางแหงฉันทะอาศัยความตาง 
แหงความดําริเกิดข้ึน ความตางแหงความเรารอน อาศัยความตางแหงฉันทะเกิดข้ึน ความตาง 
แหงการแสวงหาอาศัยความตางแหงความเรารอนเกิดข้ึน ความตางแหงการได (รูปเปนตน) อาศัย 
ความตางแหงการแสวงหาเกดิข้ึน ความตาง ๙ ประการนี ้ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น 
 ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาปญญาในการกําหนดธรรม ๙ ประการ  
เปนธรรมนานตัตญาณ ฯ 
        [๑๘๕] ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐญาณอยางไร ปญญาเคร่ืองกําหนดรูเปนติรณฏัฐญาณ  
ปญญาเคร่ืองละเปนปริจจาคัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองเจริญเปนเอกรสัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองกระทําให 
แจง เปนผัสสนัฏฐญาณ ฯ  
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        พระโยคาวจรรูยิ่งธรรมใดๆ แลว เปนอันรูธรรมนั้นๆ แลว กําหนดรูธรรมใดๆ แลว  
เปนอันพิจารณาธรรมน้ันๆ แลว ละธรรมใดๆ ไดแลวเปนอันสละธรรมนั้นๆ  แลว เจริญธรรม 
ใดๆ แลว ธรรมนั้นๆ ยอมมีกิจเปนอันเดยีวกัน กระทําใหแจงธรรมใดแลว เปนอันถูกตองธรรม 
นั้นๆ แลว ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัดเพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองกําหนดรูเปนติรณัฏฐญาณ ปญญา 
เคร่ืองละเปนปริจจาคัฏฐญาณ ปญญเคร่ืองเจริญเปนเอกรสัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองกระทําใหแจง 
เปนผัสสนัฏฐญาณ ฯ 
        [๑๘๖] ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตาง 
แหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงนิรุติเปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา 
ในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณอยางไร ฯ 
        สัทธินทรียเปนธรรม วริิยินทรียเปนธรรม สตินทรียเปนธรรม สมาธินทรียเปนธรรม 
 ปญญินทรียเปนธรรม สัทธินทรียเปนธรรมอยางหนึ่งสมาธินทรียเปนธรรมอยางหนึง่ สตินทรีย 
เปนธรรมอยางหนึ่ง สมาธินทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง ปญญาญินทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง พระโยคาวจร 
รูธรรมตางๆเหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะ 
เหตุดังนัน้ ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๘๗] สภาพวานอมใจเช่ือเปนอรรถ สภาพวาประคองไวเปนอรรถ  สภาพวาเขาไป 
ตั้งไวเปนอรรถ สภาพวาไมฟุงซานเปนอรรถ สภาพวาเหน็เปนอรรถสภาพวานอมใจเช่ือเปนอรรถ 
อยางหนึ่ง สภาพวาประคองไวเปนอรรถอยางหนึ่งสภาพวาเขาไปต้ังไวเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพ 
วาฟุงซานเปนอรรถอยางหนึง่สภาพวาเห็นเปนอรรถอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ  
เหลานี้ดวยญาณใดเปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนัน่แล เพราะเหตุดงันั้น ทาน 
จึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๘๘] การระบุพยัญชนะและนิรุติ เพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุพยัญชนะ 
และนิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๕ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหน่ึงอรรถนิรุติเปนอยางหน่ึง พระ 
โยคาวจรรูนิรุติตางๆ เหลานีด้วยญาณ เปนอันรูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานีด้วยญาณนัน้นัน่แล 
 เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ  
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        [๑๘๙] ญาณในธรรม ๕ ในอรรถ ๕ ญาณในนิรุติ ๑๐ ญาณในธรรมเปนอยางหน่ึง  
ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่งพระโยคาวจรรูญาณตางๆ เหลานี้ดวย 
ญาณใดเปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนัน้ทานจึงกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๐] สัทธาพละเปนธรรม วิริยพละเปนธรรม สติพละเปนธรรม สมาธิพละเปนธรรม 
 ปญญาพละเปนธรรม สัทธาพละเปนธรรมอยางหนึ่ง วิริยพละเปนธรรมอยางหนึ่ง สติพละเปน 
ธรรมอยางหนึง่ สมาธิพละเปนธรรมอยางหนึ่งปญญาพละเปนธรรมอยางหนึ่ง พระโยคาวจร 
รูธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณใดเปนอันรูธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น 
 ทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๑] สภาพอันไมหวัน่ไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธาเปนอรรถ  สภาพอันไมหวัน่ 
ไหวเพราะความเกียจครานเปนอรรถ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความประมาทเปนอรรถ สภาพ 
อันไมหวั่นไหวเพราะความฟุงซานเปนอรรถ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะอวิชชาเปนอรรถ สภาพ 
อันไมหวั่นไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธาเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความ 
เกียจครานเปนอรรถอยางหนึง่ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความประมาทเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพ 
อันไมหวั่นไหวเพราะความฟุงซานเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะอวิชชาเปนอรรถ 
อยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณใดเปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวย 
ญาณน้ันนัน่แล เพราะเหตุดงันั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิ 
สัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๒] การระบุพยัญชนะและนิรุติ เพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุพยัญชนะ 
และนิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๕ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหน่ึงอรรถนิรุติเปนอยางหน่ึง พระโยคาวจร 
รูนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุ 
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๓] ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณในนิรุติ ๑๐ ประการ 
 ญาณในธรรมเปนอยางหน่ึง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร 
รูญาณตางๆเหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยดวยญาณนัน้นัน่แล เพราะเหตุ 
ดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ  
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        [๑๙๔] สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค  
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนธรรมแตละอยางๆ สติ 
สัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนธรรมอยางหนึ่งๆ พระโยคาวจรรูธรรมตางๆ เหลานี้ดวย 
ญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณนัน้นัน่แล เพราะเหตุดังนั้นทานจงึกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมทาญาณ ฯ 
        [๑๙๕] สภาพที่ตั้งม่ัน สภาพท่ีเลือกเฟน สภาพท่ีประคองไว สภาพท่ีแผซานไป  
สภาพท่ีสงบ สภาพท่ีไมฟุงซาน สภาพท่ีพิจารณาหาทาง สภาพท่ีเขาไปต้ังอยู เปนอรรถ [แต 
ละอยาง] สภาพท่ีตั้งม่ัน ... สภาพท่ีพจิารณาหาทางเปนอรรถอยางหนึ่งๆ พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ  
เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น 
ทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๖] การระบุพยัญชนะและนิรุติเพือ่แสดงธรรม ๗ ประการ การระบุพยัญชนะและ 
นิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๗ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหน่ึงอรรถนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร 
รูนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุ 
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๗] ญาณในธรรม ๗ ประการ ญาณในอรรถ ๗ ประการ ญาณในนิรุติ ๑๔ ประการ  
ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่งญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร 
รูญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนัน่แล เพราะเหตุ 
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๘] สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนธรรมแตละอยางๆสัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ เปน 
ธรรมอยางหนึง่ๆ พระโยคาวจรรูธรรมตางๆเหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรมตางๆ  
เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแลเพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรม 
ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๑๙๙] สภาพที่เห็น สภาพท่ีดําริ สภาพท่ีกําหนดเอา สภาพท่ีเปนสมุฏฐาน สภาพ 
ท่ีขาวผอง สภาพท่ีประคองไว สภาพท่ีตั้งม่ัน สภาพท่ีไมฟุงซานเปนอรรถแตละอยางๆ สภาพ 
ท่ีเห็น ... สภาพท่ีไมฟุงซาน เปนอรรถอยางหนึ่งๆพระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด   
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เปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนัน้ทานจึงกลาววา ปญญา 
ในความตางแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๒๐๐] การระบุพยัญชนะและนิรุติเพือ่แสดงธรรม ๘ ประการ การระบุพยัญชนะและ 
นิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๘ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหน่ึง อรรถนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรู 
นิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุ 
ดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๒๐๑] ญาณในธรรม ๘ ประการ ญาณในอรรถ ๘ ประการ ญาณในนิรุติ ๑๖ ประการ  
ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่งญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร 
รูญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนัน่แล เพราะเหตุ 
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัดเพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตาง 
แหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภทิาญาณ ปญญา 
ในความตางปฏิญาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภทิาญาณ ฯ 
        [๒๐๒] ปญญาในความตางวิหารธรรม เปนวิหารัฏฐญาณ ปญญาในความตางแหง 
สมาบัติ เปนสมาปตตัฏฐญาณ ปญญาในความตางแหงวหิารสมาบัติ เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณ 
อยางไร ฯ 
        พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนพิพานอันไมมี 
สังขารนิมิต ถูกตองแลวซ่ึงสังขารนิมิตดวยญาณ ยอมพจิารณาเห็นความเส่ือมไป วิหารธรรมนั้น 
ช่ือวา อนิมิตตวิหาร พจิารณาเห็นตัณหาอนัเปนท่ีตั้งโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมี 
ตัณหาเปนท่ีตัง้ถูกตองแลวซ่ึงตัณหาดวยญาณ ยอมพจิารณาเหน็ความเส่ือมไป วิหารธรรม นั้น 
ช่ือวา อัปปณหิิตวหิาร พิจารณาเห็นความถือม่ันวาตนโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปในนิพพานอัน 
วางจากตน ถูกตองแลวซ่ึงความถือม่ันวาตนดวยญาณยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไป วิหารธรรม 
นั้นช่ือวา สุญญตวิหาร ฯ 
        [๒๐๓] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพาน 
อันไมมีสังขารนิมิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ ไมมีสังขารนิมิตแลว  
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ยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อนิมิตตสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนท่ีตั้งโดยความเปนภัย มีจิต 
นอมไปในนิพพานอันไมมีตณัหาเปนท่ีตั้ง เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ  
ไมมีตัณหาเปนท่ีตั้ง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณาเห็นความถือม่ันวา 
ตนโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนพิพานอันวางจากตนเพิกเฉยความเปนไปแลวคํานึงถึง 
นิพพานอันเปนท่ีดับ วางจากตน แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา สุญญตสมาบัติ ฯ 
        [๒๐๔] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิต โดยความเปนภยั มีจิตนอมไปใน 
นิพพานอันไมมีสังขารนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว 
 คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดบั ไมมีสังขารนิมิตแลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อนิมิตตวหิารสมาบัติ  
พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนท่ีตั้งโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนพิพานอันไมมีตณัหาเปนท่ีตั้ง ถูก 
ตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนพิพานอันเปนท่ีดับ ไมมี 
ตัณหาเปนท่ีตัง้ แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อัปปณิหิตวหิารสมาบัติ พิจารณาเหน็ความถือม่ัน 
วาตนโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางจากตน ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป 
เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ วางจากตน แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา 
 สุญญตวิหารสมาบัติ ฯ 
        [๒๐๕] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภยั มีจตินอมไปในนพิพาน 
อันไมมีรูปนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไปวิหารธรรมนี้ช่ือวา อนิมิตตวหิาร พิจารณา 
เห็นตณัหาอันเปนท่ีตั้งแหงรูปโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนพิพานอันไมมีท่ีตั้ง ถูกตองแลวๆ  
ยอมเหน็ความเส่ือมไป วิหารธรรม นี้ช่ือวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเหน็ความถือม่ันวารูปโดย 
ความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆยอมเหน็ความเส่ือมไป วิหาร 
ธรรมนี้ช่ือวา สุญญตวิหาร ฯ 
        [๒๐๖] พระโยคาวจรพจิารณาเหน็รูปนิมิตโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปในนพิพานอัน 
ไมมีนิมิต เพกิเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ ไมมีนิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ  
นี้ช่ือวา อนิมิตตสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนท่ีตั้งแหงรูปโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปใน 
นิพพานอันไมมีท่ีตั้ง เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนพิพานอันเปนท่ีดับ ไมมีท่ีตั้ง แลว  ยอม 
เขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อัปปณหิิตสมาบัติ พจิารณาเหน็ความถือม่ันวารูปโดยความเปนภัย มีจตินอม  
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ไปในนพิพานอันวางเปลา เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ วางเปลาแลว 
ยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวาสุญญตสมาบัติ ฯ 
        [๒๐๗] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภยั มีจตินอมไปในนพิพาน 
อันไมมีนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพาน 
อันเปนท่ีดับ ไมมีนิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ พิจารณาเหน็ตัณหา 
อันเปนท่ีตั้งแหงรูปโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีท่ีตั้ง ถูกตองแลวๆ ยอมเหน็ 
ความเส่ือมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับไมมีท่ีตั้ง แลวยอมเขา 
สมาบัติ นี้ช่ือวา อัปปณิหิตวหิารสมาบัติ พิจารณาเหน็ความถือม่ันวารูปโดยความเปนภัย มีจติ 
นอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ ยอมเหน็ความเส่ือมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว  
คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดบัวางเปลาแลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา สุญญตวิหารสมาบัติ ฯ 
        [๒๐๘] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นเวทนานิมิต ฯลฯ สัญญานิมิตสังขารนิมิต วิญญาณ 
นิมิต จักษุ ฯลฯ 
        พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณะนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพาน 
อันไมมีนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป วิหารธรรมนี้ช่ือวา อนิมิตตวหิาร พิจารณา 
เห็นตณัหาอันเปนท่ีตั้งแหงชราและมรณะโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีท่ีตั้ง ถูก 
ตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป วิหารธรรมนี้ช่ือวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเห็นความถือม่ัน 
ชราและมรณะโดยความเปนภัย มีจตินอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความ 
เส่ือมไป วิหารธรรมนี้ช่ือวา สุญญตวิหาร ฯ 
        [๒๐๙] พระโยคาวจรพจิารณาเหน็ชราและมรณนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปใน 
นิพพานอันไมมีนมิิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนพิพานอันเปนท่ีดับ ไมมีนิมิต แลวยอม 
เขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อนิมิตตสมาบัติพิจารณาเหน็ตัณหาอันเปนท่ีตั้งแหงชราและมรณะโดยความ 
เปนภยั มีจิตนอมไปในนพิพานอันไมมีท่ีตัง้ เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ี 
ดับ ไมมีท่ีตั้ง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณาความถือม่ันและมรณะ 
โดยความเปนภัย มีจตินอมไปในนิพพานอันวางเปลาเพกิเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพาน 
อันเปนท่ีดับ วางเปลา แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา สุญญตสมาบัติ ฯ 
        [๒๑๐] พระโยคาวจรพจิารณาเหน็ชราและมรณนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไป 
ในนิพพานอันไมมีนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือมไปเพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึง  
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ถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ ไมมีนิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ พิจารณา 
เห็นตณัหาอันเปนท่ีตั้งแหงชราและมรณะโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีท่ีตั้ง 
 ถูกตองแลวๆยอมเห็นความเส่ือมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ  
ไมมีท่ีตั้ง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา อัปปณิหิตวิหารสมบัติ พิจารณาเห็นความยึดม่ันชราและ 
มรณะโดยความเปนภยั มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ ยอมเหน็ความเส่ือมไป 
 เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ วางเปลา แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่ือวา  
สุญญตวิหารสมาบัติ อนิมิตตวิหารเปนอยางหนึ่ง อัปปณหิิตวหิารเปนอยางหนึ่ง สุญญตวิหารเปน 
อยางหนึ่ง อนมิิตตสมาบัติเปนอยางหนึ่ง อัปปณิหิตสมาบัติเปนอยางหนึ่ง สุญญตสมาบัติเปน 
อยางหนึ่งอนมิิตตวิหารสมาบัติเปนอยางหนึ่ง อัปปณิหิตวิหารสมาบัติเปนอยางหนึ่ง สุญญตวิหาร 
สมาบัติเปนอยางหนึ่ง ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงวิหารธรรม เปนวิหารรัฏฐญาณ ปญญาในความแตกตางแหง 
สมาบัติเปนสมาปตตัฏฐญาณ ปญญาในความตางแหงวหิารสมาบัติ เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณ ฯ 
        [๒๑๑] ปญญาในการตดัอาสวะขาด เพราะความบริสุทธ์ิแหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน  
เปนอานันตริกสมาธิญาณอยางไร ฯ 
        เอกัคคตาจิตอันไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เปนสมาธิ ญาณเกดิข้ึนดวย 
สามารถแหงสมาธินั้น อาสวะท้ังหลายยอมส้ินไปดวยญาณน้ัน สมถะมีกอน ญาณมีภายหลัง  
ดวยประการดงันี้ ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมีไดดวยญาณนัน้ เพราะเหตุนัน้ทานจึง 
กลาววา ปญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธ์ิแหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน เปน 
อานันตริกสมาธิญาณ ฯ 
        [๒๑๒] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะเหลานั้น คือ กามาสวะ  
ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
        อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไป ณ ท่ีไหน ทิฏฐาสวะท้ังส้ิน กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ 
 (แตละอยาง) อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย ยอมส้ิน ไปดวยโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอม 
ส้ินไปในขณะแหงโสดาปตติมรรคนี้กามาสวะสวนหยาบ ภวาสวะ อวชิชาสวะ อันต้ังอยูรวม 
กันกับกามาสวะน้ันยอมส้ินไปดวยสกทาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะแหงสกทาคามิ 
มรรคนี้ กามาสวะท้ังส้ิน ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะน้ัน ยอมส้ินไป  
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ดวยอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะแหงอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ อวชิชาสวะท้ังส้ิน 
ยอมส้ินไปดวยอรหัตตมรรคอาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะแหงอรหัตตมรรคนี้ ฯ 
        [๒๑๓] เอกัคคตาจิตอันไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงความไมพยาบาทฯลฯ ดวย 
สามารถแหงอาโลกสัญญา ดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงการกําหนดธรรม 
 ดวยสามารถแหงญาณ ดวยสามารถแหงความปราโมทย ดวยสามารถแหงปฐมฌาน ดวยสามารถ 
แหงทุตยิฌาน ดวยสามารถแหงตติยฌาน ดวยสามารถแหงจตุตถฌาน ดวยสามารถแหงอากาสา 
นัญจายตนสมาบัติ ดวยสามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ดวยสามารถแหงอากิญจัญญายตน 
สมาบัติ ดวยสามารถแหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติดวยสามารถแหงปฐวีกสิณ ดวยสามารถ 
แหงอาโปกสิณ ดวยสามารถแหงเตโชกสิณ ดวยสามารถแหงวาโยกสิณ ดวยสามารถแหงนีลกสิณ  
ดวยสามารถแหงปตกสิณ ดวยสามารถแหงโลหิตกสิณ ดวยสามารถแหงโอทาตกสิณ ดวยสามารถ 
แหงอากาสกสิณ ดวยสามารถแหงวิญญาณกสิณ ดวยสามารถแหงพุทธานุสสติดวยสามารถแหง 
ธรรมานุสสติ ดวยสามารถแหงสังฆานุสสติ ดวยสามารถแหงสีลานุสสติ ดวยสามารถแหงจาคา 
นุสสติ ดวยสามารถแหงเทวตานุสสติดวยสามารถแหงอานาปานสติ ดวยสามารถแหงมรณสติ  
ดวยสามารถแหงกายคตาสติ ดวยสามารถแหงอุปสมานุสสติ ดวยสามารถแหงอุทธุมาตกสัญญา 
ดวยสามารถแหงวินีลกสัญญา ดวยสามารถแหงวิปุพพกสัญญา ดวยสามารถแหงวฉิิททกสัญญา  
ดวยสามารถแหงวิกขายิตกสัญญา ดวยสามารถแหงวิกขิตตกสัญญา ดวยสามารถแหงหตวิกขิตตก 
สัญญา ดวยสามารถแหงโลหิตกสัญญา ดวยสามารถแหงปุฬุวกสัญญา ดวยสามารถแหงอัฏฐิกสัญญา 
ดวยสามารถแหงการหายใจออกยาว ดวยสามารถแหงการหายใจเขายาว ดวยสามารถแหงการ 
หายใจออกส้ัน ดวยสามารถแหงการหายใจเขาส้ัน ดวยสามารถแหงความเปนผูรูแจงกองลม 
ทั้งปวงหายใจออก ดวยสามารถแหงความเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจเขา ดวยสามารถ 
แหงความระงับกายสังขารหายใจออก ดวยสามารถแหงความระงับกายสังขารหายใจเขา ดวย 
สามารถแหงความรูแจงปตหิายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงปตหิายใจเขา ดวยสามารถ 
แหงความรูแจงสุขหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงสุขหายใจเขา ดวยสามารถแหงความ 
รูแจงจิตตสังขารหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถแหง 
ความระงับจิตตสังขารหายใจออก ดวยสามารถแหงความระงับจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถ 
แหงความรูแจงจิตหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตหายใจเขา ดวยสามารถแหงความทํา 
จิตใหบันเทิงหายใจออก ดวยสามารถแหงความทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ดวยสามารถแหงความ  
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ตั้งจิตไวหายใจออก ดวยสามารถแหงความต้ังจิตไวหายใจเขา ดวยสามารถแหงความเปล้ืองจิตหายใจ 
ออก ดวยสามารถแหงความเปล้ืองจิตหายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณาเหน็ความไมเท่ียง 
หายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความไมเท่ียงหายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณา 
เห็นความคลายกําหนัดหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขา  
ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับ 
หายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณา 
เห็นความสละคืนหายใจเขา เปนสมาธิแตละอยางๆ ญาณยอมเกิดข้ึนดวยสามารถแหงสมาธินั้น  
อาสวะท้ังหลายยอมส้ินไปดวยญาณนั้น สมถะมีกอน ญาณมีภายหลัง ดวยประการดังนี้ ความส้ิน 
ไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมีไดดวยญาณนัน้เพราะเหตุนัน้ทานจึงกลาววา ปญญาในการตัด 
อาสวะขาดเพราะความบริสุทธ์ิแหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน เปนอานันตริกสมาธิญาณ ฯ 
        [๒๑๔] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะ  เหลานั้น คือ  
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
        อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไป ณ ท่ีไหน ทิฏฐาสวะท้ังส้ิน กามาสวะภวาสวะ อวิชชา 
สวะ อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย ยอมส้ินไปดวยโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปใน 
ขณะแหงโสดาปตติมรรคน้ี ฯ 
        กามาสวะสวนหยาบ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะน้ัน ยอม 
ส้ินไปดวยสกทาคามิมรรค อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะแหงสกทาคามิมรรคนี้ ฯ 
        กามาสวะท้ังส้ิน ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะนัน้ ยอม 
ส้ินไปดวยอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะแหงอนาคามิมรรคนี้ ฯ 
        ภวาสวะ อวิชชาสวะ ยอมส้ินไปไมมีสวนเหลือดวยอรหัตมรรค  อาสวะเหลานี้ ยอม 
ส้ินไปในขณะแหงอรหัตมรรคนี้ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริสุทธ์ิแหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน  
เปนอานันตริกสมาธิญาณ ฯ 
        [๒๑๕] ทัสนาธิปไตย วิหาราธิคมอันสงบ และปญญาในความท่ีจติเปนธรรมชาตินอม 
ไปในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวิหารญาณอยางไร ฯ  
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        คําวา ทสสนาธิปเตยฺย ความวา อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา 
 การพิจารณาเห็นความไมเท่ียง การพิจารณาเห็นความทุกข การพิจารณาเห็นความเปนอนัตตา ในรูป  
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนทัสนาธิปไตย 
แตละอยางๆ ฯ 
        [๒๑๖] คําวา สนฺโต จ วหิาราธิคโม ความวา สุญญตวหิาร  อนิมิตตวิหาร 
 อัปปณิหิตวิหาร เปนวิหาราธิคมอันสงบแตละอยางๆ ฯ 
        คําวา ปณตีาธิมุตฺตตา ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันวางเปลา ความท่ี 
จิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีนิมิตร ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีท่ีตั้ง  
เปนความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีตแตละอยางๆ ฯ 
        คําวา อรณวหิาโร ความวา ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจา 
ยตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปนอรณวิหารแตละอยางๆ ฯ 
        คําวา อรณวหิาโร ความวา ช่ือวาอรณวหิาร เพราะอรรถวากระไร ช่ือวาอรณวหิาร  
เพราะอรรถวา นําเสียซ่ึงนิวรณดวยปฐมฌาน นําเสียซ่ึงวิตกวิจารดวยทุตยิฌาน นําเสียซ่ึงปติดวย 
ตติยฌาน นําเสียซ่ึงสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน นําเสียซ่ึงรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา  
ดวยอากาสานญัจายตนสมาบัติ นําเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนสัญญา ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัต ิ
นําเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนสัญญา ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นําเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนสัญญา  
ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ช่ือวาอรณวิหาร ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ทัสนาธิปไตย วหิาราธิคมอันสงบ และปญญาในความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไป 
ในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวหิารญาณ ฯ 
        [๒๑๗] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ดวยความเปนผูประกอบดวยพละ ๒ ดวย 
ความระงับสังขาร ๓ ดวยญาณจริยา ๑๖ และดวยสมาธิจริยา๙ เปนนิโรธสมาปตติญาณอยางไร ฯ 
        คําวา ดวยพละ ๒ ความวา พละ ๒ คือสมถพละ ๑ วิปสนาพละ ๑ ฯ 
        [๒๑๘] สมถพละเปนไฉน ความท่ีจติมีอารมณเปนอันเดยีวไมฟุงซาน  ดวยสามารถ 
แหงเนกขัมมะ ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท ดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา ดวยสามารถ 
แหงความไมฟุงซาน ฯลฯ ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถ 
แหงการพิจารณาเหน็ความสละคืนหายใจเขา เปนสมถพละแตละอยางๆ ฯ  
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        [๒๑๙] คําวา สมถพล ความวา ช่ือวาสมถพละ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาสมถพละ เพราะอรรถวา ไมหวัน่ไหวเพราะนิวรณ ดวยปฐมฌานไมหวั่นไหว 
เพราะวติกวิจาร ดวยทุตยิฌาน ไมหวั่นไหวเพราะปติ ดวยตติยฌานไมหวั่นไหวเพราะสุขและ 
ทุกข ดวยจตุตถฌาน ไมหวัน่ไหว เพราะรูปสัญญาปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจา 
ยตนสมาบัติ ไมหวั่นไหวเพราะอากาสานัญจายตนสัญญา ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ไม 
หวั่นไหวเพราะอากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไมหวัน่ไหวไม 
กวัดแกวงไมคลอนแคลน เพราะอุทธัจจะ เพราะกิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะและเพราะขันธ 
 นี้ช่ือวาสมถพละ ฯ 
        [๒๒๐] วปิสนาพละเปนไฉน อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา  อนัตตานุปสนา  
นิพพิทานุปสนา วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา การพิจารณาเห็นความ 
ไมเท่ียงในรูป ฯลฯ การพิจารณาเหน็ความสละคืนในรูป ฯลฯ ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 
ในวิญญาณ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ฯลฯ การพิจารณาเห็น 
ความสละคืนในชราและมรณะ เปนวิปสนาพละแตละอยางๆ ฯ 
        [๒๒๑] คําวา วิปสฺสนาพล ความวา ช่ือวาวิปสนาพละ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาวิปสนาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวเพราะนิจจสัญญาดวยอนจิจานุปสนา  
ไมหวัน่ไหวเพราะสุขสัญญา ดวยทุกขานุปสนา ไมหวัน่ไหวเพราะอัตตสัญญา ดวยอนัตตา 
นุปสนา ไมหวั่นไหวเพราะความเพลิดเพลิน ดวยนิพพทิานุปสนา ไมหวั่นไหวเพราะความกําหนดั  
ดวยวิราคานุปสนา ไมหวัน่ไหวเพราะสมุทัย ดวยนิโรธานุปสนา ไมหวั่นไหวเพราะความถือม่ัน 
 ดวยปฏินิสสัคคานุปสนา ไมหวั่นไหว ไมกวัดแกวง ไมคลอนแคลน เพราะอวิชชา เพราะกิเลส 
อันสหรคตดวยอวิชชา และเพราะขันธ นี้ช่ือวาวิปสนาพละ ฯ 
        [๒๒๒] คําวา ดวยการระงับสังขาร ๓ ความวา ดวยการระงับสังขาร๓ เปนไฉน 
 วิตกวิจารเปนวจีสังขารของทานผูเขาทุติยฌานระงับไป ลมอัสสาสปสสาสะเปนกายสังขารของทาน 
ผูเขาจตุตถฌาน ระงับไป สัญญาและเวทนาเปนจิตตสังขารของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ระงับไป  
ดวยการระงับสังขาร๓ เหลานี้ ฯ 
        [๒๒๓] คําวา ดวยญาณจริยา ๑๖ ความวา ดวยญาณจริยา ๑๖เปนไฉน อนิจจา 
นุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา นพิพิทานุปสนาวิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา  
ปฏินิสสัคคานุปสนา วิวัฏฏนานุปสนา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติ สกทาคามิมรรค  
สกทาคามิผลสมาบัติอนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ อรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ เปนญาณ 
จริยาแตละอยาง ๆ ดวยญาณจริยา ๑๖ นี้ ฯ  
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        [๒๒๔] คําวา ดวยสมาธิจริยา ๙ ความวา ดวยสมาธิจริยา ๙ เปนไฉน ปฐมฌาน  
ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญ 
จัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนสมาธิจริยาแตละอยางๆ วิตกวิจาร ปติ  
สุข และเอกัคคตาจิต เพื่อประโยชนแกการไดปฐมฌาน ฯลฯ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา 
จิต เพื่อประโยชนแกการไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ดวยสมาธิจริยา ๙ นี้ ฯ 
        [๒๒๕] คําวา วสี ความวา วสี ๕ ประการ คือ อาวชัชนาวสี ๑ สมาปชชนาวสี ๑  
อธิษฐานวสี ๑ วุฏฐานวสี ๑ ปจจเวกขณวสี ๑ ฯ 
        สมาปตติลาภีบุคคลคํานึงถึงปฐมฌานได ณ สถานท่ีและขณะตามท่ีปรารถนา ไมมี 
ความเนิ่นชาในการคํานึงถึง เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาอาวัชชนาวสีสมาปตติลาภีบุคคลเขาปฐมฌานได 
 ณ สถานท่ี และขณะตามท่ีปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการเขา เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวา 
สมาปชชนาวสี สมาปตติลาภีบุคคลอธิษฐานปฐมฌานได ณ สถานท่ีและขณะตามท่ีปรารถนา ไมมี 
ความเนิ่นชาในการอธิษฐาน เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาอธิษฐานวสี สมาปตติลาภีบุคคลออกปฐมฌาณ 
ได  ณ สถานท่ีและขณะตามท่ีปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการออก เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาวุฏฐาน 
วสี สมาปตติลาภีบุคคลพิจารณาปฐมฌานได ณ สถานท่ีและขณะตามท่ีปรารถนา ไมมีความเนิ่นชา 
ในการพจิารณา เพราะเหตุนัน้จึงช่ือวาปจจเวกขณวสี สมาปตติลาภีบุคคลคํานึงถึงทุติยฌาน ฯลฯ  
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได ณ สถานท่ีและขณะตามท่ีปรารถนา ไมมีความเนิน่ชาใน 
การคํานึงถึงเพราะเหตุนัน้จึงช่ือวาอาวัชชนาวสี สมาปตติลาภีบุคคลเขา ฯลฯ อธิษฐาน ออกพิจารณา 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได ณ สถานท่ีและขณะตามท่ีปรารถนาไมมีความเนิน่ชาในการ 
พิจารณา เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาปจจเวกขณวสี วสี ๕ประการนี้ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ดวยความเปนผูประกอบดวยพละ ๒ ดวยความ 
ระงับสังขาร ๓ ดวยญานจรยิา ๑๖ และดวยสมาธิจริยา ๙ เปนนิโรธสมาปตติญาณ ฯ 
        [๒๒๖] ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกิเลส และขันธ ของบุคคลผูรู 
สึกตัว เปนปรินิพพานญาณอยางไร ฯ 
        สัมปชานบุคคลในศาสนานี้  ยอมยังความเปนไปแหงกามฉันทะใหส้ินไป ดวยเนกขัมมะ 
แหงพยาบาทใหส้ินไปดวยความไมพยาบาท ฯลฯ แหงถีนมิทธะใหส้ินไป ดวยอาโลกสัญญา ฯลฯ  
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แหงอุทธัจจะใหส้ินไป ดวยความไมฟุงซาน ฯลฯ แหงวิจกิจิฉาใหส้ินไป ดวยการกําหนดธรรม ฯลฯ  
แหงอวิชชาใหส้ินไป ดวยญาณ แหงความไมยินดี ดวยความปราโมทย ยังความเปนไปแหง 
นิวรณใหส้ินไป ดวยปฐมฌาน ฯลฯ ยังความเปนไปแหงกิเลสท้ังปวงใหส้ินไป ดวยอรหัตมรรค ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ความเปนไปแหงจักษุนี้แล ของสัมปชานบุคคลผูนิพพานดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ยอมส้ินไป และความเปนไปแหงจักษุอ่ืนยอมไมเกิดข้ึน ความเปนไป 
แหงหู ฯลฯ ความเปนไปแหงจมูก ความเปนไปแหงล้ินความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหง 
ใจนีแ้ล ของสัมปชานบุคคลผูนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ยอมส้ินไป และความเปนไปแหง 
ใจอ่ืนยอมไมเกิดข้ึนปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกิเลสและขันธ ของสัมปชาน 
บุคคลนี้เปนปรินิพพานญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกิเลสและขันธของบุคคลผูรูสึกตัว เปน 
ปรินิพพานญาณ ฯ 
        [๒๒๗] ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมท้ังปวง ในการตัดขาดโดยชอบและใน 
นิโรธ เปนสมสีสัฏฐญาณอยางไร ฯ 
        คําวา ธรรมท้ังปวง คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม  
อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรมโลกุตตรธรรม ฯ 
        [๒๒๘] คําวา ในการตดัขาดโดยชอบ ความวา พระโยคาวจรยอม  ตัดกามฉันทะขาด 
โดยชอบ ดวยเนกขัมมะ ยอมตัดพยาบาทขาดโดยชอบ ดวยความไมพยาบาท ยอมตัดถีนมิทธะ 
ขาดโดยชอบ ดวยอาโลกสัญญา ยอมตัดอุทธัจจะขาดโดยชอบ ดวยความไมฟุงซาน ยอมตัด 
วิจิกจิฉาขาดโดยชอบ ดวยการกําหนดธรรมยอมตัดอวิชชาขาดโดยชอบ ดวยญาณ ยอมตัดอรติขาด 
โดยชอบ ดวยความปราโมทยยอมตัดนิวรณขาดโดยชอบ ดวยปฐมฌาน ฯลฯ ยอมตัดกิเลสท้ังปวง 
ขาดโดยชอบดวยอรหัตมรรค ฯ 
        [๒๒๙] คําวา ในนิโรธ ความวา พระโยคาวจรยอมทํากามฉันทะใหดับ ดวยเนกขัมมะ 
 ยอมทําพยาบาทใหดับ ดวยความไมพยาบาท ยอมทําถีนมิทธะใหดับ ดวยอาโลกสัญญา ยอมทํา 
อุทธัจจะใหดบั ดวยความไมฟุงซาน ยอมทําวิจิกจิฉาใหดับ ดวยการกําหนดธรรม ยอมทําอวิชชาให 
ดับดวยญาณ ยอมทําอรติใหดับ ดวยความปราโมทย ยอมทํานิวรณใหดับ ดวยปฐมฌาน ฯลฯ  
ยอมทํากิเลสท้ังปวงใหดับ ดวยอรหัตมรรค ฯ  
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        [๒๓๐] คําวา ความไมปรากฏ ความวา บุคคลผูไดเนกขัมมะ กามฉันทะยอมไม 
ปรากฏ ผูไดความไมพยาบาท ความพยาบาทยอมไมปรากฏ ผูไดอาโลกสัญญา ถีนมิทธะยอมไม 
ปรากฏ ผูไดความไมฟุงซาน อุทธัจจะยอมไมปรากฏ ผูไดการกําหนดธรรม วิจิกิจฉายอมไมปรากฏ 
 ผูไดญาณ อวชิชายอมไมปรากฏ ผูไดความปราโมทย อรติยอมไมปรากฏ ผูไดปฐมฌาน นิวรณ 
ยอมไมปรากฏ ฯลฯ ผูไดอรหัตมรรค กิเลสท้ังปวงยอมไมปรากฏ ฯ 
        [๒๓๑] คําวา สงบ ความวา เนกขัมมะเปนธรรมสงบ เพราะทานละกามฉันทะเสีย 
แลว ความไมพยาบาทเปนธรรมสงบ เพราะทานละความพยาบาทเสียแลว อาโลกสัญญาเปนธรรม 
สงบ เพราะทานละถีนมิทธะเสียแลว ความไมฟุงซานเปนธรรมสงบ เพราะทานละอุทธัจจะเสีย 
แลว การกําหนดธรรมเปนธรรมสงบ เพราะทานละวิจิกจิฉาเสียแลว ญาณเปนธรรมสงบ เพราะ 
ทานละอวิชชาเสียแลว ความปราโมทยเปนธรรมสงบ เพราะทานละอรติเสียแลว ปฐมฌานเปน 
ธรรมสงบเพราะทานละนวิรณเสียแลว ฯลฯ อรหัตมรรคเปนธรรมสงบ เพราะทานละกิเลสท้ังปวง 
เสียแลว ฯ 
        [๒๓๒] คําวา เปนประธาน ความวา ธรรมเปนประธาน ๑๓ ประการ คือ ตัณหา 
มีความกังวลเปนประธาน ๑ มานะมีความผูกพันเปนประธาน ๑ ทิฐิมีความยึดม่ันเปนประธาน ๑  
อุทธัจจะมีความฟุงซานเปนประธาน ๑ อวชิชามีกิเลสเปนประธาน ๑ ศรัทธามีความนอมใจเช่ือ 
เปนประธาน ๑ วิริยะมีความประคองไวเปนประธาน ๑ สติมีการเขาไปต้ังไวเปนประธาน ๑ สมาธิ 
มีความไมฟุงซานเปนประธาน ๑ ปญญามีความเหน็เปนประธาน ๑ ชีวติินทรียมีความเปนไปเปน 
ประธาน ๑ วิโมกขมีอารมณเปนประธาน ๑ นิโรธมีสังขารเปนประธาน ๑ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมท้ังปวง ในการตัดขาดโดยชอบและในนิโรธ 
 เปนสมสีสัฏฐญาณ ฯ 
        [๒๓๓] ปญญาในความส้ินไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตาง ๆ และเดชเปนสัลเลขัฏฐ 
ญาณอยางไร ฯ 
        คําวา หนา คือ ราคะหนา โทสะหนา โมหะหนา ความโกรธ ความผูกโกรธ ความ 
ลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความเจาเลห ความโออวด หัวดื้อ ความแขงดี  
ความถือตัว ความดูหม่ินทานความมัวเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง อภิสังขาร 
ท้ังปวงกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพท้ังปวง เปนกิเลสหนา ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 83 
        [๒๓๔] คําวา สภาพตาง ๆ และสภาพเดียว ความวา กามฉันทะเปนสภาพตาง  
เนกขัมมะเปนสภาพเดยีว พยาบาทเปนสภาพตาง ความไมพยาบาทเปนสภาพเดยีว ถีนมิทธะเปน 
สภาพตาง อาโลกสัญญาเปนสภาพเดยีวอุทธัจจะเปนสภาพตาง ความไมฟุงซานเปนสภาพเดยีว  
วิจิกจิฉาเปนสภาพตางการกาํหนดธรรมเปนสภาพเดยีว อวิชชาเปนสภาพตาง ญาณเปนสภาพ 
เดียวอรติเปนสภาพตาง ความปราโมทยเปนสภาพเดยีว นิวรณเปนสภาพตางปฐมฌานเปน 
สภาพเดยีว ฯลฯ กิเลสท้ังปวงเปนสภาพตาง อรหัตมรรคเปนสภาพเดยีว ฯ 
        [๒๓๕] คําวา เดช ความวา เดชมี ๕ คือ จรณเดช คุณเดช  ปญญาเดช บุญญ 
เดช ธรรมเดช บุคคลผูมีจิตอันกลาแข็ง ยอมยังเดชคือความเปนผูทุศีลใหส้ินไปดวยเดชคือศีล 
เคร่ืองดําเนินไป ยอมยังเดชมิใชคุณใหส้ินไปดวยเดชคือคุณ ยอมยังเดชคือความเปนผูมีปญญา 
ทรามใหส้ินไปดวยเดชคือปญญายอมยังเดชมิใชบุญใหส้ินไปดวยเดชคือบุญ ยอมยังเดชมิใชธรรม 
ใหส้ินไปดวยเดชอันเปนธรรม ฯ 
        [๒๓๖] คําวา ธรรมเคร่ืองขัดเกลา ความวา กามฉันทะมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา  
เนกขัมมะเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา พยาบาทมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลาความไมพยาบาทเปนธรรม 
เคร่ืองขัดเกลา ถีนมิทธะมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลาอาโลกสัญญาเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา อุทธัจจะ 
มิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา ความไมฟุงซานเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา วิจกิจิฉามิใชเปนธรรมเคร่ือง 
ขัดเกลา การกาํหนดธรรมเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา อวิชชามิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา ญาณเปนธรรม 
เคร่ืองขัดเกลา อรติมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา ความปราโมทยเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา นิวรณมิใช 
ธรรมเคร่ืองขัดเกลา ปฐมฌานเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ฯลฯกิเลสท้ังปวงมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา  
อรหัตมรรคเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรม ซ่ึงวาปญญาเพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทาน 
จึงกลาววา ปญญาในความส้ินไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตาง ๆและเดช เปนสัลเลขัฏฐญาณ ฯ 
        [๒๓๗] ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตท่ีสงไป เปนวิริยารัมภญาณ 
อยางไร ฯ 
        ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจติท่ีสงไปเพื่อจะยังอกุศลธรรมอันลามก 
ท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน 
ใหเกดิข้ึน เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลอะเลือน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อ 
ความเจริญ เพือ่ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนวิริยารัมภญาณแตละอยาง ๆ ฯ  
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        [๒๓๘] ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตท่ีสงไป เพื่อยังกามฉันทะ 
ท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึน เพื่อละกามฉันทะที่เกิดข้ึนแลว เพื่อยังเนกขัมมะท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน เพื่อ 
ความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลอะเลือน ฯลฯเพื่อความบริบูรณ แหงเนกขัมมะท่ีเกดิข้ึนแลว ฯลฯ  
เพื่อยังกเิลสท้ังปวงท่ียังไมเกิดมิใหเกดิข้ึน เพื่อละกิเลสท้ังปวงท่ีเกดิข้ึนแลว ฯลฯ เพื่อยังอรหัต 
มรรคท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลอะเลือน เพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความ 
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงอรหัตมรรคท่ีเกิดข้ึนแลว เปนวิริยารัมภญาณแต 
ละอยาง ๆ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตสงไป เปนวิริยารัมภญาณ ฯ 
        [๒๓๙] ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ เปนอรรถสันทัสสนญาณอยางไร ฯ 
        ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม  
รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม โลกุตตรธรรม ช่ือวาธรรมตาง ๆ ฯ 
        [๒๔๐] คําวา การประกาศ ความวา ปญญายอมประกาศรูป โดยความเปนของไม 
เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ประกาศเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จกัษ ุฯลฯ ชราและ 
มรณะ โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกขเปนอนัตตา ฯ 
        [๒๔๑] คําวา ในการเหน็ชัดซ่ึงอรรถธรรม ความวา พระโยคาวจร เม่ือละกาม 
ฉันทะ ยอมเหน็ชัดซ่ึงอรรถแหงเนกขัมมะ เม่ือละพยาบาท ยอมเหน็ชัด ซ่ึงอรรถแหงความไม 
พยาบาท เม่ือละถีนมิทธะ ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงอาโลกสัญญา เม่ือละอุทธัจจะ ยอมเห็นชัดซ่ึง 
อรรถแหงความไมฟุงซาน เม่ือละวิจกิิจฉายอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงการกําหนดธรรม เม่ือละอวิชชา 
 ยอมเหน็ชัดซ่ึงอรรถแหงญาณ เม่ือละอรติ ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงความปราโมทย เม่ือละนิวรณ  
ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงปฐมฌาน ฯลฯ เม่ือละกิเลสท้ังปวง ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงอรหัตมรรค ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ เปนอรรถสันทัสสนญาณ ฯ 
        [๒๔๒] ปญญาในความสงเคราะหธรรมท้ังปวงเปนหมวดเดยีวกนั และการแทงตลอด 
ธรรมตางกันและธรรมหมวดเดียวกนัเปนทัสสนวิสุทธิญาณอยางไร ฯ 
        คําวา ธรรมท้ังปวง ไดแกขันธ  ๕ ฯลฯ โลกุตตรธรรม ฯ  
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        คําวา ความสงเคราะหเปนหมวดเดยีวกัน ความวา ธรรมท้ังปวงทานสงเคราะหเปน 
หมวดเดยีวกันโดยอาการ ๑๒ คือ โดยสภาพถองแท ๑ โดยสภาพมิใชตัวตน ๑ โดยสภาพ 
จริง ๑ โดยสภาพควรแทงตลอด ๑ โดยสภาพท่ีควรรูยิ่ง ๑โดยสภาพท่ีควรกําหนดรู ๑ โดยสภาพ 
ท่ีเปนธรรม ๑ โดยสภาพท่ีเปนธาตุ ๑ โดยสภาพท่ีอาจรู ๑ โดยสภาพควรทําใหแจง ๑ โดยสภาพ 
ท่ีควรถูกตอง ๑ โดยสภาพท่ีควรตรัสรู ๑ ธรรมท้ังปวงทานสงเคราะหเปนหมวดเดยีวกัน โดย 
อาการ ๑๒ นี้ ฯ 
        คําวา ความตางและความเปนอันเดยีวกัน ความวา กามฉันทะเปนความตาง เนกขัมมะ 
เปนอันเดยีวกนั ฯลฯ กิเลสท้ังปวงเปนความตาง อรหัตมรรคเปนอันเดยีวกัน ฯ 
        คําวา ในการแทงตลอด ความวา พระโยคาวจรยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทง 
ตลอดดวยการกําหนดรู แทงตลอดสมุทัยสัจ เปนการแทงตลอดดวยการละ แทงตลอดนิโรธสัจ 
 เปนการแทงตลอดดวยการทาํใหแจง แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยการเจริญ ฯ 
        คําวา ทสฺสนวิสุทธิ ความวา ในขณะโสดาปตติมรรค ทัสนะยอม หมดจด ในขณะ 
โสดาปตติผล หมดจดแลว ในขณะสกทาคามิมรรค ยอมหมดจด ในขณะสกทาคามิผล หมดจด 
แลว ในขณะอนาคามิมรรค ยอมหมดจดในขณะอนาคามิผล หมดจดแลว ในขณะอรหัตมรรค 
 ยอมหมดจด ในขณะอรหัตตผล หมดจดแลว ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาว ปญญาในการสงเคราะหธรรมท้ังปวง เปนหมวดเดยีวกัน และการแทงตลอดธรรม 
ตางกันและธรรมหมวดเดียวกัน เปนทัสสนวิสุทธิญาณ ฯ 
        [๒๔๓] ปญญาในความท่ีธรรมปรากฏ เปนขันติญาณอยางไร ฯ 
        รูปปรากฏโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา รูปใด ๆปรากฏ รูปนั้น ๆ 
 ยอมคงท่ี ฉะน้ัน  ปญญาในความท่ีธรรมปรากฏจึงเปนขันติญาณเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ปรากฏโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ชราและมรณะ 
ใด ๆ ปรากฏชรามรณะน้ัน ๆ ยอมคงท่ี ฉะน้ัน ปญญาในความท่ีธรรมปรากฏจึงเปนขันติญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความท่ีธรรมปรากฏ เปนขันติญาณ ฯ 
        [๒๔๔] ปญญาในความถูกตองธรรม เปนปริโยคาหนญาณอยางไร ฯ  
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        ปญญายอมถูกตองรูปโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนตัตา ยอมถูกตองรูป 
ใด ๆ ก็เขาไปสูรูปนั้น ๆ ฉะนั้น ปญญาในความถูกตองธรรม จึงเปนปริโยคาหนญาณ ปญญายอม 
ถูกตองเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ โดยความเปนของไมเท่ียง 
 เปนทุกข เปนอนัตตายอมถูกตองชราและมรณะใด ๆ ก็เขาสูชราและมรณะน้ัน ๆ ฉะนั้น ปญญา 
ในความถูกตองธรรมจึงเปนปริโยคาหนญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความถูกตองธรรม เปนปริโยคาหนญาณ ฯ 
        [๒๔๕] ปญญาในการรวมธรรม เปนปเทสวิหารญาณอยางไร  
เพราะมิจฉาทิฐิเปนปจจยั กย็อมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงมิจฉาทิฐิเปน 
ปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะสัมมาทิฐิเปนปจจยั กย็อมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหง 
สัมมาทิฐิเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย กย็อมมีอกศุลเวทนา  
เพราะความสงบแหงมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย ก็ยอมมีกศุลเวทนา เพราะสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย 
 ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย กย็อมมีอกุศลเวทนา ฯลฯ เพราะ 
มิจฉาวิมุติเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงมิจฉาวมุิติเปนปจจยักย็อมมีกุศล 
เวทนา เพราะสัมมาวิมุติเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงสัมมาวิมุติเปนปจจยั 
 ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะเปนปจจัย กย็อมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงฉันทะเปน 
ปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนาเพราะวิตกเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงวิตก 
เปนปจจยักย็อมมีกุศลเวทนา เพราะสัญญาเปนปจจยั กย็อมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบ 
แหงสัญญาเปนปจจยั กย็อมมีกุศลเวทนา เพราะฉันทะ วติก และสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย 
 ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะเปนธรรมสงบ แตเพราะวิตกและสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย  
ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะและวิตกเปนธรรมสงบ แตเพราะสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย  
ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะ วติก และสัญญา เปนธรรมสงบเปนปจจัยก็ยอมมีกุศลเวทนา  
ความเพยีรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลท่ียังไมบรรลุมีอยู แมเพราะเม่ือยังไมไดบรรลุอริยมรรคอันเปนเหตุ 
แหงอรหัตผลนั้นเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการรวมธรรม เปนปเทสวิหารญาณ ฯ 
        [๒๔๖] ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี เปนสัญญาวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ  
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        ปญญาในความมีเนกขัมมะเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากกามฉันทะดวย ปญญาเคร่ืองรูดี  
เพราะฉะนั้น ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ปญญาในความมี 
ความไมพยาบาทเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากพยาบาทดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี เพราะฉะน้ัน ปญญา 
ในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ปญญาในความมีอาโลกสัญญาเปนอธิบด ี
ยอมหลีกออกจากถีนมิทธะดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีความไมฟุงซานเปนอธิบดี  
ยอมหลีกออกจากอุทธัจจะดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีการกําหนดธรรมเปนอธิบดี 
ยอมหลีกออกจากวจิิกิจฉาดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีญาณเปนอธิบดี ยอมหลีก 
ออกจากอวิชชาดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีปราโมทยเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจาก 
อรติดวยปญญาเปนเคร่ืองรูด ี... ปญญาในความมีปฐมฌานเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากนิวรณดวย 
ปญญาเปนเคร่ืองรูดี ฯลฯ ปญญาในความมีอรหัตมรรคเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวง 
ดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี เพราะฉะน้ันปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปนสัญญา 
วิวัฏฏญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี เปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ฯ 
        [๒๔๗] ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง เปนเจโตวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
        กามฉันทะเปนความตาง  เนกขัมมะเปนอยางเดยีว  เม่ือพระโยคาวจรคิดถึงความท่ี 
เนกขัมมะเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากกามฉันทะ เพราะฉะนั้น ปญญาในธรรมเปน 
เหตุหลีกออกจากความตาง จงึเปนเจโตวิวัฏฏญาณพยาบาทเปนความตาง ความไมพยาบาทเปน 
อยางเดยีว เม่ือพระโยคาวจรคิดถึงความท่ีความไมพยาบาทเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจาก 
พยาบาท เพราะฉะนัน้ ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จงึเปนเจโตวิวัฏฏญาณ 
ถีนมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดยีว เม่ือพระโยคาวจรคิดถึงความท่ีอาโลกสัญญา 
เปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากถีนมิทธะ เพราะฉะน้ันปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออก 
จากความตาง จึงเปนเจโตววิฏัฏญาณ ฯลฯกิเลสท้ังปวงเปนความตาง อรหัตมรรคเปนอยางเดยีว  
เม่ือพระโยคาวจรคิดถึงความท่ีอรหัตมรรคเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวง  
เพราะฉะนั้น ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง เปนเจโตวิวัฏฏญาณ ฯ  
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        [๒๔๘] ปญญาในการอธิษฐาน เปนจิตตววิัฏฏญาณอยางไร ฯ 
        เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เม่ือละพยาบาท  
ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงความไมพยาบาทเม่ือละถีนมิทธะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถ 
แหงอาโลกสัญญา ฯลฯ เม่ือละกิเลสท้ังปวง ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงอรหัตมรรค เพราะ 
ฉะนั้นปญญาในการอธิษฐาน (แตละอยาง) จึงเปนจิตตววิฏัฏญาณ (แตละอยาง) ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถรูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการอธิษฐานเปนจิตตววิัฏฏญาณ ฯ 
        [๒๔๙] ปญญาในธรรมอันวางเปลา เปนญาณวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
        เม่ือพระโยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความเปนจริงวา จักษุวางเปลาจากตน จากส่ิงท่ี 
เนื่องดวยตน จากความเท่ียง จากความยั่งยนื จากความคงท่ีหรือจากความไมแปรปรวนเปน 
ธรรมดา ญาณยอมหลีกออกจากความยึดถือในกาม เพราะฉะน้ัน ปญญาในธรรมอันวางเปลา จึง 
เปนญาณวิวัฏฏญาณ เม่ือพระโยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความเปนจริงวา หวูางเปลา ฯลฯ จมูก 
วางเปลา    ล้ินวางเปลา    กายวางเปลา    ใจวางเปลา    จากตน     จากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน 
จากความเท่ียง จากความยั่งยนื จากความคงท่ี หรือจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา ญาณยอม 
หลีกออกจากความยึดถือในกาม เพราะฉะนั้น ปญญาในธรรมอันวางเปลา จึงเปนญาณววิัฏฏญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในธรรมอันวางเปลา เปนญาณวิวฏัฏญาณ ฯ 
        [๒๕๐] ปญญาในความสลัดออก เปนวิโมกขวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
        พระโยคาวจรยอมสลัดกามฉันทะออกดวยเนกขัมมะ สลัดพยาบาทออกดวยความไม 
พยาบาท สลัดถีนมิทธะออกดวยอาโลกสัญญา สลัดอุทธัจจะออกดวยความไมฟุงซาน สลัดวิจิกจิฉา 
ออกดวยการกาํหนดธรรม ฯลฯ สลัดกิเลสทั้งปวงออกดวยอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ปญญาใน 
ความสลัดออก (แตละอยาง)จึงเปนวิโมกขวิวัฏฏญาณ (แตละอยาง) ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตนุั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความสลัดออก เปนวิโมกขวิวฏัฏญาณ ฯ 
        [๒๕๑] ปญญาในความวาธรรมจริง เปนสัจจวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
        เม่ือพระโยคาวจรกําหนดรูความบีบค้ัน ความปรุงแตง ความใหเดอืดรอน  ความ  
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แปรปรวน แหงทุกข ยอมหลีกไป เม่ือละความประมวลมา ความเปนเหตุ  ความเกีย่วของ  
ความกังวล แหงสมุทัย ยอมหลีกไป เม่ือกระทําใหแจงซ่ึงความสลัดออก ความสงัด ความไมมี 
เคร่ืองปรุงแตง ความไมตาย แหงนิโรธยอมหลีกไป เม่ือเจริญความนําออก ความเปนเหตุ ความ 
เห็น ความเปนอธิบดีแหงมรรค ยอมหลีกไป เพราะฉะนัน้ ปญญาในความวาธรรมจริง (แต 
ละอยาง)จึงเปนสัจจววิัฏฏญาณ (แตละอยาง) ญาณเปนสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ  จิตตวิวัฏฏ  
ญาณววิัฏฏ วิโมกขวิวัฏฏ สัจจววิัฏฏ พระโยคาวจรเม่ือรูพรอมยอมหลีกไป เพราะฉะนั้นจึงเปน 
สัญญาวิวัฏฏ เม่ือคิดถึงยอมหลีกไป เพราะฉะน้ันจึงเปนเจโตวิวัฏฏ เม่ือรูแจง  ยอมหลีกไป  
เพราะฉะนั้นจงึเปนจิตตวิวัฏฏเม่ือกระทําญาณยอมหลีกไป เพราะฉะนัน้จึงเปนญาณวิวัฏฏ เม่ือ 
สลัดออกยอมหลีกไป เพราะฉะน้ันจึงเปนวโิมกขวิวัฏฏ ยอมหลีกไปในความวาธรรมจริง เพราะ 
ฉะนั้นจึงเปนสัจจววิัฏฏ ฯ 
        [๒๕๒] ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนัน้ ยอมมีเจโตววิัฏฏ 
 ในขณะแหงมรรคใดมีเจโตววิัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใด 
มีสัญญาวิวัฏฏ เจโตววิัฏฏ ในขณะแหงมรรคน้ันยอมมีจติตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีจิตตวิวัฏฏ  
ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาววิัฏฏ เจโตววิัฏฏ 
จิตตววิัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีญาณวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีญาณวิวัฏฏ ในขณะแหง 
มรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตววิัฏฏ จิตตวิวัฏฏในขณะแหงมรรคใดมี สัญญาวิวฏัฏ เจโต 
วิวัฏฏ จิตตวิวฏัฏ ญาณวิวัฏฏในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีวิโมกขววิัฏฏ ในขณะแหงมรรคใด 
มีวิโมกขววิัฏฏในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตววิัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ ใน 
ขณะแหงมรรคใดมีสัญญาววิัฏฏ เจโตววิัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณววิัฏฏ วิโมกขวิวัฏฏ ในขณะแหง 
มรรคนั้นยอมมีสัจจววิัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีสัจจววิฏัฏในขณะแหงมรรคน้ัน ยอมมีสัญญา 
วิวัฏฏ เจโตวิวฏัฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณววิัฏฏวิโมกขวิวัฏฏ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความวาธรรมจริง เปนสัจจวิวฏัฏญาณ ฯ 
        [๒๕๓] ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย (ของตน)และจิต (มีฌานเปน 
บาท) เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงการต้ังไวซ่ึงสุขสัญญาและลหุสัญญา เปนอิทธิวิธญาณ 
อยางไร ฯ  
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        ภิกษใุนศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขาร 
เปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิง่ดวยวิริยะและสังขารเปนประธาน ยอม 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยจิตและสังขารเปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยสมาธิยิ่งดวยวิมังสาและสังขารเปนประธาน ภกิษุนัน้ยอมอบรมขมจิต ทําใหเปนจิตออน ควร 
แกการงาน ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้ คร้ันแลวยอมต้ังกายไวในจิตบางต้ังจิตไวในกายบาง  
นอมจิตไปดวยสามารถแหงกายบาง นอมกายไปดวยสามารถแหงจิตบาง อธิษฐานจติดวยสามารถ 
แหงกายบาง อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตบาง คร้ันนอมจิตไปดวยสามารถแหงกาย นอมกาย 
ไปดวยสามารถแหงจิตอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกาย อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตแลว ยอม 
หนวงสุขสัญญาและลหุสัญญาลงในกายอยู เธอมีจิตอันอบรมแลวอยางนั้นบริสุทธิผองแผว ยอม 
โนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธญาณ เธอยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได  
หลายคนเปนคนเดียวกไ็ดทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภเูขา ไปไดไม 
ติดขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้าํไมแตกเหมือน 
เดินไปบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิ 
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย(ของตน) และจิต (อันมีฌานเปนบาท) 
 เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงการต้ังไวซ่ึงสุขสัญญาและลหุสัญญา เปนอิทธิวิธญาณ ฯ 
        [๒๕๔] ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยาง หรืออยางเดียว ดวยสามารถ 
การแผวิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณอยางไร ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอันเปน 
ประธาน ... ภกิษุนั้นยอมอบรมขมจิต ทําจิตใหออน ควรแกการงาน ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้  
คร้ันแลวยอมมนสิการถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียงท้ังหลาย แมในท่ีไกล แมในท่ีใกล แมเปนเสียง 
หยาบ แมเปนเสียงละเอียด แมเปนเสียงละเอียดยิ่งนัก ยอมมนสิการถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียง 
ท้ังหลายในทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ในทิศเหนือ ในทิศใต แมในทิศอาคเนย แมในทิศพายัพ  
แมในทิศอีสาน แมในทิศหรดี แมในทิศเบ้ืองตํ่าแมในทิศเบ้ืองบน ภกิษนุั้นมีจิตอันอบรมแลว 
อยางนั้น บริสุทธ์ิ ผองแผวยอมโนมนอมจติไปเพื่อญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ เธอยอมฟง 
เสียงไดท้ัง ๒อยาง คือ ท้ังเสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังในท่ีไกลและในท่ีใกล ดวยทิพโสตธาตุ 
อันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ฯ  
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        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดียว ดวยสามารถการแผ 
วิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณ ฯ 
        [๒๕๕] ปญญาในการกําหนดจริยา คือ วิญญาณหลายอยางหรืออยางเดยีว ดวยความ 
แผไปแหงจิต ๓ ประเภท และดวยสามารถความผองใสแหงอินทรียท้ังหลาย เปนเจโตปริยญาณ 
อยางไร ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอันเปน 
ประธาน ... คร้ันแลวยอมรูอยางนีว้า รูปน้ีเกิดข้ึนดวยโสมนัสสินทรีย รูปน้ีเกิดข้ึนดวยโทมนัส 
สินทรีย รูปน้ีเกิดข้ึนดวยอุเบกขินทรียภิกษนุั้นมีจิตอันอบรมแลวอยางนัน้ บริสุทธ์ิ ผองแผว  
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจของตน 
คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวา  
จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จติปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิต 
ปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รูวา จติหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน  
จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจติไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืน 
ยิ่งกวาก็รูวา จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิ 
ก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิตไมเปนสมาธิจิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน  
หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไมหลุดพน จตินอมไปก็รูวา จิตนอมไป หรือจิตไมนอมไปก็รูวา จติ 
ไมนอมไป ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดจริยา คือ วิญญาณหลายอยางหรืออยางเดยีว ดวยความแผไป 
แหงจิต ๓ ประเภท และดวยสามารถความผองใสแหงอินทรียท้ังหลาย เปนเจโตปริยญาณ ฯ 
        [๒๕๖] ปญญาในการกําหนดธรรมท้ังหลาย อันเปนไปตามปจจัย  ดวยสามารถความ 
แผไปแหงกรรมหลายอยางหรืออยางเดียว เปนปุพเพนวิาสานุสสติญาณอยางไร ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอัน 
เปนประธาน ฯลฯ คร้ันแลวยอมรูชัดอยางนี้วา เม่ือส่ิงนีมี้ส่ิงนี้ก็ยอมมี เพราะส่ิงนี้เกดิข้ึน ส่ิงนี้จึง 
เกิดข้ึน คือ เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 92 
เปนปจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ  
เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตณัหาเพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมี 
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมี 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ยอม 
มีดวยประการอยางนี้ ภกิษนุัน้มีจิตอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธ์ิ ผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ 
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึง่บาง สองชาติ 
บาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบางสิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง  
หาสิบชาติบางรอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบางตลอด 
วิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในชาติโนนเราไดมีช่ืออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้นไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนด 
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากชาตินั้นแลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนั้นเรากไ็ดมีช่ืออยางนี้  
มีโคตรอยางนี้มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ ๆ มีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานี้ คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกดิในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมอันเปนไปตามปจจัยดวยสามารถการแผไปแหงกรรม 
หลายอยางหรืออยางเดยีว เปนปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯ 
        [๒๕๗] ปญญาในความเห็นรูปเปนนิมิตหลายอยาง หรืออยางเดยีว ดวยสามารถแสง 
สวาง เปนทิพจักษุญาณอยางไร ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอันเปน 
ประธาน ฯลฯ คร้ันแลวยอมมนสิการถึงอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาวาเปนกลางวัน มีใจเปดเผย  
ไมมีอะไรหุมหอ เจริญจิตใหมีแสงสวางวากลางวันฉันใด กลางคืนฉันนั้น กลางคืนฉันใด  
กลางวันฉันนัน้ ภิกษุนั้นมีจติอันอบรมแลวอยางนัน้ บริสุทธ์ิ ผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ 
ญาณในจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลวประณีต มี 
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด 
ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้หนอประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไปยอมเขาถึง  
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อบาย ทุคติ วนิิบาตนรก สวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม 
ติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือตายไป ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค เธอยอมเหน็หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิว 
พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู 
เปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความเห็นรูป เปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดยีว ดวยสามารถแสงสวาง 
 เปนทิพจกัษญุาณ ฯ 
        [๒๕๘] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔  
เปนอาสวักขยญาณอยางไร ฯ 
        อินทรีย ๓ ประการเปนไฉน คือ อนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑  
อัญญาตาวินทรีย ๑ ฯ 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร อัญญินทรียยอมถึงฐานะเทาไร  
อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร ฯ 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปตติมรรค อัญญินทรียยอมถึง 
ฐานะ ๖ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล   อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค 
 อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คืออรหัตตผล ฯ 
        [๒๕๙] ในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมีสัทธินทรียซ่ึงมีความ 
นอมใจเช่ือเปนบริวาร วิริยนิทรียมีการประคองไวเปนบริวารสตินทรียมีความต้ังม่ันเปนบริวาร 
 สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนบริวาร ปญญินทรียมีความเหน็เปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจง 
เปนบริวาร โสมนัสสินทรียมีความยินดีเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในความสืบตอท่ี 
กําลังเปนไปเปนบริวาร ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในขณะโสดาปตติมรรค นอกจากรูปซ่ึงมีจิตเปนสมุฏฐาน  
เปนกุศลท้ังหมดนั่นแล ลวนไมมีอาสวะ เปนธรรมเคร่ืองนําออกเปนธรรมเคร่ืองใหถึงความไม 
ส่ังสม เปนโลกุตตระ มีนพิพานเปนอารมณในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย  
มีอินทรีย ๘ ประการน้ีซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร มีธรรมอ่ืน ๆ เปนบริวาร มีธรรมท่ีอาศัยกัน 
เปนบริวารมีธรรมท่ีประกอบกันเปนบริวาร เปนสหรคต เกิดรวมกัน เกีย่วของกนั ประกอบ 
ดวยกัน ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียนั้น ฯ  
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        [๒๖๐] ในขณะโสดาปตติผล อัญญินทรียมีสัทธินทรียซ่ึงมีความนอมใจเช่ือเปนบริวาร ... ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเกดิในขณะโสดาปตติผล ท้ังหมดนั่นแลเปนอัพยากฤต นอกจากรูปท่ีมีจติเปนสมุฏฐาน  
ลวนไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระมีนิพพานเปนอารมณในขณะโสดาปตติผล อัญญินทรียมีอินทรีย ๘  
ประการนี้ซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร ... ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอัญญินทรีย 
นั้น ฯ 
        [๒๖๑] ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะสกทคามิผล ฯลฯในขณะอนาคามิ 
มรรค ฯลฯ ในขณะอนาคามิผล ฯลฯ 
        ในขณะอรหัตตมรรค อัญญินทรียมีสัทธินทรียซ่ึงมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร ฯลฯ  
ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดใีนความสืบตอท่ีกําลังเปนไปเปนบริวารธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในขณะ 
อรหัตตมรรค นอกจากรูปท่ีมีจิตเปนสมุฏฐาน ท้ังหมดนัน่แลเปนกุศลลวนไมมีอาสวะ เปนธรรม 
เคร่ืองนําออก เปนธรรมเคร่ืองใหถึงความไมส่ังสม เปนโลกุตตระ มีนพิพานเปนอารมณ ในขณะ 
อรหัตตมรรค อัญญินทรีย ๘ ประการน้ีซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร ... ธรรมเหลานั้น เปนอาการ 
และเปนบริวารของอัญญินทรียนั้น ฯ 
        [๒๖๒] ในขณะอรหัตตผล อัญญาตาวินทรียมีสัทธินทรีย ซ่ึงมีความนอมใจเช่ือเปน 
บริวาร วิริยนิทรียมีการประคองไวเปนบริวาร สตินทรียมีความต้ังม่ันเปนบริวาร สมาธินทรียมีความ 
ไมฟุงซานเปนบริวาร ปญญินทรียมีความเห็นเปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจงเปนบริวาร โสมนัส 
สินทรียมีความยินดีเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในการสืบตอ ท่ีกาํลังเปนไป เปนบริวาร 
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในขณะอรหัตตผล ท้ังหมดนั่นแลเปนอัพยากฤตนอกจากรูปท่ีมีจิตเปน 
สมุฏฐาน ลวนไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ มีนิพพานเปนอารมณ ในขณะอรหัตตผล อัญญาตาวิน 
ทรียมีอินทรีย ๘ ประการนี้ซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวารมธีรรมอ่ืน ๆ เปนบริวาร มีธรรมท่ีอาศัย 
กันเปนบริวาร มีธรรมท่ีประกอบกันเปนบริวาร เปนสหรคต เกิดรวมกนั เกี่ยวของกนั ประกอบ 
ดวยกันธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอัญญาตาวินทรียนั้น อินทรีย ๘ หมวดเหลานี้  
รวมเปนอาการ ๖๔ ดวยประการฉะน้ี ฯ 
        [๒๖๓] คําวา อาสวะ ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะเหลานั้น คือ 
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
        อาสวะเหลานั้นยอมส้ินไป ณ ท่ีไหน ทิฏฐาสวะท้ังส้ิน กามาสวะ ภวาสวะ   
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อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหไปสูอบาย ยอมส้ินไปเพราะโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไป 
ในขณะโสดาปตติมรรคน้ี กามาสวะสวนหยาบ ๆ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะ 
นั้น ยอมส้ินไปเพราะสกทาคามิมรรคอาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะสกทาคามิมรรคนี้ กามาสวะ 
ท้ังส้ิน ภวาสวะอวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกนักับกามาสวะน้ัน ยอมส้ินไปเพราะอนาคามิมรรค 
อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ อวิชชาสวะท้ังส้ิน ยอมส้ินไปเพราะ 
อรหัตตมรรค อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะอรหัตตมรรคนี้ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ในอินทรีย๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เปน 
อาสวักขยญาณ ฯ 
        [๒๖๔] ปญญาในอรรถวาเปนส่ิงควรกําหนดรู เปนทุกขญาณ  ปญญาในอรรถวาเปนส่ิง 
ควรละเปนสมุทยญาณ ปญญาในอรรถวาเปนส่ิงควรทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ปญญาในอรรถ 
วาเปนส่ิงควรเจริญเปนมรรคญาณ อยางไร ฯ 
        สภาพบีบค้ัน สภาพเดือดรอน สภาพปจจัยปรุงแตง สภาพแปรปรวน สภาพท่ีควร 
กําหนดรูแหงทุกข สภาพท่ีประมวลมา สภาพเปนเหตุ สภาพท่ีเกีย่วของสภาพพัวพัน สภาพท่ี 
ควรละแหงสมุทัย สภาพท่ีสลัดออก สภาพท่ีสงัดสภาพอันปจจยัไมปรุงแตง สภาพเปนอมตะ  
สภาพท่ีควรทาํใหแจงแหงนโิรธสภาพท่ีนําออก สภาพท่ีเปนเหตุ สภาพท่ีเห็น สภาพท่ีเปนอธิบดี  
สภาพท่ีควรเจริญแหงมรรค ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ปญญาในความกําหนด เปนทุกขญาณ ปญญาในความละ เปนสมุทยญาณ ปญญา 
ในความทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ปญญาในความเจริญเปนมรรคญาณ ฯ 
        [๒๖๕] ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทาญาณ 
 อยางไร ญาณของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคนี ้เปนทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกข 
นิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ฯ 
        [๒๖๖] ในญาณเหลานัน้ ทุกขญาณเปนไฉน ฯ 
        ความรูท่ัว ความรูชัด ความเลือกเฟน ความคนควา ความสอดสองธรรม ความ 
กําหนดดี ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิตความเปนผูฉลาด  
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 ความเปนผูละเอียด ความแจมแจง ความคิด ความพิจารณา ปญญากวางขวางดังแผนดิน ปญญา 
อันทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ความเห็นแจง ความรูท่ัวพรอม ปญญาดังปะฏัก ปญญา 
เปนใหญ ปญญาเปนกําลังปญญาดังศาตรา ปญญาดังปราสาท ปญญาเปนแสงสวาง ปญญา 
เปนรัศมี ปญญารุงเรือง ปญญาดังรัตนะ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฐิท่ีปรารภทุกข 
เกิดข้ึน นี้ทานกลาววา ทุกขญาณ ฯ 
        [๒๖๗] ฯลฯ ปรารภทุกขสมุทัย ฯลฯ ปรารภทุกขนโิรธ ฯลฯ ความรูท่ัว   ความรู 
ชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฐิ ท่ีปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิด 
ข้ึน นี้ทานกลาววา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณทุกขนิโรธคามินีปฏิทาญาณ ฯ 
        [๒๖๘] อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทาญาณ อยางไร ฯ 
        ญาณในอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทา ญาณในธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา ญาณในนิรุติ  
เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา ญาณในปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาปญญาในความตางแหงอรรถ เปน 
อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตาง 
แหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณ ปฏิสัมภิทาญาณ 
ปญญาในความกําหนดอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนดธรรม เปนธรรม 
ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนดนรุิติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนด 
ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภทิาญาณ ปญญาในความหมายอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา 
ในความหมายธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความหมายนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ  
ปญญาในความหมายปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายอรรถ เปน 
อรรถ ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณปญญาในความ 
เขาไปหมายนรุิติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายปฏิภาณ เปนปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงธรรม  
เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภท 
แหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ 
 ปญญาในความปรากฏแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงนิรุติ เปน  
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นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความ 
กระจางแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกระจางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา 
ญาณ ปญญาในความ กระจางแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกระจางแหง 
ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภทิาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ  
ปญญาในความรุงเรืองแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงนิรุติ เปน 
นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาใน 
ความประกาศอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความประกาศธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา 
ญาณปญญาในความประกาศนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความประกาศปฏิภาณ  
เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        ช่ือวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ช่ือวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
        [๒๖๙] อินทรียปโรปริยัตตญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ 
        ในอินทรียปโรปริยัตตญาณน้ี พระตถาคตยอมทรงเห็นสัตวท้ังหลาย ผูมีกิเลสธุลีนอย 
ในปญญาจักษ ุมีกิเลสธุลีมากในปญญาจกัษุ มีอินทรียแกกลามีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการชั่ว  
พึงใหรูแจงไดโดยงาย พึงใหรูแจงไดโดยยากบางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย 
 บางพวกมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภยั ฯ 
        [๒๗๐] คําวา มีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ความวา  
บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคล ผูไมมีศรัทธา เปนคนมีกิเลสธุลีมาก 
ในปญญาจักษ ุบุคคลผูปรารภความเพียรเปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูเกียจคราน  
เปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ บุคคลผูมีสติตั้งม่ัน เปนคนมีกิเลสธลีนอยในปญญาจักษุ  
บุคคลผูมีสติหลงลืม เปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษ ุบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน เปนคนมีกิเลสธุลี 
นอยในปญญาจักษุ บุคคลผูมีจิตไมตั้งม่ันเปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ บุคคลผูมีปญญา  
เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูมีปญญาทรามเปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ฯ 
        [๒๗๑] คําวา มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน ความวาบุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมี 
อินทรียแกกลา บุคคลผูไมมีศรัทธาเปนคนมีอินทรียออน ... บุคคลผูมีปญญา เปนคนมีอินทรียแกกลา  
บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนมีอินทรียออน ฯ  
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        [๒๗๒] คําวา มีอาการดี มีอาการชั่ว ความวา บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมีอาการดี  
บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคนมีอาการชั่ว ... บุคคลผูมีปญญา เปนคนมีอาการดี บุคคลผูมีปญญาทราม  
เปนคนมีอาการช่ัว ฯ 
        [๒๗๓] คําวา พึงใหรูแจงไดโดยงาย พึงใหรูแจงไดโดยยาก ความวา บุคคลผูมีศรัทธา  
เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยงาย บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยยาก บุคคลผูมีปญญา  
เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยงาย บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยยาก ฯ 
        [๒๗๔] คําวา บางพวกมีปกติเหน็ปรโลกและโทษโดยความเปนภยั บางพวกมิไดเห็น 
ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ความวา บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมีปกติเหน็ปรโลกและโทษ 
โดยความเปนภัย บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคนมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บุคคล 
ผูมีปญญา เปนคนมีปกติเหน็ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนมิไดเห็น 
ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ 
        [๒๗๕] ช่ือวาโลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกคือภพวิบัติ โลกคือ 
สมภพวิบัติ โลกคือภพสมบัติ โลกคือสมภพสมบัติ โลก ๑ คือสัตวท้ังปวงดํารงอยูไดเพราะอาหาร 
 โลก ๒ คือ นามและรูป โลก ๓ คือเวทนา ๓ โลก ๔คืออาหาร ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕  
โลก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖โลก ๗ คือ ภมิูเปนท่ีตั้งวิญญาณ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘  
โลก ๙ คือ  ภพเปนท่ีอาศัยอยูของสัตว ๙ โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒  
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ ฯ 
        [๒๗๖] ช่ือวาโทษ คือ กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง อภิสังขารท้ังปวง กรรมอันเปน 
เหตุใหสัตวไปสูภพท้ังปวง เปนโทษ ความสําคัญในโลกนี้และโทษนี้วาเปนภยัอันแรงกลา ปรากฏ 
แลวดวยประการดังนี้ เหมือนความสําคัญในศัตรูผูเงื้อดาบเขามาจะฆาฉะนั้น พระตถาคตยอม 
ทรงรู ทรงเห็น ทรงทราบชัด ทรงแทงตลอดซ่ึงอินทรีย ๕ ประการนี้ ดวยอาการ ๕๐ นี ้นี้เปน 
อินทรียปโรปริยัตตญาณของพระตถาคต ฯ 
        [๒๗๗] ญาณในฉันทะเปนท่ีมานอน และกิเลสอันนอนเน่ืองแหงสัตวท้ังหลาย ของ 
พระตถาคต เปนไฉน ฯ 
        ในญาณนี้ พระตถาคตยอมทรงทราบฉันทะเปนท่ีมานอน กิเลสอันนอนเนื่อง จริต  
อธิมุติ ของสัตวท้ังหลาย ยอมทรงทราบชัดภัพพสัตวและอภัพพสัตว ฯ 
        [๒๗๘] ก็ฉันทะเปนท่ีมานอนของสัตวท้ังหลายเปนไฉน ฯ  
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        สัตวท้ังหลายเปนผูอาศัยทิฐิในภพก็มี อาศัยทิฐิในความปราศจากภพก็มี  ดังนีว้า  
โลกเท่ียงบาง โลกไมเท่ียงบาง โลกมีท่ีสุดบาง โลกไมมีท่ีสุดบางชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นบาง  
ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืนบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
แลวยอมไมเปนอีกบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีบาง สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง บุคคลไมของแวะสวนท่ีสุด 
ท้ังสองนี้เสียแลว เปนอันไดขันติอันสมควร ในธรรมท้ังหลายอันอาศัยกันคือความมีส่ิงนี้เปน 
ปจจัยเกิดข้ึน ฯ 
        อนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบบุคคลผูเสพกาม ดวยยถาภูตญาณ คือทรงทราบบุคคล 
ผูเสพกามวา บุคคลนี้เปนผูหนักในกาม มีกามเปนท่ีอาศัย นอมใจไปในกาม ทรงทราบบุคคล 
ผูเสพเนกขัมมะวา บุคคลนี้เปนผูหนักในเนกขัมมะมีเนกขัมมะเปนท่ีอาศัย นอมใจไปในเนกขัมมะ  
ทรงทราบบุคคลผูเสพพยาบาทวาบุคคลนี้เปนผูหนักในพยาบาท มีพยาบาทเปนท่ีอาศัย นอมใจไป 
ในพยาบาททรงทราบบุคคลผูเสพความไมพยาบาทวา บุคคลนี้เปนผูหนักในความไมพยาบาท 
มีความไมพยาบาทเปนท่ีอาศัย นอมใจไปในความไมพยาบาท ทรงทราบบุคคลผูเสพถีนมิทธะวา  
บุคคลนี้เปนผูหนักในถีนมิทธะ มีถีนมิทธะเปนท่ีอาศัยนอมใจไปในถีนมิทธะ ทรงทราบบุคคล 
ผูเสพอาโลกสัญญาวา บุคคลนี้เปนผูหนกัในอาโลกสัญญา มีอาโลกสัญญาเปนท่ีอาศัย นอมใจไป 
ในอาโลกสัญญา ฯ 
        [๒๗๙] กก็ิเลสอันนอนเนื่องของสัตวท้ังหลายเปนไฉน ฯ 
        กิเลสอันนอนเนื่องของสัตวท้ังหลาย คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  
ทิฏฐานุสัย วิจกิิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวชิชานุสัย กามราคานุสัยของหมูสัตว ยอมนอน 
เนื่องในอารมณอันเปนท่ีรักท่ียินดใีนโลก ปฏิฆานุสัยของหมูสัตว ยอมนอนเน่ืองในอารมณอัน 
ไมเปนท่ีรักท่ียนิดีในโลก อวชิชาตกไปตามในธรรมสองประการนี้ ดังนี้ มานะ ทิฐิ และวิจกิิจฉา  
ซ่ึงต้ังอยูรวมกนักับอวิชชานัน้ ก็พึงเห็นดังนั้น นี้เปนกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวท้ังหลาย ฯ 
        [๒๘๐] กจ็ริตของสัตวท้ังหลายเปนไฉน ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิ 
สังขาร เปนภมิูนอยก็ตาม เปนภูมิมากก็ตาม นี้เปนจริตของสัตวท้ังหลาย ฯ 
        [๒๘๑] กอ็ธิมุติของสัตวท้ังหลายเปนไฉน สัตวท้ังหลายมีอธิมุติเลวก็มี  มีอธิมุต ิ
ประณีตก็มี สัตวท้ังหลายผูมีอธิมุติเลว ยอมสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติเลวเหมือนกัน  
สัตวท้ังหลายผูมีอธิมุติประณีต ยอมสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติประณตีเหมือนกนั   
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แมในอดตีกาล สัตวท้ังหลายผูมีอธิมุติเลว ก็สมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติเลวเหมือนกัน  
สัตวท้ังหลายผูมีอธิมุติประณีต ก็สมาคมคบหาเขาน่ังใกลกะสัตวผูมีอธิมุติประณีตเหมือนกนั แมใน 
อนาคตกาล สัตวท้ังหลายผูมีอธิมุติเลว ก็จักสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติเหมือนกัน  
สัตวท้ังหลายผูมีอธิมุติประณีต ก็จดัสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตว ผูมีอธิมุติประณตีเหมือนกนั  
นี้เปนอธิมุติของสัตวท้ังหลาย ฯ 
        [๒๘๒] อภัพพสัตวเปนไฉน สัตวท้ังหลายผูประกอบดวยธรรมเปนเคร่ืองกั้น คือ  
กรรม กิเลส วบิาก เปนผูไมมีศรัทธาไมมีฉันทะ มีปญญาทราม ไมอาจยางเขาสูสัมมัตตนิยาม 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย เหลานี้ 
 เปนอภัพพสัตว ฯ 
        [๒๘๓] ภัพพสัตวเปนไฉน สัตวท้ังหลายผูไมประกอบดวยธรรมเปนเคร่ืองกั้น คือ  
กรรม กิเลส วบิาก เปนผูมีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา  อาจยางเขาสูสัมมัตตนิยามในกศุลธรรม 
ท้ังหลายเหลานี้เปนภพัพสัตว นี้เปนญาณในฉันทะเปนท่ีมานอน และกเิลสอันนอนเนือ่งแหงสัตว 
ท้ังหลาย ของพระตถาคต ฯ 
        [๒๘๔] ยมกปาฏิหาริยญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ 
        ในญาณนี้ พระตถาคตยอมทรงทํายมกปาฏิหาริย ไมสาธารณะดวยหมูพระสาวก คือ  
ทอไฟพุงออกจากพระกายเบ้ืองบน สายนํ้าพุงออกจากพระกายเบ้ืองลาง ทอไฟพุงออกจากพระกาย 
เบ้ืองลาง สายนํ้าพุงออกจากพระกายเบ้ืองบนทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องหนา สายนํ้าพุงออก 
จากพระกายเบ้ืองหลัง ทอไฟพุงออกจากพระกายเบ้ืองหลัง สายนํ้าพุงออกจากพระกายเบ้ืองหนา 
 ทอไฟพุงออกจากพระเนตรเบื้องขวา สายน้ําพุงออกจากพระเนตรเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจากพระ 
เนตรเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจากพระเนตรเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากชองพระกรรณเบื้องขวา  
สายนํ้าพุงออกจากชองพระกรรณเบ้ืองซายทอไฟพุงออกจากชองพระกรรณเบ้ืองซายสายนํ้าพุงออกจาก 
ชองพระกรรณเบื้องขวา ทอไฟพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออกจากชองพระนาสิก 
เบ้ืองซายทอไฟพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองขวา ทอไฟ 
พุงออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองขวา สายน้ําพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจาก 
จะงอยพระอังสาเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากพระหัตถ 
เบ้ืองขวา สายน้ําพุงออกจากพระหัตถเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจากพระหัตถเบ้ืองซาย สายนํ้าพุง 
ออกจากพระหัตถเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากพระปรัสเบ้ืองขวา สายน้ําพุงออกจากพระปรัสเบ้ือง 
ซาย ทอไฟพุงออกจากพระปรัสเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจากพระปรัสเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจาก  
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พระบาทเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออกจากพระบาทเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจากพระบาทเบ้ืองซาย สายนํ้า 
พุงออกจากพระบาทเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากพระองคุลี สายน้ําพุงออกจากระหวางพระองคุลี 
ทอไฟพุงออกจากระหวางพระองคุลี สายนํ้าพุงออกจากพระองคุลี ทอไฟพุงออกจากพระโลมาเสน 
หนึ่ง ๆ สายนํ้าพุงออกจากพระโลมาเสนหนึง่ ๆ ทอไฟพุงออกจากขุมพระโลมา สายนํ้าพุงออก 
จากขุมพระโลมา (พระรัศมีแผซานออกจากพระสรีรกายดวยสามารถ) แหงวรรณ ๖ คือ สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง สีขาวสีแสด สีเล่ือมประภัสสร พระผูมีพระภาคเสดจ็จงกรม พระพุทธนิมิต 
ประทับยืนประทับนั่ง หรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคประทับยืน พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม 
 ประทับนั่งหรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคประทับนั่ง พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับยืน 
 หรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคทรงไสยาสนพระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับยนื หรือ 
ประทับนั่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมประทับนั่ง หรือทรงไสยาสน พระพุทธนิมิตประทับยืน 
 พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรม ประทับยืน หรือทรงไสยาสน พระพุทธนิมิตประทับนัง่ พระผูมี 
พระภาคประทับยืน ประทับนั่งหรือเสด็จจงกรม พระพุทธนิมิตทรงไสยาสน นี้เปนยมกปาฏิหาริย 
ญาณของพระตถาคต ฯ 
        [๒๘๕] มหากรุณาสมาปตติญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ 
        พระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นอยูดวยอาการเปนอันมาก จึง 
ทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว คือพระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว ทรงเหน็อยูวา โลก 
สันนิวาสอันไฟติดโชนแลว จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรง 
เห็นอยูวา โลกสันนิวาสยกพลแลว ... โลกสันนิวาสเคล่ือนพลแลว ... โลกสันนิวาสเดนิทางผิดแลว ... 
