


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระสุตตันตปฎก 
                                                    เลม ๒๓ 
                                      ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค 

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                      มาติกา 
      ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว เปนสุตมยญาณ [ญาณอันสําเร็จ 
 มาแตการฟง] ๑ ปญญาในการฟงธรรมแลว สังวรไว เปนสีลมยญาณ [ญาณ 
 อันสําเร็จมาแตศีล] ๑ ปญญาในการสํารวมแลวต้ังไวดี เปนภาวนามยญาณ 
 [ญาณอันสําเร็จมาแตการเจริญสมาธิ] ๑ ปญญาในการกําหนดปจจัย เปนธรรม 
 ฐิติญาณ [ญาณในเหตุธรรม] ๑ ปญญาในการยอธรรมทั้งหลาย ทั้งสวนอดตี 
 สวนอนาคตและสวนปจจุบันแลวกําหนดไว เปนสัมมสนญาณ [ญาณในการ 
 พิจารณา] ๑ ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบัน 
 เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ [ญาณในการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อม] 
 ๑ ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกไป เปนวิปสนาญาณ 
 [ญาณในความเห็นแจง] ๑ ปญญาในการปรากฏโดยความเปนภัย เปนอาทีนวญาณ 
 [ญาณในการเห็นโทษ] ๑ ปญญาในความปรารถนาจะพนไปทั้งพิจารณาและวางเฉย 
 อยู เปนสังขารุเบกขาญาณ ๑ ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมติ 
 ภายนอก เปนโคตรภูญาณ ๑ ปญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลส ขันธ 
 และสังขารนิมติภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ๑ ปญญาในการระงับประโยค 
 เปนผลญาณ ๑ ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ อันอริยมรรคนั้นๆ 
 ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ๑ ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เขามาประชมุ 
 ในขณะนั้น เปนปจจเวกขณญาณ ๑ ปญญาในการกําหนดธรรมภายใน เปน 
 วัตถุนานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงวัตถุ] ๑ ปญญาในการกําหนดธรรม 
 ภายนอก เปนโคจรนานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงโคจร] ๑ ปญญาในการ 
 กําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงจริยา] ๑ ปญญา 
 ในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงภูมิ] ๑ 
 ปญญาในการกําหนดธรรม ๙ เปนธรรมนานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงธรรม] 
 ๑ ปญญาที่รูยิ่ง เปนญาตัฏฐญาณ [ญาณในความวารู] ๑ ปญญาเคร่ืองกําหนดรู 
 เปนตีรณัฏฐญาณ [ญาณในความวาพิจารณา] ๑ ปญญาในการละ เปน 
 ปริจจาคัฏฐญาณ [ญาณในความวาสละ] ๑ ปญญาเคร่ืองเจริญ เปนเอกรสัฏฐญาณ 
 [ญาณในความวามีกิจเปนอันเดียว] ๑ ปญญาเคร่ืองทําใหแจง เปนผัสสนัฏฐญาณ 
 [ญาณในความวาถูกตอง] ๑ ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอัตถปฏิสัมภิทา- 
 *ญาณ ๑ ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญา 



 ในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหง 
 ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหงวิหารธรรม เปน 
 วิหารัฏฐญาณ [ญาณในความวาธรรมเคร่ืองอยู] ๑ ปญญาในความตางแหงสมาบัติ 
 เปนสมาปตตัฏฐญาณ [ญาณในความวาสมาบัติ] ๑ ปญญาในความตางแหงวิหาร 
 สมาบัติ เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณ [ญาณในความวาวิหารสมาบัติ] ๑ ปญญา 
 ในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธิอันเปนเหตุไมใหฟุงซาน เปน 
 อานันตริกสมาธิญาณ [ญาณในสมาธิอันมีในลําดับ] ๑ ทัสนาธิปไตย ทัสนะมี 
 ความเปนอธิบดี วิหาราธิคม คุณเคร่ืองบรรลุ คือวิหารธรรมอันสงบ และปญญา 
 ในความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวิหารญาณ 
 [ญาณในวิหารธรรมอันไมมีกเิลสเปนขาศึก] ๑ ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ 
 ดวยความเปนผูประกอบดวยพละ ๒ ดวยความระงับสังขาร ๓ ดวยญาณจริยา ๑๖ 
 และดวยสมาธจิริยา ๙ เปนนิโรธสมาปตติญาณ [ญาณในนิโรธสมาบัติ] ๑ ปญญา 
 ในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกิเลสและขันธของบุคคลผูรูสึกตัว เปน 
 ปรินิพพานญาณ ๑ ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง ในการตัดขาด 
 โดยชอบและในนิโรธ เปนสมสีสัฏฐญาณ [ญาณในความวาธรรมอันสงบและธรรม 
 อันเปนประธาน] ๑ ปญญาในความส้ินไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตางๆ และเดช 
 เปนสัลเลขัฏฐญาณ [ญาณในความวาธรรมเคร่ืองขัดเกลา] ๑ ปญญาในความ 
 ประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตที่สงไป เปนวิริยารัมภญาณ ๑ ปญญาในการ 
 ประกาศธรรมตางๆ เปนอรรถสันทัสนญาณ [ญาณในการเห็นชัดซ่ึงอรรถธรรม] ๑ 
 ปญญาในการสงเคราะหธรรมทั้งปวงเปนหมวดเดยีวกันในการแทงตลอดธรรมตางกัน 
 และธรรมเปนอันเดียวกัน เปนทัสนวิสุทธิญาณ ๑ ปญญาในความที่ธรรมปรากฏ 
 โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน เปนขันติญาณ ๑ ปญญาในความถูกตองธรรม 
 เปนปริโยคาหนญาณ [ญาณในความยางเขาไป] ๑ ปญญาในการรวมธรรม 
 เปนปเทสวิหารญาณ [ญาณในวิหารธรรมสวนหนึ่ง] ๑ ปญญาในความมีกศุลธรรม 
 เปนอธิบดีเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยปญญาที่รูดี] ๑ ปญญา 
 ในธรรมเปนเหตุละความเปนตางๆ เปนเจโตวิวัฏฏญาณ [ญาณในการหลีกออก 
 จากนิวรณดวยใจ] ๑ ปญญาในการอธิษฐาน เปนจิตตวิวัฏฏญาณ [ญาณในความ 
 หลีกไปแหงจิต] ๑ ปญญาในธรรมอันวางเปลา เปนญาณวิวัฏฏญาณ [ญาณใน 
 ความหลีกไปดวยญาณ] ๑ ปญญาในความสลัดออก เปนวิโมกขวิวัฏฏญาณ 
 [ญาณในความหลีกไปแหงจิตดวยวิโมกข] ๑ ปญญาในความวาธรรมจริง 
 เปนสัจจวิวัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยสัจจะ] ๑ ปญญาในความ 
 สําเร็จดวยการกําหนดกาย [รูปกายของตน] และจิต [จิตมีญาณเปนบาท] 
 เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงความต้ังไวซ่ึงสุขสัญญา [สัญญาประกอบดวย 



 อุเบกขาในจตุตถฌานเปนสุขละเอยีด] และลหุสัญญา [สัญญาเบาเพราะพนจาก 
 นิวรณและปฏิปกขธรรม] เปนอิทธิวิธญาณ [ญาณในการแสดงฤทธ์ิไดตางๆ] 
 ๑ ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดียวดวยสามารถการ 
 แผวิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณ [ญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ] ๑ ปญญา 
 ในการกําหนดจริยาคือ วิญญาณหลายอยางหรืออยางเดยีว ดวยความแผไปแหงจิต 
 ๓ ประเภท และดวยสามารถแหงความผองใสแหงอินทรียทั้งหลาย เปน 
 เจโตปริยญาณ [ญาณในความกําหนดรูจิตผูอื่นดวยจิตของตน] ๑ ปญญาในการ 
 กําหนดธรรมทั้งหลายอันเปนไปตามปจจัย ดวยสามารถความแผไปแหงกรรม 
 หลายอยางหรืออยางเดียว เปนบุพเพนิวาสานุสสติญาณ [ญาณเปนเคร่ือง 
 ระลึกถึงชาติกอนๆ ได] ๑ ปญญาในความเห็นรูปเปนนิมิตหลายอยาง 
 หรืออยางเดียว ดวยสามารถแสงสวาง เปนทพิจักขุญาณ ๑ ปญญาในความ 
 เปนผูมีความชาํนาญในอินทรีย ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เปนอาสวักขยญาณ 
 [ญาณในความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย] ๑ ปญญาในความกําหนดรู เปน- 
 *ทุกขญาณ ๑ ปญญาในความละ เปนสมุทยญาณ ๑ ปญญาในความทําใหแจง เปน 
 นิโรธญาณ ๑ ปญญาในความเจริญ เปนมรรคญาณ ๑ ทุกขญาณ [ญาณ 
 ในทุกข] ๑ ทุกขสมุทยญาณ [ญาณในเหตุใหเกิดทุกข] ๑ ทุกขนิโรธญาณ 
 [ญาณในความดับทุกข] ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ [ญาณในขอปฏิบัติ 
 เคร่ืองใหถึงความดับทุกข] ๑ อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ 
 ๑ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ๑ อินทริยปโรปริยัติญาณ 
 [ญาณในความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย] ๑ อาสยานุสยญาณ 
 [ญาณในฉันทะเปนที่มานอนและกิเลสอันนอนเน่ืองของสตัวทั้งหลาย] ๑ ยมก 
 ปาฏิหิรญาณ [ญาณในยมกปาฏิหาริย] ๑ มหากรุณาสมาปตติญาณ ๑ 
 สัพพัญุตญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑ 
      ญาณเหลานี้รวมเปน ๗๓ ญาณ ในญาณทั้ง ๗๓ นี้ ญาณ ๖๗ 
 [ขางตน] ทั่วไปแกพระสาวก ญาณ ๖ [ในที่สุด] ไมทั่วไปดวยพระสาวก 
 เปนญาณเฉพาะพระตถาคตเทานั้น ฉะนี้แล ฯ 
                           จบมาติกา 
                         ----------- 
                        มหาวรรค ญาณกถา 
      [๑] ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว เปนสุตมยญาณอยางไร 
      ปญญาอันเปนเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมทีไ่ด 
 สดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ 
 ควรละ ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญ ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง ธรรมเหลานี้เปนไป 



 ในสวนแหงความเสื่อม ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความต้ังอยู ธรรมเหลานี้ 
 เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส 
 สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา นี้ทุกขอริยสัจ 
 นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ นี้ทุกขนโิรธอริยสัจ นี้ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทาอริยสัจ 
 เปนสุตมยญาณ [แตละอยาง] ฯ 
      [๒] ปญญาอันเปนเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว คือ เปนเคร่ือง 
 รูชัดซ่ึงธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง เปนสุตมยญาณอยางไร 
 ธรรมอยางหนึ่งควรรูยิ่ง คือ สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร ธรรม ๒ ควรรูยิ่ง 
 คือ ธาตุ ๒ ธรรม ๓ ควรรูยิ่ง คือ ธาตุ ๓ ธรรม ๔ ควรรูยิ่ง คือ อริยสัจ ๔ 
 ธรรม ๕ ควรรูยิ่ง คือ วิมุตตายตนะ ๕ ธรรม ๖ ควรรูยิ่ง คืออนุตตริยะ ๖ 
 ธรรม ๗ ควรรูยิ่ง คือ นิททสวัตถุ [เหตุที่พระขีณาสพนิพพานแลวไมปฏิสนธิ 
 อีกตอไป] ๗ ธรรม ๘ ควรรูยิ่ง คือ อภิภายตนะ [อารมณแหงญาณอันฌาย ี
 บุคคลครอบงําไว] ๘ ธรรม ๙ ควรรูยิ่ง คือ อนุปุพพวิหาร ๙ ธรรม ๑๐ 
 ควรรูยิ่ง คือนิชชรวัตถุ [เหตุกําจัดมิจฉาทิฐิเปนตน] ๑๐ ฯ 
      [๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติทั้งปวงควรรูยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ธรรมชาติทั้งปวงควรรูยิ่ง คืออะไร คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส 
 สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสขุเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส 
 เปนปจจัย [แตละอยางๆ] ควรรูยิ่ง หู เสียง ฯลฯ จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้น 
 รส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส 
 สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสขุเวทนา ที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผสั 
 เปนปจจัย ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔] รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักขุ โสตะ ฆานะ 
 ชิวหา กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ จักขุวิญญาณ 
 โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 
 จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส 
 จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา 
 สัมผัสสชาเวทนา การสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา รูปสัญญา 
 สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา รูป 
 สัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา 
 ธรรมสัญเจตนา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา 
 ธรรมตัณหา รูปวิตก  สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก 
 รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร ควรรูยิ่ง 
 ทุกอยาง ฯ 



      [๕] ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ 
 ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นลีกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ 
 โอทาตกสิณ อากาสกสิณ วิญญาณกสิณ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๖] ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
 มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา 
 ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก 
 ไขขอ มูตร สมองศีรษะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๗] จักขวายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ 
 คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ 
 ธรรมายตนะ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสต 
 วิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหา- 
 *วิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโน 
 วิญญาณธาตุ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย 
 มนินทรีย ชีวิตินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย สุขินทรีย ทุกขนิทรีย โสมนัส- 
 *สินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเบกขินทรีย สัทธนิทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย 
 สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย [อินทรียของผูปฏิบัติ 
 ดวยมนสิการวา เราจักรูธรรมที่ยังไมรู อินทรียนี้เปนชื่อของโสดาปตติมรรคญาณ] 
 อัญญินทรีย [อินทรียของผูรูจตุสัจจธรรมดวยมรรคนั้น อินทรียนี้เปนชื่อของญาณ 
 ในฐานะ ๖ มีโสดาปตติมรรคเปนตน] อัญญาตาวินทรีย [อินทรียของพระขีณาสพ 
 ผูรูจบแลว อินทรียนี้เปนชื่อของอรหัตผลญาณ] ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๘] กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุกามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ 
 อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุดวการภพ ปญจโวการภพ 
 ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๙] เมตตาเจโตวิมุติ กรุณาเจโตวิมุติ มุทิตาเจโตวิมุติ อุเบกขาเจโตวิมุติ 
 อากาสนัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
 ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๑๐] ทุกข ทุกขสมุทยั ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เวทนา 
 สัญญา สังขาร วิญญาณ จักขุ ฯลฯ ชรามรณะ ชรามรณสมทุัย ชรามรณนิโรธ 
 ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๑๑] สภาพที่ควรกําหนดรูแหงทุกข สภาพที่ควรละแหงทุกขสมุทยั 
 สภาพที่ควรทําใหแจงแหงทุกขนิโรธ สภาพที่ควรเจริญแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 สภาพที่ควรกําหนดรูแหงรูป สภาพที่ควรละแหงรูปสมุทัย สภาพที่ควรทําใหแจง 



 แหงรูปนิโรธ สภาพที่ควรเจริญแหงรูปนิโรธคามินีปฏิปทา สภาพที่ควรกําหนด 
 รูแหงเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ แหงจักษุ 
 ฯลฯ สภาพที่ควรกําหนดรูแหงชรามรณะ สภาพที่ควรละแหงชรามรณสมุทยั 
 สภาพที่ควรทําใหแจงแหงชรามรณนิโรธ สภาพที่ควรเจริญแหงชรามรณนิโรธ- 
 *คามินีปฏิปทา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๑๒] สภาพที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูทุกข สภาพที่แทงตลอด 
 ดวยการละทกุขสมุทัย สภาพที่แทงตลอดดวยการทําใหแจงทุกขนิโรธ สภาพ 
 ที่แทงตลอดดวยการเจริญทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สภาพที่แทงตลอดดวยการ 
 กําหนดรูรูป สภาพที่แทงตลอดดวยการละรูปสมุทัย สภาพที่แทงตลอดดวยการ 
 ทําใหแจงรูปนิโรธ สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญรูปนิโรธคามินีปฏิปทา สภาพ 
 ที่แทงตลอดดวยการเจริญเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ 
 ฯลฯ จักขุ ฯลฯ สภาพที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูชรามรณะ สภาพที่แทง 
 ตลอดดวยการละชรามรณสมทุัย สภาพที่แทงตลอดดวยการทําใหแจงชรา- 
 *มรณนิโรธ สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา ควรรูยิ่ง 
 ทุกอยาง ฯ 
      [๑๓] ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข ความดับเหตุใหเกิดทุกข 
 ความดับฉันทราคะในทุกข ความยินดีในทกุข โทษแหงทุกข อุบายเคร่ืองสลัด 
 ออกแหงทุกข รูป เหตุใหเกิดรูป ความดับเหตุใหเกิดรูป ความยินดีในรูป 
 โทษแหงรูป อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ 
 แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ ฯลฯ แหงจักขุ ฯลฯ ชราและมรณะ 
 เหตุใหเกิดชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ ความดับเหตุใหเกิดชรา 
 และมรณะ ความดับฉันทราคะในชราและมรณะ คุณแหงชราและมรณะ 
 โทษแหงชราและมรณะ อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงชราและมรณะ ควรรูยิ่ง 
 ทุกอยาง ฯ 
      [๑๔] ทุกข ทุกขสมุทยั ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความ 
 ยินดีในทุกข โทษแหงทุกข อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงทุกข รูป เหตุใหเกิดรูป 
 ความดับรูป ปฏิปทาอันใหถึงความดับรูป ความยินดีในรูป โทษแหงรูป อุบาย 
 เคร่ืองสลัดออกแหงรูป เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ 
 จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ เหตุใหเกิดชราและมรณะ ความดบัชราและมรณะ 
 ปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ ความยินดีในชราและมรณะ โทษแหง 
 ชราและมรณะ อุบายเคร่ืองสลดัออกแหงชราและมรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๑๕] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ง การพิจารณาเห็นทุกข การพิจารณา 
 เห็นอนัตตา การพิจารณาเห็นดวยความเบ่ือหนาย การพิจารณาเห็นดวยความคลาย 



 กําหนัด การพิจารณาเห็นดวยความดับ การพิจารณาเห็นดวยความสละคืน การ 
 พิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป การพิจารณาเห็นความทุกขในรูป การพิจารณา 
 เห็นอนัตตาในรูป การพิจารณาเห็นดวยความเบ่ือหนายในรูป การพิจารณาเห็น 
 ดวยความคลายกําหนัดในรูป การพิจารณาเห็นดวยความดับในรูป การพิจารณา 
 เห็นดวยความสละคืนในรูป การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในเวทนา ฯลฯ 
 ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักษุ ฯลฯ การ 
 พิจารณาเห็นความไมเทีย่งในชราและมรณะ การพิจารณาเห็นทุกขในชราและมรณะ 
 การพิจารณาเห็นอนัตตาในชราและมรณะ การพิจารณาเห็นดวยความเบ่ือหนายใน 
 ชราและมรณะ การพิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัดในชราและมรณะ การ 
 พิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะ การพิจารณาเห็นดวยความสละคืนในชรา 
 และมรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๑๖] ความเกิดขึ้น ความเปนไป เคร่ืองหมาย ความประมวลมา 
 [กรรมอันปรุงแตปฏิสนธิ] ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ 
 มรณะ โสกะ ปริเทวะ อุปายาส ความไมเกิดขึน้ ความไมเปนไป ความไมม ี
 เคร่ืองหมาย ความไมมีประมวล ความไมสืบตอ ความไมไป ความไมบังเกิด 
 ความไมอุบัติ ความไมเกดิ ความไมแก ความไมปวยไข ความไมตาย ความ 
 ไมเศราโศก ความไมรําพัน ความไมคับแคนใจ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๑๗] ความเกิดขึ้น ความไมเกิดขึน้ ความเปนไป ความไมเปนไป 
 เคร่ืองหมาย ความไมมีเคร่ืองหมาย ความประมวลมา ความไมประมวลมา 
 ความสืบตอ ความไมสืบตอ ความไป ความไมไป ความบังเกิด ความไมบังเกิด 
 ความอุบัติ ความไมอุบัติ ความเกิด ความไมเกิด ความแก ความไมแก ความ 
 ปวยไข ความไมปวยไข ความตาย ความไมตาย ความเศราโศก ความไม 
 เศราโศก ความรําพัน ความไมรําพัน ความคับแคนใจ ความไมคับแคนใจ 
 ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๑๘] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ความเปนไปเปนทุกข 
 เคร่ืองหมายเปนทุกข ความประมวลมาเปนทุกข ปฏิสนธิเปนทุกข คติเปนทุกข 
 ความบังเกิดเปนทุกข อุบัติเปนทุกข ชาติเปนทุกข พยาธิเปนทุกข มรณะเปน 
 ทุกข โสกะเปนทุกข ปริเทวะเปนทุกข อุปายาสเปนทุกข ฯ 
      [๑๙] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นเปนสขุ ความไมเปนไปเปนสุข 
 ความไมมีเคร่ืองหมายเปนสขุ ความไมประมวลมาเปนสุข ความไมสืบตอเปนสุข 
 ความไมไปเปนสุข ความไมบังเกิดเปนสุข ความไมอุบัติเปนสุข ความไมเกิด 
 เปนสุข ความไมแกเปนสุข ความไมปวยไขเปนสุข ความไมตายเปนสุข 
 ความไมเศราโศกเปนสุข ความไมรําพันเปนสุข ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ 



      [๒๐] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ความไมเกดิขึ้นเปนสุข ความ 
 เปนไปเปนทุกข ความไมเปนไปเปนสุข เคร่ืองหมายเปนทกุข ความไมมเีคร่ือง 
 หมายเปนสุข ความประมวลมาเปนทุกข ความไมประมวลมาเปนสุข ความสืบตอ 
 เปนทุกข ความไมสืบตอเปนสุข ความไปเปนทุกข ความไมไปเปนสุข ความ 
 บังเกิดเปนทุกข ความไมบังเกิดเปนสุข ความอุบัติเปนทุกข ความไมอุบัติเปน 
 สุข ความเกิดเปนทุกข ความไมเกิดเปนสุข ความแกเปนทุกข ความไมแก 
 เปนสุข ความปวยไขเปนทุกข ความไมปวยไขเปนสุข ความตายเปนทุกข 
 ความไมตายเปนสุข ความเศราโศกเปนทุกข ความไมเศราโศกเปนสุข ความ 
 รําพันเปนทุกข ความไมรําพันเปนสุข ความคับแคนใจเปนทุกข ความไมคับแคน 
 ใจเปนสุข ฯ 
      [๒๑] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนภัย ความเปนไปเปนภัย เคร่ือง- 
 *หมายเปนภัย ความประมวลมาเปนภัย ความสืบตอเปนภัย ความไปเปนภัย 
 ความบังเกิดเปนภัย ความอุบัติเปนภัย ความเกิดเปนภัย ความแกเปนภัย 
 ความปวยไขเปนภัย ความตายเปนภัย ความเศราโศกเปนภัย ความรําพันเปนภัย 
 ความคับแคนใจเปนภัย ฯ 
      [๒๒] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นปลอดภัย ความไมเปนไปปลอดภัย 
 ความไมมีเคร่ืองหมายปลอดภัย ความไมประมวลมาปลอดภัย ความไมสืบตอ 
 ปลอดภัย ความไมไปปลอดภัย ความไมบังเกดิปลอดภัย ความไมอุบัติปลอดภัย 
 ความไมเกิดปลอดภัย ความไมแกปลอดภัย ความไมปวยไขปลอดภัย ความไม 
 ตายปลอดภัย ความไมเศราโศกปลอดภัย ความไมรําพันปลอดภัย ความไม 
 คับแคนใจปลอดภัย ฯ 
      [๒๓] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนภัย ความไมเกดิขึ้นปลอดภัย ความ 
 เปนไปเปนภัย ความไมเปนไปปลอดภัย เคร่ืองหมายเปนภัย ความไมม ี
 เคร่ืองหมายปลอดภัย ความประมวลมาเปนภัย ความไมประมวลมาปลอดภัย 
 ความสืบตอเปนภัย ความไมสบืตอปลอดภัย ความไปเปนภัย ความไมไปปลอด 
 ภัย ความบังเกิดเปนภัย ความไมบังเกิดปลอดภัย ความอุบัติเปนภัย ความไม 
 อุบัติปลอดภัย ความเกิดเปนภัย ความไมเกิดปลอดภัย ความปวยไขเปนภัย 
 ความไมปวยไขปลอดภัย ความตายเปนภัย ความไมตายปลอดภัย ความเศรา- 
 *โศกเปนภัย ความไมเศราโศกปลอดภัย ความรําพันเปนภัย ความไมรําพันปลอด 
 ภัย ความคับแคนใจเปนภัย ความไมคับแคนใจปลอดภัย ฯ 
      [๒๔] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นมีอามิส (เคร่ืองลอ) ความเปนไปมี 
 อามิส ความสืบตอมีอามิส ความประมวลมามีอามิส ความบังเกิดมีอามิส ความ 
 อุบัติมีอามิส ความเกิดมอีามิส ความปวยไขมอีามิส ความตายมีอามิส ความ 



 เศราโศกมีอามสิ ความรําพันมีอามิส ความคับแคนใจมีอามิส ฯ 
      [๒๕] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นไมมีอามิส (หมดเคร่ืองลอ) ความไม 
 เปนไปไมมีอามิส ความไมมีเคร่ืองหมายไมมีอามิส ความไมประมวลมาไมมีอามิส 
 ความไมสืบตอไมมีอามิส ความไมไปไมมีอามิส ความไมบังเกิดไมมีอามิส 
 ความไมอุบัติไมมีอามิส ความไมเกิดไมมีอามสิ ความไมแกไมมีอามิส ความไม 
 ปวยไขไมมอีามิส ความไมตายไมมีอามิส ความไมเศราโศกไมมีอามิส ความไม 
 รําพันไมมีอามิส ความไมคับแคนใจไมมีอามสิ ฯ 
      [๒๖] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นมีอามิส ความไมเกดิขึ้นไมมีอามิส 
 ความเปนไปมอีามิส ความไมเปนไปไมมีอามสิ เคร่ืองหมายมีอามิส ความไมมี 
 เคร่ืองหมายไมมีอามิส ความประมวลมามีอามิส ความไมประมวลมาไมมีอามิส 
 ความสืบตอมีอามิส ความไมสืบตอไมมีอามสิ ความไปมีอามิส ความไมไปไมม ี
 อามิส ความบังเกิดมีอามิส ความไมบังเกิดไมมีอามิส ความอุบัติมีอามิส ความ 
 ไมอุบัติไมมีอามิส ความเกิดมอีามิส ความไมเกิดไมมีอามิส ความแกมีอามิส 
 ความไมแกไมมีอามิส ความปวยไขมีอามิส ความไมปวยไขไมมีอามิส ความ 
 ตายมีอามิส ความไมตายไมมอีามิส ความเศราโศกมีอามิส ความไมเศราโศก 
 ไมมีอามิส ความรําพันมีอามิส ความไมรําพันไมมีอามิส ความคับแคนใจมีอามิส 
 ความไมคับแคนใจไมมีอามิส ฯ 
      [๒๗] ควรรูยิ่งวา ความเกดิขึ้นเปนสังขาร ความเปนไปเปนสังขาร 
 เคร่ืองหมายเปนสังขาร ความประมวลมาเปนสังขาร ความสืบตอเปนสังขาร ความ 
 ไปเปนสังขาร ความบังเกิดเปนสังขาร ความอุบัติเปนสังขาร ความเกิดเปน 
 สังขาร ความแกเปนสังขาร ความปวยไขเปนสังขาร ความตายเปนสังขาร 
 ความเศราโศกเปนสังขาร ความรําพันเปนสังขาร ความคับแคนใจเปนสังขาร ฯ 
      [๒๘] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นเปนนิพพาน ความไมเปนไปเปน 
 นิพพาน ความไมมีเคร่ืองหมายเปนนิพพาน ความไมประมวลมาเปนนิพพาน 
 ความไมสืบตอเปนนิพพาน ความไมไปเปนนพิพาน ความไมบังเกิดเปนนพิพาน 
 ความไมอุบัติเปนนิพพาน ความไมเกดิเปนนพิพาน ความไมแกเปนนิพพาน 
 ความไมปวยไขเปนนิพพาน ความไมตายเปนนิพพาน ความไมเศราโศกเปน 
 นิพพาน ความไมรําพันเปนนิพพาน ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ 
      [๒๙] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนสังขาร ความไมเกดิขึ้นเปนนิพพาน 
 ความเปนไปเปนสังขาร ความไมเปนไปเปนนพิพาน เคร่ืองหมายเปนสังขาร 
 ความไมมีเคร่ืองหมายเปนนพิพาน ความประมวลมาเปนสังขาร ความไมประมวล 
 มาเปนนิพพาน  ความสืบตอเปนสังขาร ความไมสืบตอเปนนิพพาน ความไป 
 เปนสังขาร ความไมไปเปนนพิพาน ความบังเกิดเปนสังขาร ความไมบังเกิดเปน 



 นิพพาน ความอุบัติเปนสังขาร ความไมอุบัติเปนนิพพาน ความเกิดเปนสังขาร 
 ความไมเกิดเปนนิพพาน ความแกเปนสังขาร ความไมแกเปนนิพพาน ความ 
 ปวยไขเปนสังขาร ความไมปวยไขเปนนิพพาน ความตายเปนสังขาร ความไม 
 ตายเปนนิพพาน ความเศราโศกเปนสังขาร ความไมเศราโศกเปนนิพพาน 
 ความรําพันเปนสังขาร ความไมรําพันเปนนิพพาน ความคับแคนใจเปนสังขาร 
 ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ 
                        จบปฐมภาณวาร ฯ 
      [๓๐] สภาพแหงธรรมที่ควรกําหนดถือเอา สภาพแหงธรรมที่เปนบริวาร 
 สภาพแหงธรรมที่เต็มรอบ สภาพแหงสมาธิที่มีอารมณอยางเดียว สภาพแหงสมาธิ 
 ไมมีความฟุงซาน สภาพแหงธรรมที่ประคองไว สภาพแหงธรรมที่ไมกระจายไป 
 สภาพแหงจิตไมขุนมัว สภาพแหงจิตไมหว่ันไหว สภาพแหงจิตต้ังอยูดวยสามารถ 
 แหงความปรากฏแหงจิตมีอารมณอยางเดียว สภาพแหงธรรมเปนอารมณ สภาพ 
 แหงธรรมเปนโคจร สภาพแหงธรรมที่ละ สภาพแหงธรรมที่สละ สภาพแหง 
 ธรรมที่ออก สภาพแหงธรรมที่หลีกไป สภาพแหงธรรมที่ละเอยีด สภาพแหง 
 ธรรมที่ประณีต สภาพแหงธรรมที่หลุดพน สภาพแหงธรรมที่ไมมีอาสวะ สภาพ 
 แหงธรรมเคร่ืองขาม สภาพแหงธรรมที่ไมมีเคร่ืองหมาย สภาพแหงธรรมที่ไมม ี
 ที่ต้ัง สภาพแหงธรรมที่วางเปลา สภาพแหงธรรมที่มีกิจเสมอกัน สภาพแหง 
 ธรรมที่ไมลวงเลยกัน สภาพแหงธรรมที่เปนคู สภาพแหงธรรมที่นําออก สภาพ 
 แหงธรรมที่เปนเหตุ สภาพแหงธรรมที่เห็น สภาพแหงธรรมที่เปนอธิบดี ควร 
 รูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๑] สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมถะ สภาพที่พิจารณาเห็นแหงวิปสนา 
 สภาพที่มีกิจเสมอกันแหงสมถะและวิปสนา สภาพมิไดลวงกนัแหงธรรมที่เปนคู 
 สภาพที่สมาทานแหงสิกขาบท สภาพที่โคจรแหงอารมณ สภาพที่ประคองจิตที่ 
 ยอทอ สภาพที่ปราบจิตที่ฟุงซาน สภาพที่คุมจิตอันบริสุทธิ์จากความยอทอและ 
 ฟุงซานทั้ง ๒ ประการ สภาพที่จิตบรรลุคุณวิเศษ สภาพที่แทงตลอดอริยมรรคอัน 
 ประเสริฐ สภาพที่ตรัสรูสัจจะ สภาพที่ใหจิตต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ ควรรูยิ่ง 
 ทุกอยาง ฯ 
      [๓๒] สภาพที่นอมไปแหงสัทธินทรีย สภาพที่ประคองไวแหงวิริยินทรีย 
 สภาพที่ต้ังมั่นแหงสตินทรีย สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมาธินทรีย สภาพที่เห็นแหง 
 ปญญินทรีย ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๓] สภาพที่ศรัทธาพละมิไดหวั่นไหวเพราะจิตตุปบาทอันเปนขาศึกแก 
 ศรัทธา สภาพที่วิริยพละมิไดหว่ันไหวเพราะความเกียจคราน สภาพที่สติพละมิได 
 หว่ันไหวเพราะความประมาท สภาพที่สมาธิพละมิไดหว่ันไหวเพราะอุธัจจะ สภาพ 



 ที่ปญญาพละมิไดหว่ันไหวเพราะอวิชชา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๔] สภาพที่ต้ังมั่นแหงสติสัมโพชฌงค สภาพที่เลือกเฟนแหงธรรม 
 วิจัยสัมโพชฌงค สภาพที่ประคองไวแหงวิริยสัมโพชฌงค สภาพที่แผไปแหงปติ 
 สัมโพชฌงค สภาพที่สงบแหงปสสัทธิสัมโพชฌงค สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมาธ ิ
 สัมโพชฌงค สภาพที่พิจารณาหาทางแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๕] สภาพที่เห็นแหงสัมมาทิฐิ สภาพที่ตรึกแหงสัมมาสังกัปปะ 
 สภาพที่กําหนดแหงสัมมาวาจา สภาพที่ประชุมแหงสัมมากมัมันตะ สภาพที่ผอง 
 แผวแหงสัมมาอาชีวะ สภาพที่ประคองไวแหงสัมมาวายามะ สภาพที่ต้ังมั่นแหง 
 สัมมาสติ สภาพที่ไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๖] สภาพที่เปนใหญแหงอินทรีย สภาพที่ไมหว่ันไหวแหงพละ 
 สภาพที่นําออกแหงโพชฌงค สภาพที่เปนเหตุแหงมรรค สภาพที่ต้ังมั่นแหง 
 สติปฏฐาน สภาพที่เร่ิมต้ังแหงสัมมัปปธาน สภาพที่สําเร็จแหงอิทธิบาท สภาพ 
 ที่เที่ยงแทแหงสัจจะ สภาพที่ระงับแหงประโยชน สภาพที่ทําใหแจงแหงผล 
 สภาพที่ตรึกแหงวิตก สภาพที่ตรวจตราแหงวิจาร สภาพที่แผไปแหงปติ สภาพ 
 ที่ไหลมาแหงสุข สภาพที่มีอารมณเดียวแหงจิต สภาพที่คํานึง สภาพที่รูแจง 
 สภาพที่รูชัด สภาพที่จําได สภาพที่สมาธิเปนธรรมเอกผดุขึน้ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๗] สภาพที่รูแหงปญญาที่รูยิ่ง สภาพที่กําหนดรูแหงปริญญา สภาพ 
 แหงปฏิปกขธรรมที่สละแหงปหานะ สภาพแหงภาวนามีกิจเปนอยางเดียว สภาพ 
 ที่ถูกตองแหงสัจฉิกิริยา สภาพที่เปนกองแหงทุกข สภาพที่ทรงไวแหงธาตุ สภาพ 
 ที่ตอแหงอายตนะ สภาพที่ปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรม สภาพที่ปจจัยไมปรุงแตง 
 แหงอสังขตธรรม ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๘] สภาพที่คิด สภาพแหงจิตไมมีระหวาง สภาพที่ออกแหงจิต 
 สภาพที่หลีกไปแหงจิต สภาพแหงจิตเปนเหตุ สภาพแหงจิตเปนปจจัย สภาพที่ 
 เปนที่ต้ังแหงจิต สภาพที่เปนภูมิแหงจิต สภาพที่เปนอารมณแหงจิต สภาพที่ 
 เปนโคจรแหงจิต สภาพที่เที่ยวไปแหงจิต สภาพที่ไปแหงจิต สภาพที่นําไปยิ่ง 
 แหงจิต สภาพท่ีนําออกแหงจติ สภาพที่สลัดออกแหงจิต ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๓๙] สภาพที่นึกในความที่จิตมีอารมณอยางเดยีว สภาพที่รูแจง ... 
 สภาพที่รูชัด ... สภาพที่จําได ... สภาพที่จิตมั่นคง ... สภาพที่เนื่อง ... สภาพที่ 
 แลนไป ... สภาพที่ผองใส ... สภาพที่ต้ังมั่น ... สภาพที่หลุดพน ... สภาพที่เห็น 
 วานี่ละเอยีด ... สภาพที่ทําใหเปนเชนดังยาน ... สภาพที่ทําใหเปนที่ต้ัง ... สภาพ 
 ที่ต้ังขึ้นเนืองๆ ... สภาพที่อบรม ... สภาพที่ปรารภชอบดวยดี ... สภาพที่กําหนด 
 ถือไว ... สภาพที่เปนบริวาร ... สภาพที่เต็มรอบ ... สภาพที่ประชุม ... สภาพที่ 
 อธิษฐาน ... สภาพที่เสพ ... สภาพที่เจริญ ... สภาพที่ทําใหมาก ... สภาพที่รวม 



 ดี ... สภาพที่หลุดพนดวยดี ... สภาพที่ตรัสรู ... สภาพที่ตรัสรูตาม ... สภาพที่ 
 ตรัสรูเฉพาะ ... สภาพที่ตรัสรูพรอม สภาพที่ต่ืน ... สภาพที่ต่ืนตาม ... สภาพที่ 
 ต่ืนเฉพาะ ... สภาพที่ต่ืนพรอม ... สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรู ... สภาพ 
 ที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรูตาม ... สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรูเฉพาะ 
 ... สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรูพรอม ... สภาพที่สวาง ... สภาพที่สวาง 
 ขึ้น ... สภาพที่สวางเนืองๆ ... สภาพที่สวางเฉพาะ ... สภาพที่สวางพรอมใน 
 ความที่จิตมีอารมณอยางเดียว ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๐] สภาพที่อริยมรรคใหสวาง สภาพที่อริยมรรคใหรุงเรือง สภาพที่ 
 อริยมรรคใหกิเลสทั้งหลายเรารอน สภาพที่อริยมรรคไมมีมลทิน สภาพที่อริยมรรค 
 ปราศจากมลทิน สภาพที่อริยมรรคหมดมลทิน สภาพที่อริยมรรคสงบ สภาพที่ 
 อริยมรรคใหกิเลสระงับ สภาพแหงวิเวก สภาพแหงความประพฤติในวิเวก 
 สภาพที่คลายกําหนัด สภาพแหงความประพฤติในความคลายกําหนัด สภาพที่ดับ 
 สภาพแหงความประพฤติความดับ สภาพที่ปลอย สภาพแหงความประพฤติใน 
 ความปลอย สภาพที่พน สภาพแหงความประพฤติในความพน ควรรูยิ่ง 
 ทุกอยาง ฯ 
      [๔๑] สภาพแหงฉันทะ สภาพที่เปนมูลแหงฉันทะ สภาพที่เปนบาท 
 แหงฉันทะ สภาพที่เปนประธานแหงฉันทะ สภาพที่สําเร็จแหงฉันทะ สภาพที่ 
 นอมไปแหงฉนัทะ สภาพที่ประคองไวแหงฉนัทะ สภาพที่ต้ังมั่นแหงฉันทะ 
 สภาพที่ไมฟุงซานแหงฉันทะ สภาพที่เห็นแหงฉันทะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๒] สภาพแหงวิริยะ สภาพที่เปนมูลแหงวิริยะ สภาพที่เปนบาท 
 แหงวิริยะ สภาพที่เปนประธานแหงวิริยะ สภาพที่สําเร็จแหงวิริยะ สภาพที่นอม 
 ไปแหงวิริยะ สภาพที่ประคองไวแหงวิริยะ สภาพที่ต้ังมั่นแหงวิริยะ สภาพที่ไม 
 ฟุงซานแหงวิริยะ สภาพที่เห็นแหงวิริยะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๓] สภาพแหงจิต สภาพที่เปนมูลแหงจิต สภาพที่เปนบาทแหงจิต 
 สภาพที่เปนประธานแหงจิต สภาพที่สําเร็จแหงจิต สภาพที่นอมไปแหงจิต 
 สภาพที่ประคองไวแหงจิต สภาพที่ต้ังมั่นแหงจิต สภาพที่ไมฟุงซานแหงจิต 
 สภาพที่เห็นแหงจิต ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๔] สภาพแหงวิมังสา สภาพที่เปนมูลแหงวิมังสา สภาพที่เปนบาท 
 แหงวิมังสา สภาพที่เปนประธานแหงวิมังสา สภาพที่สําเร็จแหงวิมังสา สภาพ 
 ที่นอมไปแหงวิมังสา สภาพที่ประคองไวแหงวิมังสา สภาพที่ต้ังมั่นแหง 
 วิมังสา สภาพที่ไมฟุงซานแหงวิมังสา สภาพที่เห็นแหงวิมังสา ควรรูยิ่ง 
 ทุกอยาง ฯ 
      [๔๕] สภาพแหงทุกข สภาพที่ทุกขบีบคั้น สภาพที่ทุกขอันปจจัย 



 ปรุงแตง สภาพที่ทุกขใหเดือดรอน สภาพที่ทุกขแปรปรวน สภาพแหง 
 สมุทัย สภาพที่สมุทัยประมวลมา สภาพที่สมุทัยเปนเหตุ สภาพที่สมุทัย 
 เกี่ยวของ สภาพที่สมุทัยพัวพัน สภาพแหงนิโรธ สภาพที่นิโรธสลัดออก 
 สภาพที่นิโรธเปนวิเวก สภาพที่นิโรธเปนอสงัขตะ สภาพที่นิโรธเปนอมตะ 
 สภาพแหงมรรค สภาพที่มรรคนําออก สภาพที่มรรคเปนเหตุ สภาพที่ 
 มรรคเห็น สภาพที่มรรคเปนอธิบดี ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๖] สภาพที่ถองแท สภาพที่เปนอนัตตา สภาพที่เปนสัจจะ 
 สภาพที่ควรแทงตลอด สภาพที่ควรรูยิ่ง สภาพที่ควรกําหนดรู สภาพที่ 
 ทรงรู สภาพที่เปนธาตุ สภาพที่อาจได สภาพที่รูควรทําใหแจง สภาพ 
 ที่ควรถูกตอง สภาพที่ควรตรัสรู ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๗] เนกขมัมะ อัพยาบาท อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน ความ 
 กําหนดธรรม ญาณ ความปราโมทย ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 
 อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๘] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ง การพิจารณาเห็นความทุกข การ 
 พิจารณาเห็นอนัตตา การพิจารณาเห็นดวยความเบ่ือหนาย การพิจารณาเห็นดวย 
 ความคลายกําหนัด การพิจารณาเห็นดวยความดับ การพิจารณาเห็นดวยความ 
 สละคืน การพิจารณาเห็นความส้ินไป การพิจารณาเห็นความเสื่อมไป การพิจารณา 
 เห็นความแปรปรวน การพิจารณาเห็นความไมมีเคร่ืองหมาย การพิจารณาเห็นธรรม 
 ไมมีที่ต้ัง การพิจารณาเห็นความวางเปลา การพิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิ่ง 
 ความรูความเห็นตามความเปนจริง การพิจารณาเห็นโทษ การพิจารณาหาทาง การ 
 พิจารณาเห็นอุบายท่ีจะหลีกไป ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๔๙] โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติ สกทาคามิมรรค 
 สกทาคามิผลสมาบัติ อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ อรหัตมรรค อรหัตผล 
 สมาบัติ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๕๐] สัทธินทรียดวยความวานอมไป วิริยินทรียดวยความวาประคองไว 
 สตินทรียดวยความวาต้ังมั่น สมาธินทรียดวยความวาไมฟุงซาน ปญญินทรียดวย 
 ความวาเห็น ศรัทธาพละดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะความไมมีศรัทธา วิริยพละ 
 ดวยความวาไมหว่ันไหวเพราะความเกยีจคราน สติพละดวยความวาไมหวัน่ไหว 
 เพราะความประมาท สมาธิพละดวยความวาไมหว่ันไหวเพราะความฟุงซาน ปญญา 
 พละดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะอวิชชา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๕๑] สติสัมโพชฌงคดวยอรรถวาต้ังมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคดวย 
 อรรถเลือกเฟน วิริยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาประคองไว ปติสัมโพชฌงคดวย 



 อรรถวาแผไป ปสสัทธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาสงบ สมาธิสัมโพชฌงคดวย 
 อรรถวาไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถวาพิจารณาหาทาง ควรรูยิ่งทุก 
 อยาง ฯ 
      [๕๒] สัมมาทิฐิดวยความวาเห็น สัมมาสังกัปปะดวยความวาตรึก 
 สัมมาวาจาดวยความวากําหนดเอา สัมมากัมมันตะดวยความวาใหกุศลธรรมเกิด 
 สัมมาอาชีวะดวยความวาขาวผอง สัมมาวายามะดวยความวาประคองไว สัมมาสติ 
 ดวยความวาต้ังมั่น สัมมาสมาธิดวยความวาไมฟุงซาน ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๕๓] อินทรียดวยความวาเปนใหญ พละดวยความวาไมหว่ันไหว 
 โพชฌงคดวยความวานําออก มรรคดวยความวาเปนเหตุ สติปฏฐานดวยความวาต้ัง 
 มั่นสัมมัปปธานดวยความวาต้ังไวอิทธิบาทดวยความวาสําเร็จ สัจจะดวยความวา 
 เที่ยงแท สมถะดวยความวาไมฟุงซาน วิปสนาดวยความวาพิจารณา สมถะและ 
 วิปสนาดวยความวามีกิจเสมอกัน ธรรมชาติที่เปนคูดวยความวาไมลวงเกินกัน 
 ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ 
      [๕๔] สีลวิสุทธิดวยความวาสํารวม จิตตวิสุทธิดวยความวาไมฟุงซาน 
 ทิฏฐิวิสุทธิดวยความวาเห็น วิโมกขดวยความวาหลุดพน วิชชาดวยความวา 
 แทงตลอด วิมุติดวยความวาสละ ญาณในความส้ินไปดวยความวาตัดขาด ญาณ 
 ในความไมเกิดขึ้นดวยความวาระงับ ฉันทะดวยความวาเปนมูลฐาน มนสิการดวย 
 ความวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะดวยความวาประมวลมา เวทนาดวยความวาประชุม 
 สมาธิดวยความวาเปนประธาน สติดวยความวาเปนใหญ ปญญาดวยความวา 
 ประเสริฐกวากุศลธรรมนั้นๆ วิมุติดวยความวาเปนแกนสาร นิพพานอันหยั่งลงใน 
 อมตะดวยความวาเปนที่สุด ควรรูยิ่งทุกอยาง 
      [๕๕] ธรรมใดๆ ที่รูยิ่งแลว ธรรมน้ันๆ เปนคุณที่รูแลว ชื่อวาญาณ 
 เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูทั่ว เพราะฉะน้ันทานจึง 
 กลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมา คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดบัมา 
 แลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง เปนสุตมยญาณ ฯ 
                        จบทุติยภาณวาร ฯ 
      [๕๖] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมา คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ได 
 สดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู เปนสุตมยญาณอยางไร ฯ 
      ธรรมอยางหนึ่งควรกําหนดรู คือ ผัสสะอนัมีอาสวะ เปนที่ต้ังแหง 
 อุปาทาน ธรรม ๒ ควรกําหนดรู คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม ๓ ควรกําหนดรู 
 คือ เวทนา ๓ ธรรม ๔ ควรกําหนดรู คือ อาหาร ๔ ธรรม ๕ ควรกําหนดรู คือ 
 อุปาทานขันธ ๕ ธรรม ๖ ควรกําหนดรู คือ อายตนะภายใน ๖ ธรรม ๗ ควร 
 กําหนดรู คือ วิญญาณฐิติ ๗ ธรรม ๘ ควรกําหนดรู คือ โลกธรรม ๘ ธรรม ๙ 



 ควรกําหนดรู คือ สัตตาวาส ๙ ธรรม ๑๐ ควรกําหนดรู คือ อายตนะ ๑๐ ฯ 
      [๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ 
 สิ่งทั้งปวงที่ควรกําหนดรูคืออะไร คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส สุขเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสขุเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักขสุัมผัสเปนปจจยั 
 ควรกําหนดรูทุกอยาง ฯ 
      หู เสียง ฯลฯ จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้น รส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะ 
 ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผสั สุขเวทนา ทกุขเวทนา หรือ 
 แมอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้เพราะมโนสัมผสัเปนปจจัย ควรกําหนดรูทุกอยาง ฯ 
      [๕๘] รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักขุ ฯลฯ ชราและ 
 มรณะ ฯลฯ นิพพานท่ีหยั่งลงในอมตะดวยความวาเปนที่สุด ควรกําหนดรูทุกอยาง 
 บุคคลผูพยายามเพ่ือจะไดธรรมใดๆ เปนอันไดธรรมน้ันๆ แลว ธรรมเหลานั้น 
 เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ 
      [๕๙] บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดเนกขัมมะ เปนอันไดเนกขัมมะ 
 แลว ธรรมน้ัน เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ 
      บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดความไมพยาบาท เปนอันไดความไม 
 พยาบาทแลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอาโลกสัญญา เปนอันไดอาโลก 
 สัญญาแลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดความไมฟุงซาน เปนอันไดความ 
 ไมฟุงซานแลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดการกําหนดธรรม เปนอนัได 
 การกําหนดธรรมแลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดญาณ เปนอันไดญาณ 
 แลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดความปราโมทย เปนอันไดความ 
 ปราโมทยแลว ธรรมน้ัน เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลว 
 อยางนี้ ฯ 
      [๖๐] บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดปฐมฌาน เปนอันไดปฐมฌาน 
 แลว ธรรมน้ัน เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลว และพิจารณาแลวอยางนี้ 
 บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน 
 เปนอันไดจตุตถฌานแลว ... บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอากาสานัญจายตน- 
 *สมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ ... เนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนสมาบัติ เปนอันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว ธรรมนั้น 
 เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลว และพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ 
      [๖๑] บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอนิจจานุปสนา เปนอันได 
 อนิจจานุปสนาแลว ธรรมน้ัน เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณา 
 แลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดทุกขานุปสนา ... อนัตตานุปสนา 
 ... นิพพิทานุปสนา ... วิราคานุปสนา ... นิโรธานุปสนา ... ปฏินิสสัคคานุปสนา 