โลกอันชรานําเขาไป มิไดยั่งยืน ... โลกไมมีท่ีตานทาน ไมเปนใหญ ... โลกไมมีอะไรเปนของตน  
จําตองละท้ิงส่ิงท้ังปวงไป ... โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจกัอ่ิมเปนทาสแหงตัณหา ... โลกสันนิวาส 
ไมมีท่ีตานทาน ... โลกสันนวิาสไมมีท่ีเรน ...โลกสันนิวาสไมมีท่ีพึ่ง ... โลกสันนิวาสไมเปนท่ี 
พึ่งของใคร ... โลกสันนิวาสฟุงซาน ไมสงบ ... โลกสันนิวาสมีลูกศร ถูกลูกศรเปนจํานวนมาก 
เสียบแทงแลวใครอ่ืนนอกจากเราผูจะถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลก 
สันนิวาสมีความมืดต้ือคืออวิชชาปดกัน้ไว ถูกใสเขาไปยังกรงกิเลส ใครอ่ืนนอกจาก เราซ่ึงจะแสดง 
ธรรมเปนแสงสวางแกโลกสันนิวาสนัน้ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสตกอยูในอํานาจอวชิชา เปนผูมืด  
อันอวิชชาหุมหอไว ยุงดังเสนดาย พันกนัเปนกลุมกอน นุงนังดังหญาปลอง หญามุงกระตาย ไม 
ลวงพนสงสาร คือ อบายทุคติและวนิิบาต ... โลกสันนิวาสถูกอวิชชามีโทษเปนพษิแทงติดอยูแลว  
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 มีกิเลสเปนโทษ ... โลกสันนิวาสรกชัฏดวยราคะโทสะและโมหะ ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยสาง 
รกชัฏใหแกโลกสันนิวาสนัน้ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสถูกกองตัณหาสวมไว ... โลกสันนิวาสถูกขาย 
ตัณหาครอบไว ... โลกสันนวิาสถูกกระแสตัณหาพดัไป ... โลกสันนิวาสถูกตัณหาเปนเคร่ืองคลอง 
ไว ... โลกสันนิวาสซานไปเพราะตัณหานสัุย ... โลกสันนิวาสเดือดรอนดวยความเดือดรอน 
เพราะตัณหา ...โลกสันนิวาสเรารอนดวยความเรารอนเพราะตัณหา ... โลกสันนิวาสถูกกองทิฐ ิ
สวมไว ... โลกสันนิวาสถูกขายทิฐิครอบไว ... โลกสันนวิาสถูกกระแสทิฐิพัดไป... โลกสันนิวาส 
ถูกทิฐิเปนเคร่ืองคลอง คลองไว ... โลกสันนิวาสซานไปเพราะทิฏฐานุสัย ... โลกสันนิวาสเดือด 
รอนดวยความเดือดรอนเพราะทิฏฐิ ... โลกสันนิวาสเรารอนดวยความเรารอนเพราะทิฏฐิ ... โลก 
สันนิวาสไปตามชาติ ...โลกสันนิวาสซมซานไปเพราะชรา ... โลกสันนิวาสถูกพยาธิครอบงํา ...โลก 
สันนิวาสถูกมรณะห้ําหั่น ... โลกสันนิวาสตกอยูในกองทุกข ... โลกสันนิวาสถูกตัณหาซัดไป  
โลกสันนิวาสถูกกําแพงคือชราแวดลอมไว ... โลกสันนิวาสถูกบวงมัจจคุลองไว ... โลกสันนิวาสถูก 
ผูกไวดวยเคร่ืองผูกเปนอันมาก คือเคร่ืองผูกคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ กิเลส ทุจริต  
ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยแกเคร่ืองผูกใหแกโลกสันนวิาสนั้น เปนไมมี ... โลกสันนิวาสเดินไป 
ตามทางแคบมาก ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยช้ีทางสวางใหแกโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลก 
สันนิวาสถูกความกังวลเปนอันมากพวัพันไวใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยตัดความกังวลใหแกโลก 
สันนิวาสนั้น เปนไมมี ...โลกสันนิวาสตกลงไปในเหวใหญ ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยฉุดโลก 
สันนิวาสนั้นใหข้ึนพนจากเหว เปนไมมี ...  โลกสันนิวาสเดินทางกันดารมาก ใครอ่ืนนอกจากเราผู 
จะชวยใหโลกสันนิวาสนั้นขามพนทางกันดารได เปนไมมี ... โลกสันนิวาสเดินทางไปในสังสารวัฏ 
ใหญ ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยใหโลกสันนิวาสนัน้พนจากสังสารวฏัได เปนไมมี ...  โลกสันนิวาส 
กล้ิงเกลือกอยูในหลมใหญ ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยฉุดโลกสันนิวาสนั้น ใหพนจากหลมได เปน 
ไมมี ...โลกสันนิวาสรอนอยูบนเคร่ืองรอนเปนอันมากถูกไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ  
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสครอบงําไว ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะ 
ชวยดับไฟเหลานั้นใหแกโลกสันนิวาสนัน้ไดเปนไมมี ... โลกสันนิวาสทุรนทุราย เดือดรอนเปนนิตย  
ไมมีอะไรตานทานตองรับอาชญา ตองทําตามอาชญา ... โลกสันนิวาสถูกผูกดวยเคร่ืองผูกในวัฏฏะ 
ปรากฏอยูท่ีตะแลงแกง ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยโลกสันนิวาสนั้นใหหลุดพนไดเปนไมมี ... 
 โลกสันนิวาสไมมีท่ีพึ่ง ควรไดรับความกรุณาอยางยิ่ง ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยตานทานใหแก 
โลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลกสันนิวาสถูกทุกขเสียบแทงบีบค้ันมานาน ... โลกสันนิวาสติดใจ  
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กระหายอยูเปนนิตย ... โลกสันนิวาสเปนโลกบอด ไมมีจักษุ ... โลกสันนิวาสมีนยันตาเส่ือมไป ไมมี 
ผูนํา... โลกสันนิวาสแลนไปสูทางผิด หลงทางแลว ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยพาโลกสันนิวาส 
นั้นมาสูทางอริยะ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสแลนไปสูหวงโมหะใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยฉุด 
โลกสันนิวาสนั้นใหข้ึนจากหวงโมหะ เปนไมมี ...โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๒ อยางกลุมรุม ... โลก 
สันนิวาสปฏิบัติผิดดวยทุจริต ๓ อยาง ...โลกสันนิวาสเต็มไปดวยกิเลสเคร่ืองประกอบ ถูกกิเลส 
เคร่ืองประกอบ ๔ อยางประกอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกิเลสเคร่ืองรอยกรอง ๔ อยางรอยไว ... 
โลกสันนิวาสถือม่ันดวยอุปาทาน ๔ ... โลกสันนิวาสขึ้นสูคติ ๕ ... โลกสันนิวาสกําหนัดอยูดวย 
กามคุณ ๕ ... โลกสันนิวาสถูกนิวรณ ๕ ทับไว ... โลกสันนิวาสวิวาทกนัอยูดวยมูลเหตุวิวาท ๖ อยาง ...  
โลกสันนิวาสกําหนดัอยูดวยกองตัณหา ๖ ...โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๖ กลุมรุมแลว ... โลกสันนิวาส 
ซานไปเพราะอนุสัย ๗ ...โลกสันนิวาสถูกสังโยชน ๗ เกีย่วคลองไว ... โลกสันนิวาสฟูข้ึนเพราะ 
มานะ ๗... โลกสันนิวาสเวียนอยูเพราะโลกธรรม ๘ ... โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลงเพราะมิจฉัตตะ ๘ ...  
โลกสันนิวาสประทุษรายกนัเพราะบุรุษโทษ ๘ ... โลกสันนิวาสมุงรายกันเพราะอาฆาตวัตถุ ๙ ... โลก 
สันนิวาสพองข้ึนเพราะมานะ ๙ อยาง ...โลกสันนิวาสกําหนัดอยูเพราะธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ ...  
โลกสันนิวาสยอมเศราหมองเพราะกิเลสวตัถุ ๑๐ ... โลกสันนิวาสมุงรายกันเพราะอาฆาตวัตถุ ๑๐ ... 
โลกสันนิวาสประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ... โลกสันนิวาสถูกสังโยชน ๑๐ เกีย่วคลองไว ... 
 โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลงเพราะมิจฉัตตะ ๑๐ ... โลกสันนิวาสประกอบดวยมิจฉาทิฐิมีวัตถุ ๑๐ ...  
โลกสันนิวาสประกอบดวยสักกายทิฐิมีวตัถุ ๑๐... โลกสันนิวาสตองเนิ่นชาเพราะตัณหาเครื่องให 
เนิ่นชา ๑๐๘ พระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเหน็วา โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๖๒  
กลุมรุมจึงทรงแผพระมหากรุณาไปใหหมูสัตววา สวนเราเปนผูขามไดแลว แตสัตวโลกยังขาม 
ไมได สวนเราเปนผูพนไปแลว แตสัตวโลกยังไมพนไป สวนเราทรมานไดแลว แตสัตวโลกยัง 
ทรมานไมได สวนเราสงบแลว  แตสัตวโลกยังไมสงบสวนเราเปนผูเบาใจแลว แตสัตวโลกยัง 
ไมเบาใจ สวนเราเปนผูดับรอบแลวแตสัตวโลกยังไมดับรอบ ก็เราเปนผูขามไดแลว จะชวยให 
สัตวโลกขามไดดวยเราเปนผูพนไปแลว จะชวยใหสัตวโลกพนไปดวย เราทรมานไดแลว จะชวย 
ใหสัตวโลกทรมานไดดวย เราเปนผูสงบแลว จะชวยใหสัตวโลกสงบดวยเราเปนผูเบาใจแลว  
จะชวยใหสัตวโลกเบาใจดวย เราเปนผูดับรอบแลว จะชวยใหสัตวโลกดับรอบดวย พระผูมีพระภาค 
ท้ังหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นดังนีจ้ึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว นี้เปนมหากรุณา 
สมาปตติญาณของพระตถาคต ฯ 
        [๒๘๖] สัพพัญุตญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ  
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        ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสังขตธรรมและอสังขตธรรมท้ังปวง มิไดมี 
สวนเหลือ ช่ือวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเคร่ืองกั้น ช่ือวาสัพพัญุตญาณ 
 เพราะอรรถวา รูธรรมสวนอนาคตท้ังหมด ...รูธรรมสวนอดีตท้ังหมด ... รูธรรมสวนปจจุบันท้ัง 
หมด ... รูจักษแุละรูปท้ังหมดวาอยางนี้ ... รูหูและเสียง ฯลฯ จมูกและกล่ิน ล้ินและรส กายและ 
โผฏฐัพพะใจและธรรมารมณท้ังหมดวาอยางนี้ ช่ือวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้น 
ไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
        [๒๘๗] ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพไมเท่ียง สภาพเปนทุกข สภาพ 
เปนอนัตตา ตลอดท้ังหมด ช่ือวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวาในญาณนั้นไมมีเคร่ืองกั้น ... รูสภาพ 
ไมเท่ียง สภาพเปนทุกข สภาพเปนอนัตตาแหงรูป ตลอดท้ังหมด ... รูสภาพไมเท่ียง สภาพเปน 
ทุกข สภาพเปนอนัตตาแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตลอดท้ังหมด ... รูสภาพไมเท่ียง  
สภาพเปนทุกข สภาพเปนอนัตตาแหงจักษุ ฯลฯ แหงชราและมรณะ ตลอดท้ังหมด ช่ือวา 
อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
        [๒๘๘] ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพธรรมท่ีควรรูยิ่ง ดวยอภิญญาท้ัง 
หมด ช่ือวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น... รูสภาพท่ีควรกําหนดรูดวย 
ปริญญา ... รูสภาพท่ีควรละดวยปหานะ ... รูสภาพท่ีควรเจริญดวยภาวนา ... รูสภาพท่ีควรทําใหแจง 
ดวยสัจฉิกิริยาตลอดท้ังหมด ... รูสภาพท่ีเปนกองแหงขันธตลอดท้ังหมด ... รูสภาพท่ีทรงไวแหงธาตุ 
ตลอดท้ังหมด... รูสภาพเปนท่ีตอแหงอายตนะตลอดท้ังหมด ... รูสภาพท่ีปจจัยปรุงแตงแหงสังขต 
ธรรมตลอดท้ังหมด ... รูสภาพท่ีปจจยัไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรมตลอดท้ังหมด ช่ือวาอนาวรณญาณ  
เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
        [๒๘๙] ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูกุศลธรรมตลอดท้ังหมด ช่ือวา 
อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้น ไมมีเคร่ืองกั้น ... รูอกุศลธรรม  อัพยากตธรรม กามาวจร 
ธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม โลกุตตรธรรมตลอดท้ังหมด ... รูสภาพท่ีทนไดยากแหงทุกข  
สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัยสภาพเปนที่ดบัแหงนิโรธ สภาพเปนทางแหงมรรค ตลอดท้ังหมด 
 ช่ือวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
        [๒๙๐] ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพปญญาอันแตกฉานดีในอรรถ 
แหงอรรถปฏิสัมภิทา ตลอดท้ังหมด ฯลฯ รูสภาพปญญาอันแตกฉานดใีนธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา 
สภาพปญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแหงนรุิตติปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดใีนปฏิภาณปฏิ  
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สัมภิทา ตลอดท้ังหมด... รูอินทรียปโรปยตัตญาณ รูญาณในฉันทะอันมานอน และกิเลสอัน 
นอนเนื่องของสัตวท้ังหลาย รูยมกปาฏิหาริยญาณ รูมหากรุณาสมาปตติญาณ ตลอดท้ังหมด ช่ือวา 
อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
        [๒๙๑] ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูอารมณท่ีไดเห็น ท่ีไดฟง ท่ีไดทราบ 
 ท่ีไดรูแจง ท่ีไดถึง ท่ีแสวงหา ท่ีเท่ียวตามหาดวยใจแหงโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 แหงหมูสัตวพรอมท้ังสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ตลอดท้ังหมด ช่ือวาอนาวรณญาณ 
 เพราะอรรถวาในญาณนั้นไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
                บทธรรมท่ีพระตถาคตไมทรงเห็นแลว ไมมีในโลกน้ี อนึ่ง 
                บทธรรมนอยหนึง่ท่ีควรรู พระตถาคตไมทรงรูแลว ไมมี 
                พระตถาคตทรงทราบยิ่ง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองนําไปท้ังปวง 
                เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจกัษุ (ผูทรง 
                เห็นท่ัว) ฯ 
        [๒๙๒] คําวา สมนฺตจกฺขุ ความวา ช่ือวาสมันตจักษุ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        พระพุทธญาณ ๑๔ คือ ญาณในทุกข ๑ ญาณในทุกขสมุทัย ๑ ญาณในทุกขนิโรธ ๑  
ญาณในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ๑ ญาณในอรรถปฏิสัมภิทา ๑ญาณในธรรมปฏิสัมภิทา ๑ ญาณใน 
นิรุตติปฏิสัมภิทา ๑ ญาณในปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ ญาณในความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย ๑ ญาณ 
ในฉันทะเปนท่ีมานอนและกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวท้ังหลาย ๑ ญาณในยมกปาฏิหาริย ๑ญาณ 
ในมหากรุณาสมาบัติ ๑ สัพพัญุตญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑ บรรดาพระพุทธญาณ ๑๔ ประการนี ้ 
พระญาณ ๘ ขางตน เปนญาณท่ัวไปดวยพระสาวก พระญาณ ๖ ไมท่ัวไปดวยพระสาวก ฯ 
        [๒๙๓] ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา สภาพท่ีทนไดยากแหงทุกข พระตถาคต 
ทรงทราบแลวตลอดท้ังหมด ท่ีมิไดทรงทราบไมมี ช่ือวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้น 
 ไมมีเคร่ืองกั้น สภาพท่ีทนไดยากแหงทุกข พระตถาคตทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรงทําใหแจง 
แลว ทรงถูกตองแลวตลอดทั้งหมดดวยพระปญญา ท่ีมิไดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี ... 
สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย สภาพเปนท่ีดบัแหงนิโรธ สภาพเปนทางแหงมรรค สภาพปญญาอัน 
แตกฉานดีในอรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดีในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา  
สภาพปญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแหงนรุิตติปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดใีนปฏิภาณแหง  
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ปฏิภาณปฏิสัมภิทา พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเหน็แลว ทรงรูแจงแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูก 
ตองแลวตลอดทั้งหมดดวยดวยพระปญญา ท่ีมิไดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี...ญาณในความยิ่ง 
และหยอนแหงอินทรีย ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวท้ังหลาย ญาณใน 
ยมกปาฏิหาริย ญาณในมหากรุณาสมาบัตพิระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรง 
ทําใหแจงแลวทรงถูกตองแลวตลอดท้ังหมดดวยพระปญญา ท่ีมิไดทรงถูกตองดวยพระปญญาไมมี ...  
ช่ือวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา อารมณท่ีไดเห็น ท่ีไดฟงท่ีไดทราบ ท่ีไดรูแจง ท่ีไดถึง  
ท่ีแสวงหา ท่ีเท่ียวตามหาดวยใจ แหงโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก แหงหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณะ พราหมณเทวดาและมนุษย พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจง 
แลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองแลวตลอดท้ังหมดดวยพระปญญา ท่ีมิไดทรงถูกตองแลวดวย 
พระปญญาไมมี ช่ือวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
                บทธรรมท่ีพระตถาคตไมทรงเห็นแลว ไมมีในโลกน้ี อนึ่ง 
                บทธรรมนอยหนึง่ท่ีควรรู พระตถาคตไมทรงรูแลวไมมี 
                พระตถาคตทรงทราบยิ่งซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองนําไปท้ังปวง เพราะ 
                ฉะนั้น พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ ฉะนี้แล ฯ 
                        จบญาณกถา ฯ 
                        ______  
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                        มหาวรรค ทิฐกิถา 
        [๒๙๔] ท่ีตั้งแหงทิฐิเทาไร ความกลุมรุมแหงทิฐิเทาไร ทิฐิเทาไร ความถือผิด 
แหงทิฐิเทาไร ความถอนท่ีตัง้แหงทิฐิเปนไฉน ทิฐิคือความลูบคลําดวยความถือผิดเทาไร ฯ 
        ถามวา ท่ีตั้งแหงทิฐิเทาไร ตอบวา ท่ีตัง้แหงทิฐิ ๘ ถามวา ความกลุมรุมแหง 
ทิฐิเทาไร ตอบวา ความกลุมรุมแหงทิฐิ ๑๘ ถามวา ทิฐิเทาไร ตอบวาทิฐิ ๑๖ ถามวา  
ความถือผิดแหงทิฐิเทาไร ตอบวา ความถือผิดแหงทิฐิ ๑๓๐ถามวา ความถอนท่ีตั้งแหงทิฐ ิ
เปนไฉน ตอบวา โสดาปตติมรรคเปนเคร่ืองถอนท่ีตั้งแหงทิฐิ ฯ 
        [๒๙๕] คําวา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดเทาไร ตอบวา ทิฐิ คือ  
ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ  
ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงเวทนา สัญญา สังขารวิญญาณวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปน 
ตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ วา นัน่ 
ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูป เสียง  
 กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
        [๒๙๖] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ซ่ึง จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ  
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วา นั่นของเรานั่นเปนเรา นัน่เปน 
ตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส  
ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส วานั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความ 
ลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงจักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา 
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา วานั่นของเรา นัน่เปนเรา  
นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
        [๒๙๗] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา  
รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ทิฐิ  
คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพ 
สัญเจตนาธรรมสัญเจตนา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความ 
ลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหาโผฏฐัพพตัณหา ธรรม 
ตัณหา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเราทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 108 
ผิดซ่ึงรูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก วา นั่นของเรา นัน่เปนเรา  
นั่นเปนตัวตนของเราทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร  
รสวิจารโผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
        [๒๙๘] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ  
วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรานั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ  
ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปตกสิณ  
โลหิตกสิณ โอทาตกสิณอากาสกสิณ วิญญาณกสิณ วา นั่นของเรา นัน่เปนเรา  นัน่เปนตัวตน 
ของเรา ฯ 
        [๒๙๙] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงผม ขน เล็บ ฟน หนงั เนื้อ  
เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ฯลฯน้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร  
สมองศีรษะ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
        [๓๐๐] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงจักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ  
สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะกายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  
มนายตนะ ธรรมายตนะ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ  
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ 
กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปน 
ตัวตนของเรา ฯ 
        [๓๐๑] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงจักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย  
ชิวหินทรีย กายินทรีย   ชีวิตนิทรีย   โสมนัสสินทรีย   โทมนัสสินทรีย  อุเปกขินทรีย  
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย วาน่ันของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปน 
ตัวตนของเรา ฯ 
        [๓๐๒] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงกามธาตุ รูปธาตุ  อรูปธาตุ กามภพ  
รูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ  
ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตติยฌานจตุตถฌาน เมตตาเจโตวิมุติ กรุณาเจโตวมุิติ มุทิตาเจโตวิมุติ อุเปกขา 
เจโตวิมุติอากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจญัญายตนสมาบัติ  เนว 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
        [๓๐๓] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงอวิชชา สังขาร  วิญญาณ นามรูป   
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สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชราและมรณะ วา นัน่ของเรา นั่นเปน 
เรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือความลูบคลําดวยความถือผิดอยางนี้ ฯ 
        [๓๐๔] ท่ีตั้งแหงทิฐิ ๘ เปนไฉน แมขันธท้ังหลายก็เปนท่ีตั้งแหงทิฐิ   แมอวิชชา 
 ผัสสะ สัญญา วิตก อโยนิโสมนสิการ มิตรช่ัว เสียงแตท่ีอ่ืนทุกอยางเปนท่ีตั้งแหงทิฐิ ฯ 
        ขันธท้ังหลายเปนเหตุ เปนปจจยั ช่ือวาเปนท่ีตั้งแหงทิฐิ เพราะอรรถวา  เปนท่ีอาศัย 
ตั้งข้ึน แมขันธท้ังหลายก็เปนท่ีตั้งแหงทิฐิอยางนี้ ... อวิชชา ...ผัสสะ ... สัญญา ... วิตก ...  
อโยนิโสมนสิการ ... มิตรช่ัว เสียงแตท่ีอ่ืน ก็เปนเหตุเปนปจจัย ช่ือวาเปนท่ีตั้งแหงทิฐิ เพราะ 
อรรถวาเปนท่ีอาศัยตั้งข้ึน แมเสียงแตท่ีอ่ืนก็เปนท่ีตั้งแหงทิฐิอยางนี้ ท่ีตัง้แหงทิฐิ ๘ เหลานี้ ฯ 
        [๓๐๕] ความกลุมรุมแหงทิฐิ ๑๘ เปนไฉน ทิฐิ คือ ทิฐิไป ทิฐิรกชัฏ ทิฐิ 
กันดาร ทิฐิเปนเส้ียนหนาม   ทิฐิวิบัติ   ทิฐิเปนสังโยชน   ทิฐิเปนลูกศร  ทิฐิเปนสมภพ  
ทิฐิเปนเคร่ืองกังวล ทิฐิเปนเคร่ืองผูกพัน ทิฐิเปนเหว ทิฐิเปนอนุสัย ทิฐิเปนเหตุให 
เดือดรอน ทิฐิเปนเหตุใหเรารอน ทิฐิเปนเคร่ืองรอยกรองทิฐิเปนเคร่ืองยึดม่ัน ทิฐเิปน 
เหตุใหถือผิด ทิฐิเปนเหตุใหลูบคลํา ความกลุมรุมแหงทิฐิ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
        [๓๐๖] ทิฐิ ๑๖ เปนไฉน คือ อัสสาททิฐิ ๑ อัตตานทิุฐิ ๑ มิจฉาทิฐิ ๑   
สักกายทิฐิ ๑ สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวตัถุ ๑ อุจเฉททิฐอัินมีสักกายะเปนวัตถุ ๑ อันต 
คาหิกทิฐิ ๑ ปุพพันตานุทิฐิ ๑ อปรันตานุทิฐิ ๑ สังโยชนิกาทิฐิ ๑ ทิฐิอันกางกั้นดวย 
มานะวาเปนเรา ๑ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเรา ๑ ทิฐิอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ ๑ ทิฐิอัน 
สัมปยุตดวยโลกวาทะ ๑ ภวทิฐิ ๑ วภิวทิฐิ ๑ ทิฐิ ๑๖เหลานี้ ฯ 
        [๓๐๗] อัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการเทาไร อัตตานุทิฐิ ...มิจฉาทิฐิ ...  
สักกายทิฐิ ... สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวตัถุ ...  อุจเฉททิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... อันตคาหิก 
ทิฐิ ... ปุพพันตานุทิฐิ ... อปรันตานุทิฐิ ... สังโยชนิกาทิฐ ิ... ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเรา ...  
ทิฐอัินกางกัน้ดวยมานะวาของเรา... ทิฐิอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ ... ทิฐิอันสัมปยุตดวยโลก 
วาทะ ... ภวทิฐิ ...วิภวทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการเทาไร ฯ 
        [๓๐๘] อัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ อัตตานุทิฐิ ... ๒๐ มิจฉาทิฐิ ... ๑๐  
สักกายทิฐิ ... ๒๐ สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... ๑๕อุจเฉททิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... ๕  
อันตคาหิกทิฐิ ... ๕๐ ปุพพันตานุทิฐิ... ๑๘ อปรันตานุทิฐิ ... ๔๔ สังโยชนิกาทิฐิ ... ๑๘   
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ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวาเรา ... ๑๘ ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวาของเรา ... ๑๘ ทิฐิอันปฏิสังยุต 
ดวยอัตตวาทะ ... ๒๐ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยโลกวาทะ ... ๘ ภวทิฐิ ... ๑๙ วภิวทิฐิ มีความถือผิด 
ดวยอาการ ๑๙ ฯ 
        [๓๐๙] อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนไฉน ทิฐิ คือความลูบคลํา 
ดวยถือความผิดวา สุขโสมนัสอาศัยรูปใดเกิดข้ึน นีเ้ปนอัสสาทะ(ความยินด)ี แหงรูป ทิฐิไมใช 
อัสสาทะ อัสสาทะมิใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหน่ึงอัสสาทะเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิละอัสสาทะ นี้ 
ทานกลาววา อัสสาททิฐิ อัสสาททิฐิเปนมิจฉาทิฐิ เปนทิฐิวิบัติ บุคคลผูประกอบดวยทิฐิ 
วิบัตินั้น เปนผูมีทิฐิวิบัติ บุคคลผูมีทิฐิวิบัติ ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรนั่งใกล ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก ทิฐิใด ราคะใด ราคะไมใชทิฐ ิทิฐิไมใชราคะ  
ทิฐิเปนอยางหนึ่ง ราคะเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและราคะ นี้ทานกลาววา ทิฐริาคะ บุคคลผูประกอบ 
ดวยทิฐินั้นและราคะนั้น เปนผูยินดใีนทิฐริาคะ ทานท่ีใหในบุคคลผูยนิดีในทิฐิราคะ เปนทาน 
ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก อัสสาททิฐิเปน 
มิจฉาทิฐิ บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ มีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดรัิจฉาน  
อนึ่งบุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ สมาทาน กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ใหบริบูรณ 
ตามทิฐิ ธรรมท้ังปวง คือ เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจและสังขาร เหลานั้น ยอม 
เปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืช 
น้ําเตาขม ท่ีเขาฝงลงในแผนดินเปยก อาศัยรสแผนดินและรสนํ้า พืชท้ังปวงนั้นยอมเปนไปเพื่อ 
ความเปนของมีรสขม รสปรา ไมเปนสาระ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสะเดาเปน ตนนัน้มีพืชเลว  
ฉันใด บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ ก็ฉันนัน้เหมือนกันสมาทานกายกรรม วจีกรรม และ 
มโนกรรม ใหบริบูรณตามทิฐิ ธรรมท้ังปวงคือ เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ และสังขาร  
เหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อผลท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เพือ่มิใชประโยชนเกื้อกูล 
 เพื่อความทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก อัสสาททิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ทิฐิ  
คือ ทิฐิท่ีไป ทิฐิรกชัฏ ฯลฯ ทิฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา ฯ 
        [๓๑๐] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา สุขโสมนัส อาศัยเวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ จักษุ หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รูป เสียงกล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ  
จักษวุิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ จักษุสัมผัส  
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โสตสัมผัส ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส จักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชา 
เวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชาเวทนา  
ใด เกดิข้ึน นี้เปนอัสสาทะแหงมโนสัมผัสสชาเวทนาทิฐไิมใชอัสสาทะ อัสสาทะไมใชทิฐิ ...  
ทิฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา ความเกี่ยวของแหงจิตอันทิฐิกลุมรุม เปนมิจฉาทิฐิซ่ึงจัดเปน 
อัสสาททิฐิ ดวยอาการ ๑๘ นี ้ฯ 
        [๓๑๑] สังโยชนและทิฐมีิอยู สังโยชนแตมิใชทิฐิมีอยู สังโยชนและทิฐิเปน 
ไฉน ความลูบคลําดวยสักกายทิฐิ สักกายทิฐิและสีลัพพตปรามาส เหลานี้เปนสังโยชนและ 
ทิฐิ สังโยชนแตไมใชทิฐิเปนไฉน กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน มานสังโยชน วิจกิจิฉา 
สังโยชน ภวราคสังโยชน อิสสาสังโยชนมัจฉริยสังโยชน อนุสัยสังโยชน อวิชชาสังโยชน  
เหลานี้เปนสังโยชนแตมิใชทิฐิอัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เหลานี้ ฯ 
        [๓๑๒] อัตตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ปุถุชนผูไมไดสดับใน 
โลกน้ี ไมไดเห็นพระอรยิเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจาไมไดรับแนะนําในธรรมของพระ 
อริยเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ  
ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนบาง เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง ยอมเห็นเวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตนเอง เหน็ตนวามีวิญญาณบาง เหน็วญิญาณในตนบาง เห็นตน 
ในวิญญาณบาง ฯ 
        [๓๑๓] ปุถุชนยอมเหน็รูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นปฐวกีสิณโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นปฐวีกสิณ 
และตนไมเปนสองวา ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใดปฐวีกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือน 
เม่ือประทีป น้าํมันกําลังลุกโพลงอยู บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด 
 แสงสวางก็อันนั้น แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนัน้ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ฉั็นนั้น 
เหมือนกนัยอมเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นปฐวีกสิณและตนไมเปนสองวา ปฐว ี
กสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด ปฐวีกสิณก็อันนั้น ทิฐ ิคือ ความลูบคลําดวยความถือผิด  
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุนี้เปน 
อัตตานุทิฐิมีรูปเปนวัตถุท่ี ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ เปนทิฐิวิบัติ บุรุษบุคคลผูประกอบดวย 
อัตตานุทิฐิ ยอมมีคติเปนสอง ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฐิ ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นอาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ  นีลกสิณ ปตกสิณ   
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โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา  
โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนัน้ เราอันใดโอทาตกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเม่ือประทีปน้ํามัน 
กําลังลุกโพลงอยู บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนัน้  
แสงสวางอันใด เปลวไฟกอั็นนั้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกันฯลฯ ยอม 
เห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสอง ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวตัถุ วัตถุ 
ไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหน่ึงทิฐแิละวตัถุนี้เปนอัตตานุทิฐิมีรูปเปนวัตถุ 
ท่ี ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐ ิเปนทิฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ บุคคล 
ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๑๔] ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีรูปอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน 
 เขามีความเหน็อยางนีว้า นีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นัน้มีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้ ช่ือวา 
 ยอมเหน็ตนวามีรูป เปรียบเหมือนตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนีว้า นี่ตนไม นี่เงา  
ตนไมเปนอยางหนึ่งเงาเปนอยางหนึ่ง แตตนไมนี้นัน้แลมเีงาดวยเงานี้ ดงันี้ ช่ือวา ยอมเห็น 
ตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเหน็ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเหน็อยางนี้วา นีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน 
ของเรานี้นั้นมีรูปดวยรูปนี้ ดงันี้ ช่ือวายอมเห็นตนวามีรูป ทิฐิคือ ความลูบคลําดวยความถือผิด  
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่งวัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิละวัตถุ นี้เปน 
อัตตานุทิฐิ มีรูปเปนวัตถุท่ี ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใช 
ทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางนี้ ฯ 
        [๓๑๕] ปุถุชนยอมเหน็รูปในตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนน้ีมีรูปเชนนี้ ดังนี้ ช่ือวายอมเห็น 
รูปในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกล่ินหอมบุรุษพึงพูดถึงดอกไมนัน้อยางนีว้า นี้ดอกไม นี้กล่ิน 
หอม ดอกไมอยางหนึ่งกล่ินหอมอยางหนึง่ แตกล่ินหอมนี้นั้นแลมีอยูในดอกไมนี้ ดังนี้ ช่ือวา  
ยอมเห็นกล่ินหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นเวทนา  
สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขายอมมีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของ 
เรา ก็แลในตัวตนน้ีมีรูปเชนนี้ ดังนี้ ช่ือวายอมเห็นรูปในตน ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความ  
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ถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิฯลฯ นีเ้ปนอัตตานุทิฐมีิรูปเปนวัตถุท่ี ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐ ิ 
ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็รูปในตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๑๖] ปุถุชนยอมเหน็ตนในรูปอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน 
 เขามีความเหน็อยางนีว้า นีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นัน้มีอยูในรูปนี้ ดังนี้ ช่ือวา 
ยอมเห็นตนในรูป เปรียบเหมือนแกวมณีท่ีใสไวในขวด บุรุษพึงพูดถึงแกวมณีนัน้อยางนี้วา นีแ้กว 
มณี นี้ขวด แกวมณีเปนอยางหน่ึง ขวดเปนอยางหนึ่ง แตแกวมณีนีน้ั้นแลมีอยูในขวดนี้ ดังนี้ช่ือวา 
ยอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้็ฉันนั้นเหมือนกนั ยอมเห็นเวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเหน็อยางนี้วานีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน 
ของเรานี้นั้นแลมีอยูในรูปนี้ ดังนี้ ช่ือวายอมเห็นตนในรูป ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด  
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุนี้เปน 
อัตตานุทิฐิ มีรูปเปนวัตถุท่ี ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐ ิ
ปุถุชนยอมเหน็รูปในตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๑๗] ปุถุชนยอมเหน็เวทนาโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเวทนา ... มโนสัมผัสสชาเวทนา โดย 
ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาและตนไมเปนสองวามโนสัมผัสสชาเวทนาอันใด  
เราก็อันนั้นเราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้นเปรียบเหมือนเม่ือประทีปน้ํามันลุกโพลง 
อยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใดแสงสวางก็อันนั้น แสง 
สวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้นฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเหน็มโน 
สัมผัสสชาเวทนาโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาและตนไมเปนสองวา มโน 
สัมผัสสชาเวทนาอันใดเรากอั็นนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้น ทิฐิ คือ ความลูบ 
คลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่งวัตถุเปนอยางหน่ึง ทิฐิและ 
วัตถุ นี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุท่ี ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน  
แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็เวทนาโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๑๘] ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีเวทนาอยางไร ฯ  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความ เปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเราน้ีนั้นแลมีเวทนาดวยเวทนานี้  
ดังนี้ช่ือวาเห็นตนวามีเวทนา เปรียบเหมือนตนไมมีเงาบุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม  
นี้เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาเปนอยางหน่ึง แตวาตนไมนี้นั้นแลมีเงาดวยเงานี้ ดังน้ี ช่ือวายอม 
เห็นตนไมมีเงาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเหน็สัญญา สังขาร วิญญาณ 
รูป โดยความเปนตน เขามีความเหน็อยางนี้วา นีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเราน้ีนั้นแล 
มีเวทนาดวยเวทนานี้ ดังนี้ ช่ือวายอมเห็นตนวามีเวทนา ทิฐิ คือความลูบคลําดวยความถือผิด  
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่งวัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิละวัตถุนี้เปน 
อัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุท่ี ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐ ิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ  
ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีเวทนาอยางนี้ ฯ 
        [๓๑๙] ปุถุชนยอมเหน็เวทนาในตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็และในตัวตนนี้มีเวทนานี้ ดังนี้ ช่ือวายอมเห็น 
เวทนาในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกล่ินหอมบุรุษพึงพดูถึงดอกไมนัน้อยางนีว้า นีด้อกไม นี ้
กล่ินหอม ดอกไมเปนอยางหน่ึงกล่ินหอมเปนอยางหน่ึง แตกล่ินหอมมีอยูในดอกไมนี้ ดังนี้  
ช่ือวายอมเห็นกล่ินหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเหน็ 
สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วานี้แลเปนตัวตนของเรา  
ก็แลในตัวตนนี้มีเวทนา ดังนี้ ช่ือวายอมเห็นเวทนาในตนทิฐ ิคือ ความลูบคลําดวยความถือผิด  
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ฯลฯนี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุท่ี ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉา 
ทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐ ิปุถุชนยอมเหน็เวทนาในตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๐] ปุถุชนยอมเหน็ตนในเวทนาอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูปโดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเราน้ีนั้นแลมีอยูในเวทนานี้ ดังน้ี  
ช่ือวายอมเห็นตนในเวทนา เปรียบเหมือนฯลฯ ช่ือวายอมเห็นแกวมณใีนขวด ฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ... ช่ือวา ยอมเหน็ตนในเวทนา ทิฐิ คือความลูบคลําดวย 
ความถือผิดทิฐิไมใชวตัถุ วตัถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหน่ึง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิละ 
วัตถุนี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุท่ี ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
 แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็ตนในเวทนาอยางนี้ ฯ  
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        [๓๒๑] ปุถุชนยอมเหน็สัญญาโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาสัญญา ... มโนสัมผัสสชาสัญญา โดย 
ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและตนไมเปนสองวามโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด  
เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น เปรียบเหมือนเม่ือประทีปน้ํามันลุกโพลง 
อยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือน 
กัน ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและตนไมเปนสองวา มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด เราก็อันนั้น  
เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ  
วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่งนี้เปนอัตตานุทิฐิ มีสัญญาเปนวัตถุท่ี ๑  
อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นสัญญาโดย 
ความเปนตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๒] ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีสัญญาอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน 
 เขามีความเหน็อยางนีว้า นีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีสัญญาดวยสัญญานี้  
ดังนี้ ช่ือวายอมเห็นตนวามีสัญญา เปรียบเหมือนตนไมมีเงา ... ช่ือวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด  
บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเหน็สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปน 
ตน ... นี้เปนอัตตานุฐิทิมีสัญญาเปนวัตถุ ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปน 
สังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสัญญาอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๓] ปุถุชนยอมเหน็สัญญาในตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนน้ีมีสัญญานี้ ดังนี้ ช่ือวายอมเห็น 
สัญญาในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกล่ินหอม ...ช่ือวายอมเห็นกล่ินหอมในดอกไม ฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเหน็สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน ...  
นี้เปนอัตตานทิุฐิมีสัญญาเปนวัตถุท่ี ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็สัญญาในตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๔] บุคคลยอมเหน็ตนในสัญญาอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้เปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในสัญญาน้ี ดังนี้   
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ช่ือวายอมเห็นตนในสัญญา เปรียบเหมือนแกวมณีท่ีเขาใสไวในขวด ... ช่ือวายอมเหน็แกวมณใีน 
ขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา  
โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสัญญาเปนวัตถุท่ี ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ 
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในสัญญาอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๕] ปุถุชนยอมเหน็สังขารโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเจตนา ... มโนสัมผัสสชาเจตนา โดย 
ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาและตนไมเปนสองวามโนสัมผัสสชาเจตนาอันใด  
เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาเจตนาก็อันนั้นเปรียบเหมือนเม่ือประทีปน้ํามันกาํลังลุกโพลง 
อยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ 
เหมือนกนั ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาโดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุ 
ท่ี ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐ ิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นสังขาร 
โดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๖] ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีสังขารอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน 
 เขามีความเหน็อยางนีว้า นีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นัน้แลมีสังขารดวยสังขารนี้  
ดังนี้ ช่ือวายอมเห็นตนมีสังขาร เปรียบเหมือนตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้ ... ดังนี้  
ช่ือวายอมเห็นวาตนไมมีเงาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเหน็วิญญาณ รูป  
เวทนาสัญญา โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุท่ี ๒ อัตตานุทิฐิเปน 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสังขารอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๗] ปุถุชนยอมเหน็สังขารในตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนน้ีมีสังขารเหลานี้ ดังนี้ ช่ือวายอม 
เห็นสังขารในตนเปรียบเหมือนดอกไมมีกล่ินหอม ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้็ฉันนั้น 
เหมือนกนั ยอมเห็นวิญญาณ รูปเวทนา สัญญา โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขาร 
เปนวัตถุท่ี ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็น 
สังขารในตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๘] ปุถุชนยอมเหน็ตนในสังขารอยางไร ฯ  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเราน้ีนั้นแลมีอยูในสังขารนี้ ดังนี้  
ช่ือวายอมเห็นตนในสังขาร เปรียบเหมือนแกวมณีท่ีเขาใสไวในขวด ... ช่ือวาเหน็แกวมณีในขวด  
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเหน็วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดย 
ความเปนตน ...นี้เปนอัตตานทิุฐิมีสังขารเปนวัตถุท่ี  ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี ้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็ตนในสังขารอยางนี้ ฯ 
        [๓๒๙] ปุถุชนยอมเหน็วิญญาณโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุวญิญาณ ... มโนวิญญาณ โดยความเปนตน คือ 
 ยอมเหน็มโนวิญญาณและตนไมเปนสองวา มโนวิญญาณอันใด เรากอั็นนั้น เราอันใด มโน 
วิญญาณก็อันนั้น เปรียบเหมือนประทีปน้าํมันอันลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและ 
แสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนีก้็ฉันนั้นเหมือนกนั ยอมเห็นมโนวิญญาณ 
โดยความเปนตน... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุท่ี ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐ ิฯลฯ เหลานี ้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็วิญญาณโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
        [๓๓๐] ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีวิญญาณอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความเปนตน เขามี 
ความเหน็อยางนี้วา นีแ้ลเปนตัวตนของเราแตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีวิญญาณดวยวิญญาณน้ี  
ดังนี้ ช่ือวายอมเห็นตนวามีวญิญาณ เปรียบเหมือนตนไมมีเงา ... ช่ือวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด  
บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเหน็รูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความเปนตน  
นี้เปนอัตตานทิุฐิมีวิญญาณเปนวัตถุท่ี ๒ อัตตานทิุฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน  
แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีวิญญาณอยางนี้ ฯ 
        [๓๓๑] ปุถุชนยอมเหน็วิญญาณในตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความเปนตน เขา 
มีความเหน็อยางนี้วา นีแ้ลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้มีวิญญาณนี้ ดังนี้ ช่ือวายอมเห็น 
วิญญาณในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกล่ินหอม... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั  
ยอมเห็นรูป เวทนาสัญญา สังขาร โดยความเปนตน ... นีเ้ปนอัตตานุทิฐมีิวิญญาณเปนวัตถุท่ี ๓ 
อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิปุถุชน ยอมเห็นวิญญาณใน 
ตนอยางนี้ ฯ  
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        [๓๓๒] ปุถุชนยอมเหน็ตนในวิญญาณอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความเปนตน เขามี 
ความเหน็อยางนี้วา นีแ้ลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในวิญญาณน้ี ดังนี้  
ช่ือวายอมเห็นตนในวิญญาณ เปรียบเหมือนแกวมณีท่ีเขาใสไวในขวด ... ช่ือวายอมเห็นแกวมณใีน 
ขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดย 
ความเปนตน นี้เปนอัตตานทิุฐิมีวิญญาณเปนวัตถุท่ี ๔ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชนแตไมใชทิฐิ  
ปุถุชนยอมเหน็ตนในวิญญาณอยางนี้ อัตตานุทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เหลานี ้ฯ 
        [๓๓๓] มิจฉาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๒ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดแหงมิจฉาทิฐิอันกลาวถึงวัตถุอยางนี้วา ทานท่ี 
ใหแลวไมมีผล ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหน่ึงวตัถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิละ 
วัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฐิมีวัตถุผิดที่ ๑ มิจฉาทิฐิเปนทิฐวิิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ  
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดแหงมิจฉาทิฐิอันกลาวถึงวัตถุอยางนี้วา ยัญท่ีบูชาแลว 
ไมมีผล ฯลฯ การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนา 
ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูผุดเกิดขึน้ก็ไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้ 
และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวส่ังสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ทิฐิไมใชวัตถุ  
วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฐิมีวัตถุ ๑๐  
มิจฉาทิฐิเปนทิฐิวิบัติ ฯลฯ บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ ยอมมีคติเปน ๒ ฯลฯ เหลานี ้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ มิจฉาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ 
        [๓๓๔] สักกายทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
        ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ มิไดเห็นพระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรมของพระ 
อริยะเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเหน็สัปบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ 
 ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนบาง เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูป 
ในตนบาง เหน็ตนในรูปบางยอมเหน็เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตนบาง  
เห็นตนวามีวญิญาณบาง เหน็ตนในวิญญาณบาง เหน็วิญญาณในตนบาง ฯ 
        ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นปฐวกีสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณโดยความเปนตน คือ  
ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนัน้ เราอันใด โอทาต  
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กสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเม่ือประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู ฯลฯ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก ็
ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนตน ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือ 
ผิด ฯลฯ นี้เปนสักกายทิฐิมีรูปเปนวัตถุท่ี ๑ สักกายทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน  
แตมิใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯลฯ สักกายทิฐมีิความถือผิดดวยอาการ ๒๐  
เหลานี้ ฯ 
        [๓๓๕] สัสสตทิฐิมีสักกายทิฐิเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕เปนไฉน ฯ 
        ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเหน็พระอริยะเจา ... ไมไดรับแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ ยอมเห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เหน็ตนในรูปบางเห็นตนวามีเวทนาบาง  
เห็นตนวามีสัญญาบาง เห็นตนวามีสังขารบาง เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง  
เห็นตนในวิญญาณบาง ฯ 
        ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน  
เขามีความเหน็อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเราน้ีนั้นแล มีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้  
ช่ือวายอมเห็นตนวามีรูป เปรียบเหมือนตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม นีเ้ 
งา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาเปนอยางหนึ่ง แตวาตนไมนีน้ั้นแล มีเงาดวยเงานี้ ดังนี้ ช่ือวายอม 
เห็นตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกนั ยอมเห็นเวทนา... โดยความ 
เปนตน นีเ้ปนสัสสตทิฐิอันมีสักกายทิฐิเปนวัตถุท่ี ๑ สัสสตทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเหน็ตนวามีรูปอยางนี้ ฯลฯ สัสสตทิฐิอันมีสักกายทิฐ ิ
เปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕เหลานี้ ฯ 
        [๓๓๖] อุจเฉททิฐิอันมสัีกกายเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕เปนไฉน ฯ 
        ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเหน็พระอริยะเจา ... ไมไดรับแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เหน็เวทนาโดยความเปนตนเหน็สัญญาโดยความเปนตน  
เห็นสังขารโดยความเปนตน เห็นวิญญาณโดยความเปนตน ฯ 
        ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นปฐวกีสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณโดยความเปนตน คือ  
ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนัน้ เราอันใด โอทาตกสิณ 
ก็อันนั้น เปรียบเหมือนเม่ือประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู ฯลฯ นี้เปนอุจเฉทิฐิอันมีสักกกายทิฐิ  
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เปนวัตถุท่ี ๑ อุจเฉททิฐิเปนมิจฉาทิฐิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็น 
รูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯลฯ อุจเฉททิฐิอันมีสักกายเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ 
 เหลานี้ ฯ 
        [๓๓๗] อันตคาหิกทิฐมีิความถือผิดดวยอาการ ๕๐ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น  
สรีระก็อันนั้น ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ือง 
หนาแตตายแลว ยอมเปนอีก ยอมไมเปนอีกก็มี  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีกก็หา 
มิไดยอมไมเปนอีกกห็ามิได ยอมถือผิดดวยอาการเทาไร ฯ 
        ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกเท่ียง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา  
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ ฯ 
        [๓๓๘] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกเท่ียง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของเท่ียง ทิฐินั้นถือ 
เอาท่ีสุดเชนนัน้ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐไิมใชวัตถุวัตถุไมใชทิฐิ ทิฐแิละ 
วัตถุ นี้เปนทิฐท่ีิถือเอาท่ีสุดวาโลกเท่ียงท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐเิปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสัง 
โยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนโลกและเปนของเท่ียง ฯลฯ  
สัญญาเปนโลกและเปนของเท่ียง ฯลฯ สังขารเปนโลกและเปนของเท่ียง ฯลฯ วิญญาณเปนโลก 
และเปนของเที่ยง ฯลฯ ทิฐนิั้นถือเอาท่ีสุด เชนนัน้ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหกิทิฐิ 
ทิฐิไมใชวัตถุ ... นี้เปนทิฐิท่ีถือเอาท่ีสุดวาโลกเท่ียงท่ี ๕ อันตคาหิกทิฐเิปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ  
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกเท่ียงยอมถือผิดดวยอาการ ๕ 
 เหลานี้ ฯ 
        [๓๓๙] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกไมเท่ียง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของไมเท่ียง ทิฐินัน้ 
ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ นี้เปนทิฐท่ีิถือเอาท่ีสุดวาโลก 
ไมเท่ียงท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐเิปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯลฯ ทิฐิ  
คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนโลกและเปนของไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาเปนโลก 
และเปนของไมเท่ียง ฯลฯ สังขารเปนโลกและเปนของไมเท่ียง วิญญาณเปนโลกและเปนของไม 
เท่ียง ทิฐินัน้ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา อนตคาหิกทิฐิ อันตคาหิกทิฐเิปนมิจฉา  
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ทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐ ิทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกไมเท่ียง ยอมถือผิด 
ดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๐] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกมีท่ีสุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําสีเขียวแผไปสูโอกาสนิดหนอย เขามีความเหน็อยางนี้วา 
โลกน้ีมีท่ีสุดกลม ดังนี้ เขาจงึมีความสําคัญวาโลกมีท่ีสุด ทิฐิ คือความลูบคลําดวยความถือผิด 
วา ท่ีท่ีแผไปนัน้เปนวตัถุและเปนโลก เคร่ืองท่ีแผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้นถือเอาท่ีสุด 
เชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวาอันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง  
วัตถุเปนอยางหน่ึงทิฐแิละวตัถุ นี้เปนทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวาโลกมีท่ีสุดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปน 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเหลืองแผไป  
ทําสีแดงแผไป ทําสีขาวแผไป ทําแสงสวางแผไป สูโอกาสนิดหนอย เขามีความคิดอยางนีว้า 
 โลกน้ีมีท่ีสุดกลม ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวาโลกมีท่ีสุดทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด 
วา ท่ีท่ีแผไปนัน้เปนวตัถุและเปนโลก เคร่ืองท่ีแผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้นถือเอาท่ีสุด 
เชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวาอันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกมีท่ีสุด ยอมถือ 
ผิดดวยอาการ ๕เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๑] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกไมมีท่ีสุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําสีเขียวแผไปสูโอกาสอันกวาง เขามีความเห็นอยางนี้วา  
โลกน้ีไมมีท่ีสุด หาท่ีสุดมิได ดังนี้ จึงมีความสําคัญวาโลกไมมีท่ีสุด ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวย 
ความถือผิดวา ท่ีท่ีแผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลกเคร่ืองท่ีแผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้น 
ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปน 
ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวาโลกไมมีท่ีสุดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
แตไมใชทิฐิ ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําสีเหลือง ทําสีแดง ทําสีขาว ทําแสงสวางแผไปสูโอกาส 
อันกวาง เขามีความเหน็อยางนี้วา โลกน้ีไมมีท่ีสุด หาท่ีสุดมิไดดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวา โลก 
ไมมีท่ีสุด ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ที่ท่ีแผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลก เคร่ืองท่ีแผ 
ไปนั้นเปนตนและเปนโลกทิฐินั้นถือเอาท่ีสุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา อันตคาหกิทิฐิ ฯลฯ  
ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกไมมีท่ีสุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ  
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        [๓๔๒] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา ชีพอันนัน้ สรีระก็อันนัน้ ยอมถือผิดดวยอาการ ๕  
เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนชีพและสรีระ ชีพอันใด  สรีระก ็
อันนั้น ทิฐนิั้นถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐทิิฐิไมใชวัตถุ วัตถุ 
ไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา ชีพอันนั้น สรีระกอั็นนั้นท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐิเปน 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้สังโยชน แตไมใชทิฐ ิทิฐิคือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนา 
เปนชีพและเปนสรีระ สัญญาเปนชีพและเปนสรีระ สังขารเปนชีพและเปนสรีระ วิญญาณเปนชีพ 
และเปนสรีระชีพอันใด สรีระก็อันนั้น ทิฐนิั้นถือเอาท่ีสุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้จึงช่ือวาอันต 
คาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๓] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน ยอมถือผิดดวยอาการ ๕  
เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนสรีระ ไมใชชีพ  รูปนั้นเปนสรีระ  
ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระเปนอยางหนึ่ง ทิฐนิั้นถือเอาท่ีสุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา อันต 
คาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ...นี้เปนทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา ชีพเปนอ่ืน สรีระกเ็ปน 
อ่ืนท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนสรีระ ไมใชชีพ สัญญาเปนสรีระ 
 ไมใชชีพ สังขารเปนสรีระ ไมใชชีพ วิญญาณเปนสรีระ ไมใชชีพ วิญญาณน้ันเปนสรีระ ชีพ 
เปนอยางหน่ึง สรีระก็เปนอยางหนึ่ง ทิฐินัน้ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันต 
คาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวาชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๔] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ยอมถือผิดดวย 
อาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ สัตว 
แตการแตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติข้ึนบาง เกดิบางทิฐินั้นถือเอาท่ีสุดเชนนั้น  
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐไิมใชวัตถุวัตถุไมใชทิฐิ  ...  นี้เปนทิฐิอันถือเอาท่ีสุด 
วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานีเ้ปน 
สังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ  
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 สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ วิญญาณ 
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติข้ึนบาง  
เกิดบาง ทิฐนิัน้ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐ ิฯลฯ ทิฐิอันถือเอา 
ท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๕] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก ยอมถือผิด 
ดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ สัตว 
แตกายแตกแลวยอมขาดสูญ ยอมพินาศไป สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก ทิฐินั้นถือ 
เอาท่ีสุดเชนนัน้ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐิทิฐไิมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปน 
ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีกท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐิเปน 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ 
 สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละสังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ วิญญาณ 
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมไมเปนอีก ทิฐินั้นถือเอาท่ีสุด 
เชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐฯิลฯ ทิฐอัินถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแต 
ตายแลวยอมไมเปนอีก ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๖] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกมี็  ยอมไม 
เปนอีกก็มี ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ สัตว 
แตกายแตกแลวยอมเปนอีกกมี็ ยอมไมเปนอีกก็มี ทิฐินัน้ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ัน 
จึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ  
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ 
 สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ วิญญาณ 
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกกมี็ ยอมไมเปนอีกก็มี ทิฐิ  
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นี้ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐ ิฯลฯ ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา  
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๗] ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็  หามิได ยอม 
ไมเปนอีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ สัตว 
แตกายแตกแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ทิฐินัน้ถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะ 
ฉะนั้นจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐ ิทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิไดท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปน 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
        ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ  
สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกน้ีแหละ วิญญาณ 
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก ็
หามิได ทิฐนิั้นถือเอาท่ีสุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุ 
ไมใชทิฐิ ... ทิฐิและวตัถุ นี้เปนทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก 
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดท่ี ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน  
แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปน 
อีกก็หามไิด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้อันตคาหิกทิฐิยอมถือผิดดวยอาการ ๕๐ เหลานี ้
        [๓๔๘] ปุพพันตานุทิฐ ิ(ความตามเหน็ขันธสวนอดตี) ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘  
เปนไฉน ฯ 
        สัสสตทิฐิ (ทิฐิวาตนและโลกเท่ียง) ๔ เอกัจจสัสสติกาทิฐิ (ทิฐวิาตนและโลก 
เท่ียงเปนบางอยาง) ๔ อันตานันติกาทิฐิ (ทิฐิวาโลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได) ๔ อมราวิกเขปกา 
ทิฐิ (ทิฐิซัดสายไมตายตัว) ๔ อธิจจสมุปปนนิกาทิฐ(ิทิฐิวาตนและโลกเกิดข้ึนลอยๆ) ๒  
ปุพพันตานุทิฐ ิยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘เหลานี้ ฯ 
        [๓๔๙] อปรันตานุทิฐิ (ความตามเหน็ขันธสวนอนาคต) ยอมถือผิดดวยอาการ ๔๔  
เปนไฉน ฯ 
        สัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตนเม่ือตายแลวมีสัญญา) ๑๗ อสัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตน  
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เม่ือตายแลวไมมีสัญญา) ๘ เนวสัญญีนาสัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตนเมื่อตายแลวมีสัญญาก็มิใช ไมมี 
สัญญาก็มิใช) ๘ อุจเฉทวาททิฐิ (ทิฐิวาสัตวตายแลวขาดสูญ) ๗ ทิฐิธรรมนิพพานวาททิฐิ  
(ทิฐิวานิพพานเปนปจจุบันเปนธรรมอยางยิง่ของสัตว) ๕ อปรันตานุทิฐิ ยอมถือผิดดวยอาการ ๔๔  
เหลานี้ ฯ 
        [๓๕๐] สังโยชนิกาทิฐิ (ทิฐิเปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ) ยอมถือ ผิดดวย 
อาการ ๑๘ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิ คือ ทิฐิท่ีไป ทิฐิท่ีรกชัฏ ฯลฯ ทิฐิเปนเหตุใหถือผิด ทิฐิเปนเหตุใหลูบคลํา  
สังโยชนิกาทิฐ ิยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
        [๓๕๑] ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิด ดวยอาการ๑๘ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาเปนเรา ทิฐิมิใชวัตถุ วตัถุไมใชทิฐิ ...นี้เปนทิฐ ิ
อันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราท่ี ๑ มานวนิพิันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แต 
มิใชทิฐิ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา หูเปนเรา ฯลฯจมูกเปนเรา ฯลฯ ล้ินเปนเรา ฯลฯ กาย 
เปนเรา ฯลฯ ใจเปนเรา ฯลฯธรรมารมณเปนเรา ฯลฯ จักขุวิญญาณเปนเรา ฯลฯ มโนวิญญาณ 
เปนเรา ฯลฯความลูบคลําความถือผิดวาเปนเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิ 
อันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราท่ี ๘ มานวินพิันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
 แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
        [๓๕๒] ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิด ดวยอาการ๑๘ เปนไฉน ฯ 
        ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาของเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ...นี้เปนทิฐ ิ
อันกางกั้นดวยมานะวาของเราท่ี ๑ มานวนิพิันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แต 
ไมใชทิฐิ ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวา หูของเรา ฯลฯจมูกของเรา ฯลฯ ล้ินของเรา ฯลฯ กาย 
ของเรา ฯลฯ ใจของเรา ฯลฯธรรมารมณของเรา ฯลฯ จักขุวิญญาณของเรา ฯลฯ มโนวญิญาณ 
ของเรา ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ของเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอัน 
กางกั้นดวยมานะวา ของเรา ท่ี ๘ มานวินพินัธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน  
แตมิใชทิฐิ ทิฐอัินกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
        [๓๕๓] ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน ยอมถือผิดดวยอาการ ๒๐เปนไฉน ฯ 
        ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเหน็พระอริยเจา ... ไมไดรับแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เหน็ตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง ฯลฯ  
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 เห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน เหน็ตนวามีวิญญาณบาง เหน็วญิญาณ 
ในตนบาง เหน็ตนในวิญญาณบาง ฯลฯ 
        ปุถุชนมองเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐว ี
กสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสอง เปรียบ 
เหมือนเม่ือประทีปน้ํามันลุกโพลงอยูบุคคลเห็นเปลวไฟ และแสงสวางไมเปนสองฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเหน็โอทาตกสิณโดยความเปนตน ฯลฯ นี้เปนทิฐิอัน 
ปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะมีรูปเปนวัตถุท่ี ๑ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะเปนมิจฉาทิฐ ิฯลฯ เหลานี ้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน ยอมถือผิด ดวยอาการ ๒๐  
เหลานี้ ฯ 
        [๓๕๔] ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ยอมถือผิด ดวยอาการ ๘เปนไฉน ฯ 
        ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกเท่ียง เปนทิฐิ อันปฏิสังยุต ดวยวาทะ 
ปรารภโลก ทิฐิไมใชวตัถุ วตัถุมิใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกท่ี ๑  
ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
        ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกไมเท่ียง ฯลฯ ตนและโลกเท่ียงก็มี ไม 
เท่ียงก็มี ตนและโลกเท่ียงกห็ามิได ไมเท่ียงก็หามิได ตนและโลกมีท่ีสุด ตนและโลกไมมีท่ีสุด 
 ตนและโลกมีท่ีสุดก็มี ไมมีท่ีสุดกมี็ ตนและโลกมีท่ีสุดก็หามิได ไมมีท่ีสุดก็หามิได เปนทิฐิอัน 
ปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐอัินปฏิสังยุตดวยวาทะ 
ปรารภโลกท่ี ๘ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ยอมถือผิดดวยอาการ ๘เหลานี้ ฯ 
        [๓๕๕] ความถือผิดดวยความติดอยู เปนภวทิฐิ ความถือผิดดวยความแลนเลยไป  
เปนวภิวทิฐิ อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนภวทิฐเิทาไร เปนวภิวทิฐเิทาไร  
อัตตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิเทาไร เปนวภิวทิฐิเทาไร ฯลฯ ทิฐิอัน 
ปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก มีความถือผิดดวยอาการ ๘ เปนภวทิฐิเทาไร เปนวภิวทิฐิเทาไร ฯ 
        อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนภวทิฐกิมี็ เปนวภิวทิฐกิ็มี อัตตานุทิฐ ิ
มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวภิวทิฐ ิ๕ มิจฉาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ 
 เปนวภิวทิฐิท้ังหมด สักกายทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐ ิ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕ 
 สัสสตทิฐิอันมีสักกายเปนวตัถุมีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ เปนภวทิฐท้ัิงหมด อุจเฉททิฐิ  
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อันมีสักกายเปนวัตถุมีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวภิวทิฐิท้ังหมด ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา 
 โลกเท่ียงมีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิท้ังหมด ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกไมเท่ียง  
มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวภิวทิฐิท้ังหมด ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวาโลกมีท่ีสุด มีความถือผิด 
ดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มี เปนวภิวทิฐกิ็มี ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา โลกไมมีท่ีสุด มีความ 
ถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐิก็มี ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา ชีพอันนั้น สรีระ 
ก็อันนั้น มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิท้ังหมด ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา ชีพเปนอ่ืน  
สรีระก็เปนอ่ืนมีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิท้ังหมด ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ือง 
หนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิท้ังหมด ทิฐิอันถือเอา 
ท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวภิวทิฐิท้ังหมด 
 ทิฐิอันถือเอาท่ีสุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี มีความถือผิด 
ดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มีเปนวภิวทิฐกิ็มี อปรันตานุทิฐ ิมีความถือผิดดวยอาการ ๔๔  
เปนภวทิฐิก็มีเปนวภิวทิฐกิ็มี สังโยชนิกาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนภวทิฐกิมี็  
เปนวภิวทิฐิกมี็ ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวา เปนเรา มีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนวภิวทิฐ ิ
ท้ังหมด ทิฐิอันกางกัน้ดวยมานะวา ของเรา มีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนภวทิฐท้ัิงหมด 
 ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕  
ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก มีความถือผิดดวยอาการ ๘ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐิก็มี  
ทิฐิท้ังหมดเปนอัตตานุทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ เปนสักกายทิฐิ เปนอันตคาหกิทิฐิ เปนสังโยชน ิ
กาทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตนเปนภวทิฐิ เปนวิภวทิฐิชนเหลาใดยึดถือทิฐ ิ๒  
อยางนี้ ญาณในนิโรธยอมไมมีแกชนเหลานั้น สัตวโลกนี้ยึดถือในทิฐใิด ก็เปนผูมีสัญญาวิปริต 
เพราะทิฐินัน้ ฯ 
        [๓๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวดาและมนุษยผูถูกทิฐ ิ๒ อยางกลุมรุมแลว พวกหนึ่ง 
ยอมติดอยู พวกหนึ่งยอมแลนไป สวนผูมีจักษุเห็นอยู ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็เทวดาและมนษุยพวกหนึ่งยอมติดอยูอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เทวดาและมนษุยผูชอบภพ ยนิดีในภพ บันเทิงอยูในภพ จติของเทวดาและมนุษยเหลานั้นยอม 
ไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในธรรมท่ีเราแสดงเพื่อความดับภพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เทวดาและมนษุยพวกหนึ่งยอมติดอยูอยางนี้แล ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมแลนไปอยางไร ก็เทวดาและมนุษย  
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พวกหนึ่งยอมอึดอัด ระอา เกลียดชังภพ ยอมยินดีความปราศจากภพวา ชาวเราเอย ไดยินวา 
เม่ือใด ตนแตกายแตกไปแลวยอมขาดสูญยอมพินาศ เม่ือนั้น ตนเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมไมเปนอีก เพราะฉะนั้นความไมเกดินีล้ะเอียด ประณีต ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เทวดาและ 
มนุษยพวกหนึง่ยอมแลนไปอยางนี้แล ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็สวนผูมีจักษุเห็นอยูอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเห็นความเปนสัตวตามความเปนจริง คร้ันแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั  
เพื่อดับความเปนสัตว ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนผูมีจักษุเหน็อยู อยางนี้แล ฯ 
          ถาภิกษใุด เหน็ความเปนสัตวตามความเปนจริง และกาวลวง 
          ความเปนสัตวแลว ยอมนอมใจไปในธรรมตามท่ีเปนจริง 
          เพื่อความหมดส้ินแหงภวตณัหา ภิกษุนั้น กาํหนดรู ความ 
          เปนสัตวแลว ผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอม 
          ไมมาสูภพใหม เพราะความไมมีแหงความเปนสัตว ดังนี้ ฯ 
        [๓๕๗] บุคคล ๓ จําพวกมีทิฐวิิบัติ บุคคล ๓ จําพวกมีทิฐิสมบัติ ฯ 
        บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฐวิิบัติ เดียรถีย ๑ สาวกเดียรถีย ๑ บุคคลผูมีทิฐิ 
ผิด ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้มีทิฐิวิบัติ ฯ 
        บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฐิสมบัติ พระตถาคต ๑ สาวกพระตถาคต ๑  
บุคคลผูมีทิฐิชอบ ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้มีทิฐิสมบัติ ฯ 
          นรชนใด เปนคนมักโกรธ มักผูกโกรธ มีความลบหลูลามก 
          มีทิฐิวิบัติ เจาเลห พึงรูจักนรชนนั้นวาเปนคนเลว นรชนใด 
          เปนคนไมมักโกรธ ไมผูกโกรธ ไมลบหลูคุณทาน มีทิฐิ 
          สมบัติ มีปญญา พึงรูจักนรชนนั้นวา เปนผูประเสริฐ ดังนี้ ฯ 
        [๓๕๘] ทิฐิวิบัติ ๓ ทิฐสิมบัติ ๓ ฯ 
        ทิฐิวิบัติ ๓ เปนไฉน ความเหน็วิบัตวิา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของ 
ของเรา ทิฐิวิบัติ ๓ เหลานี้ ฯ 
        ทิฐิสมบัติ ๓ เปนไฉน ความเหน็อันถูกตองวา นัน่ไมใชของเรา นัน่ไมเปนเรา  
นั่นไมใชตวัตนของเรา ทิฐิสมบัติ ๓ เหลานี้ ฯ 
        [๓๕๙] ทิฐิอะไรวา นั่นของเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานั้น ตามถือสวนสุดอะไร   
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ทิฐิอะไรวา นัน่เปนเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานั้น ตามถือสวนสุดอะไร ทิฐิอะไรวา นั่น 
เปนตัวตนของเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานัน้ตามถือสวนสุดอะไร ฯ 
        ความเหน็ตามขันธสวนอดีตวา นั่นของเรา เปนทิฐิ ๑๘ ทิฐิเหลานัน้ ตามถือขันธ 
สวนอดีต ความเห็นตามขันธสวนอนาคตวา นั่นเปนเรา เปนทิฐิ ๔๔ทิฐิเหลานั้นตามถือขันธ 
สวนอนาคต อัตตานุทิฐิมีวัตถุ ๒๐ วา นั่นเปนตัวตนของเรา เปนสักกายทิฐิ มีวัตถุ ๒๐ ทิฐิ ๖๒  
โดยมีสักกายทิฐิเปนประธานทิฐิเหลานั้น ตามถือขันธท้ังสวนอดีตและสวนอนาคต ฯ 
        [๓๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงความเช่ือแนในเรา ชนเหลานัน้ 
ท้ังหมดเปนผูถึงพรอมดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกเช่ือแนในธรรมนี้บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในภพ 
สุทธาวาส ในธรรมนี้ ฯ 
        บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เช่ือแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกน้ี คือ สัตตักขัตตุ 
ปรมโสดาบัน ๑ โกลังโกละโสดาบัน ๑ เอกพิชีโสดาบัน ๑พระสกทาคามี ๑ พระอรหนัตใน 
ปจจุบัน ๑ เช่ือแนในธรรมนี้ ฯ 
        บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เช่ือแนในภพสุทธาวาสในธรรมน้ี บุคคล๕ จําพวกน้ี  
คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุปหัจจปรินพิพายีอนาคามีบุคคล ๑ อสังขารปรินิพพาย ี
อนาคามีบุคคล ๑ สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามีบุคคล ๑ เช่ือแน 
ในภพสุทธาวาสในธรรมน้ี ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงความเช่ือแนในเรา บุคคลเหลานั้น 
ท้ังหมด ถึงพรอมดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกน้ีเช่ือแนในธรรมนี้บุคคล ๕ จําพวกน้ีเช่ือแนใน 
ภพสุทธาวาสในธรรมน้ี ฯ 
        [๓๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเล่ือมใสในเราอยางแนนแฟน บุคคล 
เหลานั้นท้ังหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานัน้รวม ๕จําพวกนี้ เช่ือแนในธรรมน้ี  
บุคคล ๕ จําพวกเช่ือแนในภพช้ันสุทธาวาสในธรรมน้ี ฯ 
        บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เช่ือแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกน้ี คือสัตตักขัตตุ 
ปรมโสดาบัน ๑ ... พระอรหนัตในปจจุบัน ๑ เช่ือแนในธรรมนี้ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 130 
        บุคคล ๕ จําพวกน้ี คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ ... อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
บุคคล ๑ เช่ือแนในภพสุทธาวาสในธรรมน้ี ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเล่ือมใสในเราอยางแนนแฟน บุคคลเหลา 
นั้นท้ังหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้นรวมเปน ๕ จําพวกนี้ เช่ือแนในธรรมนี้ บุคคล ๕  
จําพวกนี้ เช่ือแนในภพสุทธาวาสในธรรมน้ีฉะนี้แล ฯ 
                         จบทิฐิกถา 
                         ____  
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                    มหาวรรค อานาปาณกถา 
        [๓๖๒] เม่ือพระโยคาวจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ญาณ  
๒๐๐ อันเนื่องมาแตสมาธิยอมเกิดข้ึน คือ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ ญาณในธรรมอันเปน 
อุปการะ ๘ ญาณในอุปกิเลส ๑๘ ญาณในโวทาน ๑๓ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ ญาณดวย 
สามารถสมาธิ ๒๔ ญาณดวยสามารถวิปสสนา ๗๒ นิพพิทาญาณ ๘ นพิพิทานุโลมญาณ ๘  
นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ ญาณในวิมุตสุิข ๒๑ ฯ 
        [๓๖๓] ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณในธรรมอันเปนอุปการะ ๘ เปน 
ไฉน ฯ 
        กามฉันทะเปนอันตรายแกสมาธิ เนกขัมมะเปนอุปการะแกสมาธิพยาบาทเปนอันตราย 
แกสมาธิ ความไมพยาบาทเปนอุปการะแกสมาธิ ถีนมิทธะเปนอันตรายแกสมาธิ อาโลกสัญญา 
เปนอุปการะแกสมาธิ อุทธัจจะเปนอันตรายแกสมาธิ ความไมฟุงซานเปนอุปการะแกสมาธิ วิจิกิจ 
ฉาเปนอันตรายแกสมาธิ ความกําหนดธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ อวิชชาเปนอันตรายแกสมาธิ 
ญาณเปนอุปการะแกสมาธิ อรติเปนอันตรายแกสมาธิ ความปราโมทยเปนอุปการะแกสมาธิ อกุศล 
ธรรมแมท้ังปวงเปนอันตรายแกสมาธิ กุศลธรรมท้ังปวงเปนอุปการะแกสมาธิ ญาณในธรรมอันเปน 
อันตราย ๘ และญาณในธรรมเปนอุปการะ ๘ เหลานี้ จิตอันฟุงซานและจิตสงบระงับ ยอม 
ดํารงอยูในความเปนธรรมอยางเดยีวและยอมหมดจดจากนิวรณ ดวยอาการ ๑๖ เหลานี้ ฯ 
        [๓๖๔] ความเปนธรรมอยางเดยีวเหลานั้นเปนไฉน ฯ 
        เนกขัมมะ ความไมพยาบาท อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน ความกําหนดธรรม  
ญาณ ความปราโมทย กุศลธรรมท้ังปวงเปนธรรมอยางเดียว(แตละอยาง) ฯ 
        นิวรณนัน้เปนไฉน กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะวิจกิิจฉา อวชิชา  
อรติ อกุศลธรรมท้ังปวง เปนนิวรณ (แตละอยาง) ฯ 
        [๓๖๕] คําวา นวีรณา ความวา ช่ือวานวิรณเพราะอรรถวากระไรช่ือวานิวรณ 
เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก ฯ 
        ธรรมเคร่ืองนําออกเปนไฉน เนกขัมมะเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยะเจาท้ังหลาย   
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และพระอรยิเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยเนกขัมมะนั้น กามฉันทะเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก  
และบุคคลไมรูจักเนกขัมมะอันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย เพราะเปนผูถูกกาม 
ฉันทะน้ันกั้นไวเพราะเหตุนัน้กามฉันทะจึงช่ือวาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก ความไมพยาบาท 
เปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย และพระอริยเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยความไม 
พยาบาทนัน้ ความพยาบาทเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลไมรูจักความไมพยาบาท 
อันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย เพราะเปนผูถูกความพยาบาทน้ันกั้นไว เพราะ 
เหตุนั้น พยาบาทจึงช่ือวาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก อาโลกสัญญาเปนธรรมเคร่ืองนําออก 
ของพระอริยเจาท้ังหลาย และพระอริยเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยอาโลกสัญญานั้น ถีนมิทธะเปน 
เคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจักอาโลกสัญญาอันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของ 
พระอริยเจาท้ังหลาย เพราะเปนผูถูกถีนมิทธะน้ันกัน้ไว เพราะเหตุนั้น ถีนมิทธะจึงช่ือวาเปนเคร่ือง 
กั้นธรรมเคร่ืองนําออก ความไมฟุงซานเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย และพระ 
อริยเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยไมฟุงซานนั้น อุทธัจจะเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และ 
บุคคลยอมไมรูจักความไมฟุงซานอันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย เพราะเปนผูถูก 
อุทธัจจะนัน้กัน้ไว เพราะเหตุนั้นอุทธัจจะจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้นธรรมเคร่ืองนําออก การกําหนด 
ธรรมเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย และพระอริยเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยการ 
กําหนดธรรมนั้น วจิิกิจฉาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจักการกําหนดธรรม 
อันเปนเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลายเพราะเปนผูถูกวิจิกจิฉานัน้กั้นไว เพราะเหตุนั้น  
วิจิกจิฉาจึงช่ือวาเปนเคร่ืองกัน้ธรรมเคร่ืองนําออก ญาณเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ัง 
หลาย และพระอริยเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยญาณนั้น อวิชชาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก  
และบุคคลยอมไมรูจักญาณอันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย เพราะเปนผูถูกอวิชชา 
นั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อวชิชาจึงช่ือวาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก ความปราโมทยเปน 
ธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย และพระอริยเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยความปราโมทย 
นั้น อรติเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจักความปราโมทยอันเปนธรรมเคร่ือง 
นําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย เพราะเปนผูถูกอรตินั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อรติจึงช่ือวาเปน 
เคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออกกุศลธรรมแมท้ังปวงก็เปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาท้ังหลาย  
และพระอรยิเจาท้ังหลายยอมนําออกดวยกุศลธรรมเหลานั้น อกุศลธรรมแมท้ังปวงก็เปนเคร่ืองกัน้ 
ธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจักกุศลธรรมอันเปน ธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจา  
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ท้ังหลาย เพราะเปนผูถูกอกุศลธรรมเหลานั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อกุศลธรรมแมท้ังปวงจึงช่ือวา 
เปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก ก็แลเม่ือพระโยคาวจรผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานี้ เจริญสมาธิ 
อันปฏิสังยุตดวยอานาปาณสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตต้ังม่ันเปนไปชัว่ขณะยอมมีได ฯ 
        [๓๖๖] อุปกิเลส ๑๘ เปนไฉน ยอมเกิดข้ึน ฯ 
        เม่ือบุคคลใชสติไปตามเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุดแหงลมหายใจออก จิตถึงความ 
ฟุงซานในภายใน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ เม่ือบุคคลใชสติไปตามเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุด 
แหงลมหายใจเขา จิตถึงความฟุงซานในภายนอก ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความปรารถนา ความ 
พอใจลมหายใจออก การเท่ียวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความปรารถนา ความพอใจ 
ลมหายใจเขา การเท่ียวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลมหายใจเขา  
แหงบุคคลผูถูกลมหายใจออกเขาครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลมหายใจ 
ออก แหงบุคคลผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ 
          สติท่ีไปตามลมหายใจออก ท่ีไปตามลมหายใจเขา ท่ีฟุงซาน 
          ในภายใน ท่ีฟุงซานในภายนอก ความปรารถนาลมหายใจออก 
          และความปรารถนาลมหายใจเขา อุปกิเลส ๖ ประการนี้ เปน 
          อันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาณสติ อุปกิเลส 
          เหลานัน้ ถาจิตของบุคคลผูหวั่นไหว ยอมเปนเคร่ืองไมให 
          หลุดพนไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซ่ึงวิโมกข ใหถึงความ 
          เช่ือตอผูอ่ืน ฉะนีแ้ล ฯ 
        [๓๖๗] เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต จิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจออก นี้เปนอันตราย 
แกสมาธิ เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูท่ีนิมิต นี้เปนอันตรายแกสมาธิ  
เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงนมิิตจิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เม่ือพระ 
โยคาวจรคํานงึถึงลมหายใจเขา จิตกวดัแกวงอยูท่ีนิมิต นีเ้ปนอันตรายแกสมาธิ เม่ือพระโยคาวจร 
คํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เม่ือพระโยคาวจร 
คํานึงถึงลมหายใจเขา จิตแกวงอยูท่ีลมหายใจออกนีเ้ปนอันตรายแกสมาธิ ฯ 
          เม่ือคํานึงถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจออก เม่ือ 
          คํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวดัแกวงอยูท่ีนิมิต เม่ือคํานึง  
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          ถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา เม่ือคํานึงถึงลม 
          หายใจเขา จิตกวดัแกวงอยูท่ีนิมิต เมื่อคํานึงถึงลมหายใจ 
          ออก ใจกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา เม่ือคํานึงถึงลมหายใจ 
          เขา จิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจออก อุปกิเลส ๖ ประการ 
          นี้ เปนอันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาณสติ  
   อุปกิเลสเหลานั้น ถาจิตของบุคคลผูหวั่นไหว ยอมเปน 
          เคร่ืองไมใหหลุดพนไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซ่ึงวิโมกข 
          ใหถึงความเช่ือตอผูอ่ืน ฉะนีแ้ล ฯ 
        จิตท่ีแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตท่ี 
ปรารถนาอนาคตารมณ ถึงความฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตท่ีหดหู ตกไปขางฝาย 
เกียจคราน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตท่ีถือจัด ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแก 
สมาธิ จิตท่ีรูเกินไป ตกไปขางฝายความกําหนัด ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตท่ีไมรู ตกไปขางฝาย 
พยาบาท ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ 
        [๓๖๘] จติท่ีแลนไปตามอตีตารมณ ท่ีปรารถนาอนาคตารมณ จิตท่ี 
                หดหู ท่ีถือจัด ท่ีรูเกินไป ท่ีไมรู ยอมไมตั้งม่ัน อุปกิเลส๖ 
 ประการนี้ เปนอันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานา 
                ปาณสติ อุปกิเลสเหลานั้นยอมเปนเหตุใหบุคคลผูมีความ 
                ดําริเศราหมอง ไมรูชัดซ่ึงอธิจิต ฉะนี้แล ฯ 
        [๓๖๙] เม่ือพระโยคาวจรใชสติไปตามเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุด แหงลมหายใจออก  
กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและด้ินรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ ภายใน เม่ือพระ 
โยคาวจรใชสติไปตามเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุดแหงลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ  
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ ภายนอก กายและจิตยอมมีความปรารภหวัน่ไหว 
และด้ินรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจออกเพราะความเท่ียวไปดวยตัณหา 
 กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและด้ินรนเพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจ 
เขา เพราะความเท่ียวไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารถนา หวั่นไหวและด้ินรน เพราะ 
ความท่ีพระโยคาวจรผูถูกลมหายใจออกครอบงํา เปนผูหลงใหลในการไดลมหายใจเขากายและจิต 
ยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและด้ินรน เพราะความท่ีพระโยคาวจรผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา เปน  
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ผูหลงใหลในการไดลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวัน่ไหวและด้ินรน เพราะความ 
ท่ีจิตของพระโยคาวจรผูคํานงึถึงนิมิต กวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ 
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีจิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออกกวดัแกวงอยูท่ีนมิิต  
กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและด้ินรน เพราะความท่ีจิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต  
กวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและด้ินรน เพราะความท่ีจิต 
ของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวงอยูท่ีนิมิต กายและจิตยอมมีความปรารภ 
 หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีจิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวงอยูท่ีลม 
หายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีจิตของพระโยคาวจร 
ผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวดัแกวงอยูท่ีลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและ 
ดิ้นรน เพราะจิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายความฟุงซาน กายและจิตยอมมีความปรารภ  
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตหวังถึงอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวงกายและจิตยอมมีความ 
ปรารภ หวัน่ไหวและด้ินรน เพราะจิตหดหู ตกไปขางฝายเกียจคราน กายและจิตยอมมีความ 
ปรารภ หวัน่ไหวและด้ินรน เพราะจิตถือตัว ตกไปขางฝายอุทธัจจะ กายและจิตยอมมีความปรารภ 
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตรูเกินไป ตกไปขางฝายกําหนัด กายและจิตยอมมีความปรารภหวัน่ไหว 
และด้ินรน เพราะจิตไมรู ตกไปขางฝายพยาบาท ฯ 
          ผูใดไมบําเพ็ญ ไมเจริญอานาปาณสติ กายและจิตของผูนั้น 
          ยอมหวัน่ไหว ดิ้นรน ผูใดบําเพ็ญ เจริญอานาปาณสติดี 
          กายและจิตของผูนั้น ยอมไมหวัน่ไหว ไมดิน้รน ฉะนี้แล ฯ 
        ก็และเม่ือพระโยคาวจร ผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานั้น เจริญสมาธิอันสัมปยุตดวย 
อานาปาณสติมีวัตถุ ๑๖ ความท่ีจิตต้ังม่ันเปนไปชั่วขณะยอมมีได อุปกเิลส ๑๘ เหลานี้ยอมเกดิข้ึน ฯ 
        [๓๗๐] ญาณในโวทาน ๑๓ เปนไฉน  ฯ 
        จิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซานพระโยคาวจรเวนจตินั้นเสีย ยอมต้ังม่ัน 
จิตนั้นไวในฐานหนึ่ง จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตจํานงหวังอนาคตารมณ  
ถึงความกวดัแกวง พระโยคาวจรเวนจิตนั้นเสีย นอมจิตนัน้ไปในฐานะนั้นแล จิตยอมไมถึงความ 
ฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตหดหู ตกไปขางฝายความเกียจคราน พระโยคาวจรประคองจิตนัน้ 
ไวแลว ละความเกียจคราน จติยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตถือจัด ตกไปขาง 
ฝายอุทธัจจะ พระโยคาวจรขมจิตนั้นเสียแลวละอุทธัจจะ จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการ  
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อยางนี้ จิตรูเกนิไปตกไปขางฝายความกําหนัด พระโยคาวจรผูรูทันจิตนั้น ละความกาํหนัดเสีย จิต 
ยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตไมรู ตกไปขางฝายความพยาบาท พระโยคาวจร 
เปนผูรูทันจิตนั้น ละความพยาบาทเสีย จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตบริสุทธ์ิ 
ดวยฐานะ ๖ ประการนี้ ยอมขาวผอง ถึงความเปนธรรมอยางเดยีว ฯ 
        [๓๗๑] ความเปนธรรมอยางเดยีวเหลานั้นเปนไฉน ฯ 
        ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน ความเปนธรรมอยางเดยีว 
ในความปรากฏแหงสมถนิมิต ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงลักษณะความเส่ือม  
ความเปนธรรมอยางเดยีวในความปรากฏแหงนิโรธความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหง 
การบริจาคทาน ของบุคคลผูนอมใจไปในจาคะท้ังหลาย ความเปนธรรมอยางเดยีวในความปรากฏ 
แหงสมถนิมิตของบุคคลผูหม่ันประกอบในอธิจิตท้ังหลาย ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏ 
แหงลักษณะความเส่ือม ของบุคคลผูเจริญวิปสสนาท้ังหลาย และความเปนธรรมอยางเดียวในความ 
ปรากฏแหงนโิรธ ของพระอริยบุคคลท้ังหลาย จิตท่ีถึงความเปนธรรมอยางเดยีวในฐานะ ๔ เหลานี้  
ยอมเปนจิตท่ีมีปฏิปทาวิสุทธิผองใส เจริญงอกงามดวยอุเบกขา และถึงความราเริงดวยญาณ ฯ 
        [๓๗๒] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุดแหงปฐมฌาน  ความหมดจด 
แหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตน ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางความราเริงเปนท่ีสุดแหงปฐมฌาน ฯ 
        [๓๗๓] ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตนแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงเบ้ืองตนเทาไร ฯ 
        ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหงเบ้ืองตนนัน้  จิตดําเนินไปสู 
สมถนิมิตอันเปนทามกลาง เพราะเปนจิตหมดจด จิตแลนไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตดําเนิน 
ไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑ จิตดําเนนิไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตอันหมดจด ๑ 
 จิตแลนไปในสมถนิมิตเพราะเปนจติดําเนนิไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตนแหง 
ปฐมฌาน ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปฐมฌานเปน 
ฌานมีความงามในเบ้ืองตน และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ 
        [๓๗๔] ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงทามกลาง 
เทาไร ฯ 
        ลักษณะแหงทามกลาง ๓ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดําเนนิไปสูสมถะวางเฉยอยู  
จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนินไปสู 
สมถะวางเฉย ๑ จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑ ความพอกพูนอุเบกขา  
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เปนทามกลางแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงปฐมฌาน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
ปฐมฌานเปนฌานมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ 
        [๓๗๕] ความราเริงเปนท่ีสุดแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงท่ีสุดเทาไร ฯ 
        ลักษณะแหงท่ีสุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมท้ังหลายท่ีเกดิในปฐมฌานนั้นไม 
ลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกจิเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถ 
วานําไปซ่ึงความเพียรสมควรแกความท่ีธรรมท้ังหลายไมลวงเกินกันและความท่ีอินทรียท้ังหลายมีกจิ 
เปนอันเดยีวกนั ๑ ความราเริงดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ ๑ ความราเริงเปนท่ีสุดแหงปฐมฌาน ลักษณะ 
แหงท่ีสุด ๔ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปฐมฌานมีความงามในท่ีสุด และถึง 
พรอมดวยลักษณะ จิตอันถึง ความเปนไป ๓ ประการมีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐  
ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวติก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ  
สมาธิและถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
        [๓๗๖] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุดแหงทุตยิฌาน ฯ 
        ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพนูอุเบกขา เปนทามกลาง ความ 
ราเริงเปนท่ีสุดแหงทุตยิฌาน ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึง 
พรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนีย้อมเปนจิตถึงพรอมดวยวิจาร ปติ ... และถึงพรอมดวย 
ปญญา ฯ 
        [๓๗๗] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุด แหงตติยฌาน ฯลฯ จิตอันถึง 
ความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม อยาง ๓ ถึงพรอมดวยลักษณะ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปน 
จิตถึงพรอมดวยปติ สุข ... และถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
        [๓๗๘] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุดแหงจตุตถฌาน ฯลฯ จิตอันถึง 
ความเปนไป ๓ ประการ ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนีย้อมเปนจิตถึงพรอมดวยอุเบกขา  
การอธิษฐานจติ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
        [๓๗๙] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุดแหงอากาสานญัจายตนสมาบัติ  
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ จิตอัน 
ถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอม 
เปนจิตถึงพรอมดวยอุเบกขา การอธิษฐานจติ ฯลฯ และถึงพรอมดวยปญญา ฯ  
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        [๓๘๐] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุดแหงอนจิจานปุสนา ฯลฯ จติ 
อันถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง อยางนี้ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐  
ประการ ถึงพรอมดวยวิจาร ... และถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
        อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุดแหงทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา  
นิพพิทานุปสนา วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา  ขยานุปสนา  
วยานุปสนา วปิริณามานุปสนา อนิมิตตานปุสนา อัปปณหิิตานุปสนา สุญญตานุปสนา  
อธิปญญา ธรรมวิปสนา ยถาภูตญาณทัสสนะอาทีนวานปุสนา ปฏิสังขานุปสนา ววิัฏฏนานุ 
ปสนา โสดาปตติมรรคสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ฯลฯ 
        [๓๘๑] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนท่ีสุดแหงอรหัตมรรค ฯ 
        ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพนูอุเบกขา เปนทามกลาง ความ 
ราเริงเปนท่ีสุด แหงอรหัตมรรค ฯ 
        ความหมดจดแหงปฏิปทา เปนเบ้ืองตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบ้ืองตนเทาไร ฯ 
        ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ ประการ คือ จติหมดจดจากอันตรายแหงเบ้ืองตนนั้น จติ 
ดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตหมดจดจิตแลนไปในสมถนิมิตนั้นเพราะเปน 
จิตดําเนนิไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑จิตดําเนนิไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปน 
จิตหมดจด ๑ จิตแลนไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตดาํเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทา 
เปนเบ้ืองตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
 อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามในเบ้ืองตน และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ 
        [๓๘๒] ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลางแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงทามกลาง 
เทาไร ฯ 
        ลักษณะแหงทามกลาง ๔ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู ๑ 
จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑ จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จติ 
ดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู   จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยูนั้น  ทานจงึ 
กลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ 
        [๓๘๓] ความราเริงเปนท่ีสุดแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงท่ีสุดเทาไร ฯ 
        ลักษณะแหงท่ีสุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมท้ังหลายท่ีเกดิในอรหัตมรรคนั้น 
ไมลวงเกนิกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวย  
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อรรถวานําไปซ่ึงความเพียรสมควรแกความท่ีธรรมท้ังหลายไมลวงเกนิกัน และความท่ีอินทรียท้ังหลาย 
มีกิจเปนอันเดยีวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ ๑ ความราเริงเปนท่ีสุดแหงอรหัตมรรค  
ลักษณะแหงท่ีสุด ๔ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความ 
งามในท่ีสุดและถึงพรอมดวยลักษณะ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการมีความงาม ๓ อยาง ถึง 
พรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิตก วจิาร ปติ สุข การอธิษฐาน 
จิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและพรอมดวยปญญา ฯ 
          นิมิต ลมอัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว 
          เพราะไมรูธรรม ๓ ประการ จึงไมไดภาวนา นิมิตลม 
          อัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว เพราะ 
          รูธรรม ๓ ประการ จึงจะไดภาวนา ฉะนี้แล ฯ 
        [๓๘๔] ธรรม ๓ ประการนี้ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว เปนธรรมไมปรากฏ จิต 
ไมถึงความฟุงซาน จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จและบรรลุผลวิเศษอยางไร ฯ 
        เปรียบเหมือนตนไมท่ีเขาวางไว ณ ภาคพื้นท่ีเรียบ บุรุษเอาเล่ือยเลื่อยตนไมนัน้ สติ 
ของบุรุษยอมเขาไปต้ังอยูดวยสามารถแหงฟนเล่ือยซ่ึงถูกท่ีตนไมบุรุษนัน้ไมไดใสใจถึงฟนเล่ือยท่ีมา 
หรือท่ีไป  ฟนเล่ือยท่ีมาหรือท่ีไปไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ  
และบรรลุผลวิเศษความเน่ืองกันเปนนิมิต เหมือนตนไมท่ีเขาวางไว ณ ภาคพื้นท่ีเรียบ ลมอัสสาส 
ปสสาสะ เหมือนฟนเล่ือย ภกิษุนั่งต้ังสติไวม่ันที่ปลายจมูกหรือท่ีริมฝปากไมไดใสใจถึงลมอัสสาส 
ปสสาสะออกหรือเขาลมอัสสาสปสสาสะออกหรือเขาจะไมปรากฏกห็ามิได จติปรากฏเปนประธาน 
 จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ เหมือนบุรุษต้ังสติไวดวยสามารถฟนเล่ือยอันถูกท่ีตนไม  
เขาไมไดใสใจถึงฟนเล่ือยท่ีมาหรือท่ีไป ฟนเล่ือยท่ีมาหรือท่ีไปจะไมปรากฏก็หามิได จติปรากฏเปน 
ประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฉะนั้น ฯ 
        [๓๘๕] ประธานเปนไฉน แมกาย แมจิตของภิกษุผูปรารภความเพียร ยอมควรแก 
การงาน นี้เปนประธาน ประโยคเปนไฉน ภิกษุผูปรารภความเพยีรยอมละอุปกิเลสได วิตก 
ยอมสงบไป นีเ้ปนประโยค ผลวิเศษเปนไฉน ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละสังโยชนได อนุสัย 
ยอมถึงความพนิาศไป นี้เปนผลวิเศษก็ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมไมเปนอารมณแหงจติดวงเดียว 
อยางนี้ และธรรม๓ ประการนี้ไมปรากฏกห็ามิได จติไมถึงความฟุงซาน ปรากฏเปนประธาน 
ยังประโยคใหสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฯ  
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        [๓๘๖] ภกิษุใด เจริญอานาปานสติใหบริบูรณดีแลว อบรมแลว 
                ตามลําดับ ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแลว ภกิษุนั้นยอม 
                ทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก 
                ฉะนั้น ฯ 
        ลมอัสสาสะช่ือวาอานะ ไมใชลมปสสาสะ ลมปสสาสะช่ืออปานะไมใชลมอัสสาสะ 
 สติเขาไปต้ังอยูดวยสามารถลมอัสสาสปสสาสะ ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจออกและผูหายใจเขา ฯ 
        คําวา ปริปุณฺณา ความวา บริบูรณ ดวยอรรถวา ถือเอารอบ ดวยอรรถวารวมไว  
ดวยอรรถวาเต็มรอบ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา สุภาวติา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดใน 
อานาปานสตินั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกนั ๑ ดวยอรรถ 
วานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกความทีธ่รรมท้ังหลายไมลวงเกนิกัน และความที่อินทรียท้ังหลาย 
ไมลวงเกนิกัน  และความที่อินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ ๑ อรรถ 
แหงภาวนา ๔ ประการนี้ เปนอรรถอันภิกษุนั้นทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง นอมไป อบรมแลว  
ปรารภเสมอดีแลว ฯ 
        คําวา ยานีกตา ความวา ภิกษนุั้นจํานงหวังในธรรมใดๆ ยอมเปนผูถึงความชํานาญ  
ถึงกําลัง ถึงความแกลวกลา ในธรรมนั้นๆ  ธรรมเหลานั้นของภิกษนุั้น เปนธรรมเน่ืองดวยความ 
คํานึง เนื่องดวยความหวัง เนือ่งดวยมนสิการเนื่องดวยจิตตุปบาท เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  
ทําใหเปนดังยาน ฯ 
        คําวา วตฺถุกตา ความวา จิตยอมม่ันคงดีในวัตถุใดๆ สติยอมปรากฏดีในวัตถุนัน้ๆ  
ก็หรือวาสติยอมปรากฏดีในวตัถุใดๆ จิตยอมม่ันคงดีในวตัถุนั้นๆเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
ทําใหเปนท่ีตั้ง ฯ 
        คําวา อนุฏ ิตา ความวา จิตนอมไปดวยอาการใดๆ สติก็หมุนไปตาม(คุมอยู) ดวย 
อาการนั้นๆ กห็รือวาสติหมุนไปดวยอาการใดๆ จิตก็นอมไปดวยอาการนั้นๆ เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา นอมไป ฯ 
        คําวา ปริจิตา ความวา อบรม ดวยอรรถวาถือเอารอบ ดวยอรรถวารวมไว ดวย 
อรรถวาเต็มรอบ ภิกษกุําหนดถือเอาดวยสติ ยอมชํานะอกุศลธรรมอันลามกได เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา อบรม ฯ  
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        คําวา สุสมารทฺธา ความวา ธรรม ๔ อยางภกิษุปรารภดีแลว คือปรารภดีดวยอรรถ 
วาธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในอานาปานสตินั้นไมลวงเกนิกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปน 
อันเดียวกนั ๑  ดวยอรรถวานาํไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกความท่ีธรรมท้ังหลายไมลวงเกินกัน 
 และความที่อินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ เพราะเพิกถอนกิเลสท้ังหลายซ่ึงเปนขาศึกแก 
ธรรมนั้น ๑ ฯ 
        คําวา สุสม ความวา ความเสมอก็มี ความเสมอดีก็มี ความเสมอเปนไฉน กุศล 
ท้ังหลายอันไมมีโทษ เกิดในธรรมน้ันเปนฝกใฝแหงความตรัสรูนี้เปนความเสมอ ความเสมอด ี
เปนไฉน ความดับอารมณแหงธรรมเหลานั้นเปนนิพพาน นี้เปนความเสมอดี ก็ความเสมอ 
และความเสมอดีนี้ดังนี้ ภิกษุนั้นรูแลว เหน็แลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย 
ปญญา ความเพียรภกิษุนัน้ปรารภแลว ไมยอหยอน สติตั้งม่ัน ไมหลงลืม กายสงบปรารภ 
แลวจิตเปนสมาธิมีอารมณเดยีว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปรารภแลวเสมอดี ฯ 
        คําวา อนปุพฺพ ปริจิตา ความวา ภิกษนุั้นอบรมอานาปานสติขางตนๆดวยสามารถ 
ลมหายใจออกยาว อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ ดวย 
สามารถลมหายใจเขายาว ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ  
ดวยสามารถลมหายใจออกส้ันก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขาง 
ตนๆ ดวยสามารถลมหายใจเขาส้ัน ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ ฯลฯ อบรมอานา 
ปานสติขางตนๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกก็อบรมอานาปานสติ 
ขางหลังๆ  ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละ 
คืนหายใจเขา ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆตามลําดับ อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ แมท้ังปวงอาศัย 
กันภกิษนุั้นอบรมแลว และอบรมตามลําดับแลว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวอบรมแลวตามลําดับ ฯ 
        คําวา ยถา ความวา อรรถแหงยถาศัพทมี ๑๐ คือ ความฝกตน ๑  ความสงบตน ๑ 
 ความยังตนใหปรินิพพาน ๑ ความรูยิ่ง ๑ ความกําหนดรู ๑ ความละ ๑ ความเจริญ ๑ ความทํา 
ใหแจง ๑ ความตรัสรูสัจจะ ๑ ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ ๑ ฯ 
        คําวา พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคพระองคใดเปนสยัมภูไมมีอาจารย ตรัสรูสัจจะ 
ท้ังหลายเองในธรรมท้ังหลายท่ีไมเคยไดสดับมาแตกาลกอน ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญูใน 
ธรรมนั้นและทรงถึงความเปนผูมีความเปนผูมีความชํานาญในพลธรรมท้ังหลาย ฯ  
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        คําวา พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาพุทธะเพราะอรรถวากระไร ฯ 
        พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาพุทธะ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะทั้งหลายเพราะอรรถวา  
ทรงสอนใหหมูสัตวตรัสรู เพราะความเปนพระสัพพัญู เพราะความที่พระองคทรงเห็นธรรมท้ังปวง  
เพราะความท่ีพระองคมีเนยยบทไมเปนอยางอ่ืน เพราะความเปนผูมีพระสตไิพบูลย เพราะนับวา 
พระองคส้ินอาสวะ เพราะนับวาพระองคไมมีอุปกิเลส เพราะอรรถวา ทรงปราศจากราคะโดยสวน 
เดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโมหะโดย 
สวนเดยีว เพราะอรรถวา พระองคไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะอรรถวาพระองคเสด็จไปแลว 
สูหนทางท่ีไปแหงบุคคลผูเดยีว เพราะอรรถวา ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียว เพราะ 
ทรงกําจัดเสียซ่ึงความไมมีปญญาเพราะทรงไดซ่ึงพระปญญาเคร่ืองตรัสรู ฯ 
        พระนามวา พุทฺโธ นี้ พระมารดา พระบิดา พี่ชายนองชาย พี่หญิงนองหญิง มิตร  
อํามาตย ญาติสาโลหิต สมณะ พราหมณ เทวดา มิไดแตงต้ังใหเลย พระนามวา พุทฺโธ นี้  
เปนวิโมกขันติกนาม พระนามท่ีเกิดในท่ีสุดแหงอรหัตผล แหงพระผูมีพระภาคตรัสรูแลว 
 พระนามวา พทฺุโธ นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ เกดิข้ึนพรอมกับการทรงไดสัพพัญุตญาณ ณ ควงไม 
โพธิพฤกษ ฯ 
        คําวา ทรงแสดงแลว ความวา ความฝกตน มียถาศัพทเปนอรรถ  เหมือนบุคคลเปน 
คฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ฝกตนแลว พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ฉะนั้น ความสงบตน ...  
ความยังตนใหปรินิพพาน ฯลฯความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ มียถาศัพทเปนอรรถ เหมือน 
บุคคลเปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธแลว พระพุทธเจาก ็
ทรงแสดงแลว ฉะนั้น ฯ 
        คําวา โลโก ไดแกขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วปตติภวโลก  วปิตติสัมภวโลก  
สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวท้ังปวงตั้งอยูไดดวยอาหาร ฯลฯ โลก ๑๘  
คือ ธาตุ ๑๘ ฯ 
        คําวา ยอมใหสวางไสว ความวา ภิกษนุั้น ยอมยังโลกนี้ใหสวางไสวแจมใส เพราะ 
เปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงความฝกตน ความสงบตน ความยงัตนใหปรินพิพาน ฯลฯ ความยังตนให 
ประดิษฐานอยูในนิโรธ ซ่ึงมียถาศัพทเปนอรรถทุกประการ ฯ 
        คําวา เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ความวา กิเลสเหมือนหมอก  อริยญาณ 
เหมือนดวงจนัทร ภิกษุเหมือนจันทเทพบุตร ภิกษพุนจากกิเลสท้ังปวงแลวยอมยังโลกนี้ใหสวาง  
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ไสวเปลงปล่ัง และไพโรจน เหมือนดวงจันทรพนจากหมอกพนจากควนัและธุลีในแผนดิน พน 
จากฝามือราหู ยังโอกาสโลกใหสวางไสวเปลงปล่ัง และไพโรจน ฉะนัน้ เพราะเหตุนัน้ทานจึง 
กลาววา เหมือนพระจนัทรพนแลวจากหมอก ญาณในโวทาน ๑๓ ประการนี้ ฯ 
                         จบภาณวาร 
        [๓๘๗] ญาณในความทําสติ ๓๒ เปนไฉน ฯ 
        ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ด ีอยูท่ีโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางกด็ี นั่งคูบัลลังก  
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ภิกษุนัน้เปนผูมีสติหายใจออกเปนผูมีสติหายใจเขา เม่ือหาย 
ใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจออกส้ันก็รูวา หายใจออกส้ัน เม่ือหายใจเขายาวก็รูวา 
 หายใจเขายาว เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูวาหายใจเขาส้ัน ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวง 
หายใจออกยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จกัระงับกายสังขาร 
หายใจออก ยอมศึกษาวา จกัระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวาจกัรูแจงปตหิายใจออก  
ยอมศึกษาวา จกัรูแจงปตหิายใจเขา ยอมศึกษาวาจกัรูแจงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจง 
สุขหายใจเขา ยอมศึกษาวาจกัรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัรูแจงจิตสังขารหายใจ 
เขา ยอมศึกษาวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา ระงับจิตสังขารหายใจเขายอม 
ศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจเขายอมศึกษาวา จักทําจิตให 
บันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักต้ังจิตไวหายใจ 
ออก ยอมศึกษาวา จักต้ังจิตไวหายใจเขา ยอมศึกษาวา จกัเปล้ืองจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
เปล้ืองจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จกัพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงหายใจออก ยอมศึกษาวาจักพิจารณา 
เห็นความไมเท่ียงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเหน็ความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษา 
วา จักพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขายอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความดับหายใจออก 
 ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเหน็ความดับหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจ 
ออกยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา ฯ 
        [๓๘๘] คําวา อิธ ความวา ในทิฐินี้ ในความควรนี้ ในความชอบใจนี้ ในเขตนี้  
ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ เพราะ 
เหตุนั้นทานจึงกลาววา ในธรรมวินัยนี้ ฯ 
        คําวา ภกิขฺุ ความวา ภิกษุเปนกัลยาณปุถุชนก็ตาม เปนพระเสขะกต็าม  เปนพระ 
อรหันตผูมีธรรมไมกําเริบกต็าม ฯ  
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        คําวา อรฺญ ความวา สถานท่ีทุกแหงนอกเสาเข่ือนไป สถานท่ีนั้นเปนปา ฯ 
        คําวา รุกขฺมูล ความวา อาสนะของภกิษุซ่ึงจัดไวท่ีโคนไมนั้น คือเตียง ตั่ง ฟูก  
เส่ือ ทอนหนัง เคร่ืองลาดทําดวยหญา เคร่ืองลาดทําดวยใบไมหรือเคร่ืองลาดทําดวยฟาง  
ภิกษุ เดิน ยืน นั่ง หรือนอนท่ีอาสนะน้ัน ฯ 
        คําวา สุ ฺ ความวา เปนสถานท่ีไมเกล่ือนกลนดวยใครๆเปนคฤหัสถก็ตาม เปน 
บรรพชิตก็ตาม ฯ 
        คําวา อาคาร คือ วิหาร โรงมีหลังคาคร่ึงหนึ่ง ปราสาทเรือนโลน ถํ้า ฯ 
        คําวา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ความวา ภิกษนุั้นเปนผูนั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  
คือ กายเปนกายอันภกิษนุั้นต้ังวางไวตรง ฯ 
        ศัพทวา ปริ ในคําวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา มีความกําหนดถือ เอาเปนอรรถ  
ศัพทวา มุข มีความนําออกเปนอรรถ ศัพทวา สติ มีความเขาไปต้ังไวเปนอรรถ เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ตั้งสติไวเฉพาะหนา ฯ 
        [๓๘๙] คําวา เปนผูมีสติหายใจออก ความวา ภิกษุอบรมสติโดยอาการ ๓๒ คือ  
ภิกษเุปนผูตั้งสติม่ันเพราะรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซานดวยสามารถลมหายใจออกยาว ช่ือ 
วาเปนผูอบรมสติดวยสตินัน้ ดวยญาณนัน้เปนผูตั้งสติไวม่ัน เพราะรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว  
ไมฟุงซานดวยสามารถลมหายใจเขายาว ... เปนผูตั้งสติไวม่ันเพราะรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไม 
ฟุงซานดวยสามารถลมหายใจออกส้ัน ... เปนผูตั้งสติไวม่ัน เพราะรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไม 
ฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาส้ัน ช่ือวาเปนผูอบรมสติดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น ฯลฯ เปน 
ผูตั้งสติไวม่ันเพราะรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพจิารณาเห็นความ 
สละคืนหายใจออก ... เปนผูตั้งสติไวม่ันเพราะรูความท่ีจติมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
ความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ... เปนผูตั้งสติไวม่ันเพราะรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว 
 ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเหน็ความสละคืนหายใจออกชื่อวาเปนผูอบรมสติดวย 
สตินั้น ดวยญาณน้ัน ฯ 
        [๓๙๐] ภกิษุเม่ือหายใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เม่ือหายใจเขายาวก็รูวา หายใจ 
เขายาว อยางไร ฯ 
        ภิกษเุม่ือหายใจออกยาว ยอมหายใจออกในขณะท่ีนบัยาว เม่ือหายใจเขายาว ยอม  
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หายใจเขาในขณะท่ีนับยาว เม่ือหายใจออก หายใจเขายาว ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบาง 
ในขณะท่ีนับยาว ฉันทะยอมเกิดแกภกิษุผูเม่ือหายใจออกหายใจเขายาว หายใจออกบาง หายใจ 
เขาบางในขณะท่ีนับยาว เม่ือหายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกใน 
ขณะท่ีนับยาว เม่ือหายใจเขายาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจเขาในขณะท่ีนับยาว 
เม่ือหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบาง 
ในขณะท่ีนับยาว ความปราโมทยยอมเกิดข้ึนแกภิกษุเม่ือหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวา 
นั้นดวยสามารถฉันทะ หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะท่ีนับยาว เม่ือหายใจออกยาวละเอียดกวา 
นั้นดวยสามารถ ความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะท่ีนับยาว เม่ือหายใจเขายาวละเอียดกวา 
นั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะท่ีนับยาว เม่ือหายใจออกหายใจเขายาว 
ละเอียดกวานัน้ดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกบางหายใจเขาบางในขณะท่ีนับยาว  
จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวานัน้ดวยสามารถความปราโมทย หายใจออก 
บาง หายใจเขาบางในขณะท่ีนับยาว ยอมหลีกออกจากการหายใจออกหายใจเขายาว อุเบกขายอม 
ตั้งอยู กายคือ ลมหายใจออกลมหายใจเขายาวดวยอาการ ๙ อยางนี้ ยอมปรากฏ สติเปนอนุปสนา 
ญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภกิษุพจิารณาเห็นกายนัน้ดวยสตินัน้ ดวย 
ญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นัน้ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพจิารณาเหน็กายในกาย ฯ 
        [๓๙๑] คําวา อนุปสฺสติ ความวา ภิกษพุิจารณากายนัน้อยางไร ฯ 
        พิจารณาโดยความไมเท่ียง ไมพิจารณาโดยความเที่ยง พิจารณาโดยความเปนทุกข ไม 
พิจารณาโดยความเปนสุข พจิารณาโดยความเปนอนัตตาไมพิจารณาโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือ 
หนาย ไมยนิด ียอมคลายกําหนัดไมกําหนดั ยอมใหราคะดับไป ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไม 
ยึดถือ เม่ือพิจารณาโดยความไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได เม่ือพิจารณาโดยความเปนทุกข ยอม 
ละสุขสัญญาได เม่ือพิจารณาโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละ 
ความยินดีได เม่ือคลายกําหนัด ยอมละราคะได เม่ือใหราคะดับ ยอมละสมุทัยได เม่ือสละคืน 
 ยอมละความยึดถือได ภิกษพุิจารณากายนัน้อยางนี้ ฯ 
        [๓๙๒] ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรมท้ังหลายท่ีเกดิใน 
ภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไป  
ซ่ึงความเพียรอันสมควรแกความท่ีธรรมท้ังหลายไมลวงเกินกนัและความท่ีอินทรียท้ังหลายมีกิจเปน  
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อันเดียวกนั ๑ ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ ๑ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
ลมหายใจออกลมหายใจเขายาว เวทนาจึงปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป  
สัญญายอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไปวติกยอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏ 
เขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป ฯ 
        [๓๙๓] เวทนายอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับ อยางไร ฯ 
        ความเกิดข้ึนแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ความเกดิข้ึนแหงเวทนายอมปรากฏ ดวย 
อรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกดิ เพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะ 
กรรมเกิดเวทนาจึงเกดิ เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกดิ แมเม่ือเห็นลักษณะแหงความเกิด ความเกิด 
แหงเวทนาก็ยอมปรากฏ ความเกิดข้ึนแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
        ความเขาไปต้ังอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร เม่ือมนสิการโดยความไมเท่ียง ความ 
เขาไปต้ังอยูโดยความส้ินไปยอมปรากฏ เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ความเขาไปต้ังอยูโดยความ 
เปนภยัยอมปรากฏ เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ความเขาไปต้ังอยูโดยความวางเปลายอม 
ปรากฏ ความเขาไปต้ังอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
        ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏ ดวย 
อรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับเวทนาจงึดับ เพราะตัณหาดบัเวทนาจึงดับ เพราะกรรม 
ดับเวทนาจึงดบั เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ แมเม่ือพจิารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความ 
ดับไปแหงเวทนาก็ยอมปรากฏความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ เวทนายอมปรากฏเกิดข้ึน  
ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ 
        [๓๙๔] สัญญายอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับ อยางไร ฯ 
        ความเกิดข้ึนแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความเกดิข้ึนแหงสัญญายอมปรากฏ ดวย 
อรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกดิ ... ความเกดิข้ึนแหงสัญญายอมปรากฏ  
อยางนี้ ฯ 
        ความเขาไปต้ังอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร เม่ือมนสิการโดยความไมเท่ียง ความ 
เขาไปต้ังอยูโดยความส้ินไปยอมปรากฏ ... ความเขาไปตั้งอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
        ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏ ดวย 
อรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับสัญญาจึงดับ ... ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางนี ้ 
สัญญายอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ  
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        [๓๙๕] วติกยอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางไร ฯ 
        ความเกิดข้ึนแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความเกดิข้ึนแหงวิตกยอมปรากฏ ดวยอรรถ 
วาเพราะปจจยัเกิดวา เพราะอวิชชาเกดิวิตกจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดวิตกจงึเกิด เพราะกรรมเกิด 
วติกจึงเกิด แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะความเกิด ความเกิดข้ึนแหงวิตกก็ยอมปรากฏ อยางนี้ ฯ 
        ความเขาไปต้ังอยูแหงวติกยอมปรากฏอยางไร เม่ือมนสิการโดยความไมเท่ียง ความ 
เขาไปต้ังอยูโดยความส้ินไปยอมปรากฏ เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ความเขาไปต้ังอยูโดยความ 
เปนภยัยอมปรากฏ เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ความเขาไปต้ังอยูโดยความวางเปลายอม 
ปรากฏ ความเขาไปต้ังอยูแหงวิตกยอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
        ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏดวยอรรถวา 
เพราะปจจัยดบัวา เพราะอวชิชาดับวิตกจึงดับ เพราะตัณหาดับวติกจึงดบั เพราะกรรมดับวิตกจึง 
ดับ เพราะสัญญาดับวิตกจึงดับ แมเม่ือพจิารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความดบัไปแหงวิตก 
ก็ยอมปรากฏ ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางนี้ วติกยอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ัง 
อยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ 
        [๓๙๖] บุคคลรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกลมหาย 
ใจเขายาว ยอมใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง รูจักโคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน  
ฯลฯ ยอมใหธรรมท้ังหลายประชุมกันรูจกัโคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        คําวา ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังอินทรียท้ังหลายให 
ประชุมลงอยางไร ฯ 
        บุคคลยอมยังสัทธินทรีย ใหประชุม ลงดวย ความนอมใจเช่ือ ยังวริิยินทรียใหประชุมลงดวย 
ความประคองไว ยังสตินทรียใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไวยังสมาธินทรียใหประชุมลงดวยความ 
ไมฟุงซาน ยังปญญินทรียใหประชุมลงดวยความเหน็ บุคคลนี้ยังอินทรียเหลานี้ใหประชุมลงใน 
อารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นัน้ทานจึงกลาววา ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง ฯ 
        คําวา รูจกัโคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมน้ันวาเปนโคจรแหงธรรมนั้น รูจัก 
โคจรแหงธรรมนั้นวาเปนอารมณแหงธรรมน้ัน บุคคล ความรูปญญา ฯ 
        คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จติไมฟุงซานเปนความสงบ จติ 
ตั้งม่ันเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ 
        คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอันไมมีกิเลสเปน  
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ประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน ฯ 
        คําวา  แทงตลอด ความวา แทงตลอดความท่ีอารมณปรากฏ แทงตลอดความท่ีจิตไม 
ฟุงซาน แทงตลอดความท่ีจติต้ังม่ัน แทงตลอดความท่ีจติผองแผวเพราะเหตนุั้นทานจึงกลาววา  
และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๓๙๗] คําวา ยอมใหพละท้ังหลายประชุมลง ความวา ยอมใหพละท้ังหลายประชุม 
ลงอยางไร ฯ 
        บุคคลยอม ยังสัทธาพละใหประชุมลง ดวยความไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา ยัง 
วิริยพละใหประชุมลงดวยความไมหวัน่ไหวไปในความประมาท ยังสมาธิพละใหประชุมลงดวยความ 
ไมหวัน่ไหวไปในอุทธัจจะ ยังปญญาพละใหประชุมลงดวยความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา บุคคล 
นี้ยอมยังพละเหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตดุังนี้นั้นทานจงึกลาววา ยอมยังพละ 
ท้ังหลายใหประชุมลง ฯ 
        คําวา รูจกัโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความ 
สงบเปนประโยชน ฯ 
        [๓๙๘] คําวา ยอมยังโพชฌงคท้ังหลายใหประชุม ความวา บุคคลยอมยังโพชฌงค 
ท้ังหลายใหประชุมลงไดอยางไร ฯ 
        บุคคลยอมยังสติสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังธรรมวิจยสัมโพช 
ฌงคใหประชุมลงดวยความเลือกเฟน ยังวริิยสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความประคองไว ยังปต ิ
สัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความแผซานไป ยังปสสัทธิสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความสงบ  
ยังสมาธิสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังอุเบกขาสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวย 
ความวางเฉยบุคคลนี้ยอมยังโพชฌงคท้ังหลายใหประชุมลงในอารมณ เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึง 
กลาววา ยอมยงัโพชฌงคท้ังหลายใหประชุมลง ฯ 
        คําวา รูโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ 
เปนประโยชน ฯ 
        [๓๙๙] คําวา ยอมยังมรรคใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังมรรคใหประชุมลง 
อยางไร ฯ 
        บุคคลยอมยังสัมมาทิฐิใหประชุมลงดวยความเหน็ ยงัสัมมาสังกัปปะใหประชุมลงดวย  
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ความดําริ ยังสัมมาวาจาใหประชุมลงดวยความแนนอน ยงัสัมมากัมมันตะใหประชุมลงดวยความ 
ท่ีเกิดขึ้นดี ยังสัมมาอาชีวะใหประชุมลงดวยความผองแผว ยังสัมมาวายามะใหประชุมลงดวยความ 
ประคองไว ยังสัมมาสติใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังสัมมาสมาธิใหประชุมลงดวยความ 
ไมฟุงซานบุคคลนี้ยอมยังมรรคนี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตดุังนี้นั้นทานจงึกลาววายอม 
ยังมรรคใหประชุมลง ฯ 
        คําวา รูจกัโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความ 
สงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๐๐] คําวา ยอมยังธรรมท้ังหลายใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังธรรมท้ังหลาย 
ใหประชุมลง อยางไร ฯ 
        บุคคลยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังพละท้ังหลายใหประชุม 
ลงดวยความไมหวั่นไหว ยังโพชฌงคท้ังหลายใหประชุมลงดวยความเปนธรรมเคร่ืองนําออก ยังมรรค 
ใหประชุมลงดวยความเปนเหตุ ยังสติปฏฐานใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังสัมมัปปธานให 
ประชุมลงดวยความเร่ิมต้ัง ยงัอิทธิบาทใหประชุมลงดวยความใหสําเร็จ ยังสัจจะใหประชุมลงดวย 
ความถองแท ยังสมถะใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังวิปสสนาใหประชุมลงดวยความพิจารณา 
เห็น ยังสมถะและวิปสสนาใหประชุมลงดวยความมีกจิเปนอันเดยีวกนั ยังธรรมเปนคูกันใหประชุม 
ลงดวยความไมลวงเกินกัน ยังสีลวิสุทธิใหประชุมลงดวยความสํารวม ยังจิตวิสุทธิใหประชุมลง 
ดวยความไมฟุงซาน ยังทิฐิวสุิทธิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังวิโมกขใหประชุมลงดวยความ 
หลุดพน ยังวิชชาใหประชุมลงดวยความแทงตลอด ยังวิมุตติใหประชุมลงดวยความสละรอบ ยัง 
ญาณในความสิ้นไปใหประชุมลงดวยความตัดขาด ยังญาณในความไมเกิดข้ึนใหประชุมลงดวยความ 
เห็นเฉพาะ ยังฉันทะใหประชุมลงดวยความเปนมูลเหตุยงัมนสิการใหประชุมลงดวยความเปน 
สมุฏฐาน ยังผัสสะใหประชุมลงดวยความประสบ ยังเวทนาใหประชุมลงดวยความรูสึก ยังสมาธิ 
ใหประชุมลงดวยความเปนประธาน ยังสติใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังสติสัมปชัญญะให 
ประชุมลงดวยความเปนธรรมท่ียิ่งกวานั้น ยังวิมุตติใหประชุมลงดวยความเปนสาระยงันิพพานอัน 
หยั่งลงในอมตะใหประชุมลงดวยความเปนท่ีสุด บุคคลนี้ยอมยังธรรมเหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้  
เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึงกลาววา ยอมยังธรรมท้ังหลายใหประชุมลง ฯ 
        คําวา รูจกัโคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมน้ันวาเปนโคจรแหงธรรมนั้น รูจัก 
โคจรแหงธรรมนั้นวาเปนอารมณแหงธรรมน้ัน บุคคล ความรูปญญา ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 150 
        คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จติไมฟุงซานเปนความสงบ จติ 
ตั้งม่ันเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ 
        คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอันไมมีกิเลสเปน 
ประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน ฯ 
        คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความท่ีอารมณปรากฏ แทงตลอดความท่ีจิตไม 
ฟุงซาน แทงตลอดความท่ีจติต้ังม่ัน แทงตลอดความท่ีจติผองแผว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  
และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๐๑] บุคคลเม่ือหายใจออกส้ันก็รูวา หายใจออกส้ัน เม่ือหายใจเขาส้ันก็รูวา หาย 
ใจเขาส้ัน อยางไร ฯ 
        บุคคลเม่ือหายใจออกส้ัน ยอมหายใจออกในขณะท่ีนับไดนดิหนอยเม่ือหายใจเขาส้ัน  
ยอมหายใจเขาในขณะที่นับไดนิดหนอย เม่ือหายใจออกหายใจเขาส้ัน ยอมหายใจออกบาง หายใจ 
เขาบางในขณะท่ีนับไดนิดหนอย ฉันทะยอมเกิดแกภกิษุผูเม่ือหายใจออกหายใจเขาส้ัน หายใจออก 
บาง หายใจเขาบางในขณะท่ีนับไดนดิหนอย เม่ือหายใจออกส้ันละเอียดกวานัน้ดวยสามารถฉันทะ 
 ยอมหายใจออกในขณะท่ีนบัไดนิดหนอย เม่ือหายใจเขาส้ันละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอม 
หายใจเขาในขณะท่ีนับไดนดิหนอย เม่ือหายใจออกหายใจเขาส้ันละเอียดกวานัน้ดวยสามารถฉันทะ  
ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะนับไดนดิหนอย ความปราโมทยยอมเกิดแกภิกษุผูหายใจ 
ออกหายใจเขาละเอียดกวานัน้ดวยสามารถฉันทะ หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะท่ีนับได 
นิดหนอย เม่ือหายใจออกส้ันละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะ 
ท่ีนับไดนดิหนอย เม่ือหายใจเขาส้ันละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาใน 
ขณะท่ีนับไดนิดหนอย เม่ือหายใจออกหายใจเขาส้ันละเอียดกวานัน้ดวยสามารถความปราโมทย ยอม 
หายใจออกบางหายใจเขาบางในขณะท่ีนับไดนิดหนอย จติของภิกษุผูเม่ือหายใจออกหายใจเขาส้ัน 
ละเอียดกวานัน้ดวยสามารถความปราโมทย หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะท่ีนับไดนดิหนอย  
ยอมหลีกไปจากลมอัสสาสะปสสาสะส้ัน อุเบกขายอมต้ังอยู กาย คือ ลมหายใจออกหายใจเขา 
ส้ันดวยอาการ ๙ เหลานี้ปรากฏ สติเปนอนปุสนาญาณ กายปรากฏ มิใชสติ สติปรากฏดวย 
เปนตัวสติดวย บุคคลพิจารณากายนัน้ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึงกลาววา 
สติปฏฐานภาวนา คือ การพจิารณากายในกาย ฯ  
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        [๔๐๒] คําวา ยอมพิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายนั้นอยางไร ฯลฯ  
พิจารณากายนัน้อยางนี้ ฯ 
        ภาวนาในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ  ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ เม่ือรูความท่ีจิต 
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาส้ัน เวทนายอมปรากฏเกิดข้ึน ฯลฯ บุคคล 
รูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกลมหายใจเขาส้ัน ยอมยังอินทรีย 
ท้ังหลายใหประชุมลง ฯลฯเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และยอมแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ 
เปนประโยชน ฯ 
        [๔๐๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
เปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจเขาอยางไร ฯ 
        กาย ในคําวา กาโย มี ๒ คือ นามกาย ๑ รูปกาย ๑ นามกายเปนไฉน เวทนา  
สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เปนนามดวย เปนนามกายดวย และทานกลาวจิตสังขารวา  
นี้เปนนามกาย รูปกายเปนไฉน มหาภตูรูป ๔ รูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ ลมอัสสาสะปสสาสะ  
นิมิตร และทานกลาววากายสังขารท่ีเนื่องกัน นี้เปนรูปกาย ฯ 
        [๔๐๔] กายเหลานัน้ยอมปรากฏ อยางไร ฯ 
        เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว สติยอมต้ังม่ัน 
 กายเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ันเม่ือรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวย 
สามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังม่ัน กายเหลานัน้ยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เม่ือ 
รูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกส้ัน ... เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว  
ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาส้ัน ... เม่ือคํานึงถึงกายเหลานัน้ยอมปรากฏ เม่ือรู ... เม่ือเห็น ...  
เม่ือพิจารณา ... เม่ืออธิษฐานจิต ...เม่ือนอมใจเช่ือดวยศรัทธา ... เม่ือประคองความเพียร ... เม่ือต้ัง 
สติไวม่ัน ...เม่ือต้ังจิตม่ัน ... เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง ... เม่ือกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู ...เม่ือละ 
ธรรมท่ีควรละ ... เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญ ... เม่ือทําใหแจงธรรมท่ีควรทําใหแจง กายเหลานัน้ยอม 
ปรากฏ กายคือ ความเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจออกหายใจเขาปรากฏ สติเปน 
อนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณากายนั้น 
ดวยสตนิั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นัน้ ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพจิารณา 
เห็นกายในกาย ฯ 
        [๔๐๕] คําวา ยอมพิจารณา ฯลฯ สีลวสุิทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูรูแจงกองลม  
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ท้ังปวงระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา จติวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ ดวย 
อรรถวาเห็นความระวังในสีลวิสุทธินั้นเปนอธิสีลสิกขาความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้นเปนอธิจิตต 
สิกขา ความเหน็ในทิฐวิิสุทธินั้นเปนอธิปญญาสิกขา บุคคลคํานึงถึงสิกขา ๓ ประการนีศึ้กษาอยู  
รูศึกษา เหน็ศึกษาพิจารณาศกึษา อธิษฐานศึกษา นอมใจเชื่อดวยศรัทธาศึกษา ประคองความ 
เพียรศึกษา ดํารงสติไวม่ันศกึษา ตั้งจิตม่ันศึกษา รูชัดดวยปญญาศึกษา รูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่งศึกษา 
 กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูศึกษา ละธรรมท่ีควรละศึกษา เจริญธรรมท่ีควรเจริญศึกษา ทําใหแจง 
ซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงศึกษาเม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรู 
แจงกองลมท้ังปวงหายใจออกหายใจเขา เวทนายอมเกดิปรากฏ ฯลฯ บุคคลเม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณ 
เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจออกหายใจเขา ยอมยังอินทรีย 
ท้ังหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ 
เปนประโยชน ฯ 
        [๔๐๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัระงับ 
กายสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ 
        กายสังขารเปนไฉน ลมหายใจออกยาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย  
เปนกายสังขาร ลมหายใจเขายาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร  
บุคคลระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้นศึกษาอยู ลมหายใจออกส้ัน ลมหายใจ 
เขาส้ัน ลมท่ีบุคคลรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจออก เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย  
เปนกายสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้น ศึกษาอยู ความออนไป  
ความนอมไปความเอนไป ความโอนไป ความหวั่นไหว ความดิ้นรน ความโยก ความโคลง 
แหงกาย มีอยู เพราะกายสังขารเห็นปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จกัระงับกายสังขารหายใจออก 
 ศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ความไมออนไปความไมนอมไป ความไมเอนไป ความ 
ไมโอนไป ความไมหวัน่ไหว ความไมดิ้นรน ความไมโยก ความไมโคลง แหงกาย มีอยูเพราะ 
กายสังขารเหน็ปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จกัระงับกายสังขารท่ีละเอียดสุขุมหายใจออก ศึกษาอยูวา  
จักระงับกายสังขารท่ีละเอียดสุขุมหายใจเขา ไดทราบมาดังนี้วา บุคคลศึกษาอยูวา จกัระงับกาย 
สังขารหายใจออก ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา เม่ือเปนอยางนี้ ความไดลมก็ไม 
ปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ไมปรากฏ อานาปาณสติก็ไมปรากฏ อานาปาณสติสมาธิก็ไมปรากฏ  
และบัณฑิตท้ังหลายแมจะเขาแมจะออกสมาบัตินั้นกห็ามิได ไดทราบมาดังนี้วา บุคคลศึกษาอยูวา 
 จักระงับกายสังขารหายใจออก ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจเขาเม่ือเปนอยางนี้ ความ  
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ไดลมก็ปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ปรากฏ อานาปาณสติก็ปรากฏ อานาปาณสติสมาธิก็ปรากฏ  
และบัณฑิตท้ังหลายยอมเขาและยอมออกสมาบัตินั้น ขอนั้นเหมือนอะไร เหมือนเม่ือบุคคลตี 
กังสดาลเสียงดังยอมเปนไปกอนตามท่ีหมาย นึก ทรงจําดวยดีซ่ึงนิมิตแหงเสียงดัง เม่ือเสียงดังคอย 
ลง ตอมาเสียงคอยก็เปนไปภายหลังตามท่ีหมาย นึก ทรงจําดวยดีซ่ึงนิมิตแหงเสียงคอย และเม่ือ 
เสียงคอยดับลง ตอมาจิตยอมเปนไปในภายหลัง แมเพราะนิมิตแหงเสียงคอยเปนอารมณ ขอนี้ก ็
เหมือนกนัฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเขาท่ีหยาบ ยอมเปนไปกอนตามท่ีหมาย นึกทรงจํา 
ดวยดีซ่ึงนิมิตแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาท่ีหยาบ เม่ือลมหายใจออกและลมหายใจเขาท่ี 
หยาบเบาลง ตอมาลมหายใจออกและลมหายใจเขาท่ีละเอียด ยอมเปนไปในภายหลังตามท่ีหมาย  
นึก ทรงจําดวยดีซ่ึงนิมิตแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาท่ีละเอียด และเม่ือลมหายใจออกและ 
ลมหายใจเขาท่ีละเอียดเบาลงอีก ตอมาจิตยอมไมถึงความฟุงซานในภายหลัง แมเพราะความท่ีนิมิต 
แหงลมหายใจออกลมหายใจเขาท่ีละเอียดเปนอารมณ เม่ือเปนอยางนี้ ความไดลมก็ปรากฏ ลม 
อัสสาสะปสสาสะก็ปรากฏ อานาปานสติก็ปรากฏ อานาปานสติสมาธิก็ปรากฏ และบัณฑติ 
ท้ังหลายยอมเขาและออกสมาบัตินั้นๆ กายคือความท่ีบุคคลระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขา 
ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติสติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคล 
ยอมพิจารณากายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา 
 คือ การพิจารณาเหน็กายในกาย ฯ 
        [๔๐๗] คําวา พิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายนัน้อยางไร ฯลฯยอม 
พิจารณากายนัน้อยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพสีลวิสุทธิดวยอรรถวา  
ความเปนผูระงับ กายสังขารระวังลมหายใจออก ลมหายใจเขาจิตตวิสุทธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน  
ทิฐิวิสุทธิดวยอรรถวาเห็น ความระวังในศีลวิสุทธินั้น เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตต 
วิสุทธินั้น เปนอธิจิตตสิกขาความเหน็ในทิฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเม่ือคํานึง 
ถึงสิกขา๓ ประการนี้ศึกษาอยู ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงศึกษาอยู เม่ือรูความท่ีจิตมี 
อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขา เวทนายอม 
ปรากฏเกิดข้ึน ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับกาย 
สังขารหายใจออกหายใจเขายอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึง  
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กลาววาและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชนอนุปสสนาญาน [ญาณในการพิจารณา] ๘  
อุปฏฐานานุสสติ [อนุสสติท่ีปรากฏ] ๘ และสัตตันติกวัตถุ[เร่ืองอันมีมาในพระสูตร] ในการ 
พิจารณากายในกาย ๔ ฯ 
                         จบภาณวาร 
        [๔๐๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจออก ยอมศึกษาวาจกัรูแจงปตหิายใจเขา  
อยางไร ฯ 
        ปติเปนไฉน เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออก 
ยาว ปตแิละปราโมทยยอมเกิดข้ึน ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
ลมหายใจเขายาว ปติและปราโมทยยอมเกดิข้ึนฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถลมหายใจออกส้ันดวยสามารถลมหายใจเขาส้ัน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกาย 
ท้ังปวงหายใจออกดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายท้ังปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับ 
กายสังขารหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา ปติและปราโมทยยอม 
เกิดข้ึน ปตแิละปราโมทย คือ ความเบิกบาน ความบันเทิงความหรรษา ความร่ืนเริงแหงจิต 
 ความปล้ืมจิต ความดีใจ ปตนิี้ยอมปรากฏเม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
ลมหายใจออกยาวสติยอมต้ังม่ัน ปตินั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เม่ือรูความท่ีจิต 
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังม่ันปตินั้นยอมปรากฏดวย 
สตินั้น ดวยญาณน้ัน เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกส้ัน  
ดวยสามารถลมหายใจเขาส้ันดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายท้ังปวงหายใจออก ดวยสามารถ 
ความเปนผูรูแจงกายท้ังปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก ดวย 
สามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา สติยอมต้ังม่ัน ปติยอมปรากฏดวยสตนิั้น ดวยญาณนั้น 
 เม่ือคํานึงถึง ปตินั้นยอมปรากฏ เม่ือรู ... เม่ือเห็นเม่ือพจิารณา เม่ืออธิษฐานจิต เม่ือนอมใจไป 
ดวยศรัทธา เม่ือประคองความเพียรเม่ือเขาไปต้ังสติไว เม่ือจิตต้ังม่ัน เม่ือรูชัดดวยปญญา เม่ือ 
รูยิ่งซ่ึงธรรมท่ีควรรูยิ่ง เม่ือกาํหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือละธรรมท่ีควรละ เม่ือเจริญธรรมท่ี 
ควรเจริญ เม่ือทําใหแจงธรรมท่ีควรทําใหแจง ปตินัน้ยอมปรากฏ เวทนาดวยสามารถความเปนผูรู 
แจงปติหายใจออกหายใจเขาอยางนี้นัน้ปรากฏ สติเปนอนปุสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ 
 สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวยบุคคลยอมพิจารณาเวทนานั้นดวยสตินัน้ ดวยญาณนัน้ เพราะเหตุ 
ดังนี้นั้น ทานจงึกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯ  
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        คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานัน้อยางไร ฯลฯ ยอมพจิารณาเวทนา 
นั้นอยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ สีลวิสุทธิ ดวย 
อรรถวาความรูแจงปติระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน  
ดวยสามารถความเปนผูรูแจงปติหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรูยอมยังอินทรียท้ังหลายให 
ประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๐๙] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัรูแจงสุขหายใจ 
เขา อยางไร ฯ 
        สุข ในคําวา สุข มี ๒ คือ กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑ ฯ 
        กายิกสุขเปนไฉน ความสําราญทางกาย ความสุขท่ีไดเสวยทางกาย  สุขเวทนาซ่ึง 
เปนความสําราญเกิดแกกายสัมผัสนี้เปนกายิกสุข ฯ 
        เจตสิกสุขเปนไฉน ความสุขทางจิต ความสุขท่ีไดเสวยเปนความสําราญเกิดแต 
เจโตสัมผัส สุขเวทนาซ่ึงเปนความสําราญเกิดแตเจโตสัมผัสนี้เปนเจตสิกสุข ฯ 
        สุขเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวย 
สามารถลมหายใจออกยาว สติยอมต้ังม่ัน สุขเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตนิั้น ดวยญาณนั้น เม่ือ 
รูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังม่ัน สุขเหลานั้น 
ยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน ฯลฯเม่ือทําใหแจง ซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง สุขเหลานั้น 
ยอมปรากฏ สุขเหลานั้นยอมปรากฏอยางนี ้ฯ 
        เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปส 
สนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนา 
นั้นดวยสตินัน้ ดวยญาณนัน้ เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การ 
พิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาอยางไร ยอมพิจารณาโดยความ 
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนานัน้อยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ สีลวิสุทธิ ดวย 
อรรถวารูแจงสุขระงับลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน  
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 ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรู ยอมยังอินทรียท้ังหลาย 
ใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ ฯ 
        [๔๑๐] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจติตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจง 
จิตตสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ 
        จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจออกยาว  เปนเจตสิก  
ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตตสังขาร สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปน 
เจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตตสังขารฯลฯ สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผู 
รูแจงสุขหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจเขา เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่อง 
ดวยจิต เปนจติตสังขาร นี้เปนจิตตสังขาร ฯ 
        จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร ฯ 
        เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว สติยอม 
ตั้งม่ัน จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไม 
ฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังม่ัน จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินัน้ 
 ดวยญาณนัน้ ฯลฯ เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏ จิตต 
สังขารเหลานั้นยอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
        เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา  ปรากฏ สติเปน 
อนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณา 
เวทนานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนีน้ั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ 
 พิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯ 
        คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานัน้อยางไร ยอมพิจารณาโดยความ 
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนานัน้อยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพสีลวิสุทธิ ดวย 
อรรถวารูแจงจิตตสังขารระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไม 
ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรูยอมยัง 
อินทรียท้ังหลายใหประชุมลงเพราะเหตุนัน้ ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ 
เปนประโยชน ฯ  
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        [๔๑๑] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับจติตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับ 
จิตตสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ 
        จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจออกยาวเปนเจตสิก  
ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิตเปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับสงบจิตตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู  
สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปน 
จิตตสังขาร บุคคลระงับ คือดับ สงบจิตตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู สัญญาและเวทนาดวยสามารถ 
ความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจติตสังขารหายใจออก เปน 
เจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับสงบจิตตสังขารเหลานั้น 
ศึกษาอยู เวทนา ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปน 
อนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลพิจารณาเวทนา 
นั้นดวยสตินัน้ ดวยญาณนัน้ เพราะเหตุดังนีท้านจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา 
เวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพจิารณาเวทนาน้ันอยางไร ฯลฯยอมพิจารณา 
เวทนานั้นอยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ  สีลวิสุทธิ  
ดวยอรรถวาความเปนผูระงับจิตตสังขาร ระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิต 
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับจติตสังขารหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคล 
รูอยู ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมี 
ความสงบเปนประโยชน อนปุสสนาญาณ (ญาณในการพจิารณา) ๘ อุปฏฐานานุสสติ(อนุสสติ 
ท่ีปรากฏ) ๘ สุตตันติกวัตถุ (เร่ืองอันมีมาในพระสูตร) ในการพิจารณาเวทนาในเวทนา ๔ ฯ 
                         จบภาณวาร 
        [๔๑๒] บุคคลยอมศึกษาวา จกัรูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจเขา  
อยางไร ฯ 
        จิตนั้นเปนไฉน วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจออกยาว จิต คือ มนะ มานัส  
หทัย ปณฑระ มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนัน้  
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 วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจเขายาวฯลฯ ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออก 
 จิต คือ มนะมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนั้น นี้เปนจิต  ฯ 
        จิตปรากฏอยางไร เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ 
ออกยาว สติยอมต้ังม่ัน จิตนัน้ยอมปรากฏดวยสตนิั้น ดวยญาณน้ัน เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว 
 ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังม่ัน จตินั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนัน้  
ฯลฯ เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง จิตนั้นยอมปรากฏ จิตนั้นยอมปรากฏอยางนี้ วิญญาณจติ  
ดวยสามารถความเปนผูรูแจง จิตหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปสสนาญาณ จิตปรากฏ  
ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวยบุคคลยอมพิจารณาจิตนัน้ดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน   
เพราะเหตุดังนีน้ั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตอยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ  สีลวิสุทธิ ดวย 
อรรถวาความรูแจงจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรูยอมยังอินทรียท้ังหลายให 
ประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๑๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักใหจิตเบิกบานหายใจออก ยอมศึกษาวา จักใหจิต 
เบิกบานหายใจเขา อยางไร ฯ 
        ก็ความเบิกบานแหงจิตเปนไฉน เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว  ไมฟุงซาน  ดวย 
สามารถลมหายใจออกยาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดข้ึน ความเบิกบาน  ความบันเทิง ความ 
หรรษา ความราเริงแหงจิต ความปล้ืมจิต ความดีใจ ฯลฯเม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดข้ึน ความเบิกบาน ความบันเทิง  
ความหรรษา ความราเริงแหงจิต ความปล้ืมจิต ความดใีจ ฯลฯ เม่ือรูความที่จิตมีอารมณเดยีว 
 ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจติหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจเขา 
ความเบิกบานแหงจิตยอมเกดิข้ึน  ความเบิกบาน   ความบันเทิง   ความหรรษา  ความราเริงแหงจิต  
ความปล้ืมจิต ความดีใจ นี้เปนความเบิกบานแหงจิตวิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูยังจิต 
ใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขาปรากฏสติเปนอนุปสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย  
เปนตัวสติดวยบุคคลยอมพิจารณาจิตนัน้ดวยสตินัน้ ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นัน้ ทานจึง 
กลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ  
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        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตนั้น 
อยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ  สีลวิสุทธิ ดวย 
สามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบานระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณ 
เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูยงัจิตใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรู 
ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความ 
สงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๑๔] บุคคลยอมศึกษาวา จักต้ังจิตม่ันหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัตั้งจิตม่ันหาย 
ใจเขา อยางไร ฯ 
        ก็สมาธินทรียเปนไฉน ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ 
ออกยาว เปนสมาธิ ความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนสมาธิ 
  ความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูตั้งจิตม่ันหายใจออก เปนสมาธิ ความ 
ตั้งอยู ความต้ังอยูดี ความต้ังม่ัน ความไมกวัดแกวง ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมกวดัแกวง 
ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ วิญญาณจิตดวยสามารถความเปนผูตั้งจิตม่ัน 
หายใจออกหายใจเขานี้ ปรากฏ สติเปนอนปุสนาญาณ จติปรากฏไมใชสติ สติปรากฏดวย 
 เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพจิารณาจิตนั้นดวยสตนิั้นดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นัน้ ทานจึง 
กลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตนั้น 
อยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ  สีลวิสุทธิ ดวย 
อรรถวาความเปนผูตั้งจิตม่ันระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว  
ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูตั้งจิตม่ันหายใจเขาฯลฯ บุคคลเม่ือรู ยอมยังอินทรียท้ังหลาย 
ใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๑๕] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปล้ืองจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปล้ืองจิต 
หายใจเขา อยางไร ฯ 
        บุคคลยอมศึกษาวา จักเปล้ืองจิตจากราคะหายใจออก จักเปล้ืองจิตจากราคะหายใจเขา 
 จักเปล้ืองจิตจากโทสะหายใจออก จักเปล้ืองจิตจากโทสะหายใจเขา จกัเปล้ืองจิตจากโมหะหายใจ  
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ออก จักเปล้ืองจิตจากโมหะหายใจเขา ฯลฯจักเปล้ืองจิตจากมานะ จักเปล้ืองจิตจากทิฐิ จัก 
เปล้ืองจิตจากวิจิกจิฉา จักเปล้ืองจิตจากถีนมิทธะ จักเปล้ืองจิตจากอุทธัจจะ จักเปล้ืองจิตจากความ 
ไมละอายบาปจักเปล้ืองจิตจากความไมสะดุงกลัวบาปหายใจออก จักเปล้ืองจิตจากความไมสะดุง 
กลัวบาปหายใจเขา วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูเปล้ืองจิตหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ ฯลฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตนั้น 
อยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๒ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ สีลวิสุทธิ ดวย 
อรรถวาความเปนผูเปล้ืองจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเม่ือรูความท่ีมีอารมณเดยีว ไม 
ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูเปล้ืองจิตหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรู ยอมยังอินทรียท้ังหลายให 
ประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ อนุปสนา 
ญาณ ๔ อุปฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุในการพจิารณาจิตในจิต ๔ ฯ 
        [๔๑๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเท่ียงหายใจออก ยอมศึกษาวา จกั 
พิจารณาความไมเท่ียงหายใจเขา อยางไร ฯ 
        คําวา อนิจฺจ ความวา อะไรไมเท่ียง เบญจขันธไมเท่ียง ไมเท่ียงเพราะอรรถวากระไร 
ไมเท่ียงเพราะอรรถวาเกิดข้ึนและเส่ือมไป ฯ 
        บุคคลเม่ือเห็นความเกดิข้ึนแหงเบญจขันธ ยอมเหน็ลักษณะเทาไร เม่ือเห็นความเส่ือม 
ไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เม่ือเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ  
ยอมเห็นลักษณะเทาไร ฯ 
        บุคคลเม่ือเห็นความเกดิข้ึนแหงเบญจขันธ ยอมเหน็ลักษณะ ๒๕ ฯลฯ เม่ือเหน็ความ 
เกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๕๐ นี้ ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความ 
ไมเท่ียงในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัพิจารณาความไมเท่ียงในรูปหายใจเขา ยอมศึกษาวา 
 จักพิจารณาความไมเท่ียงในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและ 
มรณะ หายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเท่ียงในชราและมรณะหายใจเขา ธรรม 
ท้ังหลายดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความไมเท่ียงหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปสนา 
ญาณ ธรรมปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย  บุคคลพิจารณาธรรมเหลานั้นดวย 
สตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนีน้ั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพจิารณา 
ธรรมในธรรมท้ังหลาย ฯ  
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        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณา 
ธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ สีลวิสุทธิ  
ดวยอรรถวาความเปนผูพจิารณาความไมเท่ียง ระวังลมหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมี 
อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความไมเท่ียงหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ  
บุคคลเม่ือรู ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอด 
ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๑๗] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา  
จักพิจารณาความคลายกําหนดัหายใจเขา อยางไร ฯ 
        บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกดิฉันทะในความคลายกําหนดัในรูปนอมใจไปดวย 
ศรัทธา และมีจิตต้ังม่ันดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนดัในรูปหายใจออก ยอม 
ศึกษาวา จักพจิารณาความคลายกําหนดัในรูปหายใจเขา บุคคลเห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ใน 
สังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกําหนัดในชรา 
และมรณะ และมีจิตต้ังม่ันดี ยอมศึกษาวา จกัพิจารณาความคลายกําหนดัในชราและมรณะหายใจ 
ออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในชราและมรณะหายใจเขา ธรรมท้ังหลายดวย 
สามารถความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ  
ธรรมปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสต ิ
นั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานา คือ การพิจารณาธรรม 
ในธรรมท้ังหลาย ฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณา 
ธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ สีลวิสุทธิ  
ดวยอรรถวาความเปนผูพจิารณาความคลายกําหนัดระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความ 
ท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพจิารณาความคลายกําหนดัหายใจออก 
หายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรูยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
 และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๑๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณา 
ความดับหายใจเขา อยางไร ฯ  
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        บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกดิฉันทะในความดับในรูป นอมใจไปดวยศรัทธา  
และมีจิตต้ังม่ันดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัพิจารณา 
ความดับในรูปหายใจเขา เห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ  
ในชราและมรณะแลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับในชราและมรณะ นอมใจไปดวยศรัทธา และ 
มีจิตต้ังม่ันดยีอมศึกษาวา จกัพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออก ยอมศึกษาวา จกั 
พิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจเขา ฯ 
        [๔๑๙] โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการเทาไร อวิชชายอมดับดวยอาการเทาไร โทษ 
ในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘ ฯ 
        โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในอวิชชายอมมีดวยอรรถวาไมเท่ียง ๑ 
 ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน ๑ ดวย 
อรรถวาแปรปรวน ๑ โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        อวิชชายอมดับไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน อวิชชายอมดับดวยนิทานดับ ๑ ดวยสมุทัย 
ดับ ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยอาหารดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิดข้ึน ๑  
ดวยนิโรธปรากฏ ๑ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘ เหลานี้ ฯ 
        บุคคลเห็นโทษในอวิชชาดวยอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับแหง 
อวิชชาดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังม่ันดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณา 
ความดับแหงอวิชชาหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับแหงอวิชชาหายใจเขา ฯ 
        [๔๒๐] โทษในสังขารยอมมีดวยอาการเทาไร สังขารยอมดับดวยอาการเทาไร ฯลฯ 
 โทษในวิญญาณยอมมีดวยอาการเทาไร วญิญาณยอมดบัดวยอาการเทาไรโทษในนามรูปยอมมีดวย 
อาการเทาไร นามรูปยอมดบัดวยอาการเทาไร โทษในสฬายตนะยอมมีดวยอาการเทาไร สฬายตนะ 
ยอมดับดวยอาการเทาไร  โทษในผัสสะยอมมีดวยอาการเทาไรผัสสะยอมดับดวยอาการเทาไร โทษ 
ในเวทนายอมมีดวยอาการเทาไรเวทนายอมดับดวยอาการเทาไร โทษในตัณหายอมมีดวยอาการ 
เทาไร ตัณหายอมดับดวยอาการเทาไร โทษในอุปาทานยอมมีดวยอาการเทาไร อุปาทานยอมดับดวย 
อาการเทาไร โทษในภพยอมมีดวยอาการเทาไร ภพยอมดบัดวยอาการเทาไร โทษในชาติยอมมีดวย 
อาการเทาไร ชาติยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการเทาไร ชราและ 
มรณะยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ ชราและมรณะยอมดับ 
ดวยอาการ ๘ ฯ  
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        โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในชราและมรณะยอมมีดวย 
อรรถวาไมเท่ียง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปนเหตุให 
เดือดรอน ๑ ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑ โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
        ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เปนไฉน ชราและมรณะยอมดับดวยนิทานดับ ๑  
ดวยสมุทัยดับ ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยภพดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ดวยปจจยัดบั ๑ ดวยญาณเกิด 
ข้ึน ๑ ดวยนิโรธปรากฏ ๑ ชรามรณะยอมดบัดวยอาการ ๘ เหลานี้ ฯ 
        บุคคลเห็นโทษดวยชราและมรณะในอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับ 
แหงชราและมรณะดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวยศรัทธาและมีจิตต้ังม่ันดี ยอมศึกษาวา จัก 
พิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออกยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะ 
หายใจเขา ธรรมท้ังหลายดวยสามารถ ความเปนผูพิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติ 
เปนอนุปสนาญาน ธรรมท้ังหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอม 
พิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึงกลาววา สติปฏฐาน 
ภาวนา คือ การพิจารณาธรรมในธรรมท้ังหลาย ฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณา 
ธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวา เปนท่ีเสพ สีลวิสุทธิ ดวยสามารถ 
ความเปนผูพิจารณาความดับ ระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว 
ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรู ยอม 
ยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ 
เปนประโยชน ฯ 
        [๔๒๑] บุคคลยอมศึกษาวา จกัพิจารณาความสละคืนหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
พิจารณาความสละคืนหายใจเขา อยางไร ฯ 
        ความสละคืนมี ๒ อยาง คือ ความสละคืนดวยการบริจาค ๑ ความสละคืนดวยความ 
แลนไป ๑ จิต (คิด) สละรูป เพราะฉะน้ันจึงเปนความสละคืนดวยการบริจาค จิตแลนไปใน 
นิพพานอันเปนท่ีดับรูป เพราะฉะน้ันจึงเปนความสละคืนดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวา 
 จักพิจารณาความสละคืนในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในรูปหายใจเขา 
 จิต(คิด) สละเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ เพราะฉะน้ันจึงเปนความ  
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สละคืนดวยการบริจาค จิตแลนไปในนพิพานอันเปนท่ีดบัชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงเปนความ 
สละคืนดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวาจักพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะ หายใจออก  
ยอมศึกษาวา จกัพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะ หายใจเขา ธรรมท้ังหลาย ดวยสามารถ 
ความเปนผูพิจารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ ธรรม 
ท้ังหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นดวย 
สตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนีน้ั้น ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพจิารณา 
ธรรมในธรรมท้ังหลาย ฯ 
        คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ยอมพิจารณาโดย 
ความไมเท่ียง ไมพิจารณาโดยความเท่ียง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณาโดยความไม 
เท่ียง ยอมละนจิจสัญญาได ฯลฯ เม่ือสละคืนยอมละความถือม่ันได ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้น 
อยางนี้ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยอรรถวา ธรรมท้ังหลายอันเกดิใน 
ภาวนานั้น ไมลวงเกินกัน ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปน 
ผูพิจารณา ความสละคืนระวงัลมหายใจออกลมหายใจเขา จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ  
ดวยอรรถวาเห็นความสํารวมในสีลวิสุทธินั้น เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจติวิสุทธิ 
นั้นเปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเม่ือคํานึงถึง 
สิกขา ๓ ประการนี้ศึกษาอยู เม่ือรู ศึกษาอยู ฯลฯ เม่ือรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถความเปนผูพจิารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา เวทนาปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏตั้ง 
อยู ปรากฏถึงความดับไป ฯลฯ เม่ือรูความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน 
ผูพิจารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเม่ือรู ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง 
ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ยอมยังพละท้ังหลายใหประชุมลง  
ยอมยังโพชฌงคท้ังหลายใหประชุมลง ยอมยังมรรคใหประชุมลง ยอมยังธรรมท้ังหลายใหประชุมลง  
ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        คําวา ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุมลง ความวา ยอมยังอินทรียท้ังหลายใหประชุม 
ลงอยางไร ฯ 
        ยอมยังสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น  ทานจึง 
กลาววา และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน อนุปสนาญาณ ๘ อุปฏฐานานุสสติ ๘  
สุตตันติกวัตถุ ในการพจิารณาธรรมในธรรมท้ังหลาย ๔ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ นี้ ฯ  
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        [๔๒๒] ญาณดวยสามารถแหงสมาธิ ๒๔ เปนไฉน ฯ 
        ความท่ีจติมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาวเปนสมาธิ ความ 
ท่ีจริงมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาวเปนสมาธิ ฯลฯ ความท่ีจิตมีอารมณ 
เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูเปล้ืองจิตหายใจออกหายใจเขา เปนสมาธิ ญาณดวย 
สามารถของสมาธิ ๒๔เหลานี้ ฯ 
        ญาณดวยสามารถแหงวปิสนา ๗๒ เปนไฉน ฯ 
        วิปสนาดวยอรรถวาพจิารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนของไมเท่ียง วิปสสนา 
ดวยอรรถวาพจิารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจ 
ออกยาว โดยความเปนอนตัตา วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนของ 
ไมเท่ียง วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสนาดวยอรรถวา 
พิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนอนตัตา ฯลฯ วิปสนาดวยอรรถวาความเปนผูเปล้ืองจิต 
พิจารณาลมหายใจออก โดยความเปนของไมเท่ียง วิปสนาดวยอรรถวาความเปนผูเปล้ืองจิต 
พิจารณาลมหายใจเขา โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ญาณ 
ดวยสามารถแหงวิปสนา ๗๒ เหลานี้ ฯ 
        นิพพิทาญาณ ๘ เปนไฉน ญาณช่ือวานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองใหบุคคล 
ผูพิจารณาหายใจออก โดยความเปนของไมเท่ียง รูเหน็ตามความเปนจริงเพราะอรรถวาเปนเคร่ือง 
ใหบุคคลผูพิจารณาลมหายใจเขา โดยความเปนของไมเท่ียงรูเห็นตามความเปนจริง ฯลฯ ญาณช่ือ 
วานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองใหบุคคลพิจารณาความสละคืนลมหายใจออก รูเห็นตาม 
ความเปนจริง เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองใหบุคคลผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจเขา รูเห็นตามความ 
เปนจริงนิพพทิาญาณ ๘ เหลาน้ี ฯ 
        นิพพิทานุโลมญาณ ๗ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจ ออกโดย 
ความเปนไมเท่ียง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ปญญาในความ 
เปนผูพิจารณาลมหายใจเขาโดยความเปนของไมเท่ียง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปน 
นิพพิทานุโลมญาณ ฯลฯ ปญญาในความเปนผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจออกปรากฏ โดย 
ความเปนของนากลัว เปนนพิพิทานุโลมญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจ 
เขาปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนพิพิทานุโลมญาณ นิพพิทานโุลมญาณ ๘ เหลานี้ ฯ  
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        นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพจิารณาลมหายใจออก 
โดยความเปนของไมเท่ียง พจิารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ปญญาในความ 
เปนผูพิจารณาลมหายใจเขาโดยความเปนของไมเท่ียง พจิารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิ 
ปสสัทธิญาณ ฯลฯ นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เหลานี้ ฯ 
        ญาณในวมุิติสุข ๒๑ เปนไฉน ญาณในวิมุติสุขยอมเกิดข้ึนเพราะละ เพราะตัดขาด 
ซ่ึงสักกายทิฐดิวยโสดาปตติมรรค ... เพราะละ เพราะตัดขาดซ่ึงวิจิกจิฉาดวยโสดาปตติมรรค ...  
เพราะละเพราะตัดขาดซ่ึงสีลัพพตปรามาส ทิฐานุสัย วจิิกจิฉานุสัย ดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะ 
ละ เพราะตัดขาดซ่ึงกามราคสังโยชนปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ 
 ดวยสกทาคามิมรรค ...เพราะละ เพราะตัดขาดซ่ึงกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ ดวยอนาคามิมรรค ญาณในวมุิติสุขยอมเกิดข้ึนเพราะละ เพราะตัด 
ขาดซ่ึงรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุจธัจจะ อวิชชา มานานุสัยภวราคานสัุย และอวิชชานุสัย  
ดวยอรหันตมรรค ญาณในวมุิติสุข  ๒๑ เหลานี้เม่ือบุคคลเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันมีวัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ เหลานี้อันสัมปยตุดวยสมาธิ ยอมเกิดข้ึน ฯ 
                        จบอานาปานกถา ฯ 
                        ________  
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                        มหาวรรค อินทรียกถา 
        [๔๒๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย  ๑  
สมาธินทรีย ๑ปญญินทรีย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
        [๔๒๔] อินทรีย ๕ ประการนีย้อมหมดจดดวยอาการเทาไร ฯ 
        อินทรีย ๕ ประการนีย้อมหมดจดดวยอาการ ๑๕ เม่ือบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูไมมีศรัทธา  
สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีศรัทธา (และ)พิจารณาพระสูตรอันเปนเหตุนํามาซ่ึงความ 
เล่ือมใส สัทธินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เม่ือบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูเกยีจคราน  
สมาคม คบหานั่งใกลพวกบุคคลผูปรารภความเพยีร (และ) พิจารณาสัมมัปปธาน วิริยินทรียยอม 
หมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เม่ือบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูมีสติหลงลืมสมาคม คบหา นั่งใกล 
พวกบุคคลผูมีสติตั้งม่ัน (และ) พิจารณาสติปฏฐานสตินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เม่ือ 
บุคคลเวนพวกบุคคลผูมีใจไมม่ันคงสมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลมีใจม่ันคง (และ) พิจารณา 
ฌานและวิโมกขสมาธินทรีย ยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เม่ือบุคคลงดเวนพวกบุคคลทราม 
ปญญา สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีปญญา (และ) พิจารณาญาณจริยาอันลึกซ้ึง ปญญินทรีย 
ยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เม่ือบุคคลงดเวน ๕จําพวก สมาคม คบหา นั่งใกล 
บุคคล ๕ จําพวก (และ) พิจารณาจํานวนพระสูตร ๕ ประการดังกลาวมาน้ี อินทรีย ๕ เหลานี้ยอม 
หมดจดดวยอาการ ๑๕เหลานี้ ฯ 
        [๔๒๕] บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวย 
อาการเทาไร ฯ 
        บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐ การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวยอาการ ๑๐  
บุคคลเม่ือละความเปนผูไมมีศรัทธา ช่ือวาเจริญสัทธินทรีย เม่ือเจริญสัทธินทรีย ช่ือวาละความเปน 
ผูไมมีศรัทธา เม่ือละความเปนผูเกียจคราน ช่ือวาเจริญวิริยินทรีย เม่ือเจริญวิริยินทรียช่ือวาละความ  
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เปนผูเกียจคราน เม่ือละความประมาท ช่ือวาเจริญสตินทรีย เม่ือเจริญสตนิทรีย ช่ือวาละความ 
ประมาท เม่ือละอุทธัจจะ ช่ือวาเจริญสมาธินทรีย เม่ือเจริญสมาธินทรีย ช่ือวาละอุทธัจจะ เม่ือ 
ละอวิชชา ช่ือวาเจริญปญญินทรีย เม่ือเจริญปญญินทรีย ช่ือวาละอวิชชา บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕  
ดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวยอาการ ๑๐เหลานี้ ฯ 
        [๔๒๖] อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวยอาการเทาไร ฯ 
        อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวยอาการ ๑๐ คือ สัทธินทรีย 
เปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะเปนผูละแลวละดีแลวซ่ึงอสัทธินทรีย ความ 
เปนผูไมมีศรัทธา เปนโทสชาติอักบุคคลละแลวละดีแลว เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรม 
แลวซ่ึงสัทธินทรีย วิริยนิทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะความเปนผูละแลว  
ละดีแลวซ่ึงความประมาท ความประมาทเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดแีลว เพราะความเปน 
ผูเจริญแลว อบรมแลวซ่ึงสตินทรีย สมาธินทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลวอบรมแลว เพราะ 
ความเปนผูละแลว ละดแีลวซ่ึงอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดแีลว เพราะ 
ความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซ่ึงสมาธินทรียปญญินทรียเปนคุณชาตอัินบุคคลเจริญแลว อบรม 
แลว เพราะความเปนผูละแลวละดีแลวซ่ึงอวิชชา อวิชชาเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดแีลว 
 เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซ่ึงปญญินทรีย อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว 
 อบรมแลวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๒๗] อินทรีย บุคคลยอมเจริญดวยอาการเทาไร เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว 
 อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลว ดวยอาการเทาไร ฯ 
        อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวยอาการ ๔ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว  
ระงับแลว และระงับดแีลวดวยอาการ ๔ อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญในขณะโสดาปตติมรรคเปนอินทรีย  
อันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวระงับแลว และระงับดแีลวในขณะโสดาปตติผล อินทรีย ๕  
บุคคลยอมเจริญในขณะสกทาคามิมรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว 
และระงับดแีลวในขณะสกทาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญในขณะอนาคามิมรรค เปนอินทรีย 
อันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดแีลวในอนาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคลยอม 
เจริญในขณะอรหัตมรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลว 
ในขณะอรหัตผล ฯ 
        มรรควิสุทธิ ๔ ผลวิสุทธิ ๔ สมุจเฉทวสุิทธิ ๔ ปฏิปสสัทธิวิสุทธิ ๔ ดวยประการดังนี้   
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อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวยอาการ ๔ เหลานี้ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับ 
แลว และระงับดีแลวดวยอาการ ๔ เหลานี้ ฯ 
        [๔๒๘] บุคคลเทาไรเจริญอินทรีย บุคคลเทาไรเจริญอินทรียแลวบุคคล ๘ เจริญ 
อินทรีย บุคคล ๓ เจริญอินทรียแลว ฯ 
        บุคคล ๘ เปนไฉนเจริญอินทรีย พระเสขบุคคล ๗ กัลยาณปุถุชน ๑ บุคคล ๘  
เหลานี้เจริญอินทรีย ฯ 
        บุคคล ๓ เปนไฉนเจริญอินทรียแลว พระขีณาสพสาวกพระตถาคตช่ือวาพุทโธ ดวย 
สามารถความเปนผูเจริญอินทรียแลว ช่ือวาเจริญอินทรียแลวพระปจเจกพุทธะ ช่ือวาพุทโธ ดวย 
อรรถวาตรัสรูเอง ช่ือวาเจริญอินทรียแลวพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ช่ือวาพทุโธ ดวย 
อรรถวามีพระคุณประมาณไมได ช่ือวาเจริญอินทรียแลว บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแลว บุคคล ๘ 
เหลานี้เจริญอินทรีย บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแลว ดวยประการดังนี้ ฯ 
                        สาวัตถีนิทาน 
        [๔๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉนคือสัทธินทรีย ...  
ปญญินทรีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ยอมไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิด 
 ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นหาไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไดรับยกยองวาเปนพราหมณ 
ในหมูพราหมณไม และทานเหลานั้นหาไดทําใหแจงซ่ึงสามัญผล หรือพรหมัญผลดวยปญญาอันยิ่ง 
เองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูไม ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งรูชัดซ่ึงเหตุเกิด ความดับ คุณ  
โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ เหลานีต้ามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณ 
เหลานี้นั้นแล เปนผูไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ และทานเหลานั้น ยอมทําใหแจงซ่ึงสามัญผลและพรหมัญผล ดวยปญญาอันรูยิ่งเองใน 
ปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
        [๔๓๐] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวย 
อาการเทาไร อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการเทาไรบุคคลยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ 
เทาไร อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕   
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มีโทษดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ มีอุบายเปน 
เคร่ืองสลัดออกดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ 
เทาไร ฯ 
        อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐  
อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูความดบัแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐  
อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มี 
โทษดวยอาการ ๒๕ บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเคร่ือง 
สลัดออกไปดวยอาการ ๑๘๐ บุคคลยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกไปแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๘๐  
        [๔๓๑] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอมรูเหตุเกดิแหง 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ฯ 
        เหตุเกดิแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเช่ือ เปนเหตุเกดิแหงสัทธินทรีย  
เหตุเกดิแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเช่ือ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการ 
ดวยสามารถความนอมใจเช่ือ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวย 
สามารถสัทธินทรียเปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานงึถึงเพื่อประโยชนแกความ 
ประคองไว เหตุเกิดแหงวิริยนิทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิด 
แหงวิริยินทรีย เหตุเกดิแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย  
ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงวิริยนิทรีย เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิด 
แหงความคํานงึถึงเพื่อประโยชนแกความต้ังม่ัน เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะ 
ดวยสามารถความต้ังม่ัน เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความต้ังม่ัน 
 เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงสตินทรีย เปนเหตุ 
เกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหง 
สมาธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิด 
แหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยาง 
เดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนเหตุเกดิแหงสมาธินทรียเหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชน 
แกความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรียเหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิด 
แหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกดิแหงปญญินทรีย ความ  
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ปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหง 
ความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเช่ือ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความ 
คํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยนิทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึง 
เพื่อประโยชนแกความต้ังม่ันเปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชน 
แกความฟุงซาน เปนเหตุเกดิแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเหน็  
เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเช่ือ เปนเหตุเกิดแหง 
สัทธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิด 
แหงฉันทะดวยสามารถความต้ังม่ัน เปนเหตุเกิดแหงสตนิทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความ 
ไมฟุงซานเปนเหตุเกดิแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิด 
แหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเช่ือ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย 
 เหตุเกดิแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกดิแหงมนสิการ 
ดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความเห็น  
เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสัทธินทรีย เปนเหตุเกดิ 
แหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถวิริยินทรียเปนเหตุเกดิแหงวิริยนิทรีย  
ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสตินทรียเปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏเปน 
ธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรียเปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยาง 
เดียวดวยสามารถปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ มีเหตุเกดิดวยอาการ ๔๐  
เหลานี้ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ  ๔๐เหลานี้ ฯ 
        [๔๓๒] อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอมรู ความดับแหง 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ฯ 
        ความดับแหงความคํานงึถึง เพื่อประโยชนแกการนอมใจเช่ือเปนความดับแหงสัทธินทรีย  
ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเช่ือ เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงมนสิการ 
ดวยสามารถความนอมใจเช่ือ เปนความดบัแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวย 
สามารถแหงสัทธินทรียเปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความ 
ประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปน 
ความดับแหงวริิยินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนความดับแหง 
วิริยินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงวิริยนิทรีย เปนความดับแหงวิริยนิทรีย   
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ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความต้ังม่ัน เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหง 
ฉันทะดวยสามารถแหงความต้ังม่ัน เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถ 
แหงความตั้งม่ัน เปนความดบัแหงสตินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถ 
สตินทรีย เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน 
 เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหง 
สมาธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย  
ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนความดับแหงสมาธินทรียความดบั 
แหงความคํานงึถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรียความดบัแหงฉันทะดวย 
สามารถแหงความเหน็ เปนความดับแหงปญญินทรียความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความ 
เห็น เปนความดับแหงปญญินทรียความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย 
 เปนความดับแหงปญญินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเช่ือเปน 
ความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความประคองไว เปนความ 
ดับแหงวิริยนิทรีย ความดับแหงความคํานงึถึงเพื่อประโยชนแกความต้ังม่ัน เปนความดับแหง 
สตินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนความดบัแหงสมาธินทรีย 
ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย ความ 
ดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความนอมใจเช่ือ เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงฉันทะ 
ดวยสามารถแหงความประคองไว เปนความดับแหงวิริยนิทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถ 
แหงความตั้งม่ัน เปนความดบัแหงสตินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน  
เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความเห็น เปนความดับแหง 
ปญญินทรีย ความดับแหงมนสิการ ดวยสามารถแหงความนอมใจเช่ือ เปนความดับแหงสัทธินทรีย 
ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความประคองไว เปนความดบัแหงวิริยินทรีย ความดับแหง 
มนสิการดวยสามารถแหงความต้ังม่ัน เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวย 
สามารถแหงความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถ 
แหงความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถแหง 
สัทธินทรียเปนความดับแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง 
วิริยินทรีย เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง 
สตินทรีย เปนความดับแหงสตินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง 
สมาธินทรีย เปนความดับแหงสมาธินทรียความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถแหง  
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ปญญินทรีย เปนความดับแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ เหลานี้ บุคคล 
ยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๓๓] อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕  
ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ฯ 
        ความไมปรากฏแหงความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏ 
แหงความเรารอน เพราะความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหงสัทธินทรีย ความแกลวกลาแหงความ 
ประพฤติดวยความนอมใจเชื่อ เปนคุณแหงสัทธินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปน 
คุณแหงสัทธินทรียความสุขความโสมนัสอันอาศัยสัทธินทรียเกิดข้ึน เปนคุณแหงสัทธินทรียความ 
ไมปรากฏแหงความเปนผูเกยีจคราน เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอน 
 เพราะความเปนผูเกียจคราน เปนคุณแหงวิริยินทรีย   ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความ 
ประคองไว เปนคุณแหงวิริยนิทรีย  ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความประคองไว  เปน 
คุณแหงวิริยนิทรีย   ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม  เปนคุณแหงวิริยนิทรีย   ความสุขความ 
โสมนัสอันอาศัยวิริยนิทรียเกิดข้ึน เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏแหงความประมาท เปน 
คุณแหงสตนิทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะความประมาท เปนคุณแหงสตินทรีย  
ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยการตั้งม่ัน เปนคุณแหงสตินทรีย  ความสงบและการบรรลุ 
สุขวิหารธรรมเปนคุณแหงสตินทรีย ความสุขความโสมนัสอันอาศัยสตินทรียเกดิข้ึน เปนคุณ 
แหงสตินทรีย ความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความไมปรากฏแหงความ 
เรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความไม 
ฟุงซาน เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงสมาธินทรีย 
 ความสุขความโสมนัสอันอาศัยสมาธินทรียเกิดข้ึน เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความไมปรากฏแหง 
อวิชชาเปนคุณแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะอวิชชา เปนคุณแหง 
ปญญินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความเห็น เปนคุณแหงปญญินทรีย ความสงบ 
และการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงปญญินทรียความสุขความโสมนัสอันอาศัยปญญินทรีย 
เกิดข้ึน เปนคุณแหงปญญินทรียอินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ เหลานี ้บุคคลยอมรูคุณแหง 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ ฯ 
        [๔๓๔] อินทรีย ๕ มีโทษดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕  
ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ฯ  
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        ความปรากฏแหงอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอน 
เพราะอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย สัทธินทรียมีโทษเพราะความไมเท่ียง ... เปนทุกข ...  