 ... ขยานุปสนา ... วยานุปสนา ... วิปริณามานุปสนา ... อนิมิตตานุปสนา ... 
 อัปปณิหิตานุปสนา ... สุญญตานุปสนา ... เปนอันไดสุญญตานุปสนาแลว ธรรม 
 นั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ 
      [๖๒] บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอธิปญญาธรรมวิปสนา การ 
 พิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เปนอันไดอธิปญญาธรรมวิปสนาแลว ธรรม 
 นั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายาม 
 เพ่ือตองการจะไดยถาภูตญาณทัสนะ ... อาทีนวานุปสนา ... ปฏิสังขานุปสนา ... 
 วิวัฏฏนานุปสนา ... เปนอันไดวิวัฏฎนานุปสนาแลว ธรรมน้ัน เปนธรรมอัน 
 บุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ 
      [๖๓] บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดโสดาปตติมรรค เปนอันได 
 โสดาปตติมรรคแลว ธรรมน้ัน เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณา 
 แลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดสกทาคามิมรรค ... อนาคามิมรรค 
 ... อรหัตมรรค เปนอันไดอรหัตมรรคแลว ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้น 
 กําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดธรรมใดๆ 
 เปนอันไดธรรมน้ันๆ แลว ธรรมเหลานั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลว 
 และพิจารณาแลวอยางนี้ ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา 
 เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ได 
 สดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรกําหนด 
 รู ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ 
      [๖๔] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรม 
 ที่ไดสดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรละ ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร ฯ 
      ธรรมอยางหนึ่งควรละ คือ อัสมิมานะ ธรรม ๒ ควรละ คือ อวิชชา ๑ 
 ตัณหา ๑ ธรรม ๓ ควรละ คือ ตัณหา ๓ ธรรม ๔ ควรละ คือ โอฆะ ๔ ธรรม ๕ 
 ควรละ คือ นิวรณ ๕ ธรรม ๖ ควรละ คือ หมวดตัณหา ๖ ธรรม ๗ ควรละ 
 คือ อนุสัย ๗ ธรรม ๘ ควรละ คือ มิจฉัตตะ ความเปนผิด ๘ ธรรม ๙ ควรละ 
 คือ ธรรมมีตัณหาเปนมูลเหตุ ๙ ธรรม ๑๐ ควรละ คือมิจฉัตตะ ๑๐ ฯ 
      [๖๕] ปหานะ ๒ คือ สมุจเฉทปหานะ ๑ ปฏิปสสัทธิปหานะ ๑ 
 สมุจเฉทปหานะ อันเปนโลกตุรมรรค และปฏิปสสัทธิปหานะอันเปนโลกุตรผล 
 ในขณะแหงผล ยอมมีแกบุคคลผูเจริญมรรค เคร่ืองใหถึงความสิ้นไป ฯ 
      ปหานะ ๓ คือ เนกขัมมะ เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงกาม ๑ อรูปญาณ 
 เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ๑ นิโรธ  เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงสังขต 
 ธรรมที่เกิดขึ้นแลวอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาศัยกันและกันเกดิขึ้น ๑ บุคคลผูได 
 เนกขัมมะเปนอันละและสละกามไดแลว บุคคลผูไดอรูปญาณเปนอันละและสละ 



 รูปไดแลว บุคคลผูไดนโิรธเปนอันละและสละสังขารไดแลว ฯ 
      ปหานะ ๔ คือ บุคคลผูแทงตลอดทุกขสัจ อันเปนการแทงตลอดดวย 
 การกําหนดรู ยอมละกเิลสที่ควรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดสมุทัยสัจ อันเปน 
 การแทงตลอดดวยการละ ยอมละกเิลสที่ควรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดนิโรธสัจ 
 อันเปนการแทงตลอดดวยการทําใหแจง ยอมละกิเลสที่ควรละได ๑ บุคคลผู 
 แทงตลอดมรรคสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยการเจริญ ยอมละกเิลสที่ควร 
 ละได ๑ ฯ 
      ปหานะ ๕ คือ วิกขัมภนปหานะ ๑ ตทังคปหานะ ๑ สมุจเฉทปหานะ ๑ 
 ปฏิปสสัทธิปหานะ ๑ นิสสรณปหานะ ๑ การละนิวรณดวยการขมไว ยอมมีแก 
 บุคคลผูเจริญปฐมฌาน การละทิฐิดวยองคนั้นๆ ยอมมีแกบุคคลผูเจริญสมาธิอัน 
 เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส สมุจเฉทปหานะ อันเปนโลกุตรมรรค และ 
 ปฏิปสสัทธิปหานะอันเปนโลกุตรผล ในขณะแหงผล ยอมมีแกบุคคลผูเจริญ 
 มรรคเคร่ืองใหถึงความส้ินไป และนิสสรณปหานะเปนนิโรธ คือ นิพพาน ฯ 
      [๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่ง 
 ทั้งปวงควรละคืออะไร คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสขุเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั 
 ควรละทุกอยาง 
      หู เสียง ฯลฯ จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้น รส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะ 
 ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ฯลฯ สุขเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสขุเวทนาทีเ่กิดขึน้เพราะมโนสมัผัสเปน ปจจัย 
 ควรละทุกอยาง ฯ 
      เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน ยอมละกเิลสที่ควร 
 ละได เมือ่พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... จักษุ ... 
 ชราและมรณะ โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน ยอมละกเิลสที่ควรละได เมื่อ 
 พิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะ [ดวยความเปนอนตัตา] ดวยความวาเปน 
 ที่สุด ยอมละกิเลสที่ควรละได ธรรมใดๆ เปนธรรมที่ละไดแลวธรรมนั้นๆ เปน 
 อันสละไดแลว ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวา 
 รูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ 
 เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรละ ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ 
                         จบตติยภาณวาร ฯ 
      [๖๗] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรม 
 ที่ไดสดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร 
      ธรรมอยางหนึ่งควรเจริญ คือ กายคตาสติอันสหรคตดวยความสําราญ 



 ธรรม ๒ ควรเจริญ คือ สมถะ ๑ วิปสนา ๑ ธรรม ๓ ควรเจริญ คือ สมาธิ ๓ 
 ธรรม ๔ ควรเจริญ คือ สติปฏฐาน ๔ ธรรม ๕ ควรเจริญ คือ สัมมาสมาธ ิ
 มีองค ๕ ธรรม ๖ ควรเจริญ คือ อนุสสติ ๖ ธรรม ๗ ควรเจริญ คือ โพชฌงค ๗ 
 ธรรม ๘ ควรเจริญ คือ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรม ๙ ควรเจริญ คือ องคอันเปน 
 ประธานแหงความบริสุทธิ์ [ปาริสุทธิ] ๙ ธรรม ๑๐ ควรเจริญ คือ กสิณ ๑๐ ฯ 
      [๖๘] ภาวนา ๒ คือโลกิยภาวนา ๑ โลกุตรภาวนา ๑ ภาวนา ๓ คือ 
 การเจริญธรรมอันเปนรูปาวจรกุศล ๑ การเจริญธรรมอันเปนอรูปาวจรกุศล ๑ การ 
 เจริญกุศลธรรมอันไมนับเนื่องในโลก [โลกุตรกุศล] ๑ การเจริญธรรมอันเปน 
 รูปาวจรกุศล เปนสวนเลวก็มี เปนสวนปานกลางก็มี เปนสวนประณีตก็มี การ 
 เจริญธรรมอันเปนอรูปาวจรกุศล เปนสวนเลวก็มี เปนสวนปานกลางก็มี เปน 
 สวนประณีตก็มี การเจริญกุศลธรรมอันไมนบัเนื่องในโลก เปนสวนประณีตอยาง 
 เดียว ภาวนา ๔ คือ เมื่อแทงตลอดทุกขสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยปริญญา 
 ชื่อวาเจริญอยู ๑ เมื่อแทงตลอดสมุทัยสัจอันเปนการแทงตลอดดวยปหานะ ชื่อวา 
 เจริญอยู ๑ เมื่อแทงตลอดนิโรธสัจอันเปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา ชือ่วา 
 เจริญอยู ๑ เมื่อแทงตลอดมรรคสัจอันเปนการแทงตลอดดวยภาวนา ชื่อวาเจริญ 
 อยู ๑ ภาวนา ๔ นี้ ฯ 
      [๖๙] ภาวนา ๔ อีกประการหนึ่ง คือ เอสนาภาวนา ๑ ปฏิลาภภาวนา ๑ 
 เอกรสาภาวนา ๑ อาเสวนาภาวนา ๑ ฯ 
      เอสนาภาวนาเปนไฉน เมือ่พระโยคาวจรทั้งปวงเขาสมาธิอยู ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในธรรมอันเปนสวนเบ้ืองตนนั้น มีกิจเปนอยางเดียวกัน เพราะ 
 ฉะนั้น ภาวนาน้ี จึงชื่อวาเอสนาภาวนา ฯ 
      ปฏิลาภภาวนาเปนไฉน เมือ่พระโยคาวจรทั้งปวงเขาสมาธิแลว ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในสมาธินั้น ไมเปนไปลวงกันและกัน เพราะฉะน้ัน ภาวนาน้ี 
 จึงชื่อวาปฏิลาภภาวนา ฯ 
      [๗๐] เอกรสาภาวนาเปนไฉน เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัทธินทรีย 
 ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ อินทรียอีก ๔ อยาง มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถ 
 แหงสัทธินทรีย เพราะฉะน้ัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน 
 อยางเดยีวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ... เมื่อ 
 เจริญสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น ... เมื่อเจริญสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน 
 ... เมื่อเจริญปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น อินทรียอีก ๔ อยาง มีกิจอยางเดียว 
 กันดวยสามารถปญญินทรีย เพราะฉะน้ันชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรีย 
 ทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกนั ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัทธาพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหว เพราะ 



 อสัทธิยะ พละอีก ๔ อยาง มีกจิเปนอยางเดียวกันดวยสามารถสัทธาพละ 
 เพราะฉะน้ัน ชือ่วาภาวนา เพราะอรรถวาพละทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน 
 เมื่อพระโยคาวจรเจริญวิริยพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะโกสัชชะ ... เมื่อ 
 พระโยคาวจรเจริญสติพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะปมาทะ ... เมื่อ 
 พระโยคาวจรเจริญสมาธิพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะอุทธัจจะ ... เมื่อ 
 พระโยคาวจรเจริญปญญาพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะอวิชชา พละ 
 อีก ๔ อยาง มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถปญญาพละ เพราะฉะน้ัน 
 ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาพละทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรเจริญสติสัมโพชฌงค ดวยอรรถวาต้ังมั่น โพชฌงค 
 อีก ๖ อยาง มีกจิเปนอยางเดียวกันดวยสามารถสติสัมโพชฌงค เพราะฉะนั้น 
 ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาโพชฌงคทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจร 
 เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาเลือกเฟน ... เมื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค 
 ดวยอรรถวาประคองไว ... เมื่อเจริญปติสัมโพชฌงคดวยอรรถวา ซาบซานไป ... 
 เมื่อเจริญปสสทัธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาสงบ ... เมื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค 
 ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ... เมื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถวาพิจารณาหาทาง 
 โพชฌงคอีก ๖ อยาง มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถอุเบกขาสัมโพชฌงค 
 เพราะฉะน้ัน ชือ่วาภาวนา ดวยอรรถวาโพชฌงคทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็นชอบ องคมรรคอีก ๗ อยาง 
 มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถสัมมาทิฐิ เพราะฉะน้ัน ชือ่วาภาวนา ดวยอรรถวา 
 องคมรรคทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาสังกัปปะดวย 
 อรรถวาตรึก ... เมื่อเจริญสัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนดเอา ... เมื่อเจริญสัมมา- 
 *กัมมันตะดวยอรรถวาเปนสมุฏฐาน ... เมื่อเจริญสัมมาอาชวีะดวยอรรถวาผองแผว ... 
 เมื่อเจริญสัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว ... เมื่อเจริญสัมมาสติดวยอรรถวา 
 ต้ังมั่น ... เมื่อเจริญสัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน องคมรรคอีก ๗ อยาง 
 มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถสัมมาสมาธิ เพราะฉะน้ัน ชื่อวาภาวนาดวย 
 อรรถวาองคมรรถทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ภาวนาน้ี ชื่อวาเอกรสาภาวนา ฯ 
      [๗๑] อาเสวนาภาวนาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเสพ 
 เปนอันมากซ่ึงสมาธิที่ถึงความสําราญ ตลอดเวลาเชาก็ดี ตลอดเวลาเท่ียงกด็ี 
 ตลอดเวลาเย็นก็ดี ตลอดเวลากอนภัตก็ดี ตลอดเวลาหลังภัตก็ดี ตลอดยามตนก็ด ี
 ตลอดยามหลังก็ดี ตลอดคืนกด็ี ตลอดวันก็ดี ตลอดคืนและวันก็ดี ตลอดกาฬปกษ 
 ก็ดี ตลอดชุณหปกษก็ดี ตลอดฤดูฝนก็ดี ตลอดฤดูหนาวก็ด ีตลอดฤดูรอนก็ด ี
 ตลอดสวนวัยตนก็ดี ตลอดสวนวัยกลางก็ดี ตลอดสวนวัยหลังก็ดี ภาวนาน้ี 
 ชื่อวาอาเสวนาภาวนา ภาวนา ๔ ประการนี้ ฯ 



      [๗๒] ภาวนา ๔ อีกประการหนึ่ง คือ ภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกันและกัน 
 แหงธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนาน้ัน ๑ ภาวนาดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ 
 เปนอยางเดียวกัน ๑ ภาวนาดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรม 
 นั้นๆ ๑ ภาวนาดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก ๑ ฯ 
      [๗๓] ภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกันและกันแหงธรรมทั้งหลายท่ีเกดิ 
 ในภาวนาน้ัน อยางไร ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรละกามฉนัทะ ธรรมทั้งหลายที่เกดิดวยสามารถเนกขัมมะ 
 ยอมไมลวงกันและกัน เพราะฉะน้ัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกันและกัน 
 แหงธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนาน้ัน เมื่อพระโยคาวจรละพยาบาท ธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดดวยสามารถความไมพยาบาท ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละถีนมิทธะ 
 ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถอาโลกสัญญา ยอมไมลวงกนัและกัน ... เมื่อละ 
 อุทธัจจะ ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถความไมฟุงซาน ยอมไมลวงกนั 
 และกัน ... เมื่อละวิจิกิจฉา ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถการกําหนดธรรม 
 ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอวิชชา ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถแหงญาณ 
 ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอรติ ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถ ความ 
 ปราโมทย ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละนิวรณทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายท่ีเกิด 
 ดวยสามารถปฐมฌาน ยอมไมลวงกันและกนั ... เมื่อละวิตกและวิจาร ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถทติุยฌาน ยอมไมลวงกันและกนั ... เมื่อละปติ ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถตติยฌาน ยอมไมลวงกันและกนั ... เมื่อละสุขและทุกข 
 ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถจตุตถฌาน ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละรูป 
 สัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถอากาสานัญ- 
 *จายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกนัและกัน ... เมื่อละอากาสานญัจายตนสัญญา 
 ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอมไมลวงกันและกัน ... 
 เมื่อละวิญญาณัญจายตนสัญญา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอากิญจัญญายตน 
 สมาบัติ ยอมไมลวงกันและกนั ... เมื่อละอากญิจัญญายตนสัญญา ธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดดวยสามารถเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกันและกัน ... 
 เมื่อละนิจจสัญญา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอนิจจานุปสนา ยอมไมลวงกัน 
 และกัน ... เมื่อละสุขสัญญา ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถทุกขานุปสนา 
 ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอัตตสัญญา ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถ 
 อนัตตานุปสนา ยอมไมลวงกนัและกัน ... เมื่อละความเพลิดเพลิน ธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดดวยสามารถนิพพิทานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละราคะ ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถวิราคานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละ 
 ฆนสัญญา ธรรมทั้งหลายเกิดดวยสามารถขยานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... 



 เมื่อละสมุทัย ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถนิโรธานุปสนา ยอมไมลวงกัน 
 และกัน ... เมื่อละความถือมั่น ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถปฏินิสสัคคานุปสนา 
 ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอายูหนะ (การทําความเพียรเพ่ือประโยชน 
 แกสังขาร) ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถวยานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... 
 เมื่อละธุวสัญญา (ความสําคัญวายั่งยืน) ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถวปิริณา 
 มานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละนิมิตร ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวย 
 สามารถอนิมิตตานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละปณิธิ ธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดดวยสามารถอัปปณิหิตานุปสนา ยอมไมลวงกันและกนั ... เมื่อละอภินิเวส 
 (ความยึดมั่นวามีตัวตน) ธรรมทั้งหลายที่เกดิดวยสามารถสุญญตานุปสนา ยอม 
 ไมลวงกันและกัน ... เมื่อละสาราทานาภินิเวส (ความยึดมั่นดวยการถือวาเปน 
 แกนสาร) ธรรมทั้งหลายที่เกดิดวยสามารถอธิปญญาธรรมวิปสนา (ความเห็นแจง 
 ซ่ึงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง) ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละสัมโมหาภินิเวส 
 (ความยึดมั่นดวยความหลงใหล) ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยสามารถยถาภูตญาณ- 
 *ทัสนะ ยอมไมลวงกันและกนั ... เมื่อละอาลยาภินิเวส (ความยึดมั่นดวย 
 ความอาลัย) ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถอาทีนวานุปสนา ยอมไมลวงกัน 
 และกัน ... เมื่อละอัปปฏิสังขา (ความไมพิจารณา) ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวย 
 สามารถปฏิสังขานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละสัญโญคาภินิเวส 
 (ความยึดมั่นดวยกิเลสเครื่องประกอบสัตว) ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถ 
 ดวยวิวัฏฏานุปสนา (ความตามเห็นกามเปนเคร่ืองควรหลีกไป) ยอมไมลวงกัน 
 และกัน ... เมื่อละกิเลสที่ต้ังอยูรวมกันกับทิฐิ ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถ 
 โสดาปตติมรรค ยอมไมลวงกนัและกัน ... เมื่อละกเิลสอยางหยาบ ธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดดวยสามารถสกทาคามิมรรค ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละกเิลสอยาง 
 ละเอยีด ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิดวยความสามารถอนาคามิมรรค ยอมไมลวงกัน 
 และกัน ... เมื่อละกิเลสทั้งปวง ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยความสามารถอรหัตมรรค 
 ยอมไมลวงกันและกัน เพราะฉะน้ัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดในภาวนาน้ันไมลวงกันและกัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดในภาวนาน้ันไมลวงกันและกัน อยางนี้ ฯ 
      [๗๔] ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน 
 อยางไร 
      เมื่อพระโยคาวจรละกามฉนัทะ อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดียวกันดวย 
 สามารถเนกขัมมะ เพราะฉะนั้น ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ 
 เปนอยางเดียวกัน เมื่อละพยาบาท อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถ 
 ความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้งหมด อนิทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดียวกนั 



 ดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรีย 
 ทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกนั ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ 
 เปนอยางเดียวกัน อยางนี้ ฯ 
      [๗๕] ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรม 
 นั้นๆ อยางไร ฯ 
      พระโยคาวจรเม่ือละกามฉนัทะ ยอมนําไปซ่ึงความเพียรดวยสามารถ 
 เนกขัมมะ เพราะฉะน้ัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควร 
 แกธรรมน้ันๆ เมื่อละพยาบาท ยอมนําไปซ่ึงความเพียรดวยสามารถความ 
 ไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้งปวง ยอมนําไปซ่ึงความเพียรดวยสามารถ 
 อรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ชือ่วาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควร 
 แกธรรมน้ันๆ ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรม 
 นั้นๆ อยางนี้ ฯ 
      [๗๖] ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก อยางไร ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรละกามฉนัทะ ยอมเสพเปนอันมากซ่ึงเนกขัมมะ 
 เพราะฉะน้ัน ชือ่วาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก เมื่อละพยาบาท 
 ยอมเสพเปนอนัมากซ่ึงความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้งปวง ยอมเสพ 
 เปนอันมากซ่ึงอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก 
 ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมากอยางนี้ ภาวนา ๔ ประการนี้ ฯ 
      พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูป ชื่อวาเจริญภาวนา พิจารณาเห็นเวทนา ... 
 พิจารณาเห็นสัญญา ... พิจารณาเห็นสังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณ ... พิจารณา 
 เห็นจักษุ ฯลฯ พิจารณาเห็นชราและมรณะ ... พิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงใน 
 อมตะดวยอรรถวาเปนที่สุด ชือ่วาเจริญภาวนา ธรรมใดๆ เปนธรรมอันเจริญแลว 
 ธรรมน้ันๆ ยอมมีกิจเปนอยางเดียวกัน ชือ่วาญาณ ดวยอรรถวารูธรรมน้ันๆ 
 ชื่อวาปญญา ดวยอรรถวารูชัด เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจํา 
 ธรรมที่ไดสดบัมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดซ่ึงธรรมที่ไดสดับมาแลววา ธรรมเหลานี้ 
 ควรเจริญ ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ 
                         จบจตุตถภาณวาร 
      [๗๗] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดบัมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดซ่ึงธรรม 
 ที่ไดสดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร ฯ 
      ธรรมอยางหนึ่งควรทําใหแจง คือ เจโตวิมุติอันไมกําเริบ ธรรม ๒ 
 ควรทําใหแจง คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ ธรรม ๓ ควรทําใหแจง คือ วิชชา ๓ 
 ธรรม ๔ ควรทําใหแจง คือ สามัญญผล ๔ ธรรม ๕ ควรทําใหแจง คือ 
 ธรรมขันธ ๕ ธรรม ๖ ควรทําใหแจง คือ อภิญญา ๖ ธรรม ๗ ควรทําใหแจง 



 คือ กําลังของพระขีณาสพ ๗ ธรรม ๘ ควรทําใหแจง คือ วิโมกข ๘ ธรรม 
 ๙ ควรทําใหแจง คือ อนุปุพพนิโรธ ๙ ธรรม ๑๐ ควรทําใหแจง คือ 
 อเสกขธรรม ๑๐ ฯ 
      [๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็สิ่งทั้งปวงควรทําใหแจง คือ อะไร คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส 
 สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสขุเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส 
 เปนปจจัย ควรทําใหแจงทุกอยาง หู เสียง ฯลฯ จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้น รส ฯลฯ 
 กาย โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสขุเวทนาทีเ่กิดขึน้เพราะมโนสมัผัสเปนปจจยั ควรทํา 
 ใหแจงทุกอยาง ฯ 
      พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นรูป ยอมทําใหแจงโดยทําใหเปนอารมณ 
 เมื่อพิจารณาเห็นเวทนา ... เมื่อพิจารณาเห็นสัญญา ... เมื่อพิจารณาเห็นสังขาร ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นวิญญาณ ... เมื่อพิจารณาเห็นจักษุ ... เมื่อพิจารณาเห็นชราและ 
 มรณะ  ... เมื่อพิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยอรรถวาเปนที่สุด ยอม 
 ทําใหแจงโดยทําใหเปนอารมณ ธรรมใดๆ เปนธรรมอันทําใหแจงแลว ธรรม 
 นั้นๆ ยอมเปนธรรมอันถูกตองแลว ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ันๆ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถรูวาชัด 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ 
 เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ชื่อวา 
 สุตมยญาณ ฯ 
      ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดบั 
 มาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ธรรมเหลานี้เปนไปใน 
 สวนแหงความต้ังอยู ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลาน้ี 
 เปนไปในสวนชําแรกกิเลส ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ 
      สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยกาม ของพระโยคาวจร ผูไดปฐมฌาน 
 เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม ความพอใจอันเปนธรรม 
 สมควรแกปฐมฌานนั้นยังต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญา 
 และมนสิการอนัไมประกอบดวยวิตกเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหง 
 ความวิเศษ สัญญาและมนสกิารอันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวยวิราคะ 
 เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการ 
 อันประกอบดวยวิตก ของพระโยคาวจร ผูไดทุติยฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรม 
 เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกทุติยฌานนั้น 
 ยังต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญาและมนสิการ 



 อันประกอบดวยอุเบกขาและสุข เปนไปอยูนีเ้ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ 
 วิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวยวิราคะ 
 เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการ 
 อันประกอบดวยปติและสุข ของพระโยคาวจร ผูไดตติยฌาน เปนไปอยู 
 นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแก 
 ตติยฌานนั้นยังต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญาและ 
 มนสิการอันประกอบดวยอทกุขมสุขเวทนาเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวน 
 แหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวย 
 วิราคะ เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญา 
 และมนสิการอนัประกอบดวยอุเบกขาและสุข ของพระโยคาวจรผูไดจตุตถฌาน 
 เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม ความพอใจอันเปนธรรม 
 สมควรแกจตุตถฌานนั้นยังต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญา 
 และมนสิการอนัประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌานเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไป 
 ในสวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอนัสหรคตดวยความเบ่ือหนาย 
 ประกอบดวยวริาคะ เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส 
 สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยรูป ของพระโยคาวจรผูไดอากาสานัญจายตน 
 ฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจอันเปน 
 ธรรมสมควรแกอากาสานัญจายตนฌานน้ันยงัต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวน 
 แหงความต้ังอยู สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌาน 
 เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการ 
 อันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นี้เปนธรรม 
 เปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการอันประกอบดวย 
 อากาสานัญจายตนฌาน ของพระโยคาวจรผูไดวิญญาณัญจายตนฌาน เปนไปอยู 
 นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม ความพอใจอันเปนธรรมสมควร 
 แกวิญญาณัญจายตนฌานนั้นยังต้ังอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู 
 สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอากิญจญัญายตนฌาน เปนไปอยู นีเ้ปนธรรม 
 เปนไปในสวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบ่ือหนาย 
 ประกอบดวยวริาคะ เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส 
 สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ของพระโยคาวจรผูได 
 อากิญจัญญายตนฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม 
 ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกอากิญจัญญายตนฌานน้ันยังต้ังอยู นี้เปนธรรม 
 เปนไปในสวนแหงความต้ังอยู สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยเนวสญัญานา 
 สัญญายตนฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ สัญญา 



 และมนสิการอนัสหรคตดวยความเบ่ือหนาย ประกอบดวยวริาคะ เปนไปอยู 
 นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกเิลส ชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารูธรรมน้ัน 
 ชื่อวาปญญา ดวยอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจํา 
 ธรรมที่ไดสดบัมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา ธรรมเหลานี้ 
 เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความต้ังอยู ธรรม 
 เหลานี้เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความชําแรก 
 กิเลส ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ 
      [๗๙] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรม 
 ที่ไดสดับมาแลวน้ันวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวง 
 เปนอนัตตา ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร ฯ 
      ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ได 
 สดับมาแลวน้ันวา รูปไมเที่ยงเพราะความวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะความวา 
 นากลัว เปนอนัตตาเพราะความวาหาแกนสารมิได ชื่อวาสุตมยญาณ ปญญา 
 เคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา 
 เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ไมเที่ยง เพราะ 
 ความวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะความวานากลัว เปนอนัตตาเพราะความวาหา 
 แกนสารมิได ชื่อวาสุตมยญาณ ชื่อวาญาณดวยอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวา 
 ปญญาดวยอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจํา 
 ธรรมที่ไดสดบัมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา สังขาร 
 ทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ชื่อวา 
 สุตมยญาณ ฯ 
      [๘๐] ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรม 
 ที่ไดสดับมาแลววา นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทยัอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ 
 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร ฯ 
      ในอริยสัจ ๔ ประการนั้น ทุกขอริยสัจเปนไฉน ชาติเปนทุกข ชรา 
 เปนทุกข มรณะเปนทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทสนัส และอปุายาส 
 เปนทุกข ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก เปนทุกข ความ 
 พลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนที่รัก กเ็ปนทุกข ความไมไดสมปรารถนา 
 ก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขนัธ ๕ เปนทุกข ฯ 
      ชาติในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความเกดิ ความเกิดพรอม ความ 
 กาวลง ความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย ความ 
 กลับไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ นี้ทานกลาววา ชาติ ฯ 
      ชราในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความแก ความชํารุด ความเปนผูม ี



 ฟนหัก ความเปนผูมีผมหงอก ความเปนผูมหีนังเห่ียว ความเสื่อมอายุ ความ 
 แกแหงอินทรียทั้งหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ นี้ทานกลาววา ชรา ฯ 
      มรณะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความจุติ ความเคลื่อน ความแตก 
 ความหายไป ความถึงตาย ความตาย ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ 
 ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ 
 นี้ทานกลาววา มรณะ ฯ 
      [๘๑] โสกะในทุกขอริสัจนัน้เปนไฉน ความโศก กิริยาที่โศก ความ 
 เปนผูโศก ความโศก ณ ภายใน ความตรมตรอม ณ ภายใน ความตรอมจิต 
 ความเสียใจ ลกูศร คือ ความโศก แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบ 
 เขาก็ดี ผูถูกความฉิบหายแหงสมบัติกระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหาย คือ โรค 
 กระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหายแหงศีลกระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหายแหงทิฐิ 
 กระทบเขาก็ดี ผูประจวบกับความฉิบหายอ่ืนๆ ก็ดี ผูถูกเหตุแหงทุกขอื่นๆ 
 กระทบเขาก็ดี นี้ทานกลาววา โสกะ ฯ 
      ปริเทวะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความครวญ ความครํ่าครวญ ความ 
 รํ่าไร ความเปนผูรํ่าไร ความเปนผูรําพัน ความบนดวยวาจา ความเพอดวยวาจา 
 ความพูดพรํ่าเพรื่อ กิริยาที่พูดพรํ่า ความเปนผูพูดพรํ่าเพรื่อ แหงบุคคลผูถูกความ 
 ฉิบหายแหงญาติกระทบเขากด็ี ... ผูถูกเหตุแหงทุกขอื่นๆ กระทบเขาก็ดี นีท้าน 
 กลาววา ปริเทวะ ฯ 
      ทุกขในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความไมสําราญ ความลําบากอันมี 
 ทางกาย ความไมสําราญ ความลําบากที่สัตวเสวยแลวซ่ึงเกิดแตกายสัมผัส 
 กิริยาอันไมสําราญ ทุกขเวทนาซ่ึงเกิดแตกายสัมผัส นี้ทานกลาววา ทุกข ฯ 
      โทมนัสในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความไมสําราญ ความลําบากอันม ี
 ทางใจ ความไมสําราญ ความลําบากที่สัตวเสวยแลวเกดิแตสัมผัสทางใจ กิริยา 
 อันไมสําราญ ทุกขเวทนาซ่ึงเกิดแตสัมผัสทางใจ นี้ทานกลาววา โทมนัส ฯ 
      อุปายาสในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความแคน ความเคือง ความ 
 เปนผูแคน ความเปนผูเคือง แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขา 
 ก็ดี ... ผูถูกเหตุแหงทุกขอื่นๆ กระทบเขาก็ดี นี้ทานกลาววา อุปายาส ฯ 
      [๘๒] ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก เปนทุกขใน 
 ทุกขอริยสัจนัน้เปนไฉน สังขารเหลาใด คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 อันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจในโลกน้ี ยอมมีแกบุคคลนั้น หรือ 
 สัตวเหลาใดเปนผูไมหวังประโยชน ไมหวังความเกื้อกลู ไมหวังความสบาย 
 ไมหวังความปลอดโปรงจากโยคกิเลสแกบุคคลนั้น การไปรวมกัน การมารวมกัน 
 การอยูรวมกัน การทํากิจรวมกนั กับสังขารหรือสัตวเหลานั้น นี้ทานกลาววา 



 ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก เปนทุกข ฯ 
      ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนที่รัก เปนทกุขในทุกขอริย- 
 *สัจนั้นเปนไฉน สังขารเหลาใด คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนา 
 ปรารถนา นาใคร นาพอใจ ในโลกนี้ ยอมมีแกบุคคลนั้น หรือสัตวเหลาใด 
 คือ มารดา บิดา พ่ีชาย นองชาย พ่ีหญิง นองหญิง มิตร พวกพอง ญาติ 
 หรือสาโลหิตเปนผูหวังประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความสบาย หวังความ 
 ปลอดโปรงจากโยคกเิลสแกบุคคลนั้น การไมไดไปรวมกัน การไมไดมารวมกัน 
 การไมไดอยูรวมกัน การไมไดทํากิจรวมกัน กบัสังขารหรือสัตวเหลานั้น นี้ทาน 
 กลาววา ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนที่รัก เปนทุกข ฯ 
      ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขในทุกขอริยสัจเปนไฉน สัตวทั้งหลาย 
 ผูมีความเกดิเปนธรรมดา มีความปรารถนาเกิดขึ้นอยางนี้วา ขอเราทั้งหลายอยาม ี
 ชาติเปนธรรมดา และชาติอยามาถึงแกเราทั้งหลายเลย ขอนีอ้ันสัตวทั้งหลาย 
 ไมพึงไดตามความปรารถนา แมความปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น นี้ก็เปนทุกข 
 สัตวทั้งหลายมีชราเปนธรรมดา ฯลฯ สัตวทั้งหลายมีพยาธิเปนธรรมดา ฯลฯ 
 สัตวทั้งหลายมีมรณะเปนธรรมดา ฯลฯ สัตวทั้งหลายมีโสกะปริเทวะ ทกุข 
 โทสนัสและอุปายาสเปนธรรมดา มีความปรารถนาเกิดขึ้นอยางนี้วา ขอเรา 
 ทั้งหลายอยาพึงมีความโศก ความรํ่าไร ความทุกขกาย ความทุกขใจและความ 
 คับแคนใจเปนธรรมดาเลยและขอความโศก ความรํ่าไร ความทุกขกาย ความ 
 ทุกขใจและความคับแคนใจ ไมพึงมาถึงแกเราทั้งหลายเลย ขอนี้อันสัตวทั้งหลาย 
 ไมพึงไดตามความปรารถนา ความไมไดสมปรารถนาแมนี้ก็เปนทุกข ฯ 
      โดยยออุปาทาขันท ๕ เปนทุกข ในทุกขอริยสัจนั้น เปนไฉน อุปาทาน- 
 *ขันธ คือ รูป อุปาทานขันธ คือ เวทนา อุปาทานขันธ คือ สญัญา 
 อุปาทานขันธ คือ สังขาร อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ อุปาทานขันธเหลานี ้
 ทานกลาววา โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข นี้ทานกลาววา ทุกขอริยสัจ ฯ 
      [๘๓] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน ตัณหาน้ีใด 
 อันใหเกิดในภพใหม สหรคตดวยนันทิราคะ อันเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ 
 คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ตัณหาน้ีนั้นแล เมื่อเกดิยอมเกิดทีไ่หน 
 เมื่อต้ังอยูยอมต้ังอยูที่ไหน สิ่งใดเปนที่รักทีย่นิดีในโลก ตัณหาน้ันเมื่อเกดิยอมเกิด 
 ในสิ่งนั้น เมื่อต้ังอยูก็ต้ังอยูในสิ่งนั้น ก็สิ่งอะไรเลาเปนที่รักทีย่ินดีในโลก จักษุ 
 เปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหาน้ันเมื่อเกิดยอมเกิดที่จกัษุนั้นเมื่อต้ังอยูก็ต้ังอยูที ่
 จักษุนั้น หู ... จมูก ... ลิ้น ... กาย ... ใจ เปนที่รักที่ยินดีในโลก 
 ตัณหาน้ันเมื่อเกิดยอมเกิดที่ใจน้ัน เมื่อต้ังอยูยอมต้ังอยูที่ใจนัน้ รูปทั้งหลาย 
 เปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหาน้ันเมื่อเกิดยอมเกิดที่รูปน้ัน เมือ่ต้ังอยูก็ต้ังอยู 



 ที่รูปน้ัน เสียง ฯลฯ ธรรมารมณ ... จักษุวิญญาณ ฯลฯ จักษุสัมผัส ฯลฯ 
 มโนสัมผัส เวทนาที่เกดิแตจักษุสัมผัส ฯลฯ เวทนาที่เกดิแตมโนสัมผัส 
 รูปสัญญา ฯลฯ ธรรมสัญญา รูปสัญเจตนา ฯลฯ ธรรมสัญเจตนา รูปตัณหา ฯลฯ 
 ธรรมตัณหา รูปวิตก ฯลฯ ธรรมวิตก รูปวิจาร ฯลฯ ธรรมวิจาร เปนที่รัก 
 เปนที่ยินดีในโลก ตัณหาน้ันเมื่อเกิดยอมเกิดที่ธรรมวิจารน้ัน เมื่อต้ังอยูก็ต้ังอยู 
 ที่ธรรมวิจารน้ัน นี้ทานกลาววา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ 
      [๘๔] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความที่ตัณหาน้ัน 
 นั่นแลดับดวยความสํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพน 
 ความไมอาลัย ก็ตัณหาน้ีนั้นแล เมื่อละยอมละไดทีไ่หน เมื่อดับยอมดับไดทีไ่หน 
 สิ่งใดเปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหาน้ีเมื่อละก็ละไดในสิ่งนั้น เมื่อดับก็ดับได 
 ในสิ่งนั้น จักษุเปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหาน้ีเมื่อละยอมละไดที่จักษุนั้นเมื่อดับ 
 ยอมดับไดที่จกัษุนั้น หู ฯลฯ ธรรมวิจารเปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหาน้ี 
 เมื่อละยอมละไดที่ธรรมวิจารน้ัน เมื่อดับก็ดบัไดที่ธรรมวิจารน้ัน นี้ทานกลาววา 
 ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ 
      [๘๕] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน 
 อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ความรู 
 ในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้ทาน 
 กลาววา สัมมาทิฐิ ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ความดําริในความ 
 ออกจากกาม ความดําริในความไมพยาบาท ความดําริในความไมเบียดเบียน 
 นี้ทานกลาววา สัมมาสังกัปปะ ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาวาจาเปนไฉน เจตนาเปนเคร่ือง 
 งดเวนจากการพูดเท็จ เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดสอเสียด เจตนา 
 เปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดเพอเจอ 
 นี้ทานกลาววา สัมมาวาจา ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมากัมมันตะเปนไฉน เจตนาเปนเคร่ือง 
 งดเวนจากการฆาสัตว เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการลักทรัพย เจตนาเปนเคร่ือง 
 งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม นี้ทานกลาววา สัมมากัมมนัตะ ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาอาชีวะเปนไฉน อริยสาวกในธรรม 
 วินัยนี้ ยอมละอาชีพที่ผิด สําเร็จความเปนอยูดวยอาชีพที่ชอบ นี้ทานกลาววา 
 สัมมาอาชีวะ ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาวายามะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 



 ยอมยังฉันทะใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตต้ังจิตไว 
 เพ่ือยังอกุศลธรรมอันลามกทีย่ังไมเกิดมิใหเกดิขึ้น ฯลฯ เพ่ือละอกุศลธรรมอัน 
 ลามกที่เกดิขึ้นแลว ฯลฯ เพ่ือยังกุศลธรรมทีย่ังไมเกิดใหเกดิขึ้น ยอมยังฉันทะให 
 เกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตต้ังจิตไว เพ่ือความต้ังมั่น 
 เพ่ือความไมฟนเฟอน เพ่ือความเจริญโดยยิ่ง เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญ 
 เพ่ือความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว นี้ทานกลาววา สัมมาวายามะ ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสติเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
 พิจารณาเห็นกายในกายอยู มคีวามเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ 
 โทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ... พิจารณา 
 เห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร 
 มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี นีท้านกลาววา 
 สัมมาสติ ฯ 
      ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสมาธเิปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิ 
 แตวิเวกอยู เขาทุติยฌานอันเปนความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก 
 ผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแก 
 สมาธิอยู ภิกษุเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะ 
 ปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนีเ้ปนผูม ี
 อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุข 
 ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 
 นี้ทานกลาววา สัมมาสมาธิ นีท้านกลาววา ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทาอริยสัจ ชื่อวา 
 ญาณ ดวยอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา ดวยอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เคร่ืองรูชัดธรรมที่ 
 ไดสดับมาแลวนั้นวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามิน ี
 ปฏิปทา ชื่อวาสุตมยญาณ ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว ชื่อวา 
 สุตมยญาณอยางนี้ ฯ 
      [๘๖] ปญญาในการฟงธรรมแลวสํารวมไว ชื่อวาสีลมยญาณอยางไร ฯ 
      ศีล ๕ ประเภท คือ ปริยันตปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์มีสวนสุด ๑ 
 อปริยันตปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์ไมมีสวนสุด ๑ ปริปุณณปาริสุทธศีิล 
 ศีลคือความบริสุทธิ์เต็มรอบ ๑ อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์อัน 
 ทิฐิไมจับตอง ๑ ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์โดยระงับ ๑ 
      ในศีล ๕ ประเภทนี้ ปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน ปริยันตปาริสุทธินี้ 
 ของอนุปสัมบันผูมีสิกขาบทมีที่สุด ฯ 



      อปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน อปริยันตปาริสุทธิศีลนี้ ของอุปสัมบัน 
 ผูมีสิกขาบทไมมีที่สุด ฯ 
      ปริปุณณปาริสุทธิศีลเปนไฉน ปริปุณณปาริสุทธิศีลนี้ ของกัลยาณ 
 ปุถุชนผูประกอบในกุศลธรรม ผูกระทําใหบริบูรณในธรรมอันเปนที่สุดของพระ 
 อเสขะ ผูไมอาลัยในรางกายและชีวิต ผูสละชวีิตแลว ฯ 
      อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลเปนไฉน อปรามฏัฐปาริสุทธิศีลนี้ ของพระเสขะ 
 ๗ จําพวก ฯ 
      ปฏิปสสัทธิปริสุทธิศีลเปนไฉน ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีลนี้ของพระ- 
 *ขีณาสพสาวกพระตถาคตเจา ของพระปจเจกพุทธเจา และของพระตถาคต 
 อหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
      [๘๗] ศีลมีที่สุดก็มี ศีลไมมีที่สุดก็มี ในศีล ๒ อยางนั้นศีลมีที่สุดน้ัน 
 เปนไฉน ศีลมทีี่สุดเพราะลาภก็ดี ศีลมีที่สุดเพราะยศก็มี ศีลมีที่สุดเพราะญาติ 
 ก็มี ศีลมีที่สุดเพราะอวัยวะกม็ี ศีลมีที่สุดเพราะชีวิตก็มี ฯ 
      ศีลมีที่สุดเพราะลาภนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ียอมลวงสิกขาบท 
 ตามที่ตนสมาทานไวเพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหงลาภ เพราะการณ 
 แหงลาภ ศีลนี้เปนลาภปริยันตศีล ฯ 
      ศีลมีที่สุดเพราะยศน้ันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ... เพราะเหตุ 
 แหงยศ ... ศีลนี้เปนยสปริยันตศีล ฯ 
      ศีลมีที่สุดเพราะญาตินั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ... เพราะ 
 เหตุแหงญาติ ... ศีลนี้เปนญาติปริยันตศีล ฯ 
      ศีลมีที่สุดเพราะอวัยวะนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ... เพราะ 
 เหตุแหงอวัยวะ ... ศีลนี้เปนอังคปริยันตศีล ฯ 
      ศีลมีที่สุดเพราะชีวิตนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมลวง 
 สิกขาบทตามที่ตนสมาทานไวเพราะเหตุแหงชีวิต เพราะปจจัยแหงชีวิต เพราะ 
 การณแหงชีวิต ศีลนี้เปนชีวิตปริยันตศีล ศีลเห็นปานนี้เปนศีลขาด เปนศีล 
 ทะลุ ดาง พรอย ไมเปนไทย วญิูชนไมสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิจับตอง 
 แลว ไมเปนไปเพ่ือสมาธิ เปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน ไมเปนที่ต้ังแหงความ 
 ปราโมทย ไมเปนที่ต้ังแหงปติ ไมเปนที่ต้ังแหงความระงับ ไมเปนที่ต้ังแหง 
 ความสุข ไมเปนที่ต้ังแหงสมาธิ ไมเปนที่ต้ังแหงยถาภูตญาณทัสนะ ไมเปน 
 ไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ 
 ระงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน โดยสวนเดียว ศีลนี้เปน 
 ปริยันตศีล ฯ 
      [๘๘] ศีลไมมีที่สุดน้ันเปนไฉน ศีลไมมทีี่สุดเพราะลาภก็มี ศีลไมม ี



 ที่สุดเพราะยศก็มี ศีลไมมีที่สดุเพราะญาติก็มี ศีลไมมีที่สุดเพราะอวัยวะกม็ี 
 ศีลไมมีที่สุดเพราะชีวิตก็มี ฯ 
      ศีลไมมีที่สุดเพราะลาภเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี แมความคิด 
 ก็ไมใหเกิดขึ้นเพ่ือจะลวงสิกขาบทตามที่ตนสมาทานไว เพราะเหตุแหงลาภ 
 เพราะปจจัยแหงลาภ เพราะการณแหงลาภ อยางไรเขาจักลวงสิกขาบทเลา 
 ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะลาภ ฯ 
      ศีลไมมีที่สุดเพราะยศน้ันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ... เพราะ 
 เหตุแหงยศ ... ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะยศ ฯ 
      ศีลไมมีที่สุดเพราะญาตินั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ... เพราะ 
 เหตุแหงญาติ ... ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะญาติ ฯ 
      ศีลไมมีที่สุดเพราะอวัยวะน้ันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ... 
 เพราะเหตุแหงอวัยวะ ... ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สดุเพราะอวัยวะ ฯ 
      ศีลไมมีที่สุดเพราะชีวิตนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี แมความ 
 คิดก็ไมใหเกิดขึ้นเพ่ือลวงสิกขาบท ตามที่ตนสมาทานไว เพราะเหตุแหงชีวิต 
 เพราะปจจัยแหงชีวิต เพราะการณแหงชีวิต อยางไรเขาจกัลวงสิกขาบทเลา 
 ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะชวีิต ศีลเห็นปานนี้เปนศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง 
 ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมจบัตอง เปนไป 
 เพ่ือสมาธิ ไมเปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน เปนที่ต้ังแหงความปราโมทย เปน 
 ที่ต้ังแหงปติ เปนที่ต้ังแหงความระงับ เปนที่ต้ังแหงความสุข เปนที่ต้ังแหง 
 สมาธิ เปนที่ต้ังแหงยถาภูตญาณทัสนะ ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือ 
 ความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบระงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือ 
 ความตรัสรู เพ่ือนิพพาน โดยสวนเดียว ศีลนีเ้ปนอปริยันตศีล ฯ 
      [๘๙] อะไรเปนศีล ศีลมีเทาไร ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน ศีลเปน 
 ที่ประชุมแหงธรรมอะไร ฯ 
      อะไรเปนศีล คือ เจตนาเปนศีล เจตสิกเปนศีล ความสํารวมเปน 
 ศีล ความไมลวงเปนศีล ฯ 
      ศีลมีเทาไร คือ ศีล ๓ คือ กุศลศีล อกุศลศีล อัพยากตศีล ฯ 
      ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน คือ กุศลศีลมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน อกุศลศีล 
 มีอกุศลจิตเปนสมุฏฐาน อัพยากตศีลมีอัพยากตจิตเปนสมุฏฐาน ฯ 
      ศีลเปนที่ประชุมแหงธรรมอะไร คือ ศีลเปนที่ประชุมแหงสังวร เปน 
 ที่ประชุมแหงการไมกาวลวง เปนที่ประชุมแหงเจตนา อันเกิดในความเปน 
 อยางนั้น ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวงปาณาติบาต อทินนาทาน 
 กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา 



 พยาบาท มิจฉาทิฐิ ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวงกามฉันทะ 
 ดวยเนกขมัมะ ... ความพยาบาทดวยความไมพยาบาท ... ถีนมิทธิดวยอาโลก 
 สัญญา ... อุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ... วิจิกิจฉาดวยการกาํหนดธรรม ... 
 อวิชชาดวยญาณ ... อรติดวยความปราโมทย ... นิวรณดวยปฐมฌาน ... วิตก 
 วิจารดวยทุติยฌาน ... ปติดวยตติยฌาน ... สุขและทุกขดวยจตุตถฌาน ... รูป 
 สัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ... 
 อากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสัญญา 
 ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานา 
 สัญญายตนสมาบัติ ... นิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา ... สุขสัญญาดวย 
 ทุกขานุปสนา ... อัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา ... นันทิดวยนิพพิทานุปสนา ... 
 ราคะดวยวิราคานุปสนา ... สมุทัยดวยนโิรธานุปสนา ... อาทานะดวยปฏินิส 
 สัคคานุปสนา ... ฆนสัญญาดวยวยานุปสนา ... ธุวสัญญาดวย วิปริณามานุปสนา 
 นิมิตดวยอนิมติตานุปสนา ... ปณิธิดวยอัปปณิหิตานุปสนา ... อภินิเวสดวย 
 สุญญตานุปสนา ... สาราทานาภินิเวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา ... สัมโมหา- 
 *ภินิเวสดวยยถาภูตญาณทัสนะ ... อาลยาภินิเวสดวยอาทนีวานุปสนา ... อัปปฏิ- 
 *สังขาดวยปฏิสังขานุปสนา ... สังโยคาภินิเวสดวยวิวัฏฏนานุปสนา ... กิเลสที่ 
 ต้ังอยูรวมกันกับทิฐิดวยโสดาปตติมรรค ... กิเลสหยาบๆ ดวยสกทาคามิมรรค 
 กิเลสละเอยีดดวยอนาคามิมรรค ชื่อวาศีลเพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวง 
 กิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค ฯ 
      [๙๐] ศีล ๕ คือ การละปาณาติบาตเปนศีล เวรมณี การงดเวนเปนศีล 
 เจตนาเปนศีล สังวรเปนศีล การไมลวงเปนศีล ศีลเห็นปานนี้ ยอมเปนไป 
 เพ่ือความไมเดอืดรอนแหงจิต เพ่ือความปราโมทย เพ่ือปติ เพ่ือปสสัทธิ 
 เพ่ือโสมนัส เพ่ือการเสพโดยเอือ้เฟอ เพ่ือความเจริญ เพ่ือทําใหมาก เพ่ือ 
 เปนเคร่ืองประดับ เพ่ือเปนบริขาร เพ่ือเปนบริวาร เพ่ือความบริบูรณ ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ 
 ระงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน โดยสวนเดียว ฯ 
      บรรดาศีลเห็นปานนี้ สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม 
 เปนอธิศีล จิตต้ังอยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม ยอมไมถึงความฟุงซาน 
 อวิกเขปปาริสทุธิ ความบริสุทธิ์คือความที่จติไมฟุงซาน เปนอธิจิต พระโยคาวจร 
 ยอมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบ ยอมเห็นอวกิเขปปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิ 
 ความบริสุทธิ์แหงทัสนะ เปนอธิปญญา 
      ในความสํารวม ความไมฟุงซานและทัสนะน้ัน ความสํารวม เปนอธ ิ
 ศีลสิกขา ความไมฟุงซาน เปนอธิจิตสิกขา ความเห็นแจง เปนอธิปญญา 