 เปนอนัตตา ความปรากฏแหงความเปนผูเกยีจคราน เปนโทษแหงวิริยนิทรีย ความปรากฏแหง 
ความเรารอนเพราะความเปนผูเกียจคราน เปนโทษแหงวริิยินทรีย วิริยนิทรียมีโทษเพราะความไม 
เท่ียง... เปนทุกข ... เปนอนตัตา ความปรากฏแหงความประมาท เปนโทษแหงสตินทรีย ความ 
ปรากฏแหงความเรารอนเพราะความประมาท เปนโทษแหงสตินทรีย สตินทรียมีโทษเพราะความ 
ไมเท่ียง ... เปนทุกข ... เปนอนัตตาความปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย ความปรากฏ 
แหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย สมาธินทรียมีโทษเพราะความไมเท่ียง ...  
เปนทุกข ...  เปนอนัตตา ความปรากฏแหงอวิชชา เปนโทษแหงปญญินทรีย ความปรากฏแหงความ 
เรารอนเพราะอวิชชา เปนโทษแหงปญญินทรียปญญินทรียมีโทษเพราะความไมเท่ียง ... เปนทุกข ...  
เปนอนัตตา อินทรีย ๕มีโทษดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ๒๕  
เหลานี้ ฯ 
        [๔๓๕] อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกไปดวยอาการ ๑๐๘เปนไฉน บุคคล 
ยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกไป แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ๑๐๘ เปนไฉน ฯ 
        สัทธินทรียดวยอรรถวาความนอมใจเช่ือ สลัดออกไปจากความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จาก 
ความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จากเหลากเิลสท่ีเปนไปตามความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ 
 จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑จากสัทธินทรียซ่ึงมีอยูกอนแตการไดสัทธินทรียท่ีประณีต 
กวานัน้ ๑ วิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว สลัดออกไปจากความเปนผูเกียจคราน ๑ จากความ 
เรารอนเพราะความเปนผูเกยีจคราน ๑ จากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามความเปนผูเกียจคราน ๑ จากขันธ ๑  
จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากวิริยนิทรียซ่ึงมีอยูกอนแตการไดวิริยินทรียท่ีประณีตกวานั้น ๑  
สตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ันสลัดออกไปจากความประมาท ๑ จากความเรารอนเพราะความ 
ประมาท ๑ จากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามความประมาท ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ 
จากสตินทรียซ่ึงมีอยูกอนแตการไดสตินทรียท่ีประณีตกวานัน้ ๑ สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน  
สลัดออกไปจากอุทธัจจะ ๑ จากความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ 
 จากสมาธินทรียซ่ึงมีอยูกอนแตการไดสมาธินทรียท่ีประณีตกวานัน้ ๑ ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น  
สลัดออกไปจากอวิชชา ๑ จากความเรารอนเพราะอวิชชา ๑ จากเหลากเิลสท่ีเปนไปตามอวิชชา ๑  
จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากปญญินทรียซ่ึงมีอยูกอนแตการไดปญญินทรียท่ี  
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ประณีตกวานัน้ ๑ อินทรีย ๕ ดวยสามารถปฐมฌานสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสวนเบื้องตน  
อินทรีย ๕ ดวยสามารถทุติยฌานสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฐมฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
ตติยฌานสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในทุติยฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถจตุตถฌานสลัดออก 
ไปจากอินทรีย ๕ ในตตยิฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากาสานญัจายตนสมาบัติ สลัดออก 
ไปจากอินทรีย ๕ ในจตุตถฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สลัดออก 
ไปจากอินทรีย ๕ ในอากาสานัญจายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากิญจญัญายตน 
สมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอากิญจญัญายตนสมาบัติ อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงอนิจจานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  
อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงทุกขานุปสสนาสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนิจจานุปสสนา อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงอนัตตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในทุกขานุปสสนา อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงนิพพิทานุปสสนา สลัดออกไปจาก อินทรีย ๕ ในอนัตตานุปสสนาอินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงวิราคานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในนิพพิทานุปสสนา อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิราคานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย 
สามารถแหงปฏินิสสัคคานุปสสนาสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย 
สามารถแหงขยานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฏินิสสัคคานุปสสนา อินทรีย๕  
ดวยสามารถแหงวยานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในขยานุปสสนาอินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
แหงวิปริณามานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ในวยานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
แหงอนิมิตตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวปิริณามานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
แหงอัปปณิหติานุปสสนาสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนิมิตตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
แหงสุญญตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอัปปณิหิตานุปสสนาอินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
แหงอธิปญญาธรรมวิปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ในสุญญตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย 
สามารถแหงยถาภูตญาณทัสนะ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอธิปญญาธรรมวิปสสนา อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงอาทีนวานปุสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะ อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงปฏิสังขานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอาทีนวานุปสสนาอินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงววิัฏฏนานปุสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฏิสังขานุปสสนา อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงโสดาปตติมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในววิัฏฏนานุปสสนา อินทรีย ๕   
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ดวยสามารถแหงโสดาปตติผลสมาบัติสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติมรรค อินทรีย ๕ 
 ดวยสามารถแหงสกทาคามิมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติผลสมาบัติ อินทรีย ๕ 
ดวยสามารถแหงสกทาคามิผลสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสกทาคามิมรรค อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงอนาคามิมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสกทาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงอนาคามิผลสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิมรรค อินทรีย ๕  
ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕ดวยสามารถ 
แหงอรหัตผลสมาบัติ  สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอรหัตมรรคอินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ สลัด 
ออกไปจากกามฉันทะ อินทรีย ๕ ในอัพยาบาทสลัดออกไปจากพยาบาท อินทรีย ๕ ในอาโลก 
สัญญา สลัดออกไปจากถีนมิทธะอินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน สลัดออกไปจากอุทธัจจะ อินทรีย ๕ 
 ในธรรมววัตถาน สลัดออกไปจากวิจิกจิฉา อินทรีย ๕ ในญาณ สลัดออกไปจากอวิชชา  
อินทรีย ๕ ในความปราโมทย สลัดออกไปจากอรติ อินทรีย ๕ในปฐมฌาน สลัดออกไปจาก 
นิวรณ อินทรีย ๕ ในทุติยฌาน สลัดออกไปจากวิตกวจิาร อินทรีย ๕ ในตติยฌาน สลัดออก 
ไปจากปติ อินทรีย ๕ ในจตุตถฌาน สลัดออกไปจากสุขและทุกข อินทรีย ๕ ในอากาสานัญจา 
ยตนสมาบัติ สลัดออกไปจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาอินทรีย ๕ ในวิญญาณัญจา 
ยตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอากาสานัญจายตนสัญญาอินทรีย ๕ ในอากญิจัญญายตนสมาบัติ สลัด 
ออกไปจากวญิญาณัญจายตนสัญญาอินทรีย ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไป 
จากอากิญจัญญายตนสัญญา อินทรีย ๕ ในอนิจจานุปสสนา สลัดออกไปจากนิจจสัญญาอินทรีย ๕ 
ในทุกขานุปสสนา สลัดออกไปจากสุขสัญญา อินทรีย ๕ ในอนัตตานุปสสนา สลัดออกไปจาก 
อัตตสัญญา อินทรีย ๕ ในนิพพิทานุปสสนาสลัดออกไปจากความเพลิดเพลิน อินทรีย ๕ ใน 
วิราคานุปสสนา สลัดออกไปจากราคะ อินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจากสมุทัย 
 อินทรีย ๕ในปฏินิสสัคคานุปสสนา สลัดออกไปจากความยึดม่ัน อินทรีย ๕ ในขยานปุสสนา 
สลัดออกไปจากฆนสัญญา อินทรีย ๕ ในวยานุปสสนา สลัดออกไปจากการประมวลอายุ อินทรีย ๕  
ในวิปริณามานุปสสนา สลัดออกไปจากธุวสัญญาอินทรีย ๕ ในอนิมิตตานุปสสนา สลัดออก 
ไปจากนิมิต อินทรีย ๕  ในอัปปณิหิตานุปสนา สลัดออกไปจากปณิธิ อินทรีย ๕ ในสุญญตานุ 
ปสสนาสลัดออกไปจากความถือม่ัน อินทรีย ๕ ในอธิปญญาธรรมวิปสสนา สลัดออกไปจากความ 
ยึดม่ันถือม่ันวา เปนแกนสาร อินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะสลัดออกไปจากความถือม่ัน 
เพราะความหลง อินทรีย ๕ ในอาทีนวานปุสสนาสลัดออกไปจากความถือม่ันดวยความอาลัย  
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 อินทรีย ๕ ในปฏิสังขานุปสสนาสลัดออกไปจากการไมพิจารณาหาทาง อินทรีย ๕ ในววิัฏฏนาน ุ
ปสสนาสลัดออกไปจากความถือม่ันเพราะกิเลสเคร่ืองประกอบ อินทรีย ๕ ในโสดาปตติมรรค  
สลัดออกไปจากกิเลสซ่ึงอยูในท่ีเดยีวกันกบัทิฐิ อินทรีย ๕ ในสกทาคามิมรรค สลัดออกไปจาก 
กิเลสสวนหยาบ ๆ อินทรีย ๕ ในอนาคามิมรรค สลัดออกไปจากกิเลสสวนละเอียด  อินทรีย ๕  
ในอรหัตมรรคสลัดออกไปจากกิเลสท้ังปวง อินทรีย ๕ ในธรรมนั้น ๆ เปนคุณชาติอันพระขีณาสพ 
ท้ังปวงเทียวสลัดออกแลว สลัดออกดีแลว ระงับแลวและระงับดีแลว อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเคร่ือง 
สลัดออกดวยอาการ ๑๐๘ เหลานี้บุคคลยอมรูอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐๘  
เหลานี้ ฯ 
                         จบภาณวาร 
                        ______  
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                        สาวัตถีนิทาน 
        [๔๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉนคือ สัทธินทรีย ๑  
วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรียในท่ีไหน พึงเห็นในโสดาปตติยังคะ (ธรรม 
อันเปนองคแหงการบรรลุกระแสนิพพาน) ๔ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็จะพึงเห็นวิริยนิทรียในท่ีไหน พงึเห็นในสัมมัปปธาน ๔ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็จะพึงเห็นสตินทรียในท่ีไหน พงึเห็นในสติปฏฐาน ๔ ฯ 
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ก็จะพึงเห็นสมาธินทรียในท่ีไหน พึงเหน็ในฌาน ๔ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็จะพึงเห็นปญญินทรียในท่ีไหน พึงเห็นในอริยสัจ ๔ ฯ 
        [๔๓๗] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยงัคะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวย 
อาการเทาไร ดวยสามารถแหงวิริยนิทรีย ในสัมมัปปธาน ๔จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ 
เทาไร ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวย 
สามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหง 
ปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเหน็อินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯ 
        ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐  
ดวยสามารถแหงวิริยนิทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเหน็อินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถ 
แหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเหน็อินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย 
ในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึง 
เห็นอินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ฯ 
        [๔๓๘] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยงัคะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวย 
อาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการนอมใจเช่ือในโสดาปตติยังคะ คือ การ 
คบสัตบุรุษ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พงึเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งม่ัน พึงเหน็  
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สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเหน็ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย  
พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวา เปนใหญในการนอมใจเชื่อ ในโสดาปตติยังคะ คือ การฟงธรรมของ 
ทาน การทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมพึงเห็นวิริยินทรียดวย 
อรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ันพึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน 
 พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็นดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย 
ในโสดาปตติยงัคะ ๔จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๓๙] ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเหน็อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ 
 เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นวริิยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว ในสัมมัปปธาน ๔ คือ การ 
ไมยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกดิใหเกดิข้ึน พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พงึเห็น 
สมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเหน็ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวา 
นอมใจเช่ือ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย พึงเห็นวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว  
ในสัมมัปปธาน คือ การละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ ในสัมมัปปธาน คือ ความ 
ตั้งม่ัน ความไมฟนเฟอน ความเจริญยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกศุลธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นแลว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน  
พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเหน็ พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ ดวยสามารถแหง 
วิริยินทรีย ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเหน็อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ 
 เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๐] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐  
เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการตั้งม่ัน ในสติปฏฐาน  คือ การพิจารณา 
เห็นกายในกาย พึงเหน็สมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซานพึงเหน็ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น  
พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือพึงเห็นวิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถ 
แหงสตินทรีย พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการต้ังม่ัน ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯลฯ ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นจติในจิต ฯลฯ ในสติ 
ปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย พึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึง  
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เห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นวิริยินทรียดวย 
อรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึง 
เห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๑] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพงึเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐  
เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในปฐมฌาน พึงเห็น 
ปญญินทรียดวยอรรถวาเหน็ พึงเหน็สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือพึงเห็นวิริยนิทรียดวยอรรถ 
วาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นสมาธินทรีย  
ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในทุติยฌาน ฯลฯ ในตติยฌาน ฯลฯ ในจตุตถฌาน  
พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเหน็ พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นวิริยินทรีย 
ดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ดวย 
สามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๒] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ 
 เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเหน็ในอริยสัจ คือ ทุกข พึงเหน็สัทธินทรีย 
ดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน  
พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเหน็ปญญินทรีย  
ดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็นในอริยสัจ คือ ทุกขสมุทัย ฯลฯ ในอริยสัจ คือทุกขนโิรธ ฯลฯ 
 ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พงึเห็น 
วิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถ 
วาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเหน็ 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๓] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยงัคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติ 
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯลฯ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯในสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔  
ในอริยสัจ ๔ จะพึงเหน็ความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯ  
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        ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ ฯลฯ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ ในสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔ ดวยสามารถแหง 
ปญญินทรียในอริยสัจ ๔จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ ฯ 
        [๔๔๔] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยงัคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติ 
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเช่ือ ใน 
โสดาปตติยังคะ คือ การคบหาสัปบุรุษ พึงเห็ฯความประพฤติแหงวิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว  
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พงึเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวย 
อรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหง 
สัทธินทรียพึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเช่ือใน 
โสดาปตติยังคะ คือ การฟงธรรมของทาน ฯลฯ ในโสดาปตติยังคะ คือการทําไวในใจ โดย 
อุบายอันแยบคาย ฯลฯ ในโสดาปตติยังคะ คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงเห็นความ 
ประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวา 
ตั้งม่ัน พึงเหน็ความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความประพฤติแหง 
ปญญินทรียดวยอรรถวาเหน็ ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดา 
ปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๕] ดวยสามารถแหงวิริยนิทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเหน็ความประพฤติแหง 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
        จะพึงเหน็ความประพฤติแหงวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความประคองไว ใน 
สัมมัปปธาน คือ การไมยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน พึงเห็นความประพฤติแหง 
สตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ฯลฯ พึงเหน็ความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ ดวย 
สามารถแหงวริิยินทรียพึงเหน็ความประพฤติแหงวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความประคอง 
ไวในสัมมัปปธาน คือ การละอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ ในสัมมัปปธานคือ การบําเพ็ญ 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ฯลฯ ในสัมมัปปธาน คือความต้ังม่ัน ความไมฟนเฟอน ความ 
เจริญยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว พึงเห็นความ 
ประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ฯลฯ พึงเหน็ความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวา  
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นอมใจเช่ือ  ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเหน็ความประพฤติแหงอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๖] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นความ ประพฤติแหง 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความต้ังม่ันในสติปฏฐาน  
คือ การพิจารณาเหน็กายในกาย พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึง 
เห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถ 
วานอมใจเช่ือ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย  
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความต้ังม่ัน ในสติปฏฐาน คือ การ 
พิจารณา เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯลฯในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลาย พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย 
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวย 
สามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔จะพึงเห็นความประพฤติแหง 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๗] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเหน็ความประพฤติแหงอินทรีย ๕  
ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
        พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในปฐม 
ฌาน พึงเหน็ความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็นพึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย  
ดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความ 
ประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเหน็ความประพฤติ 
แหงสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในทุติยฌาน ฯลฯ ในตตยิฌาน ฯลฯ  
ในจตุตถฌาน ฯลฯ พึงเหน็ความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ดวยสามารถแหง 
สมาธินทรีย ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพงึเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวย 
อาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
        [๔๔๘] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหง 
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ  
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        พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็นในอริยสัจ คือ  
ทุกข พึงเหน็ความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พงึเห็นความประพฤติแหง 
วิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งม่ัน พึงเหน็ 
ความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเหน็ความ 
ประพฤติแหงปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็น ในอริยสัจ คือ ทุกขสมุทัยฯลฯ ใน 
อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พึงเห็นความประพฤติ 
แหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พงึเห็นความประพฤติแหงวิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว  
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พงึเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวย 
อรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔จะพึง 
เห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี ้ฯ 
        [๔๔๙] ความประพฤตแิละวหิารธรรม เปนอันตรัสรูแลว แทงตลอดแลว เหมือน 
อยางสพรหมจารีผูรูแจง กําหนดบุคคลไวในฐานท่ีลึก ตามท่ีประพฤติตามท่ีอยูวา ทานผูนี้บรรลุ 
แลว หรือวาจกับรรลุเปนแน ฯ 
        จริยา ในคําวา ความประพฤติ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑ อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑  
สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑ปตติจริยา  ๑ โลกตัถจริยา ๑ ฯ 
        ความประพฤติในอิริยาบถ ๔ ช่ือวาอิริยาปถจริยา ความประพฤติในอายตนภายในภาย 
นอก ๖ ช่ือวาอายตนจริยา ความประพฤติในสติปฏฐาน ๔ช่ือวาสติจริยา ความประพฤติใน 
ฌาน ๔ ช่ือวาสมาธิจริยา ความประพฤติในอริยสัจ ๔ ช่ือวาญาณจริยา ความประพฤติในอริย 
มรรค ๔ ช่ือวามรรคจริยาความประพฤติในสามัญผล ๔ ช่ือวาปตติจริยา ความประพฤติกิจซ่ึง 
เปนประโยชนแกโลก ในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในพระปจเจกพุทธเจาบางสวน 
ในพระสาวกบางสวน ช่ือวาโลกัตถจริยา อิริยาปถจริยา เปนของทานผูถึงพรอมดวยการต้ังใจไว  
อายตนจริยา เปนของทานผูคุมครองอินทรีย สติจริยา เปนของทานผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท  
สมาธิจริยา เปนของทานผูขวนขวายในอธิจิต ญาณจริยา เปนของทานผูสมบูรณดวยปญญา 
 มรรคจริยา เปนของทานผูปฏิบัติชอบ ปตติจริยา เปนของทานผูบรรลุผลแลว และโลกัตถจริยา 
เปนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ของพระปจเจกพุทธเจาบางสวนของพระสาวกบางสวน  
จริยา ๘ เหลานี้ ฯ  
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        จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเช่ือ ยอมประพฤติดวยศรัทธา ผูประคองไว  
ยอมประพฤตดิวยความเพยีร ผูเขาไปต้ังไวม่ัน ยอมประพฤติดวยสติ ผูทําจิตไมใหฟุงซาน ยอม 
ประพฤติดวยสมาธิ ผูรูชัด ยอมประพฤติดวยปญญา ผูรูแจง ยอมประพฤติดวยวิญญาณ ผูทราบ 
วา ทานปฏิบัตอิยางนี้จึงบรรลุคุณวิเศษ ดังนี้ ยอมประพฤติดวยวิเสสจริยา ผูท่ีทราบวา กุศลธรรม 
ของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมยังอิฐผลใหยดืยาวไป ดังนี้ ยอมประพฤตดิวยอายตนจริยา จริยา ๘  
เหลานี้ ฯ 
        จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ ทัสสนจริยาแหงสัมมาทิฐิ ๑ อภิโรปนจริยาแหงสัมมา 
สังกัปปะ ๑ ปริคคหจริยาแหงสัมมาวาจา ๑ สมุฏฐานจริยาแหงสัมมากัมมันตะ ๑ โวทานจริยา 
แหงสัมมาอาชีวะ ๑ ปคคหจริยาแหงสัมมาวายามะ ๑ อุปฏฐานจริยาแหงสัมมาสติ ๑ อวิกเขป 
จริยาแหงสัมมาสมาธิ ๑จริยา ๘ เหลานี้ ฯ 
        [๔๕๐] คําวา วหิาโร ความวา บุคคลผูนอมใจเช่ือ ยอมอยูดวยศรัทธา ผูประคองไว  
ยอมอยูดวยความเพียร ผูตั้งสติม่ัน ยอมอยูดวยสติ ผูทําจิตไมใหฟุงซาน ยอมอยูดวยสมาธิ  
ผูรูชัด ยอมอยูดวยปญญา ฯ 
        คําวา รูตาม ความวา ความนอมใจเช่ือแหงสัทธินทรีย ความประคองไวแหงวิริยนิทรีย  
ความต้ังม่ันแหงสตินทรีย ความไมฟุงซานแหงสมาธินทรียความเห็นแหงปญญินทรีย เปนอันรู 
ตามแลว ฯ 
        คําวา แทงตลอดแลว ความวา ความนอมใจเช่ือแหงสัทธินทรีย ...ความเหน็แหง 
ปญญินทรีย เปนอันแทงตลอดแลว ฯ 
        คําวา ตามท่ีประพฤติ ความวา ประพฤติดวยศรัทธาอยางนี้ ดวยความเพียรอยางนี้  
ดวยสติอยางนี ้ดวยสมาธิอยางนี้ ดวยปญญาอยางนี้ ฯ 
        คําวา ตามท่ีอยู ความวา อยูดวยศรัทธาอยางนี้ ... ดวยปญญาอยางนี้ ฯ 
        คําวา วิญู คือ ผูรูแจง ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาทําลายกิเลสผูเปนบัณฑิต  
ผูถึงพรอมดวยปญญาเคร่ืองตรัสรู ฯ 
        คําวา สพฺรหฺมจารี คือ บุคคลผูมีการงานอยางเดยีวกนั มีอุเทศอยางเดียวกัน มีการ 
ศึกษาเสมอกัน ฯ  
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        ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล อภิญญา และปฏิสัมภิทา ทานกลาววา  
เปนฐานะอันลึก ในคําวา คมฺภีเรสุ าเนสุ ฯ 
        คําวา โอกปฺเปยยุ ความวา พึงเช่ือ คือ พึงนอมใจเช่ือ ฯ 
        คําวา อทฺธา นี้ เปนเคร่ืองกลาวสวนเดยีว เปนเคร่ืองกลาวโดยไมสงสัย เปนเคร่ือง 
กลาวโดยส้ินความเคลือบแคลง เปนเคร่ืองกลาวไมเปนสองเปนเคร่ืองกลาวโดยธรรมเคร่ืองนําออก 
 เปนเคร่ืองกลาวไมผิด เปนเคร่ืองกลาวโดยหลักฐาน ฯ 
        คําวา อายสฺมา นี้ เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ  
เปนเคร่ืองกลาวมีความเคารพยําเกรง ฯ 
        คําวา บรรลุแลว ความวา ถึงทับแลว คําวา หรือวาจกับรรลุ ความวาจักถึงทับ ฯ 
                        จบนิทานบริบูรณ 
        [๔๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ฯ 
        อินทรีย ๕ เหลานี้พึงเห็นดวยอาการเทาไร พึงเหน็ดวยอาการ ๖ พึงเห็นดวยอรรถวา 
กระไร ดวยอรรถวาเปนใหญ ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตน ดวยอรรถวามีประมาณยิ่ง  
ดวยอรรถวาต้ังม่ัน ดวยอรรถวาครอบงําดวยอรรถวาใหตั้งอยู ฯ 
        [๔๕๒] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนใหญอยางไร ฯ 
        พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเช่ือแหงบุคคลผูละความเปนผู 
ไมมีศรัทธา พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พงึเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งม่ัน พึงเหน็ 
สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเหน็ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย  
พึงเห็นวิริยนิทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว แหงบุคคลผูละความเกียจคราน พึงเหน็ 
สตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวย 
อรรถวาเห็น พงึเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ ดวยสามารถแหงวิริยินทรียพึงเห็นสตินทรีย  
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ดวยอรรถวาเปนใหญในความต้ังม่ัน แหงบุคคลผูละความประมาทพึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวา 
ไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็นพึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเหน็ 
วิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไวดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวาเปน 
ใหญในความไมฟุงซาน แหงบุคคลผูละอุทธัจจะ พึงเหน็ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็น 
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวย 
อรรถวาต้ังม่ัน ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเหน็ปญญินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการเหน็  
แหงบุคคลผูละอวิชชา พึงเหน็สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเหน็วิริยนิทรียดวยอรรถวา 
ประคองไว พงึเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งม่ัน พึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวย 
สามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเช่ือ ดวยสามารถ 
แหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พงึเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พงึเห็นสตินทรีย 
ดวยอรรถวาต้ังม่ัน พึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น  
ดวยสามารถแหงสัทธินทรียพึงเห็นวิริยนิทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความประคองไว ดวยสามารถ 
แหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พงึเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งม่ัน พึงเหน็สมาธินทรีย 
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ  
ดวยสามารถแหงวิริยนิทรีย พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความตั้งม่ัน ดวยสามารถ 
แหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พงึเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็น 
ปญญินทรียดวยอรรถวาเหน็ พึงเหน็สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นวิริยนิทรียดวยอรรถ 
วาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน  
ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พงึเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็น 
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวย 
อรรถวาต้ังม่ัน  ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเหน็ปญญินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความเหน็ 
 ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พงึเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ  
พึงเห็นวิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พึงเหน็สมาธินทรีย 
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญใน 
ความนอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท แหงบุคคลผูละพยาบาท ฯลฯ ดวยสามารถ 
แหงอาโลกสัญญา แหงบุคคลผูละถีนมิทธะ ฯลฯ พึงเหน็สัทธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในนอมใจเช่ือ 
 ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค แหงบุคคลผูละกิเลสท้ังปวง พึงเห็นวิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว  
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 พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน พึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรีย 
ดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ฯลฯ พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวา  เปนใหญ 
ในการเห็น ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค แหงบุคคลผูละกิเลสท้ังปวง พึงเห็นสัทธินทรีย 
ดวยอรรถวานอมใจเช่ือ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวา 
ตั้งม่ัน พึงเหน็สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นอินทรียดวย 
อรรถวาเปนใหญอยางนี้ ฯ 
        [๔๕๓] พึงเห็นอินทรีย ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนอยางไร ฯ 
        สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความเปนผูไมมี 
ศรัทธา เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงสัทธินทรีย วิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว เปนสีล 
วิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความเกยีจคราน เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงวิริยินทรีย สตินทรียดวย 
อรรถวาต้ังม่ัน เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความประมาท เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหง 
สตินทรีย สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาระวังอุทธัจจะ เปน 
เคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงสมาธินทรีย ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวา 
ระวังอวิชชา เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงปญญินทรียอินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ เปนสีลวิสุทธิ 
เพราะอรรถวาระวังกามฉันทะ เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงอินทรีย ๕ อินทรีย ๕ ในความไม 
พยาบาท เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวงัพยาบาท เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงอินทรีย ๕ ฯลฯ 
อินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังกเิลสท้ังปวง เปนเคร่ืองชําระใน 
เบ้ืองตนแหงอินทรีย ๕ พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนอยางนี ้ฯ 
        [๔๕๔] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวามีประมาณยิ่งอยางไร ฯ 
        ฉันทะเกดิข้ึนเพื่อความเจริญสัทธินทรีย เพื่อละความเปนผูไมมีศรัทธา เพื่อละความ 
เรารอนเพราะความไมมีศรัทธา เพื่อละกิเลสอันต้ังอยูรวมกันกับทิฐเิพือ่ละกิเลสสวนหยาบๆ เพื่อ 
ละกิเลสสวนละเอียดๆ เพื่อละกิเลสท้ังปวง ฯ 
        สัทธินทรียมีประมาณยิง่ดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยเกิด 
ข้ึนดวยสามารถแหงฉันทะ สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความ 
ปราโมทย ปติเกิดข้ึนดวยสามารถแหงความปราโมทย สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหง 
ศรัทธา ดวยอํานาจแหงปติปสสัทธิเกิดข้ึนดวยสามารถแหงปติ สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถ  
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แหงศรัทธา ดวยอํานาจปสสัทธิ ความสุขเกิดข้ึนดวยสามารถแหงปสสัทธิ สัทธินทรียมีประมาณ 
ยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจแหงความสุข โอภาสเกิดข้ึนดวยสามารถความสุข สัทธินทรีย 
มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจโอภาส สังเวชเกิดข้ึนดวยสามารถแหงโอภาส  
สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจสังเวช จิตสังเวชแลวยอมตั้งม่ัน  
สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจสมาธิ จิตม่ันคงอยางนัน้แลวยอม 
ประคองไวดี สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจการประคองไว จิตประคอง 
แลวอยางนั้นยอมวางเฉยดี สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจอุเบกขา จิต 
ยอมหลุดพนจากกิเลสตาง ๆ ดวยสามารถแหงอุเบกขา สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหง 
ศรัทธา ดวยอํานาจความหลุดพน ธรรมเหลานั้นมีกิจเสมอกัน เพราะความท่ีจิตเปนธรรมชาติหลุด 
พนแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจภาวนา เพราะอรรถวาเปน 
ธรรมมีกิจเสมอกัน ธรรมเหลานั้นยอมหลีกจากธรรมน้ันสูธรรมท่ีประณีตกวา เพราะเปนธรรมท่ี 
เจริญแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความหลีกไป จิตยอมปลอย 
จากธรรมนั้น เพราะเปนธรรมท่ีหลีกไปแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวย 
อํานาจความปลอย ธรรมท้ังหลายยอมดับไปจากน้ัน เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยไปแลวสัทธินทรีย 
มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความดับ ความปลอยดวยสามารถแหงความดับมี ๒  
ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ ๑ ความปลอยดวยความแลนไป ๑ ช่ือวาความปลอย 
ดวยความสละ เพราะอรรถวา สละกิเลสและขันธ ช่ือวาความปลอยดวยความแลนไป เพราะ 
อรรถวา จิตแลนไปในนิพพานธาตุเปนท่ีดบั ความปลอยดวยอํานาจความดับมี ๒ ประการนี้ ฯ 
        [๔๕๕] ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญวิริยินทรีย เพื่อละความเกยีจครานเพื่อละความ 
เรารอนเพราะความเกยีจคราน เพื่อละกิเลสอันต้ังอยูรวมกนักับทิฐิฯลฯ เพื่อละกิเลสท้ังปวง ฯลฯ 
 ฉันทะยอมเกดิเพื่อความเจริญสตินทรีย เพือ่ละความประมาท เพื่อละความเรารอนเพราะความ 
ประมาท ฯลฯ เพื่อละกิเลสท้ังปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญสมาธินทรีย เพื่อละอุทธัจจะ  
เพื่อละความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ฯลฯ เพื่อละกิเลสท้ังปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกิดเพือ่ความเจริญ 
ปญญินทรีย เพื่อละอวิชชา เพื่อละความเรารอนเพราะอวิชชาเพื่อละกิเลสอันต้ังอยูรวมกันกับ 
ทิฐิ เพื่อละกิเลสสวนหยาบๆ เพื่อละกิเลสสวนละเอียด ๆ เพื่อละกิเลสท้ังปวง ปญญินทรียมี 
ประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญาดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอมเกิดดวยสามารถฉันทะ 
 ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความปราโมทย ปติยอมเกิดดวยสามารถ  
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แหงความปราโมทย ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจปติ ปสสัทธิยอม 
เกิดดวยสามารถแหงปติ ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจปสสัทธิ  
ความสุขยอมเกิดดวยสามารถแหงปสสัทธิปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวย 
อํานาจความสุข โอภาสยอมเกิดดวยสามารถแหงความสุข ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถ 
แหงปญญาดวยอํานาจโอภาส ความสังเวชยอมเกิดดวยสามารถแหงโอภาส ปญญินทรียมีประมาณ 
ยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความสังเวช จิตสังเวชแลวยอมต้ังม่ัน ปญญินทรียมีประมาณ 
ยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจสมาธิ จิตต้ังม่ันแลวอยางนั้น ยอมประคองไวดี ปญญินทรีย 
มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความประคองไว จิตประคองไวแลวอยางนัน้ ยอม 
วางเฉยดวยดี ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจอุเบกขาจติยอมหลุด 
พนจากกิเลสตางๆ ดวยสามารถแหงอุเบกขา ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา 
 ดวยอํานาจความหลุดพน ธรรมเหลานั้นยอมมีกิจเปนอันเดียวกัน เพราะความท่ีจิตเปนธรรมชาติ 
หลุดพนแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจภาวนา เพราะอรรถวา 
เปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกนั ธรรมเหลานั้นยอมหลีกจากธรรมนั้นไปสูธรรมท่ีประณีตกวา เพราะ 
เปนธรรมท่ีเจริญแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความหลีกไป จติ 
ยอมปลอยจากธรรมน้ัน เพราะเปนจติหลีกไปแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา  
ดวยอํานาจความปลอย ธรรมท้ังหลายยอมดับไปจากนั้น เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยแลว 
 ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความดับ ความปลอยดวยอํานาจแหง 
ความดับมี๒ ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ ๑ ความปลอยดวยความแลนไป ๑ ช่ือวา 
ความปลอยดวยความสละ เพราะอรรถวา สละกิเลสและขันธ ช่ือวาความปลอยดวยความแลนไป  
เพราะอรรถวา จิตแลนไปในนิพพานธาตุอันเปนท่ีดับความปลอยดวยสามารถแหงความดับมี ๒  
ประการนี้ พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวามีประมาณยิ่งอยางนี้ ฯ 
                         จบภาณวาร 
        [๔๕๖] จะพึงเหน็อินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ันอยางไร ฯ 
        ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญสัทธินทรีย สัทธินทรียยอมต้ังม่ันดวยสามารถแหงศรัทธา  
ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอมเกดิดวยสามารถแหงฉันทะ สัทธินทรียยอมต้ังม่ันดวยสามารถ 
แหงศรัทธา ดวยอํานาจความปราโมทยฯลฯ จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ันอยางนี้ ฯ  
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        [๔๕๗] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงําอยางไร ฯ 
        สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ ยอมครอบงําความเปนผูไมมีศรัทธา ยอมครอบงํา 
ความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา วิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ยอมครอบงําความเปน 
ผูเกียจคราน ยอมครอบงําความเรารอนเพราะความเกียจคราน สตินทรียดวยอรรถวาต้ังม่ัน ยอม 
ครอบงําความประมาท ยอมครอบงําความเรารอนเพราะความประมาท สมาธินทรียดวยอรรถวาไม 
ฟุงซานยอมครอบงําอุทธัจจะ ยอมครอบงําความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น  
ยอมครอบงําอวิชชา ยอมครอบงําความเรารอนเพราะอวชิชาอินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ ยอมครอบงํา 
กามฉันทะ อินทรีย ๕ ในความไมพยาบาทยอมครอบงําพยาบาท อินทรีย ๕ ในอาโลกสัญญา  
ยอมครอบงําถีนมิทธะอินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน ยอมครอบงําอุทธัจจะ ฯลฯ อินทรีย ๕ ใน 
อรหัตมรรค ยอมครอบงํากิเลสท้ังปวง จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงําอยางนี้ ฯ 
        [๔๕๘] จะพึงเหน็อินทรียดวยอรรถวาใหตั้งอยูอยางไร ฯ 
        ผูมีศรัทธา ยอมใหสัทธินทรียตั้งอยูในความนอมใจเชื่อ สัทธินทรียของผูมีศรัทธา  
ยอมใหตั้งอยูในความนอมใจเช่ือ ผูมีความเพียรยอมใหวริิยินทรียตั้งอยูในความประคองไว วิริยินทรีย 
ของผูมีความเพียร ยอมใหตัง้อยูในความประคองไว ผูมีสติยอมใหสตินทรียตั้งอยูในความ 
ตั้งม่ัน สตินทรียของผูมีสติ ยอมใหตั้งอยูในความต้ังม่ัน ผูมีจิตต้ังม่ันยอมใหสมาธินทรียตั้งอยูใน 
ความไมฟุงซานสมาธินทรียของผูมีจิตต้ังม่ัน ยอมใหตั้งอยูในความไมฟุงซาน ผูมีปญญายอมให 
ปญญินทรียตั้งอยูในความเหน็ ปญญินทรียของผูมีปญญา ยอมใหตั้งอยูในความเห็น พระโยคาวจร 
ยอมใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูในเนกขัมมะ อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในเนกขัมมะ  
พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูในความไมพยาบาท อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมให 
ตั้งอยูในความไมพยาบาท พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูในอาโลกสัญญา อินทรีย ๕ของพระ 
โยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในอาโลกสัญญา พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย๕ ตั้งอยูในความไมฟุงซาน  
อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในความไมฟุงซาน ฯลฯ พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕  
ตั้งอยูในอรหัตมรรคอินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในอรหัตมรรค จะพึงเหน็อินทรีย 
ดวยอรรถวาใหตั้งอยูอยางนี ้ฯ 
        [๔๕๙] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไร พระเสขะ 
เจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไรทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอม 
เปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไร ฯ  
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        ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๗  พระเสขะเจริญสมาธิ  
ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๘ ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดใน 
ความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ ฯ 
        [๔๖๐] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ๗ เปนไฉน ฯ 
        ปุถุชนผูมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอารมณ ๑ เปนผูฉลาดใน 
ความต้ังไวซ่ึงสมถนิมิต ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงปคคหนิมิต๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึง 
ความไมฟุงซาน ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงโอภาส ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความราเริง ๑  
เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอุเบกขา ๑ ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ๗  
เหลานี้ ฯ 
        พระเสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๘เปนไฉน ฯ 
        พระเสขะมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอารมณ ...เปนผูฉลาดใน 
ความต้ังไวซ่ึงอุเบกขา เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความเปนธรรมอยางเดียว พระเสขะผูเจริญสมาธิ  
ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๘เหลานี้ ฯ 
        ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ฯ 
        ทานผูปราศจากราคะมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอารมณ ฯลฯ  
เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความเปนธรรมอยางเดยีว เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงญาณ เปนผูฉลาด 
ในความต้ังไวซ่ึงจิต ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ 
 เหลานี้ ฯ 
        [๔๖๑] ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไร เปนผู 
ฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร พระเสขะเจริญวปิสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวย 
อาการเทาไร เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผู 
ฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไร เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร ฯ 
        ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๙ เปนผูฉลาดในความ 
ไมตั้งไวดวยอาการ ๙ พระเสขะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ เปนผูฉลาด 
ในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๐ ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในความต้ังไวดวย 
อาการ ๑๒ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๒ ฯ  
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        [๔๖๒] ปุถุชนเจริญวปิสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๙ เปนไฉน  
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๙ เปนไฉน ฯ 
        ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนของไมเท่ียง ๑ เปน 
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนทุกข ๑  
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนสุข ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนอนัตตา ๑  
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนอัตตา ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความส้ินไป ๑เปน 
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนกอน ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเส่ือมไป ๑ เปนผู 
ฉลาดในความไมตั้งไวโดยความประมวลมา ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความแปรปรวน ๑ เปน 
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยั่งยืน ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยเปนสภาพหานิมิตมิได ๑ เปน 
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีนมิิต ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยเปนสภาพไมมีท่ีตั้ง ๑  
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีท่ีตั้ง ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยเปนสภาพสูญ ๑  
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดม่ัน ๑ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไว 
ดวยอาการ ๙ เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๙ เหลานี้ ฯ 
        พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ยอม 
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ฯ 
        พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนของไมเท่ียง ยอม 
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปน 
สภาพสูญ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดม่ัน เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงญาณ เปนผู 
ฉลาดในความไมตั้งไวซ่ึงส่ิงมิใชญาณ พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวย 
อาการ ๑๐เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตัง้ไวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ 
        ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๒ เปน 
ไฉน เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๒ เปนไฉน ฯ 
        ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนของ 
ไมเท่ียง เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงญาณ  
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซ่ึงส่ิงมิใชญาณเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความไมเกีย่วของ เปนผู 
ฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเกีย่วของ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความดับ เปนผูฉลาดใน  
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ความไมตั้งไวซ่ึงสังขาร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวย 
อาการ ๑๒ เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๒ เหลานีบุ้คคลผูมีตนอันเวนแลว  
ยอมใหอินทรียประชุม ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอารมณ รูจักโคจร และแทง 
ตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯลฯ ยอมใหธรรมท้ังหลายประชุมลง รูจักโคจร และ 
แทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๖๓] คําวา ยอมใหอินทรียประชุมลง ความวา ยอมใหอินทรียประชุมลงอยางไร  
ยอมใหสัทธินทรียประชุมลงดวยอรรถวานอมใจเช่ือ ฯลฯยอมใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวย 
สามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงสมถนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึง 
ปคคหนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน 
ผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความราเริง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอุเบกขา ดวย 
สามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนธรรมอยางเดียว ดวยสามารถความเปนผูฉลาด 
ในความต้ังไวซ่ึงญาณ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงจติ ดวยสามารถความเปนผู 
ฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนของไมเท่ียง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดย 
ความเปนของเที่ยง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนทุกข ดวยสามารถ 
ความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนสุข ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดย 
เปนอนัตตา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนอัตตา ดวยสามารถความ 
เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความส้ินไป ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตัง้ไวโดย 
ความเปนกอนดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเส่ือมไป ดวยสามารถความ 
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไว โดยความประมวลมา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไว  
โดยความแปรปรวน ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไว โดยความยั่งยนื ดวยสามารถ 
ความเปนผูฉลาดในความต้ังไว โดยความเปนสภาพท่ีหานิมิตมิได ดวยสามารถความเปนผูฉลาดใน 
ความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยเปนสภาพไมมี 
ท่ีตั้ง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยสภาพมีท่ีตั้ง ดวยสามารถความเปนผูฉลาด 
ในความต้ังไวโดยความเปนสภาพสูญ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดม่ัน 
 ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงญาณ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซ่ึง 
ส่ิงมิใชญาณดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความไมเกีย่วของ ดวยสามารถความ  
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เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซ่ึงความเกี่ยวของ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความดับ 
 ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
        [๔๖๔] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ดวยอาการ ๖๔ เปนอาสวักขย 
ญาณ อินทรีย ๓ เปนไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ ฯ 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร อัญญินทรียยอมถึงฐานะเทาไร  
อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร ฯ 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปตติมรรค อัญญินทรียยอมถึง 
ฐานะ ๖ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลอนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค  
อัญญตาวินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คืออรหัตผล ฯ 
        [๔๖๕] ในขณะแหงโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย มีสัทธินทรียซ่ึงมี 
ความนอมใจเชื่อเปนบริวาร วิริยินทรียมีความประคองไวเปนบริวารสตินทรียมีความต้ังม่ันเปน 
บริวาร สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนบริวารปญญินทรียมีความเหน็เปนบริวาร มนินทรีย 
มีความรูแจงเปนบริวาร โสมนัสสินทรียมีความยินดียิ่งเปนบริวาร ชีวติินทรียมีความเปนใหญ 
ในการสืบตอแหงความไปเปนบริวาร ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในขณะโสดาปตติมรรค เวนรูปท่ีมีจิต 
เปนสมุฏฐาน ลวนเปนกุศลท้ังนั้น ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปนธรรมท่ีนําออก ลวนเปนเคร่ืองให 
ถึงความไมส่ังสม ลวนเปนโลกุตระ ลวนเปนธรรมมีนิพพานเปนอารมณ ในขณะโสดาปตติ 
มรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมีอินทรียท้ัง ๘ นี้ ซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร มีธรรมอ่ืนเปน 
บริวาร มีธรรมท่ีอาศัยเปนบริวาร มีสัมปยุตธรรมเปนบริวาร เปนสหคตธรรม เปนสหชาตธรรม  
เปนธรรมเก่ียวของกัน เปนธรรมประกอบกัน ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารแหง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ในขณะโสดาปตติผล ฯลฯ ฯ 
        ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรีย มีสัทธินทรียซ่ึงมีความนอมใจเช่ือเปนบริวาร ฯลฯ  
ชีวิตินทรียมีความเปนใหญในความสืบแหงความเปนไปเปนบริวาร ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในขณะ 
อรหัตผล เวนรูปอันมีจิตเปนสมุฏฐาน ลวนเปนอัพยากฤตท้ังนั้น   ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปน 
โลกุตระลวนมีนิพพานเปนอารมณ ฯลฯ ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรียมีอินทรีย ๘ นี้ซ่ึงมีสหชาต 
ธรรมเปนบริวาร ฯลฯ ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารแหงอัญญาตาวินทรียนั้น อินทรีย ๘  
หมวดนี้รวมเปนอินทรีย ๖๔ ดวยประการฉะนี้ ฯ  
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        [๔๖๖] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะเหลานั้น คือ  
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
        อาสวะเหลานั้นยอมส้ินไป ณ ท่ีไหน ทิฏฐาสวะท้ังส้ิน กามาสวะ  ภวาสวะ  
อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหไปสูอบาย ยอมส้ินไปเพราะโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไป 
ในขณะโสดาปตติมรรคน้ี กามาสวะสวนหยาบภวาสวะ อวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกนักับกามาสวะ 
นั้น ยอมส้ินไปเพราะสกทาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะสกทาคามิมรรคนี้ กามาสวะ 
ท้ังส้ิน ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกนักับกามาสวะน้ัน ยอมส้ินไปเพราะอนาคามิมรรค  
อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะและอวิชชาท้ังส้ิน ยอมส้ินไปเพราะ 
อรหัตมรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะอรหัตมรรคนี้ ฯ 
        บทธรรมท่ีพระตถาคตนั้นไมทรงเหน็ ไมมีในโลกนี้ อนึ่ง บทธรรมอะไร ๆ ท่ีพระ 
ตถาคตน้ันไมทรงทราบแลว ไมพึงทรงทราบมิไดมี พระตถาคตทรงทราบธรรมท่ีควรนําไปท้ังปวง 
 เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจงึช่ือวาเปนพระสมันตจักษุ ฯ 
        คําวา สมนฺตจกฺขุ ความวา ช่ือวาสมันตจักษุ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        พระพุทธญาณ ๑๔ คือ ญาณในทุกข ญาณในทุกขสมุทัย ฯลฯ สัพพัญุตญาณ  
อนาวรณญาณ เปนพระพุทธญาณ พระพุทธญาณ ๑๔ นีใ้นพระพุทธญาณ ๑๔ นี้ ญาณ ๘ ขางตน 
ท่ัวไปกับพระสาวก ญาณ ๖ ขางหลังไมท่ัวไปกับพระสาวก ฯ 
        [๔๖๗] พระตถาคต ทรงทราบ สภาพแหงทุกขเปนส่ิงท่ีทนไดยากตลอดหมด ท่ีไม 
ทรงทราบมิไดมี เพราะเหตุนัน้ พระตถาคตจึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ สมันตจักษุเปน 
ปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ วิริยนิทรียดวยอรรถวาประคองไว สตินทรียดวย 
อรรถวาต้ังม่ัน สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย สภาพแหงทุกขเปน 
ส่ิงท่ีทนไดยากพระตถาคตทรงเห็นแลว ทรงทราบแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองแลวตลอด 
หมดดวยพระปญญา ท่ีไมทรงถูกตองแลวมิไดมี เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงทรงพระนามวา  
สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือ ... สมาธินทรียดวย 
อรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรียฯลฯ สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุใหเกิด ฯลฯ สภาพ 
แหงนิโรธเปนเหตุดับโดยไมเหลือ ฯลฯ สภาพแหงมรรคเปนทางใหถึง ฯลฯ สภาพแหงอรรปฏิสัมภิทา 
เปนปญญาเคร่ืองแตกฉานดีโดยอรรถ ฯลฯ สภาพแหงธรรมปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานด ี 



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 196 
โดยธรรม ฯลฯ สภาพแหงนรุิตติปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดีโดยภาษา สภาพแหงปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดีโดยปฏิภาณญาณในความยิ่งและหยอนแหงอินทรียท้ังหลาย  
ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอันนอนตามของสัตวท้ังหลาย ญาณในยมกปฏิหาริย ญาณ 
ในมหากรุณาสมาบัติฯลฯ อารมณท่ีไดเหน็ ท่ีไดสดับ ท่ีไดทราบ ท่ีรูแจง ท่ีถึง ท่ีแสวงหา  
ท่ีเท่ียวตามหาดวยใจ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเหน็แจงแลว ทรงรูแลว ทรง 
ทําใหแจงแลว ทรงถูกตองดวยพระปญญาท่ีไมทรงถูกตองดวยปญญาไมมีเพราะเหตุนั้น พระ 
ตถาคตจึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรียสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจ 
เช่ือ  ... สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลเม่ือเช่ือยอมประคองไว  
เม่ือประคองไวยอมเช่ือเม่ือเช่ือ ยอมต้ังสติม่ัน เม่ือต้ังสติม่ันยอมเช่ือ เม่ือเช่ือยอมต้ังใจม่ัน  
เม่ือต้ังใจม่ันยอมเช่ือ เม่ือเช่ือยอมรูชัด เม่ือรูชัดยอมเช่ือ เม่ือประคองไวยอมต้ังสติม่ันเม่ือต้ัง 
สติม่ันยอมประคองไว เม่ือประคองไวยอมตั้งใจม่ัน เม่ือต้ังใจม่ันยอมประคองไว เม่ือประคองไว 
ยอมรูชัด เม่ือรูชัดยอมประคองไว เม่ือประคองไวยอมเช่ือ เม่ือเช่ือยอมประคองไว เม่ือต้ังสติม่ัน 
ยอมต้ังใจม่ัน เม่ือต้ังใจม่ันยอมต้ังสติม่ัน เม่ือต้ังสติม่ันยอมรูชัด เม่ือรูชัดยอมต้ังสติม่ัน เม่ือต้ัง 
สติม่ันยอมเช่ือ เม่ือเช่ือยอมต้ังสติม่ัน เม่ือต้ังสติม่ันยอมประคองไว เม่ือประคองไวยอมต้ังสติม่ัน 
 เม่ือต้ังใจม่ันยอมรูชัด เม่ือรูชัดยอมต้ังใจม่ัน เม่ือต้ังใจม่ันยอมเช่ือ เม่ือเช่ือยอมต้ังใจมั่น เม่ือต้ัง 
ใจม่ันยอมประคองไว เม่ือประคองไวยอมตั้งใจม่ัน เม่ือต้ังใจม่ันยอมต้ังสติม่ัน เม่ือต้ังสติม่ันยอม 
ตั้งใจม่ัน เม่ือรูชัดยอมเช่ือ เม่ือเช่ือยอมรูชัด เม่ือรูชัดยอมประคองไว เม่ือประคองไวยอมรูชัด 
 เม่ือรูชัดยอมต้ังสติม่ัน เม่ือต้ังสติม่ันยอมรูชัด เม่ือรูชัดยอมต้ังใจมั่น เม่ือต้ังใจม่ันยอมรูชัด  
เพราะความเปนผูเช่ือจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงเช่ือ เพราะความเปนผูเช่ือจึงต้ัง 
สติม่ัน เพราะความเปนผูตั้งสติม่ันจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเช่ือจึงต้ังใจม่ัน เพราะความเปนผูตั้งใจ 
ม่ันจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเช่ือจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงเชื่อ เพราะความเปนผูประคองไว 
จึงต้ังสติม่ัน เพราะความเปนผูตั้งสติม่ันจงึประคองไวเพราะความเปนผูประคองไวจึงต้ังใจม่ัน 
 เพราะความเปนผูตั้งใจม่ันจึงประคองไวเพราะความเปนผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัด 
จึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงเช่ือ เพราะความเปนผูเช่ือจึงประคองไว เพราะความ 
เปนผูตั้งสติม่ันจึงต้ังใจม่ัน เพราะความเปนผูตั้งใจม่ันจึงตั้งสติม่ัน เพราะความเปนผูตั้งสติม่ันจึงรูชัด  
เพราะความเปนผูรูชัดจึงต้ังสติม่ัน เพราะความเปนผูตั้งสติม่ันจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเช่ือจึง  
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ตั้งสติม่ัน เพราะความเปนผูตั้งสติม่ันจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงต้ังสติม่ัน เพราะ 
ความเปนผูตั้งใจม่ันจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงต้ังใจม่ัน เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงเช่ือ 
 เพราะความเปนผูเช่ือจึงต้ังใจม่ัน เพราะความเปนผูตั้งใจม่ันจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคอง 
ไวจงึต้ังใจม่ัน เพราะความเปนผูตั้งใจม่ันจึงตั้งสติม่ัน เพราะความเปนผูตั้งสติม่ันจึงต้ังใจมั่น เพราะ 
ความเปนผูรูชัดจึงเช่ือเพราะความเปนผูเช่ือจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงประคองไว เพราะ 
ความเปนผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงต้ังสติม่ัน เพราะความเปนผูตั้งสติม่ันจึงรูชัด  
เพราะความรูชัดจึงต้ังใจม่ัน เพราะความเปนผูตั้งใจม่ันจึงรูชัดพระพทุธจักษุเปนพระพุทธญาณ  
พระพุทธญาณเปนพุทธจักษุ อันเปนเคร่ืองใหพระตถาคตทรงเห็นหมูสัตวผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญา 
จักษกุ็มี มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี มีอินทรียออนก็มี มีอาการดีก็มี  
มีอาการชั่วก็มี ท่ีจะพึงฝกใหรูไดโดยงายกมี็ ท่ีจะพึงฝกใหรูไดโดยยากก็มี บางพวกเห็นปรโลกและ 
โทษโดยความเปนภยั บางพวกไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภยั ฯ 
        [๔๖๘] คําวา มีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ความวา  
บุคคลผูมีศรัทธา ช่ือวามีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ ผูไมมีศรัทธา ช่ือวามีกิเลสธุลีมากในปญญา 
จักษุ ผูปรารภความเพยีร ... ผูมีสติตั้งม่ัน ...ผูมีจิตม่ัน ... ผูมีปญญา ช่ือวาผูมีกิเลสธุลีนอย 
ในปญญาจักษ ุบุคคลผูเกียจคราน ... ผูมีสติหลงลืม ... ผูมีจิตไมตั้งม่ัน ... ผูมีปญญาทราม ช่ือวา 
ผูมีกิเลสธุลีมากในปญญาจกัษุ ฯ 
        คําวา ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียออน ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ช่ือวาผูมีอินทรีย 
แกกลา ผูไมมีศรัทธา ช่ือวาผูมีอินทรียออน ฯลฯ ผูมีปญญาช่ือวามีอินทรียแกกลา ผูมีปญญา 
ทราม ช่ือวาผูมีอินทรียออน ฯ 
        คําวา ผูมีอาการดี ผูมีอาการชั่ว ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ช่ือวาผูมีอาการดี ผูไมมี 
ศรัทธา ช่ือวาผูมีอาการชั่ว ฯลฯ ผูมีปญญา ช่ือวาผูมีอาการดีผูไมมีปญญา ช่ือวาผูมีอาการชั่ว ฯ 
        คําวา จะพึงฝกใหรูไดโดยงาย จะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ช่ือวา 
จะพึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมีศรัทธา ช่ือวาจะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ฯลฯ ผูมีปญญา ช่ือวาจะ 
พึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมีปญญาช่ือวาจะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ฯ 
        คําวา บางพวกเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภยั บางพวกไมเห็นปรโลกและโทษ 
โดยความเปนภัย ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ช่ือวาเหน็ปรโลกและโทษโดยความเปนภยั ผูไมมี  
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ศรัทธา ช่ือวาไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภยั ฯลฯ ผูมีปญญา ช่ือวาเหน็ปรโลกและโทษ 
โดยความเปนภัย ผูไมมีปญญา ช่ือวาไมเหน็ปรโลกและโทษโดยความเปนภยั ฯ 
        คําวา โลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปตติภวโลก วิปตติสัมภวโลก  
สัมปตติภวโลก   สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวท้ังปวงดํารงอยูไดเพราะอาหาร โลก ๒ คือ 
 นามและรูป โลก ๓ คือ เวทนา ๓ โลก ๔คือ อาการ ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ โลก ๖  
คือ อายตนะภายใน ๖ โลก๗ คือ วิญญาณฐิติ ๗  โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙ คือ  
สัตตาวาส ๙โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒ โลก ๑๘ คือธาตุ ๑๘ ฯ 
        คําวา โทษ ความวา กิเลสท้ังปวงเปนโทษ ทุจริตท้ังปวงเปนโทษ อภิสังขารท้ังปวง 
เปนโทษ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวงเปนโทษ ความสําคัญในโลกนี้และในโทษน้ีดวยประการ 
ดังนี้ โดยความเปนภยัอยางแรงกลาปรากฏเฉพาะหนา เปรียบเหมือนความสําคัญในเพชฌฆาต  
ซ่ึงกําลังแกวงดาบเขามาโดยความเปนภัย ฉะนั้น พระตถาคตยอมทรงทราบ ทรงเห็น ทรงรูชด ทรง 
แทงตลอด ซ่ึงอินทรีย ๕ ประการนี้ ดวยอาการ ๕๐ เหลานี้ ฯ 
                        จบตติยภาณวาร 
                        จบอินทรียกถา 
                        ______  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 199 
                        มหาวรรค วิโมกขกถา 
                        บริบูรณนิทาน 
        [๔๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วิโมกข ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สุญญต 
วิโมกข ๑ อนมิิตตวิโมกข ๑ อัปปณิหิตวิโมกข ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายวิโมกข ๓ ประการนี้ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง วิโมกข ๖๘ คือ สุญญตวิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข ๑ อัปปณิหิต 
วิโมกข ๑ อัชฌัตตวุฏฐานวโิมกข (วิโมกขมีการออกในภายใน) ๑พหทิธาวุฏฐานวิโมกข (วิโมกข 
มีการออกในภายนอก) ๑ ทุภโตวุฏฐานวิโมกข(วิโมกขมีการออกแตสวนท้ังสอง) ๑ วโิมกข ๔  
แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขวิโมกข ๔ แตพหทิธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ แตทุภโตวฏุฐานวิโมกข  
วิโมกข ๔อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ อนโุลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกขวิโมกข ๔  
อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจาก 
พหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข ช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุ 
ผูมีรูปเห็นรูปท้ังหลาย เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวารูปในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภาย 
นอกเพราะอรรถวาภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อากาสานญัจายตนสมาบัติวิโมกข  
วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข อากิญจญัญายตนสมาบัติวิโมกขเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
วิโมกข สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกขสมยวิโมกข อสมยวิโมกข สามายิกวิโมกข อสามายิก 
วิโมกข กุปปวโิมกข(วิโมกขท่ีกําเริบได) อกุปปวิโมกข (วิโมกขท่ีไมกําเริบ) โลกิยวิโมกข 
โลกุตตรวิโมกข สาสววิโมกข อนาสววิโมกข สามิสวิโมกข นิรามิสวิโมกข นิรามิสตรวิโมกข 
 ปณิหิตวิโมกข อัปปณิหิตวโิมกข ปณิหิตปสสัทธิโมกขสุญญตวิโมกข วิสุญญตวิโมกข เอกัตต 
วิโมกข นานัตตวิโมกข สัญญาวิโมกขญาณวิโมกข สีตสิิยาวิโมกข ฌานวิโมกข อนปุาทาจิตวิโมกข ฯ 
        [๔๗๐] สุญญตวิโมกขเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมกด็ี 
 อยูในเรือนวางก็ดี พิจารณาเห็นดังนีว้า นามรูปนี้วางจากความเปนตัวตน และจากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน 
 เธอยอมไมทําความยึดม่ันในนามรูปนั้นเพราะเหตุนั้น วิโมกขของภกิษุนั้นจึงเปนวิโมกขวางเปลา 
 นี้เปนสุญญตวิโมกข ฯ 
        อนิมิตตวโิมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูใน 
เรือนวางกด็ี ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า นามรูปนี้วางจากความเปนตัวตนและจากส่ิงท่ีเน่ืองดวยตน  
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 เธอยอมไมทําเคร่ืองกําหนดหมายในนามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษนุั้นจึงเปนวิโมกข 
ไมมีเคร่ืองกําหนดหมายนี้เปนอนิมิตตวิโมกข ฯ 
        อัปปณิหติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูใน 
เรือนวางกด็ ียอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า นามรูปนี้วางจากความเปนตัวตน และจากส่ิงท่ีเน่ืองดวยตน 
 เธอยอมไมทําความปรารถนาในนามรูปนัน้เพราะเหตุนัน้ วิโมกขของภิกษนุั้นจึงเปนวิโมกขไมมี 
ความปรารถนา นี้เปนอัปปณหิิตวิโมกข ฯ 
        อัชฌัตตวฏุฐานวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ เปนอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
        พหิทธาวฏุฐานวิโมกขเปนไฉน อรูปสมาบัติ ๔ เปนพหิทธาวุฏฐานวิโมกข ฯ 
        ทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ เปนทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
        [๔๗๑] วโิมกข ๔ แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ปฐมฌานออกจากนวิรณ ทุติย 
ฌานออกจากวติกวิจาร ตติยฌานออกจากปติ จตุตถฌานออกจากสุขและทุกข นี้เปนวโิมกข ๔  
แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
        วิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อากาสานัญจายตนสมาบัติออกจากรูป 
สัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา วิญญาณัญจายตนสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนสัญญา  
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากวิญญาณญัจายตนสัญญา อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจาก 
วิญญาณัญจายตนสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายตนสัญญา นี้เปน 
วิโมกข ๔แตพหิทธาวุฏฐานวโิมกข ฯ 
        วิโมกข ๔ แตทุภโตวฏุฐานวิโมกขเปนไฉน โสดาปตติมรรคออกจากสักกายทิฐิ  
วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส ทิฐิอนุสัย วจิิกิจฉานุสัย ออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามสักกายทิฐ ิ
เปนตนนัน้ จากขันธท้ังหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก สกทาคามิมรรคออกจากกามราค 
สังโยชน ปฏิฆสังโยชนกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไป 
ตามกามราคสังโยชนเปนตนนั้น จากขันธท้ังหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก อนาคามิมรรค 
ออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยสวนละเอียดๆ ออกจาก 
เหลากิเลสท่ีเปนไปตามกามราคสังโยชนเปนตนนั้นจากขันธท้ังหลาย และออกจากสรรพนิมิตภาย 
นอก อรหัตตมรรคออกจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย 
อวิชชานุสัย ออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามรูปราคะเปนตนนั้น จากขันธท้ังหลาย และออกจาก 
สรรพนิมิตภายนอก นี้เปนวโิมกข ๔ แตทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ  
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        [๔๗๒] วิโมกข ๔ อนโุลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตกวิจาร ปติ สุข  
และเอกัคคตาจิตเพื่อประโยชนแกการไดปฐมฌาน ทุตยิฌานตตยิฌาน จตุตถฌาน นี้เปนวิโมกข 
 ๔ อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
        วิโมกข ๔ อนโุลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตก วิจาร ปติ สุข และ 
เอกัคคตาจิต เพื่อประโยชนแกการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญ 
จัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตน สมาบัติ นี้เปนวิโมกข ๔ อนุโลมแกพหทิธาวุฏฐาน 
วิโมกข ฯ 
        วิโมกข ๔ อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา  
อนัตตานุปสนา เพื่อประโยชนแกการไดโสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัต 
ตมรรค นี้เปนวิโมกข ๔ อนโุลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
        [๔๗๓] วโิมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหง 
ปฐมฌาน แหงทุติยฌาน แหงตติยฌาน แหงจตุตถฌาน มีอยูนี้เปนวิโมกข ๔ ระงับจากอัช 
ฌัตตวุฏฐานวโิมกข ฯ 
        วิโมกข ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวโิมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงอากาสา 
นัญจายตนสมาบัติ แหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  แหงอากิญจัญญายตนสมาบัติ แหงเนวสัญญา 
นาสัญญายตนสมาบัติ มีอยู นี้เปนวิโมกข ๔ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวโิมกข ฯ 
        วิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน โสดาปตติผลแหงโสดาปตติมรรค  
สกทาคามิผลแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิผลแหงอนาคามิมรรคอรหัตตผลแหงอรหัตตมรรค นี้ 
เปนวิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
        [๔๗๔] ช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูปยอมเห็นรูปท้ังหลายอยางไร ฯ 
        ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขียวในภายใน ยอมไดเฉพาะ 
นีลสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดแีลว ทรงจําไวดีแลวกาํหนดไวดแีลว คร้ันแลวยอม 
นอมจิตไปในนิมิตสีเสียวภายนอก ยอมไดเฉพาะนีลสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดแีลว 
 ทรงจําไวดแีลว กําหนดไวดแีลวคร้ันแลวยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา  
นิมิตสีเขียวท้ังสองท้ังภายในและภายนอกนี้เปนรูป เธอเปนผูมีความสําคัญวาเปนรูป ภิกษุบางรูป  
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ในธรรมวินยันี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเหลือง ฯลฯ นมิิตสีแดง ...นมิิตสีขาวในภายใน ยอม 
ไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดแีลว ทรงจําไวดีแลว กาํหนดไวดแีลว  
คร้ันแลวยอมนอมจิตไปในนิมิตสีขาวในภายนอก ยอมไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปน 
อันถือไวดแีลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว คร้ันแลวยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมี 
ความคิดอยางนี้วา นิมิตสีขาวท้ังสองท้ังภายในและภายนอกน้ี เปนรูปเธอยอมมีความสําคัญวา 
เปนรูป ช่ือวาวโิมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูปยอมเห็นรูปท้ังหลายอยางนี้ ฯ 
        [๔๗๕] ช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน เห็น 
รูปท้ังหลายในภายนอก อยางไร ฯ 
        ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขียวในภายใน ไมไดนีลสัญญา 
 ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอก ยอมไดนีลสัญญาเธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดีแลว  
ทรงจําไวดแีลว กําหนดไวดแีลว คร้ันแลวเธอยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 เราไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน นมิิตสีเขียวภายนอกนี้เปนรูป เธอก็มีรูปสัญญา ภิกษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเหลือง ... นิมิตสีแดง ...นิมิตสีขาวในภายใน ไมได 
โอทาตสัญญา ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีขาวภายนอกยอมไดโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปน 
อันถือไวดแีลว ทรงจําไวดีแลวกําหนดไวดีแลว คร้ันแลวเธอยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอ 
มีความคิดอยางนี้วาเราไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน นิมิตสีขาวในภายนอกนี้เปนรูป เธอ 
ก็มีรูปสัญญา ช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน เห็นรูปท้ัง 
หลายในภายนอก อยางนี้ ฯ 
        [๔๗๖] ช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภกิษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อยางไร ฯ 
        ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ 
 ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวางแผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา  
ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียนอยูเพราะเปนผูเจริญเมตตา สัตวท้ังหลายไมเปนท่ีเกลียดชัง มีใจประกอบ 
ดวยกรุณา ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญกรุณา สัตวท้ังหลายไมเปนท่ีเกลียดชังมีใจประกอบดวยมุทิตา 
 ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญมุทิตา สัตวท้ังหลายไมเปนท่ีเกลียดชัง มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญอุเบกขา สัตวท้ังหลายไมเปนท่ีเกลียดชัง ช่ือวาวิโมกข  
เพราะอรรถวาภิกษนุอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อยางนี้ ฯ  
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        [๔๗๗] อากาสานัญจายตนสมาบัติวโิมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวง 
รูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานตัตสัญญาโดยประการทั้งปวง เขาอา 
กาสานัญจายตนสมาบัติ ดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได นี้เปนอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
วิโมกข ฯ 
        วิญญาณญัจายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากาสา 
นัญจายตนสมาบัติโดยประการท้ังปวง เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติดวยมนสิการวา วิญญาณ 
หาท่ีสุดมิได นีเ้ปนวิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข ฯ 
        อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงวิญญาณญั 
จายตนสมาบัติโดยประการท้ังปวง เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติดวยมนสิการวา ส่ิงนอยหนึ่งไมมี  
นี้เปนอากิญจญัญายตนสมาบัติวิโมกข ฯ 
        เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวง 
อากิญจัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนเนวสัญญา 
นาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข ฯ 
        สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเนวสัญ 
ญานาสัญญายตนสมาบัติโดยประการท้ังปวง เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  นี้เปนสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
วิโมกข ฯ 
        [๔๗๘] สมยวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสมยวิโมกข ฯ 
        อสมยวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนีเ้ปนอสมย 
วิโมกข ฯ 
        สามยิกวโิมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสามยกิวิโมกข ฯ 
        อสามยิกวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานน้ีเปนอสามยิก 
วิโมกข ฯ 
        กุปปวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นีเ้ปนกุปปวิโมกข ฯ 
        อกุปปวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนีเ้ปนอกุปป 
วิโมกข ฯ  
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        โลกิยวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนโลกิยวิโมกข ฯ 
        โลกุตตรวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานน้ีเปนโลกุตตร 
วิโมกข ฯ 
        สาสววิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสาสววิโมกข ฯ 
        อนาสววโิมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔  และนิพพานน้ีเปนอนาสว 
วิโมกข ฯ 
        [๔๗๙] สามิสวิโมกขเปนไฉน วิโมกขท่ีปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปนสามิสวิโมกข ฯ 
        นิรามิสวิโมกขเปนไฉน วิโมกขท่ีไมปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปนนิรามิสวิโมกข ฯ 
        นิรามิสตรวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานน้ีเปนนิรามิสตร 
วิโมกข ฯ 
        ปณิหิตวโิมกขเปนไฉน ฌาน ๔ อรูปสมาบัติ ๔ นีเ้ปนปณหิิตวิโมกข ฯ 
        อัปปณิหติวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานน้ีเปนอัปปณ ิ
หิตวิโมกข ฯ 
        ปณิหิตปฏิปสสัทธิวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงปฐมฌานฯลฯ แหงเนวสัญ 
ญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนปณิหติปฏิปสสัทธิวิโมกข ฯ 
        สุญญตวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสุญญตวิโมกข ฯ 
        วิสุญญตวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานน้ีเปนวิสุญญต 
วิโมกข ฯ 
        เอกัตตวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนีเ้ปนเอกัตต 
วิโมกข ฯ 
        นานัตตวโิมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนนานัตตวิโมกข ฯ 
        [๔๘๐] สัญญาวิโมกขเปนไฉน สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐สัญญา 
วิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยายพึงมีได ฯ 
        คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ  
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        อนิจจานปุสนาญาณพนจากนจิจสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัญญาวิโมกข ทุกขา 
นุปสนาญาณพนจากสุขสัญญา ... อนัตตานุปสนาญาณพนจากอัตตสัญญา ... นิพพทิานุปสนา 
ญาณพนจากนนัทิสัญญา (ความสําคัญโดยความเพลิดเพลิน) ... วิราคานปุสนาญาณพนจากราค 
สัญญา ... นิโรธานปุสนาญาณพนจากสมุทยสัญญา ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ พนจากอาทาน 
สัญญา (ความสําคัญโดยความถือม่ัน) ... อนิมิตตานุปสนาญาณพนจากนิมิตตสัญญา ... อัปปณิหิตา 
นุปสนาญาณพนจากปณิธิสัญญา ... สุญญตานุปสนาญาณพนจากอภินเิวสสัญญา (ความสําคัญ 
โดยความยึดม่ัน) ... เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกขสัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ 
 สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
        ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูป พนจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้นจึง 
เปนสัญญาวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูปพนจากอภินิเวสสัญญา 
 เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข สัญญาวิโมกข ๑เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐  
เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ  โดยปริยาย พงึมีไดอยางนี้ ฯ 
        ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร  
ฯลฯ ในจกัษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ พนจากนิจจสัญญาเพราะเหตุนัน้จึงเปนสัญญาวิโมกข  
ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ พนจากอภินิเวสสัญญา เพราะ 
เหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกขสัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปน 
สัญญาวิโมกข ๑ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้สัญญาวิโมกข ฯ 
        [๔๘๑] ญาณวิโมกขเปนไฉน ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณาวิโมกข  
๑๐ เปนญาณวโิมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีได ฯ 
        คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร อนิจจานุปสนายถาภูตญาณ พนจาก 
ความหลงโดยความเปนสภาพเท่ียง จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ทุกขานุปสนา 
ยถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความเปนสุข จากความไมรู ... อนัตตานุปสนายถาภูตญาณ  
พนจากความหลงโดยความเปนตัวตนจากความไมรู ... นิพพิทานุปสนายถาภูตญาณ พนจาก 
ความหลงโดยความเพลิดเพลิน จากความไมรู ... วิราคานุปสนายถาภตูญาณพนจากความหลงโดย 
ความกําหนัด จากความไมรู ... นิโรธานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยเปนเหตุใหเกดิ 
  จากความไมรู ... ปฏินิสสัคคานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความถือม่ัน จากความ  
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ไมรู ... อนิมิตตานุปสนายถาภูตญาณ  พนจากความหลงโดยความเปนนมิิต จากความไมรู ...  
อัปปณิหิตานสันายถาภูตญาณพนจากความหลงโดยความเปนท่ีตั้ง จากความไมรู ... สุญญตา 
นุปสนายถาภตูญาณพนจากความหลงโดยความยึดม่ัน จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจงึเปนญาณ 
วิโมกขญาณวโิมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถ 
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
        ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูป พนจากความหลงโดยความเปน 
สภาพเท่ียง จากความไมรู เพราะเหตุนัน้จึงเปนญาณวิโมกข ฯลฯยถาภูตญาณ คือ การพิจารณา 
เห็นความวางเปลาในรูป พนจากความหลงโดยความยึดม่ัน จากความรู เพราะเหตุนั้นจงึเปนญาณ 
วิโมกข ญาณวโิมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถ 
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
        ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร  
ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ พนจากความหลงโดยความเปนสภาพเท่ียง จากความไม 
รู เพราะเหตุนัน้จึงเปนญาณวิโมกขฯลฯ ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชรา 
และมรณะ พนจากความหลงโดยความยึดม่ัน จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข 
ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวโิมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ  
โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้เปนญาณวิโมกข ฯ 
        [๔๘๒] สีติสิยาวิโมกขเปนไฉน สีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑๐ สีติ 
สิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวตัถุโดยปริยาย พึงมีได ฯ 
        คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ 
        อนิจจานปุสนา เปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยีย่ม พนจากความเดือดรอน ความ 
เรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข  
ทุกขานุปสนา ... โดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนา ... โดยความเปนตน ... นิพพิทานุปสนา ...  
โดยความเพลิดเพลิน ...วิราคานุปสนา ... โดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนา ... โดยความเปน 
เหตุเกดิปฏินิสสัคคานุปสนา ... โดยความถือม่ัน ... อนิมิตตานุปสนา ... โดยมีนิมิตเคร่ืองหมาย 
 ... อัปปณิหิตานุปสนา ... โดยเปนท่ีตั้ง ... สุญญตานุปสนาเปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยี่ยม 
 พนจากความเดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้นจึงเปน  
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 สีติสิยาวิโมกขสีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติยาวิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ 
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในรูป เปนญาณอันมีความเยน็อยางเยี่ยม พนจากความ 
เดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้นจึงเปน 
สีติสิยาวิโมกข ฯลฯ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยายพึงมีไดอยางนี้ ฯ 
        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ใน 
จักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนญาณอันมีความเยน็อยางเยี่ยม พนจากความเดือดรอน ความ 
เรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เพราะเหตุนั้นจงึเปนสีติสิยาวิโมกข  
ฯลฯ สีติสิยาวโิมกข ๑ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวย 
สามารถแหงวตัถุโดยปริยาย พึงมีไดอยางนี ้นี้เปนสีติสิยาวิโมกข ฯ 
        [๔๘๓] ฌานวิโมกขเปนไฉน เนกขัมมะเกิด เผากามฉันทะ เพราะเหตุนั้นจึงเปน 
ฌาน เนกขัมมะเกิดพนไป เผาพนไป เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ธรรมเกิด ยอมเผา ฌายี 
บุคคลยอมรูกิเลสท่ีเกิดและท่ีถูกเผา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ความไมพยาบาทเกิด เผา 
ความพยาบาท เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ความไมพยาบาทเกิดพนไป เผาพนไป ... อาโลกสัญญาเกิด 
 เผาถีนมิทธะ เพราะเหตุนั้นจงึเปนฌาน ความไมฟุงซานเกิด เผาอุทธัจจะ ... การกําหนดธรรมเกิด  
เผาวิจิกจิฉา ... ญาณเกิด เผาอวิชชา ... ความปราโมทยเกดิเผาอรติ ... ปฐมฌานเกดิ เผานิวรณ  
เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ฯลฯ อรหัตมรรคเกิด เผากิเลสท้ังปวง เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน เกิด 
พนไป เผาพนไปเพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ธรรมเกิด ยอมเผา ฌายีบุคคลยอมรูกิเลสท่ี 
เกิดและที่ถูกเผา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข นีเ้ปนฌานวิโมกข ฯ 
        [๔๘๔] อนุปาทาจิตตวโิมกขเปนไฉน อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ เปนอนุปาทาจิตต 
วิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดย 
ปริยาย พึงมีได ฯ 
        คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ 
        อนิจจานปุสนาญาณ ยอมพนจากความถือม่ันโดยความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้น 
จึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ทุกขานุปสนาญาณ พนจากความถือม่ันโดยความเปนสุข ... อนัตตาน ุ
ปสนาญาณ พนจากความถือม่ันโดยความเปนตัวตน... นพิพิทานุปสนาญาณ พนจากความ  
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ถือม่ันโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ พนจากความถือม่ันโดยความกําหนดั ... นิโรธานุ 
ปสนาญาณ พนจากความถือม่ันโดยความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ พนจาก 
ความถือม่ันโดยความถือผิด ... อนิมิตตานปุสนาญาณ พนจากความถือม่ันโดยนิมิต ...อัปปณิหิตาน ุ
ปสนาญาณ พนจากความถือม่ันโดยเปนท่ีตั้ง ... สุญญตานุปสนาญาณพนจากความถือม่ันโดย 
ความยึดม่ัน เพราะเหตุนั้นจงึเปนอนุปาทาจิตตวิโมกขอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ เปนอนุปาทาจิตต 
วิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย  
พึงมีไดอยางนี ้ฯ 
        ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูป พนจากความถือม่ันโดยความเปนสภาพ 
เท่ียง เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือการพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป  
พนจากความถือม่ันโดยความยึดม่ัน เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวโิมกข อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑  
เปนอนุปาทาจติตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถ 
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
        ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร ใน 
วิญญาณ ในจกัษุ ฯลฯ ในชราและมรณะพนจากความถือม่ันโดยความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุ 
นั้นจึงเปนอนปุาทาจิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเหน็ความวางเปลา ในชราและมรณะ พน 
จากความถือม่ันโดยความยึดม่ันเพราะเหตุนั้นจึงเปนอนปุาทาจิตตวิโมกข อนุปาทาจติตวิโมกข ๑ 
 เปนอนุปาทาจิตตวโิมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจติตวิโมกข ๑ 
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
        [๔๘๕] อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ทุกขานปุสนาญาณ  
อนัตตานุปสนาญาณ นิพพิทานุปสนาญาณ วิราคานุปสนาญาณ นิโรธานุปสนาญาณ ปฏิ 
นิสสัคคานุปสนาญาณ อนิมิตตานุปสนาญาณ อัปปณหิิตานุปสนาญาณ สุญญตานุปสนา 
ญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ฯ 
        อนิจจานปุสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
อุปาทาน ๑ อนัตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ นิพพิทานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
อุปาทาน ๑ วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑นโิรธานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
อุปาทาน ๔ ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอม 
พนจากอุปาทาน ๓ อัปปณิหติานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ สุญญตานุปสนาญาณ  
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ ฯ  
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        [๔๘๖] อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนิจจานุปสนา 
ญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทาน อนิจจานุปสนาญาณ  
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ 
        ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน ทุกขานุปสนาญาณ ยอม 
พนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน ทุกขานปุสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ 
        อนัตตานปุสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนัตตานปุสนาญาณ 
 ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทานอนัตตานุปสนาญาณ 
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ 
        นิพพิทานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน นิพพิทานุปสนาญาณ  
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน นพิพิทานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ 
        วิราคานปุสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน วิราคานุปสนาญาณ ยอม 
พนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ 
        นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน นิโรธานุปสนาญาณ ยอม 
พนจากอุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นิโรธานุ 
ปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เหลานี้ ฯ 
        ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน ปฏินสิสัคคานุปสนา 
ญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทปุาทาน 
 ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔เหลานี้ ฯ 
        อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนิมิตตานุปสนาญาณ  
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน อนิมิตตานปุสนาญาณ 
 ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ 
        อัปปณิหติานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน อัปปณหิิตานุปสนาญาณ  
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน อัปปณิหิตานุปสนาญาณยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ 
        สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน สุญญตานุปสนาญาณ  
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน สุญญตานุปสนาญาณ 
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ  
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        ญาณ ๔ เหลานี้ คือ อนจิจานุปสนาญาณ ๑ อนัตตานุปสนาญาณ ๑ อนิมิตตาน ุ
ปสนาญาณ ๑ สุญญตานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุ 
ปาทาน ๑ อัตตวาทุปาทาน ๑ ญาณ ๔ เหลานี้ คือทุกขานปุสนาญาณ ๑ นิพพิทานุปสนาญาณ ๑  
วิราคานุปสนาญาณ ๑ อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทานญาณ ๒  
เหลานี้ คือนิโรธานุปสนาญาณ ๑ ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจาก อุปาทานทั้ง ๔ คือ 
 กามุปาทาน ๑ ทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุปาทาน ๑ อัตตวาทุปาทาน ๑ นี้เปนอนุปาทาจติตวิโมกข ฯ 
                  จบวิโมกขกถา ปฐมภาณวาร ฯ 
        [๔๘๗] ก็วิโมกขอันเปนประธาน ๓ นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความนาํออกไปจากโลก 
 ดวยความท่ีจติแลนไปในอนิมิตตธาตุ โดยความพิจารณาเห็นสรรพสังขาร โดยความหมุนเวียนไป 
ตามกําหนด ดวยความท่ีจิตแลนไปในอัปปณิหิตธาตุโดยความองอาจแหงใจในสรรพสังขาร และ 
ดวยความท่ีจิตแลนไปในสุญญตาธาตุโดยความพิจารณาเห็นธรรมท้ังปวงโดยแปรเปนอยางอ่ืน 
 วิโมกขอันเปนประธาน ๓ นี้ ยอมเปนไปเพ่ือความนําออกไปจากโลก ฯ 
        [๔๘๘] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา  สังขาร 
ยอมปรากฏอยางไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สังขารยอมปรากฏโดยความส้ินไป เม่ือมน 
สิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว เม่ือมนสิการโดยความเปน 
อนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของสูญ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา จติมากดวยธรรม 
อะไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง จิตมากดวยความนอมไป เม่ือมนสิการโดย 
ความเปนทุกข จิตมากดวยความสงบ เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา จิตมากดวยความรู ฯ 
        บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง มากดวยความนอมใจไป  เม่ือมนสิการ 
โดยความเปนทุกข มากดวยความสงบ เม่ือมนสิการโดยความเปนอนตัตา มากดวยความรู ยอม 
ไดอินทรียเปนไฉน ฯ  
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        บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง มากดวยความนอมใจไป  ยอมไดสัทธิน 
ทรีย ผูมนสิการโดยความเปนทุกข มากดวยความสงบ ยอมไดสมาธินทรีย ผูมนสิการโดยความ 
เปนอนัตตา มากดวยความรู ยอมไดปญญินทรีย ฯ 
        [๔๘๙] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง มากดวยความนอมใจเช่ือ อินทรีย 
ท่ีเปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาทีเ่ปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ท้ังเปนสหชาตปจจัย (ปจจยั 
เกิดรวมกัน) เปนอัญญมัญญปจจัย(เปนปจจัยของกันและกัน) เปนนิสสยปจจยั (ปจจัยท่ีอาศัย 
กัน) เปนสัมปยุตตปจจยั (ปจจัยท่ีประกอบกัน) เปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกัน ช่ือวาภาวนา 
เพราะอรรถวากระไร ใครยอมเจริญ เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ อินทรียท่ี 
เปนใหญเปนไฉน ... เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตามากไปดวยความรู อินทรียท่ีเปนใหญเปน 
ไฉน อินทรียแหงภาวนาท่ีเปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย  
นิสสยปจจัยสัมปยุตตปจจยั เปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกนั ช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร 
ใครยอมเจริญ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง มากไปดวยความนอมใจเช่ือ สัทธินทรียเปน 
ใหญ อินทรียแหงภาวนาท่ีเปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... เปนธรรมมีกิจเปน 
อันเดียวกนั ช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกัน ผูใดปฏิบัติชอบ ผูนั้นยอมเจริญ  
การเจริญอินทรียยอมไมมีแกบุคคลผูปฏิบัติผิด เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ 
สมาธินทรียเปนใหญ ... เม่ือมนสิการโดยความเปนอนตัตามากไปดวยความรู  ปญญินทรียเปนใหญ  
อินทรียแหงภาวนาท่ีเปนไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย 
 นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจยั เปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกันช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปน 
อันเดียวกนั ผูใดปฏิบัติชอบผูนั้นยอมเจริญ การเจริญอินทรียยอมไมมีแกบุคคลผูปฏิบัติผิด ฯ 
        [๔๙๐] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง มากไปดวยความนอมใจเช่ือ อินทรีย 
ท่ีเปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาทีเ่ปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ท้ังเปนสหชาตปจจัย เปน 
อัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัยเปนสัมปยุตตปจจยัในเวลาแทงตลอด มีอินทรียอะไรเปนใหญ  
อินทรียแหงปฏิเวธที่เปนไปตามอินทรียนัน้มีเทาไร ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัยย 
นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจยั เปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกนั ช่ือวาภาวนา  เพราะอรรถวากระไร  
ช่ือวาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ  
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        เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ อินทรียท่ีเปนใหญเปนไฉน ... ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู อินทรียท่ีเปนใหญเปนไฉน ... ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง มากไปดวยความนอมใจเช่ือ  สัทธินทรียเปน 
ใหญ อินทรียแหงภาวนาท่ีเปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย  
นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจยั ในเวลาแทงตลอด ปญญินทรียเปนใหญ อินทรียแหงปฏิเวธท่ีเปน 
ไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นสิสยปจจัย สัมปยุตตปจจยั 
เปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกนั ช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ช่ือวาปฏิเวธ  
เพราะอรรถวาเห็น ดวยอาการอยางนี้ แมบุคคลผูแทงตลอดก็ยอมเจริญ แมผูเจริญก็ยอมแทงตลอด ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ สมาธินทรียเปนใหญ ... ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู ปญญินทรียเปนใหญ ... ฯ 
        [๔๙๑] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง อินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะ 
อินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข อินทรียอะไร 
มีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เม่ือมนสิการโดยความเปน 
อนัตตา อินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐปิตตะ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรีย 
มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง 
 เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญิน 
ทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ ฯ 
        [๔๙๒] บุคคลผูเช่ือนอมใจไป เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาสัทธาธิมุต บุคคลทําใหแจง 
เพราะเปนผูถูกตองธรรม เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวากายสักขี บุคคลบรรลุแลวเพราะเปนผูเห็นธรรม 
 เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาทิฐิปตตะ บุคคลเช่ืออยูยอมนอมใจไป เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาสัทธาธิมุต  
บุคคลถูกตองฌานกอน ภายหลังจึงกระทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันเปนท่ีดับ เพราะเหตุนั่นจึงช่ือวา 
กายสักขี ญาณความรูวา สังขารเปนทุกข นโิรธเปนสุข เปนญาณอันบุคคลเห็นแลว ทราบแลว 
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาทิฐิปตตะ บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือ  
สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑พึงเปนสัทธาธิมุตก็ได เปนกายสักขี 
ก็ได เปนทิฐิปตตะกไ็ด ดวยสามารถแหงวตัถุโดยปริยาย ฯ  
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        คําวา พึงเปน คือ พึงเปนอยางไรเลา ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง  เพราะสัทธินทรียมี 
ประมาณยิ่ง บุคคลพึงเปนสัทธาธิมุต เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง ...  
เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตาสัทธินทรียมีประมาณยิง่ เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคล 
จึงเปนสัทธาธิมุตบุคคล ๓ จําพวกน้ี เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรียอยางนี้ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณ 
ยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง ... เม่ือ 
มนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียงสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง  
บุคคลจึงเปนกายสักขีบุคคล ๓ จําพวกน้ี เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรียอยางนี้ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมี 
ประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐปิตตะ เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ปญญินทรียมี 
ประมาณยิ่ง...เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง 
 บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ บุคคล ๓จําพวกนี ้เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรียอยางนี้  
คือ สัทธาธิมุตบุคคล๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑ พึงเปนสัทธาธิมุตก็ได เปนกาย 
สักขีก็ไดเปนทิฐิปตตะกไ็ด อยางนี้ ฯ 
        บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือ สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑  
เปนสัทธาธิมุตอยางหนึ่ง เปนกายสักขีอยางหน่ึง เปนทิฐิปตตะอยางหน่ึง เม่ือมนสิการโดยความ 
เปนสภาพไมเท่ียง สัทธินทรียมีประมาณยิ่งเพราะสัทธินทรียมีประมาณยิง่ จึงเปนสัทธาธิมุตบุคคล 
 เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง จงึเปน 
กายสักขีบุคคล เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่งเพราะปญญินทรียมี 
ประมาณยิ่ง จงึเปนทิฐิปตตบุคคล บุคคล ๓ จําพวกน้ี คือสัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ 
 ทิฐิปตตบุคคล ๑ เปนสัทธาธิมุตอยางหนึ่งเปนกายสักขีอยางหนึ่ง เปนทิฐิปตตะอยางหน่ึง  
อยางนี้ ฯ 
        [๔๙๓] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สัทธินทรียมี ประมาณยิ่ง เพราะ 
สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนัน้ทานจึงกลาววา เปนสัทธานุสารี 
บุคคล อินทรียท่ีเปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ท้ังเปนสหชาตปจจยั อัญญมัญญปจจัย นิสสย  
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ปจจัย สัมปยตุตปจจัยการเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใด 
เหลาหนึ่งไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลท้ังหมดนั้นเปนสัทธานุสารีบุคคล 
 เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สัทธินทรียมีประมาณยิ่งเพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง  
บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมุตบุคคล อินทรียท่ีเปน 
ไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจยั 
 อินทรีย ๔เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดแีลว ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใด 
เหลาหนึ่ง ทําใหแจงโสดาปตติผลดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลท้ังหมดนั้นเปนสัทธาธิมุตบุคคล  
เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง 
 บุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค ฯลฯทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล 
 ไดอรหัตมรรคทําใหแจงอรหัตผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมุตบุคคล อินทรียท่ี 
เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจยั อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญ 
ดีแลว ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหง 
สัทธินทรีย บุคคลท้ังหมดนัน้เปนสัทธาธิมุต ฯ 
        [๔๙๔] เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรีย 
มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนกายสักขีบุคคล อินทรีย 
ท่ีไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... สัมปยุตตปจจยั การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมี 
ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงสมา 
ธินทรีย บุคคลท้ังหมดนัน้เปนกายสักขี เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกขสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง  
เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผล ฯลฯ ไดสกทาคามิมรรค ทําให 
แจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค ทําใหแจงอรหัตผล 
 เพราะเหตุนั้นจึงกลาววาเปนกายสักขีบุคคล อินทรียท่ีเปนไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ท้ังเปนสหชาต 
ปจจัย... สัมปยตุตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดแีลว ดวยสามารถแหง 
สมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหงสมาธินทรีย บุคคล 
ท้ังหมดนัน้เปนกายสักขี ฯ 
        [๔๙๕] เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรีย มีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรีย 
มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนธรรมานุสารีบุคคล  
อินทรียท่ีเปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีไดดวย  
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สามารถแหงปญญินทรียก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงปญญินทรีย 
บุคคลท้ังหมดนั้นเปนธรรมานุสารี เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง 
 เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผลเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปน 
ทิฐิปตตบุคคล อินทรียท่ีเปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปน 
อันบุคคลเจริญแลว เจริญดแีลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจง 
โสดาปตติผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลท้ังหมดนั้นเปนทิฐิปตตะ เม่ือมนสิการโดยความ 
เปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่งบุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค 
 ฯลฯ ทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค ทําใหแจง 
อรหัตผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนทิฐิปตตบุคคล อินทรียท่ีเปนไปตามปญญินทรียนั้น 
มี ๔ ท้ังเปนสหชาตปจจยั อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจยั อินทรีย ๔ เปนอัน 
บุคคลเจริญแลว เจริญดแีลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจง 
อรหัตผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลท้ังหมดนั้นเปนทิฐิปตตะ ฯ 
        [๔๙๖] กบุ็คคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญซ่ึงเนกขัมมะ 
 บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแลว ยอมถึง หรือจักถึงไดแลว ยอมได หรือจกัได  
แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจักแทงตลอดทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจกัทําให 
แจง ถูกตองแลว ยอมถูกตองหรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือ 
จักถึงความชํานาญถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือวาจักถึงความสําเร็จ ถึงความ 
แกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลวกลา บุคคลท้ังหมดนั้นเปนสัทธาธิมุต 
ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถ 
แหงปญญินทรีย ฯ 
        [๔๙๗] บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ ซ่ึงความไม 
พยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน การกําหนดธรรม ญาณความปราโมทย ปฐม 
ฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานอากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  
อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา  
อนัตตานุปสนา นิพพิทานุปสนา  วิราคานปุสนา   นิโรธานุปสนา   ปฏินิสสัคคานุปสนา  
ขยานุปสนา วยานุปสนา  วปิริณามานุปสนา   อนิมิตตานุปสนา  สุญญตานุปสนา  อธิปญญา 
ธรรมวิปสนา ยถาภูตญาณทัสนะ อาทีนวานุปสนา ปฏิสังขานุปสนา  ววิัฏฏนานุปสนา  
โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรคอรหัตมรรค ฯ  
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        ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ  ซ่ึงสติปฏฐาน ๔  
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค๗ อริยมรรคมีองค ๘ ก็บุคคลเหลา 
ใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจรญิ ซ่ึงวิโมกข ๘ บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ  
ถึงแลว ยอมถึงหรือจักถึง ไดแลว ยอมได หรือจักได แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือ 
จักแทงตลอด ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลวยอมถูกตอง หรือ 
จักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจักถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จแลว  
ยอมถึงความสําเร็จ หรือจักถึงความสําเร็จ ถึงความแกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือ 
จักถึงความแกลวกลา บุคคลท้ังหมดนัน้เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขี 
ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
        [๔๙๘] กบุ็คคลเหลาใดเหลาหนึ่ง บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุซ่ึงปฏิสัมภิทา  
๔ ฯลฯ บุคคลท้ังหมดนัน้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถ 
แหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
        ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งแทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจักแทงตลอดซ่ึงวิชชา ๓  
ฯลฯ บุคคลท้ังหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหง 
สมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
        ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งศึกษาแลว ยอมศึกษา หรือจักศึกษาซ่ึงสิกขา ๔ ทําใหแจง 
แลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว ยอมถูกตองหรือจกัถูกตอง ถึงความชํานาญ 
แลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจักถึงความชํานาญถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือจัก 
ถึงความสําเร็จ ถึงความแกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจกัถึงความแกลวกลา บุคคล 
ท้ังหมดนัน้เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย  
เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
        ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ  เจริญมรรค  
บุคคลท้ังหมดนั้น เปนสัทธาธิมุต ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหง 
สมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
        [๔๙๙] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ 
ดวยอาการเทาไร ฯ 
        การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๔  
คือ บุคคลยอมแทงตลอดทุกขสัจเปนการแทงตลอดดวยปริญญาแทงตลอดสมุทยสัจ เปนการแทง  
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ตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจ เปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปน 
การแทงตลอดดวยภาวนาการแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๔ นี ้บุคคลแทงตลอดสัจจะดวย 
อาการ๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย  
เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
        การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะดวยอาการ 
เทาไร ฯ 
        การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๙ คือ  
ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา แทงตลอดสมุทยสัจ เปนการแทงตลอด 
ดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยภาวนา การแทงตลอดดวยการเจริญ 
มรรคสัจ การแทงตลอดดวยอาการกําหนดรูธรรมท้ังปวง การแทงตลอดดวยการละสังขารท้ังปวง  
การแทงตลอดดวยการเจริญกุศลท้ังปวง   และการแทงตลอดดวยการทําใหแจงมรรค ๔ แหงนิโรธ 
 การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๙ นี้ เปนสัทธาธิมุต 
ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถ 
แหงปญญินทรีย ฯ 
                        จบทุติยภาณวาร 
        [๕๐๐] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปน 
อนัตตา สังขารยอมปรากฏอยางไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สังขารยอมปรากฏโดยความส้ินไป เม่ือมน 
สิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว เม่ือมนสิการโดยความเปน 
อนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของวางเปลา ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
 จิตยอมมากดวยอะไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง จิตยอมมากดวยความนอมใจเช่ือ เม่ือมนสิการ 
โดยความเปนทุกขจิตยอมมากดวยความสงบ เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา จิตยอมมากดวย 
ความรู ฯ  
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        บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เปนผูมากดวยความนอมใจเช่ือ มนสิการ 
โดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ มนสิการโดยความเปนอนตัตา เปนผูมากดวยความรู  
ยอมไดวิโมกขเปนไฉน ฯ 
        บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เปนผูมากดวยความนอมใจเช่ือ ยอมได 
อนิมิตตวิโมกข มนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบยอมไดอัปปณหิิตวิโมกข  
มนสิการโดยความเปนอนตัตา เปนผูมากดวยความรูยอมไดสุญญตวิโมกข ฯ 
        [๕๐๑] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง  เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ 
 วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวโิมกขนั้นมีเทาไร ท้ังเปนสหชาตปจจัย  
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัยมีกจิอันเดยีวกันช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร  
ใครเจริญ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ใคร 
เจริญ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ใคร 
เจริญ ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เปนผูมากดวยความนอมใจเช่ือ อนิมิตตวิโมกข 
เปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้นมี ๒ท้ังเปนสหชาตปจจยั ... มีกิจเปน 
อันเดียวกนั ช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกัน ผูใดปฏิบัติชอบ ผูนั้นเจริญ การ 
เจริญวิโมกขยอมไมมีแกบุคคลผูปฏิบัติผิด ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกขเปนผูมากดวยความสงบ อัปปณิหติวิโมกขเปนใหญ  
วิโมกขแหงภาวนาท่ีเปนไปตามอัปปณิหิตวโิมกขนั้นมี ๒ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... การเจริญวิโมกข 
ยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกขเปนใหญ  
วิโมกขแหงภาวนาท่ีเปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นมี ๒ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... การเจริญวิโมกข 
ยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด ฯ 
        [๕๐๒] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ  
วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวโิมกขนั้นมีเทาไร ท้ังเปนสหชาตปจจัย  
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 อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย มีกิจเปนอันเดียวกนัช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวา 
มีกิจเปนอันเดยีวกัน ในเวลาแทงตลอด วิโมกขไหนเปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดท่ีเปนไป 
ตามวิโมกขนัน้มีเทาไร ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยตุตปจจัย มี 
กิจเปนอันเดยีวกัน ช่ือวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร ช่ือวาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ช่ือ 
วาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ช่ือ 
วาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เปนผูมากดวยความนอมใจเช่ือ อนิมิตต 
วิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนา ท่ีเปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้นมี ๒ ท้ังเปนสหชาตปจจัย  
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัยมีกจิเปนอันเดียวกัน แมในเวลาแทงตลอด  
อนิมิตตวิโมกขก็เปนใหญ วโิมกขแหงการแทงตลอดท่ีเปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนัน้ก็มี ๒ ท้ังเปน 
สหชาตปจจัยอัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย มีกจิเปนอันเดียวกนั ช่ือวาภาวนา  
เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกัน ช่ือวาปฏิเวธ เพราะอรรถวาเห็นแมบุคคลผูแทงตลอดอยางนี ้
ก็ช่ือวาเจริญ แมผูเจริญก็ช่ือวาแทงตลอด ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ อัปปณิหติวิโมกขเปนใหญ  
วิโมกขแหงภาวนาท่ีเปนไปตามอัปปณิหิตวโิมกขนั้นมี ๒ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... มีกจิเปนอันเดียว 
กัน แมในเวลาแทงตลอด อัปปณิหิตวิโมกขก็เปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดท่ีเปนไปตาม 
อัปปณิหิตวิโมกขนั้นก็มี ๒ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... แมผูเจริญก็ช่ือวาแทงตลอด ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนอนตัตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกขเปนใหญ  
วิโมกขแหงภาวนาท่ีเปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นมี ๒ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... มีกิจเปนอันเดยีวกัน 
 แมในเวลาแทงตลอด สุญญตวิโมกขก็เปนใหญวิโมกขแหงการแทงตลอดท่ีเปนไปตามสุญญต 
วิโมกขนั้นก็มี ๒ ท้ังเปนสหชาตปจจัย ... แมผูเจริญก็ช่ือวาแทงตลอด ฯ 
        [๕๐๓] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง วโิมกขอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะ 
วิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข วโิมกขอะไรมี 
ประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เม่ือมนสิการโดยความเปน 
อนัตตา วิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะวโิมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐปิตตะ ฯ  
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        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง อนิมิตตวโิมกขมีประมาณยิ่ง พราะอนิมิตต 
วิโมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข อัปปณหิิตวิโมกขมี 
ประมาณยิ่ง เพราะอัปปณหิติวิโมกขมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเปนกายสักขี เม่ือมนสิการโดยความ 
เปนอนตัตา สุญญตวิโมกขมีประมาณยิ่ง เพราะสุญญตวโิมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐ ิ
ปตตะ ฯ 
        [๕๐๔] บุคคลเช่ือนอมใจไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาสัทธาธิมุตบุคคล คคลทําใหแจง  
เพราะเปนผูถูกตองธรรม เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวากายสักขีบุคคลบุคคลถึงแลวเพราะเปนผูเห็นธรรม  
เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาทิฐิปตตบุคคล บุคคลเช่ือยอมนอมใจไป เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาสัทธา 
ธิมุตตบุคคล บุคคลถูกตองฌานกอน ภายหลังจึงทําใหแจงนิพพานอันเปนท่ีดับ เพราะเหตุนั้น  
จึงช่ือวากายสักขีบุคคล ญาณความรูวา สังขารเปนทุกข นิโรธเปนสุข เปนญาณอันบุคคล 
เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวยปญญา เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาทิฐิ 
ปตตบุคคล ฯ 
        ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลวหรือจักเจริญซ่ึงเนกขัมมะ ฯลฯ บุคคลท้ังหมด 
นั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข  
เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึง่เจริญแลว ยอมเจริญ  
หรือจักเจริญซ่ึงความไมพยาบาทอาโลกสัญญา ฯลฯ ความไมฟุงซาน ฯ 
        ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทุกข   ละสมุทัย   ทําใหแจงนโิรธ  เจริญมรรค 
บุคคลท้ังหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกขเปนกายสักขีดวยสามารถแหง 
อัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวโิมกข ฯ 
        [๕๐๕] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ 
ไดดวยอาการเทาไร ฯ 
        การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะไดดวยอาการ ๔  
คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญาแทงตลอดสมุทัยสัจ เปนการแทง 
ตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจเปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ  
เปนการแทงตลอดดวยภาวนา การแทงตลอดสัจจะยอมมีดวยอาการ ๔ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะ 
 ดวยอาการ ๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดวยสามารถแหง 
อัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวโิมกข ฯ  
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        การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะไดดวยอาการ 
เทาไร ฯ 
        การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะไดดวยอาการ ๙  
คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา ฯลฯและการแทงตลอดดวยการทํา 
ใหแจงซ่ึงมรรค ๔ แหงนิโรธ การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ นี้ บุคคลแทงตลอด 
สัจจะดวยอาการ ๙ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดวยสามารถ 
แหงอัปปณิหติวิโมกขเปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ฯ 
        [๕๐๖] เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหน 
ตามความเปนจริง สัมมาทัศนะ ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร สังขารท้ังปวงเปนสภาพอันบุคคล 
เห็นดแีลว โดยความเปนสภาพไมเท่ียงดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะน้ัน อยางไร บุคคลยอม 
ละความสงสัยไดท่ีไหน ฯ 
        เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเหน็ธรรมเหลาไหนตามความเปนจริง  
ความเหน็ชอบยอมมีไดอยางไร สังขารท้ังปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปนทุกข ... ฯ 
        เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหนตามความเปน 
จริง ความเหน็ชอบยอมมีไดอยางไร ธรรมท้ังปวงเปนธรรมอันบุคคลเห็นดแีลว โดยความเปน 
อนัตตา ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น อยางไรบคุคลยอมละความสงสัยไดในท่ีไหน ฯ 
        เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ยอมรู ยอมเห็นนิมิตตามความเปนจริง  
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทัศนะ สังขารท้ังปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความ 
เปนสภาพไมเท่ียง ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะน้ันอยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดใน 
สัมมาทัศนะน้ี ฯ 
        เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเหน็ความเปนไปตามความเปนจริง  
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาสัมมาทัศนะ สังขารท้ังปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปน 
ทุกข ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะน้ันอยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะน้ี ฯ 
        เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นนิมิตและความเปนไปตาม 
ความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทัศนะ ธรรมท้ังปวงเปนธรรมอันบุคคลเห็นดีแลว  
โดยความเปนอนัตตา ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น อยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยได 
ในสัมมาทัศนะน้ี ฯ  
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        ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ (ปญญาเคร่ืองขามความ 
สงสัย) มีอรรถตางกันและมพียัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกนัตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ มีอรรถอยางเดียวกนั  
ตางกันแตพยญัชนะเทานัน้ ฯ 
        [๕๐๗] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปน 
อนัตตา อะไรยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง นิมิตยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว  
เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ความเปนไปยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว เม่ือมนสิการ 
โดยความเปนอนัตตา ท้ังนิมิตและความเปนไปยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว  อาทีนวญาณ และ 
นิพพิทา มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกนั ตางกันแตพยัญชนะ 
เทานั้น ฯ 
        ธรรมเหลานั้น คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว  อาทีนวญาณ และ 
นิพพิทา มีอรรถอยางเดียวกนัตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสนา และสุญญตานุปสนา มีอรรถตางกัน และมี 
พยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกนัตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสนา และสุญญตานุปสนา มีอรรถอยางเดียวกัน 
ตางกันแตพยญัชนะเทานัน้ ฯ 
        [๕๐๘] เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปน 
อนัตตา ญาณ คือ การพิจารณาอะไรยอมเกิดข้ึน ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ญาณ คือ การพิจารณานมิิต ยอมเกดิข้ึน เม่ือ 
มนสิการโดยความเปนทุกข ญาณ คือ การพิจารณาความเปนไปยอมเกิดข้ึน เม่ือมนสิการโดย 
ความเปนอนัตตา ญาณ คือ การพิจารณาท้ังนิมิตและความเปนไปยอมเกิดข้ึน ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ 
 มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกนั หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ  
มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น ฯ  
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        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา  
จิตยอมออกไปจากอะไร ยอมแลนไปในท่ีไหน ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง จิตยอมออกไปจากนิมิต ยอมแลนไปใน 
นิพพานอันไมมีนิมิต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข จิตยอม ออกไปจากความเปนไป ยอมแลน 
ไปในนพิพานอันไมมีความเปนไป เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา จิตยอมออกไปจากนิมิตและ 
ความเปนไป ยอมแลนไปในนิพพานธาตุอันเปนท่ีดับ ซ่ึงไมมีนิมิต ไมมีความเปนไป ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก และโคตรภธูรรม 
 มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกนัหรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก และโคตรภธูรรม  
มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
        เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปน 
อนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยวิโมกขอะไร ฯ 
        เม่ือบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ยอมหลุดพนไปดวยอนิมิตตวิโมกข  
เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมหลุดพนไปดวยอัปปณิหิตวิโมกข เม่ือมนสิการโดยความเปน 
อนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยสุญญตวิโมกข ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวนท้ังสองและมรรคญาณ  
มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
        ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวนท้ังสองและมรรคญาณ 
มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
        [๕๐๙] วโิมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการเทาไร ยอมมีในขณะเดียวกนัดวย 
อาการเทาไร ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ ยอมมีในขณะเดยีวกันดวยอาการ ๗ ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ เปนไฉน ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ คือ ดวยความเปนใหญ ๑ ดวยความต้ัง 
ม่ัน ๑ ดวยความนอมจิตไป ๑ ดวยความนําออกไป ๑ ฯ  
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        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความเปนใหญอยางไร ฯ 
        เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง อนิมิตตวโิมกข ยอมเปนใหญ เม่ือมนสิการ 
โดยความเปนทุกข อัปปณิหติวิโมกข ยอมเปนใหญ เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา สุญญต 
วิโมกข ยอมเปนใหญ วโิมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความเปนใหญอยางนี้ ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความต้ังม่ันอยางไร ฯ 
        บุคคลเม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ยอมต้ังจิตไวม่ันดวยสามารถแหง 
อนิมิตตวิโมกข เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมต้ังจิตไวม่ันดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข  
เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมต้ังจิตไวม่ันดวยสามารถแหงสุญญตวโิมกข วิโมกข ๓  
ยอมมีในขณะตางกันดวยความต้ังม่ันอยางนี้ ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนอมจิตไปอยางไร ฯ 
        บุคคลเม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ยอมนอมจิตไปดวยสามารถแหงอนิมิตต 
วิโมกข เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมนอมจิตไปดวยสามารถแหงอัปปณหิิตวโิมกข เม่ือ 
มนสิการโดยความเปนอนตัตา ยอมนอมจิตไปดวยสามารถแหงสุญญตวโิมกข วิโมกข ๓ ยอมมี 
ในขณะตางกนัดวยความนอมจิตไปอยางนี้ ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนําออกไปอยางไร ฯ 
        บุคคลเม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอันเปนท่ีดับ 
 ดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอัน 
เปนท่ีดับ ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกขเม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมนาํจิตออกไป 
สูนิพพานอันเปนท่ีดับดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนํา 
ออกไปอยางนี ้วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ นี้ ฯ 
        [๕๑๐] วโิมกข ๓ ยอมมีในขณะเดยีวกันดวยอาการ ๗ เปนไฉน ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกนัดวยอาการ ๗ คือ ดวยความประชุมลง ๑ ดวยความ 
บรรลุ ๑ ดวยความได ๑ ดวยความแทงตลอด ๑ ดวยความทําใหแจง ๑ ดวยความถูกตอง ๑ 
 ดวยความตรัสรู ๑ ฯ 
        วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกนั ดวยความประชุมลง ดวยความบรรลุ ดวยความได  
ดวยความแทงตลอด ดวยความทําใหแจง ดวยความถูกตองดวยความตรัสรู อยางไร ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 225 
        บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ยอมพนจากนิมิต เพราะเหตุนัน้ วิโมกข 
นั้นจึงเปนอนมิิตตวิโมกข บุคคลยอมพนจากอารมณใด ยอมไมตั้งอยูในอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น  
วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคลไมตั้งอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น  
เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนมิิตวางเปลาดวยวิโมกขใด  
เพราะเหตุนั้นวิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกนั ดวยความ 
ประชุมลง ... ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมพนจากความปรารถนา 
อันเปนท่ีตั้ง เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคลไมตั้งอยูในอารมณใด เปน 
ผูวางเปลาจากอารมณนั้น เพราะเหตุนัน้วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะ 
นิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใดเพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิต 
เพราะนิมิตใดไมตั้งอยูในนมิิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข วิโมกข ๓ 
ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง ... ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคลมนสิการโดยความเปน 
อนัตตา ยอมพนจากความยึดม่ัน เพราะเหตุนั้น วิโมกขนัน้จึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิต 
เพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใด เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลไมมี 
นิมิต เพราะนมิิตใด ไมตั้งอยูในนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคล 
ไมตั้งอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข  
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดยีวกัน ดวยความประชุมลง ...ดวยความตรัสรูอยางนี้ วิโมกข ๓ ยอมมี 
ในขณะเดยีวกนัดวยอาการ ๗ นี้ ฯ 
        [๕๑๑] วโิมกขมีอยู ธรรมอันเปนประธานมีอยู ธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกขมีอยู  
ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกขมีอยู ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกขมีอยู วิโมกขวิวัฏมีอยู การเจริญ 
วิโมกขมีอยู ความสงบระงับแหงวิโมกขมีอยู ฯ 
        วิโมกขเปนไฉน คือ สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวโิมกข ฯ 
        สุญญตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยดึม่ันโดยความเปน 
สภาพเท่ียง เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวา สุญญตวิโมกข ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดม่ัน โดย 
ความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณยอมพนจากความยึดม่ันโดยความเปนตัวตน ... นพิพิทาน ุ
ปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดม่ันโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานปุสนาญาณ ยอมพนจาก  
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ความยึดม่ันโดยความกําหนดั ... นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดม่ันโดยเปนเหตุเกดิ ... ปฏิ 
นิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยดึม่ันโดยความถือม่ัน ... อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพน 
จากความยึดม่ันโดยความเปนนิมิต ...อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดม่ันโดยความ 
เปนท่ีตั้ง ... สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดม่ันทุกอยาง ... ญาณ คือ การพิจารณา 
เห็นความไมเท่ียงในรูป ยอมพนจากความยึดม่ันโดยความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา 
สุญญตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากความยึดม่ัน 
ทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาสุญญตวิโมกขญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในเวทนา 
 ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากความยดึม่ันโดย 
ความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาสุญญตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็น 
ความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพนจากความยดึม่ันทุกอยางเพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาสุญญต 
วิโมกข นี้เปนสุญญตวิโมกข ฯ 
        [๕๑๒] อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน อนจิจานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดย 
ความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอนิมิตตวิโมกขทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
เคร่ืองหมายโดยความเปนสุข ... อนัตตานปุสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนตัวตน  
... นิพพิทานุปสนาญาณยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ  
ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดย 
ความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความถือม่ัน ... อน ิ
มิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายทุกอยาง ...อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
เคร่ืองหมายโดยความเปนท่ีตั้ง ...สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความยึดม่ัน 
 ... ญาณ คือ การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในรูป ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนสภาพเท่ียง 
เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอนิมิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีนิมิตในรูป ยอม 
พนจากนิมิตทกุอยาง ... ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีท่ีตั้งในรูป ยอมพนจากเคร่ืองหมาย 
โดยความเปนท่ีตั้ง ... ญาณ คือ การพิจารณาเหน็ความวางเปลาในรูป ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดย 
ความยึดม่ัน ...ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ 
 ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนัน้  
จึงช่ือวาอนิมิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือการพจิารณาเหน็ความไมมีนิมิตในชราและมรณะ ยอม 
พนจากนิมิตทกุอยาง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเหน็ความ  
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ไมมีท่ีตั้งในชราและมรณะ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนท่ีตั้ง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา 
อนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะยอมพนจากเคร่ือง 
หมายโดยความยึดม่ัน เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอนิมิตตวิโมกขนี้เปนอนิมิตตวิโมกข ฯ 
        [๕๑๓] อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน อนจิจานุปสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตั้งโดย 
ความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอัปปณิหิตวิโมกขทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
ท่ีตั้งโดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณยอมพนจากท่ีตั้งโดยความเปนตัวตน ... นิพพิทา 
นุปสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตั้งโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตั้ง 
โดยความกําหนัด ...นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตัง้โดยความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคา 
นุปสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตั้งโดยความถือม่ัน ... อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตั้ง 
โดยความเปนเคร่ืองหมาย ... อัปปณิหิตานปุสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตัง้ทุกอยาง ... สุญญตานุ 
ปสนาญาณ ยอมพนจากท่ีตัง้โดยความยึดม่ัน ...ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูป  
ยอมพนจากท่ีต้ังโดยความเปนสภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอัปปณิหิตวิโมกข ฯลฯ ญาณ  
คือ การพิจารณาเหน็ความไมมีท่ีตั้งในรูป ยอมพนจากท่ีตั้งทุกอยาง เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวาอัปป 
ณิหิตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากท่ีตั้งโดยความยึดม่ัน  
เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ คือการพจิารณาเหน็ความไมเท่ียงในเวทนา ใน 
สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากท่ีตั้งโดยความเปน 
สภาพเท่ียง เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวาอัปปณหิติวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมี 
ท่ีตั้งในชราและมรณะ ยอมพนจากท่ีตั้งทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ  
คือ การพิจารณาเหน็ความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพนจากท่ีตั้งโดยความยึดม่ัน เพราะเหตุนัน้ 
 จึงช่ือวาอัปปณิหิตวิโมกข นี้เปนอัปปณหิติวิโมกข ฯ 
        [๕๑๔] ธรรมอันเปนประธานเปนไฉน ธรรมอันเปนไปในฝกฝายความตรัสรู เปน 
กุศล ไมมีโทษ เกิดในภาวนานั้น นี้ธรรมอันเปนประธาน ฯ 
        ธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกขเปนไฉน นิพพานอันเปนท่ีดับ เปนอารมณของ 
ธรรมเหลานั้น นี้เปนธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกข ฯ 
        ธรรมอันเปนขาศึกแกวโิมกขเปนไฉน อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ อกุศลธรรมแมทุกอยาง 
 เปนขาศึกแกวิโมกข นี้ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกข ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 228 
        ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกขเปนไฉน กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ กุศลธรรมแมทุกอยาง  
เปนธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข นี้ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข ฯ 
        [๕๑๕] วโิมกขวิวัฏเปนไฉน สัญญาวิวัฏ เจโตววิัฏ จิตตววิัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขววิัฏ  
สัจจววิัฏ บุคคลหมายรูหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัญญาวิวัฏ บุคคลคิดอยูหลีกออกไป 
 เพราะเหตุนั้น จึงเปนเจโตววิัฏ บุคคลรูแจงหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนจิตตววิฏั บุคคล 
ทําความรูหลีกออกไปเพราะเหตุนั้น จึงเปนญาณววิัฏ บุคคลปลอยวางหลีกออกไป เพราะเหตุนัน้ 
 จึงเปนวิโมกขวิวัฏ บุคคลหลีกออกไปในธรรมอันมีความถองแท เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัจจววิัฏ 
 สัญญาวิวัฏมีในท่ีใด เจโตววิฏัก็มีในที่นัน้ เจโตวิวัฏมีในท่ีใดสัญญาวิวฏัก็มีในท่ีนัน้ สัญญาวิวัฏ 
 เจโตววิัฏมีในท่ีใด จิตตวิวัฏก็มีในที่นัน้จิตตวิวัฏมีในท่ีใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏก็มีในท่ีนั้น  
สัญญาวิวัฏ เจโตววิัฏจิตตวิวฏัมีในท่ีใด ญาณวิวัฏก็มีในท่ีนั้น ญาณวิวัฏมีในท่ีใด สัญญาวิวัฏ 
 เจโตววิัฏ จิตตวิวัฏก็มีในท่ีนั้น สัญญาวิวฏั เจโตวิวัฏ จติตวิวัฏ ญาณววิัฏมีในท่ีใด วโิมกขวิวัฏ 
ก็มีในที่นัน้ วิโมกขวิวัฏมีในท่ีใด สัญญาวิวฏั เจโตวิวัฏ จติตวิวัฏญาณววิัฏก็มีในท่ีนั้น สัญญา 
วิวัฏ เจโตววิัฏ จิตตววิัฏ ญาณววิัฏ วิโมกขวิวัฏมีในท่ีใด สัจจววิัฏก็มีในท่ีนั้น สัจจววิัฏมีในท่ีใด 
 สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏจิตตวิวฏั ญาณวิวัฏ วโิมกขวิวัฏก็มีในท่ีนั้น นีเ้ปนวิโมกขววิัฏ ฯ 
        [๕๑๖] การเจริญวิโมกขเปนไฉน การเสพ การเจริญ การทําใหมาก ซ่ึงปฐมฌาน ...  
ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตตุถฌาน ... อากาสานัญจายตนสมาบัติ ... วญิญาณัญจายตนสมาบัติ ...  
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ...เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ... โสดาปตติมรรค ... สกทาคามิมรรค  
...อนาคามิมรรค ... การเสพ การเจริญ การทําใหมากซ่ึงอรหัตมรรค นี้เปนการเจริญ 
วิโมกข ฯ 
        ความสงบระงับแหงวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงปฐมฌาน ...ทุติยฌาน ...  
ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... อากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมบัติ อากิญจัญญายตน 
สมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติโสดาปตติผลแหงโสดาปตติมรรค อนาคามิผลแหงอนาคา 
มิมรรค อรหัตผลแหงอรหัตมรรค นี้เปนความสงบระงับแหงวิโมกข ฯ 
                        จบตติยภาณวาร ฯ 
                        จบวิโมกขกถา 
                        ______  
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                        มหาวรรค คติกถา 
        [๕๑๗] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกดิเพราะปจจยัแหงเหตุ 
เทาไร กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะ 
ปจจัยแหงเหตุเทาไร เทวดาชัน้รูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจยัแหงเหตุเทาไร เทวดาชัน้อรูปาวจร 
 ยอมอุบัติเพราะปจจยัแหงเหตุเทาไร ฯ 
        ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจยัแหงเหตุ ๘ ประการ  
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาช้ันกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจยั 
แหงเหตุ ๘ ประการ เทวดาช้ันรูปาวจรเทวดาช้ันอรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจยัแหงเห 
ตุ ๘ ประการ ฯ 
        [๕๑๘] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกดิเพราะปจจยัแหงเหตุ  
๘ ประการเปนไฉน ฯ 
        ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกศุล เปนสหชาต ปจจัยแหง 
เจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจยั ก็มีสังขาร ใน 
ขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะน้ัน เพราะ 
เหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจยั ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ 
เปนอัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม 
เพราะนามรูปเปนปจจยั ก็มีวญิญาณ แมวิญญาณเปนปจจยั ก็มีนามรูป ในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธ 
เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจยัเปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ 
 มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจยั ในขณะปฏิสนธิ เคร่ือง 
ปรุงชีวิต ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ 
 นามและรูปเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปน 
สหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔เปนสหชาตปจจัย ... เปน 
สัมปยุตตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕ เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจยั ในขณะ 
ปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาตปจจยั ... เปนสัมปยุตตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ นามและ 
วิญญาณเปนสหชาตปจจยั ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสห  
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ชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๒๘ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนวิปปยุตตปจจัย ในกรรมอันเปนสัมปยุตตญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ  
๘ ประการนี้ ฯ 
        [๕๑๙] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดี 
มหาศาล เทวดาช้ันกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจยัแหงเหตุ ๘ประการเปนไฉน ฯ 
        ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกศุล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา 
ท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะ 
ความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ 
เปนอัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม 
เพราะนามรูปเปนปจจยั ก็มีวญิญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจยั ก็มีนามรูปในขณะปฏิสนธิ  
เบญจขันธเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจยั ในขณะ 
ปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัยเปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย ในขณะปฏิสนธิ  
เคร่ืองปรุงชีวิต ๓ประการ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปน 
วิปปยุตตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ นามและรูปเปนสหชาตปจจัย เปนนสิสยปจจัย เปนวิปปยตุต 
ปจจยั ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ...เปนวปิปยุตตปจจยั ในขณะ 
ปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจยั ... เปนสัมปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕  
เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจยั ใน 
ขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจยั ...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ  
ธรรม ๒๘ ประการนี้ เปนสหชาตปจจยั ...เปนวิปปยุตตปจจัย กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล  
คฤหบดีมหาศาลเทวดาช้ันกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจยัแหงเหตุ ๘ ประการนี้ ฯ 
        [๕๒๐] เทวดาช้ันรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจยัแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
        ในขณะแลนไปในกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกศุล ฯลฯ เทวดาช้ันรูปาวจรยอม 
อุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้ ฯ 
        เทวดาช้ันอรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน ฯ  
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        ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกศุล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา 
ท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะ 
ความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ 
เปนอัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม 
เพราะนามรูปเปนปจจยั ก็มีวญิญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจยั ก็มีนามรูปในขณะปฏิสนธิ อรูป 
ขันธ ๔ เปนสหชาตปจจยั เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนสัมปยุตตปจจยั ในขณะ 
ปฏิสนธิ อินทรีย ๕ เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปน 
สหชาตปจจัย ...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย ...เปน 
สัมปยุตตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ...เปนสัมปยุตตปจจยั  
เทวดาชัน้อรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ประการนี้ ฯ 
        [๕๒๑] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกดิ เพราะปจจัยแหง 
เหตุเทาไร กษตัริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติ 
เพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร ฯ 
        ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมเกดิเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการ 
 กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาช้ันกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจยั 
แหงเหตุ ๖ ประการ ฯ 
        [๕๒๒] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด เพราะปจจยัแหง 
เหตุ ๖ ประการเปนไฉน ฯ 
        ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกศุล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา 
ท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจงึกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะ 
ความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๒ ประการเปน 
อัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ 
นามรูปเปนปจจัย ก็มีวิญญาณ แมเพราะวญิญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูปในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธ 
เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจยั เปนวิปปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ  
มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัยเปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เคร่ือง  
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ปรุงชีวิต ๓ประการเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยตุปจจยั ในขณะปฏิสนธิ นามและรูปเปนสหชาต 
ปจจัย ... เปนวปิปยุตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้เปนสหชาตปจจยั ... เปนวิปป 
ยุตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจยั ... เปนสัมปยุตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ  
อินทรีย ๔ เปนสหชาตปจจยั ... เปนสัมปยุตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๒ ประการเปนสหชาต 
ปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุต 
ปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๒ ประการนี้เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจยั ในขณะ 
ปฏิสนธิ ธรรม ๒๖ ประการเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจยั ในกรรมอันประกอบดวยญาณ 
 คติสมบัติยอมมีเหตุเกดิเพราะปจจยัแหงเหตุ ๖ ประการนี ้กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล 
คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจยัแหงเหตุ ๖ ประการนี้ ฯ 
        ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกศุล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา 
ท่ีเกดิในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ฯลฯ ใน 
กรรมอันไมประกอบดวยญาณ กษตัริยมหาศาลพราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชัน้ 
กามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการนี้ ฯ 
                        จบคติกถา ฯ 
                        ______  
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                        มหาวรรค กรรมกถา 
        [๕๒๓] กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไดมีแลว กรรมไดมีแลว  วิบากแหงกรรมไม 
ไดมีแลว กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมมีอยู กรรมไดมีแลววิบากแหงกรรมไมมีอยู กรรมได 
มีแลว วิบากแหงกรรมจักมี กรรมไดมีแลววิบากแหงกรรมจักไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรม 
มีอยู กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมจักมี กรรมมีอยู วิบากแหง 
กรรมจักไมมีกรรมจักมี วิบากแหงกรรมจักมี กรรมจักมี วบิากแหงกรรมจักไมมี กุศลกรรมไดมี 
แลว วิบากแหงกุศลกรรมไดมีแลว กุศลกรรมไดมีแลว วบิากแหงกุศลกรรมไมไดมีแลว กุศล 
กรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู กศุลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมไมมี กุศลกรรม 
ไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมจักมี กุศลกรรมไดมแลว วบิากแหงกุศลกรรมจักไมมี กุศลกรรม 
มีอยู วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู กุศลกรรมมีอยู วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี กุศลกรรมมีอยู  
วิบากแหงกุศลกรรมจักมี กุศลกรรมจักมี วบิากแหงกุศลกรรมจักไมมี อกุศลกรรมไดมีแลว วิบาก 
แหงอกุศลกรรมไมไดมีแลว อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมมีอยู อกุศลกรรมไดมีแลว  
วิบากแหงอกุศลกรรมไมมี อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมไดมีแลว  
วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี อกุศลกรรมมีอยูวิบากแหงอกุศลกรรมมีอยู อกุศลกรรมมีอยู วิบาก 
แหงอกุศลกรรมไมมี อกุศลกรรมมีอยู วิบากแหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมจักมี วบิากแหง 
อกุศลกรรมจกัมี อกุศลกรรมจักมี วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี ฯ 
        [๕๒๔] กรรมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ กรรมไมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ กรรมดําไดมีแลว  
ฯลฯ กรรมขาวไดมีแลว ฯลฯ กรรมมีสุขเปนกําไรไดมีแลว ฯลฯกรรมมีทุกขเปนกําไรไดมีแลว 
ฯลฯ กรรมมีสุขเปนวิบากไดมีแลว ฯลฯ กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกข 
เปนวิบากไดมีแลว กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมไดมีแลว  
กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรมมีทุกขเปน 
วิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมอันมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบาก  
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แหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมอันมีทุกขเปนวบิากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปน 
วิบากจกัไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยูวบิากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรมมี 
ทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหง 
กรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี   
วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมมีทุกขเปนวิบากจักมี  วบิากแหงกรรมอันมีทุกขเปน 
วิบากจกัไมมี ฯ 
                        จบกรรมกถา ฯ 
                        ______  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 235 
                    มหาวรรค วิปลลาสกถา 
                        นิทานบริบูรณ 
        [๕๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการนี้ ๔  
ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความสําคัญผิด (แปรปรวน) ความคิดผิด ความเห็นผิด  
ในสภาพท่ีไมเท่ียงวาเท่ียง ในสภาพท่ีเปนทุกขวาเปนสุข ในสภาพท่ีมิใชตัวตนวาตัวตน ในสภาพ 
ท่ีไมงามวางาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญาวปิลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
        [๕๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไมวิปลาส ๔  
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความสําคัญไมผิด  ความคิดไมผิด ความเห็น 
ไมผิด ในสภาพท่ีไมเท่ียงวาไมเท่ียง ในสภาพท่ีเปนทุกขวาเปนทุกข ในสภาพท่ีมิใชตัวตนวามิใช 
ตัวตน ในสภาพท่ีไมงามวาไมงามดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไม 
วิปลาส ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
          สัตวท้ังหลายมีความสําคัญในสภาพที่ไมเท่ียงวาเท่ียง มีความ 
          สําคัญในสภาพท่ีเปนทุกขวาเปนสุข มีความสําคัญในสภาพ 
          ท่ีมิใชตวัตนวาเปนตัวตน มีความสําคัญในสภาพท่ีไมงามวา 
          งาม ถูกความเหน็ผิดนาํไป มีจิตกวัดแกวง มีสัญญาผิด 
          สัตวเหลานั้นติดอยูในบวงของมาร เปนสัตวไมมีความปลอด 
          โปรงจากกิเลส ตองไปสูสงสาร เปนผูถึงชาติและมรณะ 
          เม่ือใด พระพุทธเจาท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทรงสอง 
          แสงสวาง พระพุทธเจาเหลานั้นทรงประกาศธรรมนี้ อันให 
          ถึงความสงบระงับทุกข เม่ือนั้น สัตวท้ังหลายผูมีปญญา 
          ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น แลวกลับไดความคิด 
          ชอบ เหน็สภาพท่ีไมเท่ียงโดยความเปนสภาพไมเท่ียง เหน็ 
          สภาพท่ีเปนทุกขโดยความเปนทุกข เห็นสภาพท่ีมิใชตัวตน 
โดย ความเปนสภาพมิใชตวัตน และเห็นสภาพท่ีไมงามวาไม 
งาม  เปนผูถือม่ันสัมมาทิฐิ ลวงพนทุกขท้ังปวง ฉะนีแ้ล ฯ  
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        วิปลาส ๔ ประการนี้ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละไดแลว ละท่ัวแลว วิปลาสเหลาใด 
ละไดแลว เหลาใดละท่ัวแลว ความสําคัญผิด ความคิดผิด ความเหน็ผิด ในสภาพท่ีไมเท่ียงวา 
เท่ียงละไดแลว ความสําคัญ ความคิดในสภาพท่ีเปนทุกขวาเปนสุขเกดิข้ึน ทิฐิวิปลาสละไดแลว  
ความสําคัญผิด ความคิดผิด ความเหน็ผิด ในสภาพท่ีมิใชตัวตนวาตัวตน ละไดแลว ความสําคัญ 
ความคิดในสภาพท่ีไมงามวางามเกิดข้ึน ทิฐิวิปลาสละไดแลว วิปลาส ๖ ในวัตถุ ๒ ละไดแลว  
วิปลาส ๒ ในวัตถุ ๒ ละไดแลว วิปลาส ๔ ละท่ัวแลว และวิปลาส ๘ ในวัตถุ ๔ ละไดแลว  
วิปลาส ๔ ละท่ัวแลว ฯ 
                        จบวิปลลาสกถา ฯ 
                        ______  
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                        มหาวรรค มรรคกถา 
        [๕๒๗] คําวา มคฺโค ความวา ช่ือวามรรค เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเหน็ เปนมรรคและเปนเหตุเพือ่ละ 
มิจฉาทิฐิ เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรม เพื่อครอบงํากิเลสท้ังหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องตนแหง 
ปฏิเวธ เพื่อความต้ังม่ันแหงจติ เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อบรรลุธรรมพิเศษ เพื่อแทงตลอด 
ธรรมอันยิ่ง เพือ่ตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจติต้ังอยูในนิโรธ สัมมาสังกัปปะเพราะอรรถวาดําริ เปนมรรค 
และเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสังกัปปะ ... สัมมาวาจาเพราะอรรถวากําหนดเอา เปนมรรคและเปนเหตุ 
เพื่อละมิจฉาวาจา ... สัมมากัมมันตะ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละ 
มิจฉากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะเพราะอรรถวาผองแผว เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาอาชีวะ ...  
สัมมาวายามะเพราะอรรถวาประคองไว เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาวายามะ ... สัมมาสติ 
เพราะอรรถวาตั้งม่ัน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสติ ... สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไมฟุงซาน  
เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสมาธิ เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรม เพื่อครอบงํากิเลสท้ังหลาย 
 เพื่อความหมดจดในเบ้ืองตนแหงปฏิเวธ เพื่อความต้ังม่ันแหงจิต เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อ 
บรรลุธรรมพิเศษ เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจิตต้ังม่ันอยูในนโิรธ ฯ 
        [๕๒๘] ในขณะสกทาคามิมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคา 
นุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ... ฯ 
        ในขณะอนาคามิมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไม 
ฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละกามราคสังโยชนปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  
สวนละเอียดๆ ... ฯ 
        ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไม 
ฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย  
ราคานุสัย อวชิชานุสัย เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรมเพ่ือครอบงํากิเลสท้ังหลาย เพื่อความหมดจด 
ในเบ้ืองตนแหงปฏิเวธ เพื่อความต้ังม่ันแหงจิต เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อบรรลุธรรมพิเศษ 
 เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจิตต้ังม่ันอยูในนิโรธ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 238 
        [๕๒๙] สัมมาทิฐิเปนมรรคแหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรคแหงความดําริ  
สัมมาวาจาเปนมรรคแหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนมรรคแหงสมุฏฐาน สัมมาอาชีวะเปน 
มรรคแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนมรรคแหงความประคองไว สัมมาสติเปนมรรคแหง 
ความต้ังม่ัน สัมมาสมาธิเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการเลือกเฟน 
วิริยสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความแผซานไปปส 
สัทธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน อุเบก 
ขาสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปใน 
ความไมมีศรัทธา วิริยพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนมรรค 
แหงความไมหวั่นไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ  
ปญญาพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนมรรคแหงความนอมใจเชื่อ  
วิริยินทรียเปนมรรคแหงความประคองไวสตินทรียเปนมรรคแหงความต้ังม่ัน สมาธินทรียเปน 
มรรคแหงความไมฟุงซานปญญินทรียเปนมรรคแหงความเห็น อินทรียเปนมรรคเพราะอรรถวา 
เปนใหญ พละเปนมรรคเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปนมรรคเพราะอรรถวานําออกช่ือ 
วามรรคเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนมรรคเพราะอรรถวาต้ังม่ันสัมมัปปธานเปนมรรค 
เพราะอรรถวาตั้งไว อิทธิบาทเปนมรรคเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนมรรคเพราะอรรถวาถองแท  
สมถะเปนมรรคเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนมรรคเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถะและ 
วิปสสนาเปนมรรคเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกัน ธรรมท่ีเปนคูกันเปนมรรคเพราะอรรถวาไม 
ลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาไมฟุงซาน 
 ทิฐิวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนมรรคเพราะอรรถวาหลุดพน วิชชาเปนมรรค 
เพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปนมรรคเพราะอรรถวาปลอย ญาณในความส้ินไปเปนมรรคเพราะ 
อรรถวาตัดขาด ฉันทะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนสมุฏ 
ฐานผัสสะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนท่ีประชุม เวทนาเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนท่ีรวม สมาธิ 
เปนมรรคเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนมรรคเพราะ 
อรรถวาเปนธรรมอันยิ่งกวาธรรมนั้น วิมุตติเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนสาระ นิพพานอันหยั่งลงสู 
อมตะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนท่ีสุด ฯ 
 
                        จบมรรคกถา ฯ 
                        ______  
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                    มหาวรรค มัณฑเปยยกถา 
        [๕๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยนี้ในพระศาสดาซ่ึงมีอยูเฉพาะหนา เปนพรหม 
จรรยอันผองใสควรดื่ม ความผองใสในพระศาสดาซ่ึงมีอยูเฉพาะหนามี ๓ ประการ คือ ความผองใส 
แหงเทศนา ๑ ความผองใสแหงการรับ ๑ ความผองใสแหงพรหมจรรย ๑ ฯ 
        ความผองใสแหงเทศนาเปนไฉน การบอก การแสดง การบัญญัติ  การแตงต้ัง การ 
เปดเผย การจําแนก การทําใหงาย ซ่ึงอริยสัจ ๔ การบอกการแสดง การบัญญัติ การแตงต้ัง  
การเปดเผย การจําแนก การทําใหงายซ่ึงสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔  
อินทรีย ๕ พละ ๕โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนความผองใสแหงเทศนา ฯ 
        ความผองใสแหงการรับเปนไฉน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  เทวดา มนษุย  
หรือทานผูรูแจงพวกใดพวกหนึ่ง นี้เปนความผองใสแหงการรับ ฯ 
        ความผองใสแหงพรหมจรรยเปนไฉน อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ  สัมมาทิฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
 นี้เปนความผองใสแหงพรหมจรรย ฯ 
        [๕๓๑] สัทธินทรียเปนความผองใสแหงการนอมใจเช่ือ ความไมมีศรัทธาเปนกาก  
บุคคลท้ิงความไมมีศรัทธาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความนอมใจเช่ือของสัทธินทรีย  
เพราะเหตุนั้น สัทธินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม วิริยนิทรียเปนความผองใส 
แหงการประคองไว ความเกียจครานเปนกาก บุคคลท้ิงความเกยีจครานอันเปนกากเสียแลว ดื่ม 
ความผองใสแหงความประคองไวของวิริยนิทรีย เพราะเหตุนั้น วิริยนิทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความ 
ผองใสควรดื่ม สตินทรียเปนความผองใสแหงความต้ังม่ัน ความประมาทเปนกาก บุคคลท้ิงความ 
ประมาทอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความต้ังม่ันของสตินทรีย เพราะเหตุนั้น สตินทรีย 
จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะ 
เปนกาก บุคคลท้ิงอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมฟุงซานของสมาธินทรีย  
เพราะเหตุนั้น สมาธินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปญญินทรียเปนความผองใสแหง 
การเห็น อวิชชาเปนกาก บุคคลท้ิงอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเห็นของ 
ปญญินทรีย เพราะเหตุนั้น ปญญินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัทธาพละเปน  
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ความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก  
บุคคลท้ิงความเปนผูไมมีศรัทธาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหวัน่ไหว ไปใน 
ความไมมีศรัทธาของสัทธาพละ เพราะเหตุนั้นสัทธาพละ จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส 
ควรดื่ม วิริยพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในความเกียจคราน ความเกียจคราน 
เปนกาก บุคคลท้ิงความเกียจครานอันเปนกากเสียแลว ดืม่ความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปใน 
ความเกยีจครานของวิริยพละ เพราะเหตุนั้น วิริยพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม  
สติพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปในความประมาท ความประมาทเปนกาก บุคคล 
ท้ิงความประมาทอันเปนกากเสียแลวดื่มความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปในความประมาทของ 
สติพละ เพราะเหตุนั้น สติพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สมาธิพละเปนความผองใส 
แหงความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนกาก บุคคลท้ิงอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่ม 
ความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในอุทธัจจะของสมาธิพละ เพราะเหตุนั้น สมาธิพละจึงเปน 
พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่มปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในอวิชชา  
อวิชชาเปนกากบุคคลท้ิงอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปใน 
อวิชชาของปญญาพละ เพราะเหตุนั้น ปญญาพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สติ 
สัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความต้ังม่ัน ความประมาทเปนกาก บุคคลท้ิงความประมาทอัน 
เปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความต้ังม่ันของสติสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น สติสัมโพช 
ฌงค จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนความผองใสแหงการ 
เลือกเฟนอวิชชาเปนกาก บุคคลท้ิงอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเลือกเฟน 
ของธรรมวิจยสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส 
ควรดื่ม วิริยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการประคองไว ความเกียจครานเปนกาก บุคคลท้ิง 
ความเกยีจครานอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการประคองไว ของวิริยสัมโพชฌงค  
เพราะเหตุนั้น วิริยสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปติสัมโพชฌงคเปนความ 
ผองใสแหงความแผซาน ความเรารอนเปนกาก บุคคลท้ิงความเรารอนอันเปนกากเสียแลว ดื่ม 
ความผองใสแหงความแผซานไป ของปติสัมโพชฌงคเพราะเหตุนั้น  ปตสัิมโพชฌงคจึงเปน 
พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความสงบ ความ 
ช่ัวหยาบเปนกาก บุคคลท้ิงความช่ัวหยาบอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความสงบของ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรย มีความผองใสควรดื่ม   
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สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก บุคคลท้ิงอุทธัจจะอันเปน 
กากเสียแลว ดืม่ความผองใสแหงความไมฟุงซานของสมาธิสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น สมาธิ 
สัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการ 
พิจารณาหาทาง การไมพิจารณาหาทางเปนกาก บุคคลท้ิงการไมพิจารณาหาทางอันเปนกากเสียแลว 
 ดื่มความผองใสแหงการพิจารณาหาทางของอุเบกขาสัมโพชฌงคเพราะเหตุนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค 
จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่มสัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเห็น มิจฉาทิฐิเปน 
กาก บุคคลท้ิงมิจฉาทิฐิอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเห็นของสัมมาทิฐิ เพราะเ 
หตุนั้นสัมมาทิฐิจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหง 
ความดําริ มิจฉาสังกัปปะเปนกาก บุคคลท้ิงมิจฉาสังกัปปะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส 
แหงความดําริของสัมมาสังกัปปะ เพราะเหตุนั้น สัมมาสังกัปปะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส 
ควรดื่ม สัมมาวาจาเปนความผองใสแหงการกําหนด มิจฉาวาจาเปนกาก บุคคลท้ิงมิจฉาวาจาอัน 
เปนกากเสียแลวดื่มความผองใสแหงการกาํหนดของสัมมาวาจา เพราะเหตุนั้น สัมมาวาจาจึงเปน 
พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมากมัมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน มิจฉากัมมันตะ 
เปนกาก บุคคลท้ิงมิจฉากัมมันตะอันเปนกากเสียแลว ดืม่ความผองใสแหงสมุฏฐานของสัมมากัม 
มันตะ เพราะเหตุนั้น สัมมากัมมันตะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาอาชีวะเปน 
ความผองใสแหงความผองแผวมิจฉาอาชีวะเปนกาก บุคคลท้ิงมิจฉาอาชีวะอันเปนกากเสียแลว 
 ดื่มความผองใสแหงความผองแผวของสัมมาอาชีวะ เพราะเหตุนั้น สัมมาอาชีวะจึงเปนพรหมจรรย 
มีความผองใสควรดื่ม สัมมาวายามะเปนความผองใสแหงการประคองไว มิจฉาวายามะเปนกาก  
บุคคลท้ิงมิจฉาวายามะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการประคองไวของสัมมาวายามะ  
เพราะเหตุนั้น สัมมาวายามะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสติเปนความผองใส 
แหงการต้ังม่ัน มิจฉาสติเปนกาก บุคคลท้ิงมิจฉาสติอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการ 
ตั้งม่ันของสัมมาสติ เพราะเหตุนั้น สัมมาสติจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสมาธิ 
เปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก บุคคลท้ิงมิจฉาสมาธิอันเปนกากเสียแลว 
 ดื่มความผองใสแหงความไมฟุงซานของสัมมาสมาธิ เพราะเหตนุั้น สัมมาสมาธิจึงเปนพรหมจรรย 
มีความผองใสควรดื่ม ฯ  
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        [๕๓๒] ความผองใสมีอยู ธรรมท่ีควรดื่มมีอยู กากมีอยู สัทธินทรียเปนความผองใส 
แหงการนอมใจเช่ือ ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัทธินทรีย 
นั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม วิริยนิทรียเปนความผองใสแหงการประคองไว ความเกยีจครานเปนกาก 
 อรรถรส ธรรมรส วิมุติรสในวิริยนิทรียนัน้ เปนธรรมท่ีควรดื่ม สตินทรียเปนความผองใส 
แหงความตั้งม่ันความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสตินทรียนั้น เปนธรรม 
ท่ีควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก  อรรถรส ธรรมรส  
วิมุติรส ในสมาธินทรียนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม ปญญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อวิชชา 
เปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรสในปญญินทรียนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัทธาพละเปน 
ความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก  
อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัทธาพละนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม วิริยพละเปนความผองใสแหง 
ความไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน ความเกยีจครานเปนกากอรรถรส ธรรมรส วิมุตริส  
ในวิริยินทรียนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม สติพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในความ 
ประมาท ความประมาทเปนกากอรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสติพละน้ัน เปนธรรมท่ีควรดื่ม  
สมาธิพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส  
วิมุติรส ในสมาธิพละน้ัน เปนธรรมท่ีควรดื่ม ปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหว 
ไปในอวิชชา อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรสวิมุติรส ในปญญาพละนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม  
สติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความตั้งม่ัน ความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส 
 ในสติสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการเลือกเฟน 
 อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในธรรมวิจยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม  
วิริยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความประคองไว ความเกยีจครานเปนกาก อรรถรส ธรรมรส  
วิมุติรส ในวิริยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม ปติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความ 
แผซาน ความเรารอนเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในปติสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมท่ี 
ควรดื่ม ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความสงบ ความช่ัวหยาบเปนกาก อรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส ในปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใส 
แหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น  
เปนธรรมท่ีควรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง การไมพิจารณาหา 
ทางเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรสในอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม ฯ  
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        [๕๓๓] สัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเหน็ มิจฉาทิฐิเปนกากอรรถรส ธรรมรส  
วิมุติรส ในสัมมาทิฐินั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหงความดําริ  
มิจฉาสังกัปปะเปนกาก อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาสังกัปปะนัน้ เปนธรรมท่ีควรดื่ม  
สัมมาวาจาเปนความผองใสแหงความกําหนด มิจฉาวาจาเปนกาก อรรถรส ธรรมรสวิมุติรส ในสัมมา 
วาจานัน้ เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน อรรถรส ธรรมรส 
 วิมุติรส ในสัมมากัมมันตะนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัมมาวาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว 
 มิจฉาอาชีวะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาวาชีวะนั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัม 
มาวายามะเปนความผองใสแหงการประคองไว มิจฉาวายามะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส 
 ในสัมมาวายามะน้ัน เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัมมาสติเปนความผองใสแหงการตั้งม่ัน มิจฉาสตินั้น 
เปนกาก อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาสตินั้น เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัมมาสมาธิเปนความ 
ผองใสแหงความไมฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก อรรถรส ธรรมรสวิมุติรส ในสัมมาสมาธินั้น 
 เปนธรรมท่ีควรดื่ม สัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเห็น สัมมาสังกปัปะเปนความผองใสแหง 
ความดําริ สัมมาวาจาเปนความผองใสแหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน 
สัมมาอาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนความผองใสแหงความประคองไว  
สัมมาสติเปนความผองใสแหงความต้ังม่ัน สัมมาสมาธิเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน สติ 
สัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความต้ังม่ัน ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความ 
ประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความแผซาน ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผอง 
ใสแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความไมฟุงซานอุเบกขาสัมโพชฌงค 
เปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปใน 
ความเปนผูไมมีศรัทธา วิริยพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในความเกียจคราน สติ 
พละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนความผองใสแหง 
ความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ไหวไปในอวิชชา  
สัทธินทรียเปนความผองใสแหงความนอมใจเช่ือ วิริยินทรียเปนความผองใสแหงความประคองไว  
สตินทรียเปนความผองใสแหงการต้ังม่ันสมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน ปญ 
ญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อินทรียเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนใหญ พละเปน 
ความผองใสเพราะอรรถวาไมหวัน่ไหว โพชฌงคเปนความผองใสเพราะอรรถวานาํออก มรรคเปน 
ความผองใสเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนความผองใสเพราะอรรถวาต้ังม่ัน สัมมัปปธาน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 244 
เปนความผองใสเพราะอรรถวาเร่ิมต้ังไว อิทธิบาทเปนความผองใสเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สมถะ 
เปนความผองใสเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนความผองใสเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น 
สมถะและวิปสสนาเปนความผองใสเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกนั ธรรมท่ีเปนคูกันเปนความ 
ผองใสเพราะอรรถวาไมลวงเกินกนั สีลวสุิทธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปน 
ความผองใสเพราะอรรถวาไมฟุงซานทิฐวิิสุทธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปน 
ความผองใสเพราะอรรถวาหลุดพน วิชชาเปนความผองใสเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปน 
ความผองใสเพราะอรรถวาปลอยวาง ขยญาณเปนความผองใสเพราะอรรถวาตัดขาด ญาณในความ 
ไมเกิดข้ึนเปนความผองใสเพราะอรรถวาสงบระงับ ฉันทะเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนมูล  
มนสิการเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนท่ี 
ประชุม เวทนาเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนท่ีรวม สมาธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปน 
ประธาน สติเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปน 
ธรรมยิ่งกวาธรรมนั้น วิมุตติเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนสาระ นพิพานอันหยั่งลงสูอมตะ 
เปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนท่ีสุด  ฉะนี้แล ฯ 
                        จบมัณฑเปยยกถา ฯ 
                        จบภาณวาร ฯ 
                        จบมหาวรรคท่ี ๑ ฯ 
                        ________ 
                    รวมกถาท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. ญาณกถา                         ๒. ทิฐิกถา  
๓. อานาปานกถา                 ๔. อินทริยกถา 
๕. วิโมกขกถา                 ๖. คติกถา  
๗. กรรมกถา                 ๘. วปิลลาสกถา  
๙. มรรคกถา                        ๑๐. มัณฑเปยยกถา ฯ 
        นิกายอันประเสริฐนี้ เปนวรมรรคอันประเสริฐท่ี ๑ ไมมีวรรคอ่ืนเสมอทานต้ังไวแลว  
ฉะนี้แล ฯ 
                        ________  
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                    ยคุนัทธวรรค ยคุนัทธกถา 
        [๕๓๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
        สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี ณ ท่ีนั้นแล  
ทานพระอานนทเรียกภิกษท้ัุงหลายมาวา ดูกรอาวุโสท้ังหลายภกิษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท 
แลว ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย กภ็ิกษหุรือภกิษณุีรูปใดรูปหนึง่ พยากรณ 
อรหัตในสํานกัเรา ดวยมรรค ๔ ท้ังหมดหรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใดมรรคหน่ึง มรรค ๔  
เปนไฉน ฯ 
        ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญวิปสสนาอันมีสมถะเปนเบ้ืองตน เม่ือ 
ภิกษนุั้นเจริญวิปสสนาอันมีสมถะเปนเบ้ืองตนอยู มรรคยอมเกิด ภิกษนุั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก 
ซ่ึงมรรคนั้น เม่ือภิกษนุั้นเสพ เจริญทําใหมากซ่ึงมรรคน้ันอยู ยอมละสังโยชนได อนสัุยยอม 
ส้ินไป ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน เม่ือภกิษนุั้นเจริญสมถะมี 
วิปสสนาเปนเบ้ืองตนอยู มรรคยอมเกิดข้ึน ภิกษนุั้นเสพ เจริญทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เม่ือ 
ภิกษนุั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยูยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป เม่ือภิกษุนัน้เจริญสมถะและ 
วิปสสนาคูกันไป มรรคยอมเกิด ภกิษนุั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคน้ัน เม่ือภกิษุนัน้เสพ  
เจริญทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีใจนึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนัน้ จิตยอม 
ตั้งม่ันสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ันอยูมรรคยอมเกิดแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นเสพ เจริญ 
 ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เม่ือภิกษนุั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคน้ันอยู ยอมละสังโยชนได  
อนุสัยยอมส้ินไป ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ก็ภกิษุหรือภิกษณุรูีปใดรูปหนึ่ง พยากรณอรหตัในสํานักเรา 
 ดวยมรรค ๔ นี้ท้ังหมด หรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใดมรรคหน่ึง ฯ 
        [๕๓๕] ภิกษเุจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตนอยางไร ฯ 
        ความท่ีจติมีอารมณเดยีวไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะเปนสมาธิ วิปสสนาดวย 
อรรถวาพิจารณาเหน็ธรรมท่ีเกิดในสมาธินั้น โดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดย  
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ความเปนอนัตตา ดวยประการดังนี้ สมถะจงึมีกอน วิปสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจึง 
กลาววา เจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตน ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาเวติ มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนา 
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกนั ๑ ดวยอรรถวานาํไปซ่ึง 
ความเพยีรอันสมควรแกธรรมท่ีไมลวงเกนิกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ ๑ ฯ 
        คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคเกิดอยางไร ฯ 
        สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น  เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาดําริ เปน 
มรรคยอมเกิด สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนด เปนมรรคยอมเกิด สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาเปน 
สมุฏฐาน เปนมรรคยอมเกิดสัมมาอาชีวะดวยอรรถวาผองแผว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาวายามะ 
ดวยอรรถวาประคองไว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสติดวยอรรถวาต้ังม่ัน เปนมรรคยอมเกิด  
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคยอมเกิด มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯ 
        คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษนุั้นยอมเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคน้ัน ดังนี้  
ความวา ยอมเสพอยางไร ฯ 
        ภิกษนุั้น นึกถึงอยูช่ือวาเสพ รูอยูช่ือวาเสพ เห็นอยูช่ือวาเสพ  พิจารณาอยูช่ือวาเสพ  
อธิษฐานจิตอยูช่ือวาเสพ นอมจิตไปดวยศรัทธาช่ือวาเสพ ประคองความเพียรไวช่ือวาเสพ ตั้งสติ 
ไวม่ันชื่อวาเสพ ตั้งจิตไวอยูช่ือวาเสพ ทราบชัดดวยปญญาช่ือวาเสพ รูยิ่งซ่ึงธรรมท่ีควรรูยิ่งอยู 
ช่ือวาเสพกําหนดรูซ่ึงธรรมท่ีควรกําหนดรูช่ือวาเสพ ละธรรมท่ีควรละช่ือวาเสพ เจริญธรรมท่ีควร 
เจริญช่ือวาเสพ ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงช่ือวาเสพ ยอมเสพอยางนี้ ฯ 
        คําวา เจริญ ความวา เจริญอยางไร ฯ 
        ภิกษนุั้นนึกถึงอยูช่ือวาเจริญ ... ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงช่ือวาเจริญ ยอมเจริญ 
อยางนี้ ฯ 
        คําวา ทําใหมาก ความวา ทําใหมากอยางไร ฯ 
        ภิกษนุั้นนึกถึงอยูช่ือวาทําใหมาก ... ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงช่ือวาทําใหมาก 
 ทําใหมากอยางนี้ ฯ 
        คําวา เม่ือภิกษนุั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัย 
ยอมส้ินไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป อยางไร ฯ  
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        ยอมละสังโยชน ๓ นี้ คือ สักกายทิฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาส อนุสัย ๒ นี้  
คือ ทิฐิอนุสัย วิจิกจิฉาอนุสัย ยอมส้ินไปดวยโสดาปตติมรรค ฯ 
        ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน สวนหยาบๆ อนุสัย ๒  
นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานสัุย สวนหยาบๆยอมส้ินไปดวยสกทาคามิมรรค ฯ 
        ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน  สวนละเอียดๆ อนุสัย ๒  
นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานสัุย สวนละเอียดๆ ยอมส้ินไปดวยอนาคามิมรรค ฯ 
        ยอมละสังโยชน ๕ นี้ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชา อนุสัย ๓  
นี้ คือ มานานสัุย ภวราคานสัุย อวิชชานุสัย ยอมส้ินไปดวยอรหัตมรรค ยอมละสังโยชนได  
อนุสัยยอมส้ินไป อยางนี้ ฯ 
        [๕๓๖] ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน ดวยสามารถความไมพยาบาท เปนสมาธิ  
ความท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา เปนสมาธิ ฯลฯ ความท่ีจิตมี 
อารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถ 
ความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา เปนสมาธิ วิปสสนาดวยอรรถวาพจิารณาเห็น 
ธรรมท่ีเกิดในสมาธินั้นโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
 ดวยประการดงันี้ สมถะจึงมีกอน วิปสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนัน้ทานจึงกลาววา เจริญ 
วิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตน ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดใน 
ภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ... ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ ฯ 
        คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯ 
        สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น เปนมรรคยอมเกิด ... มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯ 
        คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษนุั้นยอมเสพ ฯลฯ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  
ความวา ยอมเสพอยางไร ฯ 
        ภิกษนุึกถึงอยูช่ือวาเสพ รูอยูช่ือวาเสพ ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงช่ือวา 
เสพ ยอมเสพอยางนี้ ฯ  
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        คําวา ยอมเจริญ ความวา ยอมเจริญอยางไร ฯ 
        ภิกษนุึกถึงอยูช่ือวาเจริญ รูอยูช่ือวาเจริญ ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงช่ือวา 
เจริญ ยอมเจริญอยางนี้ ฯ 
        คําวา ทําใหมาก ความวา ยอมทําใหมากอยางไร ฯ 
        ภิกษนุึกถึงอยูช่ือวาทําใหมาก รูอยูช่ือวาทําใหมาก ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําให 
แจงช่ือวาทําใหมาก ยอมทําใหมากอยางนี้ ฯ 
        คําวา เม่ือภิกษนุั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัย 
ยอมส้ินไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป อยางไร ... ฯ 
        [๕๓๗] ภิกษนุั้นยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตนอยางไร ฯ 
        วิปสสนา ดวยอรรถวาพจิารณาเหน็โดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข  
โดยความเปนอนัตตา ความท่ีจิตมีการปลอยธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในวปิสสนานั้นเปนอารมณ เพราะ 
ความท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน เปนสมาธิดวยประการดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลัง  
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพฯลฯ คําวา  
มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชน 
ได อนุสัยยอมส้ินไปอยางนี้ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็รูปโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดย 
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ความท่ีจิตมีการปลอยธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนานัน้เปน 
อารมณและความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการดังนี้ วิปสสนามีกอน  
สมถะมีภายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพ ฯ 
        คําวา มรรคยอมเกิด ฯลฯ มรรคยอมเกดิอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัย 
ยอมส้ินไปอยางนี้ วิปสสนาดวยอรรถวาพจิารณาเหน็เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ 
 ชรา และมรณะ โดยความเปนสภาพไมเท่ียง ฯลฯ โดยความเปนทุกข ฯลฯ โดยความเปนอนัตตา 
 ความท่ีจิตมีการปลอยธรรมท้ังหลายท่ีเกดิในภาวนานั้นเปนอารมณ และความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไม 
ฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลังเพราะเหตุนัน้ทาน 
จึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน ฯ  
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        ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ คําวา ยอมเกิด ความวา  มรรคยอมเกิด 
อยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนไดอนุสัยยอมส้ินไปอยางนี้ ภิกษ ุ
ยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตนอยางนี้ ฯ 
        [๕๓๘] ภิกษยุอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปอยางไร ฯ 
        ภิกษยุอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกนัไป ดวยอาการ ๑๖ คือ ดวยความเปนอารมณ ๑  
ดวยความเปนโคจร ๑ ดวยความละ ๑ ดวยความสละ ๑ดวยความออก ๑ ดวยความหลีกไป ๑  
ดวยความเปนธรรมละเอียด ๑ ดวยความเปนธรรมประณีต ๑ ดวยความหลุดพน ๑ ดวยความ 
ไมมีอาสวะ ๑ ดวยความเปนเคร่ืองขาม ๑ ดวยความไมมีนมิิต ๑ ดวยความไมมีท่ีตั้ง ๑ ดวย 
ความวางเปลา ๑ ดวยความเปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกนั  ๑ ดวยความไมลวงเกนิกนัและกนั ๑  
ดวยความเปนคูกัน ๑ ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสสนาคูกันไปดวยอารมณอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือความท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนอารมณ  
เม่ือละอวิชชา วิปสสนา  ดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนอารมณ  ดวยประการดังนี้ สมถะ 
และวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกันเปนคูกัน ไมลวงเกนิกันและกนั ดวยความเปนอารมณ  
เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนท่ีเสพฯลฯ คําวา  
มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ยอมละสังโยชนได  
อนุสัยยอมส้ินไปอยางนี้ ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ อยางนี้ ฯ 
        ภิกษยุอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกนัไปดวยความเปนโคจรอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร  
เม่ือภิกษุละอวชิชา วิปสสนาดวยอรรถวาพจิารณาเหน็ มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะ 
และวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกันไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนโคจร  
เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนโคจร ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 250 
        [๕๓๙] ภกิษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความละอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณ 
เดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษลุะกิเลสอันประกอบดวยอวชิชา และขันธ วิปสสนา 
ดวยอรรถวาพจิารณาเหน็ มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอัน 
เดียวกัน เปนคูกัน ไมลวงเกนิกันและกนั ดวยความละ เพราะเหตุดังนีน้ั้นทานจึงกลาววา 
 เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความละ ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสสนาเปนคูกันดวยความสละอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษสุละกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณ 
เดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษสุละกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และขันธ  
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็ มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี ้สมถะและวิปสสนาจึงมี 
กิจเปนอันเดยีวกัน เปนคูกนั ไมลวงเกนิกนัและกนั ดวยความสละ เพราะเหตุดังนี้นัน้ทานจึง 
กลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกนัดวยความสละ ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสสนาเปนคูกันดวยความออกอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษอุอกจากกเิลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ คือ ความท่ี 
จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษุออกจากกเิลสอันประกอบดวยอวิชชา และ 
จากขันธ วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ 
วิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดยีวกันเปนคูกนั ไมลวงเกนิกันและกัน ดวยความออก เพราะเหตุดังนี ้
นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกนั ดวยความออก ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสสนาเปนคูกัน ดวยความหลีกไปอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษหุลีกไปจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ คือ ความ 
ท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษหุลีกไปจากกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา  
และจากขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี ้สมถะและ 
วิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดยีวกันเปนคูกนั ไมลวงเกนิกันและกัน ดวยความหลีกไป เพราะเหตุ 
ดังนี้นั้น ทานจงึกลาววา เจริญสมถะและวปิสสนาเปนคูกัน ดวยความหลีกไป ฯ 
        [๕๔๐] ภกิษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมละเอียดอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน  เปนธรรมละเอียด 
มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็ เปนธรรมละเอียด มี  
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นิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดยีวกัน เปนคูกนั ไมลวง 
เกินกนัและกนั ดวยความเปนธรรมละเอียด เพราะเหตุดงันี้นั้น  ทานจงึกลาววา เจริญสมถะและ 
วิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมละเอียด ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมประณีตอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน  เปนธรรม 
ประณีต มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพจิารณาเห็น เปนธรรมประณีต 
 มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกนั เปนคูกัน ไม 
ลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนธรรมประณีต เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะ 
และวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมประณีต ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสสนาเปนคูกัน ดวยความหลุดพนอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมหลุดพน  
มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็ เปนหลุดพน มีนิโรธ 
เปนโคจร ดวยประการดังนี้ ช่ือวาเจโตวิมุติเพราะสํารอกราคะ ช่ือวาปญญาวิมุติเพราะสํารอก 
อวิชชา ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกนั เปนคูกัน ไมลวงเกินกนั 
และกัน ดวยความหลุดพน เพราะเหตุดังนีน้ั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสนาเปนคู 
กันดวยความหลุดพน ฯ 
        [๕๔๑] ภกิษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีอาสวะอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน  เปนธรรมไมมี 
อาสวะดวยกามาสวะ มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษลุะอวิชชาวิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็  
เปนธรรมไมมีอาสวะดวยอวชิชาสวะ มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวปิสนาจึงมี 
กิจเปนอันเดยีวกัน เปนคูกนัไมลวงเกนิกันและกัน ดวยความไมมีอาสวะ เพราะเหตุดงันี้นั้น  
ทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีอาสวะ ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสนาเปนคูกนั ดวยความเปนเคร่ืองขามอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษขุามจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ คือ ความท่ีจิต 
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน มีนโิรธเปนโคจร เม่ือภิกษุขามจากกิเลสอันประกอบดวยอวชิชา และ 
จากขันธ วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ  
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วิปสนาจึงมีกจิเปนอันเดยีวกนั เปนคูกนัไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนเคร่ืองขาม เพราะ 
เหตุดังนีน้ั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความเปนเคร่ืองขาม ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสนา ดวยความไมมีนิมิตร อยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมไมมี 
นิมิตรดวยนิมิตรท้ังปวง มีนโิรธเปนโคจร เม่ือภิกษุละอวชิชาวิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น 
 เปนธรรมไมมีนิมิตรดวยนมิิตรท้ังปวง มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมี 
กิจเปนอันเดยีวกัน เปนคูกนัไมลวงเกนิกันและกัน ดวยความไมมีนิมิตร เพราะเหตุดงันี้นั้น  
ทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีนิมิตร ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสนาเปนคูกนั ดวยความไมมีท่ีตั้ง อยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมไมมีท่ี 
ตั้งดวยท่ีตั้งท้ังปวง มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษุละอวิชชา วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็ เปน 
ธรรมไมมีท่ีตั้งดวยท่ีตั้งท้ังปวง มีนิโรธเปนโคจรดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจงึมีกิจ 
เปนอันเดยีวกนั เปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีท่ีตั้ง เพราะเหตุดังนีน้ั้น ทาน 
จึงกลาววา เจริญสมถะและวปิสนาเปนคูกนั ดวยความไมมีท่ีตั้ง ฯ 
        ภิกษเุจริญสมถะและวปิสนาเปนคูกนั ดวยความวางเปลา อยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษลุะอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรม 
วางเปลาจากความยึดม่ันท้ังปวง มีนิโรธเปนโคจร เม่ือภิกษุละอวิชชาวิปสนาดวยอรรถวาพิจารณา 
เห็น เปนธรรมวางเปลาจากความยึดม่ันท้ังปวง มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ 
วิปสนาจึงมีกจิเปนอันเดยีวกนั เปนคูกนัไมลวงเกินกันและกัน ดวยความวางเปลา เพราะเหตุ 
ดังนี้นั้น ทานจงึกลาววาเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความวางเปลา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนา 
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกนั ๑ ดวยอรรถวานาํไปซ่ึงความ 
เพียรอันสมควรแกธรรมท่ีไมลวงเกินกันและอินทรียมีกิจเปนอันเดยีวกนั ๑ ดวยอรรถวาเปนท่ี 
เสพ ๑ ฯลฯ คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้  
ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนสัุยยอมส้ินไปอยางนี้ ภกิษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวย 
ความวางเปลาอยางนี้ ภกิษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยอาการ  ๑๖เหลานี้ ภกิษุเจริญ 
สมถะและวิปสนาเปนคูกันอยางนี้ ฯ  
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        [๕๔๒] ใจท่ีนึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว ยอมมีอยางไร ฯ 
        เม่ือภิกษมุนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โอภาสยอมเกิดข้ึน ภิกษนุึกถึงโอภาสวา  
โอภาสเปนธรรม เพราะนึกถึงโอภาสนั้น จงึมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนัน้ 
กั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความ 
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา มีใจท่ีนกึถึงโอภาสอันเปนธรรม 
ถูกอุทธัจจะกัน้ไว สมัยนั้น จิตท่ีตั้งม่ันสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึนต้ังม่ันอยู มรรคยอมเกิด 
แกภกิษนุั้นมรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัย 
ยอมส้ินไปอยางนี้ เม่ือภกิษมุนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ญาณปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข  
(ความนอมใจเชื่อ) ปคคาหะ (ความเพยีร)อุปฏฐานะ (ความตั้งม่ัน) อุเบกขา นิกันติ (ความ 
พอใจ) ยอมเกดิข้ึน ภกิษุนกึถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจน้ัน  
จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภกิษุมีใจอันอุทธัจจะนัน้กัน้ไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึง 
ความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เพราะ 
เหตุนั้น ทานจงึกลาววา มีใจท่ีนึกถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนัน้ จิต 
ท่ีตั้งม่ันสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ันอยู มรรคยอมเกิดแกภกิษุนั้น มรรคยอมเกิด 
อยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไปอยางนี้ ฯลฯ  
เม่ือภิกษุมนสิการโดยความเปนทุกข ฯลฯ เม่ือภิกษุมนสิการโดยความเปนอนัตตา โอภาส ญาณ  
ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา นิกันติยอมเกดิข้ึน ภิกษุนึกถึง 
ความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจน้ัน จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ  
ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนัน้กั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความปรากฏโดยความเปน 
อนัตตา โดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข เพราะเหตุนั้น ทานกลาววา มีใจท่ีนึก 
ถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป อยางนี้ ฯ 
        [๕๔๓] เม่ือภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ฯลฯ เม่ือภิกษุมนสิการรูป 
โดยความเปนทุกข เม่ือภิกษมุนสิการรูปโดยความเปนอนัตตาเม่ือภกิษมุนสิการเวทนา สัญญา สังขาร  
วิญญาณ จกัษุ ฯลฯ ชราและมรณะโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความ 
เปนอนัตตา โอภาสญาณ ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา นกิันติ 
ยอมเกิดข้ึน ภกิษุนกึถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจนัน้ จึงมีความ 
ฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนั้นกั้นไว ยอม ไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงชราและ  
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มรณะอันปรากฏโดยความเปนอนัตตาโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข เพราะเหตุนัน้ 
 ทานจึงกลาววามีใจท่ีนกึถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกัน้ไว สมัยนั้น จิตท่ีตั้งม่ันสงบอยู 
ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ันอยู มรรคยอมเกิดแกภกิษุนั้น มรรคยอมเกดิอยางไร ฯลฯ 
 มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชน อนุสัยยอมส้ินไป อยางนี้ ใจท่ีนึกถึงความพอใจ 
อันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไวอยางนี้ ฯ 
        จิตยอมกวัดแกวงหวั่นไหวเพราะโอภาส ญาณ ปติ ปสสัทธิ 
        สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ ความวางเฉยจาก 
        ความนึกถึงอุเบกขา และนิกนัติ ภกิษนุั้นกําหนดฐานะ 
        ๑๐ ประการนี้ ดวยปญญาแลว ยอมเปนผูฉลาดในความ 
        นึกถึงโอภาสเปนตนอันเปนธรรมฟุงซาน และยอมไมถึง 
        ความหลงใหล จิตกวัดแกวง เศราหมอง และเคล่ือนจาก 
        จิตภาวนา จิตกวดัแกวง เศราหมอง ภาวนายอมเส่ือมไป 
        จิตบริสุทธ์ิ ไมเศราหมอง ภาวนายอมไมเส่ือม จิตไม 
        ฟุงซาน ไมเศราหมอง และไมเคล่ือนจากจิตภาวนาดวย 
        ฐานะ ๔ ประการนี้ ภิกษุยอมทราบชัดซ่ึงความท่ีจิตกวัด 
        แกวงฟุงซาน ถูกโอภาสเปนตนกั้นไว ดวยฐานะ ๑๐ ประการ 
        ฉะนี้แล ฯ 
                        จบยุคนัทธกถา 
                        ______  
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                        ยุคนัทธวรรค สัจจกถา 
                        นิทานในกถาบริบูรณ 
        [๕๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปน 
อยางอ่ืน ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัจจะวานีทุ้กข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนของแทเปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัจจะ  
๔ ประการนีแ้ลเปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน ฯ 
        [๕๔๕] ทุกขเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 
        สภาพแหงทุกขเปนทุกข ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิดไมเปนอยางอ่ืน คือ  
สภาพท่ีบีบค้ันแหงทุกข ๑ สภาพแหงทุกข อันปจจยัปรุงแตง ๑ สภาพท่ีใหเดือดรอน ๑ สภาพ 
ท่ีแปรไป ๑ สภาพแหงทุกขเปนทุกข๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน 
 ทุกขเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ 
        สมุทัยเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 
        สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิดไมเปนอยางอ่ืน 
 คือ สภาพท่ีประมวลมาแหงสมุทัย ๑ สภาพท่ีเปนเหตุ ๑สภาพท่ีประกอบไว ๑ สภาพพัวพนั ๑ 
สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกดิ ๔ประการนี ้เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน สมุทัย 
เปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ 
        นิโรธเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 
        สภาพดับแหงนิโรธ ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน คือ  
สภาพสลัดออกแหงนิโรธ ๑ สภาพสงัด ๑ สภาพท่ีปจจยัไมปรุงแตง ๑ สภาพเปนอมตะ ๑  
สภาพดับแหงนิโรธ ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน นิโรธเปนสัจจะ 
ดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ 
        มรรคเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 
        สภาพเปนทางแหงมรรค ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิดไมเปนอยางอ่ืน  
คือ สภาพนําออกแหงมรรค ๑ สภาพเปนเหตุ ๑ สภาพท่ีเห็น ๑สภาพเปนใหญ ๑ สภาพเปน  
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ทางแหงมรรค ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน มรรคเปนสัจจะดวย 
อรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ 
        [๕๔๖] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยอาการเทาไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๔ คือ ดวยความเปนของแท ๑  
ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความเปนปฏิเวธ ๑ สัจจะ ๔ ทาน 
สงเคราะหเปนหนึ่งดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่งสัจจะนัน้เปนหนึ่ง บุคคล 
ยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแทอยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๔ คือ สภาพท่ีทนไดยากแหงทุกข 
เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัยเปนสภาพแท ๑สภาพดับแหงนิโรธเปนสภาพแท ๑  
 สภาพเปนทางแหงมรรคเปนสภาพแท ๑สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนของแท  
ดวยอาการ ๔ นี้สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ 
หนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น  สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาอยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ดวยอาการ ๔ คือ สภาพ 
ท่ีทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพมิใชตวัตน ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ 
 สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ 
 สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนอนัตตา ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะห 
เปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น  
สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริงอยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริง ดวยอาการ ๔ คือ สภาพ 
ท่ีทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพจริง ๑ สภาพเปนเหตุเกดิแหงสมุทัย เปนสภาพจริง ๑ สภาพ 
ดับแหงนิโรธ เปนสภาพจริง ๑สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพจริง ๑ สัจจะ ๔ ทาน 
สงเคราะหเปนหนึ่งดวยความเปนของจริง ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง   
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สัจจะนัน้เปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้นสัจจะ ๔ จึงมี 
การแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธอยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวยอาการ ๔ คือ สภาพ 
ท่ีทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพเปนเหตุเกดิแหงสมุทัย เปนสภาพแทง 
ตลอด ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพแทง 
ตลอด ๑ สัจจะ ๔ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีวดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด 
ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึง่ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว  
เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        [๕๔๗] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยอาการเทาไร ฯ 
        ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ๑ ส่ิงใดไมเท่ียงและเปนทุกข ส่ิงนัน้เปนอนัตตา ๑  
ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกขและเปนอนัตตา ส่ิงนั้นเปนของแท ๑ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข เปน 
อนัตตาและเปนของแท ส่ิงนัน้เปนของจริง ๑ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนของ 
แทและเปนของจริง ส่ิงนั้นทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ส่ิงใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ส่ิงนั้นเปน 
หนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอด 
ดวยญาณเดยีว ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยอาการเทาไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๙ คือ ดวยความเปนของแท ๑  
ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความเปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนธรรม 
ท่ีควรรูยิ่ง ๑ ดวยความเปนธรรมท่ีควรกําหนดรู ๑ ดวยความเปนธรรมท่ีควรละ ๑ ดวยความเปน 
ธรรมท่ีควรเจริญ ๑ ดวยความเปนธรรมท่ีควรทําใหแจง ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวย 
อาการ ๙ นี้สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง 
ดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        [๕๔๘] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยความเปนของแทอยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๙ คือ  
สภาพทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพแท ๑ สภาพ  
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ดับแหงนิโรธ เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงอภิญญา 
เปนสภาพท่ีควรรูยิ่งเปนสภาพแท ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพท่ีควรกําหนดรู เปนสภาพแท ๑ 
สภาพแหงปหานะเปนสภาพที่ควรละ เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงภาวนาเปนสภาพท่ีควรเจริญ  
เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงสัจฉิกิริยา เปนสภาพท่ีควรทําใหแจง เปนสภาพแท ๑ สัจจะ ๔ ทาน 
สงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๙ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง  
สัจจะนัน้เปนหนึ่งบุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมี 
การแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาดวยความเปนของจริง  
ดวยความเปนปฏิเวธ อยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวยอาการ ๙ คือ สภาพ 
แหงทุกขเปนสภาพท่ีทนไดยาก เปนสภาพควรแทงตลอด ๑สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด เปน 
สภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงนิโรธเปนท่ีดับ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงมรรค 
เปนทางดําเนนิ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงอภิญญาเปนสภาพท่ีควรรูยิ่ง เปนสภาพ 
ควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพท่ีควรกําหนดรู เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพ 
แหงปหานะเปนสภาพท่ีควรละ เปนสภาพที่ควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงภาวนาเปนสภาพท่ีควร 
เจริญ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงสัจฉิกิริยาเปนสภาพท่ีควรทําใหแจง เปนสภาพควร 
แทงตลอด ๑ สัจจะ ๔ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีว ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๙ นี้  
สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอด สัจจะหนึง่ดวยญาณเดยีว 
 เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        [๕๔๙] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยอาการเทาไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๑๒ คือ ดวยความเปนของแท ๑  
ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความเปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนเคร่ืองรู 
ยิ่ง ๑ ดวยความเปนเคร่ืองกําหนดรู ๑ดวยความเปนธรรม ๑ ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น ๑  
ดวยความเปนธรรมท่ีรูแลว ๑ ดวยความเปนธรรมท่ีควรทําใหแจง ๑ ดวยความเปนเคร่ืองถูกตอง ๑ 
ดวยความเปนเคร่ืองตรัสรู ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดียวดวยอาการ ๑๒ อยางนี้  
สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึง่ดวยญาณเดยีว 
 เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ  
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        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท อยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๑๖ คือ  
สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบค้ัน ๑ เปนสภาพท่ีปจจัยปรุงแตง ๑เปนสภาพใหเดือดรอน ๑ เปน 
สภาพแปรปรวน ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงสมุทัยเปนสภาพประมวลมา ๑ เปนเหตุ ๑ เปน 
เคร่ืองประกอบไว ๑ เปนสภาพกังวล ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงนิโรธเปนท่ีสลัดออก ๑ เปน 
สภาพสงัด๑ เปนสภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตง ๑ เปนอมตะ ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงมรรคเปน 
เคร่ืองนําออก ๑ เปนเหตุ ๑ เปนทัสนะ ๑ เปนใหญ ๑ เปนสภาพแท สัจจะ ๔ ทานสงเคราะห 
ดวยญาณเดยีว ดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๑๖ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะ 
นั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการ 
แทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ฯลฯ ดวยความเปน 
ของจริง ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยความเปนเคร่ืองรูยิ่ง ดวยความเปนเคร่ืองกําหนดรู ดวยความ 
เปนธรรม ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น ดวยความเปนธรรมท่ีรูแลว ดวยความเปนธรรมท่ีควร 
ทําใหแจง ดวยความเปนเคร่ืองถูกตองดวยความเปนเคร่ืองตรัสรู อยางไร ฯ 
        สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนเคร่ืองตรัสรูดวยอาการ ๑๖ คือ 
 สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบค้ัน ... เปนสภาพแปรปรวนเปนสภาพเคร่ืองตรัสรู สภาพแหงสมุทัย 
เปนสภาพประมวลมา ... เปนสภาพกังวลเปนสภาพเคร่ืองตรัสรู สภาพแหงนิโรธเปนท่ีสลัดออก ...  