 สิกขา พระโยคาวจรเม่ือนึกถึงสิกขา ๓ นี้ ชื่อวายอมศึกษา เมื่อรู เมื่อเห็น 
 เมื่อพิจารณา เมื่ออธิฐานจิต เมื่อนอมใจไปดวยศรัทธา เมื่อประคองความเพียร 
 ไว เมื่อต้ังสติมั่น เมื่อต้ังจิตไว เมื่อรูชัดดวยปญญา เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง 
 เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ เมือ่เจริญธรรมที่ควร 
 เจริญ เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง ชื่อวายอมศึกษาทุกอยาง ฯ 
      [๙๑] ศีล ๕ คือ การละปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 
 มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ 
 การละกามฉันทะดวยเนกขมัมะ การละความพยาบาทดวยความไมพยาบาท การ 
 ละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา การละอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน การละ 
 วิจิกิจฉาดวยการกําหนดธรรม การละอวิชชาดวยญาณ การละอรติดวยความ 
 ปราโมทย การละนิวรณดวยปฐมฌาน การละวิตกวิจารดวยทุติยฌาน การละ 
 ปติดวยตติยฌาน การละสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน การละรูปสัญญา 
 ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ การละ 
 อากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ การละวิญญาณัญจายตน- 
 *สัญญาดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ การละอากิญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญา 
 นาสัญญายตนสมาบัติ การละนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา การละสุข 
 สัญญาดวยทุกขานุปสนา การละอัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา การละนันทิ 
 ดวยนิพพิทานุปสนา การละราคะดวยวิราคานุปสนา การละสมุทัยดวย 
 นิโรธานุปสนา การละอาทานะดวยปฏินิสสัคคานุปสนา การละฆนสัญญาดวย 
 ขยานุปสนา การละอายุหนะดวยวยานุปสนา การละธุวสัญญาดวยวิปริณามานุปสนา 
 การละนิมิตดวยอนิมิตตานุปสนา การละปณิธดิวยอัปปณิหิตานุปสนา การละ 
 อภินิเวสดวยสญุญตานุปสนา การละสาราทานาภินิเวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา 
 การละสัมโมหาภินิเวสดวยยถาภูตญาณทัสนะ การละอาลยาภินิเวสดวยอาทีน- 
 *วานุปสนา การละอัปปฏิสังขาดวยปฏิสังขานุปสนา การละสังโยคาภินิเวสดวย 
 วิวัฏฏนานุปสนา การละกิเลสที่ต้ังอยูรวมกันกับทิฐิดวยโสดาปตติมรรค การละ 
 กิเลสที่หยาบๆ ดวยสกทาคามมิรรค การละกิเลสที่ละเอียดดวยอนาคามิมรรค 
 การละกิเลสทั้งปวงดวยอหัตมรรค การละน้ันๆ เปนศีล เวรมณีเปนศีล ... 
 เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง ชื่อวายอมศึกษา ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ันๆ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวา 
 รูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการฟงธรรมแลวสํารวมไว 
 เปนสีลมยญาณ ฯ 
      [๙๒] ปญญาในการสํารวมแลวต้ังไวดวยด ีเปนสมาธิภาวนามยญาณ 
 อยางไร สมาธอิยางหนึ่ง คือ เอกัคคตาจิต สมาธิ ๒ คือ โลกิยสมาธิ ๑ 



 โลกุตรสมาธิ ๑ สมาธิ ๓ คือ สมาธิมีวิตกและวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกมีแต 
 วิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร ๑ สมาธิ ๔ คือ สมาธิมีสวนเสื่อม ๑ 
 สมาธิเปนสวนต้ังอยู ๑ สมาธิเปนสวนวิเศษ ๑ สมาธิเปนสวนชําแรกกิเลส ๑ 
 สมาธิ ๕ คือ สมาธิมีปติแผไป ๑ สมาธิมีสุขแผไป ๑ สมาธิมีจิตแผไป ๑ 
 สมาธิมีแสงสวางแผไป ๑ สมาธิมีการพิจารณาเปนนิมิต ๑ สมาธิ ๖ คือ 
 สมาธิคือเอกัคคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถพุทธานุสสติ ๑ ธรรมานุสสติ ๑ 
 สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑ จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑ สมาธิ ๗ คือ 
 ความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ ความเปนผู 
 ฉลาดในการต้ังสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑ ความเปนผู 
 ฉลาดในความงามแหงสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในโคจรแหงสมาธิ ๑ ความ 
 เปนผูฉลาดในการนอมไปแหงสมาธิ ๑ สมาธิ ๘ คือ สมาธิ คือเอกัคคตาจิต 
 มิไดฟุงซานดวยสามารถปฐวีกสิณ ๑ อาโปกสิณ ๑ เตโชกสิณ ๑ วาโยกสิณ ๑ 
 นีลกสิณ ๑ ปตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑ สมาธิ ๙ คือ 
 รูปาวจรสมาธิสวนเลว ๑ สวนปานกลาง ๑ สวนประณีต ๑ อรูปาวจรสวนเลว 
 ๑ สวนปานกลาง ๑ สวนประณีต ๑ สุญญตสมาธิ ๑ อนิมิตตสมาธิ ๑ 
 อัปปณิหิตสมาธิ ๑ สมาธิ ๑๐ คือ สมาธิคือเอกคัคตาจิตมิไดฟุงซาน ดวย 
 สามารถอัทธุมาตกสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิปุพพกสัญญา ๑ วิฉิททก 
 สัญญา ๑ วิกขายิตกสัญญา ๑ วิกขิตตกสัญญา ๑ หตวิกขายิตกสัญญา ๑ 
 โลหิตกสัญญา ๑ ปุฬุวกสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑  สมาธิเหลานี้รวมเปน 
 ๕๐ ฯ 
      [๙๓] อีกอยางหนึ่ง สภาพในความเปนสมาธิแหงสมาธิ ๒๕ ประการ 
 คือ สมาธิเพราะอรรถวาอันสัทธินทรียเปนตนกําหนดถือเอา ๑ เพราะอรรถวา 
 อินทรียเปนบริวารแหงกันและกัน ๑ เพราะอรรถวาสัทธินทรียเปนตนบริบูรณ 
 ๑ เพราะอรรถวามีอารมณเปนอันเดยีว ๑ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ๑ เพราะ 
 อรรถวาไมแสไป ๑ เพราะอรรถวาไมขุนมัว ๑ เพราะอรรถวาไมหว่ันไหว ๑ 
 เพราะอรรถวาหลุดพนจากกิเลส ๑ เพราะความที่จิตต้ังอยูดวยสามารถความต้ังมั่น 
 ในความเปนจติมีอารมณเดียว ๑ เพราะอรรถวาแสวงหาความสงบ ๑ เพราะ 
 อรรถวาไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ ๑ เพราะแสวงหาความ 
 สงบแลว ๑ เพราะไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว ๑ เพราะ 
 อรรถวายึดมั่นความสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมยึดมั่นธรรมอันเปนขาศึกแกความ 
 สงบ ๑ เพราะยึดมั่นความสงบแลว ๑ เพราะไมยึดมั่นธรรมอนัเปนขาศึก 
 แกความสงบแลว ๑ เพราะอรรถวาปฏิบัติสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมปฏิบัติไม 
 สงบ ๑ เพราะปฏิบัติสงบแลว ๑ เพราะไมปฏิบัติไมสงบแลว ๑ เพราะ 



 อรรถวาเพงความสงบ ๑ เพราะอรรถวาเผาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ ๑ 
 เพราะเพงความสงบแลว ๑ เพราะเผาธรรมอนัเปนขาศึกแกความสงบแลว ๑ 
 เพราะอรรถวาเปนธรรมสงบ เปนสภาพเกื้อกลูและนําสุขมาให ๑ สภาพใน 
 ความเปนสมาธิแหงสมาธิเหลานี้รวมเปน ๒๕ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวา 
 รูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการสํารวมแลวต้ังไวดี เปน 
 สมาธิภาวนามยญาณ ฯ 
      [๙๔] ปญญาในการกําหนดปจจัย เปนธรรมฐิติญาณอยางไร ปญญา 
 ในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาเปนเหตุเกิด เปนเหตุใหเปนไป เปนเหตุ 
 เคร่ืองหมาย เปนเหตุประมวลมา เปนเหตุประกอบไว เปนเหตุพัวพัน 
 เปนเหตุใหเกิด เปนเหตุเดิม และเปนเหตุอาศัยไปแหงสังขาร ดวยอาการ ๙ 
 ประการ อวิชชาจึงเปนปจจัย สังขารเกิดขึ้นแตปจจัย แมธรรมทั้งสองน้ี 
 ตางก็เกิดขึ้นแตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี
 อวิชชาเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงสังขารดวยอาการ ๙ ประการ 
 ประการนี้ อวิชชาจึงเปนปจจยั สังขารเกิดขึน้แตปจจัย แมธรรมทั้งสองน้ี 
 ตางก็เกิดขึ้นแตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัย 
 เปนไปแหงวิญญาณ ฯลฯ วิญญาณเปนเหตุเกดิ ... และเปนเหตุอาศัยเปนไป 
 แหงนามรูป ... นามรูปเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงสฬายตนะ 
 ... สฬายตนะเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงผัสสะ ... ผัสสะ 
 เปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงเวทนา ... เวทนาเปนเหตุเกิด 
 ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงตัณหา ... ตัณหาเปนเหตุเกิด ... และ 
 เปนเหตุอาศัยเปนไปแหงอุปาทาน ... อุปาทานเปนเหตุเกิด ... และ 
 เปนเหตุอาศัยเปนไปแหงภพ ...  ภพเปนเหตุเกิด ... และเหตุอาศัยเปนไปแหง 
 ชาติ ... ชาติเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงชราและมรณะ ... 
 ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลกด็ี ชาติเปนเหตุ 
 เกิด เปนเหตุใหเปนไป เปนเคร่ืองหมาย เปนเหตุประมวลมา เปนเหตุประกอบ 
 ไว เปนเหตุพัวพัน เปนเหตุใหเกิด เปนเหตุเดมิ และเปนเหตุอาศัยเปนไป 
 แหงชราและมรณะ ดวยอาการ ๙ ประการนี้ ชาติจึงเปนปจจัย ชราและมรณะ 
 เกิดแตปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึ้นแตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      [๙๕] ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาเปนเหตุ สังขารอาศัยเหตุ 
 เกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็เกิดขึน้แตเหตุดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 



      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี
 อวิชชาเปนเหตุ สังขารอาศัยเหตุเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็เกิดขึ้นแตเหตุ 
 ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนเหตุ วิญญาณเกิดขึ้นแตเหตุ 
 ... วิญญาณเปนเหตุ นามรูปเกิดขึ้นแตเหตุ ... นามรูปเปนเหตุ สฬายตนะ 
 เกิดขึ้นแตเหตุ ... สฬายตนะเปนเหตุ ผัสสะเกิดขึ้นแตเหตุ ... ผัสสะเปน 
 เหตุ เวทนาเกิดขึ้นแตเหตุ ... เวทนาเปนเหตุ ตัณหาเกิดขึ้นแตเหตุ ... ตัณหา 
 เปนเหตุ อุปาทานเกิดขึ้นแตเหตุ ... อุปาทานเปนเหตุ ภพเกิดขึ้นแตเหตุ ... 
 ภพเปนเหตุ ชาติเกิดขึ้นแตเหตุ ... ชาติเปนเหตุ ชราและมรณะเกิดขึ้นแตเหตุ 
 แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็เกิดขึ้นแตเหตุ ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติเปน 
 เหตุ ชราและมรณะเกิดขึ้นแตเหตุ แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็เกดิขึ้นแตเหตุ ดังนี้ 
 เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      [๙๖] ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาอาศัยปจจัยเปนไป สังขาร 
 อาศัยอวิชชาเกดิขึ้น แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปนธรรม 
 ฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี
 อวิชชาอาศัยปจจัยเปนไป สังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็อาศัย 
 ปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารอาศัยปจจัยเปนไป วิญญาณอาศัย 
 สังขารเกิดขึ้น วิญญาณอาศัยปจจัยเปนไป นามรูปอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นามรูป 
 อาศัยปจจัยเปนไป สฬายตนะอาศัยนามรูปเกิดขึ้น สฬายตนะอาศัยปจจยัเปนไป 
 ผัสสะอาศัยสฬายตนะเกิดขึน้ ผัสสะอาศัยปจจัยเปนไป เวทนาอาศัยผัสสะเกิด 
 ขึ้น เวทนาอาศัยปจจัยเปนไป ตัณหาอาศัยเวทนาเกิดขึ้น ตัณหาอาศัยปจจัยเปนไป 
 อุปทานอาศัยตัณหาเกิดขึ้น อปุทานอาศัยปจจัยเปนไป ภพอาศัยอุปทานเกดิขึ้น 
 ภพอาศัยปจจัยเปนไป ชาติอาศัยภพเกิดขึ้น ชาติอาศัยปจจัยเปนไป ชราและ 
 มรณะอาศัยชาติเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปน 
 ธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติ 
 อาศัยปจจัยเปนไป ชราและมรณะอาศัยชาติเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็อาศัย 
 ปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      [๙๗] ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาเปนปจจัย สังขารเกิดขึ้น 
 เพราะปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึ้นเพราะปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 



      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ด ี
 อวิชชาเปนปจจัย สังขารเกิดขึน้เพราะปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึ้น 
 เพราะปจจัย ดงันี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดขึ้นเพราะ 
 ปจจัย วิญญาณเปนปจจัย นามรูปเกิดขึ้นเพราะปจจัย นามรูปเปนปจจัย 
 สฬายตนะเกิดขึ้นเพราะปจจยั สฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะเกิดขึ้นเพราะปจจัย 
 ผัสสะเปนปจจยั เวทนาเกิดขึน้เพราะปจจัย เวทนาเปนปจจยั ตัณหาเกิดขึ้น 
 เพราะปจจัย ตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิดขึน้เพราะปจจัย อุปาทานเปนปจจัย 
 ภพเกิดขึ้นเพราะปจจัย ภพเปนปจจัย ชาติเกดิขึ้นเพราะปจจัย ชาติเปนปจจัย 
 ชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปจจัย แมธรรมทัง้สองน้ีตางก็เกดิขึ้นเพราะปจจัย 
 ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติ 
 เปนปจจัย ชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปจจยั แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึน้ 
 เพราะปจจัย ดงันี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      [๙๘] ในกรรมภพกอน ความหลงเปนอวิชชา กรรมที่ประมวลมาเปน 
 สังขาร ความพอใจเปนตัณหา ความเขาถึงเปนอุปาทาน ความคิดอานเปนภพ 
 ธรรม ๕ ประการในกรรมภพกอน เหลานี้ เปนปจจัยแหงปฏิสนธิในอุปปตติภพนี้ 
 ปฏิสนธิเปนวิญญาณ ความกาวลงเปนนามรูป ประสาท (ภาวะที่ผองใสใจ) เปน 
 อายตนะ สวนที่ถูกตองเปนผสัสะ ความเสวยอารมณเปนเวทนาในอุปปตติภพนี้ 
 ธรรม ๕ ประการในอุปปตติภพนี้เหลานี้ เปนปจจัยแหงกรรมที่ทําไวในปุเรภพ 
 ความหลงเปนอวิชชา กรรมทีป่ระมวลมาเปนสังขาร ความพอใจเปนตัณหา 
 ความเขาถึงเปนอุปาทาน ความคิดอานเปนภพ (ยอมมี) เพราะอายตนะท้ังหลาย 
 ในภพน้ีสุดรอบ ธรรม ๕ ประการในกรรมภพนี้เหลานี้ เปนปจจัยแหงปฏิสนธิ 
 ในอนาคต ปฏิสนธิในอนาคตเปนวิญญาณ ความกาวลงเปนนามรูป ประสาทเปน 
 อายตนะ สวนที่ถูกตองเปนผสัสะ ความเสวยอารมณเปนเวทนา ธรรม ๕ ประ- 
 *การในอุปปตติภพในอนาคตเหลานี้ เปนปจจัยแหงกรรมที่ทําไวในภพน้ี พระ- 
 *โยคาวจร ยอมรู ยอมเห็น ยอมทราบชัด ยอมแทงตลอด ซ่ึงปฏิจจสมุปบาท 
 มีสังเขป ๔ กาล ๓ ปฏิสนธิ ๓ เหลานี้ โดยอาการ ๒๐ ดวยประการดังนี้ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดปจจัย เปนธรรมฐิติญาณ ฯ 
      [๙๙] ปญญาในการยอธรรมทั้งหลายท้ังอดีต อนาคตและปจจุบันแลว 
 กําหนดไว เปนสัมมสนญาณอยางไร ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปอยางใดอยางหน่ึง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและ 



 ปจจุบัน เปนภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอยีดก็ตาม เลวกต็าม 
 ประณีตก็ตาม มีในที่ไกลก็ตาม ในที่ใกลก็ตาม โดยความเปนของไมเที่ยง การ 
 กําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนทุกข การกําหนดน้ี 
 เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กาํหนดโดยความเปนอนัตตา การกําหนดน้ีเปน 
 สัมมสนญาณอยางหนึ่ง พระโยคาวจรยอมกําหนดเวทนา ... สัญญา ... สังขาร 
 ... วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในก็ 
 ตาม เปนภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอยีดก็ตาม เลวก็ตาม ประณีตก็ตาม 
 มีในที่ไกลก็ตาม ในที่ใกลก็ตาม โดยความเปนของไมเที่ยง การกําหนดน้ีเปน 
 สัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนทุกข การกําหนดน้ีเปนสัมมสน- 
 *ญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนอนัตตา การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณ 
 อยางหนึ่ง พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน โดยความเปนของไมเทีย่ง การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณ 
 อยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนทุกข การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง 
 กําหนดโดยความเปนอนัตตา การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง ฯ 
      [๑๐๐] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและ 
 ปจจุบัน ไมเที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทกุขเพราะอรรถวานากลัว เปนอนัตตา 
 เพราะอรรถวาหาแกนสารมิได เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอมแลวกําหนดวา 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทัง้ที่เปนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน ไมเที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวานากลัว 
 เปนอนัตตาเพราะอรรถวาหาแกนสารมิได เปนสัมมสนญาณ ฯ 
      [๑๐๑] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและ 
 ปจจุบัน ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป 
 คลายไป ดับไปเปนธรรม ๓ เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทัง้ที่เปนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน ไมเที่ยง อนัปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความส้ินไป 
 เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา เปนสัมมสนญาณ ฯ 
      [๑๐๒] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา 
 และมรณะ เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะก็ไมม ีเปนสัมมสนญาณ ปญญาใน 
 การยอแลวกําหนดวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี เพราะชาติเปนปจจยั 
 จึงมีชราและมรณะ เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ปญญา 
 ในการยอแลวกําหนดวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เมื่อภพไมมี ชาติก็ไมมี 
 ฯลฯ เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ เมื่ออุปาทานไมมี ภพก็ไมมี เพราะ 
 ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานก็ไมมี เพราะเวทนา 



 เปนปจจัย จึงมีตัณหา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาก็ไมมี เพราะผสัสะเปนปจจยั 
 จึงมีเวทนา เมือ่ผัสสะไมมี เวทนาก็ไมมี เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงม ี
 ผัสสะ เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะก็ไมมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงม ี
 สฬายตนะ เมือ่นามรูปไมมี สฬายตนะก็ไมมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมี 
 นามรูป เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปก็ไมมี เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ 
 เมื่อสังขารไมมี วิญญาณก็ไมมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมสีังขาร เมื่ออวชิชา 
 ไมมี สังขารก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา ในอดีต- 
 *กาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เมื่ออวิชชา 
 ไมมี สังขารก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการยอธรรมทั้งหลายท้ังที่เปนอดีต อนาคต 
 และปจจุบันแลวกําหนด เปนสัมมสนญาณ ฯ 
      [๑๐๓] ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมทั้งหลายท่ี 
 เปนปจจุบัน เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณอยางไร ฯ 
      รูปที่เกิดแลวเปนปจจุบัน ชาติแหงรูปที่เกิดแลวน้ันมีความเกิดเปน 
 ลักษณะ ความเสื่อมมีความแปรปรวนเปนลักษณะ ปญญาที่พิจารณาเห็นดังนี้ 
 เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ เวทนาเกิดแลว สัญญาเกิดแลว สังขารเกิดแลว 
 วิญญาณเกิดแลว จักษุเกิดแลว ฯลฯ ภพเกิดแลวเปนปจจุบัน ชาติแหงภพที่ 
 เกิดแลวน้ันมีความเกิดเปนลักษณะ ความเสื่อมมีความแปรปรวนเปนลักษณะ 
 ปญญาที่พิจารณาเห็นดังนี้ เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ ฯ 
      [๑๐๔] พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงเบญจขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมือ่พิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมือ่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหง 
 เบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร ฯ 
      พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเสือ่มไปแหงเบญจขันธ 
 ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความ 
 เสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการ ฯ 
      [๑๐๕] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงรูปขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมือ่พิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมือ่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหง 
 รูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิด 
 ขึ้นแหงเวทนาขันธ แหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหงวิญญาณขันธ ยอม 



 พิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมือ่พิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมือ่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหง 
 วิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร 
      พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
 ลักษณะ ๕ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเสือ่มไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณา 
 เห็นลักษณะ ๕ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้และความเสื่อมไปแหง 
 รูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหง 
 เวทนาขันธ แหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
 ลักษณะ ๕ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเสือ่มไปแหงวิญญาณขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสือ่ม 
 ไปแหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการ ฯ 
      [๑๐๖] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงรูปขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ เปนไฉน ฯ 
      พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธ โดยความเกิด 
 ขึ้นแหงปจจัยวา เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกดิ เพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิด เพราะ 
 กรรมเกิดรูปจึงเกิด เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิด แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะ 
 แหงความเกิด ก็ยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงรูปขันธ พระโยคาวจรเมื่อ 
 พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ 
      [๑๐๗] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ 
 ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ 
      พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธโดยความดับ 
 แหงปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับ เพราะตัณหาดับรูปจึงดับ เพราะ 
 กรรมดับรูปจึงดับ เพราะอาหารดับรูปจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหง 
 ความแปรปรวน ก็ยอมพิจารณาเห็นความเสือ่มไปแหงรูปขันธ เมื่อพิจารณา 
 เห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เมื่อ 
 พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
 ลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ฯ 
      [๑๐๘] พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงเวทนาขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ 
      พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ โดยความ 
 เกิดขึ้นแหงปจจัยวา เพราะอวชิชาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดเวทนาจึง 
 เกิด เพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิด แมเมื่อ 
 พิจารณาเห็นลักษณะแหงการเกิด ก็ยอมพิจารณาเห็นความเกดิขึ้นแหงเวทนา 



 พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
 ลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ 
      [๑๐๙] พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ 
 ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ 
      พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ โดยความ 
 ดับแหงปจจัยวา เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดบั เพราะตัณหาดับเวทนาจึงดบั 
 เพราะกรรมดับเวทนาจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็น 
 ลักษณะแหงความแปรปรวน ก็ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขนัธ 
 พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณาเห็น 
 ลักษณะ ๕ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเวทนา 
 ขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ฯ 
      [๑๑๐] พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดแหงสัญญาขันธ แหง 
 สังขารขันธ แหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ 
 เปนไฉน ฯ 
      พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดแหงวิญญาณขันธ โดยความ 
 เกิดขึ้นแหงปจจัยวา เพราะอวชิชาเกิดวิญญาณจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดวิญญาณ 
 จึงเกิด เพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิด เพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิด แม 
 เมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหงความเกิด กย็อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหง 
 วิญญาณขันธ พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้แหงวิญญาณขันธ ยอม 
 พิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ 
      [๑๑๑] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงสัญญาขันธ 
 แหงสังขารขันธ แหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ 
 เปนไฉน ฯ 
      พระโยคาวจร ยอมพิจารณาเห็นความเสือ่มไปแหงวิญญาณขันธ โดย 
 ความดับแหงปจจัยวา เพราะอวิชชาดับวิญญาณจึงดับ เพราะตัณหาดับวิญญาณ 
 จึงดับ เพราะกรรมดับวิญญาณจึงดับ เพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับ แม 
 เมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน ก็ยอมพิจารณาเห็นความเสือ่มไป 
 แหงวิญญาณขันธ พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ 
 ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ 
 ความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ เมื่อ 
 พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการ 
 นี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ 
 ๒๕ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้และความเสือ่มไปแหงเบญจขันธ 



 ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการนี้ ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรม 
 นั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
 ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมทั้งหลายที่เปนปจจุบัน เปน 
 อุทยัพพยานุปสนาญาณ ฯ 
      รูปขันธเกิดเพราะอาหารเกิด ขันธที่เหลือ คือ เวทนา สัญญา 
 สังขาร เกิดเพราะผัสสะเกิด วญิญาณขันธเกดิเพราะนามรูปเกิด ฯ 
      [๑๑๒] ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกไป เปน 
 วิปสสนาญาณอยางไร ฯ 
      จิตมีรูปเปนอารมณ เกิดขึน้แลวยอมแตกไป พระโยคาวจรพิจารณา 
 อารมณนั้นแลว ยอมพิจารณาเห็นความแตกไปแหงจิตนั้น ยอมพิจารณาเห็น 
 อยางไร ชื่อวาพิจารณาเห็น ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ไม 
 พิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ไม 
 พิจารณาเห็นโดยความเปนสขุ ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไมพิจารณา 
 เห็นโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมเพลิดเพลิน ยอมคลายกําหนัด 
 ไมกําหนัด ยอมใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคนื ไมถือมั่น เมือ่พิจารณา 
 เห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดย 
 ความเปนทุกข ยอมละสขุสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนอนัตตา ยอม 
 ละอัตตสัญญาได เมื่อเบ่ือหนาย ยอมละความเพลิดเพลินได เมื่อคลาย 
 กําหนัด ยอมละราคะได เมื่อใหดับยอมละสมทุัยได เมื่อสละคืน ยอมละ 
 ความถือมั่นได ฯ 
      [๑๑๓] จิตมีเวทนาเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีสัญญาเปนอารมณ ฯลฯ 
 จิตมีสังขารเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีวิญญาณเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีจักษุเปน 
 อารมณ ฯลฯ จิตมีชราและมรณะเปนอารมณ เกิดขึ้นแลวยอมแตกไป พระ 
 โยคาวจรพิจารณาอารมณนั้นแลว พิจารณาเห็นความแตกไปแหงจิตนั้น ยอม 
 พิจารณาเห็นอยางไร ชื่อวาพิจารณาเห็น ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ฯ 
      [๑๑๔] การกาวไปสูอัญญวัตถุแตปุริมวัตถุ การหลีกไปดวยปญญาอัน 
            รูชอบ การคํานึงถึงอันเปนกําลัง ธรรม ๒ ประการ คือ 
            การพิจารณาหาทางและความเห็นแจง บัณฑิตกําหนดเอาดวย 
            สภาพเดียวกัน โดยความเปนไปตามอารมณ ความนอมจิต 
            ไปในความดับ ชื่อวาวิปสสนาอันมีความเส่ือมไปเปนลักษณะ 
            การที่พระโยคาวจรพิจารณาอารมณแลว พิจารณาเห็นความ 
            แตกไปแหงจิตและความปรากฏโดยความเปนของสญู ชื่อวา 



            อธิปญญาวิปสสนา (ความเห็นแจงดวยอธิปญญา) พระ- 
            *โยคาวจรผูฉลาดในอนุปสนา ๓ ในวิปสสนา ๔ ยอมไม 
            หว่ันไหวเพราะทิฐิตางๆ เพราะความเปนผูฉลาดความ 
            ปรากฏ ๓ ประการ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาอารมณ แลวพิจารณาเห็น 
 ความแตกไป เปนวิปสสนาญาณ ฯ 
      [๑๑๕] ปญญาในความปรากฏเปนของนากลัว เปนอาทีนวญาณอยางไร ฯ 
      ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นเปนภัย ความ 
 เปนไปเปนภัย สังขารนิมิตเปนภัย ฯลฯ กรรมประมวลมาเปนภัย ปฏิสนธิ 
 เปนภัย คติเปนภัย ความบังเกิดเปนภัย ความอุบัติเปนภัย ชาติเปนภัย ชรา 
 เปนภัย พยาธิเปนภัย มรณะเปนภัย ความโศกเปนภัย ความรําพันเปนภัย 
 ความคับแคนใจเปนภัย เปนอาทีนวญาณแตละอยาง ฯ 
      ญาณในสันติบทวา ความไมเกิดขึน้ปลอดภัย ความไมเปนไปปลอดภัย 
 ฯลฯ ความไมคับแคนใจปลอดภัย ญาณในสันติบทวา ความเกิดขึ้นเปนภัย 
 ความไมเกิดขึน้ปลอดภัย ความเปนไปเปนภัย ความไมเปนไปปลอดภัย ฯลฯ 
 ความคับแคนใจเปนภัย ความไมคับแคนใจปลอดภัย ปญญาในความปรากฏ 
 โดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข เปน 
 อาทีนวญาณแตละอยางๆ ญาณในสันติบทวา ความไมเกิดขึน้เปนสุข ความ 
 ไมเปนไปเปนสุข ฯลฯ ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ 
      [๑๑๖] ญาณในสันติบทวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ความไมเกิดขึ้น 
 เปนสุข ความเปนไปเปนทุกข ความไมเปนไปเปนสุข ฯลฯ ความคับแคนใจ 
 เปนทุกข ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ 
      [๑๑๗] ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นมีอามิส 
 ความเปนไปมอีามิส ฯลฯ ความคับแคนใจมีอามิส เปนอาทนีวญาณแตละอยางๆ 
 ญาณในสันติบทวาความไมเกดิขึ้นไมมอีามิส ความไมเปนไปไมมีอามิส ฯลฯ 
 ความไมคับแคนใจไมมีอามิส ความเกิดขึ้นมอีามิส ความไมเกิดขึ้นไมมีอามสิ 
 ความเปนไปมอีามิส ความไมเปนไปไมมีอามสิ ฯลฯ ความคับแคนใจมีอามิส 
 ความไมคับแคนใจไมมีอามิส ฯ 
      [๑๑๘] ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นเปน 
 สังขาร ฯลฯ ความคับแคนใจเปนสังขาร เปนอาทีนวญาณแตละอยางๆ ญาณ 
 ในสันติบทวา ความไมเกดิขึ้นเปนนิพพาน ความไมเปนไปเปนนิพพาน ฯลฯ 
 ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ญาณในสันติบทวา ความเกิดขึ้นเปนสังขาร ความ 



 ไมเกิดขึ้นเปนนิพพาน ความเปนไปเปนสังขาร ความไมเปนไปเปนนิพพาน ฯลฯ 
 ความคับแคนใจเปนสังขาร ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ 
      [๑๑๙] ขอที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ ความเปนไป 
            สังขารนิมิต กรรมเครื่องประมวลมาและปฏิสนธิวา เปนทุกข 
            นี้เปนอาทีนวญาณ ขอที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นความไม 
            เกิดขึ้น ความไมเปนไป ความไมมีนิมติ ความไมมี 
            กรรมเคร่ืองประมวลมาและความไมปฏิสนธิวา เปนสุขนี้เปน 
            ญาณในสันติบท อาทีนวญาณน้ียอมเกดิในฐานะ ๕ ญาณ 
            ในสันติบทยอมเกดิในฐานะ ๕ พระโยคาวจรยอมรูชดัญาณ- 
           ๑๐ ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ เพราะเปนผูฉลาดใน 
           ญาณทั้ง ๒ ฉะนี้แล ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัย เปน 
 อาทีนวญาณ ฯ 
      [๑๒๐] ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณาหาทาง 
 และวางเฉยอยู เปนสังขารุเปกขาญาณอยางไร ฯ 
      ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสยีจากความเกิดขึ้น ทั้งพิจารณา 
 หาทางและวางเฉยอยู ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความเปนไป 
 ทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉยอยู ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสียจาก 
 สังขารนิมิต ฯลฯ จากกรรมเคร่ืองประมวลมา จากปฏิสนธิ จากคติ จากความ 
 บังเกิด จากความอุบัติ จากชาติ จากชรา จากพยาธิ จากมรณะ จากความโศก 
 จากความรําพัน ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความคับแคนใจ 
 ทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉยอยู เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ 
      [๑๒๑] ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณาหาทาง 
 แลวางเฉยอยูวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ความเปนไปทุกข สังขารนิมิตเปนทุกข 
 ฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ปญญา 
 เคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉยอยูวา ความ 
 เกิดขึ้นเปนภัย ความเปนไปเปนภัย ฯลฯ ความคับแคนใจเปนภัย เปน 
 สังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ 
      [๑๒๒] ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณาหาทาง 
 และวางเฉยอยูวา ความเกิดขึน้มีอามิส ความเปนไปมีอามิส ฯลฯ ความ 
 คับแคนใจมีอามิส ความเกิดขึน้เปนสังขาร ความเปนไปเปนสังขาร ฯลฯ ความ 
 คับแคนใจเปนสังขาร เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ 



      [๑๒๓] ความเกิดขึน้เปนสงัขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลาน้ัน เพราะ 
 เหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ แมธรรม ๒ ประการนี้ คือ สังขารและอุเบกขา 
 ก็เปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ 
 ความเปนไปเปนสังขาร ฯลฯ นิมิตเปนสังขาร กรรมเครื่องประมวลมาเปน 
 สังขาร ปฏิสนธิเปนสังขาร คติเปนสังขาร ความบังเกิดเปนสังขาร ความอุบัติ 
 เปนสังขาร ชาติเปนสังขาร ชราเปนสังขาร พยาธิเปนสังขาร มรณะเปนสังขาร 
 ความโศกเปนสังขาร ความรําพันเปนสังขาร ความคับแคนใจเปนสังขาร 
 ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ แมธรรม 
 ๒ ประการ คือ สังขารและอุเบกขา ก็เปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานัน้ 
 เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ ฯ 
      [๑๒๔] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ยอมมีไดดวยอาการเทาไร ฯ 
      การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ยอมมไีดดวยอาการ ๘ ฯ 
      การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการเทาไร 
 การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร การนอมจิต 
 ไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร ฯ 
      การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการ ๒ การ 
 นอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ การนอมจิต 
 ไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ ฯ 
      [๑๒๕] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมไีดดวย 
 อาการ ๒ เปนไฉน ฯ 
      ปุถุชนยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ การ 
 นอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมไีดดวยอาการ ๒ นี้ ฯ 
      การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ 
 เปนไฉน ฯ 
      พระเสขะยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ 
 พิจารณาแลวเขาผลสมาบัติ ๑ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอม 
 มีไดดวยอาการ ๓ นี้ ฯ 
      การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ ยอมมีไดดวย 
 อาการ ๓ เปนไฉน ฯ 
      ทานผูปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ พิจารณาแลวเขาผล- 
 *สมาบัติ ๑ วางเฉยสังขารุเปกขานั้นแลว ยอมอยูดวยสุญญตวิหารสมาบัติ 
 อนิมิตตวิหารสมาบัติ หรืออัปปณิหิตวิหารสมาบัติ ๑ การนอมจิตไปใน 
 สังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะยอมมไีดดวยอาการ ๓ นี้ ฯ 



      [๑๒๖] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนและของพระเสขะ เปน 
 อยางเดยีวกันอยางไร ฯ 
      ปุถุชนยินดีสังขารุเปกขา มจีิตเศราหมอง มีอันตรายแหงภาวนา 
 มีอันตรายแหงปฏิเวธ มีปจจัยแหงปฏิสนธิตอไป แมพระเสขะยินดสีังขารุเปกขา 
 ก็มีจิตเศราหมอง มีอันตรายแหงภาวนามีอันตรายแหงปฏิเวธในมรรคชั้นสูง มีปจจัย 
 แหงปฏิสนธิตอไป การนอมจติไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนและของพระเสขะ 
 เปนอยางเดียวกันโดยสภาพแหงความยินดีอยางนี้ ฯ 
      [๑๒๗] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและ 
 ของทานผูปราศจากราคะ เปนอยางเดียวกันอยางไร ฯ 
      ปุถุชนยอมพิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเทีย่งเปนทกุข 
 และเปนอนัตตา แมพระเสขะก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง เปนทกุข และเปนอนตัตา แมทานผูปราศจากราคะ ก็พิจารณาเห็น 
 สังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเทีย่ง เปนทุกข และเปนอนัตตา การนอมจิต 
 ไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ เปน 
 อยางเดยีวกันโดยสภาพแหงการพิจารณาอยางนี้ ฯ 
      [๑๒๘] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและ 
 ของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
      สังขารุเปกขาของปุถุชนเปนกุศล แมของพระเสขะกเ็ปนกุศล แตของทาน 
 ผูปราศจากราคะเปนอัพยากฤต การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของ 
 พระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพเปนกุศลและ 
 อัพยากฤตอยางนี้ ฯ 
      [๑๒๙] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและ 
 ของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
      สังขารุเปกขาของปุถุชน ปรากฏดีในกาลนิดหนอย (ในเวลาเจริญ 
 วิปสสนา) ไมปรากฏดีในกาลนิดหนอย แมสงัขารุเปกขาของพระเสขะ ก็ปรากฏ 
 ดีในการนิดหนอย สังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ ปรากฏดีโดยสวนเดียว 
 การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศจาก 
 ราคะ มีความตางกันโดยสภาพที่ปรากฏและโดยภาพที่ไมปรากฏอยางนี้ ฯ 
      [๑๓๐] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและ 
 ของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
      ปุถุชนยอมพิจารณา เพราะเปนผูยังไมเสร็จกิจจากสังขารุเปกขา แม 
 พระเสขะก็พิจารณาเพราะเปนผูยังไมเสร็จกจิจากสังขารุเปกขา สวนทานผูปราศจาก 
 ราคะยอมพิจารณาเพราะเปนผูเสร็จกิจจากสังขารุเปกขา การนอมจิตไปใน 



 สังขารุเปกขาของปุถุชนของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกัน 
 โดยสภาพที่ยังไมเสร็จกิจและโดยสภาพที่เสร็จกิจแลวอยางนี ้ฯ 
      [๑๓๑] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและ 
 ของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
      ปุถุชนยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพ่ือจะละสังโยชน ๓ เพ่ือตองการ 
 ไดโสดาปตติมรรค พระเสขะยอมพิจารณาสงัขารุเปกขาเพ่ือตองการไดมรรคชั้นสูง 
 ขึ้นไป เพราะเปนผูละสังโยชน ๓ ไดแลว ทานผูปราศจากราคะยอมพิจารณา 
 สังขารุเปกขา เพ่ือตองการอยูเปนสุขในปจจุบัน เพราะเปนผูละกิเลสทั้งปวง 
 ไดแลว การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปถุุชน ของพระเสขะและของทาน 
 ผูปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพทีล่ะกิเลสไดแลวและโดยสภาพท่ียังละ 
 กิเลสไมไดอยางนี้ ฯ 
      [๑๓๒] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ของพระเสขะและของทานผู 
 ปราศจากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ 
      พระเสขะยงัยินดีสังขารุเปกขาบาง ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขาบางพิจารณา 
 แลวเขาผลสมาบัติบาง ทานผูปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเปกขาบางพิจารณา 
 แลวเขาผลสมาบัติบาง วางเฉยสังขารุเปกขานัน้แลว ยอมอยูดวยสุญญตวิหาร- 
 *สมาบัติ อนิมิตตวิหารสมาบัติ หรืออัปปณิหิตวิหารสมาบัติ การนอมจิตไปใน 
 สังขารุเปกขาของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพ 
 แหงวิหารสมาบัติอยางนี้ ฯ 
      [๑๓๓] สังขารุเปกขาเทาไร ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมถะ สังขารุเปกขา 
 เทาไร ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา ฯ 
      สังขารุเปกขา ๘ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมถะ สังขารุเปกขา ๑๐ ยอม 
 เกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา ฯ 
      สังขารุเปกขา ๘ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมถะ ปญญาที่พิจารณา 
 หาทางแลววางเฉยนิวรณ เพ่ือตองการไดปฐมฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยวิตกวิจาร เพ่ือตองการไดทุติยฌาน เปน 
 สังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยปติ เพ่ือตองการได 
 ตติยฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยสขุและทุกข 
 เพ่ือตองการไดจตุตถฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลว 
 วางเฉยรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา (และ) นานัตตสัญญา เพ่ือตองการได 
 อากาสานัญจายตนสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลว 
 วางเฉยอากาสานัญจายตนสัญญา เพ่ือตองการไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ เปน 
 สังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยวญิญาณัญจายตนสัญญา 



 เพ่ือตองการไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณา 
 หาทางแลววางเฉยอากิญจัญญายตนสัญญา เพ่ือตองการไดเนวสัญญานาสัญญายตน- 
 *สมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ สังขารุเปกขา ๘ เหลานี้ ยอมเกิดขึ้นดวย 
 อํานาจสมถะ ฯ 
      [๑๓๔] สังขารุเปกขา ๑๐ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา ฯ 
      ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยความเกิดขึน้ ความเปนไป นิมิต 
 กรรมเครื่องประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ 
 มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคนใจ เพ่ือตองการไดโสดาปตติมรรค 
 เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพ่ือตองการไดโสดาปตติผลสมาบัติ เปน 
 สังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพ่ือตองการไดสกทาคามิมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ... เพ่ือตองการไดสกทาคามผิลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพ่ือ 
 ตองการไดอนาคามิมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพ่ือตองการไดอนาคามิผล 
 สมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพ่ือตองการไดอรหัตมัค เปน 
 สังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพ่ือตองการไดอรหัตผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ... เพ่ือตองการสุญญตวิหารสมาบัติ สังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณา 
 หาทางแลววางเฉยความเกดิขึน้ ความเปนไป นิมิต กรรมเครื่องประมวลมา 
 ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก 
 ความรําพัน ความคับแคนใจ เพ่ือตองการไดอนิมิตตวิหารสมาบัติ เปน 
 สังขารุเปกขาญาณ ๑ สังขารุเปกขาญาณ ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจ 
 วิปสสนา ฯ 
      [๑๓๕] สังขารุเปกขาเปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤต 
 เทาไร สังขารุเปกขาเปนกุศล ๑๕ เปนอัพยากฤต ๓ เปนอกุศลไมมี ฯ 
         ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉย เปนโคจรภูมิของสมาธ-ิ 
         จิต ๘ เปนโคจรภูมิของปุถุชน ๒ เปนโคจรภูมิของพระ- 
         *เสขะ ๓ เปนเคร่ืองใหจติของทานผูปราศจากราคะหลีกไป ๓ 
         เปนปจจัยแหงสมาธิ ๘ เปนโคจรแหงภูมิแหงญาณ ๑๐ 
         สังขารุเปกขา ๘ เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ อาการ ๑๘ นี้ 
         พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา พระโยคาวจรผูฉลาดใน 
         สังขารุเปกขา ยอมไมหว่ันไหวเพราะทิฐิตางๆ ฉะนี้แล ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปทั้งพิจารณา 
 หาทางและวางเฉย เปนสังขารุเปกขาญาณ ฯ 
      [๑๓๖] ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอกเปนโคตร- 



 *ภูญาณอยางไร ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวาครอบงําความเกิดขึ้น ครอบงําความ 
 เปนไป ครอบงํานิมิต ครอบงํากรรมเคร่ืองประมวลมา ครอบงําปฏิสนธิ 
 ครอบงําคติ ครอบงําความบังเกิด ครอบงําอุบัติ ครอบงําชาติ ครอบงําชรา 
 ครอบงําพยาธิ ครอบงํามรณะ ครอบงําความเศราโศก ครอบงําความรําพัน 
 ครอบงําความคับแคนใจ ครอบงําสังขารนิมิตภายนอก ชื่อวาโคตรภู เพราะ 
 อรรถวา แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ฯลฯ แลนไปสูนิพพานอัน 
 เปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา ครอบงําความเกิดขึ้นแลว แลนไปสู 
 นิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น ครอบงําความเปนไปแลว แลนไปสูนิพพานอัน 
 ไมมีความเปนไป ฯลฯ ครอบงําสังขารนิมิตภายนอกแลว แลนไปสูนิพพานอัน 
 เปนที่ดับ ฯ 
      [๑๓๗] ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา ออกจากความเกดิขึน้ 
 ออกจากความเปนไป ... ออกจากสังขารนิมิตภายนอก ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา 
 แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ 
 แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา ออกจากความ 
 เกิดขึ้นแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกดิขึ้น ออกจากความเปนไปแลว 
 แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ออกจากสังขารนิมิตภายนอกแลว แลน 
 ไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา หลีกออกจากความเกิดขึ้น 
 หลีกออกจากความเปนไป ฯลฯ หลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอก ชื่อวาโคตรภู 
 เพราะอรรถวา แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ แลนไปสูนิพพานอันไมม ี
 ความเปนไป ฯลฯ แลนไปสูนพิพานอันเปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา 
 หลีกออกจากความเกิดขึ้นแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ออกจาก 
 ความเปนไปแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ หลีกออกจาก 
 สังขารนิมิตภายนอกแลว แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ฯ 
      [๑๓๘] โคตรภูธรรมเทาไร ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงสมถะ โคตร- 
 *ภูธรรมเทาไร ยอมเกดิขึ้นดวยอํานาจแหงวิปสสนา โคตรภูธรรม ๘ ยอมเกิดขึ้น 
 ดวยอํานาจแหงสมถะ โคตรภูธรรม ๑๐ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ 
      [๑๓๙] โคตรภูธรรม ๘ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงสมถะ ฯ 
      ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา ครอบงํานิวรณเพ่ือไดปฐมฌาน ๑ ครอบงํา 
 วิตกและวิจารเพ่ือไดทุติยฌาน ๑ ครอบงําปติเพ่ือไดตติยฌาน ๑ ครอบงําสุข 
 และทุกขเพ่ือไดจตุตถฌาน ๑ ครอบงํา รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา 
 เพ่ือไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําอากาสานัญจายตนสัญญาเพ่ือได 
 วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําวิญญาณัญจายตนสัญญาเพ่ือไดอากิญจญัญายตน- 
 *สมาบัติ ๑ ครอบงําอากิญจัญญายตนสัญญาเพ่ือไดเนวสัญญานาสัญญายตน- 



 *สมาบัติ ๑ โคตรภูธรรม ๘ นี้ ยอมเกดิขึ้นดวยอํานาจแหงสมถะ ฯ 
      [๑๔๐] โคตรภูธรรม ๑๐ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ 
      ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา ครอบงําความเกิดขึน้ ความเปนไป นิมิต 
 กรรมเครื่องประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ 
 มรณะ ความเศราโศก ความรํ่าไร ความคับแคนใจ สังขารนิมิตภายนอก 
 เพ่ือไดโสดาปตติมรรค ๑ ครอบงําความเกิดขึ้น ความเปนไป นิมิต กรรม 
 เคร่ืองประมวลมา ปฏิสนธิ เพ่ือโสดาปตติผลสมาบัติ ๑ ฯลฯ เพ่ือไดสกทาคามิ- 
 *มรรค ๑ เพ่ือสกทาคามิผลสมาบัติ ๑ เพ่ือไดอนาคามิมรรค ๑ เพ่ืออนาคามิผล- 
 *สมาบัติ ๑ ครอบงําความเกิดขึ้น ความเปนไป นิมิต กรรมเครื่องประมวลมา 
 ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความเศราโศก 
 ความรํ่าไร ความคับแคนใจ สังขารนิมิตภายนอก เพ่ือไดอรหัตมรรค ๑ ครอบงํา 
 ความเกิดขึ้น ความเปนไป นิมติ กรรมเครื่องประมวลมา ปฏิสนธิ เพ่ืออรหัตผล- 
 *สมาบัติ ๑ เพ่ือสุญญตวิหารสมาบัติ ๑ และเพ่ือสมาบัติ ๑ โคตรภูธรรม ๑๐ นี้ 
 ยอมเกดิขึ้นดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ 
      [๑๔๑] โคตรภูธรรมเปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤต 
 เทาไร โคตรภูธรรมเปนกุศล ๑๕ เปนอัพยากฤต ๓ เปนอกุศลไมมี ฯ 
         [๑๔๒] โคตรภูญาณ ๘ คือ โคตรภูญาณที่มีอามิส ๑ ไมมี 
         อามิส ๑ มีที่ต้ัง ๑ ไมมีที่ต้ัง ๑ เปนสุญญตะ ๑ เปน 
         วุฏฐิตะ ๑ เปนอวุฏฐิตะ ๑ เปนปจจัยแหงสมาธิ โคตรภู- 
         ญาณ ๑๐ เปนโคจรแหงวิปสสนาญาณ โคตรภูธรรม ๑๘ 
         เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ โคตรภูธรรมมีอาการ ๑๘ นี้ 
         พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา พระโยคาวจรเปนผูฉลาด 
         ในโคตรภูญาณ อันเปนเครื่องหลีกไปและในโคตรภูญาณ 
         อันเปนเคร่ืองออกไป ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ 
         ฉะนี้แล ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไป และหลีกไปจากสังขารนมิิต 
 ภายนอก เปนโคตรภูญาณ ฯ 
      [๑๔๓] ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขาร 
 นิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณอยางไร ฯ 
      ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น 
 ยอมออกจากมจิฉาทิฐิ จากเหลากิเลสทีเ่ปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธทัง้หลาย 
 (คืออรูปขันธ ๔ อันเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น เบญจขันธพรอมดวยรูปอันมทีิฐินั้นเปน 