เปนอมตะ เปนสภาพเคร่ืองตรัสรู สภาพแหงมรรคเปนเคร่ืองนําออก ... เปนใหญ เปนสภาพ 
เคร่ืองตรัสรู สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีว ดวยความเปนเคร่ืองตรัสรูดวยอาการ ๑๖ นี้  
สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึง่ดวยญาณเดยีว 
 เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
        [๕๕๐] สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๒ คือสังขตลักษณะ ๑ อสังขต 
ลักษณะ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๒ นี้ ฯ 
        สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๖ คือ สัจจะท่ีปจจัยปรุงแตง มีความเกิด 
ปรากฏ ๑ ความเส่ือมปรากฏ ๑ เม่ือยังต้ังอยูความแปรปรากฏ ๑สัจจะท่ีปจจัยไมปรุงแตง ความเกิด 
ไมปรากฏ ๑ ความเส่ือมไมปรากฏ ๑ เม่ือยังตั้งอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๖ นี้ ฯ  
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        สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๑๒ คือ ทุกขสัจ มีความเกดิข้ึนปรากฏ ๑  
ความเส่ือมปรากฏ ๑ เม่ือยังตั้งอยูความแปรปรากฏ ๑สมุทัยสัจมีความเกิดข้ึนปรากฏ ๑ ความ 
เส่ือมปรากฏ ๑ เม่ือยังต้ังอยูความแปรปรากฏ ๑ มรรคสัจมีความเกดิข้ึนปรากฏ ๑ ความเส่ือม 
ปรากฏ ๑ เม่ือยังต้ังอยูความแปรปรากฏ ๑ นิโรธสัจ ความเกิดไมปรากฏ ๑ ความเส่ือมไมปรากฏ ๑ 
เม่ือยังต้ังอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๑๒ นี้ ฯ 
        [๕๕๑] สัจจะ ๔ เปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤตเทาไร ฯ 
        สมุทัยสัจเปนอกุศล มรรคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤต ทุกขสัจ เปนกุศลก็มี  
เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัจจะ  ๓ นี้ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะห 
ดวยสัจจะ ๓ ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย ฯ 
        คําวา พึงมี คือ ก็พึงมีอยางไร ฯ 
        ทุกขสัจเปนอกุศล สมุทัยสัจเปนอกศุล สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ 
 สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอกศุลพึงมีอยางนี ้ทุกขสัจเปนกศุล มรรคสัจ 
เปนกุศล สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวย 
ความเปนกุศล พึงมีอยางนี้ ทุกขสัจเปนอัพยากฤต นิโรธสัจเปนอัพยากฤต สัจจะ ๒ ทานสงเคราะห 
ดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอัพยากฤต  พึงมีอยางนี้  
สัจจะ ๓ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ ดวยสามารถแหง 
วัตถุ โดยปริยาย ฯ 
        [๕๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอนแตตรัสรู เม่ือเราเปนโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ไดมี 
ความคิดวา อะไรหนอแลเปนคุณ เปนโทษ เปนอุบายเครื่องสลัดออก แหงรูป เวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ ดูกรภิกษุท้ังหลายเรานั้นไดมีความคิดดงันี้วา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกดิข้ึน  
นี้เปนคุณแหงรูป  ความกําจดัฉันทราคะ ความละฉันทราคะในรูป นีเ้ปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง 
รูป ... สุขโสมนัส อาศัยวิญญาณเกิดข้ึน นีเ้ปนคุณแหงวญิญาณ วิญญาณไมเท่ียง เปนทุกข มี 
ความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณความกําจัดฉันทราคะ ความละฉันทราคะใน 
วิญญาณ นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ ฯ 
        [๕๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายังไมรูท่ัวถึงซ่ึงคุณโดยความเปนคุณ  ซ่ึงโทษโดยความ 
เปนโทษ และซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกโดยเปนอุบายเคร่ืองสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ นี้  
ตามความเปนจริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวาไดตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก   
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พรอมท้ังเทวโลกมารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย 
เพียงนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตเม่ือใด เราไดรูท่ัวถึงซ่ึงคุณโดยความเปนคุณซ่ึงโทษโดยความ 
เปนโทษ และซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกโดยเปนอุบายเคร่ืองสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ นี้  
ตามความจริง เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก  
มารโลก พรหมโลกในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย กแ็ล ญาณทัสนะ 
เกิดข้ึนแกเราวา เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนี้ความเกิดอีกมิไดมี ฯ 
        [๕๕๔] การแทงตลอดดวยการละวา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกิดข้ึน  นี้เปนคุณแหง 
รูป ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ การแทงตลอดดวยการกําหนดรูวารูปไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป ดังนี้เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยการทําใหแจงวา การ 
กําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูป นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ดังนี้ เปนนิโรธสัจ 
 การแทงตลอดดวยภาวนา คือ ทิฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ  สมาธิ  
ในฐานะท้ัง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ การแทงตลอดดวยการละวา สุขโสมนัส อาศัยเวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ เกดิข้ึน นี้เปนคุณแหงวิญญาณ ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ การแทงตลอดดวยการ 
กําหนดรูวา วญิญาณไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ 
 ดังนี้เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยทําใหแจงวา การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ 
 นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ ดังนี้ เปนนิโรธสัจการแทงตลอดดวยภาวนา คือ ทิฐิ 
สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะสติ สมาธิ ในฐานะท้ัง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ ฯ 
        [๕๕๕] สัจจะดวยอาการเทาไร ฯ 
        สัจจะดวยอาการ ๓ คือ ดวยความแสวงหา ๑ ดวยความกําหนด ๑ ดวยความแทง 
ตลอด ๑ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางไร ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุ มีอะไร เปนสมุทัย  
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ฯ 
        สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปนสมุทัย มี 
ชาติเปนกําเนดิ มีชาติเปนแดนเกดิ ญาณยอมรูชัดซ่ึงชราและมรณะเหตุเกิดแหงชราและมรณะ  
ความดับแหงชราและมรณะ และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงชราและมรณะ สัจจะดวยความ 
แทงตลอดอยางนี้ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 262 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชาติมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ 
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ชาติมีภพเปนเหตุ ... มีภพเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงชาติ เหตุเกดิแหง 
ชาติ ความดับแหงชาติ และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดบัแหงชาติ สัจจะดวยความแทงตลอด 
อยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ภพมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ 
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ภพมีอุปาทานเปนเหตุ ...มีอุปาทานเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงภพ เหตุ 
เกิดแหงภพ ความดับแหงภพและขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงภพ สัจจะดวยความแทง 
ตลอดอยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา อุปาทานมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด 
 สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ ...มีตัณหาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึง 
อุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับแหงอุปาทาน และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหง 
อุปาทาน สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี ้ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ตัณหามีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกดิ สัจจะ 
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ ...มีเวทนาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงตัณหา 
 เหตุเกดิแหงตัณหา ความดับแหงตัณหา และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงตัณหา สัจจะดวย 
ความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา เวทนามีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ 
ดวยความกําหนดอยางนี้วา เวทนามีผัสสะเปนเหตุ ...มีผัสสะเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงเวทนา  
เหตุเกดิแหงเวทนา ความดับแหงเวทนา และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนา สัจจะดวย 
ความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ผัสสะมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกดิ สัจจะ 
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ... มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึง 
ผัสสะ เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับแหงผัสสะ และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงผัสสะ  
สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สฬายตนะมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด  
สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ ...มีนามรูปเปนแดนเกดิ ญาณรูชัด  
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ซ่ึงสฬายตนะ เหตุเกิดสฬายตนะ ความดับสฬายตนะ และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดบัสฬายตนะ  
สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา นามรูปมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ 
ดวยความกําหนดอยางนี้วา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ ...มีวิญญาณเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงนามรูป  
เหตุเกดินามรูป ความดับนามรูปและขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับนามรูป สัจจะดวยความแทง 
ตลอดอยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา วิญญาณมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ 
ดวยความกําหนัดอยางนี้วา วญิญาณมีสังขารเปนเหตุ ...มีสังขารเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงวิญญาณ 
 เหตุเกดิวิญญาณ ความดับวญิญาณและขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับวญิญาณ สัจจะดวยความ 
แทงตลอดอยางนี้ ฯ 
        สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สังขารมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ 
ดวยความกําหนดอยางนี้วา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ ...มีอวิชชาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงสังขาร  
เหตุเกดิสังขาร ความดับสังขารและขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับสังขาร สัจจะดวยความแทง 
ตลอดอยางนี้ ฯ 
        [๕๕๖] ชราและมรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปนสมุทัยสัจ ความสลัดชรามรณะและชาติ  
แมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจชาติเปนทุกขสัจ ภพเปนสมุทัยสัจ การ 
สลัดชาติและภพแมท้ังสองเปนนิโรธสัจการรูจักความดบัเปนมรรคสัจ อุปาทานเปนทุกขสัจ ตัณหา 
เปนสมุทัยสัจการสลัดอุปาทานและตณัหาแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ 
ตัณหาเปนทุกขสัจ เวทนาเปนสมุทัยสัจ การสลัดตัณหาและเวทนาแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรู 
จักความดับเปนมรรคสัจ เวทนาเปนทุกขสัจ ผัสสะเปนสมุทัยสัจ การสลัดเวทนาและผัสสะแม 
ท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ผัสสะเปนทุกขสัจ สฬายตนะเปนสมุทัยสัจ  
การสลัดผัสสะและสฬายตนะแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดบัเปนมรรคสัจ สฬายตนะ 
เปนทุกขสัจ นามรูปเปนสมุทัยสัจ การสลัดสฬายตนะและนามรูปแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรู 
จักความดับเปนมรรคสัจ นามรูปเปนทุกขสัจ วิญญาณเปนสมุทัยสัจ การสลัดนามรูปและวิญญาณ 
แมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ วิญญาณเปนทุกขสัจ สังขารเปนสมุทัยสัจ 
 การสลัดวิญญาณและสังขารแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ สังขารเปน 
ทุกขสัจ อวิชชาเปนสมุทัยสัจ การสลัดสังขารและอวิชชาแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความ  
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ดับเปนมรรคสัจ ชรามรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสัจก็มี การสลัดชรามรณะ 
และชาติแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ชาติเปนทุกขสัจ ภพเปนทุกขสัจ 
ก็มี เปนสมุทัยสัจก็มีการสลัดชาติและภพแมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ 
 ฯลฯสังขารเปนทุกขสัจ อวิชชาเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสัจก็มี การสลัดสังขารและอวิชชา 
แมท้ังสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ฉะนี้แล ฯ 
                         จบสัจจกถา 
                        จบภาณวาร ฯ 
                        ______  
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                   ยคุนัทธวรรค โพชฌงคกถา 
                        สาวัตถีนิทาน 
        [๕๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ สติ 
สัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชงฌงค ๑ ปสสัทธิสัม 
โพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗  
ประการนี้แล ฯ 
        คําวา โพชฺฌงฺคา ความวา ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวากระไร 
        ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนไปในความตรัสรู วายอมตรัสรู วาตรัสรูตาม วา 
ตรัสรูเฉพาะ วาตรัสรูพรอม ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรู เพราะอรรถวาตรัสรูตาม  
เพราะอรรถวาตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวาตรัสรูพรอม ช่ือวาโพชฌฺงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู วา 
ใหตรัสรูตาม วาใหตรัสรูเฉพาะ วาใหตรัสรูพรอม ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู  
เพราะอรรถวาใหตรัสรูตาม เพราะอรรถวาใหตรัสรูพรอม ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนไปใน 
ธรรมฝายตรัสรู เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายตรัสรูตาม เพราะอรรถวาเปนไปในฝาย 
ธรรมเคร่ืองตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายเคร่ืองตรัสรูพรอม ช่ือวาโพชฌงค เพราะ 
อรรถวาเปนเหตุใหไดความตรัสรู เพราะอรรถวาปลูกความตรัสรู เพราะอรรถวาบํารุงความ 
ตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงความตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงพรอมความตรัสรู ฯ 
        [๕๕๘] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนมูล เพราะอรรถวาประพฤติตามอรรถท่ีเปน 
มูล เพราะอรรถวากําหนดธรรมท่ีเปนมูล เพราะอรรถวามีธรรมอันเปนมูลเปนบริวาร เพราะอรรถวา 
มีธรรมอันเปนมูลบริบูรณ เพราะอรรถวามีธรรมอันเปนมูลแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉานในธรรม 
อันเปนมูล เพราะอรรถวาใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญ 
ในความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ช่ือวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความ 
แตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถวาเปนเหตุ เพราะอรรถวาประพฤติตามเหตุ ... เพราะ 
อรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในเหตุช่ือวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญ  
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ในความแตกฉานในเหตุ เพราะอรรถวาเปนปจจัย เพราะอรรถวาประพฤติตามปจจัย ... เพราะ 
อรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในปจจัย ช่ือวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญ 
ในความแตกฉานในปจจัย เพราะอรรถวาหมดจด เพราะอรรถวาประพฤติหมดจด ... เพราะอรรถวา 
เจริญความชํานาญในความแตกฉานในความหมดจด ช่ือวาโพชฌงคแมของบุคคลผูถึงความชํานาญ 
ในความแตกฉานในความหมดจด เพราะอรรถวาไมมีโทษ เพราะอรรถวาประพฤติไมมีโทษ ...  
เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความไมมีโทษ ช่ือวาโพชฌงค แมของบุคคลผู 
ถึงความชํานาญในความแตกฉานในความไมมีโทษ เพราะอรรถวาเปนเนกขัมมะเพราะอรรถวา 
ประพฤติเนกขัมมะ ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในเนกขัมมะ ช่ือวาโพชฌงค  
แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในเนกขัมมะ เพราะอรรถวาหลุดพน เพราะอรรถวา 
ประพฤติหลุดพน ...เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน ช่ือวา 
โพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน เพราะอรรถวาไมมี 
อาสวะ เพราะอรรถวาประพฤติไมมีอาสวะ ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานใน 
ความไมมีอาสวะ ช่ือวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความไมมี 
อาสวะ เพราะอรรถวาเปนวิเวก เพราะอรรถวาประพฤติวเิวก ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญ 
ในความแตกฉานในวิเวกช่ือวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในวิเวก  
เพราะอรรถวาปลอยวาง เพราะอรรถวาประพฤติปลอยวาง เพราะอรรถวากําหนดความปลอยวาง  
เพราะอรรถวามีความปลอยวางเปนบริวาร เพราะอรรถวามีความปลอยวางบริบูรณ เพราะอรรถวามี 
ความปลอยวางแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉานในความปลอยวาง เพราะอรรถวาใหถึงความแตกฉาน 
ในความปลอยวาง เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความปลอยวาง ช่ือวา 
โพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความปลอยวาง ฯ 
        [๕๕๙] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพอันเปนมูล วาตรัสรูสภาพอันเปน 
เหตุ วาตรัสรูสภาพอันเปนปจจัย วาตรัสรูสภาพอันหมดจด วาตรัสรูสภาพอันไมมีโทษ วาตรัสรู 
สภาพอันเปนเนกขัมมะ วาตรัสรูสภาพวิมุติวาตรัสรูสภาพไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพวิเวก วาตรัสรู 
สภาพปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนมูล วาตรัสรูสภาพความประพฤติ 
ธรรมอันเปนเหตุ วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนปจจยั วาตรัสรูสภาพความประพฤติ 
หมดจด วาตรัสรูสภาพความประพฤติไมมีโทษ วาตรัสรูสภาพความประพฤติเนกขัมมะ วาตรัสรู 
สภาพความประพฤติวิมุติ วาตรัสรูสภาพความประพฤติไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพความประพฤติ  
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วิเวก วาตรัสรูสภาพความประพฤติปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความกําหนดธรรมอันเปนมูล ฯลฯ  
วาตรัสรูสภาพความกําหนดปลอยวาง วาตรัสรูสภาพธรรมอันเปนมูลเปนบริวาร ฯลฯ วาตรัสรู 
สภาพมีความปลอยวางเปนบริวาร วาตรัสรูสภาพมีธรรมอันเปนมูลบริบูรณฯลฯ วาตรัสรูสภาพมี 
ความปลอยวางบริบูรณ วาตรัสรูสภาพธรรมอันเปนมูลแกกลา ฯลฯ วาตรัสรูธรรมอันมีความ 
ปลอยวางแกกลา วาตรัสรูสภาพความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพความแตกฉาน 
ในความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพอันใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพอัน 
ใหถึงความแตกฉานในความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความเจริญความชํานาญในความแตกฉาน 
ในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพความเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความ 
ปลอยวาง ฯลฯ ฯ 
        [๕๖๐] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความกําหนด วาตรัสรูสภาพบริวาร  
ฯลฯ วาตรัสรูสภาพบริบูรณ วาตรัสรูสภาพแหงจิตมีอารมณเดยีว วาตรัสรูสภาพความไมฟุงซาน 
  วาตรัสรูสภาพประคองไว วาตรัสรูสภาพความไมแพรไป วาตรัสรูสภาพความไมขุนมัว วาตรัสรู 
สภาพไมมีกิเลสเคร่ืองหวั่นไหว วาตรัสรูสภาพตั้งอยูแหงจิต ดวยสามารถความปรากฏโดยความมี 
อารมณเดียว วาตรัสรูสภาพอารมณ วาตรัสรูสภาพโคจร วาตรัสรูสภาพละ วาตรัสรูสภาพสละ  
วาตรัสรูสภาพการออกไป วาตรัสรูสภาพความหลีกไป วาตรัสรูสภาพละเอียด วาตรัสรูสภาพ 
ประณีต วาตรัสรูสภาพหลุดพน วาตรัสรูสภาพไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพการขามไป วาตรัสรู 
สภาพนิพพานอันไมมีนิมิตร วาตรัสรูสภาพนิพพานอันไมมีท่ีตั้ง วาตรัสรูสภาพนิพพานอันวางเปลา 
 วาตรัสรูสภาพธรรมอันมีกิจเปนอันเดียวกัน วาตรัสรูสภาพธรรมอันไมลวงเกนิกัน วาตรัสรูสภาพ 
ธรรมท่ีเปนคูกัน วาตรัสรูสภาพธรรมเคร่ืองนําออก วาตรัสรูสภาพแหงเหตุ วาตรัสรูสภาพทัสนะ 
 วาตรัสรูสภาพธรรมท่ีเปนใหญ ฯ 
        [๕๖๑] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความไมฟุงซานแหงสมถะ วาตรัสรูความ 
พิจารณาเห็นแหงวิปสนา วาตรัสรูความมีกิจเปนอันเดียวกันแหงสมถะและวิปสนา วาตรัสรู 
ความไมลวงเกินกันแหงธรรมท่ีคูกัน วาตรัสรูความสมาทานสิกขา วาตรัสรูความเปนโคจรแหง 
อารมณ วาตรัสรูความประคองจิตท่ีหดหูไว วาตรัสรูความขมจิตท่ีฟุงซาน วาตรัสรูความวางเฉย 
แหงจิตท่ีบริสุทธ์ิท้ังสองอยาง วาตรัสรูความบรรลุธรรมพิเศษ วาตรัสรูความแทงตลอดธรรมท่ียิ่ง 
 วาตรัสรูความตรัสรูสัจจะ วาตรัสรูความยังจิตใหตั้งอยูในนิโรธ ฯ  
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        [๕๖๒] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความนอมใจเช่ือแหงสัทธินทรีย ฯลฯ  
วาตรัสรูความเห็นแหงปญญินทรีย ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความไมหวัน่ไหวไปในความ 
เปนผูไมมีศรัทธาแหงสัทธาพละ ฯลฯ วาตรัสรูความไมหวั่นไหวไปในอวิชชาแหงปญญาพละ ช่ือ 
วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความตั้งม่ันแหงสติสัมโพชฌงค ฯลฯ วาตรัสรูความพิจารณาหา 
ทางแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความเห็นชอบแหงสัมมาทิฐิ ฯลฯ  
วาตรัสรูความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความเปนใหญแหง 
อินทรีย วาตรัสรูความไมหวัน่ไหวแหงพละ วาตรัสรูความนําออกแหงโพชฌงค วาตรัสรูความ 
เปนเหตุแหงมรรค วาตรัสรูความต้ังม่ันแหงสติปฏฐาน วาตรัสรูความตั้งไวแหงสัมมัปปธาน วา 
ตรัสรูความใหสําเร็จแหงอิทธิบาท วาตรัสรูความเปนธรรมแทแหงสัจจะ วาตรัสรูความระงับแหง 
ประโยค วาตรัสรูความทําใหแจงแหงผล วาตรัสรูความตรึกแหงวิตก วาตรัสรูความตรองแหงวิจาร  
วาตรัสรูความแผซานแหงปติ วาตรัสรูความไหลไปแหงสุข วาตรัสรูความมีอารมณเดียวแหงจิต ฯ 
        [๕๖๓] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความนึก วาตรัสรูสภาพความรูแจง  
วาตรัสรูสภาพความรูชัด วาตรัสรูสภาพความหมายรู วาตรัสรูสภาพสมาธิอันเปนธรรมเอกผุดข้ึน 
 วาตรัสรูสภาพท่ีควรรูยิ่ง วาตรัสรูสภาพท่ีควรกําหนดพจิารณา วาตรัสรูสภาพสละแหงปหานะ วา 
ตรัสรูสภาพมีกิจเปนอันเดยีวกันแหงภาวนา วาตรัสรูสภาพควรถูกตองแหงสัจฉิกิริยา วาตรัสรู 
สภาพเปนกองแหงขันธ วาตรัสรูสภาพทรงไวแหงธาตุ วาตรัสรูสภาพเปนบอเกิดแหงอายตนะ 
วาตรัสรูสภาพท่ีปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรม วาตรัสรูสภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม ฯ 
        [๕๖๔] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพแหงจิต วาตรัสรูสภาพท่ีมีอยูใน 
ระหวางแหงจติ วาตรัสรูสภาพความออกแหงจิต วาตรัสรูสภาพความหลีกไปแหงจติ วาตรัสรู 
สภาพเปนเหตุแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนปจจัยแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนท่ีตั้งแหงจติ วาตรัสรู 
สภาพเปนภูมิแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนอารมณแหงจติ วาตรัสรูสภาพเปนโคจรแหงจิต วาตรัสรู 
สภาพความประพฤติแหงจติ วาตรัสรูสภาพท่ีดําเนนิไปแหงจิต ฯ 
        [๕๖๕] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความนึกในธรรมอยางเดยีว วา 
ตรัสรูสภาพความรูแจงในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความรูชัดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู 
สภาพความหมายรูในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพเปนสมาธิในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรู 
สภาพความแลนไปในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพความผองใสในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู 
สภาพความเพกิเฉยในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพความหลุดพนในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู  
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สภาพความเหน็วา นี้ละเอียดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพท่ีทําเปนดุจยานในธรรมอยางเดียว  
วาตรัสรูสภาพความต้ังข้ึนเนอืงๆ ในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพท่ีทําใหเปนท่ีตั้งในธรรมอยาง 
เดียว วาตรัสรูสภาพความตั้งข้ึนเนืองๆในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพกอในธรรมอยางเดยีว  
วาตรัสรูสภาพปรารภดวยดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพท่ีกําหนดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู 
สภาพเปนบริวารในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพบริบูรณในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพท่ี 
ประชุมลงในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตั้งม่ันในธรรมอยางเดียววาตรัสรูสภาพเปนท่ีเสพใน 
ธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพเจริญในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพท่ีทําใหมากในธรรมอยาง 
เดียว วาตรัสรูสภาพท่ีข้ึนไปดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพหลุดพนดวยดใีนธรรมอยางเดยีว  
วาตรัสรูสภาพตรัสรูในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพตรัสรูตามในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพ 
ตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพท่ีให 
ตรัสรูในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพท่ีใหตรัสรูตามในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพท่ีใหตรัสรู 
เฉพาะในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพท่ีใหตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมท่ี 
เปนฝายธรรมเคร่ืองใหตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมท่ีเปนฝายธรรมเคร่ืองใหตรัสรู 
ตามในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพธรรมท่ีเปนฝายธรรมเคร่ืองใหตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว 
 วาตรัสรูสภาพธรรมท่ีเปนฝายธรรมเคร่ืองใหตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความ 
สวางในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพความสวางข้ึนในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวาง 
ตามในธรรมอยางเดยีววาตรัสรูสภาพความสวางเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความ 
สวางพรอมในธรรมอยางเดียว ฯ 
        [๕๖๖] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพท่ีเปนบาทแหงวมัิงสา วาตรัสรู 
สภาพดับ วาตรัสรูสภาพเผาผลาญ วาตรัสรูสภาพความรุงเรือง วาตรัสรูสภาพเคร่ืองใหกิเลสเรา 
รอน วาตรัสรูสภาพธรรมท่ีไมมีมลทิน วาตรัสรูสภาพธรรมท่ีปราศจากมลทิน วาตรัสรูสภาพธรรม 
ท่ีหามลทินมิได วาตรัสรูสภาพความสงบ วาตรัสรูสภาพเคร่ืองใหสงบ วาตรัสรูสภาพความสงัด  
วาตรัสรูสภาพความประพฤติสงัด วาตรัสรูสภาพความสํารอกกิเลส วาตรัสรูสภาพความประพฤต ิ
สํารอกกิเลส วาตรัสรูสภาพความดับ วาตรัสรูสภาพความประพฤติความดับ วาตรัสรูสภาพความ 
ปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความประพฤติความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพหลุดพน วาตรัสรูสภาพความ 
ประพฤติหลุดพน วาตรัสรูสภาพฉันทะ วาตรัสรูสภาพท่ีเปนมูลแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพเปน 
บาทแหงฉันทะวาตรัสรูสภาพท่ีเปนประธานแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพท่ีใหสําเร็จแหงฉันทะ วา  
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ตรัสรูสภาพนอมไปแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพประคองไวแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพตั้งม่ันแหงฉันทะ 
 วาตรัสรูสภาพไมฟุงซานแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพวิริยะฯลฯ วาตรัสรูสภาพจิต ฯลฯ วาตรัสรู 
สภาพวิมังสา วาตรัสรูสภาพท่ีเปนมูลแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพท่ีเปนบาทแหงวิมังสา วาตรัสรู 
สภาพท่ีเปนประธานแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพท่ีใหสําเร็จแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพนอมไปแหง 
วิมังสา วาตรัสรูสภาพประคองไวแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพตั้งม่ันแหงวิมังสาวาตรัสรูสภาพไม 
ฟุงซานแหงวมัิงสา ฯ 
        [๕๖๗] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความบีบค้ันแหงทุกข วาตรัสรูสภาพท่ี 
ปจจัยปรุงแตงแหงทุกข วาตรัสรูสภาพท่ีใหเดือดรอนแหงทุกขวาตรัสรูสภาพความแปรปรวน 
แหงทุกข วาตรัสรูสภาพความประมวลมาแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพเปนเหตุแหงสมุทัย วาตรัสรู 
สภาพท่ีประกอบไวแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพพวัพันแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพท่ีสลัดออกแหง 
ทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพสงัดแหงทุกขนโิรธ วาตรัสรูสภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตงแหงทุกขนิโรธ วา 
ตรัสรูสภาพเปนอมตะแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพท่ีนําออกแหงมรรค วาตรัสรูสภาพเปนเหตุ 
แหงมรรค วาตรัสรูสภาพท่ีเห็นแหงมรรค วาตรัสรูสภาพความเปนใหญแหงมรรค วาตรัสรูสภาพ 
ท่ีถองแท วาตรัสรูสภาพเปนอนัตตา วาตรัสรูสภาพเปนของจริง วาตรัสรูสภาพแทงตลอด วา 
ตรัสรูสภาพท่ีควรรูยิ่ง วาตรัสรูสภาพท่ีควรกําหนดรู วาตรัสรูสภาพเปนธรรม วาตรัสรูสภาพท่ี 
เปนธาตุ วาตรัสรูสภาพท่ีปรากฏ วาตรัสรูสภาพท่ีควรทาํใหแจง วาตรัสรูสภาพถูกตอง วาตรัสรู 
สภาพตรัสรู วาตรัสรูเนกขัมมะ วาตรัสรูความไมพยาบาท วาตรัสรูอาโลกสัญญาวาตรัสรูความไม 
ฟุงซาน วาตรัสรูกําหนดธรรม วาตรัสรูญาณ วาตรัสรูความปราโมทย วาตรัสรูปฐมญาณ ฯลฯ  
วาตรัสรูอรหัตมรรค ฯ 
        [๕๖๘] ช่ือวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสัทธินทรียดวยความวานอมใจเช่ือ ฯลฯ  
วาตรัสรูปญญินทรียดวยความวาเหน็วาตรัสรูสัทธาพละดวยความไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา  
ฯลฯ วาตรัสรูปญญาพละดวยความวาไมหวั่นไหวไปในอวิชชา วาตรัสรูสติสัมโพชฌงคดวยความวา 
ตั้งม่ัน ฯลฯ วาตรัสรูอุเบกขาสัมโพชฌงคดวยความวาพิจารณาหาทาง วาตรัสรูสัมมาทิฐิดวยความ 
วาเหน็ ฯลฯวาตรัสรูสัมมาสมาธิดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูอินทรียดวยความวาเปนใหญ 
วาตรัสรูพละดวยความวาไมหวั่นไหว วาตรัสรูสภาพนําออก วาตรัสรูมรรคดวยความวาเปนเหตุ วา 
ตรัสรูสติปฏฐานดวยความวาต้ังม่ัน วาตรัสรูสัมมัปปธานดวยความวาตั้งไว วาตรัสรูอิทธิบาท 
ดวยความวาใหสําเร็จ วาตรัสรูสัจจะดวยความวาเปนของแท วาตรัสรูสมถะดวยความวาไมฟุงซาน  
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 วาตรัสรูวิปสนาดวยความวาพิจารณาเห็น วาตรัสรูสมถะและวิปสนาดวยความวามีกจิเปนอัน 
เดียวกัน วาตรัสรูธรรมท่ีเปนคูกันดวยความวาไมลวงเกินกัน วาตรัสรูสีลวิสุทธิดวยความวาสํารวม 
วาตรัสรูจิตวิสุทธิดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูทิฐิวิสุทธิดวยความวาเห็น วาตรัสรูวิโมกขดวย 
ความวาหลุดพน วาตรัสรูวิชชาดวยความวาแทงตลอด วาตรัสรูวิมุตติดวยความวาสละ วาตรัสรู 
ขยญาณดวยความวาตัดขาด วาตรัสรูญาณในความไมเกิดข้ึนดวยความวาระงับ วาตรัสรูฉันทะดวย 
ความวาเปนมูล วาตรัสรูมนสิการดวยความวาเปนสมุฏฐาน วาตรัสรูผัสสะดวยความวาเปนท่ีรวม 
 วาตรัสรูเวทนาดวยความวาเปนท่ีประชุม วาตรัสรูสมาธิดวยความวาเปนประธาน วาตรัสรูสติดวย 
ความวาเปนใหญ วาตรัสรูปญญาดวยความวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วาตรัสรูวมุิติดวยความวา 
เปนสาระ วาตรัสรูนิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยความวาเปนท่ีสุด ฯ 
                        ________ 
                        สาวัตถีนิทาน 
                        ______ 
        [๕๖๙] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
โพชฌงค ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉนคือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกร 
ทานผูมีอายุท้ังหลายโพชฌงค ๗ ประการน้ีแล ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เราน้ันหวังจะอยูในเวลา 
เชาดวยโพชฌงคใดๆ ในโพชฌงค ๗ ประการน้ี เราก็อยูในเวลาเชาดวยโพชฌงคนั้นๆ หวังจะอยู 
ในเวลาเท่ียง ฯลฯ เวลาเยน็ดวยโพชฌงคใดๆ เราก็อยูในเวลาเย็นดวยโพชฌงคนั้นๆ ดกูรทานผู 
มีอายุท้ังหลาย ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้ สติสัมโพชฌงคของเราก็ช่ือวาหาประมาณมิได  
ช่ือวาเราปรารภแลวดวยดี เม่ือเรากําลังเท่ียวไป ยอมรูชัดซ่ึงสติสัมโพชฌงคท่ีดํารงอยูวา ดํารงอยูถา 
แมสติสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป เรายอมรูวา สติสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไปเพราะปจจยันี้  
ฯลฯ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงคของ 
เราก็ช่ือวาหาประมาณมิได ช่ือวาเราปรารภแลวดวยดี เม่ือเรากําลังเท่ียวไปยอมรูซ่ึงอุเบกขาสัมโพช 
ฌงคท่ีดํารงอยูวา ดํารงอยูถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป เรายอมรูวา อุเบกขาสัม 
โพชฌงคของเราเคล่ือนไปเพราะปจจยันี้ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตูเกบ็ผาของพระ 
ราชา หรือของราชมหาอํามาตย เต็มดวยผาสีตางๆ พระราชาหรือราชมหาอํามาตยนั้น ประสงคจะ  
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ใชผาคูใดในเวลาเชา ก็ใชผาคูนั้นนั่นแล ประสงคจะใชผาคูใดในเวลาเที่ยง ในเวลาเยน็ ก็ใชผาคูนั้น 
นั่นแล ฉันใด ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เราก็ฉันนั้นเหมือนกันแล หวังจะอยูในเวลาเชาดวย 
โพชฌงคใดๆในโพชฌงค ๗ ประการน้ี ... ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป เราก็รูวา 
อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไปเพราะปจจยันี้ ฯ 
        [๕๗๐] โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนีน้ั้นมีอยูอยางไร ฯ 
        นิโรธปรากฏอยูเพยีงใด โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนีน้ั้น ก ็
มีอยูเพยีงนั้น เปรียบเหมือนเมื่อดวงประทีปท่ีตามดวยน้าํมันกําลังสวางอยู เปลวไฟมีเพียงใด แสง 
ก็มีเพียงนั้น แสงมีเพียงใด เปลวไฟก็มีเพียงนั้น ฉันใด นโิรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคใน 
ขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนีน้ั้น ก็มีอยูเพยีงนั้น ฉันนัน้ ฯ 
        โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคของเราก็ช่ือวาหาประมาณมิไดนั้น มีอยูอยางไร ฯ 
        กิเลสทั้งหลาย ปริยุฏฐานกิเลสท้ังปวงเทียว สังขารอันใหเกิดในภพใหมมีประมาณ  
นิโรธหาประมาณมิได เพราะความเปนอสังขตธรรม นิโรธยอมปรากฏเพียงใด โพชฌงคในขอวา  
สติสัมโพชฌงคของเราก็ช่ือวาหาประมาณมิไดนั้นก็มีอยูเพียงนัน้ ฯ 
        โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคช่ือวาเราปรารภแลวดวยดีนัน้มีอยูอยางไร ฯ 
        กิเลสทั้งหลาย ปริยุฏฐานกิเลสท้ังปวงเทียว สังขารอันใหเกิดในภพใหมไมเสมอ นิโรธ 
มีความเสมอเปนธรรมดา เพราะความเปนธรรมละเอียด เพราะความเปนธรรมประณีต นิโรธยอม 
ปรากฏเพียงใด โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคช่ือวาเราปรารภแลวดวยดีนัน้ ก็มีอยูเพยีงนั้น ฯ 
        [๕๗๑] เม่ือเราเท่ียวไป ยอมรูชัดซ่ึงสติสัมโพชฌงคท่ีดํารงอยูวาดาํรงอยู ถาแมเคล่ือน 
ไป เราก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไปเพราะปจจัยนี้ อยางไร สติสัมโพชฌงคยอม 
ดํารงอยูดวยอาการเทาไร ยอมเคล่ือนไปดวยอาการเทาไร สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘  
ยอมเคล่ือนไปดวยอาการ ๘ ฯ 
        สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวย 
ความนึกถึงนพิพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความไมนกึถึงความเกิด ๑ ดวยความนกึถึงนิพพานอัน 
ไมมีความเปนไป ๑ ดวยความไมนึกถึงความเปนไป ๑ ดวยความนกึถึงนพิพานอันไมมีนิมิตร ๑ ดวย 
ความไมนกึถึงนิมิตร ๑ดวยความนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนึกถึงสังขาร ๑ สติสัมโพชฌงคยอม 
ดํารงอยูดวยอาการ ๘ นี้ ฯ  
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        สติสัมโพชฌงคยอมเคล่ือนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน สติสัมโพชฌงคยอมเคล่ือนไป 
ดวยความนกึถึงความเกิด ๑ ดวยความไมนกึถึงนิพพานอันไมมีความเกดิ ๑ ดวยความนึกถึงความ 
เปนไป ๑ ดวยความไมนกึถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป ๑ ดวยความนกึถึงนิมิตร ๑ ดวยความ 
ไมนึกถึงนิพพานอันไมมีนิมิตร ๑ ดวยความไมนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความนึกถึงสังขาร ๑ สติสัมโพช 
ฌงคยอมเคล่ือนไปดวยอาการ ๘ นี้ เม่ือเรากําลังเท่ียวไป ยอมรูชัดซ่ึงสติสัมโพชฌงคท่ีดํารงอยูวา 
 ดํารงอยู ถาแมเคล่ือนไป เราก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไปเพราะปจจัยนี้ อยางนี้ ฯลฯ ฯ 
        [๕๗๒] โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้นมีอยูอยางไร 
        นิโรธปรากฏอยูเพยีงใด โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้น  
ก็มีเพียงนั้น เปรียบเหมือนดวงประทีปท่ีตามดวยน้ํามันกําลังสวางอยู ... ฯ 
        โพชฌงคในขอวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราก็ช่ือวาหาประมาณมิไดนั้น มีอยูอยางไร ... ฯ 
        โพชฌงคในขอวา อุเบกขาสัมโพชฌงคช่ือวาเราปรารภแลวดวยดนีั้นมีอยูอยางไร ... ฯ 
        เม่ือเราเท่ียวไป ยอมรูชัดซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแมเคล่ือนไป  
เราก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไปเพราะปจจัยนี้อยางไร อุเบกขาสัมโพชฌงคยอม 
ดํารงอยูดวยอาการเทาไร ยอมเคล่ือนไปดวยอาการเทาไร อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวย 
อาการ ๘ ยอมเคล่ือนไปดวยอาการ ๘ ฯ 
        [๕๗๓] อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน 
        อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมดํารงอยูดวยความนกึถึงนพิพานอันไมมีความเกิดข้ึน ๑ ช่ือ 
วาโพชฌงค เพราะความไมนึกถึงความเกดิ ๑ เพราะอรรถวาตรัสรูความนอมไปแหงจิต วาตรัสรู 
ความนําออกแหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงคดํารงไวซ่ึงความสลัดออกแหงจิต ดวยความนึกถึงนิพพาน 
อันไมมีความเปนไป ๑ดวยความไมนกึถึงความเปนไป ๑ ดวยความนกึถึงนิพพานอันไมมีนิมิตร ๑ 
ดวยความไมนกึถึงนิมิตร ๑ ดวยความนกึถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนกึถึงสังขาร ๑ อุเบกขาสัมโพช 
ฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ นี้ ฯ 
        อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคล่ือนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน 
        อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเคล่ือนไปดวยความนึกถึงความเกิด ๑ ดวยความไมนกึถึง 
นิพพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความนกึถึงความเปนไป ๑ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมี  
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ความเปนไป ๑ ดวยความนกึถึงนิมิตร ๑ ดวยความไมนกึถึงนิพพานอันไมมีนิมิตร ๑ ดวยความนกึ 
ถึงสังขาร ๑ ดวยความไมนกึถึงนิโรธ ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคล่ือนไปดวยอาการ ๘ นี้ เม่ือ 
เรากําลังเท่ียวไป ยอมรูชัดซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแมเคล่ือนไปเราก็รูวา  
อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไปเพราะปจจยันี้ อยางนี้ ฯ 
                        จบโพชฌงคกถา 
                        ______  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 275 
                        ยุคนัทธวรรค เมตตากถา 
                        สาวัตถีนิทาน 
        [๕๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลวเจริญแลว ทํา 
ใหมากแลว ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ตั้งไวเนืองๆอบรมแลว ปรารภดีแลว อานิสงส ๑๑ 
 ประการเปนอันหวังได อานสิงส ๑๑ประการเปนไฉน คือ ผูเจริญเมตตายอมหลับเปนสุข ๑  
ตื่นเปนสุข ๑ ไมฝนลามก ๑ ยอมเปนท่ีรักของมนุษย ๑ ยอมเปนท่ีรักของอมนุษย ๑ เทวดายอม 
รักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศาตรายอมไมกลํ้ากลาย ๑ จิตของผูเจริญเมตตาเปนสมาธิไดรวดเร็ว 
 ๑ สีหนาของผูเจริญเมตตายอมผองใส ๑ ยอมไมหลงใหลกระทํากาละ ๑ เม่ือยังไมแทงตลอดธรรม 
อันยิ่งยอมเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลว เจริญ 
แลว ทําใหมากแลวทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ตั้งไวเนืองๆ อบรมแลว ปรารภดีแลว 
อานิสงส ๑๑ ประการนี้เปนอันหวังได ฯ 
        [๕๗๕] เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงก็มี แผไปโดยเจาะจงก็มี แผไปสูทิศท้ัง 
หลายก็มี เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการเทาไรแผไปโดยเจาะจงดวยอาการเทาไร  
แผไปสูทิศท้ังหลายดวยอาการเทาไร เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ แผไปโดย 
เจาะจงดวยอาการ ๗แผไปสูทิศท้ังหลายดวยอาการ ๑๐ ฯ 
        เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ เปนไฉน 
        เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยไมเจาะจงวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียน 
กัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ปาณะท้ังปวง ฯลฯ ภูตท้ังปวงบุคคลท้ังปวง ผูท่ีนับ 
เนื่องดวยอัตภาพท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกันไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด  
เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ นี้ ฯ 
        เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ เปนไฉน 
        เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงวา ขอหญิงท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน  
ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ชายท้ังปวง ฯลฯ อารยชนท้ังปวง อนารยชนท้ังปวง เทวดา 
ท้ังปวง มนุษยท้ังปวง วนิิปาติกสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกนั ไมมีทุกข รักษา 
ตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ นี้ ฯ  
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        [๕๗๖] เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศท้ังหลายดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน 
        เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศท้ังหลายวา ขอสัตวท้ังปวงในทิศบูรพาจงเปนผูไมมีเวร  
ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ขอสัตวท้ังปวงในทิศปจจิม ฯลฯ ขอสัตว 
ท้ังปวงในทิศอุดร ขอสัตวท้ังปวงในทิศทักษิณขอสัตวท้ังปวงในทิศอาคเนย ขอสัตวท้ังปวงใน 
ทิศพายัพ ขอสัตวท้ังปวงในทิศอีสาน ขอสัตวท้ังปวงในทิศหรดี ขอสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองลาง 
 ขอสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกนั ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด  
ขอปาณะท้ังปวงในทิศบูรพา ฯลฯ ภูต บุคคล ผูท่ีนับเนื่องดวยอัตภาพหญิงท้ังปวง ชายท้ังปวง  
อารยชนท้ังปวง อนารยชนท้ังปวง เทวดาท้ังปวงมนุษยท้ังปวง วนิิปาติกสัตวท้ังปวง จงเปนผู 
ไมมีเวร ไมเบียดเบียนกนั ไมมีทุกขรักษาตนอยูเปนสุขเถิด วินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศปจจิม 
 ฯลฯ วินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศอุดร วินปิาติกสัตวท้ังปวงในทิศทักษิณ วินิปาติกสัตวท้ังปวงใน 
ทิศอาคเนย วนิิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศพายัพ วนิิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศอีสานวินิปาติกสัตว 
ท้ังปวงในทิศหรดี วนิิปาติกสัตวท้ังปวง ในทิศเบ้ืองลาง วินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน จง 
เปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกขรักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศ 
ท้ังหลายดวยอาการ ๑๐ นี้เมตตาเจโตวิมุตแิผไปสูสัตวท้ังปวงดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวน 
ความบีบค้ันไมบีบค้ันสัตวท้ังปวง ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆาสัตวท้ังปวง ๑ ดวยเวนการทําให 
เดือดรอน ไมทําสัตวท้ังปวงใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายีสัตวท้ังปวง ๑ ดวยการ 
เวนการเบียดเบียน ไมเบียดเบียนสัตวท้ังปวง ๑ ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร อยาไดมีเวร ๑ 
 จงเปนผูมีสุข อยามีทุกข ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกข ๑ จิตช่ือวาเมตตา เพราะรัก  
ช่ือวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ช่ือวาวิมุติเพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสท้ังปวง จิต 
มีเมตตาดวย เปนเจโตวิมุตดิวย เพราะฉะนัน้จึงช่ือวาเมตตาเจโตวิมุติ ฯ 
        [๕๗๗] บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธา วาขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมี 
เวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย  
ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปน 
อันอบรมแลวดวยวิริยนิทรียผูเจริญเมตตาต้ังสติไวเปนม่ันวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ...  
ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสตินทรีย ผูเจริญเมตตาต้ังจิตไววา ขอสัตวท้ังปวงจง 
เปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธินทรีย ผูเจริญเมตตาทราบชัด 
ดวยปญญาวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ...ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย  
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ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโต 
วิมุติดวยอินทรีย ๕ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคล 
ยอมเจริญเมตตาเจโตวิมุตดิวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนพหุลีกรรมของ 
เมตตาเจโตวิมุติ บุคคลทําใหมากซ่ึงเมตตาเจโตวิมุติดวยอินทรีย ๕ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการ 
นี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมประดับเมตตาเจโตวิมุตดิวยอินทรีย ๕ ประการนี้  
อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนบริขารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุติดวย 
อินทรีย ๕ ประการนี้อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมหอมลอม 
เมตตาเจโตวิมุติดีแลวดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา 
 เปนพหุลีกรรม เปนอลังการ เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ  
เปนความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความตั้งอยูดี เปน 
ความพนวิเศษ เปนความเห็นวา นี้ละเอียด ของเมตตาเจโตวิมุติ เมตตาเจโตวิมุติอันบคุคล 
ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ตั้งไวเนืองๆ ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลวอธิษฐาน 
ดีแลว ดําเนินข้ึนไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด(ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง 
 ใหสวางไสว ฯ 
        [๕๗๘] ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ไหวไปในความไมมีศรัทธา ดวยมนสิการวา ขอ 
สัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิดดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
อบรมแลวดวยสัทธาพละ ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ไหวไปในความเกียจคราน ดวยมนสิการ วา 
 ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยพละ ผูเจริญ 
เมตตายอมไมหวั่นไหวไปในความประมาท ดวยมนสิการวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้  
เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสตพิละ ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ไหวไปในอุทธัจจะ ดวย 
มนสิการวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ...ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิ 
พละ ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ไหวไปในอวิชชา ดวยมนสิการวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร 
 ...ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญาพละ พละ ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของ 
เมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยพละ ๕ประการนี ้... เมตตาเจโตวิมุติ อัน 
บุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้งต้ังไวเนืองๆส่ังสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดแีลว ดําเนนิข้ึน 
ไปดีแลวอธิษฐานดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด ใหโชติชวงใหสวางไสว ฯ  
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        [๕๗๙] ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวม่ันวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง 
 มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาเลือก 
เฟนดวยปญญาวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลว 
ดวยธรรมวจิยสัมโพชฌงคผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไววา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร 
 ฯลฯ ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาระงับความเรา 
รอนวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปต ิ
สัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาระงับความคิดช่ัวหยาบไววา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้  
เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาต้ังจิตไววา ขอสัตวท้ัง 
ปวงจงเปนผูไมมีเวรฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิสัมโพชฌงค ผูเจริญ 
เมตตายอมวางเฉยกิเลสท้ังหลายดวยญาณวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวรจงมีความปลอดโปรง  
จงมีสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการ 
นี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติบุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยโพชฌงค ๗ ประการ 
นี้ ... เมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ตั้งไวเนอืงๆส่ังสมแลว  
ปรารภดีแลว เจริญดีแลว อธิษฐานดแีลว ดาํเนินข้ึนไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลน้ัน 
ใหเกดิ ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
        [๕๘๐] ผูเจริญเมตตายอมเห็นชอบวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอด 
โปรง มีสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาทิฐิ ผูเจริญเมตตายอมดําริ 
โดยชอบวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติ เปนอันอบรมแลวดวย 
สัมมาสังกัปปะ ผูเจริญเมตตายอมกําหนดโดยชอบวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้  
เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวาจา ผูเจริญเมตตายอมต้ังการงานไวโดยชอบวา ขอ 
สัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมากัมมันตะ ผู 
เจริญเมตตายอมชําระอาชีพใหขาวผองโดยชอบวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตา 
เจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาอาชีวะผูเจริญเมตตายอมประคองความเพียรไวโดยชอบวา 
 ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวายามะ ผู 
เจริญเมตตายอมต้ังสติไวโดยชอบวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปน 
อันอบรมแลวดวยสัมมาสติ ผูเจริญเมตตายอมต้ังไวโดยชอบวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร มี 
ความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสมาธิ องค  
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มรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยองคมรรค 
 ๘ ประการนีอ้งคมรรค ๘ ประการนี้ เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเจริญเมตตา 
เจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนพหุลีกรรมของเมตตาเจโต 
วิมุติ บุคคลยอมทําใหมากซ่ึงเมตตาเจโตวิมุติดวย องคมรรค ๘ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการ 
นี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมประดับเมตตาเจโตวิมุตดิวยองคมรรค ๘ ประการนี้  
องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริขารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุติดวย 
องคมรรค ๘ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอม 
หอมลอมเมตตาเจโตวิมุตดิวยดดีวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ  
เปนภาวนา เปนพลีหุกรรม เปนอลังการ เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต  
เปนสหชาติ เปนความเกีย่วของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความ 
ตั้งอยูดวยดี เปนความพนวิเศษ เปนความเหน็วานี้ละเอียดของเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลทําให 
เปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ตัง้ไวเนืองๆส่ังสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลวอธิษฐานดีแลว 
ดําเนินข้ึนไปดแีลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกดิ(ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
        [๕๘๑] เมตตาเจโตวิมุติ แผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบค้ัน ไม 
บีบค้ัน ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอนไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวน 
ความย่ํายี ไมย่าํยี ๑ ดวยเวนการเบียดเบียนไมเบียดเบียน ๑ ซ่ึงปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง  
บุคคลท้ังปวง สัตวผูนับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง หญิงท้ังปวง ชายท้ังปวง อารยชนท้ังปวง 
 อนารยชนท้ังปวงเทวดาท้ังปวง มนุษยท้ังปวง วนิิปาติกสัตวท้ังปวง ขอวินิปาติกสัตวท้ังปวงจง 
เปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมีความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามี 
ตนเปนทุกขเถิด ๑ จิตช่ือวาเมตตา เพราะรักวินิปาติกสัตวท้ังปวงช่ือวาเจโต เพราะคิดถึงธรรม 
นั้น ช่ือวาวิมุต ิเพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสท้ังปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุต ิ
ดวย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธาวา 
 ขอวินิปาติกสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติ 
เปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ฯลฯ ยอมใหเกดิ (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
        [๕๘๒] เมตตาเจโตวิมุติแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบค้ัน ไม 
บีบค้ัน ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอนไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวน 
ความย่ํายี ไมย่าํยี ๑ ดวยเวนการเบียดเบียนไมเบียดเบียน ๑ ซ่ึงสัตวท้ังปวงในทิศบูรพา ใน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 280 
ทิศปจจิม ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรด ีใน 
ทิศเบ้ืองตํ่าในทิศเบ้ืองบน ขอสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร อยามีเวรกนัเถิด ๑ 
จงมีความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑จิตช่ือวาเมตตา  
เพราะรักสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน ช่ือวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ช่ือวาวิมุติ เพราะหลุดพน 
จากพยาบาทและปริยุฏฐานกเิลสท้ังปวงจิตมีเมตตาดวย เปนเจโตวิมุตดิวย เพราะฉะนัน้ จึง 
ช่ือวาเมตตาเจโตวิมุติบุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไปดวยศรัทธาวา ขอสัตวท้ังปวงในทิศ 
เบ้ืองบนจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรม 
แลวดวยสัทธินทรีย ฯลฯ ยอมใหเกดิ (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวงใหสวางไสว ฯ 
        [๕๘๓] เมตตาเจโตวิมุติแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบค้ัน ไมบีบ 
ค้ัน ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอนไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวน 
ความย่ํายี ไมย่าํยี ๑ ดวยเวนการเบียดเบียนไมเบียดเบียน ๑ ซ่ึงปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง  
บุคคลท้ังปวง สัตวผูนับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง หญิงท้ังปวง ชายท้ังปวง อารยชนท้ังปวง 
 อนารยชนท้ังปวงเทวดาท้ังปวง มนุษยท้ังปวง วนิิปาติกสัตวท้ังปวง ในทิศบูรพา ในทิศปจจิม 
ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ในทิศเบ้ืองตํ่า 
 ในทิศเบ้ืองบน ขอวินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศบูรพา จงเปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมี 
ความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑ จิตช่ือวาเมตตา เพราะ 
รักวินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน ช่ือวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ช่ือวาวิมุติเพราะพนจาก 
พยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสท้ังปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุติดวย เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา  
เมตตาเจโตวิมุติ ฯ 
        [๕๘๔] บุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไปดวยศรัทธาวาขอวินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศ 
เบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิดดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
อบรมแลวดวยสัทธินทรีย ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไววา ขอวนิปิาติกสัตวท้ังปวงในทิศ 
เบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
อบรมแลวดวยวิริยินทรีย ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวม่ัน ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
สตินทรีย ผูเจริญเมตตาต้ังจิตม่ัน ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธินทรีย ผู 
เจริญเมตตารูชัดดวยปญญา ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญินทรีย อินทรีย ๕  
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 ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวมุิติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยอินทรีย ๕  
ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกดิ (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
        [๕๘๕] ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา ดวยมนสิการวา ขอ 
วนิิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้  
เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธาพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปในความเกียจ 
คราน เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวัน่ไหวไปในความ 
ประมาท เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปใน 
อุทธัจจะ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิพละฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปใน 
อวิชชา เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญาพละ พละ ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของ 
เมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยพละ ๕ ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด (ให 
รุงเรือง)ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
        [๕๘๖] ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวม่ันวา ขอวินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผู 
ไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสต ิ
สัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาเลือกเฟนดวยปญญา เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไว เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรม 
แลวดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับความเรารอนไว เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
อบรมแลวดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับความช่ัวหยาบไวเมตตาเจโตวมุิติเปน 
อันอบรมแลวดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาต้ังจิตไวม่ัน เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
อบรมแลวดวยสมาธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาวางเฉยกิเลสท้ังปวงดวยญาณ เมตตาเจโต 
วิมุติเปนอันอบรมแลวดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการน้ี เปนอาเสวนะของเมตตา 
เจโตวมุิติบุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตดิวยโพชฌงค ๗ ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกดิ(ใหรุงเรือง)  
ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
        [๕๘๗] ผูเจริญเมตตายอมเห็นโดยชอบวา ขอวินิปาติกสัตวท้ังปวงในทิศเบ้ืองบน จง 
เปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
สัมมาทิฐิ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาดําริโดยชอบเมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสังกัปปะ   
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ฯลฯ ผูเจริญเมตตากําหนดโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวาจา ฯลฯ ผู 
เจริญเมตตาต้ังการงานไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมากัมมันตะ ฯลฯผู 
เจริญเมตตาชําระอาชีพใหผองแผวโดยชอบ เมตตาเจโตวมุิติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาอาชีวะ 
 ฯลฯ ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมา 
วายามะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสติ  
ฯลฯ ผูเจริญเมตตาต้ังม่ันโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสมาธิ องคมรรค ๘ 
ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวมุิติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘  
ประการนี้ ฯลฯ องคมรรค ๘ ประการน้ี เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลหอมลอมเมตตา 
เจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา เปน 
พหุลีกรรม เปนอลังการเปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ 
 เปนความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความดํารงมั่น เปน 
ความพนวิเศษ เปนความเห็นวา นี้ละเอียด ของเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลทําใหเปนดังยาน  
ทําใหเปนท่ีตั้ง ตั้งไวเนืองๆส่ังสมแลว ปรารภดีแลวเจริญดีแลว อธิษฐานดีแลว ดําเนนิข้ึน 
ไปดีแลว พนวเิศษแลว ยอมยงับุคคลนั้นใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
                        จบเมตตากถา ฯ 
                        ______  
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                    ยคุนัทธวรรค วริาคกถา 
        [๕๘๘] วริาคะเปนมรรค วิมุติเปนผล วิราคะเปนมรรคอยางไร ฯ 
        ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ยอมคลายจากมิจฉาทิฐิ จาก 
กิเลสอันเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอกวิราคะ (มรรค) มีวิราคะ 
 (นิพพาน) เปนอารมณ มีวิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวิราคะ ตั้งอยูในวิราคะ ประดิษฐาน 
อยูในวิราคะ วริาคะในคําวาวริาโค นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมท้ังปวงท่ีเกดิเพราะ 
สัมมาทิฐิมีนิพพานเปนอารมณเปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนัน้ มรรคจึงเปนวิราคะ องค ๗ ท่ีเปน 
สหชาติ ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะน้ัน วิราคะจึงเปนมรรคพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา 
 และพระสาวก ยอมถึงนิพพานอันเปนทิศท่ีไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะนัน้ อริยมรรคอันมี 
องค ๘ นี้เทานัน้ จึงลํ้าเลิศเปนประธาน สูงสุด และประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอัน 
มากผูถือลัทธิอ่ืน เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย ฯ 
        สัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาดําริ ยอมคลายจากมิจฉาสงักัปปะ สัมมาวาจาดวยอรรถวา 
กําหนด ยอมคลายจากมิจฉาวาจา สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาต้ังข้ึนดวยดี ยอมคลายจากมิจฉา 
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีวะใหผองแผว ยอมคลายจากมิจฉาอาชีวะ สัมมา 
วายามะดวยอรรถวาประคองไว ยอมคลายจากมิจฉาวายามะ สัมมาสติดวยอรรถวาต้ังม่ัน ยอมคลาย 
จากมิจฉาสติสัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากมิจฉาสมาธิ จากกิเลสที่เปนไป 
ตามมิจฉาสังกัปปะเปนตนนัน้ จากขันธและสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ มี 
วิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวิราคะ ตั้งอยูในวิราคะ ประดิษฐานอยูในวิราคะ วริาคะในคําวา  
วิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพาน เปนวิราคะ ๑ธรรมท้ังปวงท่ีเกิดเพราะสัมมาสังกัปปะเปนตนนั้น มี 
นิพพานเปนอารมณเปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนั้น วิราคะจงึเปนมรรค องค ๗ ท่ีเปนสหชาติ ยอม 
ถึงความเปนวริาคะ เพราะฉะน้ัน มรรคจึงเปนวิราคะ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวก  
ยอมไปถึงนิพพานอันเปนทิศท่ีไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะน้ันอริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น จึงลํ้า 
เลิศ เปนประธาน สูงสุดและประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอันมาก ผูถือลัทธิอ่ืน เพราะ 
ฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย ฯ  
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        [๕๘๙] ในขณะสกทาคามิมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเหน็ ฯลฯสัมมาสมาธิดวย 
อรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยสวน 
หยาบๆคลายจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมี 
วิราคะเปนอารมณ ฯลฯเพราะฉะน้ัน อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย ฯ 
        [๕๙๐] ในขณะอนาคามิมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวา 
ไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ 
คลายจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะ 
เปนอารมณฯลฯ เพราะฉะนัน้ อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย ฯ 
        [๕๙๑] ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถ 
วาไมฟุงซาน ยอมคลายจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย 
 อวิชชานุสัย คลายจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธและจากสรรพนมิิตภายนอก วริาคะ 
มีวิราคะเปนอารมณมีวิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวริาคะ ตั้งอยูในวิราคะ ประดษิฐานอยูใน 
วิราคะ วิราคะในคําวา วิราโค นี้มี ๒ คือ นพิพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมท้ังปวงท่ีเกดิเพราะ 
สัมมาสมาธิมีนิพพานเปนอารมณ เปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนั้นมรรคจึงเปนวิราคะ องค ๗ ท่ีเปนสหชาติ  
ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะน้ันวิราคะจึงเปนมรรค พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ 
พระสาวก ยอมถึงนิพพานอันเปนทิศท่ีไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะนั้น อริยมรรคมีองค ๘ นี้ 
เทานั้น จึงลํ้าเลิศ เปนประธาน สูงสุด และประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอันมากผู 
ถือลัทธิอ่ืน เพราะฉะน้ัน อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย ฯ 
        [๕๙๒] สัมมาทิฐิเปนวริาคะเพราะความเห็น สัมมาสังกัปปะเปนวิราคะเพราะความ 
ดําริ สัมมาวาจาเปนวิราคะเพราะความกําหนด สัมมากัมมันตะเปนวิราคะเพราะความต้ังข้ึนไวชอบ  
สัมมาอาชีวะเปนวิราคะเพราะชําระอาชีวะใหผองแผว สัมมาวายามะเปนวิราคะเพราะประคองไว  
สัมมาสติเปนวริาคะเพราะต้ังม่ัน สัมมาสมาธิเปนวิราคะเพราะไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนวิราคะ 
เพราะต้ังม่ัน ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะเลือกเฟน วิริยสัมโพชฌงคเปนวริาคะเพราะ 
ประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะแผซานไป ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความ 
สงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวริาคะเพราะความ 
พิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนวิราคะเพราะความไมหวัน่ไหวไปในความไมมีศรัทธา วิริยพละเปน  
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วิราคะเพราะความไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวไปใน 
ความประมาท สมาธิพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนวิราคะ 
เพราะความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนวิราคะ เพราะความนอมใจเช่ือ วิริยินทรียเปน 
วิราคะเพราะความประคองไว  สตินทรียเปนวิราคะเพราะความต้ังม่ัน สมาธินทรียเปนวิราคะเพราะ 
ความไม ฟุงซาน ปญญินทรียเปนวิราคะเพราะความเห็น อินทรียเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนใหญ  
พละเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมหวัน่ไหว โพชฌงคเปนวิราคะเพราะอรรถวานําออกไป มรรคเปน 
วิราคะเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนวิราคะเพราะอรรถวาต้ังม่ัน สัมมัปปธานเปนวิราคะ 
เพราะอรรถวาเร่ิมต้ังไว อิทธิบาทเปนวิราคะเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวิราคะเพราะอรรถวา 
เปนของถองแทสมถะเปนวิราคะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนวิราคะเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น  
สมถวิปสสนาเปนวิราคะเพราะอรรถวามีกจิเปนอันเดียวกัน ธรรมท่ีคูกันเปนวิราคะเพราะอรรถวาไม 
ลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาสํารวมจิตตวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมฟุงซาน  
ทิฐิวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนวิราคะเพราะอรรถวาพนวิเศษ วิชชาเปนวิราคะ 
เพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุติเปนวิราคะเพราะอรรถวาสละ ขยญาณเปนวิราคะเพราะอรรถวาตัด 
ขาด ฉันทะเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะ 
เปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนท่ีรวม เวทนาเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนท่ีประชุมลง สมาธิเปนวิราคะ 
เพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนวิราคะเพราะอรรถวา 
เปนธรรมท่ียิ่งกวาธรรมนั้นๆวิมุติเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนสารธรรม สัมมาทิฐิเปนมรรค 
เพราะความเหน็ สัมมาสังกัปปะเปนมรรคเพราะความดําริ ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนมรรค 
เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด วิราคะเปนมรรคอยางนี้ ฯ 
        [๕๙๓] วมุิติเปนผลอยางไร ในขณะโสดาปตติผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น พน 
จากมิจฉาทิฐิ พนจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุต ิ
มีวิมุติเปนอารมณ มีวิมุตเิปนโคจร เขามาประชุมในวิมุติ ตั้งอยูในวิมุติ ประดิษฐานอยูใน 
วิมุติ วิมุตใินคําวา วิมุตฺตนิี้มี ๒ คือ นิพพาน เปนวิมุติ ๑ ธรรมท้ังปวงท่ีเกิดเพราะสัมมา 
ทิฐิมีนิพพานเปนอารมณ เปนวิมุติ ๑ เพราะฉะนัน้ วิมุตจิงึเปนผล สัมมาสังกัปปะดวยอรรถ 
วาดําริ พนจากมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนดพนจากมิจฉาวาจา ฯลฯสัมมา 
กัมมันตะดวยอรรถวาต้ังไวดวยดี พนจากมิจฉากัมมันตะฯลฯ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีพ 
ใหผองแผว พนจากมิจฉาอาชีวะ ฯลฯสัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว พนจากมิจฉาวายามะ   
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ฯลฯ สัมมาสติดวยอรรถวาต้ังม่ัน พนจากมิจฉาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน พน 
จากมิจฉาสมาธิ พนจากกเิลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสังกัปปะเปนตนนั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตร 
ภายนอก วิมุตมีิวิมุติเปนอารมณ มีวิมุตเิปนโคจร ประชุมเขาในวิมุติ ตั้งอยูในวิมุติ ประดิษ 
ฐานอยูในวิมุต ิวิมุติในคําวา วิมุตฺติ นี้มี ๒คือ นิพพานเปนวิมุติ ๑ ธรรมท้ังปวงท่ีเกดิ 
เพราะมีนิพพานเปนอารมณเปนวิมุติ๑ เพราะฉะน้ัน วิมุตจิึงเปนผล ฯ 
        [๕๙๔] ในขณะสกทาคามิผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถ 
วาไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน กามราคานุสัยปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆพนจากกิเลส 
ท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้นจากขันธและจากสรรพนิมิตรภายนอก ... เพราะฉะนั้น วิมุตจิึงเปน 
ผล ฯ 
        [๕๙๕] ในขณะอนาคามิผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวา 
ไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ 
พนจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตรภายนอก ... เพราะ 
ฉะนั้น วิมุติจึงเปนผล ฯ 
        [๕๙๖] ในขณะอรหัตผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวา 
ไมฟุงซาน ยอมพนจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชามานานุสัย ภวราคานุสัย  
อวิชชานุสัยพนจากกเิลสท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้นจากขันธและจากสรรพนมิิตรภายนอก  
วิมุติมีวิมุตเิปนอารมณ มีวิมุติเปนโคจรประชุมเขาในวิมุติ ตั้งอยูในวิมุติ ประดิษฐานอยูใน 
วิมุติ วิมุตใินคําวา วิมุตฺตนิี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิมุติ ๑ ธรรมท้ังปวงท่ีเกดิเพราะมีนิพพาน 
เปนอารมณเปนวิมุติ ๑ เพราะฉะนัน้ วิมุตจิงึเปนผล ฯ 
        [๕๙๗] สัมมาทิฐิเปนวิมุติเพราะความเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนวิมุติเพราะความไม 
ฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนวิมุติ เพราะความต้ังไวม่ัน ฯลฯอุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวิมุต ิ
เพราะความพจิารณาหาทาง สัทธาพละเปนวิมุติเพราะความไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา ฯลฯ 
 ปญญาพละเปนวิมุติเพราะความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนวิมุติเพราะความนอมใจ 
เช่ือฯลฯ ปญญินทรียเปนวิมุติเพราะความเห็น อินทรียเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนใหญพละ 
เปนวิมุติเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนเคร่ืองนําออก มรรคเปน 
วิมุติ เพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนวิมุติเพราะอรรถวาต้ังม่ัน สัมมัปปธานเปนวิมุติ  
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เพราะอรรถวาเร่ิงต้ังไว อิทธิบาทเปนวิมุติเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวิมุติเพราะอรรถวา 
เปนของถองแท สมถะเปนวมุิติเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนวิมุติเพราะอรรถวาพิจารณา 
เห็น สมถวิปสสนาเปนวิมุติเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกัน ธรรมท่ีเปนคูกันเปนวมุิติเพราะ 
อรรถวาไมลวงเกินกนั สีลวสุิทธิเปนวิมุติเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวสุิทธิเปนวิมุติเพราะอรรถ 
วาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิเปนวิมุติเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนวิมุติเพราะอรรถวาพน วิชชา 
เปนวิมุติเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุติเปนวิมุติเพราะอรรถวาสละ ญาณในความไมเกิดข้ึน 
เปนวิมุติ เพราะอรรถวาระงับ ฉันทะเปนวมุิติเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการ เปนวมุิติเพราะ 
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนท่ีรวม เวทนาเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปน 
ท่ีประชุม สมาธิเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญา 
เปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุตเิปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนสารธรรม  
นิพพานอันหยัง่ลงในอมตะเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนท่ีสุด วิมุติเปนผลอยางนี้ วิราคะ เปน 
มรรค วิมุติเปนผล ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                        จบวิราคกถา ฯ 
                        ______  
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                   ยคุนัทธวรรค ปฏิสัมภิทากถา 
        [๕๙๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี  
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุเบญจวัคคียวาดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสุด ๒ ประการนี้  
บรรพชิตไมควรเสพ สวนสุด ๒ประการเปนไฉน คือ การประกอบความพัวพนักามสุขในกาม 
ท้ังหลาย อันเปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย 
ประโยชน ๑ การประกอบการทําตนใหลําบาก เปนทุกข ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวย 
ประโยชน ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มัชฌิมาปฏิปทาอันไมเกีย่วของสวนสุดท้ัง ๒ ประการนี้นั้น ตถาคต 
ตรัสรูแลว ทําจักษุทําญาณ (เห็นประจักษรูชัด) ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิง่ เพื่อความ 
ตรัสรู เพื่อนิพพานดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาท่ีตถาคตตรัสรูแลว ทําจักษุ ทําญาณ 
 เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพานนั้น เปนไฉน  อริยมรรคมีองค 
 ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้นั้นแล ตถาคตตรัสรู 
แลว ทําจกัษุ ทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ 
        [๕๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ แมความเกิดก็เปนทุกข แมความแก 
ก็เปนทุกข แมความปวยไขกเ็ปนทุกข แมความตายก็เปนทุกขความประจวบกับสัตวและสังขาร 
อันไมเปนท่ีรักเปนทุกข ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนท่ีรักเปนทุกข แมความไมได 
สมปรารถนาก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขสมุทัยสัจนี้แล 
 คือ ตัณหาอันใหเกดิในภพตอไป อันสหรคตดวยความกาํหนัดดวยสามารถความเพลิดเพลิน เปน 
เหตุใหเพลินในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตณัหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ทุกข 
นิโรธอริยสัจนี้แล คือ ความดับตัณหานั้นแลโดยความสํารอกไมเหลือความสละ ความสละคืน 
 ความปลอย ความไมพวัพัน ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้แล คือ อริยมรรค 
มีองค ๘ คือ สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาสมาธิ ฯ 
        [๖๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง  
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 เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ียังไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรา 
กําหนดรูแลว ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ี 
เราไมเคยไดฟงมากอนวา นีทุ้กขสมุทัยอริยสัจ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา  
แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนีน้ั้นแล ควรละ 
 ฯลฯเราละไดแลว ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ี 
เราไมเคยไดฟงมากอนวา นีทุ้กขนิโรธอริยสัจ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา  
แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนโิรธอริยสัจนี้นั้นแล ควร 
ทําใหแจง ฯลฯเราทําใหแจงแลว ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ี 
เราไมเคยไดฟงมากอนวา นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูกรภิกษท้ัุงหลาย จักษุ ญาณ ปญญา  
วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจนี้นั้นแล ควรเจริญฯลฯ เราไดเจริญแลว ฯ 
        [๖๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ยถาภูตญาณทัสนะมีวนรอบ ๓ มีอาการ๑๒ ดวยประการ 
ฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา ยงัไมหมดจดดี เพียงใดเรากย็งัไมปฏิญาณวา ไดตรัสรูพระอนุตร 
สัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  
เทวดาและมนษุย เพยีงนัน้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย แตเม่ือใดแล ยถาภูตญาณทัสนะมีวนรอบ๓ มีอาการ  
๑๒ ดวยประการฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา หมดจดดีแลว เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูอนุตรสัมมา 
สัมโพธิญาณในโลกพรอมท้ัง เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนษุย กแ็ลญาณทัสนะเกดิข้ึนแกเราวา เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินีมี้ในท่ีสุด  
บัดนี้ ไมมีการเกิดในภพตอไป พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภกิษุปญจวัคคีย 
ช่ืนชมยินดีพระพทุธภาษิตของพระผูมีพระภาค กแ็ลเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้ 
อยู ธรรมจักษอัุนปราศจากธุลีปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแกทานพระโกณฑัญญะวาส่ิงใดส่ิงหนึ่งมี 
ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา ฯ  
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        ก็เม่ือพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแลว ภุมมเทวดา กป็ระกาศกองวา พระผูมี 
พระภาคทรงยงัธรรมจักรอันประเสริฐนี้ ท่ีสมณพราหมณเทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกให 
เปนไปไมได ใหเปนไปแลว ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เทวดาชัน้จาตุมมหาราช 
ไดฟงเสียงของภุมมเทวดาแลว ฯลฯ เทวดาช้ันดาวดึงส เทวดาช้ันยามา เทวดาชัน้ดุสิต เทวดา 
ช้ันนิมมานรดี เทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัตดี เทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมก็ประกาศกองวา พระผูมี 
พระภาคทรงยงัธรรมจักรอันประเสริฐนี้ ท่ีสมณพราหมณ เทวดามาร พรหม หรือใครๆ ในโลก  
ใหเปนไปไมได ใหเปนไปแลว ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ฯ 
        เพราะเหตุดังนี้แล โดยขณะระยะครูเดียวนั้น เสียงก็บันลือล่ันไปจนตลอดพรหมโลก  
และหม่ืนโลกธาตุนี้ ก็สะเทือนสะทานหวัน่ไหว อนึ่งแสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ก็ปรากฏ 
ข้ึนในโลก ลวงเสียซ่ึงเทวานภุาพของเทวดาท้ังหลาย ฯ 
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเปลงอุทานวา ทานผูเจริญ ภิกษุโกณฑัญญะไดรูแลว 
หนอ ทานผูเจริญ ภิกษุโกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะอุทานดังนี้แล ทานโกณฑัญญะจึงมีนามวา 
 อัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้ ฯ 
        [๖๐๒] จกัษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคย 
มากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ คําวา จักษุเกดิข้ึน ... แสงสวางเกิดข้ึน นี้ เพราะอรรถวากระไร 
        คําวา จักษุเกิดข้ึน เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดข้ึน เพราะอรรถวารู คําวา  
ปญญาเกิดขึ้น เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกดิข้ึนเพราะอรรถวาแทงตลอด คําวา แสง 
สวาง เกิดข้ึน เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม แสงสวางเปนธรรม  
ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของ 
ธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิ 
สัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในธรรม 
ท้ังหลายวา ธรรมปฏิสัมภิทา ฯ 
        ความเหน็เปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความแทงตลอดเปน 
อรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา  
อรรถเหลาใดเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทาอรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถ  
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เหลาใดเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น  
ทานจึงเรียกญาณในอรรถท้ังหลายวา อรรถปฏิสัมภิทา ฯ 
        การกลาวพยัญชนะนิรุตเิพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนะนิรุติเพื่อแสดง 
อรรถ ๕ ประการ นิรุติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและ 
อรรถเหลาใด เปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทาธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา  
ธรรมและอรรถเหลาใดเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุติ 
ปฏิสัมภิทาเพราะเหตุนัน้ ทานจึงเรียกญาณในนิรุติท้ังหลายวา นิรุติปฏิสัมภิทา ฯ 
        ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณ 
ในนิรุติ ๑๐ ประการ เปนอารมณและ เปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใดเปน 
อารมณของปฏิภาณปฏิสัมภทิา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภทิา ญาณใน 
ธรรมเหลาใด เปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิภาณปฏิ 
สัมภิทาเพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณท้ังหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ฯ 
        [๖๐๓] จกัษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคย 
ไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแลควรกําหนดรู ฯลฯเรากําหนดรูแลว คําวา จกัษุเกิดข้ึน  
ญาณ เกิดข้ึน ปญญาเกิดขึ้น วิชชาเกดิข้ึนแสงสวางเกิดข้ึน เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        คําวา จักษุเกิดข้ึน เพราะอรรถวาเห็น ... คําวา แสงสวางเกดิข้ึนเพราะอรรถวา 
สวางไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ... แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจร 
ของธรรมปฏิสัมภิทา ... เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณท้ังหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
ในทุกขอริยสัจมีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ 
        [๖๐๔] จกัษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลาย ท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  
นี้ทุกขสมุทัยสัจ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา 
 ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล ควรละ ฯลฯเราละไดแลว ฯลฯ ในทุกขสมุทัยอริยสัจ มีธรรม ๑๕  
มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ 
        จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธ 
อริยสัจ ฯลฯ จกัษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธ   
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อริยสัจนี้นั้นแล ควรทําใหแจง ฯลฯเราทําใหแจงแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธอริยสัจ มีธรรม ๑๕  
มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ 
        จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคย ไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  
มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ  
๑๖๐มีญาณ ๒๔๐ ฯ 
        [๖๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไม 
เคยไดฟงมากอนวา การพจิารณาเห็นกาย ในกายนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุ ฯลฯ แสงสวาง 
 เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกาย ในกายน้ีนั้นแล ควร 
เจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวการพิจารณาเห็น เวทนาในเวทนาท้ังหลายน้ี ฯลฯ การพิจารณาเหน็ 
จิตในจตินี้ฯลฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมา 
กอนวา การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายน้ี ดกูรภกิษุท้ังหลาย จกัษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึน 
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเหน็ธรรม ในธรรมท้ังหลายน้ีนั้นแล  
ควรเจริญ ฯลฯเราเจริญแลว ฯ 
        จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคย ไดฟงมากอนวา การพจิารณา 
เห็นกายในกายน้ี ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  
ก็การพิจารณาเห็นกายในกายน้ีนัน้แลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักษุเกิดข้ึน ญาณ 
เกิดข้ึน ปญญาเกิดข้ึนวิชชาเกดิข้ึน แสงสวางเกิดข้ึน เพราะอรรถวากระไร 
        จักษุเกิดข้ึน เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดข้ึน เพราะอรรถวารู คําวา ปญญา 
เกิดข้ึน เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกิดข้ึน เพราะอรรถวาแทงตลอด คําวา แสงสวาง  
เกิดข้ึน เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม  แสงสวางเปนธรรม 
 ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและโคจรแหงธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของธรรม 
ปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภทิา  
ธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในธรรมท้ังหลายวา ธรรม 
ปฏิสัมภิทา ฯ  
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        ความเหน็เปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความแทงตลอดเปน 
อรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา  
อรรถเหลาใดเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทาอรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถ 
เหลาใดเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงเรียกญาณในอรรถท้ังหลายวาอรรถปฏิสัมภิทา ฯ 
        การกลาวพยัญชนะนิรุตเิพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนะนิรุติเพื่อแสดง 
อรรถ ๕ ประการ นิรุติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและ 
อรรถเหลาใดเปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทาธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา  
ธรรมและอรรถเหลาใดเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุติ 
ปฏิสัมภิทาเพราะเหตุนัน้ ทานจึงเรียกญาณในนิรุติท้ังหลายวานิรุติปฏิสัมภิทา ฯ 
        ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณ 
ในนิรุติ ๑๐ ประการ เปนอารมณและเปนโคจรของปฏิภานปฏิสัมภิทาญาณในธรรมเหลาใดเปน 
อารมณของปฏิภาณปฏิสัมภทิา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภทิา ญาณใน 
ธรรมเหลาใดเปนโคจรของปฏิภานปฏิสัมภิทาญาณในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนัน้ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณท้ังหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาในสติ 
ปฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ การ 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายน้ี ฯลฯ การพิจารณาเหน็จิตในจิตนี้ฯลฯ ฯ 
        จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา การพจิารณา 
เห็นธรรมในธรรมท้ังหลายนี ้ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟง 
มากอนวา ก็การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายน้ีนัน้ ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ใน 
สติปฏฐานคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ 
 ๖๐ ในสติปฏฐาน ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ ๑๒๐มีญาณ ๒๔๐ ฯ 
        [๖๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไม 
เคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาท 
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิต 