 สมุฏฐานและวิบากขันธอันจะพึงเกิดขึ้นในอนาคต) และจากสรรพนิมิตภายนอก 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส 
 ขันธ และสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาสังกัปปะ 
 เพราะอรรถวาดําริออก ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวา 
 สัมมาวาจา เพราะอรรถวากําหนดเอา ยอมออกจากมิจฉาวาจา ... เปนมรรคญาณ 
 ญาณชื่อวาสัมมากัมมันตะ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ยอมออกจากมจิฉา- 
 *กัมมันตะ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาอาชีวะ เพราะอรรถวาขาวผอง 
 ยอมออกจากมจิฉาอาชีวะ  ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาวายามะ เพราะ 
 อรรถวาประคองไว ยอมออกจากมิจฉาวายามะ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาสติ 
 เพราะอรรถวาต้ังมั่น ยอมออกจากมิจฉาสติ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวา 
 สัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากมิจฉาสมาธิ จากเหลากเิลส 
 ที่เปนไปตามมจิฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก เพราะ 
 เหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและ 
 สังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ 
      [๑๔๔] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวา 
 เห็น ฯลฯ ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราค- 
 *สังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ จากเหลากิเลส 
 ที่เปนไปตามมจิฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก เพราะ 
 เหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขาร 
 นิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ 
      [๑๔๕] ในขณะแหงอนาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถ 
 วาเห็น ฯลฯ ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราค- 
 *สังโยชน ปฎิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอยีดๆ ยอม 
 ออกจากเหลากเิลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินัน้ จากขันธทั้งหลายและจากสรรพ- 
 *นิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจาก 
 กิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ 
      [๑๔๖] ในขณะแหงอรหัตมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น 
 ฯลฯ ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากรูปราคะ อรูปราคะ 
 มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย ยอมออกจาก 
 เหลากิเลสทีเ่ปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขนัธทั้งหลายและจากสรรพนิมิต 
 ภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส 
 ขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ 
   [๑๔๗] อริยมรรคสมังคีบุคคล ยอมเผาสังกเิลสที่ยังไมเกิด ดวย 



         โลกุตตรฌานที่เกดิแลว เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว 
         โลกุตตรฌานวาเปนฌาน บุคคลนั้นยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิ 
         ตางๆ เพราะความเปนผูฉลาดในฌานและวิโมกข ถาพระ 
         โยคาวจรต้ังใจมั่นดีแลวยอมเห็นแจงฉนัใด ถาเมื่อเห็นแจงก็ 
         พึงต้ังใจไวใหมั่นคงดีฉันนั้น สมถะและวิปสสนาไดมีแลวใน 
         ขณะนั้น ยอมเปนคูที่มีสวนเสมอกันเปนไปอยู ความเห็นวา 
         สังขารทั้งหลายเปนทุกข นิโรธเปนสุข ชือ่วาปญญาที่ออก 
         จากธรรมทั้งสอง ยอมถูกตองอมตบท พระโยคาวจรผูฉลาด 
         ในความเปนตางกัน และความเปนอันเดยีวกันแหงวิโมกข 
         เหลานั้น ยอมรูวิโมกขจริยา ยอมไมหวัน่ไหวเพราะทิฐิตางๆ 
         เพราะความเปนผูฉลาดในญาณทั้งสอง ฉะนี้แล ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ันๆ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธ 
 และสังขารนิมติภายนอกทั้งสองเปนมรรคญาณ ฯ 
      [๑๔๘] ปญญาในการระงับประโยค เปนผลญาณอยางไร ฯ 
      ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณชื่อสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น 
 ยอมออกจากมจิฉาทิฐิ ยอมออกจากเหลากเิลสอันเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธ 
 ทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาทฐิิยอมเกิดขึ้น เพราะเปนคุณชาติ 
 ระงับประโยคที่ออกนั้น การระงับประโยคนัน้เปนผลของมรรค ญาณชื่อวา 
 สัมมาสังกัปปะเพราะอรรถวาดําริออก ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ... ชื่อวา 
 สัมมาวาจา เพราะอรรถวากําหนดเอา ยอมออกจากมิจฉาวาจา ... ชื่อวาสัมมา- 
 *กัมมันตะ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ยอมออกจากมจิฉากัมมันตะ ... ชื่อวา 
 สัมมาอาชีวะ เพราะอรรถวาขาวผอง ยอมออกจากมิจฉาอาชวีะ ... ชื่อวา 
 สัมมาวายามะ เพราะอรรถวาประคองไว ยอมออกจากมจิฉาวายามะ ... 
 ชื่อวาสัมมาสติ เพราะอรรถวาต้ังมั่น ยอมออกจากมิจฉาสติ ... ชื่อวาสัมมาสมาธิ 
 เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากมจิฉาสมาธิ ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตาม 
 มิจฉาสมาธินัน้ จากขันธทั้งหลาย และจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิ 
 ยอมเกดิขึ้น เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคที่ออกนั้น การระงับประโยคนัน้ 
 เปนผลของมรรค ฯ 
      [๑๔๙] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถ 
 วาเห็น ฯลฯ ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราค- 
 *สังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ยอมออก 
 จากเหลากิเลสที่เปนไปตามมจิฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิต 



 ภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดขึ้น เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคที่ออกน้ัน 
 การระงับประโยคนั้นเปนผลของมรรค ฯ 
      [๑๕๐] ในขณะแหงอนาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถ 
 วาเห็น ฯลฯ ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราค- 
 *สังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอยีดๆ ยอมออก 
 จากเหลากิเลสที่เปนไปตามมจิฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิต 
 ภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดขึ้น เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคที่ออกน้ัน 
 การระงับประโยคที่ออกนั้นเปนผลของมรรค ฯ 
      [๑๕๑] ในขณะแหงอรหัตมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น 
 ฯลฯ ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากรูปราคะ อรูปราคะ 
 มานะ อุทธัจจะ ถีนมิทธะ อวชิชา ภวราคานุสัย มานานุสัย อวิชชานุสัย 
 ยอมออกจากเหลากิเลสทีเ่ปนไปตามมิจฉาทฐิินั้น จากขันธทั้งหลายและจาก 
 สรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดขึน้ เพราะเปนคุณชาติระงับประโยค 
 ที่ออกไปนั้น การระงับประโยคที่ออกนั้นเปนผลของมรรค ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถรูวาชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการระงับประโยคทีอ่อกนั้น เปนผลญาณ ฯ 
      [๑๕๒] ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสน้ันๆ อันอริยมรรคนั้นๆ 
 ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณอยางไร ฯ 
      อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 
 ทิฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย เปนกเิลสอันโสดาปตติมรรคตัดขาดดีแลว จิตที่หลุดพน 
 จากอุปกิเลส ๕ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส เปนอนัพนแลวดวยด ี
 ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสีย 
 แลว เปนวิมุติญาณ ฯ 
      [๑๕๓] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ เปนกิเลสอันสกทาคามิมรรคตัดขาด 
 ดีแลว จิตที่หลุดพนจากอุปกิเลส ๔ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส เปน 
 อันพนแลวดวยดี ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถ 
 วารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ 
 อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ฯ 
      [๑๕๔] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอยีดๆ เปนกิเลสอันอนาคามิมรรคตัดขาด 
 ดีแลว จิตที่หลุดพนจากอุปกิเลส ๔ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส 



 เปนอันพนแลวดวยดี ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น ชื่อวาปญญา เพราะ 
 อรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลส 
 นั้นๆ อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ฯ 
      [๑๕๕] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
 อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัยเปนกิเลสอันอรหัตมรรค 
 ตัดขาดดีแลว จิตที่หลุดพนจากอุปกิเลส ๘ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส 
 เปนอันพนแลวดวยดี ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น ชื่อวาปญญา เพราะ 
 อรรถวาผูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ 
 อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ฯ 
      [๑๕๖] ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เขามาประชุมในขณะนั้น 
 เปนปจจเวกขณญาณอยางไร ฯ 
      ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น 
 ชื่อวาสัมมาสังกัปปะ เพราะอรรถวาดําริออก ชื่อวาสัมมาวาจา เพราะอรรถวา 
 กําหนดเอา ชื่อวาสัมมากัมมันตะ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ชื่อวาสัมมาอาชีวะ 
 เพราะอรรถวาขาวผอง ชื่อวาสัมมาวายามะ เพราะอรรถวาประคองไว ชื่อวา 
 สัมมาสติ เพราะอรรถวาต้ังมั่น ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน 
 ชื่อวาสติสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาต้ังมั่น ชื่อวาธรรมวิจยสมัโพชฌงค เพราะ 
 อรรถวาเลือกเฟน ชื่อวาวิริยสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาประคองไว ชื่อวาปติ- 
 *สัมโพชฌงค เพราะอรรถวาแผซานไป ชื่อวาปสสัทธิสัมโพชฌงค เพราะอรรถวา 
 สงบระงับ ชื่อวาสมาธิสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาอุเบกขา- 
 *สัมโพชฌงค เพราะอรรถวาพิจารณาหาทาง ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวาไม 
 หว่ันไหวเพราะความไมมีศรัทธา ชื่อวาวิริยพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะ 
 ความเกียจคราน ชื่อวาสติพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะความประมาท 
 ชื่อวาสมาธิพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะความฟุงซาน ชื่อวาปญญาพละ 
 เพราะอรรถวาไมหว่ันไหวเพราะอวิชชา ชื่อวาสัทธินทรีย เพราะอรรถวานอมใจเชื่อ 
 ชื่อวาวิริยินทรีย เพราะอรรถวาประคองไว ชือ่วาสตินทรีย เพราะอรรถวาต้ังมั่น 
 ชื่อวาสมาธินทรีย เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาปญญินทรีย เพราะอรรถวาเห็น 
 ชื่อวาอินทรีย เพราะอรรถวาเปนใหญ ชื่อวาพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว 
 ชื่อวาสัมโพชฌงค เพราะอรรถวานําออก ชื่อวามรรค เพราะอรรถวาเปนเหตุ 
 ชื่อวาสติปฏฐาน เพราะอรรถวาต้ังมั่น ชื่อวาสัมมัปปธาน เพราะอรรถวาต้ังไว 
 ชื่อวาอิทธิบาท เพราะอรรถวาสําเร็จ ชื่อวาสัจจะ เพราะอรรถวาจริงแท ชื่อวา 
 สมถะ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาวิปสสนา เพราะอรรถวาพิจารณาเห็น 
 ชื่อวาสมถวิปสสนา เพราะอรรถวามีกิจอยางเดียวกัน ชื่อวาเปนคู เพราะอรรถวา 



 ไมลวงเกินกัน ชื่อวาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาสํารวม ชื่อวาจิตตวิสุทธิ เพราะ 
 อรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาทิฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเห็น ชื่อวาวิโมกขเพราะอรรถ 
 วาหลุดพน ชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวาแทงตลอด ชื่อวาวิมุติ เพราะอรรถวาปลอย 
 ชื่อวาขยญาณ เพราะอรรถวาตัดขาด ชื่อวาฉันทะ เพราะอรรถวาเปนมูล ชื่อวา 
 มนสิการ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ชื่อวาผัสสะ เพราะอรรถวาเปนที่รวม 
 ชื่อวาเวทนา เพราะอรรถวาเปนที่ประชุม ชือ่วาสมาธิ เพราะอรรถวาเปนประธาน 
 ชื่อวาสติ เพราะอรรถวาเปนใหญ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวายิ่งกวาธรรมนั้นๆ 
 ชื่อวาวิมุติ เพราะอรรถวาเปนแกนสาร ชื่อวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะ 
 อรรถวาเปนที่สุด (ธรรมเหลานี้) เขามาประชมุกันในขณะนัน้ พระโยคาวจร 
 ออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวาธรรมเหลานี้เขามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ 
      [๑๕๗] ในขณะแหงโสดาปตติผล ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถ 
 วาเห็น ชื่อวาสัมมาสังกัปปะ เพราะอรรถวาดําริออก ฯลฯ ชื่อวาอนุปปาทญาณ 
 (ญาณในความไมเกิดขึ้น) เพราะอรรถวาระงับ ชื่อวาฉันทะ เพราะอรรถวาเปนมูล 
 ชื่อวามนสิการ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ... ชื่อวาวิมุติ เพราะอรรถวาเปน 
 แกนสาร ชื่อวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนที่สุด (ธรรมเหลานี้) 
 เขามาประชุมกันในขณะน้ัน พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณา 
 เห็นวา ธรรมเหลานี้เขามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ 
      [๑๕๘] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแหงสกทาคามิผล 
 ฯลฯ ในขณะแหงอนาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแหงอนาคามผิล ฯลฯ ในขณะ 
 แหงอรหัตมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ชื่อวาขยญาณ 
 เพราะอรรถวาตัดขาด ชื่อวาฉนัทะ เพราะอรรถวาเปนมูล ฯลฯ ชื่อวานิพพาน 
 อันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนที่สุด (ธรรมเหลานี้) เขามาประชุมกนั 
 ในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวา ธรรมเหลานี้ 
 เขามาประชุมกันในขณะน้ัน ฯ 
      [๑๕๙] ในขณะแหงอรหัตผล ญาณชื่อวาสมัมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น 
 ฯลฯ ชื่อวาอนุปปาทญาณ เพราะอรรถวาระงับ ชื่อวาฉันทะ เพราะอรรถวาเปน 
 มูล ฯลฯ ชื่อวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนที่สุด (ธรรมเหลา 
 นี้) เขามาประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณา 
 เห็นวา ธรรมเหลานี้เขามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่มาประชุมกันใน 
 ขณะนั้น เปนปจจเวกขณญาณ ฯ 
      [๑๖๐] ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายใน เปนวัตถุนานัตตญาณ 



 อยางไร ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายเปนภายในอยางไร ยอมกําหนด 
 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนภายใน ฯ 
      [๑๖๑] พระโยคาวจรยอมกาํหนดจักษุเปนภายในอยางไร ฯ 
      ยอมกําหนดวา จักษุเกิดเพราะอวิชชา เกดิเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม 
 เกิดเพราะอาหาร อาศัยมหาภูตรูป ๔ เกิดแลวเขามาประชมุแลว วาจักษุไมมี 
 (จักษุเดี๋ยวนี้ไมเปนเหมือนเมื่อกอน) มีแลวจักไมมี (บัดน้ีเปนอยางนี้ ตอไปจกั 
 ไมเปนเหมือนบัดน้ี) ยอมกําหนดจักษุโดยความเปนของมทีีสุ่ด กําหนดวาจักษุ 
 ไมยั่งยืน ไมเทีย่ง มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักษุไมเที่ยง อันปจจยัปรุง 
 แตง อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความส้ินไปเปนธรรมดา เสื่อมไปเปนธรรมดา คลาย 
 ไปเปนธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา กําหนดจักษุโดยความเปนของไมเที่ยง 
 ไมกําหนดโดยความเปนของเที่ยง กําหนดโดยความเปนทกุข ไมกําหนดโดย 
 ความเปนสุข กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไมกําหนดโดยความเปนอัตตา ยอม 
 เบ่ือหนาย ไมยนิดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมใหราคะดับไป ไมให 
 เกิดขึ้น ยอมสละคืน ไมยดึถือ เมื่อกําหนดโดยความเปนของไมเทีย่ง ยอม 
 ละความสําคัญวาเปนของเที่ยงได เมื่อกาํหนดโดยความเปนทุกข ยอมละความ 
 สําคัญวาเปนสุขได เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปน 
 ตัวตนได เมื่อเบ่ือหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะ 
 ได เมื่อใหราคะดับ ยอมละเหตุใหเกิดได เมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได 
 พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุเปนภายในอยางนี้ ฯ 
      [๑๖๒] พระโยคาวจรยอมกาํหนดหูเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา 
 หูเกิดเพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกาํหนดหูเปนภายในอยางนี้ ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา จมูก 
 เกิดเพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางนี้ ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดลิ้นเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา ลิ้นเกิด 
 เพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดลิ้นเปนภายในอยางนี้ ฯ 
       พระโยคาวจรยอมกําหนดกายเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา กาย 
 เกิดเพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดกายเปนภายในอยางนี้ ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา ใจเกิด 
 เพราะอวิชชา เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร อาศัย 
 มหาภูตรูป ๔ เกิดแลว เขามาประชุมกันแลว ใจไมมี (ใจเดีย๋วนี้ไมเปนเหมือน 
 เมื่อกอน) มีแลวจักไมมี (บัดน้ีเปนอยางนี้ ตอไปจักไมเปนเหมือนบัดน้ี) ยอม 
 กําหนดใจโดยความเปนของมีที่สุด กําหนดวา ใจไมยั่งยืน ไมเทีย่ง มีความ 



 แปรปรวนไปเปนธรรมดา ใจไมเทีย่ง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกดิขึน้ 
 มีความส้ินไปเปนธรรมดา เสื่อมไปเปนธรรมดาคลายไปเปนธรรมดา ดับไปเปน 
 ธรรมดา กําหนดใจโดยความเปนของไมเทีย่ง ไมกําหนดโดยความเปนของเท่ียง 
 กําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข กําหนดโดยความเปน 
 อนัตตา ไมกําหนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมยนิดี ยอมคลายกําหนัด 
 ไมกําหนัด ยอมยังราคะใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมยดึถือ เมื่อกําหนด 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละความสําคญัวาเปนของเทีย่งได เมือ่กําหนด 
 โดยความเปนทุกข ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได เมือ่กําหนดโดยความเปน 
 อนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได เมื่อเบ่ือหนาย ยอมละความยินดีได 
 เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได เมือ่ยังราคะใหดับ ยอมละเหตุใหเกิดได 
 เมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภายในอยาง 
 นี้ ยอมกําหนดธรรมเปนภายในอยางนี ้
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายใน เปนวัตถุ 
 นานัตตญาณ ฯ 
      [๑๖๓] ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายนอก เปนโคจรนานัตตญาณ 
 อยางไร พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายเปนภายนอกอยางไร ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ 
 เปนภายนอก ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา รูปเกิด 
 เพราะอวิชชา เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร อาศัยมหาภูต- 
 *รูป ๔ เกิดแลว เขามาประชมุแลวรูปไมมี (รูปเดี๋ยวนี้ไมเปนเหมือนเมื่อกอน) 
 มีแลวจักไมมี (บัดน้ีเปนอยางนี้ ตอไปจักไมเปนเหมือนบัดน้ี) ยอมกําหนดรูป 
 โดยความเปนของมีที่สุด กําหนดวา รูปไมยั่งยืน ไมเทีย่ง มคีวามแปรปรวนไป 
 เปนธรรมดา รูปไมเทีย่ง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกดิขึน้ มีความส้ินไป 
 เปนธรรมดา เสื่อมไปเปนธรรมดา คลายไปเปนธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา ยอม 
 กําหนดรูปโดยความเปนของไมเที่ยง ไมกําหนดโดยความเปนของเทีย่ง กําหนด 
 โดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไม 
 กําหนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไม 
 กําหนัด ยอมยงัราคะใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมยดึถือ เมื่อกําหนดโดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ยอมละความสําคัญวาเปนของเที่ยงได เมื่อกําหนดโดย 
 ความเปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได เมื่อเบ่ือหนาย ยอมละ 
 ความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได เมื่อยังราคะใหดับ ยอมละเหตุ 



 ใหเกิดได เมือ่สละคืน ยอมละความยึดถือได พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปเปน 
 ภายนอกอยางนี้ ฯ 
      [๑๖๔] พระโยคาวจรยอมกาํหนดเสียงเปนภายนอกอยางไร ยอม 
 กําหนดวา เสียงเกิดเพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดเสียงเปนภาย 
 นอกอยางนี้ ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดรสเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา รสเกิด 
 เพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดรสเปนภายนอกอยางนี้ ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา 
 โผฏฐัพพะเกิดเพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอก 
 อยางนี้ ฯ 
      พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมารมณเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา 
 ธรรมารมณเกดิเพราะอวิชชา เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร 
 เกิดแลว เขาประชุมพรอมแลวธรรมารมณไมมี (ธรรมารมณเดี๋ยวนี้ไมเปนเหมือน 
 เมื่อกอน) มีแลวจักไมมี (บัดน้ีเปนอยางนี้ ตอไปจักไมเปนเหมือนบัดน้ี) ยอม 
 กําหนดธรรมารมณโดยความเปนของมีที่สุด กําหนดวา ธรรมารมณไมยั่งยนื ไม 
 เที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมารมณไมเทีย่ง อนัปจจัยปรุงแตง 
 อาศัยปจจัยเกดิขึ้น มีความส้ินไปเปนธรรมดา เสื่อมไปเปนธรรมดา คลายไป 
 เปนธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา ยอมกําหนดธรรมารมณโดยความเปนของไมเทีย่ง 
 ไมกําหนดโดยความเปนของเที่ยง กําหนดโดยความเปนทกุข ไมกําหนดโดย 
 ความเปนสุข กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไมกําหนดโดยความเปนอัตตา 
 ยอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมยังราคะใหดับ ไม 
 ใหเกิด ยอมสละคืนไมยดึถือ เมื่อกําหนดโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละ 
 ความสําคัญวาเปนของเที่ยงได เมื่อกําหนดโดยความเปนทกุข ยอมละความสําคัญ 
 วาเปนสุขได เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตน 
 ได เมื่อเบ่ือหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได 
 เมื่อยังราคะใหดับ ยอมละเหตุใหเกิดได เมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได 
 พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมารมณเปนภายนอกอยางนี้ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายนอก เปนโคจร 
 นานัตตญาณ ฯ 
      [๑๖๕] ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณอยางไร จริยา 
 ในบทวา จริยา มี ๓ คือ วิญญาณจริยา อัญญาณจริยา ญาณจริยา ฯ 
      วิญญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการดูรูปทั้งหลายเปน 



 อพยากฤต เปนวิญญาณจริยา จักขุวิญญาณอันเปนแตเพียงเห็นรูป เปนวิญญาณ 
 จริยา เพราะไดเห็นรูปแลว มโนธาตุอันเปนวิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา 
 เพราะข้ึนสูรูปแลว มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือ 
 ความนึกเพ่ือตองการฟงเสียงเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา โสตวิญญาณ 
 อันเปนแตเพียงฟงเสียง เปนวญิญาณจริยา เพราะไดฟงเสียงแลว มโนธาตุ 
 อันเปนวิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูเสยีงแลว มโน- 
 *วิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการดมกลิ่น 
 เปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ฆานวิญญาณอันเปนแตเพียงดมกลิ่น เปน 
 วิญญาณจริยา เพราะไดดมกล่ินแลว มโนธาตุอันเปนวิบากทีข่ึ้นสูอารมณ เปน 
 วิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูกลิน่แลว มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณ- 
 *จริยา กิริยาคอืความนึกเพ่ือตองการลิ้มรสเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา 
 ชิวหาวิญญาณอันเปนแตเพียงลิ้มรส เปนวิญญาณจริยา เพราะไดลิม้รสแลว 
 มโนธาตุอันเปนวิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูรสแลว 
 มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการ 
 ถูกตอง โผฏฐัพพะเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา กายวิญญาณอันเปนแต 
 เพียงถูกตองโผฏฐัพพะ เปนวิญญาณจริยา เพราะไดถูกตองโผฏฐัพพะแลว 
 มโนธาตุอันเปนวิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูโผฏฐัพพะแลว 
 มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการ 
 รูแจงธรรมารมณเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา มโนวญิญาณอันเปนแตเพียง 
 รูแจงธรรมารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะรูแจงธรรมารมณแลว มโนธาตุ 
 อันเปนวิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะข้ึนสูธรรมารมณแลว มโน 
 วิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณจริยา ฯ 
      [๑๖๖] คําวา วิญญาณจริยา ความวา ชื่อวาวิญญาณจริยา เพราะ 
 อรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาวิญญาณจริยา เพราะอรรถวา ประพฤติไมมีราคะประพฤติไมมี 
 โทสะ ประพฤติไมมีโมหะ ประพฤติไมมีมานะ ประพฤติไมมีทิฐิ ประพฤติไม 
 มีอุทธัจจะ ประพฤติไมมีวิจิกจิฉา ประพฤติไมมีอนุสัย ประพฤติไมประกอบ 
 ดวยราคะ ประพฤติไมประกอบดวยโทสะ ประพฤติไมประกอบดวยโมหะ 
 ประพฤติไมประกอบดวยมานะ ประพฤติไมประกอบดวยทิฐิ ประพฤติไมประกอบ 
 ดวยอุทธัจจะ ประพฤติไมประกอบดวยวิจิกจิฉา ประพฤติไมประกอบดวยอนุสัย 
 ประพฤติไมประกอบดวยกุศลกรรม ประพฤติไมประกอบดวยอกุศลกรรม ประ- 
 *พฤติไมประกอบดวยกรรมมโีทษ ประพฤติไมประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ประ- 
 *พฤติไมประกอบดวยกรรมดาํ ประพฤติไมประกอบดวยกรรมขาว ประพฤติไม 



 ประกอบดวยกรรมที่มีสุขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวยกรรมที่มีทุกขเปน 
 กําไร ประพฤติไมประกอบดวยกรรมที่มีสุขเปนวิบาก ประพฤติไมประกอบดวย 
 กรรมที่มีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในอารมณที่รูแจงแลว วิญญาณมีความประพฤติ 
 เห็นปานนี้ เหตุนั้นจึงชื่อวา วิญญาณจริยา จิตนี้บริสุทธิ์โดยปกติ เพราะอรรถ 
 วาไมมีกิเลส เหตุนั้นจึงชื่อวา วิญญาณจริยานี้ชื่อวาวิญญาณจริยา ฯ 
      [๑๖๗] อัญญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหง 
 ราคะในรูปอันเปนที่รัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหง 
 ราคะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงโทสะ ในรูปอัน 
 ไมเปนที่รัก อนัเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงโทสะ เปน 
 อัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงโมหะ ในวัตถุที่มิไดเพงเล็ง 
 ดวยราคะและโทสะทั้งสองน้ัน อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความ 
 แลนไปแหงโมหะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคอืความนึกเพ่ือความแลนไปแหง 
 มานะที่ผูกพันธ อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงมานะ 
 เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงทฐิิที่ยึดถือ อันเปน 
 อัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงทิฐิ เปนอัญญาณจริยา กิริยา 
 คือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงอุทธัจจะทีถึ่งความฟุงซาน อันเปนอัพยากฤต 
 เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอุทธัจจะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือ 
 ความนึกเพ่ือความแลนไปแหงวิจิกิจฉาที่ไมถึงความตกลงอันเปนอัพยากฤต เปน 
 วิญญาณจริยา ความแลนไปแหงวิจิกิจฉา เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความ 
 นึกเพ่ือความแลนไปแหงอนุสัยที่ถึงความเปนธรรมมีเร่ียวแรง อันเปนอัพยากฤต 
 เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอนุสัย เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึก 
 เพ่ือความแลนไปแหงราคะในเสียง ฯลฯ ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ 
 เปนที่รัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงราคะ เปน 
 อัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงโทสะในธรรมารมณไมเปน 
 ที่รัก อันเปนอพัยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงโทสะ เปน 
 อัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงโมหะ ในวัตถุที่มิไดเพง 
 เล็งดวยราคะและโทสะทั้งสองนั้น อันเปนอพัยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความ 
 แลนไปแหงโมหะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคอืความนึกเพ่ือความแลนไปแหง 
 ทิฐิที่ยึดถือ อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงทิฐิ เปน 
 อัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงอุทธจัจะที่ถึงความฟุงซาน 
 อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอุทธจัจะ เปนอัญญาณ- 
 *จริยา กิริยาคอืความนึกเพ่ือความแลนไปแหงวิจิกิจฉาที่ไมถึงความตกลงอันเปน 
 อัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงวิจิกิจฉา เปนอัญญาณจริยา 



 กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงอนุสัยที่ถึงความเปนธรรมมีเร่ียวแรง อันเปน 
 อัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอนุสัย เปนอัญญาณจริยา ฯ 
      [๑๖๘] คําวา อัญญาณจริยา ความวา ชื่อวาอัญญาณจริยา เพราะ 
 อรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาอัญญาณจริยา เพราะอรรถวา ประพฤติมีราคะ ประพฤติมีโทสะ 
 ประพฤติมีโมหะ ประพฤติมีมานะ ประพฤติมีทิฐิ ประพฤติมีอุทธัจจะ ประ 
 พฤติมีวิจิกิจฉา ประพฤติมีอนุสัย ประพฤติประกอบดวยราคะ ประพฤติประกอบ 
 ดวยโทสะ ประพฤติประกอบดวยโมหะ ประพฤติประกอบดวยมานะ ประพฤติ 
 ประกอบดวยทิฐิ ประพฤติประกอบดวยอุทธัจจะ ประพฤติประกอบดวยวิจิกิจฉา 
 ประพฤติประกอบดวยอนุสัย ประพฤติไมประกอบดวยกุศลกรรม ประพฤติ 
 ประกอบดวยอกุศลธรรม ประพฤติประกอบดวยกรรมมีโทษ ประพฤติไมประกอบ 
 ดวยกรรมไมมโีทษ ประพฤติประกอบดวยกรรมดํา ประพฤติไมประกอบดวย 
 กรรมขาว ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีสุขเปนกําไร ประพฤติประกอบดวย 
 กรรมมีทุกขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีสุขเปนวิบาก ประพฤติ 
 ประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในอารมณที่ไมรู ความไมรูมีจริยาเห็น 
 ปานนี้ เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อญัญาณจริยา นี้ชื่อวาอัญญาณจริยา ฯ 
      [๑๖๙] ญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการพิจารณาเห็น 
 ความไมเทีย่ง อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ง 
 เปนญาณจริยา กิริยาคือความนึก เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความทุกข อันเปน 
 อัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา การพิจารณาเห็นทุกข เปนญาณจริยา กิริยาคือ 
 ความนึก เพ่ือตองการพิจารณาเห็นอนัตตา อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา 
 การพิจารณาเห็นอนัตตา เปนญาณจริยา กิริยาคือความนกึ เพ่ือตองการพิจารณา 
 เห็นความเบ่ือหนาย ฯลฯ เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด เพ่ือ 
 ตองการพิจารณาเห็นความดบั เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความสละคืน เพ่ือตองการ 
 พิจารณาเห็นความสิ้นไป เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความเสือ่มไป เพ่ือตองการ 
 พิจารณาเห็นความแปรปรวน เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความไมมีนิมิต เพ่ือตองการ 
 พิจารณาเห็นความไมมีที่ต้ัง เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความสูญ เพ่ือตองการ 
 พิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เพ่ือตองการพิจารณารูเห็นตามความเปนจริง 
 เพ่ือตองการพิจารณาเห็นโทษ เพ่ือตองการพิจารณาหาทาง อันเปนอัพยากฤต 
 เปนวิญญาณจริยา การพิจารณาหาทาง เปนญาณจริยา การพิจารณาเห็นความ 
 คลายออก (นิพพาน) เปนญาณจริยา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติ 
 สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลสมาบัติ อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ 
 อรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ เปนญาณจริยา ฯ 



      [๑๗๐] คําวา ญาณจริยา ความวา ชื่อวาญาณจริยา เพราะอรรถวา 
 กระไร ฯ 
      ชื่อวาญาณจริยา เพราะอรรถวาประพฤติไมมีราคะ ประพฤติไมโทสะ 
 ฯลฯ ประพฤติไมมีอนุสัย ประพฤติไมประกอบดวยราคะ ประพฤติไมประกอบ 
 ดวยโทสะ ประพฤติไมประกอบดวยโมหะ ประพฤติไมประกอบดวยมานะ ฯลฯ 
 ไมประกอบดวยทิฐิ ไมประกอบดวยอุทธัจจะ ไมประกอบดวยวิจิกิจฉา ไม 
 ประกอบดวยอนุสัย ประกอบดวยกุศลธรรม ไมประกอบดวยอกุศลกรรม 
 ไมประกอบดวยกรรมมีโทษ ประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ไมประกอบดวยกรรม 
 ดํา ประกอบดวยกรรมขาว ประกอบดวยกรรมมีสุขเปนกําไร ไมประกอบดวย 
 กรรมมีทุกขเปนกําไร ประพฤติประกอบดวยกรรมมีสุขเปนวิบาก ประพฤติไม 
 ประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในญาณ ญาณมีจริยาเห็นปานนี้ 
 เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา ญาณจริยา นี้ชื่อวาญาณจริยา วิญญาณจริยา อัญญาณ- 
 *จริยา ญาณจริยา ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะ 
 อรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยา 
 นานัตตญาณ ฯ 
      [๑๗๑] ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณอยางไร 
 ภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตรภูมิ ฯ 
      [๑๗๒] กามาวจรภูมิเปนไฉน ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา 
 สัญญา สังขาร วิญญาณ อันทองเที่ยว คือ นับเน่ืองในโอกาสนี้ ขางลางตลอด 
 ไปจนถึงอเวจีนรกเปนที่สุด ขางบนขึ้นไปจนถึงเทวดาชาวปรนิมมิตวสวดีเปนที่สุด 
 นี้เปนกามาวจรภูมิ ฯ 
      [๑๗๓] รูปาวจรภูมิเปนไฉน ธรรม คือ จิตและเจตสิกของบุคคล 
 ผูเขาสมาบัติ ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก หรือของทานผูมธีรรมเปนเคร่ืองอยู 
 เปนสุขในปจจบัุน อันทองเที่ยว คือ นับเนื่องโอกาสนี้ ขางลางต้ังแตพรหมโลก 
 ขึ้นไปจนถึงเทวดาชั้นอกนิฏฐขางบนเปนที่สดุ นี้ชื่อวารูปาวจรภูมิ ฯ 
      [๑๗๔] อรูปาวจรภูมิเปนไฉน ธรรม คือ จิตและเจตสิกของบุคคล 
 ผูเขาสมาบัติ ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก หรือของทานผูมธีรรมเปนเคร่ืองอยู 
 เปนสุขในปจจบัุน อันนับเนื่องในโอกาสนี้ ขางลางต้ังแตเทวดาผูเขาถึงชั้นอากา- 
 *สานัญจายตนภพ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
 ขางบนเปนที่สุด นี้ชื่อวาอรูปาวจรภูมิ ฯ 
      [๑๗๕] โลกุตรภูมิเปนไฉน มรรค ผล และนิพพานธาตุอันปจจัย 
 ไมปรุงแตง อันเปนโลกุตระ นี้ชื่อวาโลกุตรภูมิ ภูมิ ๔ เหลาน้ี ฯ 
      [๑๗๖] ภูมิ ๔ อีกประการหนึ่ง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 



 อิทธิบาท ๔ ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปาวจรสมาบัติ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ 
 ปฏิปทา ๔ อารมณ ๔ อริยวงศ ๔ สังคหวัตถุ ๔ จักร ๔ ธรรมบท ๔ ภูมิ ๔ 
 เหลานี้ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะ 
 เหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณ ฯ 
      [๑๗๗] ปญญาในการกําหนดธรรม ๙ เปนธรรมนานัตตญาณอยางไร 
 พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายอยางไร ยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปน 
 ฝายกุศล เปนฝายอกุศล  เปนฝายอัพยากฤต ยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝาย 
 กุศล เปนฝายอพัยากฤต ยอมกาํหนดอรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอพัยา 
 กฤต ยอมกําหนดโลกุตรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต ฯ 
      [๑๗๘] พระโยคาวจรยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝาย 
 อกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางไร ยอมกําหนดกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนฝายกุศล 
 ยอมกําหนดอกุศลธรรมบถ ๑๐ เปนฝายอกุศล ยอมกําหนดรูป วิบากและกิริยา 
 เปนฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝาย 
 อกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ 
      [๑๗๙] พระโยคาวจรยอมกาํหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกศุล เปนฝาย 
 อัพยากฤต อยางไร ยอมกําหนดฌาน ๔ ของบุคคลผูยังอยูในโลกน้ี เปนฝาย 
 กุศล ยอมกําหนดฌาน ๔ ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก เปนฝายอัพยากฤต 
 พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ 
      [๑๘๐] พระโยคาวจรยอมกาํหนดอรูปาวจรธรรม เปนฝายกุศล เปน 
 ฝายอัพยากฤต อยางไร ยอมกาํหนดอรูปาวจรสมาบัติ ๔ ของบุคคลผูยังอยูใน 
 โลกนี้ เปนฝายกุศล ยอมกําหนดอรูปาวจรสมาบัติ ๔ ของบุคคลผูเกดิใน 
 พรหมโลก เปนฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนดอรูปาวจรธรรมเปนฝาย 
 กุศล เปนฝายอพัยากฤต อยางนี้ ฯ 
      [๑๘๑] พระโยคาวจรยอมกาํหนดโลกุตรธรรม เปนฝายกศุล เปนฝาย 
 อัพยากฤต อยางไร ยอมกําหนดอริยมรรค ๕ เปนฝายกุศล ยอมกําหนด 
 สามัญญผล ๔ และนิพพาน เปนฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนด 
 โลกุตรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ 
      [๑๘๒] ธรรมมีความปราโมทยเปนเบ้ืองตน ๙ ประการ เมื่อพระโยคาว- 
 *จรมนสิการโดยความไมเทีย่ง ยอมเกดิปราโมทย เมือ่ถึงความปราโมทย ยอม 
 เกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุข 
 จิตยอมต้ังมั่น เมื่อจิตต้ังมั่น ยอมรูยอมเห็นตามความเปนจริง เมื่อรูเห็นตามความ 
 เปนจริงยอมเบ่ือหนาย เมื่อเบ่ือหนายยอมคลายความกําหนัด เพราะคลายความ 
 กําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมเกิด 



 ปราโมทย ฯลฯ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย เมือ่ 
 มนสิการรูปโดยความไมเที่ยง ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการรูปโดยความ 
 เปนทุกข ฯลฯ เมื่อมนสิการรูปโดยความเปนอนัตตา ฯลฯ เมื่อมนสิการ 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ โดยความ 
 ไมเที่ยง ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการชราและมรณะโดยความเปนทุกข 
 ยอมเกดิปราโมทย เมื่อมนสิการชราและมรณะโดยความเปนอนัตตา ยอมเกดิ 
 ปราโมทย เมื่อถึงความปราโมทย ยอมเกิดปติ เมื่อใจเกดิปติ กายยอมสงบ 
 ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุข จิตยอมต้ังมั่น เมื่อจติต้ังมั่น ยอมรู 
 ยอมเห็นตามความเปนจริง เมือ่รูเห็นตามความเปนจริงยอมเบ่ือหนาย เมื่อ 
 เบ่ือหนายยอมคลายความกําหนัด เพราะคลายความกําหนัด จิตยอมหลุดพน 
 ธรรมมีความปราโมทยเปนเบ้ืองตน ๙ ประการนี้ ฯ 
      [๑๘๓] ธรรมมีโยนิโสมนนิการเปนเบ้ืองตน ๙ ประการ เมื่อพระ 
 โยคาวจรมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความไมเทีย่ง ยอมเกิดปราโมทย 
 เมื่อถึงความปราโมทย ยอมเกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบ 
 ยอมไดเสวยความสุข ผูมีความสุข จิตยอมต้ังมั่น ยอมรูชัดตามความเปนจริง 
 ดวยจิตอันต้ังมั่นวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนทุกข ยอมเกิด 
 ปราโมทย ... เมื่อมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิด 
 ปราโมทย ฯลฯ เมื่อมนสิการรูปโดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง 
 ยอมเกดิปราโมทย เมื่อมนสิการรูปโดยอุบายอนัแยบคาย โดยความเปนทุกข 
 ยอมเกดิปราโมทย เมื่อมนสิการรูปโดยอุบายอนัแยบคาย โดยความเปนอนัตตา 
 ยอมเกดิปราโมทย ฯลฯ เมื่อมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ โดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง 
 ยอมเกดิปราโมทย เมื่อมนสิการชราและมรณะโดยอุบายอันแยบคาย โดยความ 
 เปนทุกข ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการชราและมรณะโดยอุบายอันแยบคาย 
 โดยความเปนอนัตตา ยอมเกดิปราโมทย เมือ่ถึงความปราโมทย ยอมเกิดปติ 
 เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมกีายสงบยอมไดเสวยสขุ ผูมีความสุข จิตยอม 
 ต้ังมั่น ยอมรูชัดตามความเปนจริงดวยจิตอันต้ังมั่นวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั 
 นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา ธรรมอันมีโยนโิสมนสิการเปนเบ้ืองตน ๙ 
 ประการนี้ ฯ 
      [๑๘๔] ความตาง ๙ ประการ ความตางแหงผัสสะอาศัยความตางแหง 
 ธาตุเกิดขึ้น ความตางแหงเวทนาอาศัยความตางแหงผัสสะเกิดขึ้น ความตางแหง 
 สัญญาอาศัยความตางแหงเวทนาเกิดขึ้น ความตางแหงความดําริอาศัยความตางแหง 



 สัญญาเกิดขึ้น ความตางแหงฉันทะอาศัยความตางแหงความดําริเกิดขึ้น ความ 
 ตางแหงความเรารอน อาศัยความตางแหงฉันทะเกดิขึ้น ความตางแหงการแสวงหา 
 อาศัยความตางแหงความเรารอนเกิดขึ้น ความตางแหงการได (รูปเปนตน) อาศัย 
 ความตางแหงการแสวงหาเกิดขึ้น ความตาง ๙ ประการนี้ ชื่อวาญาณ เพราะ 
 อรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
 ปญญาในการกําหนดธรรม ๙ ประการ เปนธรรมนานัตตญาณ ฯ 
      [๑๘๕] ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐญาณอยางไร ปญญาเคร่ืองกําหนด 
 รูเปนติรณัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองละเปนปริจจาคัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองเจริญเปน 
 เอกรสัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองกระทําใหแจง เปนผัสสนัฏฐญาณ ฯ 
      พระโยคาวจรรูยิ่งธรรมใดๆ แลว เปนอันรูธรรมน้ันๆ แลว กําหนด 
 รูธรรมใดๆ แลว เปนอันพิจารณาธรรมนั้นๆ แลว ละธรรมใดๆ ไดแลว 
 เปนอันสละธรรมนั้นๆ  แลว เจริญธรรมใดๆ แลว ธรรมน้ันๆ ยอมมีกิจเปน 
 อันเดียวกัน กระทําใหแจงธรรมใดแลว เปนอนัถูกตองธรรมนั้นๆ แลว ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองกําหนด 
 รูเปนติรณัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองละเปนปริจจาคัฏฐญาณ ปญญเคร่ืองเจริญเปน 
 เอกรสัฏฐญาณ ปญญาเคร่ืองกระทําใหแจงเปนผัสสนัฏฐญาณ ฯ 
      [๑๘๖] ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา 
 ในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงนิรุติ 
 เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
 ญาณอยางไร ฯ 
      สัทธินทรียเปนธรรม วิริยินทรียเปนธรรม สตินทรียเปนธรรม 
 สมาธินทรียเปนธรรม ปญญินทรียเปนธรรม สัทธินทรียเปนธรรมอยางหน่ึง 
 สมาธินทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง สตินทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง สมาธินทรียเปน 
 ธรรมอยางหนึ่ง ปญญาญินทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูธรรมตางๆ 
 เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล 
 เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรม 
 ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๘๗] สภาพวานอมใจเชือ่เปนอรรถ สภาพวาประคองไวเปนอรรถ 
 สภาพวาเขาไปต้ังไวเปนอรรถ สภาพวาไมฟุงซานเปนอรรถ สภาพวาเห็นเปนอรรถ 
 สภาพวานอมใจเชื่อเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพวาประคองไวเปนอรรถอยางหนึ่ง 
 สภาพวาเขาไปต้ังไวเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพวาฟุงซานเปนอรรถอยางหน่ึง 
 สภาพวาเห็นเปนอรรถอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด 



 เปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น ทานจึง 
 กลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๘๘] การระบุพยัญชนะและนิรุติ เพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ 
 การระบุพยัญชนะและนิรุติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหน่ึง 
 อรรถนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณ เปนอันรูเฉพาะ 
 นิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาใน 
 ความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๘๙] ญาณในธรรม ๕ ในอรรถ ๕ ญาณในนิรุติ ๑๐ ญาณในธรรม 
 เปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง 
 พระโยคาวจรรูญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณใดเปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ 
 ดวยญาณน้ันนัน่แล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหง 
 ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๐] สัทธาพละเปนธรรม วิริยพละเปนธรรม สติพละเปนธรรม 
 สมาธิพละเปนธรรม ปญญาพละเปนธรรม สทัธาพละเปนธรรมอยางหนึ่ง วิริยพละ 
 เปนธรรมอยางหน่ึง สติพละเปนธรรมอยางหน่ึง สมาธิพละเปนธรรมอยางหน่ึง 
 ปญญาพละเปนธรรมอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด 
 เปนอันรูธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๑] สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธาเปนอรรถ 
 สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความเกียจครานเปนอรรถ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะ 
 ความประมาทเปนอรรถ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความฟุงซานเปนอรรถ สภาพ 
 อันไมหวั่นไหวเพราะอวิชชาเปนอรรถ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความเปน 
 ผูไมมีศรัทธาเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพอันไมหว่ันไหวเพราะความเกยีจครานเปน 
 อรรถอยางหนึ่ง สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความประมาทเปนอรรถอยางหนึ่ง 
 สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความฟุงซานเปนอรรถอยางหน่ึง สภาพอันไมหวั่นไหว 
 เพราะอวิชชาเปนอรรถอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด 
 เปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึง 
 กลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๒] การระบุพยัญชนะและนิรุติ เพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ 
 การระบุพยัญชนะและนิรุติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหน่ึง 
 อรรถนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอนั 
 รูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 



      [๑๙๓] ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณ 
 ในนิรุติ ๑๐ ประการ ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในธรรมเปนอยางหนึง่ 
 ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูญาณตางๆ 
 เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยดวยญาณน้ันนั่นแล 
 เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณ 
 ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๔] สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค 
 ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค 
 เปนธรรมแตละอยางๆ สติสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนธรรม 
 อยางหนึ่งๆ พระโยคาวจรรูธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรม 
 ตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาใน 
 ความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมทาญาณ ฯ 
      [๑๙๕] สภาพที่ต้ังมั่น สภาพที่เลือกเฟน สภาพที่ประคองไว สภาพ 
 ที่แผซานไป สภาพที่สงบ สภาพที่ไมฟุงซาน สภาพที่พิจารณาหาทาง สภาพ 
 ที่เขาไปต้ังอยู เปนอรรถ [แตละอยาง] สภาพที่ต้ังมั่น ... สภาพที่พิจารณาหาทาง 
 เปนอรรถอยางหนึ่งๆ พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอนั 
 รูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๖] การระบุพยัญชนะและนิรุติเพ่ือแสดงธรรม ๗ ประการ การ 
 ระบุพยัญชนะและนิรุติเพ่ือแสดงอรรถ ๗ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหนึ่ง 
 อรรถนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอนั 
 รูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๗] ญาณในธรรม ๗ ประการ ญาณในอรรถ ๗ ประการ ญาณ 
 ในนิรุติ ๑๔ ประการ ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง 
 ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอัน 
 รูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๘] สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมนัตะ 
 สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนธรรมแตละอยางๆ 
 สัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ เปนธรรมอยางหนึ่งๆ พระโยคาวจรรูธรรมตางๆ 
 เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล 
 เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรม 



 ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๑๙๙] สภาพที่เห็น สภาพที่ดําริ สภาพที่กําหนดเอา สภาพที่เปน 
 สมุฏฐาน สภาพที่ขาวผอง สภาพที่ประคองไว สภาพที่ต้ังมั่น สภาพที่ไมฟุงซาน 
 เปนอรรถแตละอยางๆ สภาพที่เห็น ... สภาพที่ไมฟุงซาน เปนอรรถอยางหน่ึงๆ 
 พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ 
 ดวยญาณน้ันนัน่แล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ 
 เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๒๐๐] การระบุพยัญชนะและนิรุติเพ่ือแสดงธรรม ๘ ประการ การระบุ 
 พยัญชนะและนิรุติเพ่ือแสดงอรรถ ๘ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหนึ่ง อรรถนิรุติ 
 เปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูนิรุติตางๆ เหลาน้ีดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะ 
 นิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญา 
 ในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๒๐๑] ญาณในธรรม ๘ ประการ ญาณในอรรถ ๘ ประการ ญาณใน 
 นิรุติ ๑๖ ประการ ญาณในธรรมเปนอยางหนึง่ ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง 
 ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปน 
 อันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณน้ันนัน่แล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา 
 ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทา 
 ญาณ ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความ 
 ตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางปฏิญาณ เปนปฏิภาณ 
 ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๒๐๒] ปญญาในความตางวิหารธรรม เปนวิหารัฏฐญาณ ปญญาใน 
 ความตางแหงสมาบัติ เปนสมาปตตัฏฐญาณ ปญญาในความตางแหงวิหาร- 
 *สมาบัติ เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณอยางไร ฯ 
      พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไป 
 ในนิพพานอันไมมีสังขารนิมติ ถูกตองแลวซ่ึงสังขารนิมิตดวยญาณ ยอมพิจารณา 
 เห็นความเสื่อมไป วิหารธรรมน้ันชื่อวา อนมิิตตวิหาร พิจารณาเห็นตัณหา 
 อันเปนที่ต้ังโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีตัณหาเปนที่ต้ัง 
 ถูกตองแลวซ่ึงตัณหาดวยญาณ ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรม นั้น 
 ชื่อวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเห็นความถือมั่นวาตนโดยความเปนภัย มีจิต 
 นอมไปในนิพพานอันวางจากตน ถูกตองแลวซ่ึงความถือมั่นวาตนดวยญาณ 
 ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรมนั้นชื่อวา สุญญตวิหาร ฯ 



      [๒๐๓] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิตโดยความเปนภัย มี 
 จิตนอมไปในนิพพานอันไมมีสังขารนิมิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึง 
 นิพพานอันเปนที่ดับ ไมมีสังขารนิมิตแลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตสมาบัติ 
 พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมม ี
 ตัณหาเปนที่ต้ัง เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมี 
 ตัณหาเปนที่ต้ัง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณา 
 เห็นความถือมั่นวาตนโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางจากตน 
 เพิกเฉยความเปนไปแลวคํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางจากตน แลวยอมเขา 
 สมาบัติ นี้ชื่อวา สุญญตสมาบัติ ฯ 
      [๒๐๔] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิต โดยความเปนภัย ม ี
 จิตนอมไปในนิพพานอันไมมีสังขารนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสือ่ม 
 ไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมีสังขารนิมติ 
 แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหาอัน 
 เปนที่ต้ังโดยความเปนภัย มีจตินอมไปในนิพพานอันไมมีตัณหาเปนที่ต้ัง ถูก 
 ตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คาํนึงถึงนิพพาน 
 อันเปนที่ดับ ไมมีตัณหาเปนที่ต้ัง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิต- 
 *วิหารสมาบัติ พิจารณาเห็นความถือมั่นวาตนโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปใน 
 นิพพานอันวางจากตน ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความ 
 เปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางจากตน แลวยอมเขาสมาบัติ 
 นี้ชื่อวา สุญญตวิหารสมาบัติ ฯ 
      [๒๐๕] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย มีจิต 
 นอมไปในนิพพานอันไมมีรูปนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป 
 วิหารธรรมนี้ชื่อวา อนิมิตตวิหาร พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงรูปโดย 
 ความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง ถูกตองแลวๆ ยอมเห็น 
 ความเสื่อมไป วิหารธรรม นี้ชื่อวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเห็นความถือ 
 มั่นวารูปโดยความเปนภัย มีจตินอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ 
 ยอมเห็นความเส่ือมไป วิหารธรรมนี้ชื่อวา สุญญตวิหาร ฯ 
      [๒๐๖] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย มีจิต 
 นอมไปในนิพพานอันไมมีนมิิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คาํนึงถึงนิพพานอัน 
 เปนที่ดับ ไมมนีิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตสมาบัติ พิจารณา 
 เห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงรูปโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมี 
 ที่ต้ัง เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมีที่ต้ัง แลว 
 ยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณาเห็นความถือมั่นวารูป 



 โดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา เพิกเฉยความเปนไป 
 แลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางเปลาแลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา 
 สุญญตสมาบัติ ฯ 
      [๒๐๗] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย มีจิต 
 นอมไปในนิพพานอันไมมีนมิิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิก 
 เฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมีนิมติ แลวยอมเขา 
 สมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงรูป 
 โดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง ถูกตองแลวๆ ยอม 
 เห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ 
 ไมมีที่ต้ัง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตวิหารสมาบัติ พิจารณา 
 เห็นความถือมั่นวารูปโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูก 
 ตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คาํนึงถึงนิพพาน 
 อันเปนที่ดับวางเปลาแลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา สุญญตวิหารสมาบัติ ฯ 
      [๒๐๘] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นเวทนานิมิต ฯลฯ สัญญานิมิต 
 สังขารนิมิต วิญญาณนิมิต จักษุ ฯลฯ 
      พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณะนิมิตโดยความเปนภัย มีจิต 
 นอมไปในนิพพานอันไมมีนมิิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป วิหาร 
 ธรรมน้ีชื่อวา อนิมิตตวิหาร พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงชราและมรณะ 
 โดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง ถูกตองแลวๆ ยอม 
 เห็นความเสื่อมไป วิหารธรรมน้ีชื่อวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเห็นความถือมั่น 
 ชราและมรณะโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตอง 
 แลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรมนี้ชื่อวา สุญญตวิหาร ฯ 
      [๒๐๙] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณนิมิตโดยความเปนภัย ม ี
 จิตนอมไปในนิพพานอันไมมีนิมิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพาน 
 อันเปนที่ดับ ไมมีนิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตสมาบัติ 
 พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงชราและมรณะโดยความเปนภัย มีจิตนอม 
 ไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปน 
 ที่ดับ ไมมีที่ต้ัง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณา 
 ความถือมั่นและมรณะโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา 
 เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางเปลา แลวยอม 
 เขาสมาบัติ นี้ชื่อวา สุญญตสมาบัติ ฯ 
      [๒๑๐] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณนิมิตโดยความเปนภัย ม ี
 จิตนอมไปในนิพพานอันไมมีนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป 



 เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมนีิมิต แลวยอม 
 เขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ัง 
 แหงชราและมรณะโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง ถูก 
 ตองแลวๆยอมเห็นความเส่ือมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คาํนึงถึง 
 นิพพานอันเปนที่ดับ ไมมีที่ต้ัง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิต- 
 *วิหารสมบัติ พิจารณาเห็นความยึดมั่นชราและมรณะโดยความเปนภัย มจีิต 
 นอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิก 
 เฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางเปลา แลวยอมเขา 
 สมาบัติ นี้ชื่อวา สุญญตวิหารสมาบัติ อนิมิตตวิหารเปนอยางหนึ่ง อัปปณิหิต- 
 *วิหารเปนอยางหน่ึง สุญญตวิหารเปนอยางหนึ่ง อนิมิตตสมาบัติเปนอยาง 
 หน่ึง อัปปณิหิตสมาบัติเปนอยางหนึ่ง สุญญตสมาบัติเปนอยางหนึ่ง 
 อนิมิตตวิหารสมาบัติเปนอยางหนึ่ง อัปปณิหิตวิหารสมาบัติเปนอยางหนึ่ง สุญญต- 
 *วิหารสมาบัติเปนอยางหนึ่ง ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงวิหารธรรม เปน 
 วิหารรัฏฐญาณ ปญญาในความแตกตางแหงสมาบัติเปนสมาปตตัฏฐญาณ ปญญา 
 ในความตางแหงวิหารสมาบัติ เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณ ฯ 
      [๒๑๑] ปญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธิ 
 อันเปนเหตุไมฟุงซาน เปนอานันตริกสมาธิญาณอยางไร ฯ 
      เอกัคคตาจิตอันไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เปนสมาธิ ญาณ 
 เกิดขึ้นดวยสามารถแหงสมาธินั้น อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปดวยญาณน้ัน สมถะ 
 มีกอน ญาณมภีายหลัง ดวยประการดังนี้ ความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
 ยอมมีไดดวยญาณน้ัน เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการตัดอาสวะขาด 
 เพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธอิันเปนเหตุไมฟุงซาน เปนอานันตริกสมาธิญาณ ฯ 
      [๒๑๒] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลาน้ันเปนไฉน อาสวะ 
 เหลานั้น คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
      อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะ 
 ภวาสวะ อวิชชาสวะ (แตละอยาง) อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย ยอมสิ้น 
 ไปดวยโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิน้ไปในขณะแหงโสดาปตติมรรคนี้ 
 กามาสวะสวนหยาบ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อนัต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะน้ัน 
 ยอมสิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะแหงสกทาคามิ 
 มรรคนี้ กามาสวะทั้งสิ้น ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันต้ังอยูรวมกันกับ 
 กามาสวะน้ัน ยอมสิ้นไปดวยอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะ 



 แหงอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ อวิชชาสวะทั้งสิ้นยอมสิ้นไปดวยอรหัตตมรรค 
 อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะแหงอรหัตตมรรคน้ี ฯ 
      [๒๑๓] เอกัคคตาจิตอันไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท 
 ฯลฯ ดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา ดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถแหงการกําหนดธรรม ดวยสามารถแหงญาณ ดวยสามารถแหงความ 
 ปราโมทย ดวยสามารถแหงปฐมฌาน ดวยสามารถแหงทุติยฌาน ดวย 
 สามารถแหงตติยฌาน ดวยสามารถแหงจตุตถฌาน ดวยสามารถแหงอากา- 
 *สานัญจายตนสมาบัติ ดวยสามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ดวยสามารถ 
 แหงอากิญจัญญายตนสมาบัติ ดวยสามารถแหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
 ดวยสามารถแหงปฐวีกสิณ ดวยสามารถแหงอาโปกสิณ ดวยสามารถแหงเตโช 
 กสิณ ดวยสามารถแหงวาโยกสิณ ดวยสามารถแหงนีลกสิณ ดวยสามารถแหง 
 ปตกสิณ ดวยสามารถแหงโลหิตกสิณ ดวยสามารถแหงโอทาตกสิณ ดวยสามารถ 
 แหงอากาสกสิณ ดวยสามารถแหงวิญญาณกสิณ ดวยสามารถแหงพุทธานุสสติ 
 ดวยสามารถแหงธรรมานุสสติ ดวยสามารถแหงสังฆานุสสติ ดวยสามารถแหง 
 สีลานุสสติ ดวยสามารถแหงจาคานุสสติ ดวยสามารถแหงเทวตานุสสติ 
 ดวยสามารถแหงอานาปานสติ ดวยสามารถแหงมรณสติ ดวยสามารถแหง 
 กายคตาสติ ดวยสามารถแหงอุปสมานุสสติ ดวยสามารถแหงอุทธุมาตกสัญญา 
 ดวยสามารถแหงวินีลกสัญญา ดวยสามารถแหงวิปุพพกสัญญา ดวยสามารถ 
 แหงวิฉิททกสญัญา ดวยสามารถแหงวิกขายิตกสัญญา ดวยสามารถแหง 
 วิกขิตตกสัญญา ดวยสามารถแหงหตวิกขิตตกสัญญา ดวยสามารถแหง 
 โลหิตกสัญญา ดวยสามารถแหงปุฬุวกสัญญา ดวยสามารถแหงอัฏฐิกสัญญา 
 ดวยสามารถแหงการหายใจออกยาว ดวยสามารถแหงการหายใจเขายาว ดวย 
 สามารถแหงการหายใจออกส้ัน ดวยสามารถแหงการหายใจเขาสั้น ดวย 
 สามารถแหงความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออก ดวยสามารถแหงความ 
 เปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถแหงความระงับกายสังขารหาย 
 ใจออก ดวยสามารถแหงความระงับกายสังขารหายใจเขา ดวยสามารถแหง 
 ความรูแจงปติหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงปติหายใจเขา ดวย 
 สามารถแหงความรูแจงสุขหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงสุขหายใจ 
 เขา ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตตสังขารหายใจออก ดวยสามารถแหง 
 ความรูแจงจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถแหงความระงับจิตตสังขารหายใจ 
 ออก ดวยสามารถแหงความระงับจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถแหง 
 ความรูแจงจิตหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตหายใจเขา ดวย 
 สามารถแหงความทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ดวยสามารถแหงความทําจิตให 



 บันเทิงหายใจเขา ดวยสามารถแหงความต้ังจิตไวหายใจออก ดวยสามารถ 
 แหงความต้ังจิตไวหายใจเขา ดวยสามารถแหงความเปลื้องจิตหายใจออก ดวย 
 สามารถแหงความเปลื้องจิตหายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความไม 
 เที่ยงหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจเขา ดวย 
 สามารถแหงการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจออก ดวยสามารถแหงการ 
 พิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับ 
 หายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับหายใจเขา ดวยสามารถแหง 
 การพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็น 
 ความสละคืนหายใจเขา เปนสมาธิแตละอยางๆ ญาณยอมเกดิขึ้นดวยสามารถ 
 แหงสมาธินั้น อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปดวยญาณน้ัน สมถะมีกอน ญาณมีภาย 
 หลัง ดวยประการดังนี้ ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมีไดดวยญาณนั้น 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ ์
 แหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน เปนอานันตริกสมาธิญาณ ฯ 
      [๒๑๔] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลาน้ันเปนไฉน อาสวะ 
 เหลานั้น คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
      อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะ 
 ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย ยอมสิ้นไปดวยโสดา- 
 *ปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะแหงโสดาปตติมรรคน้ี ฯ 
      กามาสวะสวนหยาบ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันต้ังอยูรวมกนักับ 
 กามาสวะน้ัน ยอมสิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค อาสวะเหลาน้ียอมสิ้นไปใน 
 ขณะแหงสกทาคามิมรรคนี้ ฯ 
      กามาสวะทัง้สิ้น ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันต้ังอยูรวมกันกบักามาสวะ 
 นั้น ยอมสิ้นไปดวยอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะแหง 
 อนาคามิมรรคนี้ ฯ 
      ภวาสวะ อวิชชาสวะ ยอมสิ้นไปไมมีสวนเหลือดวยอรหัตมรรค 
 อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะแหงอรหัตมรรคนี้ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริสุทธิ ์
 แหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน เปนอานันตริกสมาธิญาณ ฯ 
      [๒๑๕] ทัสนาธิปไตย วิหาราธิคมอันสงบ และปญญาในความที่จิต 
 เปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวิหารญาณอยางไร ฯ 
      คําวา ทสสนาธิปเตยฺยํ ความวา อนิจจานุปสนา ทุกขานปุสนา 
 อนัตตานุปสนา การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ง การพิจารณาเห็นความทุกข 



 การพิจารณาเห็นความเปนอนัตตา ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน 
 วิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนทัสนาธิปไตยแตละอยางๆ ฯ 
      [๒๑๖] คําวา สนฺโต จ วิหาราธิคโม ความวา สุญญตวิหาร 
 อนิมิตตวิหาร อัปปณิหิตวิหาร เปนวิหาราธิคมอันสงบแตละอยางๆ ฯ 
      คําวา ปณีตาธิมุตฺตตา ความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันวาง 
 เปลา ความที่จติเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีนิมติร ความที่จิตเปน 
 ธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีที่ต้ัง เปนความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไปใน 
 ผลสมาบัติอันประณีตแตละอยางๆ ฯ 
      คําวา อรณวิหาโร ความวา ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 
 อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปนอรณ- 
 *วิหารแตละอยางๆ ฯ 
      คําวา อรณวิหาโร ความวา ชื่อวาอรณวิหาร เพราะอรรถวากระไร 
 ชื่อวาอรณวิหาร เพราะอรรถวา นําเสียซ่ึงนิวรณดวยปฐมฌาน นําเสียซ่ึงวิตก- 
 *วิจารดวยทุติยฌาน นําเสียซ่ึงปติดวยตติยฌาน นําเสียซ่ึงสุขและทุกขดวย 
 จตุตถฌาน นําเสียซ่ึงรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานญั- 
 *จายตนสมาบัติ นําเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนสัญญา ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
 นําเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนสัญญา ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นําเสียซ่ึง 
 อากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ชื่อวาอรณวิหาร ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ทัสนาธิปไตย วิหาราธิคมอันสงบ และปญญาใน 
 ความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวิหารญาณ ฯ 
      [๒๑๗] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ดวยความเปนผูประกอบ 
 ดวยพละ ๒ ดวยความระงับสังขาร ๓ ดวยญาณจริยา ๑๖ และดวยสมาธจิริยา 
 ๙ เปนนิโรธสมาปตติญาณอยางไร ฯ 
      คําวา ดวยพละ ๒ ความวา พละ ๒ คือสมถพละ ๑ วิปสนาพละ ๑ ฯ 
      [๒๑๘] สมถพละเปนไฉน ความที่จิตมีอารมณเปนอันเดยีวไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท ดวยสามารถ 
 แหงอาโลกสัญญา ดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน ฯลฯ ดวยสามารถแหงการ 
 พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความ 
 สละคืนหายใจเขา เปนสมถพละแตละอยางๆ ฯ 
      [๒๑๙] คําวา สมถพลํ ความวา ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถ 
 วากระไร ฯ 
      ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวา ไมหว่ันไหวเพราะนิวรณ ดวยปฐมฌาน 



 ไมหว่ันไหวเพราะวิตกวิจาร ดวยทุติยฌาน ไมหว่ันไหวเพราะปติ ดวยตติยฌาน 
 ไมหว่ันไหวเพราะสุขและทกุข ดวยจตุตถฌาน ไมหว่ันไหว เพราะรูปสัญญา 
 ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ไมหว่ันไหวเพราะ 
 อากาสานัญจายตนสัญญา ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ไมหว่ันไหวเพราะ 
 อากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไมหว่ันไหว 
 ไมกวัดแกวงไมคลอนแคลน เพราะอุทธัจจะ เพราะกิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะ 
 และเพราะขันธ นี้ชื่อวาสมถพละ ฯ 
      [๒๒๐] วิปสนาพละเปนไฉน อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา 
 อนัตตานุปสนา นิพพิทานุปสนา วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคา- 
 *นุปสนา การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละ 
 คืนในรูป ฯลฯ ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ การพิจารณาเห็น 
 ความไมเทีย่งในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละ 
 คืนในชราและมรณะ เปนวิปสนาพละแตละอยางๆ ฯ 
      [๒๒๑] คําวา วิปสฺสนาพลํ ความวา ชื่อวาวิปสนาพละ เพราะ 
 อรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาวิปสนาพละ เพราะอรรถวา ไมหว่ันไหวเพราะนิจจสัญญา 
 ดวยอนิจจานปุสนา ไมหว่ันไหวเพราะสุขสัญญา ดวยทุกขานุปสนา ไมหว่ันไหว 
 เพราะอัตตสัญญา ดวยอนัตตานุปสนา ไมหว่ันไหวเพราะความเพลิดเพลิน ดวย 
 นิพพิทานุปสนา ไมหว่ันไหวเพราะความกําหนัด ดวยวิราคานุปสนา ไมหว่ันไหว 
 เพราะสมุทัย ดวยนิโรธานุปสนา ไมหว่ันไหวเพราะความถือมั่น ดวยปฏินิสสัคคานุ- 
 *ปสนา ไมหว่ันไหว ไมกวัดแกวง ไมคลอนแคลน เพราะอวิชชา เพราะกิเลส 
 อันสหรคตดวยอวิชชา และเพราะขันธ นี้ชื่อวาวิปสนาพละ ฯ 
      [๒๒๒] คําวา ดวยการระงบัสังขาร ๓ ความวา ดวยการระงับสังขาร 
 ๓ เปนไฉน วิตกวิจารเปนวจีสงัขารของทานผูเขาทุติยฌานระงับไป ลมอัสสาส- 
 *ปสสาสะเปนกายสังขารของทานผูเขาจตุตถฌาน ระงับไป สัญญาและเวทนา 
 เปนจิตตสังขารของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ระงับไป ดวยการระงับสังขาร 
 ๓ เหลานี้ ฯ 
      [๒๒๓] คําวา ดวยญาณจริยา ๑๖ ความวา ดวยญาณจริยา ๑๖ 
 เปนไฉน อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา นิพพิทานุปสนา 
 วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา วิวัฏฏนานุปสนา โสดา- 
 *ปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติ สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลสมาบัติ 
 อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ อรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ เปนญาณจริยา 
 แตละอยาง ๆ ดวยญาณจริยา ๑๖ นี้ ฯ 



      [๒๒๔] คําวา ดวยสมาธิจริยา ๙ ความวา ดวยสมาธิจริยา ๙ 
 เปนไฉน ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
 เปนสมาธิจริยาแตละอยางๆ วิตกวิจาร ปติ สุข และเอกัคคตาจิต เพ่ือประโยชน 
 แกการไดปฐมฌาน ฯลฯ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตาจิต เพ่ือประโยชน 
 แกการไดเนวสญัญานาสัญญายตนสมาบัติ ดวยสมาธิจริยา ๙ นี้ ฯ 
      [๒๒๕] คําวา วสี ความวา วสี ๕ ประการ คือ อาวัชชนาวสี 
 ๑ สมาปชชนาวสี ๑ อธิษฐานวสี ๑ วุฏฐานวสี ๑ ปจจเวกขณวสี ๑ ฯ 
      สมาปตติลาภีบุคคลคํานึงถึงปฐมฌานได ณ สถานที่และขณะตามที ่
 ปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการคํานึงถึง เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาอาวัชชนาวสี 
 สมาปตติลาภีบุคคลเขาปฐมฌานได ณ สถานที่ และขณะตามที่ปรารถนา ไมม ี
 ความเนิ่นชาในการเขา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสมาปชชนาวสี สมาปตติลาภีบุคคล 
 อธิษฐานปฐมฌานได ณ สถานที่และขณะตามท่ีปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการ 
 อธิษฐาน เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาอธิษฐานวสี สมาปตติลาภีบุคคลออกปฐมฌาณได 
 ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการออก เพราะเหตุนั้น 
 จึงชื่อวาวุฏฐานวสี สมาปตติลาภีบุคคลพิจารณาปฐมฌานได ณ สถานที่และขณะ 
 ตามที่ปรารถนา ไมมีความเนิน่ชาในการพิจารณา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา 
 ปจจเวกขณวส ีสมาปตติลาภีบุคคลคํานึงถึงทุติยฌาน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตน 
 สมาบัติได ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการคํานึงถึง 
 เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาอาวัชชนาวสี สมาปตติลาภีบุคคลเขา ฯลฯ อธิษฐาน ออก 
 พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา 
 ไมมีความเนิ่นชาในการพิจารณา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาปจจเวกขณวสี วสี ๕ 
 ประการนี้ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ดวยความ 
 เปนผูประกอบดวยพละ ๒ ดวยความระงับสังขาร ๓ ดวยญานจริยา ๑๖ และดวย 
 สมาธิจริยา ๙ เปนนิโรธสมาปตติญาณ ฯ 
      [๒๒๖] ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกิเลส และขันธ 
 ของบุคคลผูรูสึกตัว เปนปรินิพพานญาณอยางไร ฯ 
      สัมปชานบุคคลในศาสนานี้ ยอมยังความเปนไปแหงกามฉันทะใหสิ้นไป 
 ดวยความไมพยาบาท ฯลฯ แหงถีนมิทธะใหสิ้นไป ดวยอาโลกสัญญา ฯลฯ 
 แหงอุทธัจจะใหสิ้นไป ดวยความไมฟุงซาน ฯลฯ แหงวิจิกิจฉาใหสิ้นไป ดวยการ 
 กําหนดธรรม ฯลฯ แหงอวิชชาใหสิ้นไป ดวยญาณ แหงความไมยินดี ดวยความ 



 ปราโมทย ยังความเปนไปแหงนิวรณใหสิ้นไป ดวยปฐมฌาน ฯลฯ ยังความ 
 เปนไปแหงกิเลสทั้งปวงใหสิ้นไป ดวยอรหัตมรรค ฯ 
       อีกประการหนึ่ง ความเปนไปแหงจักษุนี้แล ของสัมปชานบุคคลผูนิพพาน 
 ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ยอมสิ้นไป และความเปนไปแหงจักษุอื่นยอม 
 ไมเกิดขึ้น ความเปนไปแหงหู ฯลฯ ความเปนไปแหงจมูก ความเปนไปแหงลิน้ 
 ความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหงใจนี้แล ของสัมปชานบุคคลผูนิพพานดวย 
 อนุปาทิเสสนพิพานธาตุ ยอมสิ้นไป และความเปนไปแหงใจอ่ืนยอมไมเกดิขึ้น 
 ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกเิลสและขันธ ของสัมปชานบุคคล 
 นี้เปนปรินิพพานญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกเิลส 
 และขันธของบุคคลผูรูสึกตัว เปนปรินิพพานญาณ ฯ 
      [๒๒๗] ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง ในการตัดขาด 
 โดยชอบและในนิโรธ เปนสมสีสัฏฐญาณอยางไร ฯ 
      คําวา ธรรมทั้งปวง คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม 
 อกุศลธรรม อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม 
 โลกุตตรธรรม ฯ 
      [๒๒๘] คําวา ในการตัดขาดโดยชอบ ความวา พระโยคาวจรยอม 
 ตัดกามฉันทะขาดโดยชอบ ดวยเนกขมัมะ ยอมตัดพยาบาทขาดโดยชอบ ดวยความ 
 ไมพยาบาท ยอมตัดถีนมิทธะขาดโดยชอบ ดวยอาโลกสัญญา ยอมตัดอุทธัจจะขาด 
 โดยชอบ ดวยความไมฟุงซาน ยอมตัดวิจิกจิฉาขาดโดยชอบ ดวยการกําหนดธรรม 
 ยอมตัดอวิชชาขาดโดยชอบ ดวยญาณ ยอมตัดอรติขาดโดยชอบ ดวยความปราโมทย 
 ยอมตัดนิวรณขาดโดยชอบ ดวยปฐมฌาน ฯลฯ ยอมตัดกิเลสท้ังปวงขาดโดยชอบ 
 ดวยอรหัตมรรค ฯ 
      [๒๒๙] คําวา ในนิโรธ ความวา พระโยคาวจรยอมทํากามฉันทะ 
 ใหดับ ดวยเนกขัมมะ ยอมทําพยาบาทใหดับ ดวยความไมพยาบาท ยอมทําถีนมิทธะ 
 ใหดับ ดวยอาโลกสัญญา ยอมทําอุทธัจจะใหดับ ดวยความไมฟุงซาน ยอมทํา 
 วิจิกิจฉาใหดับ ดวยการกําหนดธรรม ยอมทําอวิชชาใหดับดวยญาณ ยอมทาํอรติให 
 ดับ ดวยความปราโมทย ยอมทํานิวรณใหดับ ดวยปฐมฌาน ฯลฯ ยอมทํากเิลส 
 ทั้งปวงใหดับ ดวยอรหัตมรรค ฯ 
      [๒๓๐] คําวา ความไมปรากฏ ความวา บุคคลผูไดเนกขมัมะ 
 กามฉันทะยอมไมปรากฏ ผูไดความไมพยาบาท ความพยาบาทยอมไมปรากฏ ผูได 
 อาโลกสัญญา ถีนมิทธะยอมไมปรากฏ ผูไดความไมฟุงซาน อุทธัจจะยอม 



 ไมปรากฏ ผูไดการกําหนดธรรม วิจิกิจฉายอมไมปรากฏ ผูไดญาณ อวิชชายอม 
 ไมปรากฏ ผูไดความปราโมทย อรติยอมไมปรากฏ ผูไดปฐมฌาน นิวรณยอม 
 ไมปรากฏ ฯลฯ ผูไดอรหัตมรรค กิเลสทั้งปวงยอมไมปรากฏ ฯ 
      [๒๓๑] คําวา สงบ ความวา เนกขัมมะเปนธรรมสงบ เพราะทาน 
 ละกามฉันทะเสียแลว ความไมพยาบาทเปนธรรมสงบ เพราะทานละความพยาบาท 
 เสียแลว อาโลกสัญญาเปนธรรมสงบ เพราะทานละถีนมิทธะเสียแลว ความไม 
 ฟุงซานเปนธรรมสงบ เพราะทานละอุทธัจจะเสียแลว การกาํหนดธรรมเปน 
 ธรรมสงบ เพราะทานละวจิิกิจฉาเสียแลว ญาณเปนธรรมสงบ เพราะทาน 
 ละอวิชชาเสียแลว ความปราโมทยเปนธรรมสงบ เพราะทานละอรติเสียแลว 
 ความปราโมทยเปนธรรมสงบ เพราะทานละอรติเสียแลว ปฐมฌานเปนธรรมสงบ 
 เพราะทานละนิวรณเสียแลว ฯลฯ อรหัตมรรคเปนธรรมสงบ เพราะทานละกิเลส 
 ทั้งปวงเสียแลว ฯ 
      [๒๓๒] คําวา เปนประธาน ความวา ธรรมเปนประธาน ๑๓ ประการ 
 คือ ตัณหามีความกังวลเปนประธาน ๑ มานะมีความผูกพันเปนประธาน ๑ ทิฐิ 
 มีความยึดมั่นเปนประธาน ๑ อุทธัจจะมีความฟุงซานเปนประธาน ๑ อวิชชามีกิเลส 
 เปนประธาน ๑ ศรัทธามีความนอมใจเชือ่เปนประธาน ๑ วิริยะมีความประคองไว 
 เปนประธาน ๑ สติมีการเขาไปต้ังไวเปนประธาน ๑ สมาธิมีความไมฟุงซาน 
 เปนประธาน ๑ ปญญามีความเห็นเปนประธาน ๑ ชีวิตินทรียมีความเปนไป 
 เปนประธาน ๑ วิโมกขมีอารมณเปนประธาน ๑ นิโรธมีสังขารเปนประธาน ๑ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง ในการ 
 ตัดขาดโดยชอบและในนิโรธ เปนสมสีสัฏฐญาณ ฯ 
      [๒๓๓] ปญญาในความส้ินไปแหงกิเลสอนัหนา สภาพตาง ๆ และเดช 
 เปนสัลเลขัฏฐญาณอยางไร ฯ 
      คําวา หนา คือ ราคะหนา โทสะหนา โมหะหนา ความโกรธ 
 ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความ 
 เจาเลห ความโออวด หัวดื้อ ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่นทาน 
 ความมัวเมา ความประมาท กเิลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง 
 กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง เปนกิเลสหนา ฯ 
      [๒๓๔] คําวา สภาพตาง ๆ และสภาพเดียว ความวา กามฉันทะ 
 เปนสภาพตาง เนกขัมมะเปนสภาพเดียว พยาบาทเปนสภาพตาง ความไม 
 พยาบาทเปนสภาพเดียว ถีนมิทธะเปนสภาพตาง อาโลกสัญญาเปนสภาพเดียว 
 อุทธัจจะเปนสภาพตาง ความไมฟุงซานเปนสภาพเดียว วิจิกิจฉาเปนสภาพตาง 



 การกําหนดธรรมเปนสภาพเดยีว อวิชชาเปนสภาพตาง ญาณเปนสภาพเดยีว 
 อรติเปนสภาพตาง ความปราโมทยเปนสภาพเดียว นิวรณเปนสภาพตาง 
 ปฐมฌานเปนสภาพเดียว ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเปนสภาพตาง อรหัตมรรคเปน 
 สภาพเดียว ฯ 
      [๒๓๕] คําวา เดช ความวา เดชมี ๕ คือ จรณเดช คุณเดช 
 ปญญาเดช บุญญเดช ธรรมเดช บุคคลผูมีจติอันกลาแข็ง ยอมยังเดชคือความ 
 เปนผูทุศีลใหสิน้ไปดวยเดชคอืศีลเคร่ืองดําเนินไป ยอมยังเดชมิใชคุณใหสิน้ไป 
 ดวยเดชคอืคุณ ยอมยังเดชคือความเปนผูมีปญญาทรามใหสิ้นไปดวยเดชคอืปญญา 
 ยอมยังเดชมิใชบุญใหสิ้นไปดวยเดชคือบุญ ยอมยังเดชมิใชธรรมใหสิ้นไปดวย 
 เดชอันเปนธรรม ฯ 
      [๒๓๖] คําวา ธรรมเครื่องขัดเกลา ความวา กามฉันทะมิใชธรรมเครื่อง 
 ขัดเกลา เนกขมัมะเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา พยาบาทมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา 
 ความไมพยาบาทเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ถีนมิทธะมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา 
 อาโลกสัญญาเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา อุทธัจจะมิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา ความไม 
 ฟุงซานเปนธรรมเครื่องขัดเกลา วิจิกิจฉามิใชเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา การกําหนด 
 ธรรมเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา อวิชชามิใชธรรมเคร่ืองขัดเกลา ญาณเปนธรรม 
 เคร่ืองขัดเกลา อรติมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา ความปราโมทยเปนธรรมเคร่ือง 
 ขัดเกลา นิวรณมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา ปฐมฌานเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ฯลฯ 
 กิเลสทั้งปวงมิใชธรรมเครื่องขดัเกลา อรหัตมรรคเปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรม ซ่ึงวาปญญาเพราะอรรถวารูชัด เพราะ 
 เหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความส้ินไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตาง ๆ 
 และเดช เปนสลัเลขัฏฐญาณ ฯ 
      [๒๓๗] ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตที่สงไป เปน 
 วิริยารัมภญาณอยางไร ฯ 
      ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตที่สงไปเพ่ือจะยังอกศุล 
 ธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิด 
 ขึ้นแลว เพ่ือยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกดิขึ้น เพ่ือความตั้งมั่น เพ่ือความ 
 ไมเลอะเลอืน เพ่ือความเจริญยิ่ง เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญ เพ่ือความ 
 บริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนวิริยารัมภญาณแตละอยาง ๆ ฯ 
      [๒๓๘] ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตที่สงไป เพ่ือ 
 ยังกามฉันทะท่ียังไมเกิดมิใหเกดิขึ้น เพ่ือละกามฉันทะที่เกดิขึน้แลว เพ่ือยัง 
 เนกขัมมะที่ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ เพ่ือความต้ังมั่น เพ่ือความไมเลอะเลอืน ฯลฯ 
 เพ่ือความบริบูรณ แหงเนกขัมมะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพ่ือยังกเิลสทั้งปวงทีย่ังไม 



 เกิดมิใหเกดิขึน้ เพ่ือละกิเลสทั้งปวงที่เกิดขึน้แลว ฯลฯ เพ่ือยังอรหัตมรรคที่ยัง 
 ไมเกิดใหเกิดขึน้ เพ่ือความต้ังมั่น เพ่ือความไมเลอะเลอืน เพ่ือความเจริญยิ่ง 
 เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ แหงอรหัตมรรคที่เกิดขึ้น 
 แลว เปนวิริยารัมภญาณแตละอยาง ๆ ฯ 
       ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความประคองไวซ่ึงจิตอันไมหดหูและจิตสง 
 ไป เปนวิริยารัมภญาณ ฯ 
      [๒๓๙] ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ เปนอรรถสันทัสสนญาณ 
 อยางไร ฯ 
      ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม 
 กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม โลกุตตรธรรม ชื่อวาธรรมตาง ๆ ฯ 
      [๒๔๐] คําวา การประกาศ ความวา ปญญายอมประกาศรปู โดยความ 
 เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ประกาศเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข 
 เปนอนัตตา ฯ 
      [๒๔๑] คําวา ในการเห็นชัดซ่ึงอรรถธรรม ความวา พระโยคาวจร 
 เมื่อละกามฉันทะ ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท ยอมเห็นชัด 
 ซ่ึงอรรถแหงความไมพยาบาท เมื่อละถีนมิทธะ ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงอาโลก- 
 *สัญญา เมื่อละอุทธัจจะ ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงความไมฟุงซาน เมื่อละวิจิกิจฉา 
 ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงการกําหนดธรรม เมื่อละอวิชชา ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหง 
 ญาณ เมื่อละอรติ ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหงความปราโมทย เมื่อละนิวรณ ยอม 
 เห็นชัดซ่ึงอรรถแหงปฐมฌาน ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้งปวง ยอมเห็นชัดซ่ึงอรรถแหง 
 อรหัตมรรค ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ เปนอรรถสัน- 
 *ทัสสนญาณ ฯ 
      [๒๔๒] ปญญาในความสงเคราะหธรรมทั้งปวงเปนหมวดเดียวกัน และ 
 การแทงตลอดธรรมตางกันและธรรมหมวดเดียวกันเปนทัสสนวิสุทธิญาณอยางไร ฯ 
      คําวา ธรรมทั้งปวง ไดแกขนัธ  ๕ ฯลฯ โลกุตตรธรรม ฯ 
      คําวา ความสงเคราะหเปนหมวดเดียวกัน ความวา ธรรมทั้งปวงทาน 
 สงเคราะหเปนหมวดเดียวกันโดยอาการ ๑๒ คือ โดยสภาพถองแท ๑ โดยสภาพ 
 มิใชตัวตน ๑ โดยสภาพจริง ๑ โดยสภาพควรแทงตลอด ๑ โดยสภาพที่ควรรูยิ่ง ๑ 
 โดยสภาพที่ควรกําหนดรู ๑ โดยสภาพที่เปนธรรม ๑ โดยสภาพที่เปนธาตุ ๑ โดย 



 สภาพที่อาจรู ๑ โดยสภาพควรทําใหแจง ๑ โดยสภาพที่ควรถูกตอง ๑ โดยสภาพที่ 
 ควรตรัสรู ๑ ธรรมทั้งปวงทานสงเคราะหเปนหมวดเดียวกนั โดยอาการ ๑๒ นี้ ฯ 
      คําวา ความตางและความเปนอันเดียวกัน ความวา กามฉนัทะเปนความ 
 ตาง เนกขัมมะเปนอันเดยีวกัน ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเปนความตาง อรหัตมรรค 
 เปนอันเดยีวกนั ฯ 
      คําวา ในการแทงตลอด ความวา พระโยคาวจรยอมแทงตลอดทุกขสัจ 
 เปนการแทงตลอดดวยการกําหนดรู แทงตลอดสมุทยัสัจ เปนการแทงตลอดดวย 
 การละ แทงตลอดนิโรธสัจ เปนการแทงตลอดดวยการทําใหแจง แทงตลอด 
 มรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยการเจริญ ฯ 
      คําวา ทสฺสนวิสุทธิ ความวา ในขณะโสดาปตติมรรค ทัสนะยอม 
 หมดจด ในขณะโสดาปตติผล หมดจดแลว ในขณะสกทาคามมิรรค ยอมหมด 
 จด ในขณะสกทาคามิผล หมดจดแลว ในขณะอนาคามมิรรค ยอมหมดจด 
 ในขณะอนาคามิผล หมดจดแลว ในขณะอรหัตมรรค ยอมหมดจด ในขณะ 
 อรหัตตผล หมดจดแลว ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาว ปญญาในการสงเคราะหธรรมทั้งปวง เปนหมวดเดยีว 
 กัน และการแทงตลอดธรรมตางกันและธรรมหมวดเดียวกัน เปนทัสสนวิสุทธิ- 
 *ญาณ ฯ 
      [๒๔๓] ปญญาในความที่ธรรมปรากฏ เปนขันติญาณอยางไร ฯ 
      รูปปรากฏโดยความเปนของไมเทีย่ง เปนทุกข เปนอนัตตา รูปใด ๆ 
 ปรากฏ รูปน้ัน ๆ ยอมคงที่ ฉะน้ัน  ปญญาในความที่ธรรมปรากฏจึงเปนขนัติญาณ 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ปรากฏโดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนัตตา ชราและมรณะใด ๆ ปรากฏ 
 ชรามรณะน้ัน ๆ ยอมคงที่ ฉะน้ัน ปญญาในความที่ธรรมปรากฏจึงเปน 
 ขันติญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความที่ธรรมปรากฏ เปนขันติญาณ ฯ 
      [๒๔๔] ปญญาในความถูกตองธรรม เปนปริโยคาหนญาณอยางไร ฯ 
      ปญญายอมถูกตองรูปโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 
 ยอมถูกตองรูปใด ๆ ก็เขาไปสูรูปน้ัน ๆ ฉะนั้น ปญญาในความถูกตองธรรม จึง 
 เปนปริโยคาหนญาณ ปญญายอมถูกตองเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 
 ยอมถูกตองชราและมรณะใด ๆ ก็เขาสูชราและมรณะนั้น ๆ ฉะน้ัน ปญญาใน 



 ความถูกตองธรรมจึงเปนปริโยคาหนญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความถูกตองธรรม เปนปริโยคาหนญาณ ฯ 
      [๒๔๕] ปญญาในการรวมธรรม เปนปเทสวิหารญาณอยางไร เพราะ 
 มิจฉาทิฐิเปนปจจัย ก็ยอมมีอกศุลเวทนา เพราะความสงบแหงมิจฉาทิฐิเปนปจจัย 
 ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะสัมมาทิฐิเปนปจจยั ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความ 
 สงบแหงสัมมาทิฐิเปนปจจัย กย็อมมีอกุศลเวทนา เพราะมิจฉาสังกัปปะเปน 
 ปจจัย ก็ยอมมอีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงมิจฉาสังกัปปะเปนปจจยั ก็ 
 ยอมมีกุศลเวทนา เพราะสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย ก็ยอมมกีุศลเวทนา เพราะ 
 ความสงบแหงสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา ฯลฯ เพราะมิจฉา- 
 *วิมุติเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงมิจฉาวิมุติเปนปจจัย 
 ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะสัมมาวิมุติเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความ 
 สงบแหงสัมมาวิมุติเปนปจจัย ก็ยอมมอีกุศลเวทนา เพราะฉนัทะเปนปจจยั ก็ 
 ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงฉันทะเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา 
 เพราะวิตกเปนปจจัย ก็ยอมมอีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงวิตกเปนปจจัย 
 ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะสัญญาเปนปจจัย กย็อมมีอกุศลเวทนา เพราะความ 
 สงบแหงสัญญาเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะฉันทะ วิตก และสัญญา 
 เปนธรรมไมสงบเปนปจจัย กย็อมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะเปนธรรมสงบ แต 
 เพราะวิตกและสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย ก็ยอมมีอกศุลเวทนา เพราะ 
 ฉันทะและวิตกเปนธรรมสงบ แตเพราะสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย ก็ยอม 
 มีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะ วติก และสัญญา เปนธรรมสงบเปนปจจัย 
 ก็ยอมมีกุศลเวทนา ความเพียรเพ่ือจะบรรลุอรหัตผลที่ยังไมบรรลุมีอยู แมเพราะ 
 เมื่อยังไมไดบรรลุอริยมรรคอันเปนเหตุแหงอรหัตผลน้ันเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศล 
 เวทนา ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการรวมธรรม เปนปเทสวิหารญาณ ฯ 
      [๒๔๖] ปญญาในความมีกศุลธรรมเปนอธิบดี เปนสัญญาวิวัฏฏญาณ 
 อยางไร ฯ 
      ปญญาในความมีเนกขมัมะเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากกามฉันทะดวย 
 ปญญาเคร่ืองรูดี เพราะฉะน้ัน ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปน 
 สัญญาวิวัฏฏญาณ ปญญาในความมีความไมพยาบาทเปนอธิบดี ยอมหลกีออก 
 จากพยาบาทดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี เพราะฉะน้ัน ปญญาในความมีกุศลธรรม 
 เปนอธิบดี จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ปญญาในความมีอาโลกสัญญาเปนอธิบดี 



 ยอมหลีกออกจากถีนมิทธะดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีความไม 
 ฟุงซานเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากอุทธจัจะดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญา 
 ในความมีการกําหนดธรรมเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากวจิิกิจฉาดวยปญญาเปน 
 เคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีญาณเปนอธิบด ียอมหลีกออกจากอวิชชาดวย 
 ปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีปราโมทยเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจาก 
 อรติดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ... ปญญาในความมีปฐมฌานเปนอธิบดี ยอมหลีก 
 ออกจากนิวรณดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี ฯลฯ ปญญาในความมีอรหัตมรรคเปน 
 อธิบดี ยอมหลีกออกจากกเิลสทั้งปวงดวยปญญาเปนเคร่ืองรูดี เพราะฉะน้ัน 
 ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี เปนสัญญา 
 วิวัฏฏญาณ ฯ 
      [๒๔๗] ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง เปนเจโตวิวัฏฏ- 
 *ญาณอยางไร ฯ 
      กามฉันทะเปนความตาง เนกขัมมะเปนอยางเดยีว เมื่อพระโยคาวจรคิด 
 ถึงความที่เนกขัมมะเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากกามฉันทะ เพราะ 
 ฉะนั้น ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ 
 พยาบาทเปนความตาง ความไมพยาบาทเปนอยางเดียว เมือ่พระโยคาวจรคิดถึง 
 ความที่ความไมพยาบาทเปนธรรมอยางเดยีว จิตยอมหลีกออกจากพยาบาท เพราะ 
 ฉะนั้น ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ 
 ถีนมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดียว เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงความ 
 ที่อาโลกสัญญาเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากถีนมิทธะ เพราะฉะน้ัน 
 ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ ฯลฯ 
 กิเลสทั้งปวงเปนความตาง อรหัตมรรคเปนอยางเดยีว เมื่อพระโยคาวจรคิดถึง 
 ความที่อรหัตมรรคเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากกิเลสทัง้ปวง เพราะ 
 ฉะนั้น ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง เปน 
 เจโตวิวัฏฏญาณ ฯ 
      [๒๔๘] ปญญาในการอธิษฐาน เปนจิตตวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรละกามฉนัทะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหง 
 เนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงความไมพยาบาท 
 เมื่อละถีนมิทธะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา ฯลฯ เมื่อละ 



 กิเลสทั้งปวง ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน 
 ปญญาในการอธิษฐาน (แตละอยาง) จึงเปนจติตวิวัฏฏญาณ (แตละอยาง) ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถรูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการอธิษฐานเปนจิตตวิวัฏฏญาณ ฯ 
      [๒๔๙] ปญญาในธรรมอันวางเปลา เปนญาณวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความเปนจริงวา จักษุวางเปลา 
 จากตน จากส่ิงที่เนื่องดวยตน จากความเทีย่ง จากความยั่งยืน จากความคงที ่
 หรือจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา ญาณยอมหลีกออกจากความยดึถือในกาม 
 เพราะฉะน้ัน ปญญาในธรรมอันวางเปลา จึงเปนญาณวิวัฏฏญาณ เมื่อพระ- 
 *โยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความเปนจริงวา หูวางเปลา ฯลฯ จมูกวางเปลา 
 ลิ้นวางเปลา กายวางเปลา ใจวางเปลา จากตน จากส่ิงที่เนื่องดวยตน 
 จากความเที่ยง จากความยั่งยนื จากความคงที่ หรือจากความไมแปรปรวนเปน 
 ธรรมดา ญาณยอมหลีกออกจากความยึดถือในกาม เพราะฉะน้ัน ปญญาใน 
 ธรรมอันวางเปลา จึงเปนญาณวิวัฏฏญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวา 
 รูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในธรรมอันวางเปลา เปนญาณ- 
 *วิวัฏฏญาณ ฯ 
      [๒๕๐] ปญญาในความสลัดออก เปนวิโมกขวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
      พระโยคาวจรยอมสลัดกามฉันทะออกดวยเนกขมัมะ สลดัพยาบาทออก 
 ดวยความไมพยาบาท สลัดถีนมิทธะออกดวยอาโลกสัญญา สลัดอุทธัจจะออก 
 ดวยความไมฟุงซาน สลัดวิจิกิจฉาออกดวยการกําหนดธรรม ฯลฯ สลัดกิเลส 
 ทั้งปวงออกดวยอรหัตมรรค เพราะฉะน้ัน ปญญาในความสลัดออก (แตละอยาง) 
 จึงเปนวิโมกขวิวัฏฏญาณ (แตละอยาง) ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวา 
 รูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความสลัดออก เปนวิโมกข- 
 *วิวัฏฏญาณ ฯ 
      [๒๕๑] ปญญาในความวาธรรมจริง เปนสัจจวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ 
      เมื่อพระโยคาวจรกําหนดรูความบีบค้ัน ความปรุงแตง ความใหเดือดรอน 
 ความแปรปรวน แหงทุกข ยอมหลีกไป เมื่อละความประมวลมา ความเปนเหตุ 
 ความเกี่ยวของ ความกังวล แหงสมุทัย ยอมหลีกไป เมื่อกระทําใหแจงซ่ึง 
 ความสลัดออก ความสงัด ความไมมีเคร่ืองปรุงแตง ความไมตาย แหงนิโรธ 
 ยอมหลีกไป เมือ่เจริญความนําออก ความเปนเหตุ ความเห็น ความเปนอธิบดี 
 แหงมรรค ยอมหลีกไป เพราะฉะน้ัน ปญญาในความวาธรรมจริง (แตละอยาง) 



 จึงเปนสัจจวิวัฏฏญาณ (แตละอยาง) ญาณเปนสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ 
 จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ วิโมกขวิวัฏฏ สัจจวิวัฏฏ พระโยคาวจรเมื่อรูพรอมยอม 
 หลีกไป เพราะฉะน้ันจึงเปนสญัญาวิวัฏฏ เมื่อคิดถึงยอมหลกีไป เพราะฉะนั้น 
 จึงเปนเจโตวิวฏัฏ เมื่อรูแจงยอมหลีกไป เพราะฉะน้ันจึงเปนจิตตวิวัฏฏ 
 เมื่อกระทําญาณยอมหลีกไป เพราะฉะน้ันจึงเปนญาณวิวัฏฏ เมื่อสลดัออกยอม 
 หลีกไป เพราะฉะน้ันจึงเปนวิโมกขวิวัฏฏ ยอมหลีกไปในความวาธรรมจริง 
 เพราะฉะน้ันจงึเปนสัจจวิวัฏฏ ฯ 
      [๒๕๒] ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้น 
 ยอมมีเจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีเจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมม ี
 สัญญาวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรค 
 นั้นยอมมีจิตตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีจิตตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมม ี
 สัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ 
 จิตตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีญาณวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีญาณ- 
 *วิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ 
 ในขณะแหงมรรคใดมี สัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ 
 ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีวิโมกขวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีวิโมกขวิวัฏฏ 
 ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสญัญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ 
 ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ วิโมกข- 
 *วิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัจจวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีสัจจวิวัฏฏ 
 ในขณะแหงมรรคนั้น ยอมมีสญัญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ 
 วิโมกขวิวัฏฏ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวา 
 รูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความวาธรรมจริง เปน 
 สัจจวิวัฏฏญาณ ฯ 
      [๒๕๓] ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย (ของตน) 
 และจิต (มีฌานเปนบาท) เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงการต้ังไวซ่ึงสุข 
 สัญญาและลหุสัญญา เปนอิทธิวิธญาณอยางไร ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย 
 ฉันทะและสังขารเปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิง่ดวย 
 วิริยะและสังขารเปนประธาน ยอมเจริญอิทธบิาท อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย 
 จิตและสังขารเปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยสมาธยิิ่งดวย 
 วิมังสาและสังขารเปนประธาน ภิกษุนั้นยอมอบรมขมจิต ทําใหเปนจิตออน 
 ควรแกการงาน ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้ คร้ันแลวยอมต้ังกายไวในจิตบาง 