และปธานสังขารนี้ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 294 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอน 
วา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง  
เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสา 
และปธานสังขารนี้นั้นแลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯ 
        [๖๐๗] จกัษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา 
 อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดข้ึน 
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธาน 
สังขารนี้นั้นแล ควรเจริญฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จกัษุเกดิข้ึน ... แสงสวางเกดิข้ึน เพราะ 
อรรถวาสวางไสว ... ฯ 
        จักษุเปนธรรม ... เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณท้ังหลายวาปฏิภาณปฏิสัม 
ภิทา ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มี 
นิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ  
อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธานสังขารนี้ ฯ 
        จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาท 
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ฯลฯจักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนใน 
ธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวมัิงสาและปธาน 
สังขารนี้นั้นแล ควรเจริญฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวย 
วิมังสาและปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ในอิทธิบาท๔ มีธรรม ๖๐ 
 มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ ๑๒๐ มีญาณ ๒๔๐ ฯ 
        [๖๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีพระวปิสสี 
โพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทัย สมุทัย ดูกรภิกษุท้ังหลายจักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิด 
ข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีพระวปิสสีโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา นิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิต 
ของพระวิปสสีโพธิสัตว มีธรรม๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีพระสิขีโพธิสัตว  
ฯลฯ พระเวสสภูโพธิสัตว ฯลฯ พระกกุสันธโพธิสัตว ฯลฯพระโกนาคมนโพธิสัตว ฯลฯ 
 พระกัสสปโพธิสัตว ไมเคยไดฟงมากอนวาสมุทัย สมุทัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯ แสง  
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สวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีพระกัสสปโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา นิโรธ นิโรธ ใน 
ไวยกรณภาษติของพระกัสสปโพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุติ ๒๐มีญาณ ๔๐ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีพระโคดมโพธิสัตว 
ไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทัย สมุทัย ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯแสงสวาง เกิดข้ึนในธรรม 
ท้ังหลายท่ีพระโคดมโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวานิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิตของพระโคดม 
โพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ๑๐ มีนิรุติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ ฯ 
        ในไวยากรณภาษติ ๗ ของพระโพธิสัตว ๗ องค มีธรรม ๗๐ มีอรรถ๗๐ มีนิรุติ ๑๔๐  
มีญาณ ๒๘๐ ฯ 
        [๖๐๙] จกัษุ ... แสงสวางเกิดข้ึนวา อรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา  เรารูแลว เหน็แลว  
ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ตลอดหมดดวยปญญา อรรถวารูยิ่ง ท่ีเราไมถูกตองแลว 
ดวยปญญา ไมมี ในอรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ 
 ๑๐๐ ฯลฯ อรรถวากําหนดรูแหงปริญญา ฯลฯ อรรถวาละแหงปหานะ ฯลฯ อรรถวาเจริญแหง 
ภาวนา ฯลฯ ฯ 
        จักษุ ... แสงสวางเกิดข้ึนวา อรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา เรารูแลว เห็นแลว ทราบ 
แลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญาอรรถวาทําใหแจง ท่ีเราไมถูกตองแลว 
ดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มี 
ญาณ ๑๐๐ ในอรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา ในอรรถวากําหนดรูแหงปริญญา ในอรรถวาละแหงปหานะ 
ในอรรถวาเจริญแหงภาวนา ในอรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ ๑๒๕ มี 
นิรุติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ ฯ 
        [๖๑๐] จกัษุ ... แสงสวางเกิดข้ึนวา อรรถวากองแหงขันธท้ังหลายเรารูแลว เหน็แลว 
 ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อรรถวากอง ท่ีเราไมถูกตองแลว 
ดวยปญญา ไมมี ในอรรถวากองแหงขันธท้ังหลาย มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ ญาณ  
๑๐๐จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนวา อรรถวาทรงไวแหงธาตุท้ังหลาย ฯลฯอรรถวาบอเกิด 
แหงอายตนะท้ังหลาย อรรถวาปจจยัปรุงแตงแหงสังขตธรรมท้ังหลาย อรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหง 
อสังขตธรรม เรารูแลว เห็นแลวทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอด หมดดวยปญญา 
 อรรถวาปจจัยไมปรุงแตง ท่ีเราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาปจจยัไมปรุงแตงแหง 
อสังขตธรรม มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในอรรถวากองแหงขันธท้ังหลาย  
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 ในอรรถวาทรงไวแหงธาตุท้ังหลาย ในอรรถวาบอเกิดแหงอายตนะท้ังหลาย ในอรรถวาปจจัยปรุง 
แตงแหงอสังขตธรรมท้ังหลายในอรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ  
๑๒๕ มีนิรุติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ ฯ 
        [๖๑๑] จกัษุ ... แสงสวางเกิดข้ึนวา อรรถวาทนไดยากแหงทุกขเรารูแลว เหน็แลว  
ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญาอรรถวาทนไดยาก ท่ีเราไมถูกตอง 
แลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทนไดยากแหงทุกข มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มี 
ญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯแสงสวางเกิดข้ึนวา อรรถวาเหตุใหเกิดแหงสมุทัย ฯลฯ อรรถวาดับแหง 
นิโรธอรรถวาเปนทางแหงมรรค เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว 
ตลอดหมดดวยปญญา อรรถวาเปนทางท่ีเราไมถูกตองแลวดวยปญญาไมมี ในอรรถวาเปนทางแหง 
มรรค มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐มีญาณ ๑๐๐ ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๑๐๐ มีอรรถ 
 ๑๐๐ มีนิรุติ ๒๐๐ มีญาณ ๔๐๐ ฯ 
        [๖๑๒] จกัษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดข้ึนวา อรรถวาความแตกฉานในอรรถแหงอรรถ 
ปฏิสัมภิทา เรารูแลว เหน็แลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา  
อรรถวาความแตกฉานในอรรถ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาความแตกฉานใน 
อรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯ แสง 
สวางเกิดข้ึนวา อรรถวาความแตกฉานในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา อรรถวาความแตกฉานในนรุิติ 
แหงนิรุติปฏิสัมภิทา อรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา เรารูแลว เห็นแลว 
 ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณ ท่ี 
เราไมถูกตองแลวไมมี ในอรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๒๕มี 
อรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในปฏิสัมภิทา ๔ มีธรรม ๑๐๐มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรุติ ๒๐๐  
มีญาณ ๔๐๐ ฯ 
        [๖๑๓] จกัษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดข้ึนวา อินทรียปโรปริยัติญาณ เรารูแลว เหน็แลว 
 ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อินทรียปโรปริยัติญาณ เราไมถูกตอง 
แลวดวยปญญา ไมมี ในอินทรียปโรปริยัติญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 
จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดข้ึนวา ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอนุสัยของสัตวท้ังหลาย ฯลฯ  
ยมกปาฏิหาริยญาณ มหากรุณาสมาปตติญาณ อนาวรณญาณ เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทํา  
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ใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อนาวรณญาณ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี  
ในอนาวรณญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในพุทธธรรม ๖ มีธรรม  
๑๕๐ มีอรรถ ๑๕๐ มีนิรุติ ๓๐๐ มีญาณ๖๐๐ ในปกรณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๘๕๐ มีอรรถ ๘๕๐  
มีนิรุติ ๑๗๐๐มีญาณ ๓๔๐๐ ฉะนี้แล ฯ 
                        จบปฏิสัมภิทากถา 
                        ______  
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                   ยคุนัทธวรรค ธรรมจักรกถา 
        [๖๑๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี  
ฯลฯ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานพระโกณฑญัญะ จึงมีช่ือวาอัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้ ฯ 
        จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอน 
วา นี้ทุกขอริยสัจ ... คําวา แสงสวางเกิดข้ึนเพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ญาณเปนธรรม ความรูเปนอรรถ ปญญาเปนธรรม  
ความรูท่ัวเปนอรรถ วิชชาเปนอรรถ ความแทงตลอดเปนธรรมแสงสวางเปนธรรม ความสวาง 
ไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้เปนท่ีตั้งแหงทุกข เปนท่ีตั้งแหงสัจจะ มีสัจจะ 
เปนอารมณ มีสัจจะเปนโคจร สงเคราะหเขาในสัจจะ นบัเนื่องในสัจจะ เขามาประชุมในสัจจะ 
ตั้งอยูในสัจจะ ประดิษฐานอยูในสัจจะ ฯ 
        [๖๑๕] ช่ือวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
ช่ือวาธรรมจักร เพราะอรรถวาพระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ทรงใหจกัร 
และธรรมเปนไป ทรงใหจกัรเปนไปโดยธรรม ทรงใหจกัรเปนไปโดยการประพฤติเปนธรรม ทรง 
ดํารงอยูในธรรมใหจักรเปนไป ทรงประดษิฐานอยูในธรรมใหจักรเปนไป ทรงใหประชาชประดิษ 
ฐานอยูในธรรมใหจกัรเปนไป ทรงบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจกัรเปนไป ทรงยงัประชาชนให 
บรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจกัรเปนไป ทรงบรรลุถึงความยอดเยีย่มในธรรมใหจกัรเปนไป ทรง 
ใหประชาชนใหบรรลุถึงความยอดเยี่ยมในธรรมใหจักรเปนไป ทรงบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรม 
ใหจกัรเปนไป ทรงใหประชาชนบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรมใหจกัรเปนไป ทรงสักการะธรรม 
ใหจกัรเปนไป ทรงเคารพธรรมใหจักรเปนไป ทรงนับถือธรรมใหจักรเปนไปทรงบูชาธรรมใหจักร 
เปนไป ทรงนอบนอมธรรมใหจกัรเปนไป ทรงมีธรรมเปนธงใหจกัรเปนไป ทรงมีธรรมเปนยอดให 
จักรเปนไป ทรงมีธรรมเปนใหญใหจักรเปนไป ช่ือวาธรรมจักรเพราะอรรถวา ก็ธรรมจักรนั้นแล  
สมณะพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปไมได ช่ือวาธรรมจักรเพราะ 
อรรถวาสัทธินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมนั้นเปนไป ...ปญญินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมนั้นเปนไป   
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สัทธาพละเปนธรรม ...ปญญาพละเปนธรรม สติสัมโพชฌงคเปนธรรม ... อุเบกขาสัมโพชฌงค 
เปนธรรม สัมมาทิฐิเปนธรรม ... สัมมาสมาธิเปนธรรม อินทรียเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนใหญ  
พละเปนธรรมเพราะอรรถวาไมหวัน่ไหว โพชฌงคเปนธรรมเพราะอรรถวานําออก มรรคเปนธรรม 
เพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนธรรมเพราะอรรถวาต้ังม่ัน สัมมัปปธานเปนธรรมเพราะอรรถ 
วาต้ังไว อิทธิบาทเปนธรรมเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนของแทสมถะ 
เปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนธรรมเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถวิปสสนา 
เปนธรรมเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกนั ธรรมท่ีเปนคูเปนธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน 
 ศีลวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวาสํารวม จติตวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ 
เปนธรรมเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนธรรมเพราะอรรถวาพน วิชาเปนธรรมเพราะอรรถวาแทง 
ตลอด วิมุติเปนธรรมเพราะอรรถวาบริจาค ญาณในความส้ินไปในธรรมเพราะอรรถวาตัดขาด ญาณ 
ในความไมเกดิข้ึนเปนธรรมเพราะอรรถวาระงับ ฉันทะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปน 
ธรรมเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนท่ีรวม เวทนาเปนธรรมเพราะ 
อรรถวาเปนท่ีประชุม สมาธิเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนประธานสติเปนธรรมเพราะอรรถวาเปน 
ใหญ ปญญาเปนธรรมเพราะอรรถวายิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุติเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนแกนสาร 
 นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนท่ีสุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ 
        [๖๑๖] จกัษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ 
ทุกขอริยสัจนีน้ั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรากําหนดรูแลว คําวาจักษุเกดิข้ึนเพราะอรรถวากระไร 
 ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดข้ึนเพราะอรรถวากระไร ฯ 
        คําวา จักษุเกิดข้ึนเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดข้ึนเพราะอรรถวาสวาง 
ไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ 
 ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนท่ีตั้งแหงทุกข ...ประดิษฐานอยูในสัจจะ ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน 
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ 
        [๖๑๗] จกัษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลาย ท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  
นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็  
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ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นัน้แล ควรละ ฯลฯเราละไดแลว คําวา จักษุเกดิข้ึนเพราะอรรถวากระไร  
ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดข้ึน เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        คําวา จักษุเกิดข้ึนเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดข้ึนเพราะอรรถวาสวาง 
ไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปน 
อรรถ ธรรม ๕ ประการนี้ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนท่ีตั้งแหงสมุทัยเปนท่ีตั้งแหงสัจจะ ฯลฯ เปน 
ท่ีตั้งแหงนิโรธ เปนท่ีตั้งแหงมรรค เปนท่ีตั้งแหงสัจจะ มีสัจจะเปนอารมณ ... ประดิษฐานอยูใน 
สัจจะ ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน 
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนท่ีสุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ 
        [๖๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไม 
เคยไดฟงมากอนวา การพจิารณาเห็นกายในกายนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลายจักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึน 
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเหน็กายในกายน้ีนั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ  
เราเจริญแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟง 
มากอนวา การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายน้ี ฯลฯ การพิจารณาเหน็จิตในจิตนี้ ฯลฯ  
การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายน้ี ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวจักษุ ฯลฯ แสงสวาง  
เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายน้ี จกัษุ ฯลฯ  
แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา กก็ารพจิารณาเหน็กายในกายนี้นั้นแล  
ควรเจริญ ฯลฯเราเจริญแลว คําวา จักษุ เกดิข้ึนเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง 
เกิดข้ึนเพราะอรรถวากระไร ฯ 
        คําวา จักษุเกิดข้ึนเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดข้ึนเพราะอรรถวา 
สวางไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ 
 ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนท่ีตั้งแหงกายเปนท่ีตั้งแหงสติปฏฐาน ฯลฯ เปนท่ีตั้งแหง 
เวทนา เปนท่ีตัง้แหงสติปฏฐาน ฯลฯ เปนท่ีตั้งแหงจิต เปนท่ีตั้งแหงสติปฏฐาน เปนท่ีตั้งแหง 
ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสติปฏฐาน มีสติปฏฐานเปนอารมณ ... ประดิษฐานอยูในสติปฏฐาน ฯ  
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        ช่ือวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน 
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ 
        [๖๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคย 
ไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวย 
สมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้นั้นแลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 จักษุ ฯลฯแสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวย 
สมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธาน 
สังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวย 
สมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้นั้นแล  ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯ 
        จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาท 
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรม 
ท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ 
นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวคําวา จกัษุเกดิข้ึนเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง 
เกิดข้ึนเพราะอรรถวากระไร ฯ 
        คําวา จักษุเกิดข้ึนเพราะอรรถวาเห็น ... คําวา แสงสวางเกดิข้ึนเพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ... แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ  
ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนท่ีตั้งแหงฉันทะเปนท่ีตั้งแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปน 
อารมณ ... ประดิษฐานอยูในอิทธิบาท ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน 
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ 
        จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาท 
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ จักษุ ฯลฯแสงสวาง เกดิข้ึนในธรรมท้ังหลาย  
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ท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวริิยะและปธานสังขารนี้นั้นแล 
 ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวคําวา จกัษุเกดิข้ึนเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดข้ึน 
เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        คําวา จักษุเกิดข้ึนเพราะอรรถวาเหน็ ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดข้ึนเพราะอรรถวา 
สวางไสว ฯ 
        จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ  
ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนท่ีตั้งแหงวิริยะเปนท่ีตั้งแหงอิทธิบาท ฯลฯ เปนท่ีตั้ง 
แหงจิต เปนท่ีตั้งแหงอิทธิบาท เปนท่ีตั้งแหงวิมังสา เปนท่ีต้ังแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปนอารมณ  
มีอิทธิบาทเปนโคจรสงเคราะหเขาในอิทธิบาท นับเนื่องในอิทธิบาท เขามาประชุมในอิทธิบาท ตั้ง 
อยูในอิทธิบาท ประดิษฐานอยูในอิทธิบาท ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน 
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนท่ีสุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ 
                        จบธรรมจักรกถา ฯ 
                        ________  
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                    ยคุนัทธวรรค โลกุตรกถา 
        [๖๒๐] ธรรมเหลาไหนเปนโลกุตระ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔  
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔สามัญผล ๔ และนิพพาน  
ธรรมเหลานี้เปนโลกุตระ ฯ 
        ช่ือวาโลกุตระ ในคําวา โลกุตฺตรา นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาโลกุตระ เพราะอรรถวา ขามพนโลก ขามพนแตโลก ขามไป 
จากโลก ลวงพนโลก ลวงพนโลกอยู เปนอดิเรกในโลก สลัดออกแตโลกสลัดออกจากโลก 
 สลัดไปจากโลก สลัดออกไปจากโลก สละออกแตโลกสละออกจากโลก สละออกไปจากโลก 
 ไมตั้งอยูในโลก ไมดํารงอยูในโลกไมติดอยูในโลก ไมเปอนในโลก ไมไลในโลก ไมไลดวยโลก 
ไมฉาบในโลกไมฉาบดวยโลก หลุดไปในโลก หลุดไปจากโลก พนไปจากโลก หลุดพนไปแต 
โลก ไมเกี่ยวของในโลก ไมเกี่ยวของดวยโลก พรากออกแตโลก พรากออกจากโลก พราก 
ออกไปแตโลก หมดจดแตโลก หมดจดกวาโลก หมดจดจากโลก สะอาดแตโลก สะอาดกวา 
โลก สะอาดจากโลก ออกแตโลก ออกจากโลก ออกไปจากโลก เวนแตโลก เวนจากโลก 
 เวนไปจากโลก ไมของในโลก ไมยึดในโลก ไมพัวพันในโลก ตัดโลกขาดอยู ตัดโลกขาดแลว 
ใหโลกระงับอยู ใหโลกระงับแลว ไมกลับมาสูโลก ไมเปนคติของโลก ไมเปนวิสัยของโลก 
 ไมเปนสาธารณะแกโลก สํารอกโลก ไมเวยีนมาสูโลกละโลก ไมยังโลกใหเกิด ไมลดโลก  
นําโลก กําจัดโลก ไมอบโลกใหงามลวงโลก ครอบงําโลกต้ังอยู ฉะนี้แล ฯ 
                        จบโลกุตรกถา 
                        ______  
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                        ยุคนัทธวรรค พลกถา 
        [๖๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พละ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธาพละ  
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลายพละ ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
        อีกอยางหน่ึง พละ ๖๘ ประการ คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ  
ปญญาพละ หริิพละ โอตตัปปพละ ปฏิสังขานพละ ภาวนาพละอนวัชชพละ สังคาหพละ  
ขันติพละ ปญญัตติพละ นิชฌัตติพละ อิสริยพละอธิษฐานพละ สมถพละ วิปสสนาพละ 
 เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ ขีณาสวพละ ๑๐ อิทธิพละ ๑๐ ตถาคตพละ ๑๐ ฯ 
        [๖๒๒] สัทธาพละเปนไฉน ช่ือวาสัทธาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปใน 
ความไมศรัทธา เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม เพราะความวาครอบงํากิเลสท้ังหลาย เพราะ 
ความวาเปนความสะอาดในเบ้ืองตนแหงปฏิเวธเพราะความวาเปนท่ีตั้งม่ันแหงจิต เพราะความวา 
เปนท่ีผองแผวแหงจิต เพราะความวาเปนเคร่ืองบรรลุคุณวิเศษ เพราะความวาแทงตลอดธรรมท่ียิ่ง 
เพราะความวาตรัสรูสัจจะ เพราะความวาใหการกบุคคลต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนสัทธาพละ ฯ 
        วิริยพละเปนไฉน ช่ือวาวิริยพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน  
เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคลต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปน 
วิริยพละ ฯ 
        สติพละเปนไฉน ช่ือวาสติพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความประมาท  
เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคลต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปน 
สติพละ ฯ 
        สมาธิพละเปนไฉน ช่ือวาสมาธิพละ เพราะอรรถวา ไมหวัน่ไหวไปในอุทธัจจะ  
เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการบุคคลตัง้อยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปน 
สมาธิพละ ฯ 
        ปญญาพละเปนไฉน ช่ือวาปญญาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความ 
ประมาท เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคลต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ 
 นี้เปนปญญาพละ ฯ  
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        [๖๒๓] หิริพละเปนไฉน ช่ือวาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายกามฉันทะดวยเนก 
ขัมมะ ละอายพยาบาทดวยความไมพยาบาท ละอายถีนมิทธะดวยโลกสัญญา ละอายอุทธัจจะดวย 
ความไมฟุงซาน ละอายวิจิกจิฉาดวยธรรมววัตถานละอายอวิชชาดวยญาณ ละอายอรติดวยความ 
ปราโมทย ละอายนิวรณดวยปฐมฌานฯลฯ ละอายสรรพกิเลสดวยอรหตัมรรค นี้เปนหิริพละ ฯ 
        โอตตัปปพละเปนไฉน ช่ือวาโอตตัปปพละ เพราะอรรถวา เกรงกลัว กามฉันทะ 
ดวยเนกขัมมะ ฯลฯ เกรงกลัวสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปนโอตตัปปพละ ฯ 
        ปฏิสังขานพละเปนไฉน ช่ือวาปฏิสังขานพละ เพราะอรรถวา พิจารณากามฉันทะ 
ดวยเนกขัมมะ ฯลฯ พิจารณาสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปนปฏิสังขานพละ ฯ 
        [๖๒๔] ภาวนาพละเปนไฉน ช่ือวาภาวนาพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเม่ือละ 
กามฉันทะยอมเจริญเนกขัมมะ เม่ือละพยาบาทยอมเจริญความไมพยาบาท ฯลฯ เม่ือละสรรพกิเลส 
ยอมเจริญอรหตัมรรค นี้เปนภาวนาพละ ฯ 
        อนวัชชพละเปนไฉน ช่ือวาอนวัชชพละ เพราะอรรถวา ในเนกขัมมะไมมีโทษนอย 
หนึ่ง เพราะละกามฉันทะไดแลว ในความไมพยาบาทไมมีโทษนอยหน่ึง เพราะละพยาบาทไดแลว  
ฯลฯ ในอรหัตมรรคไมมีโทษนอยหน่ึง เพราะละสรรพกเิลสไดแลว นี้เปนอนวัชชพละ ฯ 
        สังคาหพละเปนไฉน ช่ือวาสังคาหพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเม่ือละกาม 
ฉันทะ ยอมสะกดจิตไวดวยอํานาจเนกขัมมะ เม่ือละพยาบาท ยอมสะกดจิตไวดวยอํานาจความไม 
พยาบาท ฯลฯ เม่ือละสรรพกิเลส ยอมสะกดจิตไวดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนสังคาหพละ ฯ 
        [๖๒๕] ขันติพละเปนไฉน ช่ือวาขันติพละ เพราะอรรถวา เนกขัมมะยอมอดทน 
เพราะละกามฉันทะไดแลว ความไมพยาบาทยอมอดทนเพราะละพยาบาทไดแลว ฯลฯ อรหัตมรรค 
ยอมอดทนเพราะละสรรพกิเลสไดแลว นี้เปนขันติพละ ฯ 
        ปญญัตติพละเปนไฉน ช่ือวาปญญัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเม่ือละกาม 
ฉันทะ ยอมต้ังจิตไวดวยอํานาจเนกขัมมะ เม่ือละพยาบาทยอมต้ังจิตไวดวยอํานาจความไมพยาบาท 
 ฯลฯ เม่ือละสรรพกิเลส ยอมต้ังจิตไวดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนปญญัตติพละ ฯ 
        นิชฌัตติพละเปนไฉน ช่ือวานิชฌัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเม่ือละกาม 
ฉันทะ ยอมเพงจิตดวยอํานาจเนกขัมมะ เม่ือละพยาบาท ยอมเพงจิตดวยอํานาจความไมพยาบาท 
 ฯลฯ เม่ือละสรรพกิเลสยอมเพงจิตดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนนิชฌัตติพละ ฯ  
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        อิสริยพละเปนไฉน ช่ือวาอิสริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ  
ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถเนกขัมมะเม่ือละพยาบาท ยอมบังคับจิตใหเปนไป 
ตามอํานาจดวยสามารถความไมพยาบาทฯลฯ เม่ือละสรรพกิเลส ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจ 
ดวยสามารถอรหัตมรรคนี้เปนอิสริยพละ ฯ 
        อธิษฐานพละเปนไฉน ช่ือวาอธิษฐานพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจร เม่ือละกาม 
ฉันทะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถเนกขัมมะ เม่ือละพยาบาท ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถความ 
ไมพยาบาท ฯลฯ เม่ือละสรรพกิเลส ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถอรหัตมรรค นี้เปนอธิษฐานพละ ฯ 
        [๖๒๖] สมถพละเปนไฉน ความท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
เนกขัมมะ เปนสมถพละ ความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน ดวยสามารถความไมพยาบาท เปน 
สมถพละ ความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซานดวยสามารถอาโลกสัญญาเปนสมถพละ ฯลฯ ความ 
ท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซานดวยสามารถความเปนผูพจิารณาเห็นความสละคืนหายใจออก เปน 
สมถพละความท่ีจิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพจิารณาเหน็ความสละคืน 
หายใจเขา เปนสมถพละ ฯ 
        ช่ือวาสมถพละ ในคําวา สมถพล นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในนิวรณดวยปฐมฌาน เพราะอรรถ 
วา จิตไมหวัน่ไหวไปในวิตกวิจารดวยทุตยิฌาน เพราะอรรถวาจิตไมหวั่นไหวไปในปติดวย 
ตติยฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหวัน่ 
ไหวไปในรูปสัญญา ปฏิฆสัญญานานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา จิต 
ไมหวัน่ไหวไปในวิญญานญัจายตนสัญญา ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวาจิตไมหวัน่ 
ไหวไปในอากญิจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเพราะอรรถวา จิตไม 
หวั่นไหว ไมเอนเอียง ไมกวดัแกวงไปในอุทธัจจะ ในกิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะและในขันธ  
นี้เปนสมถพละ ฯ 
        [๖๒๗] วปิสสนาพละเปนไฉน อนิจจานุปสสนา เปนวิปสสนาพละทุกขานุปสสนา  
เปนวิปสสนาพละ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปสสนาเปนวิปสสนาพละการพิจารณาเห็นความไมเท่ียง 
ในรูป เปนวิปสสนาพละ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป เปนวิปสสนาพละ การ 
พิจารณาเห็นความไมเท่ียงในเวทนาในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและ  
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มรณะ เปนวิปสสนาพละ การพิจารณาเห็นทุกขในชราและมรณะ เปนวปิสสนาพละ การพิจารณา 
เห็นความสละคืนในชราและมรณะ เปนวิปสสนาพละ ฯ 
        ช่ือวา วิปสสนาพละ ในคําวา วิปสฺสนาพล นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวา วิปสสนาพละ เพราะอรรถวา จติไมหวัน่ไหวไปในนจิจสัญญา ดวยอนิจจานุ 
ปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสุขสัญญา ดวยทุกขานุปสสนา เพราะอรรถวา จิต 
ไมหวัน่ไหวไปในความเพลิดเพลิน ดวยนพิพิทานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวัน่ไหวไปใน 
ราคะ ดวยวิราคานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสมุทัย ดวยนิโรธานุปสสนา 
 เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในความถือม่ัน ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไม 
หวั่นไหว ไมเอนเอียง ไมกวดัแกวงไปในอวิชชา ในกิเลสอันสหรคตดวยอวิชชา และในขันธ  
นี้เปนวปิสสนาพละ ฯ 
        [๖๒๘] เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ เปนไฉน ช่ือวา เสกขพละ เพราะพระ 
เสขะยังตองศึกษาสัมมาทิฐิ ช่ือวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาทิฐินั้นเสร็จแลว  
ช่ือวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาสังกัปปะ ช่ือวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะ 
ศึกษาในสัมมาสังกัปปะนั้นเสร็จแลว ช่ือวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาวาจา ฯลฯ  
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ ฯลฯสัมมา 
วิมุติ ช่ือวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
 สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณสัมมาวมุิติ นั้นเสร็จแลว เสกขพละ ๑๐  
อเสกขพละ ๑๐ นี้ ฯ 
        [๖๒๙] ขีณาสวพละ ๑๐ เปนไฉน ภิกษุขีณาสพในศาสนาน้ี เปนผูเห็นดวยดีซ่ึง 
สังขารท้ังปวง โดยความเปนของไมเท่ียง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง แมขอท่ีภิกษ ุ
ขีณาสพเปนผูเห็นดวยดีซ่ึงสังขารท้ังปวง โดยความเปนของไมเท่ียงดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษขีุณาสพซ่ึงภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความส้ินอาสวะวา อาสวะ 
ท้ังหลายของเราส้ินไปแลว ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเหน็ดวยดีซ่ึงกามท้ังหลายวา เปรียบดวยหลุมถาน 
เพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง แมขอท่ีภิกษขีุณาสพเห็นดวยดีซ่ึงกามทั้งหลายวา 
 เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงนี้ กเ็ปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ซ่ึง 
ภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความส้ินอาสวะวา อาสวะท้ังหลายของเราส้ินไปแลว ฯ  
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        อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุขีณาสพเปนธรรมชาติโนมไป นอมไปเอนไปในวิเวก 
 ยินดใีนเนกขัมมะ ตั้งอยูในวิเวก ส้ินสูญไปจากธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะ โดยประการ 
ท้ังปวง แมขอท่ีจิตของภิกษขีุณาสพเปนธรรมชาติโนมไป นอมไป เอนไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก 
 ยินดใีนเนกขัมมะส้ินสูญไปจากธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ กเ็ปน 
กําลังของภิกษขีุณาสพ ซ่ึงภกิษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความส้ินอาสวะวา อาสวะท้ังหลายของเรา 
ส้ินไปแลว ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว แมขอท่ีภิกษ ุ
ขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดแีลวนี้ ก็เปนกําลังของพระขีณาสพ ซ่ึงพระขีณาสพไดอาศัย 
ปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา อาสวะท้ังหลายของเราส้ินไปแลว ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ 
 พละ ๕ โพชฌงค ๗ ฯลฯ อริยมรรค มีองค ๘เจริญดีแลว แมขอท่ีภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญ 
อริยมรรคมีองค ๘ เจริญดีแลวนี้กเ็ปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ซ่ึงภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณ 
ความส้ินอาสวะวาอาสวะท้ังหลายของเราสิ้นไปแลว นี้เปนกําลังของพระขีณาสพ ๑๐ ฯ 
        [๖๓๐] อิทธิพละ ๑๐ เปนไฉน ฤทธ์ิเพราะการอธิษฐาน ๑ ฤทธ์ิท่ีแผลงไดตางๆ ๑  
ฤทธ์ิท่ีสําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยญาณ ๑ ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธ์ิของพระอริยะ ๑  
ฤทธ์ิท่ีเกิดแตผลกรรม ๑ ฤทธ์ิของทานผูมีบุญ ๑ ฤทธ์ิท่ีสําเร็จมาแตวิชชา ๑ ช่ือวาฤทธ์ิ ดวย 
ความวาสําเร็จเพราะเหตุแหงการประกอบโดยชอบในสวนนั้นๆ อิทธิพละ ๑๐ นี้ ฯ 
        [๖๓๑] ตถาคตพละ ๑๐ เปนไฉน พระตถาคตในโลกน้ียอมทรงทราบซ่ึงฐานะโดย 
เปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะตามความเปนจริง แมขอท่ีพระตถาคตทรงทราบฐานะโดย 
เปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของพระตถาคต ซ่ึงพระ 
ตถาคตไดทรงอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบซ่ึงผลแหงกรรมสมาทาน ท้ังท่ีเปนสวนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง แมขอท่ีพระตถาคตทรงทราบซ่ึงผล 
แหงกรรมสมาทาน ท้ังท่ีเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปน 
จริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ  
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        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบปฏิปทาเคร่ืองใหถึงประโยชนท้ังปวง ตาม 
ความเปนจริง แมขอท่ีพระตถาคตทรงทราบปฏิปทาเคร่ืองใหถึงประโยชนท้ังปวง ตามความเปนจริงนี้  
ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบโลกธาตุตางๆ โดยความเปนอเนกธาตุ ตาม 
ความเปนจริง แมขอท่ีพระตถาคตทรงทราบโลกธาตุตางๆ โดยความเปนอเนกธาต ุตามความเปน 
จริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความท่ีสัตวท้ังหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน  
ตามความเปนจริง แมขอท่ีพระตถาคตทรงทราบความท่ีสัตวท้ังหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตาม 
ความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวอ่ืน 
 ของบุคคลอ่ืน ตามความเปนจริง แมขอท่ีพระตถาคตทรงทราบความย่ิงและหยอนแหงอินทรียของ 
สัตวอ่ืนและบคุคลอ่ืน ตามความเปนจริงนีก้็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออก 
 แหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริงแมขอท่ีพระตถาคตทรงทราบความเศรา 
หมอง ความผองแผว ความออก แหงฌานวิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริงนี้  
ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมากคือ ชาติหนึ่ง 
บาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ัง 
อุเทศดวยประการดังนี้ แมขอท่ีพระตถาคตทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่ง 
บาง สองชาติบาง ฯลฯนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงพิจารณาเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติดวยทิพยจกัษ ุ
อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย แมขอท่ีพระตถาคตทรงพิจารณาเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุต ิกําลังอุปบัติ 
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุยนีก้็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิตอันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู แมขอท่ีพระตถาคตทรงทําใหแจง 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
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ในปจจุบันเขาถึงอยูนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ซ่ึงพระตถาคตไดทรงอาศัยทรงปฏิญาณฐานะของ 
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ตถาคตพละ ๑๐ นี้ ฯ 
        [๖๓๒] ช่ือวาสัทธาพละ ช่ือวาวิริยพละ ช่ือวาสติพละ ช่ือวาสมาธิพละ ช่ือวา 
ปญญาพละ ช่ือวาหิริพละ ช่ือวาโอตตัปปพละ ช่ือวาปฏิสังขานพละ ช่ือวาตถาคตพละ เพราะ 
อรรถวากระไร ฯ 
        ช่ือวาสัทธาพละ เพราะอรรถวาไมหวัน่ไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา ช่ือวาวริิยพละ  
เพราะอรรถวาไมหวัน่ไหวไปในความเกียจคราน ช่ือวาสติพละเพราะอรรถวาไมหวัน่ไหวไปในความ 
ประมาท ช่ือวาสมาธิพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ช่ือวาปญญาพละ เพราะอรรถ 
วาไมหวั่นไหวไปในอวิชชา ช่ือวาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายอกุศลธรรมอันลามก ช่ือวา 
โอตตัปปพละ เพราะอรรถวา เกรงกลัวอกุศลธรรมอันลามก ช่ือวาปฏิสังขานพละเพราะอรรถวา  
พิจารณากเิลสท้ังหลายดวยญาณ ช่ือวาภาวนาพละ เพราะอรรถวาธรรมท้ังหลายท่ีเกดิในภาวนาน้ัน 
 มีกิจเปนอันเดยีวกัน ช่ือวาอนวัชชพละเพราะอรรถวา ในเนกขัมมะนั้นไมมีโทษนอยหน่ึง ช่ือวา 
สังคาหพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจรยอมสะกดจิตไวดวยเนกขัมมะเปนตนนั้น ช่ือวาขันติพละ  
เพราะอรรถวา เนกขัมมะเปนตนยอมอดทนตอนิวรณมีกามฉันทะเปนตน ช่ือวาปญญัตติพละ เพราะ 
อรรถวา พระโยคาวจรตั้งจิตไวดวยเนกขัมมะเปนตน ช่ือวานิชฌัตติพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจร 
ยอมเพงจิตดวยเนกขัมมะเปนตน ช่ือวาอิสริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมใหจิตเปนไป 
ตามอํานาจดวยเนกขัมมะเปนตน ช่ือวาอธิษฐานพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมต้ังจิตไวม่ันดวย 
เนกขมมะเปนตน ช่ือวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตมีอารมณเดยีวดวยเนกขัมมะเปนตน ช่ือวา 
วิปสสนาพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นธรรมท่ีเกิดในภาวนานั้น ช่ือวา 
เสกขพละ เพราะอรรถวา พระเสขะยังตองศึกษาในสัมมาทิฐิเปนตนนัน้ ช่ือวาอเสกขพละ เพราะ 
ความท่ีพระอเสขะศึกษาในสัมมาทิฐิเปนตนนั้นเสร็จแลว ช่ือวาขีณาสวพละ เพราะอรรถวา อาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไปแลวดวยความเห็นดวยดีนัน้ ช่ือวาอิทธิพละ เพราะอรรถวา ฤทธ์ิยอมสําเร็จเพราะ 
การอธิษฐานเปนตน เพราะเหตุแหงการประกอบโดยชอบในสวนนั้นๆช่ือวาตถาคตพละ เพราะ 
อรรถวาเปนกาํลังหาประมาณมิได ฉะนี้แล ฯ 
                         จบพลกถา 
                         ____  
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                        ยุคนัทธวรรค สุญกถา 
        [๖๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญพระองคตรัสวา โลกสูญ โลกสูญ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุ 
เพียงเทาไรหนอแล พระองคจึงตรัสวา โลกสูญ ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะวาสูญจากตนและจากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน  
ฉะนั้นเราจึงกลาววาโลกสูญ ดูกรอานนท อะไรเลาสูญจากตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตน ดูกรอานนท  
จักษุสูญจากตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตนรูปสูญจากตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตน จักขุวิญญาณสูญจากตน 
และส่ิงท่ีเนื่องดวยตนจกัขุสัมผัสสูญจากตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตน แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย ก็สูญจากตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตน หูสูญ 
 ฯลฯ เสียงสูญ จมูกสูญ กล่ินสูญ ล้ินสูญ รสสูญกายสูญ โผฏฐัพพะสูญ ใจสูญจากตน 
และส่ิงท่ีเนื่องดวยตน ธรรมารมณสูญจากตนและส่ิงท่ีเนือ่งดวยตน มโนวิญญาณสูญจากตนและ 
ส่ิงท่ีเนื่องดวยตนแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัส 
เปนปจจยั ก็สูญจากตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตน เพราะฉะนั้น เราจึงกลาววาโลกสูญ ฯ 
        [๖๓๔] ส่ิงท่ีสูญสูญ สังขารสูญ วิปริณามธรรมสูญ อัคคบทสูญ ลักษณะสูญ วิก 
ขัมภนสูญ ตทังคสูญ สมุจเฉทสูญ ปฏิปสสัทธิสูญนิสสรณะสูญ ภายในสูญ ภายนอกสูญ  
ท้ังภายในและภายนอกสูญ สวนท่ีเสมอกนัสูญ สวนท่ีไมเสมอกันสูญ ความแสวงหาสูญ ความ 
กําหนดสูญความไดเฉพาะสูญ การแทงตลอดสูญ ความเปนอยางเดยีวสูญ ความเปนตางๆ สูญ  
ความอดทนสูญ ความอธิษฐานสูญ ความม่ันคงสูญ การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล 
สูญ มีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญท้ังปวง ฯ 
        [๖๓๕] ส่ิงท่ีสูญสูญเปนไฉน จักษุสูญจากตน จากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน  จากความ 
เท่ียง ความยั่งยืน ความม่ันคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดาหูสูญ ฯลฯ จมูกสูญ   
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ล้ินสูญ กายสูญ ใจสูญจากตน จากส่ิงท่ีเนือ่งดวยตนจากความเท่ียง ความยั่งยืน ความมั่นคง  
และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดานี้ส่ิงท่ีสูญสูญ ฯ 
        [๖๓๖] สังขารสูญเปนไฉน สังขาร ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญ 
ชาภิสังขาร ปุญญาภิสังขาร สูญจากอปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร สูญ 
จากปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขารอเนญชาภิสังขาร สูญจากปุญญาภิสังขารและอปุญญา 
ภิสังขาร นี้สังขาร ๓ ฯ 
        สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร กายสังขาร สูญ 
จากวจีสังขารและจิตตสังขาร วจีสังขาร สูญจากกายสังขารและจิตตสังขาร จิตตสังขาร สูญ 
จากกายสังขารและวจีสังขาร นี้สังขาร ๓ ฯ 
        สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ สังขารสวนอดีต สังขารสวนอนาคต สังขารสวน 
ปจจุบัน สังขารสวนอดีต สูญจากสังขารสวนอนาคตและสังขารสวนปจจุบัน สังขารสวนอนาคต 
 สูญจากสังขารสวนอดีตและสังขารสวนปจจุบันสังขารสวนปจจุบัน สูญจากสังขารสวนอดีต 
และสังขารสวนอนาคต นี้สังขาร ๓นี้สังขารสูญ ฯ 
        [๖๓๗] วปิริณามธรรมสูญเปนไฉน รูปเกิดแลวสูญไปจากสภาพ (ปรกติเดิม) รูป 
หายไป แปรปรวนไปและสูญไป เวทนาเกดิแลว ฯลฯ สัญญาเกิดแลว สังขารเกิดแลว วิญญาณ 
เกิดแลว จักษุเกิดแลว ฯลฯ ภพเกดิแลวสูญไปจากสภาพ ภพหายไป แปรปรวนไปและสูญไป 
 นี้วิปริณามธรรมสูญ 
        [๖๓๘] อัคคบทสูญเปนไฉน บทนี้ คือ ความสงบแหง สังขารท้ังปวง ความสละ 
คืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกกิเลสความดบั นิพพาน เปนบทเลิศ เปนบท 
ประเสริฐ เปนบทวิเศษนี้อัคคบทสูญ ฯ 
        [๖๓๙] ลักษณะสูญเปนไฉน ลักษณะ ๒ คือ พาลลักษณะ ๑ ปณฑติลักษณะ ๑  
พาลลักษณะสูญจากปณฑติลักษณะ ปณฑติลักษณะสูญจากพาลลักษณะ ลักษณะ ๓ คือ อุปปาท 
ลักษณะ (ลักษณะความเกิดข้ึน)วยลักษณะ (ลักษณะความเส่ือมไป) ฐิตญัญถัตตลักษณะ (ลักษณะ 
เม่ือยังต้ังอยูแปรเปนอ่ืนไป) อุปปาทลักษณะ สูญจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะวยลักษณะ 
 สูญจากอุปปาทลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ ฐิตัญญถัตตลักษณะ สูญจากอุปปาทลักษณะ 
และวยลักษณะ ลักษณะความเกิดข้ึนแหงรูป สูญจากลักษณะความเส่ือมไปและจากลักษณะเม่ือ  
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ยังต้ังอยูแปรเปนอ่ืนไป ลักษณะความเส่ือมไปแหงรูป สูญจากลักษณะความเกิดข้ึนและจาก 
ลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอ่ืนไป ลักษณะเม่ือยังต้ังอยูแปรเปนอ่ืนไปแหงรูป สูญจากลักษณะ 
ความเกิดข้ึนและจากลักษณะความเส่ือมไป ลักษณะความเกิดข้ึนแหงเวทนา สัญญา สังขาร  
วิญญาณ จกัษุ ฯลฯ ชราและมรณะ สูญจากลักษณะความเส่ือมไปและจากลักษณะเม่ือยังต้ังอยู 
แปรเปนอ่ืนไป ลักษณะความเส่ือมไปแหงชราและมรณะสูญจากลักษณะความเกิดข้ึนและจาก 
ลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอ่ืนไป ลักษณะเม่ือยังต้ังอยูแปรเปนอ่ืนไปแหงชราและมรณะ สูญจาก 
ลักษณะความเกิดข้ึนและจากลักษณะความเส่ือมไป นี้ลักษณะสูญ 
        [๖๔๐] วกิขัมภนสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะขมแลวและสูญไป พยาบาท 
อันความไมพยาบาทขมแลวและสูญไป ถีนมิทธะอันอาโลกสัญญาขมแลวและสูญไป อุทธัจจะ 
อันความไมฟุงซานขมแลว และสูญไปวิจกิิจฉาอันการกาํหนดธรรมขมแลวและสูญไป อวิชชา 
อันญาณขมแลวและสูญไปอรติอันความปราโมทยขมแลวและสูญไป นิวรณอันปฐมฌานขม 
แลวและสูญไปฯลฯ กิเลสท้ังปวงอันอรหตัมรรคขมแลวและสูญไป นี้วิกขัมภนสูญ ฯ 
        [๖๔๑] ตทังคะสูญเปนไฉน กามฉันทะเปนตทังคะสูญ (สูญเพราะองคนั้นๆ) เพราะ 
เนกขัมมะ ... นิวรณเปนตทังคะสูญเพราะปฐมฌาน ฯลฯความถือผิดเพราะกิเลสเคร่ืองประกอบไว  
เปนตทังคะสูญเพราะววิัฏนานุปสสนานี้ตทังคะสูญ ฯ 
        [๖๔๒] สมุจเฉทสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะตัดแลวและสูญไป ... นิวรณ 
อันปฐมฌานตัดแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสท้ังปวงอันอรหัตมรรคตัดแลวและสูญไป นี้สมุจเฉทสูญ ฯ 
        [๖๔๓] ปฏิปสสัทธิสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะระงับแลวและสูญไป ...  
นิวรณอันปฐมฌานระงับแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสท้ังปวงอันอรหัตมรรคระงับแลวและสูญไป  
นี้ปฏิปสสัทธิสูญ ฯ 
        [๖๔๔] นสิสรณะสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะสลัดออกแลวและสูญไป ...  
นิวรณอันปฐมฌานสลัดออกแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสท้ังปวงอันอรหตัมรรคสลัดออกแลวและ 
สูญไป นี้นิสสรณะสูญ ฯ 
        [๖๔๕] ภายในสูญเปนไฉน จักษภุายในสูญจากตน จากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน จาก 
ความเท่ียง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา หูภายใน ฯลฯ   
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จมูกภายใน ล้ินภายใน กายภายใน ใจภายในสูญจากตน จากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน จากความเท่ียง  
ความยั่งยืน ความม่ันคงและจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ภายในสูญ ฯ 
        [๖๔๖] ภายนอกสูญเปนไฉน รูปภายนอกสูญ ฯลฯ ธรรมารมณภายนอกสูญจาก 
ตน จากส่ิงท่ีเน่ืองดวยตน จากความเท่ียง ความยั่งยืนความม่ันคง และจากความไมแปรปรวน 
เปนธรรมดา นี้ภายนอกสูญ ฯ 
        [๖๔๗] ท้ังภายในและภายนอกสูญเปนไฉน จกัษภุายในและรูปภายนอก ท้ังสอง 
นั้นสูญจากตน จากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน จากความเท่ียง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไม 
แปรปรวนเปนธรรมดา หูภายในและเสียงภายนอก ฯลฯ จมูกภายในและกล่ินภายนอก ล้ิน 
ภายในและรสภายนอกกายภายในและโผฏฐัพพะภายนอก ใจภายในและธรรมารมณภายนอก 
 ท้ังสองนั้นสูญจากตน จากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน จากความเท่ียง ความยั่งยนื ความม่ันคง และจาก 
ความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ท้ังภายในและภายนอกสูญ ฯ 
        [๖๔๘] สวนเสมอกนัสูญเปนไฉน อายตนะภายใน ๖ เปนสวนเสมอกัน  และ 
สูญไป อายตนะภายนอก ๖ ... หมวดวิญญาณ ๖ ... หมวดผัสสะ ๖... หมวดเวทนา ๖ ... หมวดสัญญา ๖  
... หมวดเจตนา ๖ เปนสวนเสมอกันและสูญไป นี้สวนเสมอกันสูญ ฯ 
        [๖๔๙] สวนไมเสมอกนัสูญเปนไฉน อายตนะภายใน ๖ เปนสวนไมเสมอกันกบั 
อายตนะภายนอก ๖ และสูญไป อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนไมเสมอกนักับหมวดวิญญาณ ๖  
และสูญไป หมวดวิญญาณ ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดผัสสะ ๖ และสูญไป หมวดผัสสะ ๖  
เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดเวทนา ๖ และสูญไป หมวดเวทนา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวด 
สัญญา ๖ และสูญไป หมวดเวทนา ๖  เปนสวนไมเสมอกนักับหมวดสัญญา ๖ และสูญไป หมวด 
สัญญา ๖ เปนสวนไมเสมอกนักับหมวดเจตนา ๖ และสูญไป นี้สวนไมเสมอกันสูญ ฯ 
        [๖๕๐] ความแสวงหาสูญเปนไฉน ความแสวงหาเนกขัมมะสูญจาก กามฉันทะ ความ 
แสวงหาความไมพยาบาทสูญจากพยาบาท ความแสวงหาอาโลกสัญญาสูญจากถีนมิทธะ ความแสวง 
หาความไมฟุงซานสูญจากอุทธัจจะความแสวงหาการกําหนดธรรมสูญจากวจิิกิจฉา ความแสวงหา 
ญาณสูญจากอวิชชาความแสวงหาปฐมฌานสูญจากนวิรณ ฯลฯ ความแสวงหาอรหตัมรรคสูญจาก 
กิเลสท้ังปวง นี้ความแสวงหาสูญ ฯ 
        [๖๕๑] ความกําหนดสญูเปนไฉน ความกําหนดเนกขัมมะสูญจากกามฉันทะ ฯลฯ  
ความกําหนดอรหัตมรรคสูญจากกิเลสท้ังปวง นี้ความกาํหนดสูญ ฯ  
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        [๖๕๒] ความไดเฉพาะสูญเปนไฉน ความไดเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ  
ความไดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความไดเฉพาะสูญ ฯ 
        [๖๕๓] การแทงตลอดสูญเปนไฉน การแทงตลอดเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ  
ฯลฯ การแทงตลอดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสท้ังปวง นี้การแทงตลอดสูญ ฯ 
        [๖๕๔] ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตางๆ สูญเปนไฉนกามฉันทะเปนความ 
ตาง เนกขัมมะเปนอยางเดียว ความท่ีเนกขัมมะเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากกามฉันทะ  
พยาบาทเปนความตาง ความไมพยาบาทเปนอยางเดยีว ความท่ีความไมพยาบาทเปนอยางเดยีวของ 
บุคคลผูคิดอยูสูญจากพยาบาท ถีนมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดยีว ความท่ี 
อาโลกสัญญาเปนอยางเดยีวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากถีนมิทธะ อุทธัจจะเปนความตาง วิจิกจิฉา 
เปนความตาง อวิชชาเปนความตางอรติเปนความตาง นวิรณเปนความตาง ปฐมฌานเปนอยางเดยีว  
ความท่ีปฐมฌานเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากนิวรณ ฯลฯ กิเลสท้ังปวงเปนความตาง  
อรหัตมรรคเปนอยางเดยีว ความท่ีอรหัตมรรคเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากกิเลสท้ังปวง  
นี้ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตางๆ สูญ ฯ 
        [๖๕๕] ความอดทนสูญเปนไฉน ความอดทนในเนกขัมมะสูญจากกามฉันทะ ฯลฯ  
ความอดทนในอรหัตมรรคสูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความอดทนสูญ ฯ 
        [๖๕๖] ความอธิษฐานสูญเปนไฉน ความอธิษฐานในเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ 
 ฯลฯ ความอธิษฐานในอรหตัมรรค สูญจากกิเลสท้ังปวง นี้ความอธิษฐานสูญ ฯ 
        [๖๕๗] ความมั่นคงสูญเปนไฉน ความม่ันคงแหงเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ  
ฯลฯ ความม่ันคงแหงอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความม่ันคงสูญ ฯ 
        [๖๕๘] การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล สูญมีประโยชนอยางยิ่งกวาความ 
สูญท้ังปวงเปนไฉน สัมปชานบุคคลครอบงําความเปนไปแหงกามฉนัทะดวยเนกขัมมะ ครอบงํา 
ความเปนไปแหงพยาบาทดวยความไมพยาบาทครอบงําความเปนไปแหงถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา  
ครอบงําความเปนไปแหงอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ครอบงําความเปนไปแหงวจิกิิจฉาดวยการ 
กําหนดธรรม ครอบงําความเปนไปแหงอวชิชาดวยญาณ ครอบงําความเปนไปแหงอรติดวยความ 
ปราโมทย ครอบงําความเปนไปแหงนวิรณดวยปฐมฌาน ฯลฯ ครอบงํากิเลสท้ังปวงดวยอรหัตมรรค ฯ 
        อีกประการหนึ่ง เม่ือสัมปชานบุคคลปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความเปน  
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ไปแหงจักษนุีย้อมหมดส้ินไป และความเปนไปแหงจักษอ่ืุนก็ไมเกิดข้ึน ความเปนไปแหงหู ฯลฯ  
ความเปนไปแหงจมูก ความเปนไปแหงล้ิน ความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหงใจนี้ยอมหมด 
ส้ินไป และความเปนไปแหงใจอ่ืนกไ็มเกดิข้ึน นี้ความครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล 
สูญมีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญท้ังปวง ฉะนีแ้ล ฯ 
                         จบสุญกถา 
                        จบยุคนัทธวรรคท่ี ๒ 
                        ______ 
                    รวมกถาท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. ยุคนัทธกถา                 ๒. สัจจกถา  
๓. โพชฌงคกถา                ๔. เมตตากถา 
๕. วิราคกถา                         ๖. ปฏิสัมภิทากถา  
๗. ธรรมจักรกถา                 ๘. โลกุตรกถา 
๙. พลกถา                         ๑๐. สุญกถา  
นิกายอันประเสริฐนี้ทานตั้งไวแลว เปนวรมรรคอันประเสริฐท่ี ๒ ไมมีวรรคอ่ืนเสมอ  
ฉะนี้แล ฯ 
                        ______  
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                   ปญญาวรรค มหาปญญากถา 
        [๖๕๙] อนิจจานุปสสนาท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนให 
บริบูรณ ทุกขานุปสสนา ... อนัตตานุปสสนา ... นิพพิทานปุสสนา...วิราคานุปสสนา ... นิโรธานุ 
ปสสนา ... ปฏินิสสัคคานุปสสนาท่ีบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนให 
บริบูรณ ฯ 
        อนิจจานปุสสนาท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังชวนปญญา(ปญญาเร็ว) ให 
บริบูรณ ทุกขานุปสสนา ... ยอมยังนิพเพธิกปญญา (ปญญาทําลายกิเลส) ใหบริบูรณ อนัตตาน ุ
ปสสนา ... ยอมยังมหาปญญา (ปญญามาก) ใหบริบูรณ นพิพิทานุปสสนา ... ยอมยังติกขปญญา 
 (ปญญาคมกลา) ใหบริบูรณวิราคานุปสสนา ... ยอมยังวบูิลปญญา (ปญญากวางขวาง) ใหบริบูรณ  
นิโรธานุปสสนา ... ยอมยังคัมภีรปญญา (ปญญาลึกซ้ึง) ใหบริบูรณ ปฏินิสสัคคานุปสสนา ท่ีบุคคล 
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญา (ปญญาไมใกล)ใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการน้ี 
ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังความเปนบณัฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ... ยอม 
ยังปุถุปญญา (ปญญาแนนหนา) ใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมยังหาสปญญา (ปญญาราเริง) ใหบริบูรณ หาสปญญา เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาอรรถปฏิสัมภิทา 
เปนคุณชาติ อันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดอรรถแหง 
หาสปญญานั้น ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย 
ปญญา โดยการกําหนดธรรมแหงหาสปญญาน้ัน นิรุติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว 
 ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดนรุิติแหงหาสปญญาน้ันปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
 เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดปฏิภาณ 
แหงหาสปญญาน้ัน ปฏิสัมภิทา ๔ ประการน้ีเปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น ฯ 
        [๖๖๐] การพจิารณาเหน็ความไมเท่ียงในรูป ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง 
ปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ  
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        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในรูป ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  ยอมยังชวน 
ปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง 
ความเปนบัณฑิตใหบริบูรณปญญา ๘ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปุถุปญญา 
ใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาสปญญาใหบริบูรณ  
หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทํา 
ใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น ฯ 
        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและ 
มรณะ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณา 
เห็นความสละคืนในชราและมรณะ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหน 
ใหบริบูรณ ฯ 
        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในชราและมรณะ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
ยังชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเหน็ความสละคืนในชราและมรณะ ท่ีบุคคลเจริญแลว  
ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการน้ี ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําให 
มากแลว ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว ยอมยังปุถุปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
ยังหาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภทิา... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาต ิ
อันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลวถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น ฯ 
        [๖๖๑] การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในรูป ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
ยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและ 
ปจจุบัน ยอมยงัปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นทุกขในรูป ... การพิจารณาเห็นทุกขใน 
รูปท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... การพิจารณาเหน็อนัตตาในรูป ... การพิจารณาเหน็อนัตตาใน 
รูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... การพิจารณาเห็นความเบ่ือหนายในรูป…การพิจารณาเห็น 
ความเบ่ือหนายในรูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... การพิจารณาเหน็ความคลายกําหนดัใน 
รูป ... การพิจารณาเห็นความคลายกําหนดัในรูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... การพิจารณา 
เห็นความดับในรูป ... การพจิารณาเหน็ความดับในรูปท้ังเปนสวนอดตีอนาคตและปจจุบัน ... การ  
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พิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ... การพจิารณาเหน็ความสละคืนในรูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและ 
ปจจุบัน ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ 
        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในรูป ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังชวน 
ปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในรูปท้ังเปนสวนอดตีอนาคตและปจจุบัน ... ยอม 
ยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นทุกขในรูป... ยอมยังนิพเพธิกปญญาใหบริบูรณ การ 
พิจารณาเห็นทุกขในรูปท้ังเปนสวนอดีตอนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การ 
พิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ... ยอมยังมหาปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปท้ังเปนสวน 
อดีต อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความเบ่ือหนายในรูป ...  
ยอมยังติกขปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความเบ่ือหนายในรูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและ 
ปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเหน็ความคลายกําหนัดในรูป ... ยอมยังวิบูล 
ปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเหน็ความคลายกําหนดัในรูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... 
 ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความดับในรูป ... ยอมยังคัมภีรปญญาใหบริบูรณ การ 
พิจารณาเห็นความดับในรูปท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ  
การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ... ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ การพจิารณาเหน็ความ 
สละคืนในรูปท้ังเปนสวนอดีตอนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗  
ประการนี้ ...ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ... ยอมยังปุถุปญญาใหบริบูรณ  
ปญญา ๙ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญา 
 เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว  
ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานัน้ ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ฯ 
        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในชราและมรณะ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในชราและมรณะ ท้ังเปนสวน 
อดีต อนาคตและปจจุบัน ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ  
ฯลฯ การพิจารณาเหน็ความสละคืนในชราและมรณะ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง 
ปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะท้ังเปนสวนอดีต อนาคต 
และปจจุบัน ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ 
        การพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในชราและมรณะ ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การ 
พิจารณาเห็นความไมเท่ียงในชราและมรณะท้ังเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยัง  
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ชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว  
ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญา ฯ 
        [๖๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๔ ประการเปนไฉน คือสัปปุริสสังเสวะ คบสัตบุรุษ ๑ 
 สัทธรรมสวนะ ฟงสัทธรรมคําส่ังสอนของทาน ๑โยนิโสมนสิการะ ไตรตรองพิจารณาคําส่ังสอน 
ของทาน ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมท่ีไดตรองเห็นแลว ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๔ประการนีแ้ล ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึง 
โสดาปตติผล ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อ 
ทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ๔ ประการเปนไฉนคือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิ 
โสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ท่ีบุคคลเจริญ 
แลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ฯ 
        [๖๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงปญญา เพื่อความเจริญแหงปญญา เพื่อความไพบูลยแหงปญญา เพื่อ 
ความเปนผูมีปญญาใหญ เพื่อความเปนผูมีปญญาหนาเพ่ือความเปนผูมีปญญากวางขวาง เพื่อความเปน 
ผูมีปญญาลึกซ้ึง เพื่อความเปนผูมีปญญาไมใกล เพื่อความเปนผูมีปญญาดังแผนดนิ เพือ่ความเปน 
ผูมีปญญามากเพ่ือความเปนผูมีปญญาเร็ว เพื่อความเปนผูมีปญญาพลัน เพื่อความเปนผูมีปญญา 
ราเริง เพื่อความเปนผูมีปญญาแลนไป เพื่อความเปนผูมีปญญาคมกลา เพื่อความเปนผูมีปญญา 
ทําลายกิเลส ๔ ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑  
ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม๔ ประการนี้แล ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซ่ึงปญญา ฯลฯ เพื่อความเปนผูมีปญญาทําลายกิเลส ฯ 
        [๖๖๔] การไดเฉพาะซ่ึงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงปญญา เปนไฉน ฯ 
        การได การไดเฉพาะ การถึง การถึงพรอม การถูกตอง การทําใหแจง การเขาถึง 
พรอม ซ่ึงมรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อภิญญา ๖ญาณ ๗๓ ญาณ ๗๗ นี้  
เปนการไดเฉพาะซ่ึงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซ่ึงปญญา ฯ  
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        ความเจริญแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญาเปนไฉน ฯ 
        ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวก และของกัลยาณปุถุชนยอมเจริญ ปญญาของพระ 
อรหันตยอมเจริญ นี้เปนความเจริญ นี้เปนความเจริญแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความ 
เจริญแหงปญญา ฯ 
        ความไพบูลยแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหงปญญาเปนไฉน ฯ 
        ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวกและของกัลยาณปุถุชน ยอมถึงความไพบูลย ปญญา 
ของพระอรหนัต เปนปญญาไพบูลย นี้เปนความไพบูลยแหงปญญาในคําวา ยอมเปนไปเพื่อ 
ความไพบูลยแหงปญญา ฯ 
        [๖๖๕] มหาปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาใหญเปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาปญญาใหญ เพราะอรรถวิเคราะหวา กาํหนดอรรถใหญ กําหนดธรรมใหญ  
กําหนดนิรุติใหญ กําหนดปฏิภาณใหญ กําหนดศีลขันธใหญ กําหนดสมาธิขันธใหญ กําหนด 
ปญญาขันธใหญ กําหนดวิมุติขันธใหญ กําหนดวิมุติญาณทัสนขันธใหญ กําหนดฐานะและ 
อฐานะใหญ กาํหนดวิหารสมาบัติใหญ กําหนดอริยสัจใหญ กําหนดสติปฏฐานใหญ กําหนด 
สัมมัปปธานใหญ กําหนดอิทธิบาทใหญ กําหนดอินทรียใหญ กําหนดพละใหญ กําหนดโพชฌงค 
ใหญ กําหนดอริยมรรคใหญ กําหนดสามัญผลใหญ กําหนดอภิญญาใหญ กําหนดนิพพานอันเปน 
ประโยชนอยางยิ่ง นี้เปนมหาปญญา ในคําวา  ยอมเปนไปเพื่อเปนผูมีปญญาใหญ ฯ 
        [๖๖๖] ปุถุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาแนนหนาเปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาปญญาหนา เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธตางๆ มาก ในธาตุตางๆ 
 มาก ในอายตนะตางๆ มาก ในปฏิจจสมุปบาทตางๆมาก ในความไดเนอืงๆ ซ่ึงความสูญตางๆ 
 มาก ในอรรถตางๆ มาก ในธรรมตางๆ มาก ในนิรุติตางๆ มาก ในปฏิภาณตางๆ มาก ใน 
ศีลขันธตางๆ มาก ในสมาธิขันธตางๆ มาก ในปญญาขันธตางๆ มาก ในวิมุติขันธตางๆ มาก  
ในวิมุติญาณทัสนขันธตางๆ มาก ในฐานะและอฐานะตางๆ มาก ในวหิารสมาบัติตางๆ มาก  
ในอริยสัจตางๆ มาก ในสตปิฏฐานตางๆ มาก ในสัมมัปปธานตางๆ มาก ในอิทธิบาทตางๆ  
มาก ในอินทรียตางๆ มาก ในพละตางๆ มาก ในโพชฌงคตางๆ มาก ในอริยมรรคตางๆ มาก  
ในสามัญผลตางๆ มาก ในอภิญญาตางๆ มาก ในนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง ลวงธรรม 
ท่ีท่ัวไปแกปุถุชน นี้เปนปุถุปญญาในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาหนา ฯ  
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        [๖๖๗] วบูิลปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง เปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาปญญากวางขวาง เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถกวางขวาง กําหนดธรรม 
กวางขวาง ... กําหนดอภิญญากวางขวาง กําหนดนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งกวางขวาง นี้เปน 
วิบูลปญญา ในคําวา เปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง ฯ 
        [๖๖๘] คัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซ้ึง เปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาปญญาลึกซ้ึง เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธลึกซ้ึง ในธาตุลึกซ้ึง ...  
ในอภิญญาลึกซ้ึง ในนิพพานอันเปนประโยชนอยางลึกซ้ึง นี้เปนคัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปน 
ไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซ้ึง ฯ 
        [๖๖๙] อัสสามันตปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไมใกล เปน 
ไฉน ฯ 
        อรรถปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย 
ปญญา โดยการกําหนดอรรถ ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดธรรม นิรุติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลใดบรรลุแลว  
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดนิรุติ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคล 
ผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองดวยปญญา โดยการกําหนดปฏิภาณใครอ่ืนยอมไมสามารถจะ 
ครอบงําอรรถ ธรรม นิรุติและปฏิภาณของบุคคลผูนั้นไดและบุคคลผูนั้นก็เปนผูหนึ่งท่ีใครๆ ครอบงํา 
ไมได เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นจึงเปนปญญาไมใกล ปญญาของกัลยาณปุถุชนหางไกลแสนไกล  
ไมใกลไมชิดกบัปญญาของบุคคลท่ี ๘ พระอรหันต เม่ือเทียบกับกัลยาณปุถุชน บุคคลท่ี ๘ มีปญญา 
ไมใกล ปญญาของบุคคลท่ี ๘ หางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของพระโสดาบัน เม่ือ 
เทียบกับบุคคลท่ี ๘ พระโสดาบันมีปญญาไมใกลปญญาของพระโสดาบันหางไกลแสนไกล ไมใกล  
ไมชิดกับปญญาของพระสกทาคามี เม่ือเทียบกับพระโสดาบัน พระสกทาคามี มีปญญาไมใกล  
ปญญาของพระสกทาคามีหางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของพระอนาคามีเม่ือเทียบกับ 
พระสกทาคามี พระอนาคามีมีปญญาไมใกล ปญญาของพระอนาคามีหางไกลแสนไกล ไมใกล ไม 
ชิดกับปญญาของพระอรหันต เม่ือเทียบกับพระอนาคามี พระอรหันตมีปญญาไมใกล ปญญาของ 
พระอรหันตหางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของพระปจเจกพทุธเจา เม่ือเทียบกับพระ 
อรหันตพระปจเจกพุทธเจามีปญญาไมใกล เม่ือเทียบกับพระปจเจกพุทธเจาและโลกพรอมท้ัง 
เทวโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนผูเลิศ ทรงมีปญญาไมใกล ทรงฉลาดใน  
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ประเภทแหงปญญา ทรงมีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงถึงเวสารัชชญาณ ๔ ทรงพละ ๑๐  
ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระ 
ไป ทรงมีพระญาณหาท่ีสุดมิได ทรงมีพระเดชหาท่ีสุดมิได ทรงมีพระยศหาท่ีสุดมิได ทรงเปนผูม่ังค่ัง 
ทรงมีทรัพยมาก ทรงมีอริยทรัพย ทรงเปนผูนํา ทรงเปนผูนําไปใหวิเศษ ทรงนําไปเนืองๆ ทรงบัญญัติ  
ทรงพินิจ ทรงเพง ทรงใหหมูสัตวเล่ือมใส แทจริงพระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงยังมรรคท่ียัง 
ไมเกิดใหเกิดข้ึน ทรงยังมรรคท่ียังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก ทรง 
รูจักมรรค ทรงทราบมรรค ทรงฉลาดในมรรค ก็แหละพระสาวกท้ังหลายในบัดนี้ และท่ีจะมีมาใน 
ภายหลัง ยอมเปนผูดําเนินไปตามมรรค แทจริงพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเม่ือทรงทราบก็ยอมทรง 
ทราบ เม่ือทรงเห็นกย็อมทรงเห็น ทรงมีจกัษุ ทรงมีญาณทรงมีธรรม ทรงมีพรหม ตรัสบอก ตรัสบอกท่ัว  
ทรงนําอรรถออก ทรงประทานอมตธรรม ทรงเปนธรรมสามี เสด็จไปอยางนั้น บทธรรมท่ีพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้นไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไมทรงทําใหแจง ไมทรงถูกตองแลวดวยปญญา 
มิไดมี ธรรมท้ังปวงรวมทั้งท่ีเปนสวนอดตี อนาคตและปจจุบันยอมมาสูคลองในมุข คือ พระญาณ 
ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวโดยอาการทั้งปวง ช่ือวาบทท่ีควรแนะนําซ่ึงเปนอรรถเปนธรรมท่ีควร 
รู อยางใดอยางหนึ่งและประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ังสองฝาย ประโยชนภพนี ้
ประโยชนภพหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก ประโยชนลับ ประโยชนเปดเผย ประโยชนท่ี 
ควรนําไป ประโยชนท่ีนําไปแลว ประโยชนไมมีโทษ ประโยชนไมมีกิเลส ประโยชนขาวผอง หรือ 
ท้ังหมดนัน้ยอมเปนไปภายในพระพุทธญาณ พระญาณของพระพุทธเจา ยอมเปนไปตลอดกายกรรม 
ปรมัตถประโยชน วจีกรรม มโนกรรมท่ัวหมด พระญาณของพระพุทธเจามิไดขัดของในอดีต อนาคต 
ปจจุบัน เนยยบทมีเทาใด พระญาณก็มีเทานั้น พระญาณมีเทาใดเนยยบทก็มีเทานั้น พระญาณมีเนยยบท 
เปนท่ีสุดรอบ เนยยบทมีพระญาณเปนท่ีสุดรอบพระญาณไมเปนไปเกินเนยยบท เนยยบทก็ไมเกนิ 
พระญาณ ธรรมเหลานั้นต้ังอยูในท่ีสุดรอบของกันและกนั เปรียบเหมือนผะอบสองชั้นสนิทกันดี  
ผะอบช้ันลางไมเกินผะอบช้ันบน ผะอบช้ันบนก็ไมเกินผะอบช้ันลาง ผะอบท้ังสองช้ันนั้นตางก็ตัง้ 
อยูในท่ีสุดของกันและกัน ฉะนั้น พระพุทธญาณยอมเปนไปในธรรมท้ังปวงธรรมท้ังปวงเนื่องดวย 
ความทรงคํานงึ เนื่องดวยทรงพระประสงค เนื่องดวยทรงพระมนสิการ เนื่องดวยพระจิตตุบาทของ 
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว พระพุทธญาณเปนไปในสรรพสัตว พระพทุธเจายอมทรงทราบอัธยาศัย 
 อนุสัย ความประพฤติ อธิมุติ ของสรรพสัตว ยอมทรงทราบหมูสัตวมีกิเลสธุลีนอยในปญญา 
จักษุ ผูมีกเิลสธุลีมากในปญญาจักษุ ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม   
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พระองคพึงทรงใหรูไดงาย พระองคพึงใหรูไดยาก เปนภพัพสัตว เปนอภัพพสัตว โลกพรอมท้ัง 
เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไป 
ภายในพระพทุธญาณเปรียบเหมือนปลาและเตาทุกชนดิ โดยท่ีสุดตลอดจนปลาติมิและปลาติมิงคละ 
ยอมวายวนอยูภายในมหาสมุทร ฉะนั้น เปรียบเหมือนนกทุกชนิด โดยท่ีสุดตลอดจนนกครุฑ 
ตระกูลเวนเตยยะ ยอมบินรอนไปในประเทศอากาศ ฉันใดดูกรสารีบุตร แมบรรดาสัตวผูมีปญญา 
 ก็ยอมเปนไปในประเทศพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกนั พทุธญาณแผไป แลนไปสูปญหาของเทวดา 
และมนุษยแลวตั้งอยูบรรดากษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ ผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด 
แตงวาทะโตตอบ มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถยิงขนทราย เท่ียวทําลายปญญาและทิฐ ิ
ดวยปญญา บัณฑิตเหลานั้นแตงปญหาแลวพากนัเขามาหาพระตถาคต ถามปญหาท้ังล้ีลับและ 
เปดเผย ปญหาเหลานั้นพระผูมีพระภาคตรัสบอกและทรงแกแลว มีเหตท่ีุทรงแสดงไขใหเห็นชัด  
ปรากฏแกพระผูมีพระภาคความจริง พระผูมีพระภาคยอมทรงรุงเรืองยิ่งดวยปญญา เพราะทรงแกปญหา 
เหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงเปนผูเลิศ มีพระปญญาไมใกล นี้เปนอัสสามันตปญญา  
ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไมใกล ฯ 
        [๖๗๐] ภริูปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน เปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวาครอบงําอยู ครอบงําแลวซ่ึงราคะ ครอบงําอยู  
ครอบงําแลวซ่ึงโทสะ ครอบงําอยู ครอบแลวซ่ึงโมหะ ครอบงําอยูครอบงําแลวซ่ึงโกธะ ฯลฯ 
 อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายาสาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ 
 มทะ ปมาทะ กิเลสท้ังปวงทุจริตท้ังปวง อภิสังขารท้ังปวง ฯลฯ ครอบงําอยู ครอบงําแลว  
ซ่ึงกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ช่ือวาภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนปญญาย่ําย ี
ราคะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโทสะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโมหะอันเปนขาศึก เปนปญญา 
ย่ํายีโกธะอันเปนขาศึก ฯลฯ อุปนาหะ ฯลฯ อภิสังขารท้ังปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพ 
ท้ังปวง อันเปนขาศึก แผนดนิทานกลาววา ภูริ บุคคลประกอบดวยปญญาอันกวางขวางไพบูลย  
เสมอดวยแผนดินนั้น เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นจึงเปนภูริปญญา อีกประการหนึ่ง คําวา ภูริ นี้เปน 
ช่ือของปญญา ปญญาเปนปริณายก เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาภูริปญญา นี้เปนภูริปญญา ในคําวา 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน ฯ 
        [๖๗๑] ปญญาพาหุลละ ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก เปนไฉน ฯ  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูหนกัดวยปญญา เปนผูประพฤติดวยปญญา มีปญญาเปน 
ท่ีอาศัย นอมใจเช่ือดวยปญญา มีปญญาเปนธงไชย มีปญญาเปนยอดมีปญญาเปนใหญ มากดวย 
การเลือกเฟน มากดวยการคนควา มากดวยการพิจารณา มากดวยการเพงพินิจ มีการเพงพิจารณา 
เปนธรรมดา มีความประพฤติงดเวนดวยปญญาท่ีแจมแจง หนักในปญญา มากดวยปญญา โนม 
ไปในปญญานอมไปในปญญา เง้ือมไปในปญญา นอมจิตไปในปญญา มีปญญาเปนอธิบดีเปรียบ 
เหมือนภิกษุผูหนักไปในคณะ ทานกลาววา มีคณะมาก ผูหนักในจวีรทานกลาววา มีจวีรมาก  
ผูหนักในบาตร ทานกลาววา มีบาตรมาก ผูหนักในเสนาสนะ ทานกลาววา มีเสสนานะมาก  
ฉะนั้น นีเ้ปนปญญาพาหุลละ ในคําวายอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ฯ 
        [๖๗๒] สีฆปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็วเปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาปญญาเร็ว เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเคร่ืองบําเพญ็ศีลใหบริบูรณไดเร็วๆ 
 เปนเคร่ืองบําเพ็ญอินทรียสังวรใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญโภชเน มัตตัญุตาใหบริบูรณ 
ไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญชาคริยานุโยคใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญศีลขันธใหบริบูรณได 
เร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญสมาธิขันธใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณ 
ไดเร็วๆเปนเครื่องบําเพ็ญวิมุติขันธใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพญ็วิมุติญาณทัสนขันธ 
ใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองแทงตลอดฐานะและอฐานะไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญวหิารสมาบัติ 
ใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองแทงตลอดอริยสัจไดเร็วๆเปนเคร่ืองเจริญสติปฏฐานไดเร็วๆ  
เปนเคร่ืองเจริญสัมมัปปธานไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญอิทธิบาทไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญอินทรีย 
ไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญพละไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญโพชฌงคไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญอริยมรรค 
ไดเร็วๆ เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงสามัญผลไดเร็วๆ เปนเคร่ืองแทงตลอดอภิญญาไดเร็วๆ เปน 
เคร่ืองทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งไดเร็วๆ นี้เปนสีฆปญญา ในคําวา ยอมเปน 
ไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็วๆ ฯ 
        [๖๗๓] ลหุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาพลันเปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาปญญาพลัน เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเคร่ืองบําเพญ็ศีลใหบริบูรณได 
พลันๆ ... เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งไดพลันๆ นี้เปนลหุปญญา ใน 
คําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาพลัน ฯ 
        [๖๗๔] หาสปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริงเปนไฉน ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีความราเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความ  
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ปราโมทยมาก บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ บําเพญ็อินทรียสังวรใหบริบูรณ... ซ่ึงทําใหแจงนิพพานอันเปน 
ประโยชนอยางยิ่งใหบริบูรณดวยปญญานั้นๆ เพราะเหตุนั้น ปญญานัน้ๆ จึงช่ือวาปญญาราเริง นี้ 
เปนหาสปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาราเริง ฯ 
        [๖๗๕] ชวนปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาแลนไป เปนไฉน ฯ 
        ช่ือวาชวนปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาแลนไปสูรูปท้ังปวง ท้ังท่ีเปนอดีต  
อนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต มีอยูในท่ีไกล 
หรือมีอยูในท่ีใกล โดยความเปนของไมเท่ียงไวแลนไปโดยความเปนทุกขไว แลนไปโดยความเปน 
อนัตตาไว แลนไปสูเวทนาฯลฯ สัญญา สังขาร วิญญาณ ท้ังปวง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและ 
ปจจุบันเปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต มีอยูในท่ีไกลหรือมีอยูในท่ี 
ใกล โดยความเปนของไมเท่ียงไว แลนไปโดยความเปนทุกขไว แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว 
 แลนไปสูจักษ ุฯลฯ ชราและมรณะ ท้ังท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน โดยความเปนของไมเท่ียง 
ไว แลนไปโดยความเปนทุกขไวแลนไปโดยความเปนอนัตตาไว ช่ือวาชวนปญญา เพราะอรรถวา  
ปญญาเทียบเคียง พินจิ พิจารณา ทําใหแจมแจง รูปท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ไมเท่ียง 
เพราะอรรถวาส้ินไป เปนทุกขเพราะอรรถวาเปนส่ิงท่ีนากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาไมมีแกน 
สาร แลวแลนไปในนิพพานเปนท่ีดับรูปไว ช่ือวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง  
พินิจ พจิารณา ทําใหเห็นแจมแจงวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและ 
มรณะ ท้ังท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ไมเท่ียงเพราะอรรถวาส้ินไป เปนทุกขเพราะอรรถวา 
เปนส่ิงท่ีนากลัว เปนอนตัตาเพราะอรรถวาไมมีแกนสาร แลวแลนไปในนิพพานเปนท่ีดับชราและ 
มรณะไว ช่ือวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง พินจิพิจารณา ทําใหแจมแจงวา รูป 
ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนของไมเท่ียงอันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดข้ึน มีความส้ิน 
ไป เส่ือมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดาแลวแลนไปในนิพพานเปนท่ีดับรูปไว ช่ือวาชวนปญญา 
เพราะอรรถวาปญญาเทียบเคียง พินจิ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ท้ังที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนของไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง  
อาศัยกันเกิดข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา แลวแลนไปในนิพพาน 
อันเปนท่ีดับชราและมรณะไว นี้เปนชวนปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาแลน 
ไป ฯ 
        [๖๗๖] ตกิขปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาคมกลา เปนไฉน ฯ  
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        ช่ือวาติกขปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ทําลายกิเลสไดไว ไมรับรองไว  ยอมละ  
บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีตอไป ซ่ึงกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลวไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงพยาบาท 
วิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงวิหงิสาวติกท่ีเกดิข้ึนแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงอกุศล 
ธรรมอันลามกท่ีเกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงราคะท่ีเกิดข้ึนแลว ไมรับรองไว ยอมละ บรรเทา 
 ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีตอไป ซ่ึงโทสะ ฯลฯ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ 
 อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสท้ังปวง ทุจริต 
ท้ังปวง อภิสังขารท้ังปวง ฯลฯกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ท่ีเกิดข้ึนแลว ช่ือวาติกขปญญา  
เพราะอรรถวา ปญญาเปนเคร่ืองใหบุคคลไดบรรลุ ทําใหแจง ถูกตองอริยมรรค ๔ สามัญผล ๔  
ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ณ อาสนะเดยีว นีเ้ปนติกขปญญา ในคําวายอมเปนไปเพื่อความเปนผู 
มีปญญาคมกลา ฯ 
        [๖๗๗] นิพเพธิกปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเคร่ืองทําลาย 
กิเลส เปนไฉน ฯ 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมากไปดวยความสะดุง ความหวาดเสียวความเบ่ือหนาย  
ความระอา ความไมพอใจ เบือนหนาออก ไมยินดใีนสังขารท้ังปวง ยอมเบ่ือหนาย ทําลายกอง 
โลภะ กองโทสะ กองโมหะ ท่ีไมเคยทําลายยอมเบ่ือหนาย ทําลายโกธะ ฯลฯ อุปนาหะ มักขะ  
ปฬาสะ อิสสามัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ 
กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง อภิสังขารท้ังปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ท่ีไมเคย 
เบ่ือหนาย ไมเคยทําลายดวยปญญา เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นๆ จึงช่ือวานิพเพธิกปญญา นี้ 
เปนนพิเพธิกปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญา ๑๖ 
 ประการนี้ ฯ 
        [๖๗๘] บุคคลผูประกอบดวยปญญา ๑๖ ประการน้ี เปนผูบรรลุปฏิสัมภิทา บุคคลผู 
บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ คือ ผูหนึ่งถึงพรอมดวยความเพยีรมากอนผูหนึง่ไมถึงพรอมดวยความเพยีรมา 
กอน ผูถึงพรอมดวยความเพยีรมากอน เปนผูประเสริฐ ยิง่ วิเศษกวาผูไมถึงพรอมดวยความเพียร 
มากอน และมีญาณแตกฉานบุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูถึงพรอมดวยความเพยีร 
มากอนก็มี ๒คือ ผูหนึ่งเปนพหูสูต ผูหนึ่งไมเปนพหูสูต ผูเปนพหูสูตเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษ 
กวาผูไมเปนพหูสูต และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา  
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 ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ แมผูเปนพหูสูตก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งมากดวยเทศนา ผูหนึ่งไม 
มากดวยเทศนา ผูมากดวยเทศนา เปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมากดวยเทศนา และมีญาณ 
แตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทาผูถึงพรอมดวยความเพยีร 
มากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ และผูมากดวยเทศนาก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งอาศัยครู ผูหนึ่งไมอาศัยครู  
ผูอาศัยครูเปนผูประเสริฐ ยิ่งวิเศษกวาผูไมอาศัยครู และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา 
มี ๒ ดังนี้บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผู 
มากดวยเทศนามี ๒ และผูอาศัยครูก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งมีวหิารธรรมมากผูหนึ่งไมมีวหิารธรรมมาก 
 ผูมีวิหารธรรมมากเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมีวหิารธรรมมาก และมีญาณแตกฉาน บุคคล 
ผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปน 
พหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ และผูมีวิหารธรรมมากก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งมีความ 
พิจารณามาก ผูหนึ่งไมมีความพิจารณามาก ผูมีความพิจารณามากเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมี 
ความพิจารณามาก และมีญาณแตกฉาน บุคคลบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดงันี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา 
 ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒  
ผูมีวิหารธรรมมากมี ๒ และผูมีความพิจารณามากก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งเปนพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา  
ผูหนึ่งเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูเปนพระอเสขะบรรลุ 
ปฏิสัมภิทาเปนผูประเสริฐ ยิง่ วิเศษกวาผูเปนพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา และมีญาณแตกฉาน  
บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพยีรมากอนมี ๒  
ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมีวิหารธรรมมากมี ๒ ผูมีความพิจารณา 
มากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งบรรลุถึงสาวกบารมี ผูหนึ่งไม 
บรรลุถึงสาวกบารมี ผูบรรลุถึงสาวกบารมีเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วเิศษกวาผูไมบรรลุถึงสาวกบารมี  
และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา  ผูถึงพรอมดวย 
ความเพยีรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมีวหิารธรรม 
มากมี ๒ ผูมีความพิจารณามากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งบรรลุ 
ถึงสาวกบารมี ผูหนึ่งเปนพระปจเจกสัมพทุธเจาผูเปนพระปจเจกสัมพทุธเจา เปนผูประเสริฐ ยิ่ง  
วิเศษกวาผูบรรลุถึงสาวกบารมีและมีญาณแตกฉาน เม่ือเทียบกับพระปจเจกพุทธเจา และโลก พรอม 
ท้ังเทวโลก ดังนี้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนผูเลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงเปน 
ผูฉลาดในประเภทแหงปญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรงไดปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุถึงเวสารัชชญาณ  
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 ทรงพละ ๑๐ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ ฯลฯ บรรดากษัตริย พราหมณ คฤหบดี  
สมณะ ผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด แตงวาทะโตตอบ มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถ 
ยิงขนทราย เท่ียวทําลายปญญาและทิฐิดวยปญญา บัณฑติเหลานั้นแตงปญหาแลวพากันเขามาหา 
พระตถาคต ถามปญหาท้ังล้ีลับและเปดเผย ปญหาเหลานั้น พระผูมีพระภาคตรัสบอกและทรง 
แกแลว มีเหตท่ีุทรงแสดงไขใหเห็นชัด ปรากฏแกพระผูมีพระภาค ความจริง พระผูมีพระภาคยอม 
ทรงรุงเรืองยิ่งดวยพระปญญา เพราะทรงแกปญหาเหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงเปน 
ผูเลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ฉะนี้แล ฯ 
                        จบมหาปญญากถา 
                        ______  
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                        ปญญาวรรค อิทธิกถา 
        [๖๗๙] ฤทธ์ิเปนอยางไร ฤทธ์ิมีเทาไร ภูมิ บาท บท มูล แหงฤทธ์ิ มีอยางละเทาไร ฯ 
        ฤทธ์ิในคําวา ฤทธ์ิเปนอยางไร ดวยความวาสําเร็จ ฤทธ์ิในคําวา ฤทธ์ิมีเทาไร มี ๑๐  
ภูมิแหงฤทธ์ิมี ๔ บาทมี ๔ บทมี ๘ มูลมี ๑๖ ฯ 
        [๖๘๐] ฤทธ์ิ ๑๐ เปนไฉน ฯ 
        ฤทธ์ิท่ีอธิษฐาน ๑ ฤทธ์ิท่ีแผลงไดตางๆ ๑ ฤทธ์ิสําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธ์ิท่ีแผไปดวย 
ญาณ ๑ ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธ์ิของพระอริยะ ๑ ฤทธ์ิเกิดแตผลกรรม ๑ ฤทธ์ิของทานผู 
มีบุญ ๑ ฤทธ์ิท่ีสําเร็จแตวิชา ๑ ช่ือวาฤทธ์ิ ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบ 
ในสวนนั้น ๑ ฯ 
        [๖๘๑] ภมิู ๔ แหงฤทธ์ิเปนไฉน ฯ 
        ปฐมฌานเปนภูมิเกิดวิเวก ๑ ทุติยฌานเปนภูมิแหงปตแิละสุข ๑ ตติยฌานเปนภูมิ 
แหงอุเบกขาและสุข ๑ จตุตถฌานเปนภูมิแหงความไมมีทุกขไมมีสุข ๑ ภูมิ ๔ แหงฤทธ์ินี้ ยอม 
เปนไปเพื่อความไดฤทธ์ิ เพื่อความไดเฉพาะฤทธ์ิเพื่อแผลงฤทธ์ิไดตางๆ เพื่อความสําเร็จแหง 
ฤทธ์ิ เพื่อความเปนผูชํานาญในฤทธ์ิเพื่อความแกลวกลาดวยฤทธ์ิ ฯ 
        [๖๘๒] บาท ๔ แหงฤทธ์ิเปนไฉน ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขาร ๑  
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่ง ดวยความเพยีรและปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทประกอบ 
ดวยสมาธิอันยิง่ดวยจิตและปธานสังขาร ๑เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและ 
ปธานสังขาร ๑ บาท ๔แหงฤทธ์ินี้ ยอมเปนไปเพื่อความไดฤทธ์ิ ... เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธ์ิ ฯ 
        [๖๘๓] บท ๘ แหงฤทธ์ิเปนไฉน ฯ 
        ถาภิกษุอาศัยฉันทะไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต ฉันทะไมใชสมาธิ สมาธิไมใชฉันทะ  
ฉันทะเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัยวริิยะไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต วิริยะไมใช 
สมาธิ สมาธิไมใชวิริยะ วิริยะเปนอยางหนึง่สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภกิษุอาศัยจิตไดสมาธิ ได 
เอกัคคตาจิต จติไมใชสมาธิสมาธิไมใชจิต จิตเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภกิษุอาศัย  
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วิมังสาไดสมาธิไดเอกัคคตาจิต วิมังสาไมใชสมาธิ สมาธิไมใชวิมังสา วมัิงสาเปนอยางหนึ่ง  
สมาธิเปนอยางหนึ่ง บท ๘ แหงฤทธ์ินี้ ยอมเปนไปเพื่อความไดฤทธ์ิ ... เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธ์ิ ฯ 
        [๖๘๔]  มูล ๑๖ แหงฤทธ์ิเปนไฉน ฯ 
        จติไมฟุบลง ยอมไมหวัน่ไหวเพราะความเกยีจคราน เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอเนญชา  
(จิตไมหวัน่ไหว)  จิตไมฟูข้ึน ยอมไมหวั่นไหวเพราะอุทธัจจะเพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอเนญชา 
 จิตไมยนิดี ยอมไมหวัน่ไหวเพราะราคะ ... จิตไมมุงราย ยอมไมหวัน่ไหวเพราะพยาบาท ... จิตอัน 
ทิฐิไมอาศัย ยอมไมหวัน่ไหวเพราะทิฐิ ... จิตไมพวัพัน ยอมไมหวัน่ไหวเพราะฉันทราคะ ... จิต 
หลุดพนยอมไมหวั่นไหวเพราะกามราคะ ... จิตไมเกาะเกีย่ว ยอมไมหวัน่ไหวเพราะกิเลส ...จิต 
ปราศจากเคร่ืองครอบงํา ยอมไมหวัน่ไหวเพราะความครอบงําแหงกเิลส ...เอกัคคตาจิตยอมไมหวัน่ 
ไหวเพราะกิเลสตางๆ ... จิตท่ีกําหนดดวยศรัทธา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา ...  