 ต้ังจิตไวในกายบาง นอมจิตไปดวยสามารถแหงกายบาง นอมกายไปดวยสามารถ 
 แหงจิตบาง อธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกายบาง อธิษฐานกายดวยสามารถแหง 
 จิตบาง คร้ันนอมจิตไปดวยสามารถแหงกาย นอมกายไปดวยสามารถแหงจิต 
 อธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกาย อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตแลว ยอม 
 หนวงสุขสัญญาและลหุสัญญาลงในกายอยู เธอมีจิตอันอบรมแลวอยางนัน้ 
 บริสุทธิผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออทิธิวิธญาณ เธอยอมแสดงฤทธิ ์
 ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด 
 ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัด 
 เหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดนิเหมือนในนํ้าก็ได เดินไปบนนํ้า 
 ไมแตกเหมือนเดินไปบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมอืนนกก็ได ลูบคลํา 
 พระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย 
 ไปตลอดพรหมโลกก็ได ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย 
 (ของตน) และจิต (อันมีฌานเปนบาท) เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงการต้ังไว 
 ซ่ึงสุขสัญญาและลหุสัญญา เปนอิทธิวิธญาณ ฯ 
      [๒๕๔] ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยาง หรืออยางเดียว 
 ดวยสามารถการแผวิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณอยางไร ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธบิาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะ 
 และสังขารอันเปนประธาน ... ภิกษุนั้นยอมอบรมขมจิต ทําจิตใหออน ควรแก 
 การงาน ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้ คร้ันแลวยอมมนสิการถึงเสียงเปนนิมิตแหง 
 เสียงทั้งหลาย แมในที่ไกล แมในที่ใกล แมเปนเสียงหยาบ แมเปนเสยีง 
 ละเอยีด แมเปนเสียงละเอยีดยิ่งนัก ยอมมนสิการถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียง 
 ทั้งหลายในทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ในทิศเหนือ ในทิศใต แมในทิศ 
 อาคเนย แมในทิศพายัพ แมในทิศอีสาน แมในทิศหรดี แมในทิศเบ้ืองตํ่า 
 แมในทิศเบ้ืองบน ภิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว 
 ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ เธอยอมฟงเสียงไดทั้ง ๒ 
 อยาง คือ ทั้งเสยีงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งในที่ไกลและในที่ใกล ดวย 
 ทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยางหรือ 
 อยางเดยีว ดวยสามารถการแผวิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณ ฯ 
      [๒๕๕] ปญญาในการกําหนดจริยา คือ วิญญาณหลายอยางหรือ 



 อยางเดยีว ดวยความแผไปแหงจิต ๓ ประเภท และดวยสามารถความผองใส 
 แหงอินทรียทั้งหลาย เปนเจโตปริยญาณอยางไร ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธบิาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะ 
 และสังขารอันเปนประธาน ... คร้ันแลวยอมรูอยางนี้วา รูปน้ีเกิดขึ้นดวย 
 โสมนัสสินทรีย รูปน้ีเกิดขึ้นดวยโทมนัสสินทรีย รูปน้ีเกิดขึ้นดวยอุเบกขินทรีย 
 ภิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
 เจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจของตน 
 คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะ 
 จิตมีโทสะก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะ 
 จิตมีโมหะก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ 
 จิตหดหูก็รูวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา 
 จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 ก็รูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิง่กวาก็รูวา จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 จิตเปนสมาธิกรู็วา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิตไมเปนสมาธิ 
 จิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไมหลุดพน จิตนอม 
 ไปก็รูวา จิตนอมไป หรือจิตไมนอมไปก็รูวา จิตไมนอมไป ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดจริยา คือ วิญญาณหลายอยาง 
 หรืออยางเดียว ดวยความแผไปแหงจิต ๓ ประเภท และดวยสามารถความ 
 ผองใสแหงอินทรียทั้งหลาย เปนเจโตปริยญาณ ฯ 
      [๒๕๖] ปญญาในการกําหนดธรรมทั้งหลาย อันเปนไปตามปจจัย 
 ดวยสามารถความแผไปแหงกรรมหลายอยางหรืออยางเดียว เปนปุพเพนิวาสา- 
 *นุสสติญาณอยางไร ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะ 
 และสังขารอันเปนประธาน ฯลฯ คร้ันแลวยอมรูชัดอยางนี้วา เมื่อสิ่งนี้ม ี
 สิ่งนี้ก็ยอมมี เพราะส่ิงนี้เกิดขึน้ สิ่งนี้จึงเกิดขึน้ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
 จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมี 
 นามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงม ี
 ผัสสะ เพราะผสัสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา 
 เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอปุาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพ 
 เปนปจจัยจึงมชีาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมชีรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ภิกษุนั้นมีจิตอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนมนอมจิต 



 ไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลกึถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ 
 ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง 
 สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง 
 ตลอดวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในชาติ 
 โนนเราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น 
 ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากชาติ 
 นั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ันเราก็ไดมีชือ่อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ 
 มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสขุเสวยทกุขอยางนี้ ๆ มีกําหนดอาย ุ
 เพียงเทานี้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกดิในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอน 
 ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมอันเปนไปตามปจจัย 
 ดวยสามารถการแผไปแหงกรรมหลายอยางหรืออยางเดียว เปนปุพเพนิวาสา- 
 *นุสสติญาณ ฯ 
      [๒๕๗] ปญญาในความเห็นรูปเปนนิมิตหลายอยาง หรืออยางเดยีว 
 ดวยสามารถแสงสวาง เปนทพิจักษุญาณอยางไร ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธบิาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและ 
 สังขารอันเปนประธาน ฯลฯ คร้ันแลวยอมมนสิการถึงอาโลกสัญญา ต้ังสัญญา 
 วาเปนกลางวัน มีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ เจริญจิตใหมีแสงสวางวา 
 กลางวันฉันใด กลางคืนฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันฉันนัน้ ภิกษุนั้นมีจิต 
 อันอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณในจุติ 
 และอุบัติของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิจักษุอันบริสุทธิ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้หนอ 
 ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมจิฉาทิฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน 
 พระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิจักษุอันบริสุทธิ์ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 



 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความเห็นรูป เปนนิมิตหลายอยางหรือ 
 อยางเดยีว ดวยสามารถแสงสวาง เปนทิพจักษุญาณ ฯ 
      [๒๕๘] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ประการ 
 โดยอาการ ๖๔ เปนอาสวักขยญาณอยางไร ฯ 
      อินทรีย ๓ ประการเปนไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ๑ 
 อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ ฯ 
      อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร อัญญินทรียยอมถึงฐานะ 
 เทาไร อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร ฯ 
      อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปตติมรรค 
 อัญญินทรียยอมถึงฐานะ ๖ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 
 อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ 
 อรหัตตผล ฯ 
      [๒๕๙] ในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมีสัทธิน- 
 *ทรียซ่ึงมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร วิริยินทรียมีการประคองไวเปนบริวาร 
 สตินทรียมีความต้ังมั่นเปนบริวาร สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนบริวาร ปญญิน 
 ทรียมีความเห็นเปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจงเปนบริวาร โสมนัสสินทรีย 
 มีความยินดีเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในความสืบตอที่กําลังเปนไป 
 เปนบริวาร ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิในขณะโสดาปตติมรรค นอกจากรูปซ่ึงมีจิตเปน 
 สมุฏฐาน เปนกุศลทั้งหมดนัน่แล ลวนไมมอีาสวะ เปนธรรมเครื่องนําออก 
 เปนธรรมเคร่ืองใหถึงความไมสั่งสม เปนโลกตุตระ มีนิพพานเปนอารมณ 
 ในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย มีอินทรีย ๘ ประการนี้ซ่ึงมี 
 สหชาตธรรมเปนบริวาร มีธรรมอื่น ๆ เปนบริวาร มีธรรมที่อาศัยกันเปนบริวาร 
 มีธรรมที่ประกอบกันเปนบริวาร เปนสหรคต เกิดรวมกัน เกีย่วของกัน ประกอบ 
 ดวยกัน ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอนัญญาตัญญัสสามี- 
 *ตินทรียนั้น ฯ 
      [๒๖๐] ในขณะโสดาปตติผล อัญญินทรียมีสัทธินทรียซ่ึงมีความนอมใจ 
 เชื่อเปนบริวาร ... ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิในขณะโสดาปตติผล ทั้งหมดนั่นแลเปน 
 อัพยากฤต นอกจากรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ลวนไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ 
 มีนิพพานเปนอารมณในขณะโสดาปตติผล อัญญินทรียมีอินทรีย ๘ ประการนี้ซ่ึงมี 
 สหชาตธรรมเปนบริวาร ... ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอัญญิน 
 ทรียนั้น ฯ 
      [๒๖๑] ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะสกทคามิผล ฯลฯ 
 ในขณะอนาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะอนาคามผิล ฯลฯ 



      ในขณะอรหัตตมรรค อัญญินทรียมีสัทธนิทรียซ่ึงมีความนอมใจเชื่อเปน 
 บริวาร ฯลฯ ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในความสืบตอที่กําลังเปนไปเปนบริวาร 
 ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในขณะอรหัตตมรรค นอกจากรูปที่มีจติเปนสมุฏฐาน ทั้งหมด 
 นั่นแลเปนกุศลลวนไมมีอาสวะ เปนธรรมเคร่ืองนําออก เปนธรรมเคร่ืองใหถึง 
 ความไมสั่งสม เปนโลกุตตระ มีนิพพานเปนอารมณ ในขณะอรหัตตมรรค 
 อัญญินทรียมีอินทรีย ๘ ประการนี้ซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร ... ธรรมเหลานั้น 
 แลเปนอาการและเปนบริวารของอัญญินทรียนั้น ฯ 
      [๒๖๒] ในขณะอรหัตตผล อัญญาตาวินทรียมีสัทธินทรีย ซ่ึงมีความ 
 นอมใจเชื่อเปนบริวาร วิริยินทรียมีการประคองไวเปนบริวาร สตินทรียมีความ 
 ต้ังมั่นเปนบริวาร สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนบริวาร ปญญินทรียมีความเห็น 
 เปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจงเปนบริวาร โสมนัสสินทรียมีความยินดเีปน 
 บริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในการสืบตอ ที่กําลังเปนไป เปนบริวารธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในขณะอรหัตตผล ทั้งหมดนั่นแลเปนอัพยากฤตนอกจากรูปที่มีจิต 
 เปนสมุฏฐาน ลวนไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ มีนิพพานเปนอารมณ ในขณะ 
 อรหัตตผล อัญญาตาวินทรียมีอินทรีย ๘ ประการนี้ซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร 
 มีธรรมอื่น ๆ เปนบริวาร มีธรรมที่อาศัยกันเปนบริวาร มีธรรมที่ประกอบกนัเปน 
 บริวาร เปนสหรคต เกิดรวมกัน เกี่ยวของกัน ประกอบดวยกนัธรรมเหลานั้นแล 
 เปนอาการและเปนบริวารของอัญญาตาวินทรียนั้น อินทรีย ๘ หมวดเหลานี้ รวม 
 เปนอาการ ๖๔ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      [๒๖๓] คําวา อาสวะ ความวา อาสวะเหลาน้ันเปนไฉน อาสวะ 
 เหลานั้น คือกามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
      อาสวะเหลานั้นยอมสิ้นไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะท้ังสิ้น กามาสวะ 
 ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหไปสูอบาย ยอมสิ้นไปเพราะโสดาปตติมรรค 
 อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะโสดาปตติมรรคนี้ กามาสวะสวนหยาบ ๆ ภวาสวะ 
 อวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกันกบักามาสวะน้ัน ยอมสิ้นไปเพราะสกทาคามมิรรค 
 อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะสกทาคามิมรรคนี้ กามาสวะทั้งสิ้น ภวาสวะ 
 อวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกันกบักามาสวะน้ัน ยอมสิ้นไปเพราะอนาคามิมรรค 
 อาสวะเหลานีย้อมส้ินไปในขณะอนาคามมิรรคนี้ ภวาสวะ อวิชชาสวะทั้งสิ้น 
 ยอมสิ้นไปเพราะอรหัตตมรรค อาสวะเหลาน้ียอมสิ้นไปในขณะอรหัตตมรรคนี้ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ในอินทรีย 
 ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เปนอาสวักขยญาณ ฯ 
      [๒๖๔] ปญญาในความกําหนดรู เปนทุกขญาณ ปญญาในความละ 



 เปนสมุทยญาณ ปญญาในความทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ปญญาในความเจริญ 
 เปนมรรคญาณ อยางไร ฯ 
      สภาพบีบค้ัน สภาพเดือดรอน สภาพปจจัยปรุงแตง สภาพแปรปรวน 
 สภาพที่ควรกําหนดรูแหงทุกข สภาพที่ประมวลมา สภาพเปนเหตุ สภาพที่เกี่ยวของ 
 สภาพพัวพัน สภาพที่ควรละแหงสมุทัย สภาพที่สลัดออก สภาพที่สงัด 
 สภาพอันปจจัยไมปรุงแตง สภาพเปนอมตะ สภาพที่ควรทําใหแจงแหงนิโรธ 
 สภาพที่นําออก สภาพที่เปนเหตุ สภาพที่เห็น สภาพที่เปนอธิบดี สภาพที่ควร 
 เจริญแหงมรรค ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความกําหนด เปนทุกขญาณ ปญญา 
 ในความละ เปนสมุทยญาณ ปญญาในความทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ปญญา 
 ในความเจริญเปนมรรคญาณ ฯ 
      [๒๖๕] ทุกขญาณ ทุกขสมทุยญาณ ทุกขนโิรธญาณ ทุกขนิโรธคามินี 
 ปฏิปทาญาณ อยางไร ญาณของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคนี้ เปนทุกข- 
 *ญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ฯ 
      [๒๖๖] ในญาณเหลานั้น ทุกขญาณเปนไฉน ฯ 
      ความรูทั่ว ความรูชัด ความเลือกเฟน ความคนควา ความสอดสองธรรม 
 ความกําหนดดี ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต 
 ความเปนผูฉลาด ความเปนผูละเอยีด ความแจมแจง ความคิด ความพิจารณา 
 ปญญากวางขวางดังแผนดิน ปญญาอันทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ความ 
 เห็นแจง ความรูทั่วพรอม ปญญาดังปะฏัก ปญญาเปนใหญ ปญญาเปนกําลงั 
 ปญญาดังศาตรา ปญญาดังปราสาท ปญญาเปนแสงสวาง ปญญาเปนรัศมี ปญญา 
 รุงเรือง ปญญาดังรัตนะ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฐิที่ปรารภทุกข 
 เกิดขึ้น นี้ทานกลาววา ทุกขญาณ ฯ 
      [๒๖๗] ฯลฯ ปรารภทุกขสมุทัย ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธ ฯลฯ ความรูทั่ว 
 ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฐิ ที่ปรารภทุกขนิโรธ 
 คามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้ทานกลาววา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทกุขนิโรธญาณ 
 ทุกขนิโรธคามนิีปฏิทาญาณ ฯ 
      [๒๖๘] อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทา- 
 *ญาณ ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ อยางไร ฯ 
      ญาณในอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทา ญาณในธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา 



 ญาณในนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา ญาณในปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
 ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตาง- 
 *แหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุตติ 
 ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณ ปฏิสัมภิทาญาณ 
 ปญญาในความกําหนดอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนดธรรม 
 เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนดนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ 
 ปญญาในความกําหนดปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความหมาย 
 อรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความหมายธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา 
 ญาณ ปญญาในความหมายนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความหมาย 
 ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายอรรถ เปนอรรถ 
 ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ 
 ปญญาในความเขาไปหมายนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไป 
 หมายปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงอรรถ เปนอรรถ- 
 *ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา 
 ในประเภทแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงปฏิภาณ 
 เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงอรรถ เปนอรรถ- 
 *ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา 
 ในความปรากฏแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏ 
 แหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกระจางแหงอรรถ 
 เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกระจางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา- 
 *ญาณ ปญญาในความ กระจางแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความ 
 กระจางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงอรรถ 
 เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา- 
 *ญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความ 
 รุงเรืองแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความประกาศอรรถ 
 เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความประกาศธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ 
 ปญญาในความประกาศนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความประกาศ 
 ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติ 
 ปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ 
      [๒๖๙] อินทรียปโรปริยัตตญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ 
      ในอินทรียปโรปริยัตตญาณน้ี พระตถาคตยอมทรงเห็นสัตวทั้งหลาย 



 ผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลมีากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา 
 มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการชั่ว พึงใหรูแจงไดโดยงาย พึงใหรูแจงไดโดยยาก 
 บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บางพวกมิไดเห็นปรโลก 
 และโทษโดยความเปนภัย ฯ 
      [๒๗๐] คําวา มีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลมีากในปญญา 
 จักษุ ความวา บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคล 
 ผูไมมีศรัทธา เปนคนมีกิเลสธลุีมากในปญญาจักษุ บุคคลผูปรารภความเพียร 
 เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูเกยีจคราน เปนคนมีกิเลสธลุมีาก 
 ในปญญาจักษุ บุคคลผูมีสติต้ังมั่น เปนคนมีกิเลสธลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูม ี
 สติหลงลืม เปนคนมีกิเลสธลุมีากในปญญาจักษุ บุคคลผูมีจิตต้ังมั่น เปนคนมี 
 กิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูมีจิตไมต้ังมั่นเปนคนมีกเิลสธุลีมากในปญญา 
 จักษุ บุคคลผูมีปญญา เปนคนมีกิเลสธลุีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูมีปญญาทราม 
 เปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ฯ 
      [๒๗๑] คําวา มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน ความวาบุคคลผูมีศรัทธา 
 เปนคนมีอินทรียแกกลา บุคคลผูไมมีศรัทธาเปนคนมีอินทรียออน ... บุคคลผูม ี
 ปญญา เปนคนมีอินทรียแกกลา บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนมีอินทรียออน ฯ 
      [๒๗๒] คําวา มีอาการดี มีอาการชั่ว ความวา บุคคลผูมีศรัทธา 
 เปนคนมีอาการดี บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคนมีอาการชั่ว ... บุคคลผูมีปญญา 
 เปนคนมีอาการดี บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนมีอาการชัว่ ฯ 
      [๒๗๓] คําวา พึงใหรูแจงไดโดยงาย พึงใหรูแจงไดโดยยาก ความวา 
 บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยงาย บุคคลผูไมมศีรัทธา เปนคนพึง 
 ใหรูแจงไดโดยยาก บุคคลผูมปีญญา เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยงาย บุคคลผูมี 
 ปญญาทราม เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยยาก ฯ 
      [๒๗๔] คําวา บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย 
 บางพวกมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ความวา บุคคลผูมีศรัทธา 
 เปนคนมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคน 
 มิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บุคคลผูมีปญญา เปนคนมีปกติเห็น 
 ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนมิไดเห็นปรโลก 
 และโทษโดยความเปนภัย ฯ 
      [๒๗๕] ชื่อวาโลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกคือภพวิบัติ 
 โลกคือสมภพวิบัติ โลกคือภพสมบัติ โลกคือสมภพสมบัติ โลก ๑ คือสัตวทั้งปวง 
 ดํารงอยูไดเพราะอาหาร โลก ๒ คือ นามและรูป โลก ๓ คือเวทนา ๓ โลก ๔ 
 คืออาหาร ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ โลก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖ 



 โลก ๗ คือ ภูมิเปนที่ต้ังวิญญาณ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙ คือ 
 ภพเปนที่อาศัยอยูของสัตว ๙ โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ 
 อายตนะ ๑๒ โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ ฯ 
      [๒๗๖] ชื่อวาโทษ คือ กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง 
 กรรมอันเปนเหตุใหสัตวไปสูภพทั้งปวง เปนโทษ ความสําคัญในโลกน้ีและโทษนี้ 
 วาเปนภัยอันแรงกลา ปรากฏแลวดวยประการดังนี้ เหมือนความสําคัญในศัตรู 
 ผูเงื้อดาบเขามาจะฆาฉะน้ัน พระตถาคตยอมทรงรู ทรงเห็น ทรงทราบชัด ทรงแทง 
 ตลอดซ่ึงอินทรีย ๕ ประการนี้ ดวยอาการ ๕๐ นี้ นี้เปนอินทรียปโรปริยัตตญาณ 
 ของพระตถาคต ฯ 
      [๒๗๗] ญาณในฉันทะเปนที่มานอน และกิเลสอันนอนเน่ืองแหงสัตว 
 ทั้งหลาย ของพระตถาคต เปนไฉน ฯ 
      ในญาณน้ี พระตถาคตยอมทรงทราบฉันทะเปนทีม่านอน กิเลสอันนอน 
 เนื่อง จริต อธิมุติ ของสัตวทั้งหลาย ยอมทรงทราบชัดภัพพสัตวและอภัพพสัตว ฯ 
      [๒๗๘] ก็ฉันทะเปนทีม่านอนของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ฯ 
      สัตวทั้งหลายเปนผูอาศัยทฐิิในภพก็มี อาศัยทิฐิในความปราศจากภพก็มี 
 ดังนี้วา โลกเทีย่งบาง โลกไมเที่ยงบาง โลกมทีี่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง 
 ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นบาง ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นบาง สัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายแลวยอมเปนอีกบาง สตัวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีกบาง สัตว 
 เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 แลวยอมเปนอกีก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง บุคคลไมของแวะสวนที่สุด 
 ทั้งสองน้ีเสียแลว เปนอันไดขนัติอันสมควร ในธรรมทั้งหลายอันอาศัยกันคอื 
 ความมีสิ่งนี้เปนปจจัยเกดิขึ้น ฯ 
      อนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบบุคคลผูเสพกาม ดวยยถาภูตญาณ คือ 
 ทรงทราบบุคคลผูเสพกามวา บุคคลนี้เปนผูหนักในกาม มีกามเปนที่อาศัย นอมใจ 
 ไปในกาม ทรงทราบบุคคลผูเสพเนกขัมมะวา บุคคลนี้เปนผูหนักในเนกขัมมะ 
 มีเนกขัมมะเปนที่อาศัย นอมใจไปในเนกขมัมะ ทรงทราบบุคคลผูเสพพยาบาทวา 
 บุคคลนี้เปนผูหนักในพยาบาท มีพยาบาทเปนที่อาศัย นอมใจไปในพยาบาท 
 ทรงทราบบุคคลผูเสพความไมพยาบาทวา บุคคลนี้เปนผูหนักในความไมพยาบาท 
 มีความไมพยาบาทเปนที่อาศัย นอมใจไปในความไมพยาบาท ทรงทราบบุคคล 
 ผูเสพถีนมิทธะวา บุคคลนี้เปนผูหนักในถีนมิทธะ มีถีนมิทธะเปนทีอ่าศัย 
 นอมใจไปในถีนมิทธะ ทรงทราบบุคคลผูเสพอาโลกสัญญาวา บุคคลนี้เปนผูหนัก 
 ในอาโลกสัญญา มีอาโลกสัญญาเปนที่อาศัย นอมใจไปในอาโลกสัญญา ฯ 
      [๒๗๙] ก็กิเลสอันนอนเนือ่งของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ฯ 



      กิเลสอันนอนเน่ืองของสัตวทั้งหลาย คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานสุัย กามราคานสุัย 
 ของหมูสัตว ยอมนอนเน่ืองในอารมณอันเปนที่รักที่ยินดีในโลก ปฏิฆานุสยั 
 ของหมูสัตว ยอมนอนเน่ืองในอารมณอันไมเปนที่รักที่ยินดใีนโลก อวิชชาตก 
 ไปตามในธรรมสองประการนี้ ดังนี้ มานะ ทิฐิ และวิจิกิจฉา ซ่ึงต้ังอยูรวมกัน 
 กับอวิชชานั้น ก็พึงเห็นดังนั้น นี้เปนกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวทั้งหลาย ฯ 
      [๒๘๐] ก็จริตของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ปุญญาภิสังขาร อปุญญา 
 ภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร เปนภูมินอยก็ตาม เปนภูมิมากกต็าม นี้เปนจริต 
 ของสัตวทั้งหลาย ฯ 
      [๒๘๑] ก็อธิมุติของสัตวทั้งหลายเปนไฉน สัตวทั้งหลายมีอธิมุติเลวก็ม ี
 มีอธิมุติประณตีก็มี สัตวทั้งหลายผูมอีธิมุติเลว ยอมสมาคมคบหาเขานั่งใกล 
 กะสัตวผูมีอธมิุติเลวเหมือนกนั สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุติประณีต ยอมสมาคมคบหา 
 เขานั่งใกลกะสตัวผูมีอธิมุติประณีตเหมือนกัน แมในอดีตกาล สัตวทั้งหลายผูมี 
 อธิมุติเลว ก็สมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติเลวเหมือนกัน สัตวทั้งหลาย 
 ผูมีอธิมุติประณีต ก็สมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธมิติุประณีตเหมือนกัน 
 แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุติเลว ก็จักสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตว 
 ผูมีอธิมุติเหมือนกัน สัตวทั้งหลายผูมอีธิมุติประณีต ก็จัดสมาคมคบหาเขานั่งใกล 
 กะสัตว ผูมีอธมิุติประณีตเหมือนกัน นี้เปนอธิมุติของสัตวทั้งหลาย ฯ 
      [๒๘๒] อภัพพสัตวเปนไฉน สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยธรรม 
 เปนเคร่ืองกั้น คือ กรรม กิเลส วิบาก เปนผูไมมีศรัทธาไมมีฉนัทะ ม ี
 ปญญาทราม ไมอาจยางเขาสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลาย เหลานี้ 
 เปนอภัพพสัตว ฯ 
      [๒๘๓] ภัพพสัตวเปนไฉน สัตวทั้งหลายผูไมประกอบดวยธรรม 
 เปนเคร่ืองกั้น คือ กรรม กิเลส วิบาก เปนผูมีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา 
 อาจยางเขาสูสมัมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายเหลานี้เปนภัพพสัตว นี้เปนญาณ 
 ในฉันทะเปนทีม่านอน และกเิลสอันนอนเนือ่งแหงสัตวทั้งหลาย ของ 
 พระตถาคต ฯ 
      [๒๘๔] ยมกปาฏิหาริยญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ 
      ในญาณน้ี พระตถาคตยอมทรงทํายมกปาฏิหาริย ไมสาธารณะดวยหมู 
 พระสาวก คือ ทอไฟพุงออกจากพระกายเบ้ืองบน สายนํ้าพุงออกจากพระกาย 
 เบ้ืองลาง ทอไฟพุงออกจากพระกายเบ้ืองลาง สายนํ้าพุงออกจากพระกายเบ้ืองบน 
 ทอไฟพุงออกจากพระกายเบ้ืองหนา สายนํ้าพุงออกจากพระกายเบ้ืองหลัง ทอไฟพุง 
 ออกจากพระกายเบ้ืองหลัง สายนํ้าพุงออกจากพระกายเบ้ืองหนา ทอไฟพุงออกจาก 



 พระเนตรเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออกจากพระเนตรเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจาก 
 พระเนตรเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจากพระเนตรเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากชอง 
 พระกรรณเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออกจากชองพระกรรณเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจาก 
 ชองพระกรรณเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจากชองพระกรรณเบ้ืองขวา ทอไฟพุง 
 ออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองซาย 
 ทอไฟพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจากชองพระนาสกิ 
 เบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออกจากจะงอย 
 พระอังสาเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองซาย สายนํ้าพุง 
 ออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากพระหัตถเบ้ืองขวา สายน้ํา 
 พุงออกจากพระหัตถเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจากพระหัตถเบ้ืองซาย สายนํ้า 
 พุงออกจากพระหัตถเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากพระปรัสเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออก 
 จากพระปรัสเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจากพระปรัสเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออก 
 จากพระปรัสเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากพระบาทเบ้ืองขวา สายนํ้าพุงออก 
 จากพระบาทเบ้ืองซาย ทอไฟพุงออกจากพระบาทเบ้ืองซาย สายนํ้าพุงออกจาก 
 พระบาทเบ้ืองขวา ทอไฟพุงออกจากพระองคุลี สายนํ้าพุงออกจากระหวางพระองคุลี 
 ทอไฟพุงออกจากระหวางพระองคุลี สายนํ้าพุงออกจากพระองคุลี ทอไฟพุงออก 
 จากพระโลมาเสนหนึ่ง ๆ สายน้ําพุงออกจากพระโลมาเสนหนึ่ง ๆ ทอไฟพุงออก 
 จากขุมพระโลมา สายนํ้าพุงออกจากขุมพระโลมา (พระรัศมีแผซานออกจาก 
 พระสรีรกายดวยสามารถ) แหงวรรณ ๖ คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว 
 สีแสด สีเลื่อมประภัสสร พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรม พระพุทธนิมิตประทับยืน 
 ประทับน่ัง หรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคประทับยืน พระพุทธนิมิตเสด็จ 
 จงกรม ประทับน่ังหรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคประทับนั่ง พระพุทธนิมิต 
 เสด็จจงกรม ประทับยืน หรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคทรงไสยาสน 
 พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับยืน หรือประทับน่ัง พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรม 
 ประทับน่ัง หรือทรงไสยาสน พระพุทธนิมิตประทับยืน พระผูมีพระภาคเสด็จ 
 จงกรม ประทับยืน หรือทรงไสยาสน พระพุทธนิมิตประทบัน่ัง พระผูมีพระภาค 
 ประทับยืน ประทับน่ังหรือเสด็จจงกรม พระพุทธนิมิตทรงไสยาสน นี้เปนยมก- 
 *ปาฏิหาริยญาณของพระตถาคต ฯ 
      [๒๘๕] มหากรุณาสมาปตติญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ 
      พระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นอยูดวยอาการ 
 เปนอันมาก จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว คือพระผูมีพระภาคทั้งหลาย 
 ผูตรัสรูแลว ทรงเห็นอยูวา โลกสันนิวาสอันไฟติดโชนแลว จึงทรงแผพระมหา- 
 *กรุณาไปในหมูสัตว พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงเห็นอยูวา โลกสันนวิาส 



 ยกพลแลว ... โลกสันนิวาสเคลื่อนพลแลว ... โลกสันนิวาสเดนิทางผิดแลว ... 
 โลกอันชรานําเขาไป มิไดยั่งยนื ... โลกไมมีที่ตานทาน ไมเปนใหญ ... โลกไมมี 
 อะไรเปนของตน จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ... โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม 
 เปนทาสแหงตัณหา ... โลกสันนิวาสไมมีที่ตานทาน ... โลกสันนิวาสไมมีทีเ่รน ... 
 โลกสันนิวาสไมมีที่พ่ึง ... โลกสันนิวาสไมเปนที่พ่ึงของใคร ... โลกสันนิวาส 
 ฟุงซาน ไมสงบ ... โลกสันนิวาสมีลูกศร ถูกลูกศรเปนจํานวนมากเสียบแทงแลว 
 ใครอื่นนอกจากเราผูจะถอนลกูศรทั้งหลายของโลกสันนิวาสน้ัน เปนไมมี ... โลก- 
 *สันนิวาสมีความมืดต้ือคืออวิชชาปดกั้นไว ถูกใสเขาไปยังกรงกิเลส ใครอืน่นอกจาก 
 เราซ่ึงจะแสดงธรรมเปนแสงสวางแกโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลกสันนิวาส 
 ตกอยูในอํานาจอวิชชา เปนผูมืด อันอวิชชาหุมหอไว ยุงดังเสนดาย พันกันเปน 
 กลุมกอน นุงนงัดังหญาปลอง หญามุงกระตาย ไมลวงพนสงสาร คือ อบาย 
 ทุคติและวินิบาต ... โลกสันนิวาสถูกอวิชชามีโทษเปนพิษแทงติดอยูแลว มีกิเลส 
 เปนโทษ ... โลกสันนิวาสรกชฏัดวยราคะโทสะและโมหะ ใครอื่นนอกจากเรา 
 ผูจะชวยสางรกชัฏใหแกโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลกสันนิวาสถูกกองตัณหา 
 สวมไว ... โลกสันนิวาสถูกขายตัณหาครอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหา 
 พัดไป ... โลกสันนิวาสถูกตัณหาเปนเคร่ืองคลองไว ... โลกสันนิวาสซานไป 
 เพราะตัณหานุสัย ... โลกสันนิวาสเดือดรอนดวยความเดอืดรอนเพราะตัณหา ... 
 โลกสันนิวาสเรารอนดวยความเรารอนเพราะตัณหา ... โลกสันนิวาสถูกกองทิฐิ 
 สวมไว ... โลกสันนิวาสถูกขายทิฐิครอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกระแสทิฐิพัดไป 
 ... โลกสันนิวาสถูกทิฐิเปนเคร่ืองคลอง คลองไว ... โลกสันนิวาสซานไปเพราะ 
 ทิฏฐานุสัย ... โลกสันนิวาสเดอืดรอนดวยความเดือดรอนเพราะทิฏฐิ ... โลก- 
 *สันนิวาสเรารอนดวยความเรารอนเพราะทิฏฐิ ... โลกสันนิวาสไปตามชาติ ... 
 โลกสันนิวาสซมซานไปเพราะชรา ... โลกสันนิวาสถูกพยาธิครอบงํา ... 
 โลกสันนิวาสถูกมรณะหํ้าห่ัน ... โลกสันนิวาสตกอยูในกองทกุข ... โลกสันนิวาส 
 ถูกตัณหาซัดไป โลกสันนิวาสถูกกําแพงคือชราแวดลอมไว ... โลกสันนิวาส 
 ถูกบวงมัจจุคลองไว ... โลกสันนิวาสถูกผูกไวดวยเคร่ืองผูกเปนอันมาก คือ 
 เคร่ืองผูกคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ กิเลส ทุจริต ใครอื่น 
 นอกจากเราผูจะชวยแกเคร่ืองผูกใหแกโลกสนันิวาสนั้น เปนไมมี ... โลก- 
 *สันนิวาสเดินไปตามทางแคบมาก ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยชี้ทางสวางใหแก 
 โลกสันนิวาสนัน้ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสถูกความกังวลเปนอันมากพัวพันไว 
 ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยตัดความกังวลใหแกโลกสันนิวาสน้ัน เปนไมมี ... 
 โลกสันนิวาสตกลงไปในเหวใหญ ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยฉุดโลกสันนวิาสนั้น 
 ใหขึ้นพนจากเหว เปนไมมี ...  โลกสันนิวาสเดินทางกันดารมาก ใครอื่นนอกจาก 



 เราผูจะชวยใหโลกสันนิวาสนัน้ขามพนทางกนัดารได เปนไมมี ... โลกสันนิวาส 
 เดินทางไปในสังสารวัฏใหญ ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยใหโลกสันนิวาสนั้นพน 
 จากสังสารวัฏได เปนไมมี ...  โลกสันนิวาสกลิ้งเกลือกอยูในหลมใหญ ใครอื่น 
 นอกจากเราผูจะชวยฉุดโลกสนันิวาสนั้น ใหพนจากหลมได เปนไมมี ... 
 โลกสันนิวาสรอนอยูบนเคร่ืองรอนเปนอันมากถูกไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟ 
 คือโมหะ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาส 
 ครอบงําไว ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยดับไฟเหลานั้นใหแกโลกสันนิวาสนั้นได 
 เปนไมมี ... โลกสันนิวาสทุรนทุราย เดือดรอนเปนนิตย ไมมีอะไรตานทาน 
 ตองรับอาชญา ตองทําตามอาชญา ... โลกสันนิวาสถูกผูกดวยเคร่ืองผกูในวฏัฏะ 
 ปรากฏอยูที่ตะแลงแกง ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยโลกสันนิวาสนั้นใหหลุดพนได 
 เปนไมมี ... โลกสันนิวาสไมมทีี่พ่ึง ควรไดรับความกรุณาอยางยิ่ง ใครอื่นนอกจาก 
 เราผูจะชวยตานทานใหแกโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลกสันนิวาสถูกทุกข 
 เสียบแทงบีบค้ันมานาน ... โลกสันนิวาสติดใจกระหายอยูเปนนิตย ... โลก 
 สันนิวาสเปนโลกบอด ไมมีจักษุ ... โลกสันนิวาสมีนัยนตาเส่ือมไป ไมมผีูนํา 
 ... โลกสันนิวาสแลนไปสูทางผิด หลงทางแลว ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยพาโลก 
 สันนิวาสนั้นมาสูทางอริยะ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสแลนไปสูหวงโมหะ 
 ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยฉดุโลกสันนิวาสนั้นใหขึ้นจากหวงโมหะ เปนไมมี ... 
 โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๒ อยางกลุมรุม ... โลกสันนิวาสปฏิบัติผิดดวยทุจริต ๓ อยาง ... 
 โลกสันนิวาสเต็มไปดวยกิเลสเคร่ืองประกอบ ถูกกิเลสเครื่องประกอบ ๔ อยาง 
 ประกอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกิเลสเครื่องรอยกรอง ๔ อยางรอยไว ... 
 โลกสันนิวาสถือมั่นดวยอุปาทาน ๔ ... โลกสันนิวาสขึ้นสูคติ ๕ ... โลกสันนิวาส 
 กําหนัดอยูดวยกามคุณ ๕ ... โลกสันนิวาสถูกนิวรณ ๕ ทับไว ... โลกสันนิวาสวิวาท 
 กันอยูดวยมูลเหตุวิวาท ๖ อยาง ... โลกสันนิวาสกําหนัดอยูดวยกองตัณหา ๖ ... 
 โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๖ กลุมรุมแลว ... โลกสันนิวาสซานไปเพราะอนุสัย ๗ ... 
 โลกสันนิวาสถูกสังโยชน ๗ เกีย่วคลองไว ... โลกสันนิวาสฟูขึ้นเพราะมานะ ๗ 
 ... โลกสันนิวาสเวียนอยูเพราะโลกธรรม ๘ ... โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลงเพราะ 
 มิจฉัตตะ ๘ ... โลกสันนิวาสประทุษรายกันเพราะบุรุษโทษ ๘ ... โลกสันนิวาส 
 มุงรายกันเพราะอาฆาตวัตถุ ๙ ... โลกสันนิวาสพองขึ้นเพราะมานะ ๙ อยาง ... 
 โลกสันนิวาสกาํหนัดอยูเพราะธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ ... โลกสันนิวาสยอม 
 เศราหมองเพราะกิเลสวัตถุ ๑๐ ... โลกสันนิวาสมุงรายกันเพราะอาฆาตวัตถุ ๑๐ ... 
 โลกสันนิวาสประกอบดวยอกศุลกรรมบถ ๑๐ ... โลกสันนิวาสถูกสังโยชน ๑๐ 
 เกี่ยวคลองไว ... โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลงเพราะมิจฉัตตะ ๑๐ ... โลกสันนิวาส 
 ประกอบดวยมจิฉาทิฐิมีวัตถุ ๑๐ ... โลกสันนิวาสประกอบดวยสักกายทิฐิมีวัตถุ ๑๐ 



 ... โลกสันนิวาสตองเน่ินชาเพราะตัณหาเคร่ืองใหเนิ่นชา ๑๐๘ พระผูมีพระภาค 
 ทั้งหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นวา โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๖๒ กลุมรุม 
 จึงทรงแผพระมหากรุณาไปใหหมูสัตววา สวนเราเปนผูขามไดแลว แตสัตวโลก 
 ยังขามไมได สวนเราเปนผูพนไปแลว แตสัตวโลกยังไมพนไป สวนเราทรมาน 
 ไดแลว แตสัตวโลกยังทรมานไมได สวนเราสงบแลว  แตสัตวโลกยังไมสงบ 
 สวนเราเปนผูเบาใจแลว แตสัตวโลกยังไมเบาใจ สวนเราเปนผูดับรอบแลว 
 แตสัตวโลกยังไมดับรอบ ก็เราเปนผูขามไดแลว จะชวยใหสตัวโลกขามไดดวย 
 เราเปนผูพนไปแลว จะชวยใหสัตวโลกพนไปดวย เราทรมานไดแลว จะชวย 
 ใหสัตวโลกทรมานไดดวย เราเปนผูสงบแลว จะชวยใหสัตวโลกสงบดวย 
 เราเปนผูเบาใจแลว จะชวยใหสัตวโลกเบาใจดวย เราเปนผูดบัรอบแลว จะชวย 
 ใหสัตวโลกดับรอบดวย พระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นดังนี้ 
 จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว นี้เปนมหากรุณาสมาปตติญาณของ 
 พระตถาคต ฯ 
      [๒๘๖] สัพพัญุตญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสังขตธรรมและอสังขตธรรม 
 ทั้งปวง มิไดมสีวนเหลือ ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมี 
 เคร่ืองกั้น ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูธรรมสวนอนาคตทั้งหมด ... 
 รูธรรมสวนอดีตทั้งหมด ... รูธรรมสวนปจจุบันทั้งหมด ... รูจักษุและรูปทั้งหมดวา 
 อยางนี้ ... รูหูและเสยีง ฯลฯ จมูกและกลิ่น ลิน้และรส กายและโผฏฐัพพะ 
 ใจและธรรมารมณทั้งหมดวาอยางนี้ ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณ 
 นั้นไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
      [๒๘๗] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพไมเที่ยง สภาพ 
 เปนทุกข สภาพเปนอนัตตา ตลอดทั้งหมด ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา 
 ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น ... รูสภาพไมเที่ยง สภาพเปนทุกข สภาพเปนอนัตตา 
 แหงรูป ตลอดทั้งหมด ... รูสภาพไมเที่ยง สภาพเปนทุกข สภาพเปนอนัตตา 
 แหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตลอดทั้งหมด ... รูสภาพไมเที่ยง สภาพ 
 เปนทุกข สภาพเปนอนัตตาแหงจักษุ ฯลฯ แหงชราและมรณะ ตลอดทั้งหมด 
 ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกัน้ ฯ 
      [๒๘๘] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพธรรมที่ควรรูยิ่ง 
 ดวยอภิญญาทั้งหมด ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น 
 ... รูสภาพที่ควรกําหนดรูดวยปริญญา ... รูสภาพที่ควรละดวยปหานะ ... รูสภาพ 
 ที่ควรเจริญดวยภาวนา ... รูสภาพที่ควรทําใหแจงดวยสัจฉกิิริยาตลอดทั้งหมด ... รู 
 สภาพที่เปนกองแหงขันธตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่ทรงไวแหงธาตุตลอดทั้งหมด 



 ... รูสภาพเปนที่ตอแหงอายตนะตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่ปจจัยปรุงแตง 
 แหงสังขตธรรมตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรมตลอด 
 ทั้งหมด ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
      [๒๘๙] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูกุศลธรรมตลอดทั้งหมด 
 ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ัน ไมมีเคร่ืองกัน้ ... รูอกุศลธรรม 
 อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม โลกุตตรธรรม 
 ตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่ทนไดยากแหงทุกข สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทยั 
 สภาพเปนที่ดับแหงนิโรธ สภาพเปนทางแหงมรรค ตลอดทั้งหมด ชื่อวา 
 อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
      [๒๙๐] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพปญญาอัน 
 แตกฉานดีในอรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา ตลอดทั้งหมด ฯลฯ รูสภาพปญญา 
 อันแตกฉานดีในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทาสภาพปญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแหง 
 นิรุตติปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดใีนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ตลอดทั้งหมด 
 ... รูอินทรียปโรปยัตตญาณ รูญาณในฉันทะอันมานอน และกิเลสอันนอน 
 เนื่องของสัตวทั้งหลาย รูยมกปาฏิหาริยญาณ รูมหากรุณาสมาปตติญาณ ตลอด 
 ทั้งหมด ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
      [๒๙๑] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูอารมณที่ไดเห็น ที่ 
 ไดฟง ที่ไดทราบ ที่ไดรูแจง ที่ไดถึง ที่แสวงหา ที่เที่ยวตามหาดวยใจ 
 แหงโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แหงหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ 
 พราหมณ เทวดาและมนุษย ตลอดทั้งหมด ชือ่วาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา 
 ในญาณน้ันไมมีเคร่ืองกั้น ฯ 
          บทธรรมที่พระตถาคตไมทรงเห็นแลว ไมมีในโลกนี้ อนึ่ง 
          บทธรรมนอยหนึ่งที่ควรรู พระตถาคตไมทรงรูแลว ไมมี 
          พระตถาคตทรงทราบยิ่ง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองนําไปทั้งปวง 
          เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ (ผูทรง 
          เห็นทั่ว) ฯ 
      [๒๙๒] คําวา สมนฺตจกฺขุ ความวา ชื่อวาสมันตจักษุ เพราะอรรถ 
 วากระไร ฯ 
      พระพุทธญาณ ๑๔ คือ ญาณในทุกข ๑ ญาณในทุกขสมทุยั ๑ ญาณ 
 ในทุกขนิโรธ ๑ ญาณในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ๑ ญาณในอรรถปฏิสัมภิทา ๑ 
 ญาณในธรรมปฏิสัมภิทา ๑ ญาณในนิรุตติปฏิสัมภิทา ๑ ญาณในปฏิภาณ 
 ปฏิสัมภิทา ๑ ญาณในความยิง่และหยอนแหงอินทรีย ๑ ญาณในฉันทะเปนที่ 
 มานอนและกเิลสอันนอนเนือ่งของสัตวทั้งหลาย ๑ ญาณในยมกปาฏิหาริย ๑ 



 ญาณในมหากรุณาสมาบัติ ๑ สัพพัญุตญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑ บรรดา 
 พระพุทธญาณ ๑๔ ประการนี้ พระญาณ ๘ ขางตน เปนญาณทั่วไปดวย 
 พระสาวก พระญาณ ๖ ไมทั่วไปดวยพระสาวก ฯ 
      [๒๙๓] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา สภาพที่ทนไดยาก 
 แหงทุกข พระตถาคตทรงทราบแลวตลอดทั้งหมด ที่มิไดทรงทราบไมมี ชื่อวา 
 อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ัน ไมมีเคร่ืองกั้น สภาพที่ทนไดยาก 
 แหงทุกข พระตถาคตทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตอง 
 แลวตลอดทั้งหมดดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี ... 
 สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทยั สภาพเปนที่ดับแหงนิโรธ สภาพเปนทางแหงมรรค 
 สภาพปญญาอันแตกฉานดีในอรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานด ี
 ในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแหงนิรุตติ 
 ปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดีในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา พระ- 
 *ตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองแลว 
 ตลอดทั้งหมดดวยดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี ... 
 ญาณในความยิง่และหยอนแหงอินทรีย ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอันนอน 
 เนื่องของสัตวทั้งหลาย ญาณในยมกปาฏิหาริย ญาณในมหากรุณาสมาบัติ 
 พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรงทําใหแจงแลว 
 ทรงถูกตองแลวตลอดทั้งหมดดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองดวยพระปญญา 
 ไมมี ... ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา อารมณที่ไดเห็น ที่ไดฟง 
 ที่ไดทราบ ที่ไดรูแจง ที่ไดถึง ที่แสวงหา ที่เทีย่วตามหาดวยใจ แหงโลก 
 พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แหงหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ 
 เทวดาและมนุษย พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรงทํา 
 ใหแจงแลว ทรงถูกตองแลวตลอดทั้งหมดดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองแลว 
 ดวยพระปญญาไมมี ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมม ี
 เคร่ืองกั้น ฯ 
          บทธรรมที่พระตถาคตไมทรงเห็นแลว ไมมีในโลกนี้ อนึ่ง 
          บทธรรมนอยหนึ่งที่ควรรู พระตถาคตไมทรงรูแลวไมมี 
          พระตถาคตทรงทราบยิ่งซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองนําไปทั้งปวง เพราะ 
          ฉะนั้น พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ ฉะนี้แล ฯ 
                          จบญาณกถา ฯ 
                         ------------ 
                        มหาวรรค ทิฐิกถา 
      [๒๙๔] ที่ต้ังแหงทิฐิเทาไร ความกลุมรุมแหงทิฐิเทาไร ทิฐิเทาไร 



 ความถือผิดแหงทิฐิเทาไร ความถอนที่ต้ังแหงทิฐิเปนไฉน ทิฐิคือความลูบคลําดวย 
 ความถือผิดเทาไร ฯ 
      ถามวา ที่ต้ังแหงทิฐิเทาไร ตอบวา ที่ต้ังแหงทิฐิ ๘ ถามวา ความกลุม- 
 *รุมแหงทิฐิเทาไร ตอบวา ความกลุมรุมแหงทิฐิ ๑๘ ถามวา ทิฐิเทาไร ตอบวา 
 ทิฐิ ๑๖ ถามวา ความถือผิดแหงทิฐิเทาไร ตอบวา ความถือผิดแหงทิฐิ ๑๓๐ 
 ถามวา ความถอนที่ต้ังแหงทิฐิเปนไฉน ตอบวา โสดาปตติมรรคเปนเคร่ืองถอน 
 ที่ต้ังแหงทิฐิ ฯ 
      [๒๙๕] คําวา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดเทาไร ตอบวา 
 ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปน 
 ตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงเวทนา สัญญา สังขาร 
 วิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความ 
 ลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วา นั่นของเรา นั่นเปน 
 เรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตน 
 ของเรา ฯ 
      [๒๙๖] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ซ่ึง จักขุวิญญาณ โสต- 
 *วิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วา นั่นของเรา 
 นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงจักษุ- 
 *สัมผัส โสตสมัผัส ฆานสัมผสั ชิวหาสัมผัส กายสัมผสั มโนสัมผัส วา 
 นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความ 
 ถือผิดซ่ึงจักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา 
 ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา วา 
 นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      [๒๙๗] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปสัญญา สัททสัญญา 
 คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา วา นั่นของเรา นั่นเปน 
 เรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึง 
 รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา 
 ธรรมสัญเจตนา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ 
 ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา 
 โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา 
 ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก 
 โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา 
 ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร 



 โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      [๒๙๘] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
 เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา 
 นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงปฐวีกสิณ อาโป- 
 *กสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นลีกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ 
 อากาสกสิณ วญิญาณกสิณ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา  นั่นเปนตัวตน 
 ของเรา ฯ 
      [๒๙๙] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงผม ขน เล็บ ฟน 
 หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ฯลฯ 
 น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร สมองศีรษะ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปน 
 ตัวตนของเรา ฯ 
      [๓๐๐] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงจักขายตนะ รูปายตนะ 
 โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ 
 กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธรรมายตนะ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุ- 
 วิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆาน- 
 *วิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ 
 กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วา นั่นของเรา นั่น- 
 *เปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      [๓๐๑] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงจักขุนทรีย โสตินทรีย 
 ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย 
 อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย วา 
 นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      [๓๐๒] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงกามธาตุ รูปธาตุ 
 อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 
 เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
 จตุตถฌาน เมตตาเจโตวิมุติ กรุณาเจโตวิมุติ มุทิตาเจโตวิมุติ อุเปกขาเจโตวิมุติ 
 อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตน 
 ของเรา ฯ 
      [๓๐๓] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงอวิชชา สงัขาร 
 วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ 
 ชราและมรณะ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ 
 ความลูบคลําดวยความถือผิดอยางนี้ ฯ 



      [๓๐๔] ที่ต้ังแหงทิฐิ ๘ เปนไฉน แมขันธทั้งหลายก็เปนที่ต้ังแหงทิฐิ 
 แมอวิชชา ผัสสะ สัญญา วิตก อโยนิโสมนสกิาร มิตรชั่ว เสียงแตที่อื่น 
 ทุกอยางเปนทีต้ั่งแหงทิฐิ ฯ 
      ขันธทั้งหลายเปนเหตุ เปนปจจัย ชื่อวาเปนที่ต้ังแหงทิฐิ เพราะอรรถวา 
 เปนที่อาศัยต้ังขึ้น แมขันธทั้งหลายก็เปนที่ต้ังแหงทิฐิอยางนี้ ... อวิชชา ... 
 ผัสสะ ... สัญญา ... วิตก ... อโยนิโสมนสกิาร ... มิตรชั่ว เสียงแตที่อื่น ก็เปน 
 เหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนที่ต้ังแหงทิฐิ เพราะอรรถวาเปนที่อาศัยต้ังขึ้น แมเสยีง 
 แตที่อื่นก็เปนที่ต้ังแหงทิฐิอยางนี้ ที่ต้ังแหงทิฐิ ๘ เหลานี้ ฯ 
      [๓๐๕] ความกลุมรุมแหงทฐิิ ๑๘ เปนไฉน ทิฐิ คือ ทิฐิไป ทิฐิ- 
 *รกชัฏ ทิฐิกันดาร ทิฐิเปนเสี้ยนหนาม ทิฐิวิบัติ ทิฐิเปนสังโยชน ทิฐิเปนลูกศร 
 ทิฐิเปนสมภพ ทิฐิเปนเคร่ืองกงัวล ทิฐิเปนเคร่ืองผูกพัน ทิฐิเปนเหว ทิฐิเปน 
 อนุสัย ทิฐิเปนเหตุใหเดือดรอน ทิฐิเปนเหตุใหเรารอน ทิฐิเปนเคร่ืองรอยกรอง 
 ทิฐิเปนเคร่ืองยดึมั่น ทิฐิเปนเหตุใหถือผิด ทิฐิเปนเหตุใหลูบคลํา ความกลุมรุม 
 แหงทิฐิ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
      [๓๐๖] ทิฐิ ๑๖ เปนไฉน คือ อัสสาททิฐิ ๑ อัตตานุทิฐิ ๑ มิจฉาทิฐิ ๑ 
 สักกายทิฐิ ๑ สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ๑ อุจเฉททิฐิอนัมีสักกายะเปน 
 วัตถุ ๑ อันตคาหิกทิฐิ ๑ ปุพพันตานุทิฐิ ๑ อปรันตานุทิฐิ ๑ สังโยชนิกาทิฐิ ๑ 
 ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเปนเรา ๑ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเรา ๑ ทิฐิอันสัมป- 
 *ยุตดวยอัตตวาทะ ๑ ทิฐิอันสัมปยุตดวยโลกวาทะ ๑ ภวทิฐิ ๑ วิภวทิฐิ ๑ ทิฐิ ๑๖ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๓๐๗] อัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการเทาไร อัตตานุทิฐิ ... 
 มิจฉาทิฐิ ... สักกายทิฐิ ... สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ...  อุจเฉททิฐิอันมี 
 สักกายะเปนวตัถุ ... อันตคาหิกทิฐิ ... ปุพพันตานุทิฐิ ... อปรันตานุทิฐิ ... สัง- 
 *โยชนิกาทิฐิ ... ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเรา ... ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเรา 
 ... ทิฐิอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ ... ทิฐิอันสัมปยุตดวยโลกวาทะ ... ภวทิฐิ ... 
 วิภวทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการเทาไร ฯ 
      [๓๐๘] อัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ อัตตานุทิฐิ ... ๒๐ 
 มิจฉาทิฐิ ... ๑๐ สักกายทิฐิ ... ๒๐ สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... ๑๕ 
 อุจเฉททิฐิอันมสีักกายะเปนวัตถุ ... ๕ อันตคาหิกทิฐิ ... ๕๐ ปุพพันตานุทิฐิ 
 ... ๑๘ อปรันตานุทิฐิ ... ๔๔ สังโยชนิกาทิฐิ ... ๑๘ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะ 
 วาเรา ... ๑๘ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเรา ... ๑๘ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยอัตต- 
 *วาทะ ... ๒๐ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยโลกวาทะ ... ๘ ภวทิฐิ ... ๑๙ วิภวทิฐิ มี 
 ความถือผิดดวยอาการ ๑๙ ฯ 



      [๓๐๙] อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนไฉน ทิฐิ คือ 
 ความลูบคลําดวยถือความผิดวา สุขโสมนัสอาศัยรูปใดเกิดขึน้ นี้เปนอัสสาทะ 
 (ความยินดี) แหงรูป ทิฐิไมใชอัสสาทะ อัสสาทะมิใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง 
 อัสสาทะเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและอัสสาทะ นี้ทานกลาววา อัสสาททิฐิ อัสสาท- 
 *ทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ เปนทิฐิวิบัติ บุคคลผูประกอบดวยทิฐิวิบัตินั้น เปนผูมีทฐิิ 
 วิบัติ บุคคลผูมีทิฐิวิบัติ ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรนั่งใกล ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก ทิฐิใด ราคะใด ราคะไมใชทิฐิ ทิฐิไมใช 
 ราคะ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง ราคะเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและราคะ นี้ทานกลาววา ทฐิิ 
 ราคะ บุคคลผูประกอบดวยทฐิินั้นและราคะน้ัน เปนผูยินดีในทิฐิราคะ ทานที่ให 
 ในบุคคลผูยินดีในทิฐิราคะ เปนทานไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก อัสสาททฐิิเปนมิจฉาทิฐิ บุรุษบุคคลผู 
 ประกอบดวยมจิฉาทิฐิ มีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดรัิจฉาน อนึ่ง 
 บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ สมาทาน กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
 ใหบริบูรณตามทิฐิ ธรรมทั้งปวง คือ เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ 
 และสังขาร เหลานั้น ยอมเปนไปเพ่ือผลทีไ่มนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ 
 เพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพ่ือความทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้น 
 มีทิฐิลามก เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืชน้ําเตาขม ที่เขาฝงลง 
 ในแผนดินเปยก อาศัยรสแผนดินและรสน้ํา พืชทั้งปวงน้ันยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เปนของมีรสขม รสปรา ไมเปนสาระ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสะเดาเปน 
 ตนนั้นมีพืชเลว ฉันใด บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 สมาทานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ใหบริบูรณตามทิฐิ ธรรมทั้งปวง 
 คือ เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ และสังขาร เหลานั้น ยอมเปนไป 
 เพ่ือผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เพ่ือมิใชประโยชนเกือ้กูล เพ่ือ 
 ความทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก อัสสาททิฐิเปนมิจฉา- 
 *ทิฐิ ทิฐิ คือ ทิฐิที่ไป ทิฐิรกชัฏ ฯลฯ ทิฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา ฯ 
      [๓๑๐] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา สุขโสมนัส อาศัย 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ 
 ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ จักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผสั 
 ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส จักษุสัมผสัสชาเวทนา โสตสัมผัสสชา 
 เวทนา ฆานสมัผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา 
 มโนสัมผัสสชาเวทนา ใด เกดิขึ้น นี้เปนอัสสาทะแหงมโนสัมผัสสชาเวทนา 
 ทิฐิไมใชอัสสาทะ อัสสาทะไมใชทิฐิ ... ทิฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา ความ 



 เกี่ยวของแหงจิตอันทิฐิกลุมรุม เปนมิจฉาทิฐิซ่ึงจัดเปนอัสสาททิฐิ ดวย 
 อาการ ๑๘ นี้ ฯ 
      [๓๑๑] สังโยชนและทิฐิมีอยู สังโยชนแตมใิชทิฐิมีอยู สังโยชนและ 
 ทิฐิเปนไฉน ความลูบคลําดวยสักกายทิฐิ สักกายทิฐิและสีลพัพตปรามาส เหลานี้ 
 เปนสังโยชนและทิฐิ สังโยชนแตไมใชทิฐิเปนไฉน กามราคสงัโยชน ปฏิฆสงั- 
 *โยชน มานสังโยชน วิจิกิจฉาสังโยชน ภวราคสังโยชน อิสสาสังโยชน 
 มัจฉริยสังโยชน อนุสัยสังโยชน อวิชชาสังโยชน เหลานี้เปนสังโยชนแตมิใชทิฐิ 
 อัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๑๒] อัตตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ปุถุชนผู 
 ไมไดสดับในโลกน้ี ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา 
 ไมไดรับแนะนาํในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรม 
 ของสัปบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน 
 บาง เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง ยอมเห็นเวทนา 
 สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตนเอง เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็น 
 วิญญาณในตนบาง เห็นตนในวิญญาณบาง ฯ 
      [๓๑๓] ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนตน คือ ยอม 
 เห็นปฐวีกสิณและตนไมเปนสองวา ปฐวีกสิณอันใด เราก็อนันั้น เราอันใด 
 ปฐวีกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีป น้ํามันกําลังลุกโพลงอยู บุคคลเห็น 
 เปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น แสง 
 สวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนั้นเหมือนกัน 
 ยอมเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นปฐวีกสิณและตนไมเปนสองวา 
 ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด ปฐวีกสิณก็อันนั้น ทฐิิ คือ ความ 
 ลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปน 
 อยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉา- 
 *ทิฐิ เปนทิฐิวิบัติ บุรุษบุคคลผูประกอบดวยอัตตานุทิฐิ ยอมมีคติเปนสอง ฯลฯ 
 เหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฐิ ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นอาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ 
 นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็น 
 โอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เราก็อนันั้น เราอันใด 
 โอทาตกสิณก็อนันั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทปีนํ้ามันกําลังลกุโพลงอยู บุคคลเห็น 
 เปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น แสง 
 สวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนั้นเหมือนกัน 



 ฯลฯ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสอง ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวย 
 ความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง 
 ทิฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ เปนทิฐิ- 
 *วิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ บุคคลยอมเห็นรูปโดยความเปน 
 ตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๑๔] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน 
 ของเรานี้นั้นมรูีปดวยรูปน้ี ดังนี้ ชื่อวา ยอมเห็นตนวามีรูป เปรียบเหมือนตนไม 
 มีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี่ตนไม นี่เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง 
 เงาเปนอยางหนึ่ง แตตนไมนี้นั้นแลมีเงาดวยเงาน้ี ดังนี้ ชื่อวา ยอมเห็นตนไมวา 
 มีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็น เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตน 
 ของเรา แตตัวตนของเราน้ีนั้นมีรูปดวยรูปน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีรูป ทิฐิ 
 คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง 
 วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุ นี้เปนอัตตานุทิฐิ มีรูปเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฐิ 
 เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวา 
 มีรูปอยางนี้ ฯ 
      [๓๑๕] ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนน้ี 
 มีรูปเชนนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นรูปในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่นหอม 
 บุรุษพึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไมอยางหนึ่ง 
 กลิ่นหอมอยางหน่ึง แตกลิ่นหอมนี้นั้นแลมีอยูในดอกไมนี้ ดงันี้ ชื่อวา ยอม 
 เห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนัน้เหมือนกัน 
 ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขายอมมีความเห็น 
 อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้มีรูปเชนนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็น 
 รูปในตน ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ 
 ฯลฯ นี้เปนอัตตานุทิฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๑๖] ปุถุชนยอมเห็นตนในรูปอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน 



 ของเรานี้นั้นมอียูในรูปน้ี ดังนี ้ชื่อวายอมเห็นตนในรูป เปรียบเหมือนแกวมณี 
 ที่ใสไวในขวด บุรุษพึงพูดถึงแกวมณีนั้นอยางนี้วา นี้แกวมณี นี้ขวด แกวมณ ี
 เปนอยางหนึ่ง ขวดเปนอยางหนึ่ง แตแกวมณีนี้นั้นแลมีอยูในขวดน้ี ดังนี้ชื่อวา 
 ยอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันน้ันเหมือนกัน ยอม 
 เห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา 
 นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวายอม 
 เห็นตนในรูป ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใช 
 ทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฐิ มีรูป 
 เปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ 
 ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๑๗] ปุถุชนยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเวทนา ... มโนสัมผัสสชา 
 เวทนา โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาและตนไมเปนสองวา 
 มโนสัมผัสสชาเวทนาอันใด เราก็อันนั้นเราอนัใด มโนสัมผสัสชาเวทนากอ็นันั้น 
 เปรียบเหมือนเมื่อประทีปนํ้ามนัลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวาง 
 ไมเปนสองวา เปลวไฟอันใดแสงสวางก็อันนัน้ แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อนันั้น 
 ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนา 
 โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาและตนไมเปนสองวา มโน- 
 *สัมผัสสชาเวทนาอันใดเรากอ็ันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้น ทิฐิ 
 คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง 
 วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุ นี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฐิ 
 เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นเวทนา 
 โดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๑๘] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีเวทนาอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความ 
 เปนตน เขามีความเห็นอยางนีว้า นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้น 
 แลมีเวทนาดวยเวทนานี้ ดังนีช้ื่อวาเห็นตนวามีเวทนา เปรียบเหมือนตนไมมีเงา 
 บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม นี้เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาเปน 
 อยางหนึ่ง แตวาตนไมนี้นั้นแลมีเงาดวยเงานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนไมมีเงา 
 ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นสญัญา สังขาร วิญญาณ 
 รูป โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน 
 ของเรานี้นั้นแลมีเวทนาดวยเวทนานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีเวทนา ทฐิิ คือ 
 ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง 



 วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฐิ 
 เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามี 
 เวทนาอยางนี้ ฯ 
      [๓๑๙] ปุถุชนยอมเห็นเวทนาในตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป 
 โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็และในตัวตน 
 นี้มีเวทนานี้ ดงันี้ ชื่อวายอมเห็นเวทนาในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่นหอม 
 บุรุษพึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไมเปนอยางหนึ่ง 
 กลิ่นหอมเปนอยางหนึ่ง แตกลิ่นหอมมีอยูในดอกไมนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็น 
 กลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็น 
 สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา 
 นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนน้ีมีเวทนา ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นเวทนาในตน 
 ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ฯลฯ 
 นี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นเวทนาในตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๐] ปุถุชนยอมเห็นตนในเวทนาอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป 
 โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน 
 ของเรานี้นั้นแลมีอยูในเวทนานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในเวทนา เปรียบเหมือน 
 ฯลฯ ชื่อวายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ... ชื่อวา ยอมเห็นตนในเวทนา ทิฐิ คือความลูบคลําดวยความถือผิด 
 ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุ 
 นี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในเวทนาอยางนี ้ฯ 
      [๓๒๑] ปุถุชนยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาสัญญา ... มโนสัมผัสสชา 
 สัญญา โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและตนไมเปนสองวา 
 มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผสัสชาสัญญา 
 ก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปนํ้ามันลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและ 
 แสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนัน้เหมือนกัน ยอม 
 เห็นมโนสัมผสัสชาสัญญาและตนไมเปนสองวา มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด 
 เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผสัสชาสัญญาก็อันนั้น ทิฐิ คือ ความลูบคลํา 
 ดวยความถือผดิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง 



 นี้เปนอัตตานุทิฐิ มีสัญญาเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๒] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสัญญาอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรา 
 นี้นั้นแลมีสัญญาดวยสัญญาน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีสัญญา เปรียบเหมือน 
 ตนไมมีเงา ... ชื่อวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉนัใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็นันั้น 
 เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน ... นี้ 
 เปนอัตตานุฐิทิมีสัญญาเปนวัตถุ ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสัญญาอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๓] ปุถุชนยอมเห็นสัญญาในตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้ 
 มีสัญญาน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นสัญญาในตน เปรียบเหมือนดอกไมมกีลิ่นหอม ... 
 ชื่อวายอมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน ... นี้เปน 
 อัตตานุทิฐิมีสัญญาเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
 แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นสญัญาในตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๔] บุคคลยอมเห็นตนในสัญญาอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้เปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเราน้ี 
 นั้นแลมีอยูในสัญญาน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในสัญญา เปรียบเหมือนแกวมณ ี
 ที่เขาใสไวในขวด ... ชื่อวายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความ 
 เปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสัญญาเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ 
 เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฐิิ ปุถุชนยอมเห็นตนในสัญญาอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๕] ปุถุชนยอมเห็นสังขารโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเจตนา ... มโนสัมผัสสชา 
 เจตนา โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาและตนไมเปนสองวา 
 มโนสัมผัสสชาเจตนาอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผสัสชาเจตนาก็อนันั้น 
 เปรียบเหมือนเมื่อประทีปนํ้ามนักําลังลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและ 
 แสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนัน้เหมือนกัน ยอม 
 เห็นมโนสัมผสัสชาเจตนาโดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุ 



 ที่ ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชน 
 ยอมเห็นสังขารโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๖] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสังขารอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรา 
 นี้นั้นแลมีสังขารดวยสังขารนี ้ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนมีสังขาร เปรียบเหมือน 
 ตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้ ... ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นวาตนไมมีเงา 
 ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นวญิญาณ รูป เวทนา 
 สัญญา โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฐิ 
 เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวา 
 มีสังขารอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๗] ปุถุชนยอมเห็นสังขารในตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้ 
 มีสังขารเหลานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นสังขารในตนเปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่น- 
 *หอม ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันน้ันเหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ รูป 
 เวทนา สัญญา โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุ- 
 *ทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นสังขาร 
 ในตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๒๘] ปุถุชนยอมเห็นตนในสังขารอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรา 
 นี้นั้นแลมีอยูในสังขารนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในสังขาร เปรียบเหมือนแกวมณ ี
 ที่เขาใสไวในขวด ... ชื่อวาเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน ... 
 นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุที่  ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในสังขารอยางนี ้ฯ 
      [๓๒๙] ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นจักขุวิญญาณ ... มโนวิญญาณ โดย 
 ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนวิญญาณและตนไมเปนสองวา มโนวิญญาณอัน 
 ใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนวญิญาณก็อันนั้น เปรียบเหมือนประทีปนํ้ามัน 
 อันลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใด 
 บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนัน้เหมือนกัน ยอมเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนตน 



 ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๓๐] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีวิญญาณอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความ 
 เปนตน เขามีความเห็นอยางนีว้า นี้แลเปนตัวตนของเราแตวาตัวตนของเรานี้นั้น 
 แลมีวิญญาณดวยวิญญาณน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีวิญญาณ เปรียบเหมือน 
 ตนไมมีเงา ... ชื่อวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉนัใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็นันั้น 
 เหมือนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความเปนตน นี้เปน 
 อัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทฐิิ ฯลฯ เหลานี้เปน 
 สังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีวิญญาณอยางนี้ ฯ 
      [๓๓๑] ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณในตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้ 
 มีวิญญาณน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นวิญญาณในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิน่หอม 
 ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา 
 สัญญา สังขาร โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๓ 
 อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฐิิปุถุชน ยอมเห็น 
 วิญญาณในตนอยางนี้ ฯ 
      [๓๓๒] ปุถุชนยอมเห็นตนในวิญญาณอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรา 
 นี้นั้นแลมีอยูในวิญญาณน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในวิญญาณ เปรียบเหมือน 
 แกวมณีที่เขาใสไวในขวด ... ชื่อวายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคล 
 บางคนในโลกน้ีก็ฉันนั้นเหมอืนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดย 
 ความเปนตน นี้เปนอัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๔ ฯลฯ เหลานี้เปนสงัโยชน 
 แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในวิญญาณอยางนี้ อัตตานุทิฐิมีความถือผิดดวย 
 อาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๓๓๓] มิจฉาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๒ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดแหงมิจฉาทิฐิอันกลาวถึงวัตถุอยาง 
 นี้วา ทานที่ใหแลวไมมีผล ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง 
 วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฐิมีวัตถุผิดที่ ๑ มิจฉาทิฐิเปนทิฐิ 
 วิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความ 
 ถือผิดแหงมิจฉาทิฐิอันกลาวถึงวัตถุอยางนี้วา ยัญที่บูชาแลวไมมีผล ฯลฯ การ 



 เซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมม ี
 โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูผุดเกิดขึ้นก็ไมมี สมณพราหมณ 
 ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูทําโลกน้ีและโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
 สั่งสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปน 
 อยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฐิมีวตัถุ ๑๐ มิจฉาทิฐิเปน 
 ทิฐิวิบัติ ฯลฯ บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ ยอมมีคติเปน ๒ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ มิจฉาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ 
      [๓๓๔] สักกายทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกน้ี มิไดเห็นพระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรม 
 ของพระอริยะเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ 
 ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับแนะนาํในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูป 
 โดยความเปนตนบาง เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง 
 ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตนบาง เห็นตนวา 
 มีวิญญาณบาง เห็นตนในวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง ฯ 
      ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นปฐวีกสิณ ฯลฯ โอทาตกสณิโดยความ 
 เปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เรา 
 ก็อันนั้น เราอันใด โอทาตกสณิก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปนํ้ามันลกุโพลง 
 อยู ฯลฯ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ีกฉ็ันนัน้เหมือนกัน ยอมเห็นโอทาตก- 
 *สิณโดยความเปนตน ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ฯลฯ นี้เปนสักกาย- 
 *ทิฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ สักกายทิฐิเปนมิจฉาทฐิิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แต 
 มิใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯลฯ สกักายทิฐิมีความถือ 
 ผิดดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๓๓๕] สัสสตทิฐิมีสักกายทิฐิเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ 
 เปนไฉน ฯ 
      ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกน้ี ไมไดเห็นพระอริยะเจา ... ไมไดรับแนะนํา 
 ในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง 
 เห็นตนวามีเวทนาบาง เห็นตนวามีสัญญาบาง เห็นตนวามีสังขารบาง เห็นตนวา 
 มีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เห็นตนในวิญญาณบาง ฯ 
      ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดย 
 ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน 
 ของเรานี้นั้นแล มีรูปดวยรูปน้ี ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีรูป เปรียบเหมือน 



 ตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม นี้เงา ตนไมเปนอยาง 
 หน่ึง เงาเปนอยางหนึ่ง แตวาตนไมนี้นั้นแล มีเงาดวยเงานี้ ดังนี้ ชื่อวายอม 
 เห็นตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน ยอมเห็นเวทนา 
 ... โดยความเปนตน นี้เปนสัสสตทิฐิอันมีสักกายทิฐิเปนวัตถุที่ ๑ สัสสตทิฐิ 
 เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูป 
 อยางนี้ ฯลฯ สัสสตทิฐิอันมีสักกายทิฐิเปนวตัถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๓๓๖] อุจเฉททิฐิอันมีสักกายเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ 
 เปนไฉน ฯ 
      ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกน้ี ไมไดเห็นพระอริยะเจา ... ไมไดรับแนะนํา 
 ในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นเวทนาโดยความเปนตน 
 เห็นสัญญาโดยความเปนตน เห็นสังขารโดยความเปนตน เห็นวิญญาณโดยความ 
 เปนตน ฯ 
      ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเห็นปฐวีกสิณ ฯลฯ โอทาตกสณิโดยความ 
 เปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เรา 
 ก็อันนั้น เราอันใด โอทาตกสณิก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปนํ้ามันลกุโพลง 
 อยู ฯลฯ นี้เปนอุจเฉทิฐิอันมีสกักกายทิฐิเปนวตัถุที่ ๑ อุจเฉททิฐิเปนมิจฉาทฐิิ 
 ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตมใิชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตน 
 อยางนี้ ฯลฯ อุจเฉททิฐิอันมีสกักายเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๓๗] อันตคาหิกทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๕๐ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเทีย่ง โลกไมเทีย่ง โลกมีที่สดุ โลกไมมีที ่
 สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น สัตวเบ้ืองหนาแต 
 ตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายแลวยอมเปนอีกกม็ี ยอมไมเปนอกีก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
 เปนอีกก็หามิไดยอมไมเปนอกีก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการเทาไร ฯ 
      ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเทีย่ง ยอมถือผดิดวยอาการ ๕ ฯลฯ ทิฐิอันถือ 
 เอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอกีก็หา 
 มิได ยอมถือผดิดวยอาการ ๕ ฯ 
      [๓๓๘] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเทีย่ง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ 
 เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของเทีย่ง 
 ทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ 



 วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิและวัตถุ นี้เปนทิฐิที่ถือเอาที่สุดวาโลกเท่ียงที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิ 
 เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความ 
 ถือผิดวา เวทนาเปนโลกและเปนของเทีย่ง ฯลฯ สัญญาเปนโลกและเปนของ 
 เที่ยง ฯลฯ สังขารเปนโลกและเปนของเท่ียง ฯลฯ วิญญาณเปนโลกและเปน 
 ของเที่ยง ฯลฯ ทิฐินั้นถือเอาที่สุด เชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชือ่วา อันตคาหิกทิฐิ 
 ทิฐิไมใชวัตถุ ... นี้เปนทิฐิที่ถือเอาที่สุดวาโลกเที่ยงที่ ๕ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉา- 
 *ทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาที่สดุวา โลกเทีย่ง 
 ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๓๙] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมเที่ยง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ 
 เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของไมเที่ยง 
 ทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ นี้เปนทิฐิ 
 ที่ถือเอาที่สุดวาโลกไมเที่ยงที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปน 
 สังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯลฯ ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปน 
 โลกและเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ สัญญาเปนโลกและเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ สังขาร 
 เปนโลกและเปนของไมเที่ยง วิญญาณเปนโลกและเปนของไมเที่ยง ทิฐินั้นถือ 
 เอาที่สุดเชนนัน้ เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อนตคาหิกทิฐิ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉา- 
 *ทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาที่สดุวา โลกไมเที่ยง 
 ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๐] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกมีที่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ 
 เปนไฉน ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําสเีขียวแผไปสูโอกาสนิดหนอย เขามีความ 
 เห็นอยางนี้วาโลกน้ีมีที่สุดกลม ดังนี้ เขาจึงมคีวามสําคัญวาโลกมีที่สุด ทิฐิ คอื 
 ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ที่ที่แผไปนัน้เปนวัตถุและเปนโลก เคร่ืองที่แผ 
 ไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทฐิินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา 
 อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง 
 ทิฐิและวัตถุ นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวาโลกมทีี่สุดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ 
 ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําสีเหลืองแผ 
 ไป ทําสีแดงแผไป ทําสีขาวแผไป ทําแสงสวางแผไป สูโอกาสนิดหนอย เขา 
 มีความคิดอยางนี้วา โลกนี้มีทีสุ่ดกลม ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวาโลกมีที่สดุ 
 ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ที่ทีแ่ผไปนั้นเปนวตัถุและเปนโลก เคร่ือง 
 ที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา 
 อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกมีที่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ 



 เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๑] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมมีที่สดุ ยอมถือผดิดวยอาการ ๕ 
 เปนไฉน ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําสเีขียวแผไปสูโอกาสอันกวาง เขามีความ 
 เห็นอยางนี้วา โลกนี้ไมมทีี่สุด หาที่สุดมิได ดังนี้ จึงมีความสําคัญวาโลกไมม ี
 ที่สุด ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ที่ที่แผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลก 
 เคร่ืองที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอา 
 ที่สุดวาโลกไมมีที่สุดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
 แตไมใชทิฐิ ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําสเีหลือง ทําสีแดง ทําสีขาว ทําแสงสวาง 
 แผไปสูโอกาสอันกวาง เขามีความเห็นอยางนีว้า โลกนี้ไมมีทีสุ่ด หาที่สุดมิได 
 ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวา โลกไมมีที่สดุ ทฐิิ คือ ความลูบคลําดวยความถือ 
 ผิดวา ที่ที่แผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลก เคร่ืองที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก 
 ทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือ 
 เอาที่สุดวา โลกไมมีที่สดุ ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๒] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ยอมถือผิด 
 ดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนชีพและสรีระ ชีพอันใด 
 สรีระก็อันนั้น ทิฐินั้นถือเอาทีสุ่ดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ 
 ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็ 
 อันนั้นที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้สังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิ 
 คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนชีพและเปนสรีระ สัญญาเปนชีพ 
 และเปนสรีระ สังขารเปนชีพและเปนสรีระ วิญญาณเปนชพีและเปนสรีระ 
 ชีพอันใด สรีระก็อันนั้น ทิฐินัน้ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา 
 อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอนันั้น สรีระก็อันนั้น ยอมถือผดิ 
 ดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๓] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ยอมถือ 
 ผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนสรีระ ไมใชชีพ 
 รูปน้ันเปนสรีระ ชีพเปนอยางหน่ึง สรีระเปนอยางหนึ่ง ทิฐินั้นถือเอาที่สุด 
 เชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชือ่วา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... 
 นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สดุวา ชพีเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปน 



 มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฐิิ ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนสรีระ ไมใชชีพ 
 สัญญาเปนสรีระ ไมใชชีพ สังขารเปนสรีระ ไมใชชีพ วิญญาณเปนสรีระ ไม 
 ใชชีพ วิญญาณน้ันเปนสรีระ ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระก็เปนอยางหนึ่ง ทิฐินั้นถือ 
 เอาที่สุดเชนนัน้ เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สดุวา 
 ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๔] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก 
 ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลก 
 นี้แหละ สัตวแตการแตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติขึ้นบาง เกิดบาง 
 ทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ 
 วัตถุไมใชทิฐิ  ...  นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปน 
 อีกที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาใน 
 โลกนี้แหละ สญัญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขารตองตายเปน 
 ธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกาย 
 แตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติขึ้นบาง เกิดบาง ทิฐินั้นถือเอาที่สุด 
 เชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชือ่วา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตว 
 เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ยอมถือผดิดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๕] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก 
 ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลก 
 นี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมขาดสูญ ยอมพินาศไป สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 แลวยอมไมเปนอีก ทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจงึชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ 
 ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแต 
 ตายแลวยอมไมเปนอีกที่ ๑ อนัตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปน 
 สังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาใน 
 โลกนี้แหละ สญัญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละสังขารตองตายเปนธรรมดา 
 ในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลว 
 ยอมไมเปนอีก ทิฐินั้นถือเอาทีสุ่ดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ 
 ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก ยอมถือผิด 
 ดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 



      [๓๔๖] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็ม ี
 ยอมไมเปนอีกก็มี ยอมถือผดิดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลก 
 นี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกกม็ี ทิฐินั้นถือเอา 
 ที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ 
 ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอม 
 ไมเปนอีกกม็ีที ่๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แต 
 ไมใชทิฐิ ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาใน 
 โลกนี้แหละ สญัญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขารตองตายเปน 
 ธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกาย 
 แตกแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ทฐิินี้ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะ 
 ฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 แลวยอมเปนอกีก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๗] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก ็
 หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามไิด ยอมถือผดิดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลก 
 นี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ทิฐิ 
 นั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะน้ันจึงชือ่วา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุ 
 ไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก 
 ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามไิดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ 
      ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาใน 
 โลกนี้แหละ สญัญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขารตองตายเปน 
 ธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแต 
 กายแตกแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ทิฐินั้นถือเอาทีสุ่ดเชน 
 นั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... ทิฐิ 
 และวัตถุ นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอกีก็หา 
 มิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดที ่๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปน 
 สังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
 เปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอกีก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ 
 อันตคาหิกทิฐิยอมถือผิดดวยอาการ ๕๐ เหลานี้ 
      [๓๔๘] ปุพพันตานุทิฐิ (ความตามเห็นขันธสวนอดีต) ยอมถือผิดดวย 



 อาการ ๑๘ เปนไฉน ฯ 
      สัสสตทิฐิ (ทิฐิวาตนและโลกเที่ยง) ๔ เอกัจจสัสสติกาทิฐิ (ทิฐิวาตน 
 และโลกเที่ยงเปนบางอยาง) ๔ อันตานันติกาทิฐิ (ทิฐิวาโลกมีที่สุดและหาที่สุด 
 มิได) ๔ อมราวิกเขปกาทิฐิ (ทิฐิซัดสายไมตายตัว) ๔ อธิจจสมุปปนนิกาทฐิิ 
 (ทิฐิวาตนและโลกเกิดขึ้นลอยๆ) ๒ ปุพพันตานุทิฐิ ยอมถือผดิดวยอาการ ๑๘ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๓๔๙] อปรันตานุทิฐิ (ความตามเห็นขันธสวนอนาคต) ยอมถือผิด 
 ดวยอาการ ๔๔ เปนไฉน ฯ 
      สัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตนเมื่อตายแลวมีสัญญา) ๑๗ อสัญญีวาททิฐิ (ทิฐิ 
 วาตนเมื่อตายแลวไมมีสัญญา) ๘ เนวสัญญีนาสัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตนเมื่อตาย 
 แลวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช) ๘ อุจเฉทวาททิฐิ (ทิฐิวาสัตวตายแลว 
 ขาดสูญ) ๗ ทิฐิธรรมนิพพานวาททิฐิ (ทิฐิวานิพพานเปนปจจุบันเปนธรรมอยาง 
 ยิ่งของสัตว) ๕ อปรันตานุทิฐิ ยอมถือผิดดวยอาการ ๔๔ เหลานี้ ฯ 
      [๓๕๐] สังโยชนิกาทิฐิ (ทิฐิเปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ) ยอมถือ 
 ผิดดวยอาการ ๑๘ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิ คือ ทิฐิที่ไป ทิฐิที่รกชัฏ ฯลฯ ทิฐิเปนเหตุใหถือผิด ทิฐิเปนเหตุ 
 ใหลูบคลํา สังโยชนิกาทิฐิ ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
      [๓๕๑] ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิด ดวยอาการ 
 ๑๘ เปนไฉน ฯ 
       ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาเปนเรา ทิฐิมิใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... 
 นี้เปนทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราที่ ๑ มานวินิพันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ 
 เหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฐิ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา หูเปนเรา ฯลฯ 
 จมูกเปนเรา ฯลฯ ลิ้นเปนเรา ฯลฯ กายเปนเรา ฯลฯ ใจเปนเรา ฯลฯ 
 ธรรมารมณเปนเรา ฯลฯ จักขวุิญญาณเปนเรา ฯลฯ มโนวิญญาณเปนเรา ฯลฯ 
 ความลูบคลําความถือผิดวาเปนเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิ 
 อันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราที่ ๘ มานวินิพันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิด 
 ดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
      [๓๕๒] ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิด ดวยอาการ 
 ๑๘ เปนไฉน ฯ 
      ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาของเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... 
 นี้เปนทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเราที่ ๑ มานวินิพันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ 
 เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฐิิ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา หูของเรา ฯลฯ 



 จมูกของเรา ฯลฯ ลิ้นของเรา ฯลฯ กายของเรา ฯลฯ ใจของเรา ฯลฯ 
 ธรรมารมณของเรา ฯลฯ จักขวุิญญาณของเรา ฯลฯ มโนวิญญาณของเรา ความ 
 ลูบคลําดวยความถือผิดวา ของเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิ 
 อันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ที่ ๘ มานวินิพันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้ 
 เปนสังโยชน แตมิใชทิฐิ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิด 
 ดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ 
      [๓๕๓] ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน ยอมถือผิดดวยอาการ ๒๐ 
 เปนไฉน ฯ 
      ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกน้ี ไมไดเห็นพระอริยเจา ... ไมไดรับแนะนํา 
 ในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูป 
 ในตนบาง เห็นตนในรูปบาง ฯลฯ เห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 โดยความเปนตน เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เห็นตนใน 
 วิญญาณบาง ฯลฯ 
      ปุถุชนมองเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ยอมเห็นปฐวีกสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็น 
 โอทาตกสิณและตนไมเปนสอง เปรียบเหมือนเมื่อประทีปนํ้ามันลุกโพลงอยู 
 บุคคลเห็นเปลวไฟ และแสงสวางไมเปนสองฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนตน ฯลฯ นี้เปนทิฐิ 
 อันปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะเปน 
 มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฐิิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะ 
 ปรารภตน ยอมถือผิด ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๓๕๔] ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ยอมถือผดิ ดวยอาการ ๘ 
 เปนไฉน ฯ 
      ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกเทีย่ง เปนทฐิิ อันปฏิสังยุต 
 ดวยวาทะปรารภโลก ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุมิใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันปฏิสังยุต 
 ดวยวาทะปรารภโลกที่ ๑ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปนมิจฉาทฐิิ ฯลฯ 
 เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฐิิ ฯ 
      ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกไมเที่ยง ฯลฯ ตนและโลก 
 เที่ยงก็มี ไมเทีย่งก็มี ตนและโลกเทีย่งก็หามิได ไมเทีย่งก็หามิได ตนและโลก 
 มีที่สุด ตนและโลกไมมทีี่สุด ตนและโลกมีที่สดุก็มี ไมมีทีสุ่ดก็มี ตนและ 
 โลกมีที่สุดก็หามิได ไมมีทีสุ่ดก็หามิได เปนทฐิิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก 
 ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกที่ ๘ 
 ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 



 แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ยอมถือผิดดวยอาการ ๘ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๓๕๕] ความถือผิดดวยความติดอยู เปนภวทิฐิ ความถือผิดดวยความ 
 แลนเลยไป เปนวิภวทิฐิ อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนภวทิฐิ 
 เทาไร เปนวิภวทิฐิเทาไร อัตตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ 
 เทาไร เปนวิภวทิฐิเทาไร ฯลฯ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก มีความ 
 ถือผิดดวยอาการ ๘ เปนภวทิฐิเทาไร เปนวิภวทิฐิเทาไร ฯ 
      อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐิก็มี 
 อัตตานุทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕ มิจฉาทิฐิ 
 มีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด สักกายทฐิิมีความถือผิดดวย 
 อาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕ สัสสตทิฐิอันมีสักกายเปนวัตถุ 
 มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ เปนภวทิฐิทั้งหมด อุจเฉททิฐิอนัมีสักกายเปนวัตถุ 
 มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยง 
 มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไม 
 เที่ยง มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา 
 โลกมีที่สุด มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐิก็มี ทิฐิอัน 
 ถือเอาที่สุดวา โลกไมมทีี่สุด มคีวามถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มี เปน 
 วิภวทิฐิก็มี ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น มีความถือผิดดวย 
 อาการ ๕ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอืน่ สรีระก็เปนอืน่ 
 มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ือง 
 หนาแตตายแลว ยอมเปนอกีกม็ี มีความถือผดิดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิทั้งหมด 
 ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก มีความถือผดิ 
 ดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 แลวยอมเปนอกีก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มี 
 เปนวิภวทิฐิก็มี อปรันตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๔๔ เปนภวทิฐิก็มี 
 เปนวิภวทิฐิก็มี สังโยชนิกาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนภวทิฐิก็มี เปน 
 วิภวทิฐิก็มี ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา เปนเรา มีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ 
 เปนวิภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา มีความถือผิดดวย 
 อาการ ๑๘ เปนภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน มีความ 
 ถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะ 
 ปรารภโลก มีความถือผิดดวยอาการ ๘ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐิก็มี ทิฐิ 
 ทั้งหมดเปนอตัตานุทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ เปนสักกายทิฐิ เปนอันตคาหิกทิฐิ เปน 
 สังโยชนิกาทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตนเปนภวทิฐิ เปนวิภวทิฐิ 



 ชนเหลาใดยึดถือทิฐิ ๒ อยางน้ี ญาณในนิโรธยอมไมมีแกชนเหลานั้น สัตวโลก 
 นี้ยึดถือในทิฐิใด ก็เปนผูมีสัญญาวิปริตเพราะทิฐินั้น ฯ 
      [๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยผูถูกทิฐิ ๒ อยางกลุมรุม 
 แลว พวกหนึ่งยอมติดอยู พวกหนึ่งยอมแลนไป สวนผูมีจักษุเห็นอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมติดอยูอยางไร ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยผูชอบภพ ยินดีในภพ บันเทิงอยูในภพ จิตของ 
 เทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมนอมไป 
 ในธรรมที่เราแสดงเพ่ือความดับภพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหน่ึง 
 ยอมติดอยูอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมแลนไปอยางไร ก ็
 เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมอึดอัด ระอา เกลียดชังภพ ยอมยินดีความ 
 ปราศจากภพวา ชาวเราเอย ไดยินวาเมือ่ใด ตนแตกายแตกไปแลวยอมขาดสูญ 
 ยอมพินาศ เมื่อนั้น ตนเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอกี เพราะฉะน้ัน 
 ความไมเกิดน้ีละเอยีด ประณีต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่ง 
 ยอมแลนไปอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สวนผูมีจักษุเห็นอยูอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเห็นความเปนสัตวตามความเปนจริง คร้ันแลวยอม 
 ปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับความเปนสัตว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย สวนผูมีจักษุเห็นอยู อยางนี้แล ฯ 
         ถาภิกษุใด เห็นความเปนสัตวตามความเปนจริง และกาวลวง 
         ความเปนสัตวแลว ยอมนอมใจไปในธรรมตามที่เปนจริง 
         เพ่ือความหมดสิ้นแหงภวตัณหา ภิกษุนั้น กําหนดรู ความ 
         เปนสัตวแลว ผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอม 
         ไมมาสูภพใหม เพราะความไมมีแหงความเปนสัตว ดังนี้ ฯ 
      [๓๕๗] บุคคล ๓ จําพวกมีทิฐิวิบัติ บุคคล ๓ จําพวกมีทิฐิสมบัติ ฯ 
      บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฐิวิบัติ เดียรถีย ๑ สาวกเดียรถีย ๑ 
 บุคคลผูมีทิฐิผิด ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้มีทิฐิวิบัติ ฯ 
      บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฐิสมบัติ พระตถาคต ๑ สาวก 
 พระตถาคต ๑ บุคคลผูมีทิฐิชอบ ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้มีทิฐิสมบัติ ฯ 
         นรชนใด เปนคนมักโกรธ มักผูกโกรธ มีความลบหลูลามก 
         มีทิฐิวิบัติ เจาเลห พึงรูจักนรชนนั้นวาเปนคนเลว นรชนใด 
         เปนคนไมมักโกรธ ไมผกูโกรธ ไมลบหลูคุณทาน มีทิฐิ- 
         สมบัติ มีปญญา พึงรูจักนรชนนั้นวา เปนผูประเสริฐ 



         ดังนี้ ฯ 
      [๓๕๘] ทิฐิวิบัติ ๓ ทิฐิสมบัติ ๓ ฯ 
      ทิฐิวิบัติ ๓ เปนไฉน ความเห็นวิบัติวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่น 
 เปนตัวตนของเรา ทิฐิวิบัติ ๓ เหลานี้ ฯ 
      ทิฐิสมบัติ ๓ เปนไฉน ความเห็นอันถูกตองวา นั่นไมใชของเรา นั่น 
 ไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ทิฐิสมบัติ ๓ เหลานี้ ฯ 
      [๓๕๙] ทิฐิอะไรวา นั่นของเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานั้น ตามถือ 
 สวนสุดอะไร ทิฐิอะไรวา นั่นเปนเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานั้น ตามถือสวน 
 สุดอะไร ทิฐิอะไรวา นั่นเปนตัวตนของเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานั้นตามถือ 
 สวนสุดอะไร ฯ 
      ความเห็นตามขันธสวนอดตีวา นั่นของเรา เปนทิฐิ ๑๘ ทิฐิเหลานั้น 
 ตามถือขันธสวนอดีต ความเห็นตามขันธสวนอนาคตวา นั่นเปนเรา เปนทฐิิ ๔๔ 
 ทิฐิเหลานั้นตามถือขันธสวนอนาคต อัตตานุทิฐิมีวัตถุ ๒๐ วา นั่นเปนตัวตน 
 ของเรา เปนสกักายทิฐิ มีวัตถุ ๒๐ ทิฐิ ๖๒ โดยมีสักกายทิฐิเปนประธาน 
 ทิฐิเหลานั้น ตามถือขันธทั้งสวนอดีตและสวนอนาคต ฯ 
      [๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเหลาหน่ึงถึงความเชื่อแนในเรา 
 ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงพรอมดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในธรรมนี้ 
 บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในภพสุทธาวาส ในธรรมนี้ ฯ 
      บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกน้ี 
 คือ สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ๑ โกลังโกละโสดาบัน ๑ เอกพิชีโสดาบัน ๑ 
 พระสกทาคามี ๑ พระอรหันตในปจจุบัน ๑ เชื่อแนในธรรมนี้ ฯ 
      บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ บุคคล 
 ๕ จําพวกน้ี คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามี 
 บุคคล ๑ อสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ สสังขารปรินิพพายีอนาคามี- 
 *บุคคล ๑ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามีบุคคล ๑ เชื่อแนในภพสุทธาวาส 
 ในธรรมนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงความเชื่อแนในเรา 
 บุคคลเหลานั้นทั้งหมด ถึงพรอมดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกน้ีเชื่อแนในธรรมนี้ 
 บุคคล ๕ จําพวกน้ีเชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมน้ี ฯ 
      [๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหน่ึงเลื่อมใสในเราอยาง 
 แนนแฟน บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้นรวม ๕ 
 จําพวกน้ี เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในภพชัน้สุทธาวาส 
 ในธรรมนี้ ฯ 



      บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกน้ี คือ 
 สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ๑ ... พระอรหันตในปจจุบัน ๑ เชื่อแนในธรรมนี้ ฯ 
      บุคคล ๕ จําพวกน้ี คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ ... อุทธัง- 
 *โสโตอกนิฏฐคามีบุคคล ๑ เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใสในเราอยางแนนแฟน 
 บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้นรวมเปน ๕ จําพวก 
 นี้ เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกน้ี เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ 
 ฉะนี้แล ฯ 
                           จบทิฐิกถา 
                           ------- 
                      มหาวรรค อานาปาณกถา 
      [๓๖๒] เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติมี 
 วัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ อันเนื่องมาแตสมาธิยอมเกิดขึ้น คือ ญาณในธรรมอันเปน 
 อันตราย ๘ ญาณในธรรมอันเปนอุปการะ ๘ ญาณในอุปกิเลส ๑๘ ญาณใน 
 โวทาน ๑๓ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ ญาณดวยสามารถสมาธิ ๒๔ ญาณ 
 ดวยสามารถวิปสสนา ๗๒ นิพพิทาญาณ ๘ นิพพิทานุโลมญาณ ๘ นิพพิทาปฏิ- 
 *ปสสัทธิญาณ ๘ ญาณในวิมุติสุข ๒๑ ฯ 
      [๓๖๓] ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณในธรรมอันเปน 
 อุปการะ ๘ เปนไฉน ฯ 
      กามฉันทะเปนอันตรายแกสมาธิ เนกขัมมะเปนอุปการะแกสมาธ ิ
 พยาบาทเปนอันตรายแกสมาธิ ความไมพยาบาทเปนอุปการะแกสมาธิ ถีนมิทธะ 
 เปนอันตรายแกสมาธิ อาโลกสัญญาเปนอุปการะแกสมาธิ อทุธัจจะเปน 
 อันตรายแกสมาธิ ความไมฟุงซานเปนอุปการะแกสมาธิ วิจกิิจฉาเปนอันตราย 
 แกสมาธิ ความกําหนดธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ อวิชชาเปนอันตรายแกสมาธ ิ
 ญาณเปนอุปการะแกสมาธิ อรติเปนอันตรายแกสมาธิ ความปราโมทยเปน 
 อุปการะแกสมาธิ อกุศลธรรมแมทั้งปวงเปนอันตรายแกสมาธิ กุศลธรรมทั้งปวง 
 เปนอุปการะแกสมาธิ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณในธรรมเปน 
 อุปการะ ๘ เหลานี้ จิตอันฟุงซานและจิตสงบระงับ ยอมดํารงอยูในความเปน 
 ธรรมอยางเดยีวและยอมหมดจดจากนิวรณ ดวยอาการ ๑๖ เหลานี้ ฯ 
      [๓๖๔] ความเปนธรรมอยางเดียวเหลานั้นเปนไฉน ฯ 
      เนกขัมมะ ความไมพยาบาท อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน ความ 
 กําหนดธรรม ญาณ ความปราโมทย กุศลธรรมทั้งปวงเปนธรรมอยางเดยีว 
 (แตละอยาง) ฯ 



      นิวรณนั้นเปนไฉน กามฉนัทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธจัจกุกกุจจะ 
 วิจิกิจฉา อวิชชา อรติ อกุศลธรรมทั้งปวง เปนนิวรณ (แตละอยาง) ฯ 
      [๓๖๕] คําวา นีวรณา ความวา ชื่อวานิวรณเพราะอรรถวากระไร 
 ชื่อวานิวรณเพราะอรรถวาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเครื่องนําออก ฯ 
      ธรรมเครื่องนําออกเปนไฉน เนกขัมมะเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระ 
 อริยะเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยเนกขัมมะนั้น กาม 
 ฉันทะเปนเคร่ืองกั้นธรรมเครือ่งนําออก และบุคคลไมรูจักเนกขัมมะอันเปน 
 ธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกกามฉันทะน้ันกัน้ไว 
 เพราะเหตุนั้นกามฉันทะจึงชือ่วาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก ความไม 
 พยาบาทเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลาย 
 ยอมนําออกดวยความไมพยาบาทน้ัน ความพยาบาทเปนเครื่องกั้นธรรมเคร่ืองนํา 
 ออก และบุคคลไมรูจักความไมพยาบาทอันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระ 
 อริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกความพยาบาทน้ันกั้นไว เพราะเหตุนั้น พยาบาท 
 จึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเคร่ืองนําออก อาโลกสัญญาเปนธรรมเคร่ืองนําออก 
 ของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทัง้หลายยอมนําออกดวยอาโลกสัญญา 
 นั้น ถีนมิทธะเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจัก 
 อาโลกสัญญาอนัเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผู 
 ถูกถีนมิทธะน้ันกั้นไว เพราะเหตุนั้น ถีนมิทธะจึงชื่อวาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ือง 
 นําออก ความไมฟุงซานเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และ 
 พระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยไมฟุงซานนั้น อุทธัจจะเปนเคร่ืองกั้นธรรม 
 เคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจักความไมฟุงซานอันเปนธรรมเคร่ืองนําออก 
 ของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอุทธัจจะน้ันกั้นไว เพราะเหตุนั้น 
 อุทธัจจะจึงชือ่วาเปนเคร่ืองกัน้ธรรมเคร่ืองนําออก การกําหนดธรรมเปนธรรม 
 เคร่ืองนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวย 
 การกําหนดธรรมน้ัน วิจิกิจฉาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และ 
 บุคคลยอมไมรูจักการกําหนดธรรมอันเปนเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย 
 เพราะเปนผูถูกวิจิกิจฉานั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น วิจิกิจฉาจึงชือ่วาเปนเคร่ืองกั้น 
 ธรรมเครื่องนําออก ญาณเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และ 
 พระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยญาณนัน้ อวิชชาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ือง 
 นําออก และบุคคลยอมไมรูจักญาณอันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจา 
 ทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอวชิชาน้ันกั้นไว เพราะเหตุนั้น อวิชชาจึงชื่อวา 
 เปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก ความปราโมทยเปนธรรมเคร่ืองนําออกของ 
 พระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยความปราโมทย 