จิตท่ีกําหนดดวยวิริยะ ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเกยีจคราน ... จิตท่ีกําหนดดวยสติ ยอมไมหวั่น 
ไหวเพราะความประมาท ... จิตท่ีกําหนดดวยสมาธิ ยอมไมหวัน่ไหวเพราะอุทธัจจะ ... จิตท่ีกําหนด 
ดวยปญญา ยอมไมหวัน่ไหวเพราะอวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวาอเนญชาจิตท่ีถึงความสวางไสว  
ยอมไมหวั่นไหวเพราะความมืดคืออวิชชา เพราะเหตุนัน้จึงช่ือวาอเนญชา มูล ๑๖ แหงฤทธ์ินี้ ยอม 
เปนไปเพื่อความไดฤทธ์ิ เพื่อความไดเฉพาะฤทธ์ิ เพื่อแผลงฤทธ์ิไดตางๆ เพื่อความสําเร็จแหง 
ฤทธ์ิ เพื่อความเปนผูชํานาญในฤทธ์ิ เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธ์ิ ฯ 
        [๖๘๕] ฤทธ์ิท่ีอธิษฐานเปนไฉน ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลาย 
คนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมตดิขัดเหมือนไป 
ในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิ 
ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยาง 
นั้นดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ฯ 
        คําวา ในศาสนาน้ี คือ ในทิฐินี้ ในความควรนี้ ในความชอบใจน้ีในเขตน้ี ใน 
ธรรมนี้ ในวินยันี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว 
วาในศาสนาน้ี ฯ 
        คําวา ภกิษุ คือ ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน เปนพระเสขะหรือเปนพระอรหันตผูมีธรรม 
ไมกําเริบ ฯ  
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        คําวา แสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก คือ แสดงฤทธ์ิไดมีประการตางๆอยาง ฯ 
        คําวา คนเดียวเปนหลายคนก็ได คือ ทานผูมีฤทธ์ิโดยปรกติเปนคนเดียว ยอมนกึให 
เปนหลายคน คือ นึกใหเปนรอยคน พันคนหรือแสนคน แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปน 
หลายคน กเ็ปนหลายคน ทานผูมีฤทธ์ินั้นถึงความชํานาญแหงจิต แมคนเดียวเปนหลายคนก็ได  
เปรียบเหมือนทานพระจุลปนถกรูปเดียวเปนหลายรูปกไ็ด ฉะนัน้ ฯ 
        คําวา หลายคนเปนคนเดียวก็ได คือ ทานผูมีฤทธ์ิโดยปรกติหลายคน ยอมนกึใหเปน 
คนเดียว แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนคนเดียว กเ็ปนคนเดียว ทานผูมีฤทธ์ินั้นถึงความชํานาญ 
แหงจิต หลายคนเปนคนเดียวก็ได เปรียบเหมือนทานพระจุลปนถก หลายรูปเปนรูปเดียวก็ได  
ฉะนั้น ฯ 
        คําวา ทําใหปรากฏก็ได คือ ท่ีอันอะไรๆ ปดบังไว ทําใหไมมีอะไรปดบังใหเปด 
เผยก็ได ฯ 
        คําวา ทําใหหายไปก็ได คือ ท่ีอันอะไรๆ เปดไว ทําใหเปนท่ีปดบังมิดชิดก็ได ฯ 
        คําวา ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางกไ็ด คือ ทานผูมีฤทธ์ิ เปนผู 
ไดอากาศกสิณสมาบัติโดยปกติ ยอมนกึถึงฝา กําแพง ภูเขาแลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนท่ี 
วางกย็อมเปนท่ีวาง ทานผูมีฤทธ์ินั้น ยอมทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด ทานผูมีฤทธ์ินั้นถึง 
ความชํานาญแหงจิต ยอมทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีแจง เปรียบเหมือนพวก 
มนุษยผูไมมีฤทธ์ิโดยปรกติ ยอมไปในท่ีท่ีไมมีอะไรๆ ปดบังกั้นไวไมติดขัด ฉะนัน้ ฯ 
        คําวา ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได คือ ทานผูมีฤทธ์ิเปนผูไดอาโปกสิณ 
สมาบัติโดยปรกติ ยอมนกึถึงแผนดินแลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนน้ํา ก็เปนน้ํา ทานผูมีฤทธ์ิ 
นั้นผุดข้ึนดําลงในแผนดินได ทานผูมีฤทธ์ินั้นถึงความชํานาญแหงจติผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือน 
ในน้ํากไ็ด เปรียบเหมือนพวกมนุษย ผูไมมีฤทธ์ิโดยปรกติ ผุดข้ึนดําลงในน้ําได ฉะนัน้ ฯ 
        คําวา เดินไปบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได คือ ทานผูมีฤทธ์ิเปนผูได 
ปฐวีกสิณสมาบัติโดยปรกติ ยอมนึกถึงน้ํา แลวอธิษฐานดวยญาณวาจงเปนแผนดนิ กเ็ปนแผนดนิ 
 ทานผูมีฤทธ์ินั้น เดนิไปบนน้ําไมแตกได ทานผูมีฤทธ์ินั้นถึงความชํานาญแหงจิต เดนิไปบนน้ําไม 
แตกเหมือนเดนิบนแผนดินก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมีฤทธ์ิโดยปรกติ เดินไปบนแผนดิน 
ไมแตกไดฉะนั้น ฯ  
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        คําวา เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได คือ ทานผูมีฤทธ์ิเปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติโดย 
ปรกติ ยอมนกึถึงอากาศ แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนแผนดนิ ก็เปนแผนดนิ ทานผูมีฤทธ์ิ 
นั้นเดนิบาง ยนืบาง นอนบาง ในอากาศกลางหาวเหมือนนกก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไม 
มีฤทธ์ิโดยปรกติ เดินบางยนืบาง นั่งบาง นอนบาง บนแผนดิน ฉะนั้น ฯ 
        คําวา ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนั้นดวยฝามือก็ได คือ 
 ทานผูมีฤทธ์ิในศาสนานี้ ถึงความชํานาญแหงจิต นั่งหรือนอนก็ตาม นกึถึงพระจันทรและพระอาทิตย  
แลวอธิษฐานดวยญาณวา พระจันทรพระอาทิตย จงมีท่ีใกลมือ ก็ยอมมีท่ีใกลมือ ทานผูมี 
ฤทธ์ินั้น นั่งหรือนอนอยูก็ตาม ยอมลูบคลําสัมผัสพระจันทรพระอาทิตยดวยฝามือได เปรียบเหมือน 
พวกมนุษยผูไมมีฤทธ์ิโดยปรกติ ยอมลูบคลําสัมผัสรูปอะไรๆ ท่ีใกลมือได ฉะนัน้ ฯ 
        คําวา ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได คือ ทานผูมีฤทธ์ิผูถึง ความชํานาญแหง 
จิตนั้น ถาประสงคจะไปยังพรหมโลก ก็อธิษฐานท่ีไกลใหเปนท่ีใกลวา จงเปนท่ีใกล ก็เปนท่ีใกล  
อธิษฐานท่ีใกลใหเปนท่ีไกลวา จงเปนท่ีไกลก็เปนท่ีไกล อธิษฐานท่ีใกลใหเปนท่ีไกลวา จงเปน 
ท่ีไกล ก็เปนท่ีไกล อธิษฐานของมากใหเปนของนอยวา จงเปนของนอย ก็เปนของนอย อธิษฐาน 
ของนอยใหเปนของมากวา จงเปนของมาก ก็เปนของมาก ยอมเหน็รูปพรหมน้ันไดดวยทิพจกัษุ  
ยอมฟงเสียงพรหมนั้นไดดวยทิพโสตธาตุ ยอมรูจิตของพรหมนั้นไดดวยเจโตปริยญาณ ทานผูมี 
ฤทธ์ิถึงความชํานาญแหงจตินั้น ประสงคจะไปยังพรหมโลกดวยกายท่ีปรากฏ ก็นอมจิตอธิษฐาน 
จิตดวยสามารถแหงกาย คร้ันแลวหยั่งลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา แลวก็ไปยังพรหมโลกไดดวย 
กายท่ีปรากฏอยู ถาทานผูมีฤทธ์ิถึงความชํานาญแหงจตินัน้ ประสงคจะไปยังพรหมโลกดวยกายท่ีไม 
ปรากฏ ก็นอมกายอธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิต คร้ันแลวหยั่งลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา 
 แลวก็ไปยังพรหมโลกดวยกายท่ีไมปรากฏ ทานผูมีฤทธ์ินิรมิตรูปอันสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะครบทุก 
สวน มีอินทรียไมบกพรอง ไวขางหนาของพรหมนั้น ถาทานผูมีฤทธ์ิเดินอยู รูปกายนริมิตก็เดนิ 
อยู ณ ท่ีนัน้ ถาทานผูมีฤทธ์ิยืนอยู รูปกายนริมิตก็ยืนอยู ณ ท่ีนั้น ถาทานผูมีฤทธ์ินั่งอยู รูปกาย 
นิรมิตก็นั่งอยู ณ ท่ีนั้น ถาทานผูมีฤทธ์ินอนอยูรูปกายนิรมิตก็นอนอยู ณ ท่ีนั้น ถาทานผูมีฤทธ์ิ 
บังหวนควันอยูรูปกายนิรมิตก็บังหวนควนัอยู ณ ท่ีนัน้ ถาทานผูมีฤทธ์ิใหไฟลุกโพลงอยู รูปกาย 
นิรมิตก็ใหไฟลุกโพลง ณ ท่ีนั้น ถาทานผูมีฤทธ์ิกลาวธรรมอยู  รูปกายนริมิตก็กลาวธรรมอยู ณ ท่ีนัน้  
ถาทานผูมีฤทธ์ิกลาวธรรมถามปญหาอยู รูปกายนิรมิตกถ็ามปญหาอยู ณ ท่ีนั้น ถาทานผูมีฤทธ์ิอันรูป 
กายนิรมิตถามปญหาแลวกแ็ก รูปกายนิรมิตอันทานผูมีฤทธ์ิถามปญหาแลวกแ็กอยู ณ ท่ีนั้น ถาทาน  
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ผูมีฤทธ์ิยืนสนทนาปราศรัยอยูกับพรหมนั้น รูปกายนิรมิตรก็ยืน สนทนาปราศรัยกับพรหมน้ันอยู ณ ท่ี 
นั้น ทานผูมีฤทธ์ิทํากิจใด รูปกายนิรมิตกทํ็ากิจนั้นๆ นัน่แล นี้ฤทธ์ิท่ีอธิษฐานเปนดงันี้ ฯ 
        [๖๘๖] ฤทธ์ิท่ีแผลงไดตางๆ เปนไฉน ฯ 
        พระเถระนามวาอภิภู เปนสาวกของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาสิขี สถิตอยูในพรหมโลก เปลงเสียงใหพนัโลกธาตุทราบชัด ทานแสดงธรรมดวยกายท่ีปรากฏ 
ก็มี ดวยกายท่ีไมปรากฏก็มิ ดวยกายคร่ึงหนึ่งสวนลางไมปรากฏก็มี ดวยกายคร่ึงหนึ่งสวนบนไม 
ปรากฏก็มี ดวยกายคร่ึงหนึ่งสวนบนปรากฏก็มี ดวยกายคร่ึงหนึ่งสวนลวงไมปรากฏก็มี ทานละเพศ 
ปรกติแลวแสดงเพศกุมารบาง แสดงเพศนาคบาง แสดงเพศครุฑบางแสดงเพศยักษบาง แสดง 
เพศอสูรบาง แสดงเพศพระอินทรบาง แสดงเพศเทวดาบาง แสดงเพศพรหมบาง แสดงเพศ 
สมุทรบาง แสดงเพศภเูขาบางแสดงเพศปาบาง แสดงเพศราชสีหบาง แสดงเพศเสือโครงบาง 
 แสดงเพศเสือเหลืองบาง แสดงพลชางบาง แสดงพลมาบาง แสดงพลรถบาง แสดงพลราบบาง  
แสดงกองทัพตั้งประชิดกนัตางๆ บาง นี้เปนฤทธ์ิท่ีแผลงไดตางๆ ฯ 
        [๖๘๗] ฤทธ์ิท่ีสําเร็จดวยใจเปนไฉน ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ นิรมิตกายอ่ืนออกจากกายนี้ มีรูปสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะครบทุกสวน 
 มีอินทรียไมบกพรอง เปรียบเหมือนบุรุษชักไสออกจากหญาปลอง เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา  
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองเปนอยางหนึ่ง ไสเปนอยางหนึ่ง แตไสกอ็อกจากหญาปลองนั่นเอง  
อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษชักดาบอกออกจากฝก เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นีด้าบ นีฝ้ก 
ดาบเปนอยางหน่ึง ฝกเปนอยางหนึ่ง แตดาบก็ออกจากฝกนั่นเอง อีกประการหน่ึง เปรียบเหมือน 
บุรุษเอางูออกจากกระทอเขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นีงู้ นี้กระทองูเปนอยางหนึ่ง กระทอเปน 
อยางหนึ่ง แตงกู็ออกจากกระทอนั่นเอง ฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นเหมือนกัน นิรมิตกายอ่ืนออกจาก 
กายนี้ มีรูปสําเร็จดวยใจมีอวยัวะครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง นี้ฤทธ์ิสําเร็จดวยใจ ฯ 
        [๖๘๘] ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยญาณเปนไฉน ฯ 
        ความละนิจจสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอนจิจานุปสนา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธ์ิท่ีแผ 
ไปดวยญาณ ความละสุขสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยทุกขานปุสนาความละอัตตสัญญา ยอมสําเร็จ 
ไดดวยอนัตตานุปสนา ความละความเพลิดเพลินยอมสําเร็จไดดวยนิพพทิานุปสนา ความละ 
ราคะ ยอมสําเร็จไดดวยวิราคานุปสนาความละสมุทัย ยอมสําเร็จไดดวยนิโรธานุปสนา ความ  
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ละความยดึถือ ยอมสําเร็จไดดวยปฏินิสสัคคานุปสนา เพราะเหตุนัน้ จึงเปนฤทธ์ิท่ีแผไปดวย 
ญาณทานพระพักกุละ ทานพระสังกิจจะ ทานพระภูตปาละ มีฤทธ์ิท่ีแผไปดวยญาณนี้ฤทธ์ิท่ีแผไป 
ดวยญาณ ฯ 
        [๖๘๙] ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิเปนไฉน 
        ความละนิวรณ ยอมสําเร็จไดดวยปฐมฌาน เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ  
ความละวิตกวจิาร ยอมสําเร็จไดดวยทุติยฌาน เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ ความ 
ละปติ ยอมสําเร็จไดดวยตตยิฌาน ฯลฯความละสุขและทุกข ยอมสําเร็จไดดวยจตุตถฌาน ฯลฯ  
ความละรูปสัญญาปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ 
ความละอากาสานัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯความละวิญญา 
ณัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอากญิจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯความละอากิญจญัญายตนสัญญา  
ยอมสําเร็จไดดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเพราะเหตุนั้น จึงเปนฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ  
ทานพระสารีบุตร ทานพระสัญชีวะทานพระขาณุโกณฑัญญะ อุตตราอุบาสิกา สามาวดีอุบาสิกา 
 มีฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ นี้ฤทธ์ิท่ีแผไปดวยสมาธิ 
        [๖๙๐] ฤทธ์ิของพระอริยะเปนไฉน ฯ 
        ภิกษใุนศาสนานี้ ถาหวงัวา เราพึงมีความสําคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยู ก ็
มีความสําคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลนั้นวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยู ถาหวังวาเราพึงมีความสําคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูล 
วาเปนส่ิงปฏิกลูอยู ก็มีความสําคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูลวาเปนส่ิงปฏิกูลอยู ถาหวังวา เราพึงมีความ 
สําคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลและในส่ิงท่ีไมปฏิกูลวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยู ก็มีความสําคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลและ 
ในส่ิงท่ีไมปฏิกูลนั้นวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยู ถาหวังวาเราพึงมีความสําคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูลและในส่ิง 
ท่ีปฏิกูลวาเปนส่ิงปฏิกูลอยู ก็มีความสําคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูลและในส่ิงท่ีปฏิกูลวาเปนส่ิงปฏิกูลอยู ถา 
หวังวา เราพึงเวนส่ิงท้ังสองน้ันมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในส่ิงท่ีปฏิกูลและในส่ิงท่ีไมปฏิกูลอยู  
ก็เปนผูมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในส่ิงท่ีปฏิกูลและในส่ิงท่ีไมปฏิกูลอยู ฯ 
        ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยูอยางไร 
        ภิกษแุผไปโดยเมตตา หรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในส่ิงท่ีไมนาปรารถนา ภิกษ ุ
มีความสําคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยูอยางนี ้
        ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูลวาเปนส่ิงปฏิกูลอยูอยางไร  
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        ภิกษแุผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเท่ียงในส่ิงท่ีนาปรารถนา  
ภิกษุมีความสาํคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูล วาเปนส่ิงปฏิกูลอยูอยางนี ้
        ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลและในส่ิงท่ีไมปฏิกูล วาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยูอยางไร 
        ภิกษแุผไปโดยเมตตาหรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในส่ิงท้ังไมนาปรารถนาและ 
นาปรารถนา ภิกษุมีความสาํคัญในส่ิงท่ีปฏิกูลและในส่ิงท่ีไมปฏิกูลวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยูอยางนี ้
        ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูลและในส่ิงท่ีปฏิกูล วาเปนส่ิงปฏิกูลอยูอยางไร 
        ภิกษแุผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเท่ียงในส่ิงท้ังท่ีนา 
ปรารถนาและไมนาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงท่ีไมปฏิกูลและในส่ิงท่ีปฏิกูลวาเปนส่ิงปฏิกลู 
อยูอยางนี ้
        ภิกษเุวนส่ิงท้ังสองน้ันมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในส่ิงท่ีปฏิกูล และในส่ิงท่ีไมปฏิกูล 
อยูอยางไร 
        ภิกษใุนศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดใีจ ไมเสียใจ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ 
อยู ฟงเสียงดวยหู ดมกล่ินดวยจมูก ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวย 
ใจแลว ไมดใีจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ภกิษุเวนส่ิงท้ังสองน้ันมีอุเบกขามีสติ 
สัมปชัญญะในส่ิงท่ีปฏิกูลและในส่ิงท่ีไมปฏิกูลอยูอยางนี้ นี้ฤทธ์ิของพระอริยะ ฯ 
        [๖๙๑] ฤทธ์ิเกิดแตผลกรรมเปนไฉน ฯ 
        นกทุกชนิด เทวดาท้ังปวง มนุษยบางพวก วินิปาติกเปรตบางพวกมีฤทธ์ิเกิดแตผล 
กรรม นี้ฤทธ์ิเกิดแตผลกรรม ฯ 
        [๖๙๒] ฤทธ์ิของทานผูมีบุญเปนไฉน ฯ 
        พระเจาจกัรพรรดิ เสด็จเหาะไปในอากาศพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ตลอดจนพวกปก 
ครองมาเปนท่ีสุด นี้เปนฤทธ์ิของทานผูมีบุญ ฤทธ์ิของโชติยคฤหบดีฤทธ์ิของชฏิลคฤหบดี ฤทธ์ิของ 
เมณฑกคฤหบดี ฤทธ์ิของโฆสิตคฤหบดีฤทธ์ิของทานผูมีบุญมาก ๕ คน เปนฤทธ์ิของทานผูมีบุญ  
นี้ฤทธ์ิของทานผูมีบุญ ฯ 
        [๖๙๓] ฤทธ์ิสําเร็จดวยวิชชาเปนไฉน ฯ 
        พวกวิชชาธรรายวิชชาแลวยอมเหาะไปได แสดงพลชางบาง พลมาบาง พลรถบาง 
 พลราบบาง แสดงกองทัพตัง้ประชิดกันตางๆ บาง ในอากาศกลางหาวนี้ฤทธ์ิสําเร็จดวยวิชชา ฯ  
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        [๖๙๔] ช่ือวาฤทธ์ิดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนั้นๆ  
อยางไร ฯ 
        ความละกามฉันทะ ยอมสําเร็จไดดวยเนกขัมมะ เพราะเหตุนัน้จึงช่ือวาฤทธ์ิดวยความ 
วาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนั้นๆความละพยาบาท ยอมสําเร็จไดดวยความ 
ไมพยาบาท ฯลฯ ความละถีนมิทธะยอมสําเร็จไดดวยอาโลกสัญญา ฯลฯ ความละกิเลสท้ังปวง ยอม 
สําเร็จไดดวยอรหัตมรรค เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวาฤทธ์ิดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบ 
ชอบในสวนนัน้ๆ ช่ือวาฤทธ์ิดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนัน้ๆ  
อยางนี้ฤทธ์ิ ๑๐ ประการเหลานี้ 
                        จบอิทธิกถา ฯ 
                        ______  
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                    ปญญาวรรค อภิสมยกถา 
        [๖๙๕] คําวา ความตรัสรู ความวา ยอมตรัสรูดวยอะไร ยอมตรัสรูดวยจิต ยอม 
ตรัสรูดวยจิตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีญาณก็ตรัสรูไดซิ บุคคลผูไมมีญาณตรัสรูไมได ยอม 
ตรัสรูไดดวยญาณ ยอมตรัสรูดวยญาณหรือถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีจิตก็ตรัสรูไดซิ บุคคลผู 
ไมมีจิตก็ตรัสรูไมได ยอมตรัสรูไดดวยจิตและญาณ ยอมตรัสรูไดดวยจติและญาณหรือ ถาอยางนั้น 
 ก็ตรัสรูไดดวยกามาวจรจิตและญาณซิ ยอมตรัสรูดวยกามาวจรจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น 
ก็ตรัสรูไดดวยรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยรูปาวจรจติและญาณไมได ถาอยางนัน้ ก็ตรัสรู 
ไดดวยอรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยอรูปาวจรจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น กต็รัสรูไดดวย 
กัมมัสสกตาจติและญาณซิ ตรัสรูดวยกัมมัสสกตาจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น กต็รัสรูไดดวย 
สัจจานุโลมิกจติและญาณซิ ตรัสรูดวยสัจจานุโลมิกจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูได 
ดวยจิตท่ีเปนอดีตและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตท่ีเปนอดีตและญาณไมได ถาอยางนั้นก็ตรัสรูไดดวย 
จิตท่ีเปนอนาคตและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตท่ีเปนอนาคตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูได 
ดวยจิตท่ีเปนปจจุบันและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตท่ีเปนปจจบัุนและญาณไมได (แต) ตรัสรูไดดวยจิต 
ท่ีเปนปจจุบันและญาณในขณะโลกุตรมรรค ฯ 
        [๖๙๖] ยอมตรัสรูดวยจติท่ีเปนปจจุบันและญาณในขณะแหงโลกตุรมรรคอยางไร ฯ 
        ในขณะโลกุตรมรรค จิตเปนใหญในการใหเกิดข้ึน และเปนเหตุเปนปจจยัแหงญาณ 
 จิตอันสัมปยุตดวยญาณนัน้ มีนิโรธเปนโคจร ญาณเปนใหญในการเหน็ และเปนเหตุเปนปจจยั 
แหงจิต ญาณอันสัมปยุตดวยจิตนั้น มีนิโรธเปนโคจร ยอมตรัสรูดวยจิตท่ีเปนปจจบัุนและดวยญาณ 
 ในขณะแหงโลกุตรมรรคอยางนี้ ฯ 
        [๖๙๗] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ 
        ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโลกุตรมรรค ความตรัสรูดวยความเห็นเปนสัมมาทิฐิ  
ความตรัสรูดวยความดําริ เปนสัมมาสังกัปปะ ความตรัสรูดวยความกําหนด เปนสัมมาวาจา ความ 
ตรัสรูดวยความเปนสมุฏฐาน เปนสัมมากมัมันตะความตรัสรูดวยความขาวผอง เปนสัมมาอาชีวะ 
 ความตรัสรูดวยความต้ังสติม่ันเปนสัมมาสติ ความตรัสรูดวยความไมฟุงซาน เปนสัมมาสมาธิ  
ความตรัสรูดวยความต้ังสติม่ัน เปนสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ความตรัสรูดวยการพิจารณาหาทาง เปน  
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อุเบกขาสัมโพชฌงค ความตรัสรูดวยความไมหวัน่ไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา เปนสัทธาพละ  
ความตรัสรูดวยความไมหวัน่ไหวไปในความเกียจครานเปนวิริยะพละ ความตรัสรูดวยความไม 
หวั่นไหวไปในความประมาท เปนสติพละความตรัสรูดวยความไมหวัน่ไหวไปในอุทธัจจะ เปน 
สมาธิพละ ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา เปนปญญาพละ ความตรัสรูดวยความ 
นอมใจเช่ือเปนสัทธินทรีย ความตรัสรูดวยความประคองไว เปนวิริยนิทรีย ความตรัสรูดวย 
ความต้ังสติม่ันเปนสตินทรีย ความตรัสรูดวยความไมฟุงซาน เปนสมาธินทรียความตรัสรูดวย 
ความเหน็เปนปญญินทรีย ความตรัสรูดวยอินทรียดวยความวาเปนใหญความตรัสรูดวยพละ ดวย 
ความวาไมหวัน่ไหว ความตรัสรูดวยโพชฌงคดวยความวานําออก ความตรัสรูดวยมรรคดวยความวา 
เปนเหตุ ความตรัสรูดวยสตปิฏฐานดวยความวาต้ังสติม่ันความตรัสรู ดวยสัมมัปปธานดวยความวา 
ตั้งไว ความตรัสรูดวยอิทธิบาทดวยความวาใหสําเร็จ ความตรัสรูสัจจะดวยความวาเปนของแท  
ความตรัสรูดวยสมถะดวยความวาไมฟุงซาน ความตรัสรูดวยวิปสนาดวยความวาพิจารณาเห็น 
ความตรัสรูดวยสมถะและวปิสนาดวยความวามีกิจเปนอันเดียวกนั ความตรัสรูดวยธรรมคูกันดวย 
ความวาไมลวงเกินกนั ศีลวสุิทธิดวยความวาสํารวม เปนความตรัสรูจิตตวิสุทธิดวยความวาไม 
ฟุงซาน เปนความตรัสรู ทิฐิวิสุทธิดวยความวาเหน็เปนความตรัสรู ความตรัสรูดวยอธิโมกข 
ดวยความวาหลุดพน ความตรัสรูดวยวิชชาดวยความวาแทงตลอด วิมุตดิวยความวาบริจาค 
 เปนความตรัสรู ญาณในความส้ินไปดวยความวาตัดขาด เปนความตรัสรู ฉันทะเปนความตรัสรู 
ดวยความเปนมูลเหตุ มนสิการเปนความตรัสรูดวยความวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความตรัสรู 
ดวยความวาเปนท่ีรวม เวทนาเปนความตรัสรูดวยความวาเปนท่ีประชุม สมาธิเปนความตรัสรูดวย 
ความวาเปนประธาน สติเปนความตรัสรูดวยความวาเปนใหญ ปญญาเปนความตรัสรูดวยความวา 
เปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุติเปนความตรัสรูดวยความวาเปนสารธรรม นิพพานอันหยั่งลงใน 
อมตะเปนความตรัสรูดวยความวาเปนท่ีสุด ฯ 
        [๖๙๘] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ 
        ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติมรรค ความตรัสรูดวยความเห็นเปนสัมมา 
ทิฐิ ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลง ในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนท่ีสุด ฯ 
        ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ 
        ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติผล ความตรัสรูดวยความเห็นเปนสัมมาทิฐิ ฯลฯ   
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ญาณในนิพพานอันไมมีความเกิดข้ึน เปนความตรัสรูดวยความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรู 
ดวยความวาเปนมูลเหตุ ฯลฯ นิพพานอันหยัง่ลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนท่ีสุด ฯ 
        ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ 
        ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะสกทาคามิผล ในขณะ 
อนาคามิมรรค ในขณะอานาคามิผล ในขณะอรหัตมรรคในขณะอรหัตผล ความตรัสรูดวยความ 
เห็น เปนสัมมาทิฐิ ความตรัสรูดวยความดาํริ เปนสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ญาณในนิพพานอัน 
ไมมีความเกดิข้ึนเปนความตรัสรูดวยความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความวาเปน 
มูลเหตุฯลฯ นพิพานอันหยั่งลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนท่ีสุด บุคคลนี้นั้นยอม 
ละไดซ่ึงกิเลสท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน 
        [๖๙๙] คําวา ยอมละไดซ่ึงกิเลสท่ีเปนอดีต ความวาบุคคลยอมละไดซ่ึงกิเลสท่ีเปน 
อดีตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลนั้นก็ทํากิเลสท่ีส้ินไปแลวใหส้ินไปทํากิเลสท่ีดับไปแลวใหดับไป  
ทํากิเลสท่ีปราศไปแลวใหปราศไป ทํากิเลสท่ีหมดแลวใหหมดไป ยอมละไดซ่ึงกิเลสท่ีเปนอดีตอัน 
ไมมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นละกิเลสท่ีเปนอดีตหาไดไม 
        คําวา ยอมละไดซ่ึงกิเลสท่ีเปนอนาคต ความวา บุคคลยอมละไดซ่ึงกิเลสท่ีเปนอนาคต 
หรือ ถาอยางนั้น บุคคลนั้นก็ละกิเลสท่ียังไมเกิด ละกิเลสท่ียังไมบังเกดิ ละกิเลสท่ีไมเกิดข้ึน 
แลว ละกเิลสท่ียังไมปรากฏ ละไดซ่ึงกิเลสท่ีเปนอนาคตอันไมมีอยู เพราะเหตุนัน้ บุคคลนั้นละ 
กิเลสท่ีเปนอนาคตหาไดไม 
        คําวา ยอมละไดซ่ึงกิเลสท่ีเปนปจจุบัน ความวา บุคคลยอมละได ซ่ึงกิเลสท่ีเปนปจจุบัน 
หรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูกําหนัดก็ละราคะได ผูขัดเคืองก็ละโทสะได ผูหลงก็ละโมหะได ผูมีมานะ 
ผูกพันก็ละมานะได ผูถือผิดก็ละทิฐิไดผูถึงความฟุงซานกล็ะอุทธัจจะได ผูลังเลไมแนใจก็ละวิจิกจิฉา 
ได ผูมีกิเลสเรี่ยวแรงก็ละอนสัุยได ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาวซ่ึงเปนคูกันกําลังเปนไปมรรคภาวนา 
อันมีความหมนหมองดวยกิเลสนั้น ก็มีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลละกิเลสท่ีเปนอดีต กเิลสท่ีเปน 
อนาคต กิเลสที่เปนปจจุบัน หาไดไม ฯ 
        [๗๐๐] บุคคลยอมละกิเลสท่ีเปนอดีตหาไดไม ละกิเลสท่ีเปนอนาคตหาไดไม ละกิเลส 
ท่ีเปนปจจุบันหาไดไม หรือ ถาอยางนั้น มรรคภาวนากไ็มมีการทําใหแจงซ่ึงผลก็ไมมี การละกิเลส 
ก็ไมมี ธรรมาภิสมัยกไ็มมี ฯ  
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        หามิได มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซ่ึงผลมีอยู การละกิเลสมีอยูธรรมาภิสมัยมีอยู  
เหมือนอะไร เหมือนตนไมกาํลังรุน ยังไมเกิดผล บุรุษพึงตัดตนไมนัน้ท่ีราก ผลท่ียังไมเกิด 
แหงตนไมนั้นก็ไมเกดิเลย ท่ียังไมบังเกดิกไ็มบังเกิดเลย ท่ีไมเกิดข้ึน แลวก็ไมเกิดข้ึนเลย ท่ียัง 
ไมปรากฏก็ไมปรากฏเลยฉันใด ความเกิดข้ึน เปนเหตุเปนปจจัยแหงความบังเกิดแหงกเิลสท้ังหลาย 
จิตเห็นโทษในความเกิดข้ึนแลว จึงแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกดิข้ึน เพราะความท่ีจิตเปน 
ธรรมชาติแลนไปในนพิพานอันไมมีความเกิดข้ึน กเิลสเหลาใดพึงบังเกิด เพราะความเกิดข้ึนเปน 
ปจจัย กิเลสเหลานั้นท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดเลยที่ยังไมบังเกดิก็ไมบังเกดิเลย ท่ีไมเกิดข้ึนแลวก็ไม 
เกิดข้ึนเลย ท่ียงัไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะเหตุดบั ทุกขก็ดับ ดวย 
ประการฉะนี้ เพราะเหตุแหงความเปนไป เพราะเหตุแหงสังขารเปนนิมิต เพราะเหตุแหงกรรมเปน 
กรรมเปจจัยแหงความบังเกดิแหงกิเลสท้ังหลาย จิตเห็นโทษในกรรมแลวจึงแลนไปในนิพพานอันไมมี 
กรรม เพราะความท่ีจิตเปนธรรมชาติแลนไปในนิพพานอันไมมีกรรม กเิลสเหลาใดพึงบังเกิดเพราะ 
กรรมเปนปจจยั กิเลสเหลานัน้ท่ียังไมเกิดกไ็มเกิดเลย ท่ียงัไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย ท่ียังไม 
เกิดข้ึนแลวกไ็มเกิดข้ึนเลย ท่ียังไมปรากฏกไ็มปรากฏเลย เพราะเหตุดับ ทุกขก็ดับดวยประการฉะน้ี  
มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซ่ึงผลมีอยู การละกิเลสมีอยูธรรมาภิสมัยมีอยู ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                        จบอภิสมยกถา ฯ 
                        ______  
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                        ปญญาวรรค วิเวกกถา 
                        สาวัตถีนิทาน 
        [๗๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การงานท่ีตองทําดวยกําลังอยางใดอยางหน่ึงการงานท้ังหมด 
นั้น บุคคลตองอาศัยแผนดนิ ตั้งอยูบนแผนดิน จึงทํากันไดการงานท่ีตองทําดวยกําลังนี้ บุคคล 
ยอมทําไดดวยประการอยางนี้ แมฉันใดดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุอาศัยศลี ตั้งอยูในศีลแลว ยอม 
เจริญ ทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ได ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
        [๗๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญ ทําใหมาก 
ซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ไดอยางไร ฯ 
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ยอมเจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ...ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย 
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู 
ในศีลแลว ยอมเจริญทําใหมาก ซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ อยางนี้แล ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พืชคามและภูตคามท้ังหมดนั้น  
อาศัยแผนดนิ ตั้งอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย พืชคามและภูตคามเหลานี้  
ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยดวยประการฉะน้ี แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้ 
เหมือนกนัแล อาศัยศีลต้ังอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึงความ 
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ฯ 
        [๗๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมากซ่ึง 
อริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลายอยางไร ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ... เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  
นอมไปในความสละ สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕มวีิราคะ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒  
สัมมาสังกัปปะฯลฯ สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ ฯ 
        [๗๐๔] สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ  
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        วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวเิวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณ 
วิเวก วเิวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวกในการละทิฐิดวยองคนัน้ๆ ของ 
ภิกษุผูเจริญสมาธิมีสวนในการทําลายกิเลส ๑สมุจเฉทวิเวก ของภกิษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึง 
ความส้ินไป ๑ ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนท่ีดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฐิ 
มีวิเวก ๕เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังม่ันดวยดใีนวิเวก ๕ นี้ ฯ 
        [๗๐๕] สัมมาทิฐิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ฯ 
        วริาคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควริาคะ สมุจเฉทวิราคะ ปฏิปสสัทธิวิราคะ  
นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณวิราคะเปนท่ีดับ คือ  
นิพพาน ๑ สัมมาทิฐิมีวิราคะ ๕เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกดิฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิต 
ตั้งม่ันดวยดใีนวิราคะ ๕ นี้ ฯ 
        [๗๐๖] สัมมาทิฐิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ฯ 
        นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ ปฏิปสสัทธินิโรธ นิสสรณ 
นิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณนิโรธเปนท่ีดบั คือ นิพพาน ๑  
สัมมาทิฐิมีนิโรธ ๕เหลานี้ ภกิษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังม่ันดวยด ี
ในนิโรธ ๕ นี้ ฯ 
        [๗๐๗] สัมมาทิฐิมีความสละ ๕ เปนไฉน ฯ 
        ความสละ ๕ คือ วกิขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ ปฏิปสสัทธิ 
โวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณ 
โวสัคคะ เปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑สัมมาทิฐิมีความสละ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกดิฉันทะ  
นอมใจไปดวยศรัทธาและมีจติต้ังม่ันดวยดีในความสละ ๕ นี้ ฯ 
        สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ ฯ 
        [๗๐๘] สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ฯลฯ  
สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ 
        สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ 
        วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวเิวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณ 
วิเวก วเิวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวกในการละทิฐิดวยองคนัน้ๆ ของ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาท่ี 344 
ภิกษุผูเจริญสมาธิอันมีสวนทําลายกิเลส ๑สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึง 
ความส้ินไป ๑ ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิ 
มีวิเวก๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังม่ันดวยดใีนวิเวก ๕ นี้ ฯ 
        [๗๐๙] สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ฯ 
        วิราคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควริาคะ สมุจเฉทวิราคะ ปฏิปสสัทธิวิราคะ 
 นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ...นสิสรณวิราคะเปนนิโรธ คือ  
นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เหลานีภ้กิษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมี 
จิตต้ังม่ันดวยดีในวิราคะ ๕ นี้ ฯ 
        [๗๑๐] สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ฯ 
        นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ ปฏิปสสัทธินิโรธ  
นิสสรณนิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑... ปฏิปสสัทธินิโรธในขณะผล ๑  
นิสสรณนิโรธเปนอมตธาตุ ๑ สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะนอมใจไป 
ดวยศรัทธา และมีจิตต้ังม่ันอยูดวยดใีนนิโรธ ๕ นี้ ฯ 
        [๗๑๑] สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เปนไฉน ฯ 
        ความสละ ๕ คือ วกิขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ ปฏิปสสัทธิ 
โวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณ ของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ความสละ 
ในการละทิฐดิวยองคนัน้ๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิอันมีสวนทําลายกิเลส ๑ สมุจเฉทโวสัคคะ 
 ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึงความส้ินไป ๑ ปฏิปสสัทธิโวสัคคะในขณะผล ๑ นิสสรณ 
โวสัคคะเปนนโิรธคือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกดิฉันทะ 
นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังม่ันดวยดีในความสละ ๕ นี้ ฯ 
        สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย๑๒ เหลานี้ ฯ 
        [๗๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การงานท่ีตองทําดวยกําลัง อยางใดอยางหนึ่ง การงานท้ัง 
หมดนั้น บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดนิ จึงทํากันไดการงานท่ีตองทําดวยกําลังนี้  
บุคคลยอมทําไดดวยประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว  
ยอมเจริญ ทําใหมากซ่ึงโพชฌงค๗ ได ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ภิกษุเจริญ ทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗  
อยูยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ฯลฯ ภิกษุเจริญทําใหมากซ่ึงพละ ๕ ฯลฯ   
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ภิกษเุจริญทําใหมากซ่ึงพละ ๕ อยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ฯลฯ ภิกษ ุ
เจริญทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ ฯลฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พืชคามและภูตคามท้ังหมดนั้น  
อาศัยแผนดนิ ตั้งอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย พืชคามและภูตคามเหลานั้น 
ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยดวยประการฉะน้ี แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้ 
เหมือนกนัแล อาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมากอยูซ่ึงอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญ 
งอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ฯ 
        [๗๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมาก 
ซ่ึงอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลายอยางไร ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เจริญสัทธินทรียอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ 
 อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ เจริญวิริยนิทรีย ฯลฯ เจริญสตินทรีย เจริญสมาธินทรีย  
เจริญปญญินทรียอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปในความสละ สัทธินทรียมีวิเวก ๕  
มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ วิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย 
 ฯลฯปญญินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ ฯ 
        [๗๑๔] สัทธินทรียมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ 
        วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวเิวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณ 
วิเวก วเิวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑วิเวกในการละทิฐิดวยองคนัน้ๆ ของภิกษ ุ
ผูเจริญสมาธิอันมีสวนในการทําลายกิเลส ๑ สมุจเฉทวิเวก ของภิกษผูุเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึง 
ความส้ินไป ๑ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัทธินทรีย 
มีวิเวก ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธาและมีจิตต้ังม่ันดวยดใีนวเิวก ๕ นี้  
ฯลฯ สัทธินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ วริิยินทรีย  
ฯลฯ สตินทรียฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ 
        ปญญินทรียมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ 
        วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวเิวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณวิเวก  
ฯลฯ ปญญินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ ฉะนี้แล ฯ 
                        จบวิเวกกถา ฯ 
                        ______  
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                        ปญญาวรรค จริยากถา 
        [๗๑๕] จริยา ในคําวา จริยา นี้ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑ อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑  
สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑ปตติจริยา ๑ โลกตัถจริยา ๑ ฯ 
        ความประพฤติในอิริยาบถ ๔ ช่ือวาอิริยาปถจริยา ความประพฤติในอายตนะภายใน 
และภายนอก ๖ ช่ือวาอายตนจริยา ความประพฤติในสติปฏฐาน ๔ช่ือวาสติจริยา ความประ 
พฤติในฌาน ๔ ช่ือวาสมาธิจริยา ความประพฤติในอริยสัจ ๔ ช่ือวาญาณจริยา ความประพฤติ 
ในอริยมรรค ๔ ช่ือวามรรคจริยาความประพฤติในสามัญผล ๔ ช่ือวาปตติจริยา ความประพฤติ 
อันเปนสวนเฉพาะในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะใน 
พระปจเจกพุทธเจา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะในพระสาวก ช่ือวาโลกัตถจริยา อิริยาปถ 
จริยาของบุคคลผูถึงพรอมดวยความปรารถนา อายตนจริยาของทานผูคุมครองทวาร ในอินทรียท้ัง 
หลาย สติจริยาของทานผูมีปรกติอยูดวยความไมประมาท สมาธิจริยาของทานผูขวนขวายในอธิจิต  
ญาณจริยาของทานผูถึงพรอมดวยปญญา มรรคจริยาของทานผูปฏิบัติชอบปตติจริยา ของทานผูบรรลุ 
ผลแลวและโลกัตถจริยา เปนสวนเฉพาะของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนสวนเฉพาะ 
ของพระปจเจกพุทธเจา และเปนสวนเฉพาะของพระสาวก จริยา ๘เหลานี้ ฯ 
        [๗๑๖] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเช่ือยอมประพฤติดวยศรัทธา ผู 
ประคองไว ยอมประพฤติดวยความเพยีร ผูตั้งสติม่ัน ยอมประพฤติดวยสติ ผูทําความไมฟุงซาน  
ยอมประพฤตดิวยสมาธิ ผูรูชัด ยอมประพฤติดวยปญญา ผูรูแจง ยอมประพฤติดวยวญิญาณ ผู 
มนสิการวา ทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมบรรลุคุณพิเศษได ก็ประพฤติดวยวิเศษจริยา ผูมนสิการวา 
กุศลธรรมของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมใหตอเนื่องกันไป ก็ประพฤติดวยอายตนจริยาจริยา ๘ เหลานี้ ฯ 
        [๗๑๗] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ การประพฤติดวยทัสนะแหงสัมมาทิฐิ ๑ การ 
ประพฤติดวยความดําริแหงสัมมาสังกัปปะ ๑ การประพฤติดวยความกาํหนดแหงสัมมาวาจา ๑ การ 
ประพฤติดวยสมุฏฐานแหงสัมมากัมมันตะ ๑การประพฤติดวยความขาวผองแหงสัมมาอาชีวะ ๑ การ 
ประพฤติดวยความประคองไวแหงสัมมาวายามะ ๑ การประพฤติดวยความต้ังสติม่ันแหงสัมมาสติ ๑ 
การประพฤติดวยความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ๑ จริยา ๘ เหลานี้ ฉะนี้แล ฯ 
                        จบจริยากถา 
                        ______  
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                   ปญญาวรรค ปาฏิหาริยกถา 
        [๗๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ  
อิทธิปาฏิหาริย ๑ อาเทศนาปฏิหาริย ๑ อนศุาสนีปาฏิหาริย ๑ ฯ 
        [๗๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คน 
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนคนเดียวก็ไดทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ฯลฯ ใช 
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอิทธิปาฏิหาริย ฯ 
        [๗๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาเทศนาปาฏิหาริยเปนไฉน ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมทายใจไดตามเหตุท่ีกําหนดวา ใจ 
ของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้ จิตของทานเปนดังนี้ ถึงแมภิกษุนัน้จะทายใจเปนอัน 
มาก การทายใจนั้นก็คงเปนอยางนั้นไมเปนอยางอ่ืน ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรม 
วินัยนี้ ไมทายใจตามเหตุท่ีกาํหนดเลย แตเม่ือไดฟงเสียงของมนุษยก็ดี ของอมนุษยกด็ี หรือของ 
เทวดาก็ดี ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้จิตของทานเปนดังนี้ ถึง 
แมภิกษุนัน้จะทายใจเปนอันมาก การทายใจนั้นก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอ่ืน ดกูรภิกษุท้ัง 
หลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไมทายใจตามเหตุท่ีกําหนดเลย และหาไดฟงเสียงของมนุษย  
ของอมนุษย หรือของเทวดาแลวทายใจไม แตเม่ือไดฟงเสียงตรึกตรองของผูกําลังตรึกตรองอยู ก็ทายใจ 
ไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้ จติของทานเปนดังนี้ถึงแมภกิษุนั้นจะทายใจ 
เปนอันมาก การทายใจนัน้กค็งเปนอยางนัน้ ไมเปนอยางอ่ืนดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนภกิษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนี้ ไมทายใจตามเหตุท่ีกําหนดเลยหาไดฟงเสียงของมนุษย ของอมนุษย หรือของเทวดา 
แลวทายใจไม และหาไดฟงเสียงตรึกตรองของผูกําลังตรึกตรองแลวทายใจไม แตเม่ือกําหนดใจของ 
ผูเขาสมาธิอันไมมีวิตก ไมมีวิจาร ดวยใจของตนแลวก็รูไดวา ทานผูนี้ตัง้มโนสังขารไวอยางใด ก ็
จักตรึกถึงวิตกช่ือโนนในระหวางจตินี้อยางนั้น ถึงแมภกิษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก การทายใจนัน้ 
ก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอ่ืน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นีเ้รียกวาอาเทศนาปาฏิหาริย ฯ  
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        [๗๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อนุศาสนปีาฏิหาริยเปนไฉน ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพรํ่าสอนอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้  
อยาตรึกอยางนั้น จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการอยางนัน้ จงละธรรมนี้ จงเขาถึงธรรมนี้อยูเถิด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอนุศาสนีปาฏิหาริยดกูรภิกษท้ัุงหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการน้ีแล ฯ 
        [๗๒๒] เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ เนกขัมมะยอมกําจัดกามฉันทะ 
ได เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยเนกขัมมะนั้น ชนเหลานั้นท้ังหมดเปน 
ผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะน้ัน เนกขัมมะจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และเนก 
ขัมมะนั้น ทานท้ังหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พงึทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติอันเปนธรรม 
สมควรแกเนกขัมมะนั้นไวใหม่ันอยางนี้ เพราะฉะน้ัน เนกขัมมะจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯ 
        ความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ ความไมพยาบาทยอมกําจดั 
พยาบาทได เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยความไมพยาบาทนัน้ ชนเหลา 
นั้นท้ังหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัวเพราะฉะนั้น ความไมพยาบาทจึงเปนอาเทศนา 
ปาฏิหาริย และความไมพยาบาทนั้นทานท้ังหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยาง 
นี้ พึงต้ังสติอันเปนธรรมสมควรแกความไมพยาบาทนัน้ไวใหม่ันอยางนี ้เพราะฉะนั้น ความไม 
พยาบาทจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯ 
        อาโลกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ อาโลกสัญญายอมกําจัดถีนมิทธะได  
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยอาโลกสัญญานั้น ชนเหลานั้นท้ังหมดเปนผูมี 
จิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะน้ัน อาโลกสัญญาจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอาโลก 
สัญญานั้น ทานท้ังหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พงึทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติอันเปน 
ธรรมสมควรแกอาโลกสัญญานั้นไวใหม่ันอยางนี้ เพราะฉะน้ัน อาโลกสัญญาจึงเปนอนุศาสนี 
ปาฏิหาริย ฯ 
        ความไมฟุงซานยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ความไมฟุงซานยอมกําจัดอุทธัจจะได  
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยความไมฟุงซานนัน้ ชนเหลานัน้ท้ังหมด 
เปนผูมีจิตหมดจด มีความดาํริไมขุนมัว เพราะฉะน้ัน ความไมฟุงซาน จึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย  
และความไมฟุงซานนั้นทานท้ังหลาย พึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงต้ัง 
สติอันเปนธรรมสมควรแกความไมฟุงซานนั้นไวใหม่ันอยางนี้ เพราะฉะนั้น ความไมฟุงซานจึงเปน 
อนุศาสนีปาฏิหาริย ฯลฯ ฯ  
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        อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ อรหัตมรรคยอมกําจัดกิเลสไดหมด  
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยอรหัตมรรคนั้น ชนเหลานั้นท้ังหมดเปนผูมีจิต 
หมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะน้ันอรหัตมรรคจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอรหัตมรรค 
นั้น ทานท้ังหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติอันเปนธรรม 
สมควรแกอรหัตมรรคนั้นไวใหม่ันอยางนี ้เพราะฉะนั้น อรหัตมรรคจึงเปนอนุศาสนปีาฏิหาริย ฯ 
        เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ ยอมกําจัดกามฉันทะได เพราะฉะน้ัน 
 เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริยความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะ 
ฉะนั้น เปนอิทธิ ยอมกําจัดพยาบาทไดเพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ ทานเรียก 
วาอิทธิปาฏิหาริยอาโลกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ยอมกําจัดถีนมิทธะได เพราะ 
ฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ฯลฯ อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิยอมกําจัดกิเลสไดหมด 
 เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย ฉะนี้แล ฯ 
                        จบปาฏิหาริยกถา ฯ 
                        ______  
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                        ปญญาวรรค สมสีสกถา 
        [๗๒๓] ปญญา ในความไมปรากฏแหงธรรม ท้ังปวงในสัมมา สมุจเฉทและในนิโรธ เปน 
ญาณในความวาสมธรรมและสีสธรรม ฯ 
        คําวา ธรรมท้ังปวง คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม  
อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรมโลกุตรธรรม ฯ 
        คําวา สัมมาสมุจเฉท ความวา เนกขัมมะเปนเคร่ืองตัดกามฉันทะไดขาดดี อัพยาบาท 
เปนเคร่ืองตัดพยาบาทไดขาดดี อาโลกสัญญาเปนเคร่ืองตัดถีนมิทธะไดขาดดี อวกิเขปะเปนเคร่ือง 
ตัดอุทธัจจะไดขาดดี ธรรมววัตถานเปนเคร่ืองตัดวิจกิิจฉาไดขาดดี ญาณเปนเคร่ืองตัดอวิชชาไดขาดดี  
ความปราโมทยเปนเคร่ืองตัดอรติไดขาดด ีปฐมฌานเปนเคร่ืองตัดนิวรณไดขาดดี ฯลฯ อรหัตมรรค 
เปนเคร่ืองตัดกิเลสท้ังปวงไดขาดดี ฯ 
        [๗๒๔] คําวา นิโรธ ความวา เนกขัมมะเปนเคร่ืองดับกามฉันทะ อัพยาบาทเปน 
เคร่ืองดับพยาบาท ... ความปราโมทยเปนเคร่ืองดับอรติ ปฐมฌานเปนเคร่ืองดับนิวรณ ฯลฯ อรหัต 
มรรคเปนเคร่ืองดับกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา ความไมปรากฏ ความวา เม่ือพระโยคาวจรไดเนกขัมมะ กามฉันทะยอมไม 
ปรากฏ เม่ือไดอัพยาบาท พยาบาทยอมไมปรากฏ เม่ือไดอาโลกสัญญา ถีนมิทธะยอมไมปรากฏ 
 เม่ือไดอวกิเขปะ อุทธัจจะยอมไมปรากฏเม่ือไดธรรมววัตถาน วิจิกจิฉายอมไมปรากฏ เม่ือไดฌาน  
อวิชชายอมไมปรากฏเม่ือไดความปราโมทย อรติยอมไมปรากฏ เม่ือไดปฐมฌาน นวิรณยอมไม 
ปรากฏฯลฯ เม่ือไดอรหัตมรรค กิเลสท้ังปวงยอมไมปรากฏ ฯ 
        [๗๒๕] คําวา สมธรรม (ธรรมสงบ) ความวา เพราะทานละกามฉันทะไดแลว เนก 
ขัมมะจึงเปนสมธรรม เพราะทานละพยาบาทไดแลว อัพยาบาทจึงเปนสมธรรม เพราะทานละ 
ถีนมิทธะไดแลว อาโลกสัญญาจึงเปนสมธรรมเพราะทานละอุทธัจจะไดแลว อวิกเขปะจึงเปน 
สมธรรม เพราะทานละวิจิกจิฉาไดแลว ธรรมววัตถานจึงเปนสมธรรม เพราะทานละอวิชชาไดแลว  
ฌานจึงเปนสมธรรม เพราะทานละอรติไดแลว ความปราโมทยจึงเปนสมธรรม เพราะทานละนวิรณ 
ไดแลว ปฐมฌานจึงเปนสมธรรม ฯลฯ เพราะทานละกิเลสท้ังปวงไดแลว อรหัตมรรคจึงเปน 
สมธรรม ฯ  
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        สีสธรรม ในคําวา สีส มี ๑๓ คือ ตัณหามีความกังวลเปนประธาน ๑ มานะมีความ 
พัวพันเปนประธาน ๑ ทิฐิมีความถือผิดเปนประธาน ๑ อุทธัจจะมีความฟุงซานเปนประธาน ๑ 
 อวิชชามีกิเลสเปนประธาน ๑ ศรัทธามีความนอมใจเช่ือเปนประธาน ๑ วิริยะมีความประคองไวเปน 
ประธาน ๑ สติมีความต้ังม่ันเปนประธาน ๑ สมาธิมีความไมฟุงซานเปนประธาน ๑ ปญญามีความ 
เห็นเปนประธาน ๑ ชีวิตนิทรียมีความเปนไปเปนประธาน ๑ วิโมกขมีโคจรเปนประธาน ๑นิโรธ 
มีสังขารเปนประธาน ๑ ฯ 
                        จบสมสีสกถา ฯ 
                        ______  
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                   ปญญาวรรค สติปฏฐานกถา 
                        สาวัตถีนิทานบริบูรณ 
        [๗๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
 มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯลฯ เปนผู 
พิจารณาเห็นจติในจิต เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโสมนัสในโลกอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ ประการนี้แล ฯ 
        [๗๒๗] ภิกษเุปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร ฯ 
        ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกองธาตุดิน  โดยความเปนของไมเท่ียง ไม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง พิจารณาเหน็โดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปน 
สุข พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไม 
ยินดี ยอมคลายกําหนัดไมกําจัด ยอมดับ ไมใหเกดิ ยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณา 
เห็นโดยความเปนของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละ 
สุขสัญญาได เม่ือพิจารณาเหน็โดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละ 
ความยินดีได เม่ือคลายกําหนัด ยอมละความกําหนดัได เม่ือดับ ยอมละสมุทัยได เม่ือสละคืน 
ยอมละความยดึถือได ภกิษุพจิารณาเหน็กายโดยอาการ ๗ นี้ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏ 
ดวย เปนตัวสติดวยภกิษยุอมพิจารณาเห็นกายนัน้ดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึง 
เรียกการพจิารณาเหน็กายในกายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยความวาธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนา 
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกนั ๑ ดวยความวาเปนเคร่ืองนํา 
ไปซ่ึงความเพยีร อันสมควรแกความท่ีธรรมท้ังหลายไมลวงเกนิกัน และอินทรียมีกิจเปนอันเดยีว 
กันนั้น ๑ ดวยความวาเปนธรรมท่ีเสพ ๑ ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกองอาโปธาตุ  
กองเตโชธาตุ กองวาโยธาตุ กองผม กองขน กองผิว กองหนัง กองเนื้อ กองเอ็น กองกระดูก 
 กองเยื่อในกระดูก โดยความเปนของไมเท่ียง ไมพิจารณาเหน็โดยความเปนของเท่ียง พิจารณา  
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เห็นโดยความเปนทุกข ไมพจิารณาเหน็โดยความเปนสุข พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตายอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนดั ยอมดับ  
ไมใหเกิดยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณาเหน็โดยความเปนของไมเท่ียง ยอมละนจิจสัญญาได 
 เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา 
 ยอมละอัตตสัญญาได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละความยินดไีด เม่ือคลายกําหนัด ยอมละความกําหนดั 
ได เม่ือดับยอมละสมุทัยไดเม่ือสละคืน ยอมละความยดึถือได ภกิษุพจิารณาเห็นกายดวยอาการ  
๗ นี้กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษยุอมพจิารณาเห็นกายนัน้ดวย 
สติและญาณนัน้ เพราะเหตุดงันี้นั้น ทานจึงเรียกการพจิารณาเหน็กายในกายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมท่ีเสพ ฯลฯ  
ภิกษุมีปรกติพจิารณาเหน็กายในกายอยูอยางนี้ ฯ 
        [๗๒๘] ภิกษุมีปรกติพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางไร ฯ 
        ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเปนของไมเท่ียง ไม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือม่ันเมื่อพิจารณาเหน็โดยความเปน 
ของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เม่ือสละคืน ยอมละความถือม่ันได ภิกษยุอมพิจารณา 
เห็นเวทนาดวยอาการ ๗ นี้เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอม 
พิจารณาเห็นเวทนาน้ันดวยสติและญาณนัน้ เพราะเหตุดงันี้นั้น ทานจึงเรียกการพจิารณาเหน็เวทนา 
ในเวทนาทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมท่ีเสพ ฯลฯ ภกิษุ 
บางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพจิารณาเหน็ทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนา จักขุสัมผัสสชาเวทนา  
โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ เม่ือสละคืนยอมละความถือม่ันได ภิกษยุอมพิจารณาเห็นเวทนา 
ดวยอาการ ๗ นี้ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษยุอมพจิารณา 
เห็นเวทนานั้นดวยสตแิละญาณน้ัน เพราะเหตุดังนีน้ั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
ท้ังหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมท่ีเสพ ฯลฯ ภกิษุ 
มีปรกติพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยูอยางนี้ ฯ  
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        [๗๒๙]  ภิกษุมีปรกติพจิารณาเหน็จิตในจิตอยูอยางไร ฯ 
        ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตมีราคะ โดยความเปนของไมเท่ียง ไม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณาเหน็โดยความเปน 
ของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯเม่ือสละคืน ยอมละความถือม่ันได ภิกษยุอมพิจารณา 
เห็นจิตดวยอาการ ๗ นี้จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภกิษุยอมพิจารณา 
เห็นจิตนั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจงึเรียกการพจิารณาเห็นจิตในจิตวา สติ 
ปฏฐานภาวนา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความเปนธรรมท่ีเสพฯลฯ ภกิษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตอันปราศจากราคะ จิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ  
จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต จติไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 
 จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตต้ังม่ันจิตไมตั้งม่ัน จิตหลุดพน จกัขุวิญญาณ โสตวิญ 
ญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวญิญาณ กายวญิญาณ มโนวญิญาณ โดยความเปนของไมเท่ียง ไม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณาเหน็โดยความ 
เปนของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เม่ือสละคืน ยอมละความถือม่ันได ภิกษยุอม 
พิจารณาเห็นจติดวยอาการ ๗ นี้ จิตปรากฏ ไมใชสติสติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภกิษุยอม 
พิจารณาเห็นจตินั้นดวยสติและญาณนั้นเพราะเหตุดังนี้นัน้ ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิตวา 
 สติปฏฐานภาวนา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวาเปนธรรมท่ีเสพ ฯลฯ ภิกษ ุ
มีปรกติพิจารณาเหน็จิตในจิตอยูอยางนี้ ฯ 
        [๗๓๐] ภกิษุมีปรกติพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายอยูอยางไร ฯ 
        ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เวนกาย เวทนา จิตเสียแลว ยอมพิจารณาเหน็ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเหลือจากนั้น โดยความเปนของไมเท่ียง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง พิจารณา 
เห็นโดยความเปนทุกข ไมพจิารณาเหน็โดยความเปนสุข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา  
ไมพิจารณาเหน็โดยความเปนอัตตายอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอม 
ดับ ไมใหเกิดยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณาเหน็โดยความเปนของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญา  
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ได เม่ือพิจารณาเหน็โดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนอนตัตา 
 ยอมละอัตตสัญญาได เม่ือเบ่ือหนาย ยอมละความยินดไีด เม่ือคลายกําหนัด ยอมละความกําหนดั 
ได เม่ือดับ ยอมละสมุทัยได เม่ือสละคืน ยอมละความถือม่ันได ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรม 
ท้ังหลายดวยอาการ ๗ นี้ ธรรมท้ังหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย ภิกษ ุ
ยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นดวยสติและญาณนัน้ เพราะเหตุดังนี้นัน้ ทานจึงเรียกการพิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมท้ังหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
        ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยความวาธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนา 
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกนั ๑ ดวยความวาเปนเคร่ืองนํา 
ไป ซ่ึงความเพยีรอันสมควรแกความท่ีธรรมท้ังหลายไมลวงเกนิกัน และอินทรียท้ังหลายมีกิจเปน 
อันเดียวกนันัน้ ๑ดวยความวาเปนธรรมท่ีเสพ ๑ ฯลฯ ภกิษุมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
ท้ังหลายอยูอยางนี้ ฉะนีแ้ล ฯ 
                        จบสติปฏฐานกถา ฯ 
                        ________  
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                    ปญญาวรรค วิปสสนากถา 
                        สาวัตถีนิทานบริบูรณ 
        [๗๓๑] ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้หนอ พจิารณาเหน็สังขารไรๆ โดยความ 
เปนของเท่ียงอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ผูไมประกอบดวย 
อนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยามขอนีไ้มเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือไมยางลงสูสัมมัตตติยาม 
 จักทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนของไมเท่ียงอยู จักเปน 
ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตต 
นิยาม  ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จกัทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล  
อนาคามิผลหรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ฯ 
        [๗๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารไรๆโดยความเปนสุข  
จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีไดผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จัก 
ยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จกัทําใหแจงซ่ึง 
โสดาปตติผล สกทาคามิผลอนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลายภกิษนุั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนทุกขอยู จักเปนผูประกอบดวย 
อนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี ้
เปนฐานะท่ีมีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จกัทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
 หรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ฯ 
        [๗๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆโดยความเปนอัตตา 
อยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ  
จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เม่ือไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จกัทําใหแจง 
ซ่ึงโสดาปตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความเปนอนัตตาอยู จักเปนผูประกอบดวย 
อนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติจักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้เปน  
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ฐานะท่ีมีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จกัทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตผล ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ฯ 
        [๗๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนทุกขอยู  
จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีไดผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จัก 
ยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จกัทําใหแจงซ่ึง 
โสดาปตติผล สกทาคามิผลอนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนสุขอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลม 
ขันติ ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยามขอนี้เปนฐานะ 
ท่ีมีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตผล ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ฯ 
        [๗๓๕] ภิกษยุอมไดอนุโลมขันติดวยอาการเทาไร ยางลงสูสัมมัตต นิยามดวยอาการ 
เทาไร ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ ฯ 
        ภิกษยุอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ 
 เปนไฉน ฯ 
        ภิกษพุิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของไมเท่ียง ๑ เปนทุกข ๑ เปนโรค ๑  
เปนดังหวัฝ ๑ เปนดังลูกศร ๑ เปนความลําบาก ๑ เปนอาพาธ ๑เปนอยางอ่ืน ๑ เปนของ 
ชํารุด ๑ เปนเสนียด ๑ เปนอุบาทว ๑ เปนภัย ๑เปนอุปสรรค ๑ เปนความหวั่นไหว ๑ เปน 
ของผุพัง ๑ เปนของไมยั่งยืน ๑เปนของไมมีอะไรตานทาน ๑ เปนของไมมีอะไรปองกนั ๑ เปน 
ของไมเปนท่ีพึ่ง ๑ เปนของวาง ๑ เปนของเปลา ๑ เปนของสูญ ๑ เปนอนัตตา ๑ เปนโทษ ๑ 
 เปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ๑ เปนของหาสาระมิได ๑ เปนมูลแหงความลําบาก ๑ เปน 
ดังเพชฌฆาต ๑ เปนความเส่ือมไป ๑ เปนของมีอาสวะ ๑ เปนของอันปจจัยปรุงแตง ๑ เปน 
เหยื่อแหงมาร ๑ เปนของมีความเกดิเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความแกเปนธรรมดา ๑ เปนของ 
มีความปวยไขเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความตายเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความเศราโศกเปน 
ธรรมดา ๑ เปนของมีความรํ่าไรเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความคับแคนใจเปนธรรมดา ๑ เปนของ 
มีความเศราหมองเปนธรรมดา ๑ เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเท่ียง ยอมได 
อนุโลมขันติ เม่ือพิจารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานเท่ียง ยอมยางลงสูสัมมัตต 
นิยาม เม่ือพจิารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนทุกข ยอมไดอนุโลมขันติ เม่ือพิจารณาเห็นวา   
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ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนสุข ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธ 
โดยความเปนโรค ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานไมมีฝ ... เม่ือพิจารณา 
เห็นเบญจขันธโดยความเปนดังลูกศร ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไม 
มีลูกศร ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความลําบาก ... เม่ือพิจารณาเห็นวาความดบัแหงเบญจขันธ 
เปนนิพพานไมมีความลําบาก ... เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนอาพาธ ...เม่ือพิจารณาเหน็วา 
ความดับแหงเบญจขันธ เปนนิพพานไมมีอาพาธ ... เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนอ่ืน ...  
เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีส่ิงอ่ืนเปนปจจยั ... เม่ือพิจารณาเห็น 
เบญจขันธโดยความเปนของชํารุด ... เม่ือพจิารณาเหน็วาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความ 
ชํารุดเปนธรรมดา ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเสนียด ...เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบั 
แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีเสนียด ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอุบาทว ... เม่ือ 
พิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอุบาทว ... เม่ือพจิารณาเหน็เบญจขันธโดย 
ความเปนภัย ... เม่ือพจิารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานอันไมมีภัย ...เม่ือพิจารณา 
เห็นเบญจขันธโดยความเปนอุปสรรค ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไม 
มีอุปสรรค ... เมื่อพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของหวั่นไหว ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบั 
แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความหวัน่ไหว ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของผุพัง ... 
 เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความผุพัง ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธ 
โดยความเปนของไมยั่งยนื ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความยั่ง 
ยืน ... เม่ือพจิารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความ 
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนท่ีตานทาน ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมี 
อะไรปองกัน ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนท่ีปองกนั ... เม่ือพิจารณา 
เห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีท่ีพึ่ง ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน 
เปนท่ีพึ่ง ...เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของวาง ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหง 
เบญจขันธเปนนิพพานไมวาง ... เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของวางเปลา ... เม่ือพิจารณา 
เห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมเปลา ... เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของ 
สูญ ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานสูญอยางยิ่ง ... เม่ือพิจารณาเห็น 
เบญจขันธโดยความเปนอนัตตา ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานเปน 
ประโยชนอยางยิ่ง ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนโทษ ... เม่ือพิจารณาเหน็วา ความดับ  
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แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีโทษ ...เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของแปรปรวนเปน 
ธรรมดา ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา . 
.. เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของหาสาระมิได ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหง 
เบญจขันธเปนนิพพานมีสาระ ... เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนมูลแหงความลําบาก ... เม่ือ 
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีมูลแหงความลําบาก ... เม่ือพจิารณาเหน็ 
เบญจขันธโดยความเปนดังเพชฌฆาต ... เม่ือพิจารณาเหน็วาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไม 
เปนดังเพชฌฆาต ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของเส่ือมไป ... เม่ือพิจารณาเห็นวา 
 ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเส่ือมไป ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน 
ของมีอาสวะ ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอาสวะ ... เม่ือพิจารณา 
เห็นเบญจขันธโดยความเปนของอันปจจัยปรุงแตง ... เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ 
เปนนิพพานไมมีปจจัยปรุงแตง ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเหยื่อแหงมาร ... เม่ือ 
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมเปนเหยื่อแหงมาร ... เม่ือพิจารณาเห็น 
เบญจขันธโดยความเปนของมีความเกิดเปนธรรมดา ... เม่ือพิจารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขันธ 
เปนนิพพานไมมีความเกิด ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา ...  
เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความแก ... เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธ 
โดยความเปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา ...เม่ือพิจารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขันธเปน 
นิพพานไมมีความปวยไข ...เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา ...  
เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความตาย ... เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธ 
โดยความเปนของมีความเศราโศกเปนธรรมดา ... เม่ือพจิารณาเหน็วาความดับแหงเบญจขันธเปน 
นิพพานไมมีความเศราโศก ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความรํ่าไรเปนธรรมดา ...  
เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความรํ่าไร ... เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธ 
โดยความเปนของมีความคับแคนเปนธรรมดา ยอมไดอนโุลมขันติเม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับ 
แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความคับแคน ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม เม่ือพิจารณาเหน็เบญจ 
ขันธโดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา ยอมไดอนุโลมขันติ เม่ือพิจารณาเหน็วา ความ 
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเศราหมอง ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม ฯ 
        [๗๓๖] การพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของไมเท่ียง เปนอนิจจานุปสนา  
โดยความเปนทุกข เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนโรค เปนทุกขานุปสนา โดยความเปน  
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ดังหัวฝ เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนดงัลูกศรเปนทุกขานุปสนา โดยความเปนความ 
ลําบาก เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนอาพาธ เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนอยางอ่ืน  
เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของชํารุด เปนทุกขานปุสนา โดยความเปนเสนียด เปน 
ทุกขานุปสนาโดยความเปนอุบาทว เปนทุกขาปสนา โดยความเปนภยั เปนทุกขานุปสนา 
โดยความเปนอุปสรรค เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของหวั่นไหว เปนอนิจจานุปสนา  
โดยความเปนของผุพัง เปนอนิจจานุปสนา โดยความเปนของไมยั่งยืน เปนอนิจจานปุสนา  
โดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของไมมีอะไรปองกัน 
 เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของไมมีท่ีพึ่ง เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของวาง 
 เปนทุกขานุปสนาโดยความเปนของเปลา เปนอนัตตานุปสนา โดยความเปนของสูญ เปน 
อนัตตานุปสนา โดยความเปนอนัตตา เปนอนัตตานุปสนา โดยความเปนโทษ เปนทุกขานุ 
ปสนา โดยความเปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา เปนอนิจจานุปสนาโดยความเปน 
ของหาสาระมิได เปนอนตัตานุปสนา โดยความเปนมูลแหงความทุกข เปนทุกขานุปสนา  
โดยความเปนดังเพชฌฆาต เปนทุกขานุปสนา โดยเปนความเส่ือมไป เปนอนิจจานุปสนา  
โดยความเปนของมีอาสวะ เปนทุกขานุปสนา โดยเปนของมีปจจัยปรุงแตง เปนอนจิจานุปสนา 
 โดยความเปนเหยื่อแหงมาร เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความเกิดเปนธรรมดา เปน 
ทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนาโดยความเปนของ 
มีความปวยไขเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา เปน 
อนิจจานุปสนา โดยความเปนของมีความเศราโศกเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา โดยความเปน 
ของมีความรํ่าไรเปนธรรมดาเปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความคับแคนเปนธรรมดา  
เปนทุกขานุปสนาโดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา ฯ 
        ภิกษยุอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ นี้ ฯ 
        ภิกษุผูไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ผูยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ นี้ มี 
อนิจจานุปสนาเทาไร มีทุกขานุปสนาเทาไร มีอนัตตานุปสนาเทาไร ฯ 
        ทานกลาววา มีอนิจจานุปสนา ๕๐ มีทุกขานุปสนา ๑๒๕ 
        มีอนัตตานุปสนา ๒๕ ฉะนี้แล ฯ 
                        จบวิปสสนากถา ฯ 
                        ________  
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                    ปญญาวรรค มาติกากถา 
        [๗๓๗] บุคคลผูไมมีความหวิ ยอมหลุดพน เพราะเหตุนั้น ความหลุดพน เปน 
วิโมกข วิชชาวิมุติ อธิศีล อธิจิต อธิปญญา ปสสัทธิ ญาณทัสนะ สุทธิ เนกขัมมะ  
นิสสรณะ ปวิเวก โวสัคคะ จริยา ฌานวิโมกขภาวนาธิษฐานชีวิต ฯ 
        คําวา นิจฉฺาโต ความวา บุคคลผูมีความหิว ยอมหลุดพนจากกามฉันทะ ดวยเนกขัมมะ 
ผูไมมีความหวิ ยอมหลุดพนจากพยาบาทดวยความไมพยาบาทฯลฯ ผูไมมีความหวิ ยอมหลุดพน 
จากนวิรณดวยปฐมฌาน ฯลฯ ผูไมมีความหิวยอมหลุดพนจากกเิลสท้ังปวงดวยอรหัตมรรค ฯ 
        คําวา วิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองพนจากกาม 
ฉันทะ ความไมพยาบาทช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองพนจากพยาบาท ฯลฯ ปฐมฌานช่ือ 
วาวิโมกข เพราะอรรถวา เปนเคร่ืองพนจากนิวรณ ฯลฯ อรหัตมรรคช่ือวาวิโมกข เพราะอรรถวา  
เปนเคร่ืองพนจากกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา วิชฺชาวิมุตฺติ ความวา เนกขัมมะช่ือวา วิชชา เพราะอรรถวา มีอยู ช่ือวาวิมุตติ  
เพราะอรรถวา หลุดพนจากกามฉันทะ ช่ือวาวิชชาวิมุติ เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู  
ความไมพยาบาทช่ือวาวิชชาเพราะอรรถวา มีอยู ช่ือวาวิมุตติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากพยาบาท 
 ช่ือวาวิชชาวิมุติ เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู ฯลฯ อรหัตมรรคช่ือวาวิชชา เพราะ 
อรรถวา มีอยู ช่ือวาวิมุตติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากกิเลสท้ังปวง ช่ือวาวิชชาวิมุติ เพราะอรรถ 
วา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู ฯ 
        [๗๓๘] ขอวา อธิสีล อธิจิตฺต อธิป ฺา ความวา เนกขัมมะช่ือวาสีลวิสุทธิ  
เพราะอรรถวา เปนเคร่ืองกั้นกามฉันทะ ช่ือวาจิตตวิสุทธิเพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ช่ือวา 
ทิฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองเห็นความก้ันในสีลวิสุทธิ เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานใน 
จิตตวิสุทธิ เปนอธิจิตตสิกขา ความเหน็ในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา ความไมพยาบาทช่ือ 
วาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองกั้นความพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคช่ือวาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถ 
วาเปนเคร่ืองกัน้กิเลสทั้งปวง ช่ือวาจิตตวิสุทธิเพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ช่ือวาทิฏฐิวิสุทธิ 
 เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองเหน็ความกัน้ในสีลวิสุทธิ เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตตวิสุทธิ  
เปนอธิจิตตสิกขา ความเหน็ในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา ฯ  
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        [๗๓๙] คําวา ปสฺสทฺธิ ความวา เนกขัมมะเปนเคร่ืองระงับกามฉันทะ ความไม 
พยาบาทเปนเคร่ืองระงับพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคเปนเคร่ืองระงับกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา ญาณ ความวา เนกขัมมะช่ือวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุใหละกาม 
ฉันทะ ความไมพยาบาทช่ือวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุใหละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคช่ือ 
วาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุใหละกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา ทสฺสน ความวา เนกขัมมะช่ือวาทัสนะ เพราะความวาเห็น เพราะเปนเหตุให 
ละกามฉันทะ ความไมพยาบาทช่ือวาทัสนะ เพราะความวาเหน็เพราะเปนเหตุใหละพยาบาท ฯลฯ  
อรหัตมรรคช่ือวาทัสนะ เพราะความวาเหน็เพราะเปนเหตุใหละกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา วิสุทฺธิ ความวา บุคคลละกามฉันทะ ยอมหมดจดดวยเนกขัมมะ ละพยาบาทยอม 
หมดจดดวยความไมพยาบาท ฯลฯ ละกิเลสท้ังปวง ยอมหมดจดดวยอรหัตมรรค ฯลฯ ละกิเลสท้ัง 
ปวง ยอมหมดจดดวยอรหัตมรรค ฯ 
        [๗๔๐] คําวา เนกฺขมฺม ความวา เนกขัมมะ เปนเคร่ืองสลัดกาม อรูปฌาน เปน 
เคร่ืองสลัดรูป นิโรธ เปนเนกขัมมะ แหงส่ิงท่ีมีท่ีเปน อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดข้ึน ความ 
ไมพยาบาท เปนเนกขัมมะแหงพยาบาทอาโลกสัญญา เปนเนกขัมมะแหงถีนมิทธะ ฯลฯ 
        คําวา นิสฺสรณ ความวา เนกขัมมะ เปนเคร่ืองสลัดกาม อรูปฌานเปนเคร่ืองสลัด 
รูป นิโรธ เปนเคร่ืองสลัดส่ิงท่ีมีท่ีเปน อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดข้ึน เนกขัมมะ เปน 
เคร่ืองสลัดกามฉันทะ ความไมพยาบาท เปนเคร่ืองสลัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเคร่ือง 
สลัดกิเลสทั้งปวง ฯ 
        คําวา ปวิเวโก ความวา เนกขัมมะ เปนท่ีสงัดกามฉันทะ ความไมพยาบาท เปนท่ี 
สงัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนท่ีสงัดกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา โวสฺสคฺโค ความวา เนกขัมมะ เปนเคร่ืองปลอยวางกามฉันทะความไมพยา 
บาท เปนเคร่ืองปลอยวางพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเคร่ืองปลอยวางกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา จริยา ความวา เนกขัมมะ เปนเคร่ืองประพฤติละกามฉันทะความไมพยาบาท  
เปนเคร่ืองประพฤติละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเคร่ืองประพฤติละกิเลสท้ังปวง ฯ 
        คําวา ฌานวิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะช่ือวาฌาน เพราะอรรถวาเกิด เพราะอรรถวา  
เผากามฉันทะ ช่ือวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา เกิดหลุดพนเพราะอรรถวา เผาหลุดพน เนก  
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ขัมมธรรม เพราะอรรถวา เกดิ เพราะอรรถวาเผา ช่ือวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา รูกิเลสท่ี 
เกิดและที่ถูกเผา ความไมพยาบาทช่ือวาฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผาพยาบาท  
ฯลฯ อาโลกสัญญาช่ือวาฌาน เพราะอรรถวา เผาถีนมิทธะ ฯลฯ อรหัตมรรคช่ือวาฌาน เพราะอรรถ 
วา เกดิ เพราะอรรถวา เผากิเลสท้ังปวง ช่ือวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา เกิดหลุดพน เพราะ 
อรรถวา เผาหลุดพน อรหัตมรรคธรรมช่ือวาฌานเพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผา ช่ือวา 
ฌานวิโมกข เพราะอรรถวารูกิเลสท่ีเกิดและท่ีถูกเผา ฯ 
        [๗๔๑] คําวา ภาวนาธิฏานชีวิต ความวา บุคคลผูละกามฉันทะ เจริญเนกขัมมะ  
เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาถึงพรอมดวยภาวนา ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เพราะเหตุนัน้ 
จึงช่ือวาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐานอยางนีน้ัน้ ยอมเปนอยู 
สงบ ไมเปนอยูไมสงบเปนอยูชอบ ไมเปนอยูผิด เปนอยูหมดจด ไมเปนอยูเศราหมอง เพราะ 
เหตุนั้นจึงช่ือวาถึงพรอมดวยอาชีวะ ผูถึงพรอมดวยภาวนาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะ 
อยางนี้นัน้ เขาไปสูท่ีประชุมใด คือ ท่ีประชุมกษัตริยก็ดี ท่ีประชุมพราหมณก็ดี ท่ีประชุมคฤหบดี 
ก็ดี ท่ีประชุมสมณะก็ดี ยอมองอาจไมเกอเขินเขาไปขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้น เปนผู 
ถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนั้น บุคคลละพยาบาทเจริญ 
ความไมพยาบาทละถีนมิทธะเจริญอาโลกสัญญา ละอุทธัจจะเจริญความไมฟุงซาน ละวิจกิิจฉา 
เจริญธรรมววัตถาน ละอวิชชาเจริญฌาน ละอรติเจริญความปราโมทย ละนิวรณเจริญปฐมฌาน ฯลฯ 
 ละกิเลสท้ังปวงเจริญอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาถึงพรอมดวยภาวนา บุคคลยอมต้ังม่ันจิต 
ดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะเหตุนัน้จึงช่ือวาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึง 
พรอมดวยอธิษฐานอยางนี้นัน้ ยอมเปนอยูสงบ ไมเปนอยูไมสงบ ไมเปนอยูชอบ เปนอยูไมผิด 
เปนอยูหมดจด ไมเปนอยูเศราหมอง เพราะเหตุนั้นจึงช่ือวาถึงพรอมดวยอาชีวะผูถึงพรอมดวย 
ภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนี้นั้นเขาไปสูท่ีประชุมใด คือ ท่ีประชุม 
กษัตริยก็ดี ท่ีประชุมพราหมณก็ดี ท่ีประชุมคฤหบดีก็ดี ท่ีประชุมสมณะก็ดี ยอมองอาจไมเกอเขิน 
เขาไป ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเปนผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน  
ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางน้ัน ฉะนี้แล ฯ 
                        จบมาติกากถา 
                    ปกรณปฏิสัมภทิาจบบริบูรณ 
                        ______  
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                รวมกถาท่ีมีในปกรณปฏิสัมภิทานั้น คือ 
          ๑. ญาณกถา                 ๒. ทิฏฐิกถา  
๓. อานาปานกถา                 ๔. อินทรียกถา 
        ๕. วิโมกขกถา                 ๖. คติกถา  
๗. กรรมกถา                 ๘. วปิลลาสกถา 
        ๙. มรรคกถา                         ๑๐. มัณฑเปยยกถา ฯ 
        ๑. ยุคนัทธกถา                 ๒. สัจจกถา  
๓. โพชฌงคกถา                 ๔. เมตตากถา 
        ๕. วิราคกถา                         ๖. ปฏิสัมภิทากถา          
๗. ธรรมจักรกถา                 ๘. โลกุตรกถา  
๙. พลกถา                         ๑๐. สุญญกถา ฯ 
          ๑. มหาปญญากถา                 ๒. อิทธิกถา  
๓. อภิสมยกถา                  ๔. วิเวกกถา  
๕. จริยากถา                         ๖. ปาฏิหาริยกถา  
๗. สมสีสกถา                  ๘. สติปฏฐานกถา  
๙. วิปสสนากถา                 ๑๐. มาติกากถา ฯ 
        วรรค ๓ วรรคในปกรณปฏิสัมภิทา มีอรรถกวางขวางลึกซ้ึงในมรรคเปนอนันตนัย เปรียบ 
ดวยสาคร เหมือนนภากาศเกล่ือนกลาดดวยดวงดาว และเชนสระใหญ ความสวางจาแหงญาณ 
ของพระโยคีท้ังหลาย ยอมมีไดโดยพิลาสแหงคณะพระธรรมกถิกาจารย ฉะนีแ้ล ฯ 
                  ปฏิสัมภิทาจบดวยประการฉะนี้ 
                        ______ 