 นั้น อรติเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจักความ 
 ปราโมทยอันเปนธรรมเคร่ืองนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูก 
 อรตินั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อรติจึงชื่อวาเปนเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ืองนําออก 
 กุศลธรรมแมทั้งปวงก็เปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และ 
 พระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยกุศลธรรมเหลานั้น อกุศลธรรมแมทั้งปวง 
 ก็เปนเคร่ืองกัน้ธรรมเคร่ืองนําออก และบุคคลยอมไมรูจักกศุลธรรมอันเปน 
 ธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอกุศลธรรมเหลา 
 นั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อกุศลธรรมแมทั้งปวงจึงชื่อวาเปนเคร่ืองกั้นธรรม 
 เคร่ืองนําออก ก็แลเมื่อพระโยคาวจรผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานี้ เจริญ 
 สมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปาณสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตต้ังมั่นเปนไปชั่วขณะ 
 ยอมมีได ฯ 
      [๓๖๖] อุปกิเลส ๑๘ เปนไฉน ยอมเกดิขึ้น ฯ 
      เมื่อบุคคลใชสติไปตามเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุดแหงลมหายใจออก 
 จิตถึงความฟุงซานในภายใน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อบุคคลใชสติ 
 ไปตามเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุดแหงลมหายใจเขา จิตถึงความฟุงซานใน 
 ภายนอก ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความปรารถนา ความพอใจลมหายใจ 
 ออก การเที่ยวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความปรารถนา ความ 
 พอใจลมหายใจเขา การเทีย่วไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความหลง 
 ในการไดลมหายใจเขา แหงบุคคลผูถูกลมหายใจออกเขาครอบงํา ยอมเปน 
 อันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลมหายใจออก แหงบุคคลผูถูกลมหาย 
 ใจเขาครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ 
         สติที่ไปตามลมหายใจออก ที่ไปตามลมหายใจเขา ที่ฟุงซาน 
         ในภายใน ที่ฟุงซานในภายนอก ความปรารถนาลมหายใจออก 
         และความปรารถนาลมหายใจเขา อุปกเิลส ๖ ประการนี้ เปน 
         อันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาณสติ อุปกิเลส 
         เหลานั้น ถาจิตของบุคคลผูหว่ันไหว ยอมเปนเคร่ืองไมให 
         หลุดพนไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซ่ึงวิโมกข ใหถึงความ 
         เชื่อตอผูอื่น ฉะนี้แล ฯ 
      [๓๖๗] เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต จิตกวัดแกวงอยูทีล่มหายใจ 
 ออก นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิต 
 กวัดแกวงอยูทีน่ิมิต นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต 
 จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึง 
 ถึงลมหายใจเขา จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระ 



 โยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา นี้เปนอันตราย 
 แกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเขา จิตแกวงอยูที่ลมหายใจออก 
 นี้เปนอันตรายแกสมาธิ ฯ 
         เมื่อคํานึงถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก เมื่อ 
         คํานึงถึงลมหายใจออก จติกวัดแกวงอยูที่นิมิต เมื่อคํานงึ 
         ถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา เมื่อคํานึงถึงลม 
         หายใจเขา จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต เมื่อคํานึงถึงลมหายใจ 
         ออก ใจกวัดแกวงอยูทีล่มหายใจเขา เมือ่คํานึงถึงลมหายใจ 
         เขา จิตกวัดแกวงอยูทีล่มหายใจออก อุปกิเลส ๖ ประการ 
         นี้ เปนอันตรายแกสมาธิอนัสัมปยุตดวยอานาปาณสติ อุป- 
         *กิเลสเหลานั้น ถาจิตของบุคคลผูหว่ันไหว ยอมเปน 
         เคร่ืองไมใหหลุดพนไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซ่ึงวิโมกข 
         ใหถึงความเชื่อตอผูอื่น ฉะน้ีแล ฯ 
      จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตราย 
 แกสมาธิ จิตที่ปรารถนาอนาคตารมณ ถึงความฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแก 
 สมาธิ จิตที่หดหู ตกไปขางฝายเกยีจคราน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่ 
 ถือจัด ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่รูเกินไป ตก 
 ไปขางฝายความกําหนัด ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่ไมรู ตกไปขางฝาย 
 พยาบาท ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ 
      [๓๖๘] จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ที่ปรารถนาอนาคตารมณ จิตที่ 
            หดหู ที่ถือจัด ที่รูเกินไป ที่ไมรู ยอมไมต้ังมั่น อุปกิเลส 
            ๖ ประการนี้ เปนอันตรายแกสมาธอิันสัมปยุตดวยอานา- 
            ปาณสติ อุปกิเลสเหลาน้ันยอมเปนเหตุใหบุคคลผูมีความ 
            ดําริเศราหมอง ไมรูชัดซ่ึงอธิจิต ฉะนี้แล ฯ 
      [๓๖๙] เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุด 
 แหงลมหายใจออก กายและจติยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะ 
 จิตถึงความฟุงซาน ณ ภายใน เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบ้ืองตน ทาม 
 กลางและที่สดุแหงลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและ 
 ดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ ภายนอก กายและจิตยอมมีความปรารภ 
 หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจออก 
 เพราะความเทีย่วไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน 
 เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจเขา เพราะความเที่ยวไปดวย 
 ตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารถนา หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่ 



 พระโยคาวจรผูถูกลมหายใจออกครอบงํา เปนผูหลงใหลในการไดลมหายใจเขา 
 กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและดิ้นรน เพราะความที่พระโยคาวจร 
 ผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา เปนผูหลงใหลในการไดลมหายใจออก กายและจิต 
 ยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํา 
 นึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยูทีล่มหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ 
 หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออก 
 กวัดแกวงอยูทีน่ิมิต กายและจติยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะ 
 ความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยูทีล่มหายใจเขา กาย 
 และจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่จิตของพระ- 
 *โยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวงอยูที่นิมิต กายและจิตยอมมีความ 
 ปรารภ หว่ันไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจ 
 ออก กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหว 
 และดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวดัแกวง 
 อยูที่ลมหายใจออก กายและจติยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะ 
 จิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายความฟุงซาน กายและจิตยอมมีความ 
 ปรารภ หว่ันไหวและดิ้นรน เพราะจิตหวังถึงอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวง 
 กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและดิ้นรน เพราะจิตหดหู ตกไป 
 ขางฝายเกียจคราน กายและจติยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะ 
 จิตถือตัว ตกไปขางฝายอทุธจัจะ กายและจติยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและ 
 ดิ้นรน เพราะจิตรูเกินไป ตกไปขางฝายความกําหนัด กายและจิตยอมมีความปรารภ 
 หว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตไมรู ตกไปขางฝายพยาบาท ฯ 
         ผูใดไมบําเพ็ญ ไมเจริญอานาปาณสติ กายและจิตของผูนั้น 
         ยอมหวั่นไหว ดิ้นรน ผูใดบําเพ็ญ เจริญอานาปาณสติดี 
         กายและจิตของผูนั้น ยอมไมหวั่นไหว ไมดิ้นรน ฉะนี้แล ฯ 
      ก็และเมื่อพระโยคาวจร ผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานั้น เจริญ 
 สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาณสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตต้ังมั่นเปนไปชั่วขณะ 
 ยอมมีได อุปกิเลส ๑๘ เหลานี้ยอมเกิดขึ้น ฯ 
      [๓๗๐] ญาณในโวทาน ๑๓ เปนไฉน  ฯ 
      จิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซานพระโยคาวจรเวนจิต 
 นั้นเสีย ยอมต้ังมั่นจิตนั้นไวในฐานหน่ึง จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวย 
 อาการอยางนี้ จิตจํานงหวังอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวง พระโยคาวจร 
 เวนจิตนั้นเสีย นอมจิตนั้นไปในฐานะน้ันแล จิตยอมไมถึงความฟุงซานแม 
 ดวยอาการอยางนี้ จิตหดหู ตกไปขางฝายความเกียจคราน พระโยคาวจร 



 ประคองจิตน้ันไวแลว ละความเกียจคราน จติยอมไมถึงความฟุงซานแมดวย 
 อาการอยางนี้ จิตถือจัด ตกไปขางฝายอทุธัจจะ พระโยคาวจรขมจิตนั้นเสีย 
 แลวละอุทธัจจะ จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตรูเกินไป 
 ตกไปขางฝายความกําหนัด พระโยคาวจรผูรูทันจิตนั้น ละความกําหนัดเสยี จิต 
 ยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตไมรู ตกไปขางฝายความ 
 พยาบาท พระโยคาวจรเปนผูรูทันจิตนั้น ละความพยาบาทเสีย จิตยอมไมถึง 
 ความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตบริสุทธิ์ดวยฐานะ ๖ ประการนี้ ยอม 
 ขาวผอง ถึงความเปนธรรมอยางเดียว ฯ 
      [๓๗๑] ความเปนธรรมอยางเดียวเหลานั้นเปนไฉน ฯ 
      ความเปนธรรมอยางเดยีวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน ความเปน 
 ธรรมอยางเดยีวในความปรากฏแหงสมถนิมิต ความเปนธรรมอยางเดยีวในความ 
 ปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม ความเปนธรรมอยางเดยีวในความปรากฏแหงนิโรธ 
 ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน ของบุคคลผูนอม 
 ใจไปในจาคะท้ังหลาย ความเปนธรรมอยางเดยีวในความปรากฏแหงสมถนิมิต 
 ของบุคคลผูหมั่นประกอบในอธิจิตทั้งหลาย ความเปนธรรมอยางเดียวในความ 
 ปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม ของบุคคลผูเจริญวิปสสนาทั้งหลาย และความ 
 เปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงนิโรธ ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย จิตที่ 
 ถึงความเปนธรรมอยางเดยีวในฐานะ ๔ เหลานี้ ยอมเปนจิตที่มีปฏิปทาวิสุทธิ 
 ผองใส เจริญงอกงามดวยอุเบกขา และถึงความราเริงดวยญาณ ฯ 
      [๓๗๒] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน 
 ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตน ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลาง 
 ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ฯ 
      [๓๗๓] ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตนแหงปฐมฌาน ลักษณะ 
 แหงเบ้ืองตนเทาไร ฯ 
      ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหงเบ้ืองตนนั้น 
 จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลาง เพราะเปนจิตหมดจด จิตแลนไปใน 
 สมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตดําเนินไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑ จิตดําเนิน 
 ไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจติอันหมดจด ๑ จิตแลนไปในสมถ- 
 *นิมิตเพราะเปนจิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตนแหง 
 ปฐมฌาน ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึง 
 กลาววา ปฐมฌานเปนฌานมคีวามงามในเบ้ืองตน และถึงพรอมดวย 
 ลักษณะ ฯ 
      [๓๗๔] ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน ลักษณะแหง 



 ทามกลางเทาไร ฯ 
      ลักษณะแหงทามกลาง ๓ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดาํเนินไป 
 สูสมถะวางเฉยอยู จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู จิต 
 หมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนนิไปสูสมถะวางเฉย ๑ จิตมีความปรากฏใน 
 ความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑ ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหง 
 ปฐมฌาน ลักษณะแหงปฐมฌาน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
 ปฐมฌานเปนฌานมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ 
      [๓๗๕] ความราเริงเปนทีสุ่ดแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงที่สุดเทาไร ฯ 
      ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายท่ีเกดิใน 
 ปฐมฌานนั้นไมลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกจิเปนอัน 
 เดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรสมควรแกความที่ธรรม 
 ทั้งหลายไมลวงเกินกันและความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความ 
 ราเริงดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ลักษณะแหง 
 ที่สุด ๔ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปฐมฌานมีความงาม 
 ในที่สุด และถึงพรอมดวยลักษณะ จิตอันถึง ความเปนไป ๓ ประการ 
 มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิต 
 ถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
 และถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
      [๓๗๖] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุติยฌาน ฯ 
      ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตน ความพอกพูนอุเบกขา เปน 
 ทามกลาง ความราเริงเปนที่สดุแหงทุติยฌาน ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป 
 ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี ้
 ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิจาร ปติ ... และถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
      [๓๗๗] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุด แหงตติยฌาน ฯลฯ 
 จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม อยาง ๓ ถึงพรอมดวยลักษณะ 
 ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจติถึงพรอมดวยปติ สุข ... และถึงพรอมดวย 
 ปญญา ฯ 
      [๓๗๘] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงจตุตถฌาน ฯลฯ 
 จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี ้
 ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยอุเบกขา การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
 และถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
      [๓๗๙] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอากาสา- 
 *นัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ 



 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ มี 
 ความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี ้ยอมเปนจิตถึง 
 พรอมดวยอุเบกขา การอธิษฐานจิต ฯลฯ และถึงพรอมดวยปญญา ฯ 
      [๓๘๐] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอนิจจา- 
 *นุปสนา ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง อยางนี้ 
 ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการ ถึงพรอมดวยวิจาร ... และถึง 
 พรอมดวยปญญา ฯ 
      อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุกขานุปสนา อนัตตา- 
 *นุปสนา นิพพิทานุปสนา วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา 
 ขยานุปสนา วยานุปสนา วิปริณามานุปสนา อนิมิตตานุปสนา อัปปณิหิตา- 
 *นุปสนา สุญญตานุปสนา อธิปญญา ธรรมวิปสนา ยถาภูตญาณทัสสนะ 
 อาทีนวานุปสนา ปฏิสังขานุปสนา วิวัฏฏนานุปสนา โสดาปตติมรรค 
 สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ฯลฯ 
      [๓๘๑] อะไรเปนเบ้ืองตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอรหัตมรรค ฯ 
      ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบ้ืองตน ความพอกพูนอุเบกขา เปน 
 ทามกลาง ความราเริงเปนที่สดุ แหงอรหัตมรรค ฯ 
      ความหมดจดแหงปฏิปทา เปนเบ้ืองตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหง 
 เบ้ืองตนเทาไร ฯ 
      ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ ประการ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหง 
 เบ้ืองตนนั้น จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตหมดจด 
 จิตแลนไปในสมถนิมิตนั้นเพราะเปนจิตดําเนนิไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑ 
 จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตหมดจด ๑ จิตแลนไปใน 
 สมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทาเปน 
 เบ้ืองตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบ้ืองตน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามในเบ้ืองตน และถึงพรอมดวย 
 ลักษณะ ฯ 
      [๓๘๒] ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลางแหงอรหัตมรรค ลักษณะ 
 แหงทามกลางเทาไร ฯ 
      ลักษณะแหงทามกลาง ๔ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดาํเนินไปสู 
 สมถะวางเฉยอยู จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดยีววางเฉยอยู จิต 
 หมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนนิไปสูสมถะวางเฉยอยู ๑ จิตมีความปรากฏใน 
 ความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา อรหัตมรรค 
 เปนธรรมมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลกัษณะ ฯ 



      [๓๘๓] ความราเริงเปนทีสุ่ดแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงที่สุด 
 เทาไร ฯ 
      ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายท่ีเกดิใน 
 อรหัตมรรคนั้นไมลวงเกินกนั ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน 
 อันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรสมควรแกความที่ธรรม 
 ทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรียทัง้หลายมีกิจเปนอันเดยีวกัน ๑ ความ 
 ราเริงดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุดแหงอรหัตมรรค ลักษณะ 
 แหงที่สุด ๔ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปนธรรม 
 มีความงามในที่สุดและถึงพรอมดวยลกัษณะ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ 
 มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึง 
 พรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
 และพรอมดวยปญญา ฯ 
         นิมิต ลมอัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว 
         เพราะไมรูธรรม ๓ ประการ จึงไมไดภาวนา นิมิตลม 
         อัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว เพราะ 
         รูธรรม ๓ ประการ จึงจะไดภาวนา ฉะนีแ้ล ฯ 
      [๓๘๔] ธรรม ๓ ประการนี้ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว เปนธรรม 
 ไมปรากฏ จิตไมถึงความฟุงซาน จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ 
 และบรรลุผลวิเศษอยางไร ฯ 
      เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวางไว ณ ภาคพ้ืนที่เรียบ บุรุษเอาเลื่อยเล่ือย 
 ตนไมนั้น สติของบุรุษยอมเขาไปต้ังอยูดวยสามารถแหงฟนเลื่อยซ่ึงถูกทีต่นไม 
 บุรุษน้ันไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป  ฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไปไมปรากฏ 
 ก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุผลวิเศษ 
 ความเนื่องกันเปนนิมิต เหมือนตนไมที่เขาวางไว ณ ภาคพ้ืนที่เรียบ ลมอัสสาส- 
 *ปสสาสะ เหมอืนฟนเลื่อย ภิกษุนั่งต้ังสติไวมั่นที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝปาก 
 ไมไดใสใจถึงลมอัสสาสปสสาสะออกหรือเขาลมอัสสาสปสสาสะออกหรือเขาจะ 
 ไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จติใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผล 
 วิเศษ เหมือนบุรุษต้ังสติไวดวยสามารถฟนเลื่อยอันถูกที่ตนไม เขาไมไดใสใจ 
 ถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟนเลื่อยที่มาหรือทีไ่ปจะไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏ 
 เปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฉะนัน้ ฯ 
      [๓๘๕] ประธานเปนไฉน แมกาย แมจิตของภิกษุผูปรารภความเพียร 
 ยอมควรแกการงาน นี้เปนประธาน ประโยคเปนไฉน ภิกษุผูปรารภความเพียร 
 ยอมละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป นี้เปนประโยค ผลวิเศษเปนไฉน ภิกษุผู 



 ปรารภความเพียรยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมถึงความพินาศไป นี้เปนผลวิเศษ 
 ก็ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียวอยางนี้ และธรรม 
 ๓ ประการนี้ไมปรากฏก็หามิได จิตไมถึงความฟุงซาน ปรากฏเปนประธาน 
 ยังประโยคใหสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฯ 
       [๓๘๖] ภิกษุใด เจริญอานาปานสติใหบริบูรณดีแลว อบรมแลว 
            ตามลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ภิกษุนั้นยอม 
            ทําโลกน้ีใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก 
            ฉะนั้น ฯ 
      ลมอัสสาสะชื่อวาอานะ ไมใชลมปสสาสะ ลมปสสาสะชือ่อปานะ 
 ไมใชลมอัสสาสะ สติเขาไปต้ังอยูดวยสามารถลมอัสสาสปสสาสะ ยอมปรากฏ 
 แกบุคคลผูหายใจออกและผูหายใจเขา ฯ 
      คําวา ปริปุณฺณา ความวา บริบูรณ ดวยอรรถวา ถือเอารอบ ดวย 
 อรรถวารวมไว ดวยอรรถวาเต็มรอบ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา สุภาวิตา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในอานาปานสตินั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลาย 
 มีกิจเปนอันเดยีวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรม 
 ทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรียทัง้หลายมีกิจเปนอันเดยีวกัน ๑ ดวย 
 อรรถวาเปนที่เสพ ๑ อรรถแหงภาวนา ๔ ประการนี้ เปนอรรถอันภิกษุนั้นทําให 
 เปนดังยาน ทําใหเปนที่ต้ัง นอมไป อบรมแลว ปรารภเสมอดีแลว ฯ 
      คําวา ยานีกตา ความวา ภิกษุนั้นจํานงหวังในธรรมใดๆ ยอมเปนผูถึง 
 ความชํานาญ ถึงกําลัง ถึงความแกลวกลา ในธรรมนั้นๆ  ธรรมเหลานั้นของ 
 ภิกษุนั้น เปนธรรมเน่ืองดวยความคํานึง เนื่องดวยความหวัง เนื่องดวยมนสิการ 
 เนื่องดวยจิตตุปบาท เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ทําใหเปนดังยาน ฯ 
      คําวา วตฺถุกตา ความวา จิตยอมมั่นคงดใีนวัตถุใดๆ สติยอมปรากฏดี 
 ในวัตถุนั้นๆ ก็หรือวาสติยอมปรากฏดีในวัตถุใดๆ จิตยอมมั่นคงดีในวัตถุนั้นๆ 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาทําใหเปนที่ต้ัง ฯ 
      คําวา อนุฏ€ ิตา ความวา จิตนอมไปดวยอาการใดๆ สติก็หมุนไปตาม 
 (คุมอยู) ดวยอาการนั้นๆ ก็หรือวาสติหมุนไปดวยอาการใดๆ จิตก็นอม 
 ไปดวยอาการนั้นๆ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา นอมไป ฯ 
      คําวา ปริจิตา ความวา อบรม ดวยอรรถวาถือเอารอบ ดวยอรรถวา 
 รวมไว ดวยอรรถวาเต็มรอบ ภิกษุกําหนดถือเอาดวยสติ ยอมชํานะอกุศลธรรม 
 อันลามกได เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา อบรม ฯ 
      คําวา สุสมารทฺธา ความวา ธรรม ๔ อยางภิกษุปรารภดีแลว คือ 



 ปรารภดีดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายท่ีเกดิในอานาปานสตินั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวย 
 อรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกจิเปนอันเดียวกัน ๑  ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียร 
 อันสมควรแกความที่ธรรมทัง้หลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรียทั้งหลาย 
 มีกิจเปนอันเดยีวกัน ๑ เพราะเพิกถอนกิเลสทัง้หลายซ่ึงเปนขาศึกแกธรรมน้ัน ๑ ฯ 
      คําวา สุสม ความวา ความเสมอก็มี ความเสมอดีก็มี ความเสมอ 
 เปนไฉน กุศลทั้งหลายอันไมมีโทษ เกิดในธรรมนั้นเปนฝกใฝแหงความตรัสรู 
 นี้เปนความเสมอ ความเสมอดีเปนไฉน ความดับอารมณแหงธรรมเหลานั้น 
 เปนนิพพาน นี้เปนความเสมอดี ก็ความเสมอและความเสมอดีนี้ดังนี้ ภิกษุนั้น 
 รูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ความเพียร 
 ภิกษุนั้นปรารภแลว ไมยอหยอน สติต้ังมั่น ไมหลงลืม กายสงบปรารภแลว 
 จิตเปนสมาธิมอีารมณเดยีว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปรารภแลวเสมอดี ฯ 
      คําวา อนปุพฺพํ ปริจิตา ความวา ภิกษุนั้นอบรมอานาปานสติขางตนๆ 
 ดวยสามารถลมหายใจออกยาว อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรม 
 อานาปานสติขางตนๆ ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ก็อบรมอานาปานสติ 
 ขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ ดวยสามารถลมหายใจออกส้ัน 
 ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ ดวย 
 สามารถลมหายใจเขาสั้น กอ็บรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ ฯลฯ อบรม 
 อานาปานสติขางตนๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก 
 ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ  ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ ดวยสามารถ 
 ความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ 
 ตามลําดับ อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ แมทั้งปวงอาศัยกันภิกษุนั้นอบรมแลว และอบรม 
 ตามลําดับแลว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวอบรมแลวตามลําดบั ฯ 
      คําวา ยถา ความวา อรรถแหงยถาศัพทมี ๑๐ คือ ความฝกตน ๑ 
 ความสงบตน ๑ ความยังตนใหปรินิพพาน ๑ ความรูยิ่ง ๑ ความกําหนดรู ๑ 
 ความละ ๑ ความเจริญ ๑ ความทําใหแจง ๑ ความตรัสรูสัจจะ ๑ ความยังตน 
 ใหประดิษฐานอยูในนิโรธ ๑ ฯ 
      คําวา พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคพระองคใดเปนสยัมภูไมมีอาจารย 
 ตรัสรูสัจจะทั้งหลายเองในธรรมทั้งหลายท่ีไมเคยไดสดับมาแตกาลกอน ทรง 
 บรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้นและทรงถึงความเปนผูมีความเปนผูมีความ 
 ชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย ฯ 
      คําวา พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาพุทธะเพราะ 
 อรรถวากระไร ฯ 
      พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาพุทธะ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย 



 เพราะอรรถวา ทรงสอนใหหมูสัตวตรัสรู เพราะความเปนพระสัพพัญู เพราะ 
 ความที่พระองคทรงเห็นธรรมทั้งปวง เพราะความที่พระองคมีเนยยบทไมเปน 
 อยางอื่น เพราะความเปนผูมพีระสติไพบูลย เพราะนับวาพระองคสิ้นอาสวะ เพราะ 
 นับวาพระองคไมมีอุปกเิลส เพราะอรรถวา ทรงปราศจากราคะโดยสวนเดยีว เพราะ 
 อรรถวา ทรงปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโมหะ 
 โดยสวนเดียว เพราะอรรถวา พระองคไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา 
 พระองคเสด็จไปแลวสูหนทางที่ไปแหงบุคคลผูเดยีว เพราะอรรถวา ตรัสรู 
 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดยีว เพราะทรงกําจัดเสียซ่ึงความไมมีปญญา 
 เพราะทรงไดซ่ึงพระปญญาเคร่ืองตรัสรู ฯ 
      พระนามวา พุทฺโธ นี้ พระมารดา พระบิดา พ่ีชายนองชาย พ่ีหญิง 
 นองหญิง มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต สมณะ พราหมณ เทวดา มิได 
 แตงต้ังใหเลย พระนามวา พุทฺโธ นี้ เปนวิโมกขันติกนาม พระนามที่เกดิใน 
 ที่สุดแหงอรหัตผล แหงพระผูมีพระภาคตรัสรูแลว พระนามวา พุทฺโธ นี้ 
 เปนสัจฉิกาบัญญัติ เกิดขึ้นพรอมกับการทรงไดสัพพัญุตญาณ ณ ควงไม 
 โพธิพฤกษ ฯ 
      คําวา ทรงแสดงแลว ความวา ความฝกตน มียถาศัพทเปนอรรถ 
 เหมือนบุคคลเปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ฝกตนแลว พระพุทธเจา 
 ทรงแสดงแลว ฉะนั้น ความสงบตน ... ความยังตนใหปรินิพพาน ฯลฯ 
 ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ มียถาศัพทเปนอรรถ เหมือนบุคคลเปน 
 คฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธแลว 
 พระพุทธเจาก็ทรงแสดงแลว ฉะนั้น ฯ 
      คําวา โลโก ไดแกขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วปตติภวโลก 
 วิปตติสัมภวโลก สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งปวง 
 ต้ังอยูไดดวยอาหาร ฯลฯ โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ ฯ 
      คําวา ยอมใหสวางไสว ความวา ภิกษุนั้น ยอมยังโลกน้ีใหสวางไสว 
 แจมใส เพราะเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงความฝกตน ความสงบตน ความยังตน 
 ใหปรินิพพาน ฯลฯ ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ ซ่ึงมียถาศัพท 
 เปนอรรถทุกประการ ฯ 
      คําวา เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ความวา กิเลสเหมือนหมอก 
 อริยญาณเหมือนดวงจันทร ภิกษุเหมือนจันทเทพบุตร ภิกษุพนจากกิเลสทัง้ปวงแลว 
 ยอมยังโลกน้ีใหสวางไสวเปลงปลั่ง และไพโรจน เหมือนดวงจันทรพนจากหมอก 
 พนจากควันและธุลีในแผนดนิ พนจากฝามือราหู ยังโอกาสโลกใหสวางไสว 
 เปลงปลั่ง และไพโรจน ฉะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เหมือนพระจันทร 



 พนแลวจากหมอก ญาณในโวทาน ๑๓ ประการนี้ ฯ 
                           จบภาณวาร 
      [๓๘๗] ญาณในความทําสติ ๓๒ เปนไฉน ฯ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ด ี
 นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ภิกษุนั้นเปนผูมีสติหายใจออก 
 เปนผูมีสติหายใจเขา เมือ่หายใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจออก 
 สั้นก็รูวา หายใจออกส้ัน เมื่อหายใจเขายาวก็รูวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจ 
 เขาสั้น ก็รูวาหายใจเขาสั้น ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออก 
 ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักระงับ 
 กายสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวา 
 จักรูแจงปติหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจเขา ยอมศึกษาวา 
 จักรูแจงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจเขา ยอมศึกษาวา 
 จักรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา ยอม 
 ศึกษาวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา ระงับจิตสังขารหายใจเขา 
 ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจเขา 
 ยอมศึกษาวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักทําจิตใหบันเทิง 
 หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักต้ังจิตไวหายใจออก ยอมศึกษาวา จักต้ังจิตไว 
 หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิต 
 หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความไมเทีย่งหายใจออก ยอมศึกษาวา 
 จักพิจารณาเห็นความไมเทีย่งหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความคลาย 
 กําหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขา 
 ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความดับหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณา 
 เห็นความดับหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก 
 ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา ฯ 
      [๓๘๘] คําวา อิธ ความวา ในทิฐินี้ ในความควรนี้ ในความ 
 ชอบใจนี้ ในเขตนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยน้ี ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้ ใน 
 พรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ในธรรมวินัยนี้ ฯ 
      คําวา ภิกฺขุ ความวา ภิกษุเปนกัลยาณปุถุชนก็ตาม เปนพระเสขะก็ตาม 
 เปนพระอรหันตผูมีธรรมไมกาํเริบก็ตาม ฯ 
      คําวา อรฺญํ ความวา สถานที่ทุกแหงนอกเสาเขือ่นไป สถานที่นั้น 
 เปนปา ฯ 
      คําวา รุกฺขมูลํ ความวา อาสนะของภิกษุซ่ึงจัดไวที่โคนไมนั้น คือ 
 เตียง ต่ัง ฟูก เสื่อ ทอนหนัง เคร่ืองลาดทําดวยหญา เคร่ืองลาดทําดวยใบไม 



 หรือเคร่ืองลาดทําดวยฟาง ภิกษุ เดิน ยืน นั่ง หรือนอนที่อาสนะน้ัน ฯ 
      คําวา สุ�  ฺ�  ํ ความวา เปนสถานที่ไมเกลื่อนกลนดวยใครๆ 
 เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ฯ 
      คําวา อาคารํ คือ วิหาร โรงมีหลังคาคร่ึงหน่ึง ปราสาท 
 เรือนโลน ถํ้า ฯ 
      คําวา นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา ความวา ภิกษุนั้นเปนผูนั่งคูบัลลังก 
 ต้ังกายตรง คือ กายเปนกายอนัภิกษุนั้นต้ังวางไวตรง ฯ 
      ศัพทวา ปริ ในคําวา ปริมุขํ สตึ อุปฏ€เปตฺวา มีความกําหนดถือ 
 เอาเปนอรรถ ศัพทวา มุขํ มีความนําออกเปนอรรถ ศัพทวา สติ มีความเขา 
 ไปต้ังไวเปนอรรถ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ต้ังสติไวเฉพาะหนา ฯ 
      [๓๘๙] คําวา เปนผูมีสติหายใจออก ความวา ภิกษุอบรมสติโดย 
 อาการ ๓๒ คือ ภิกษุเปนผูต้ังสติมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถลมหายใจออกยาว ชื่อวาเปนผูอบรมสติดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน 
 เปนผูต้ังสติไวมั่น เพราะรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซานดวยสามารถลม 
 หายใจเขายาว ... เปนผูต้ังสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถลมหายใจออกส้ัน ... เปนผูต้ังสติไวมั่น เพราะรูความที่จิตมีอารมณ 
 เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสัน้ ชื่อวาเปนผูอบรมสติดวยสติ 
 นั้น ดวยญาณน้ัน ฯลฯ เปนผูต้ังสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไม 
 ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ... เปนผูต้ัง 
 สติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผู 
 พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ... เปนผูต้ังสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมี 
 อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจ 
 ออกชื่อวาเปนผูอบรมสติดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน ฯ 
      [๓๙๐] ภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาว 
 ก็รูวา หายใจเขายาว อยางไร ฯ 
      ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจ 
 เขายาว ยอมหายใจเขาในขณะท่ีนับยาว เมื่อหายใจออก หายใจเขายาว ยอม 
 หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว ฉันทะยอมเกดิแกภิกษุผูเมื่อหาย 
 ใจออกหายใจเขายาว หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจ 
 ออกยาวละเอยีดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมื่อ 
 หายใจเขายาวละเอยีดกวานั้นดวยสามารถฉนัทะ ยอมหายใจเขาในขณะท่ีนับยาว 
 เมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออก 
 บาง หายใจเขาบางในขณะที่นบัยาว ความปราโมทยยอมเกิดขึ้นแกภิกษุเมื่อหายใจ 



 ออกหายใจเขายาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ หายใจออกบาง หายใจเขา 
 บางในขณะทีน่ับยาว เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถ ความ 
 ปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจเขายาวละเอยีดกวานัน้ 
 ดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจออก 
 หายใจเขายาวละเอยีดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกบาง 
 หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอยีด 
 กวานั้นดวยสามารถความปราโมทย หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับ 
 ยาว ยอมหลีกออกจากการหายใจออกหายใจเขายาว อุเบกขายอมต้ังอยู กาย 
 คือ ลมหายใจออกลมหายใจเขายาวดวยอาการ ๙ อยางนี้ ยอมปรากฏ สติเปน 
 อนุปสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุ 
 พิจารณาเห็นกายนั้นดวยสตินัน้ ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา 
 สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ 
      [๓๙๑] คําวา อนุปสฺสติ ความวา ภิกษุพิจารณากายน้ันอยางไร ฯ 
      พิจารณาโดยความไมเที่ยง ไมพิจารณาโดยความเที่ยง พิจารณาโดย 
 ความเปนทุกข ไมพิจารณาโดยความเปนสุข พิจารณาโดยความเปนอนัตตา 
 ไมพิจารณาโดยความเปนอัตตา ยอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด 
 ไมกําหนัด ยอมใหราคะดับไป ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมยดึถือ เมื่อพิจารณา 
 โดยความไมเทีย่ง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนทุกข ยอม 
 ละสุขสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนอนัตตา ยอมละอตัตสัญญาได เมื่อ 
 เบ่ือหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได เมือ่ให 
 ราคะดับ ยอมละสมุทยัได เมือ่สละคืน ยอมละความยดึถือได ภิกษุพิจารณา 
 กายน้ันอยางนี ้ฯ 
      [๓๙๒] ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในภาวนาน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน 
 อันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไป ซ่ึงความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลาย 
 ไมลวงเกินกันและความที่อินทรียทั้งหลายมกีิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวา 
 เปนที่เสพ ๑ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ 
 ออกลมหายใจเขายาว เวทนาจงึปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึง 
 ความดับไป สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป 
 วิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป ฯ 
      [๓๙๓] เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความ 
 ดับ อยางไร ฯ 
      ความเกิดขึน้แหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอม 



 ปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยเกดิวา เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะ 
 ตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึง 
 เกิด แมเมือ่เห็นลักษณะแหงความเกิด ความเกิดแหงเวทนาก็ยอมปรากฏ ความ 
 เกิดขึ้นแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
      ความเขาไปตั้งอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสกิารโดยความ 
 ไมเที่ยง ความเขาไปต้ังอยูโดยความส้ินไปยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความ 
 เปนทุกข ความเขาไปต้ังอยูโดยความเปนภัยยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความ 
 เปนอนัตตา ความเขาไปต้ังอยูโดยความวางเปลายอมปรากฏ ความเขาไปตั้งอยู 
 แหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
      ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงเวทนายอม 
 ปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับ เพราะตัณหา 
 ดับเวทนาจึงดบั เพราะกรรมดับเวทนาจึงดบั เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดบั แม 
 เมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความดับไปแหงเวทนาก็ยอมปรากฏ 
 ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไป 
 ต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ 
      [๓๙๔] สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความ 
 ดับ อยางไร ฯ 
      ความเกิดขึน้แหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความเกิดขึน้แหงสัญญายอม 
 ปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยเกดิวา เพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิด ... ความ 
 เกิดขึ้นแหงสญัญายอมปรากฏ อยางนี้ ฯ 
      ความเขาไปตั้งอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสิการโดยความ 
 ไมเที่ยง ความเขาไปต้ังอยูโดยความส้ินไปยอมปรากฏ ... ความเขาไปต้ังอยูแหง 
 สัญญายอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
      ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงสัญญายอม 
 ปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับสัญญาจึงดับ ... ความ 
 ดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางนี้ สัญญายอมปรากฏเกดิขึ้น ปรากฏเขาไปต้ัง 
 อยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ 
      [๓๙๕] วิตกยอมปรากฏเกดิขึ้น ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับ 
 ไป อยางไร ฯ 
      ความเกิดขึน้แหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความเกิดขึ้นแหงวิตกยอม 
 ปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยเกดิวา เพราะอวิชชาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะ 
 ตัณหาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะกรรมเกิดวิตกจึงเกิด แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะ 
 ความเกิด ความเกิดขึน้แหงวิตกก็ยอมปรากฏ ความเกิดขึ้นแหงวิตกยอมปรากฏ 



 อยางนี้ ฯ 
      ความเขาไปตั้งอยูแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสกิารโดยความไม 
 เที่ยง ความเขาไปต้ังอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ เมื่อมนสกิารโดยความเปน 
 ทุกข ความเขาไปต้ังอยูโดยความเปนภัยยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปน 
 อนัตตา ความเขาไปต้ังอยูโดยความวางเปลายอมปรากฏ ความเขาไปต้ังอยูแหง 
 วิตกยอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
      ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏ 
 ดวยอรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับวิตกจึงดับ เพราะตัณหาดับวิตกจึง 
 ดับ เพราะกรรมดับวิตกจึงดับ เพราะสัญญาดับวิตกจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็น 
 ลักษณะความแปรปรวน ความดับไปแหงวิตกก็ยอมปรากฏ ความดับไปแหงวิตก 
 ยอมปรากฏอยางนี้ วิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความ 
 ดับไป อยางนี้ ฯ 
      [๓๙๖] บุคคลรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลม 
 หายใจออกลมหายใจเขายาว ยอมใหอินทรียทั้งหลายประชมุลง รูจักโคจรและ 
 แทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯลฯ ยอมใหธรรมทั้งหลายประชุมกัน 
 รูจักโคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      คําวา ยอมยงัอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยัง 
 อินทรียทั้งหลายใหประชุมลงอยางไร ฯ 
      บุคคลยอมยังสัทธินทรีย ใหประชุม ลงดวย ความนอมใจเชื่อ ยังวิริยินทรีย 
 ใหประชุมลงดวยความประคองไว ยังสตินทรียใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว 
 ยังสมาธินทรียใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังปญญินทรียใหประชุมลงดวย 
 ความเห็น บุคคลนี้ยังอินทรียเหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้น 
 ทานจึงกลาววา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯ 
      คําวา รูจักโคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมนั้นวาเปนโคจรแหง 
 ธรรมน้ัน รูจักโคจรแหงธรรมนั้นวาเปนอารมณแหงธรรมนั้น บุคคล ความรู 
 ปญญา ฯ 
      คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซานเปน 
 ความสงบ จิตต้ังมั่นเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ 
      คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอัน 
 ไมมีกิเลสเปนประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอัน 
 ประเสริฐเปนประโยชน ฯ 
      คําวา  แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏ แทงตลอด 
 ความที่จิตไมฟุงซาน แทงตลอดความที่จิตต้ังมั่น แทงตลอดความที่จิตผองแผว 



 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๓๙๗] คําวา ยอมใหพละท้ังหลายประชุมลง ความวา ยอมใหพละ 
 ทั้งหลายประชมุลงอยางไร ฯ 
      บุคคลยอม ยังสัทธาพละใหประชุมลง ดวยความไมหว่ันไหวไปในความไม 
 มีศรัทธา ยังวิริยพละใหประชุมลงดวยความไมหว่ันไหวไปในความประมาท ยัง 
 สมาธิพละใหประชุมลงดวยความไมหว่ันไหวไปในอุทธัจจะ ยังปญญาพละให 
 ประชุมลงดวยความไมหว่ันไหวไปในอวิชชา บุคคลนี้ยอมยงัพละเหลานี้ใหประชุม 
 ลงในอารมณนี ้เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา ยอมยังพละทั้งหลายให 
 ประชุมลง ฯ 
      คําวา รูจักโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอด 
 ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๓๙๘] คําวา ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุม ความวา บุคคล 
 ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงไดอยางไร ฯ 
      บุคคลยอมยังสติสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังธรรม 
 วิจยสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความเลือกเฟน ยังวิริยสมัโพชฌงคใหประชุม 
 ลงดวยความประคองไว ยังปติสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความแผซานไป ยัง 
 ปสสัทธิสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความสงบ ยังสมาธิสัมโพชฌงคใหประชุม 
 ลงดวยความไมฟุงซาน ยังอุเบกขาสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความวางเฉย 
 บุคคลนี้ยอมยงัโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงในอารมณ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึง 
 กลาววา ยอมยงัโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลง ฯ 
      คําวา รูโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรม 
 อันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๓๙๙] คําวา ยอมยังมรรคใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังมรรค 
 ใหประชุมลงอยางไร ฯ 
      บุคคลยอมยังสัมมาทิฐิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังสัมมาสังกัปปะให 
 ประชุมลงดวยความดําริ ยังสัมมาวาจาใหประชุมลงดวยความแนนอน ยังสมัมา- 
 *กัมมันตะใหประชุมลงดวยความท่ีเกิดขึ้นดี ยังสัมมาอาชวีะใหประชุมลงดวยความ 
 ผองแผว ยังสมัมาวายามะใหประชุมลงดวยความประคองไว ยังสัมมาสติให 
 ประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังสัมมาสมาธิใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน 
 บุคคลนี้ยอมยงัมรรคนี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา 
 ยอมยังมรรคใหประชุมลง ฯ 
      คําวา รูจักโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอด 
 ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 



      [๔๐๐] คําวา ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ความวา บุคคลยอม 
 ยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง อยางไร ฯ 
      บุคคลยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังพละ 
 ทั้งหลายใหประชุมลงดวยความไมหว่ันไหว ยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงดวย 
 ความเปนธรรมเคร่ืองนําออก ยังมรรคใหประชุมลงดวยความเปนเหตุ ยัง 
 สติปฏฐานใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังสัมมัปปธานใหประชุมลงดวยความ 
 เร่ิมต้ัง ยังอิทธบิาทใหประชุมลงดวยความใหสําเร็จ ยังสัจจะใหประชุมลงดวยความ 
 ถองแท ยังสมถะใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังวิปสสนาใหประชุมลงดวย 
 ความพิจารณาเห็น ยังสมถะและวิปสสนาใหประชุมลงดวยความมีกิจเปนอันเดียว 
 กัน ยังธรรมเปนคูกันใหประชุมลงดวยความไมลวงเกินกัน ยงัสีลวิสุทธิให 
 ประชุมลงดวยความสํารวม ยังจิตวิสุทธิใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังทิฐิ- 
 *วิสุทธิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังวิโมกขใหประชุมลงดวยความหลุดพน ยัง 
 วิชชาใหประชุมลงดวยความแทงตลอด ยังวมิุตติใหประชุมลงดวยความสละรอบ 
 ยังญาณในความส้ินไปใหประชุมลงดวยความตัดขาด ยังญาณในความไมเกดิขึ้น 
 ใหประชุมลงดวยความเห็นเฉพาะ ยังฉันทะใหประชุมลงดวยความเปนมลูเหตุ 
 ยังมนสิการใหประชุมลงดวยความเปนสมุฏฐาน ยังผัสสะใหประชุมลงดวยความ 
 ประสบ ยังเวทนาใหประชุมลงดวยความรูสกึ ยังสมาธิใหประชุมลงดวยความ 
 เปนประธาน ยงัสติใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังสติสัมปชัญญะให 
 ประชุมลงดวยความเปนธรรมที่ยิ่งกวานั้น ยังวิมุตติใหประชุมลงดวยความเปนสาระ 
 ยังนิพพานอันหยั่งลงในอมตะใหประชุมลงดวยความเปนที่สุด บุคคลนี้ยอมยังธรรม 
 เหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา ยอมยงัธรรม 
 ทั้งหลายใหประชุมลง ฯ 
      คําวา รูจักโคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมนั้นวาเปนโคจรแหง 
 ธรรมน้ัน รูจักโคจรแหงธรรมนั้นวาเปนอารมณแหงธรรมนั้น บุคคล ความรู 
 ปญญา ฯ 
      คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซานเปน 
 ความสงบ จิตต้ังมั่นเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ 
      คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอัน 
 ไมมีกิเลสเปนประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอัน 
 ประเสริฐเปนประโยชน ฯ 
      คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏ แทงตลอด 
 ความที่จิตไมฟุงซาน แทงตลอดความที่จิตต้ังมั่น แทงตลอดความที่จิตผองแผว 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ 



      [๔๐๑] บุคคลเมื่อหายใจออกส้ันก็รูวา หายใจออกส้ัน เมือ่หายใจเขา 
 สั้นก็รูวา หายใจเขาสั้น อยางไร ฯ 
      บุคคลเมื่อหายใจออกส้ัน ยอมหายใจออกในขณะที่นับไดนิดหนอย 
 เมื่อหายใจเขาส้ัน ยอมหายใจเขาในขณะท่ีนบัไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกหายใจ 
 เขาสั้น ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะท่ีนับไดนิดหนอย ฉันทะยอม 
 เกิดแกภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้น หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะ 
 ที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกส้ันละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอม 
 หายใจออกในขณะที่นับไดนดิหนอย เมื่อหายใจเขาสั้นละเอยีดกวานั้นดวย 
 สามารถฉันทะ ยอมหายใจเขาในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกหายใจ 
 เขาสั้นละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบางใน 
 ขณะนับไดนิดหนอย ความปราโมทยยอมเกดิแกภิกษุผูหายใจออกหายใจเขา 
 ละเอยีดกวานัน้ดวยสามารถฉันทะ หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับได 
 นิดหนอย เมื่อหายใจออกส้ันละเอยีดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอม 
 หายใจออกในขณะที่นับไดนดิหนอย เมื่อหายใจเขาสั้นละเอยีดกวานั้นดวย 
 สามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะท่ีนับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออก 
 หายใจเขาสั้นละเอยีดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกบาง 
 หายใจเขาบางในขณะที่นับไดนิดหนอย จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขา 
 สั้นละเอยีดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย หายใจออกบาง หายใจเขาบางใน 
 ขณะที่นับไดนดิหนอย ยอมหลีกไปจากลมอสัสาสะปสสาสะส้ัน อุเบกขายอม 
 ต้ังอยู กาย คือ ลมหายใจออกหายใจเขาสั้นดวยอาการ ๙ เหลานี้ปรากฏ สติ 
 เปนอนุปสนาญาณ กายปรากฏ มิใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคล 
 พิจารณากายน้ันดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา 
 สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณากายในกาย ฯ 
      [๔๐๒] คําวา ยอมพิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายน้ัน 
 อยางไร ฯลฯ พิจารณากายน้ันอยางนี้ ฯ 
      ภาวนาในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ  ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น เวทนา 
 ยอมปรากฏเกดิขึ้น ฯลฯ บุคคลรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
 ลมหายใจออกลมหายใจเขาสัน้ ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และยอมแทงตลอดธรรมอันมคีวามสงบเปน 
 ประโยชน ฯ 
      [๔๐๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออก 
 ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขาอยางไร ฯ 



      กาย ในคําวา กาโย มี ๒ คือ นามกาย ๑ รูปกาย ๑ นามกาย 
 เปนไฉน เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เปนนามดวย เปนนาม 
 กายดวย และทานกลาวจิตสังขารวา นี้เปนนามกาย รูปกายเปนไฉน มหาภูต 
 รูป ๔ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ลมอัสสาสะปสสาสะ นิมิตร และทานกลาววา 
 กายสังขารที่เนือ่งกัน นี้เปนรูปกาย ฯ 
      [๔๐๔] กายเหลานั้นยอมปรากฏ อยางไร ฯ 
      เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ 
 ออกยาว สติยอมต้ังมั่น กายเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน 
 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติ 
 ยอมต้ังมั่น กายเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความทีจ่ิต 
 มีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกส้ัน ... เมื่อรูความที่จิตมี 
 อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ... เมื่อคํานึงถึง 
 กายเหลานั้นยอมปรากฏ เมื่อรู ... เมื่อเห็น ... เมื่อพิจารณา ... เมื่ออธิษฐานจิต ... 
 เมื่อนอมใจเชื่อดวยศรัทธา ... เมื่อประคองความเพียร ... เมื่อต้ังสติไวมั่น ... 
 เมื่อต้ังจิตมั่น ... เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ... เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ... 
 เมื่อละธรรมทีค่วรละ ... เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ ... เมื่อทาํใหแจงธรรมที่ควร 
 ทําใหแจง กายเหลานั้นยอมปรากฏ กายเหลานัน้ยอมปรากฏอยางนี้ กาย 
 คือ ความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออกหายใจเขาปรากฏ สติเปน 
 อนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคล 
 ยอมพิจารณากายน้ันดวยสตินัน้ ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา 
 สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ 
      [๔๐๕] คําวา ยอมพิจารณา ฯลฯ สีลวิสุทธ ิดวยอรรถวาความเปน 
 ผูรูแจงกองลมทั้งปวงระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวา 
 ไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ ดวยอรรถวาเห็นความระวังในสีลวิสุทธินั้นเปนอธิสีลสิกขา 
 ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้นเปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฐิวิสุทธินั้นเปน 
 อธิปญญาสิกขา บุคคลคํานึงถึงสิกขา ๓ ประการนี้ศึกษาอยู รูศึกษา เห็นศึกษา 
 พิจารณาศึกษา อธิษฐานศึกษา นอมใจเชื่อดวยศรัทธาศึกษา ประคองความ 
 เพียรศึกษา ดํารงสติไวมั่นศึกษา ต้ังจิตมั่นศึกษา รูชัดดวยปญญาศึกษา รูยิ่ง 
 ธรรมที่ควรรูยิ่งศึกษา กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูศึกษา ละธรรมที่ควรละ 
 ศึกษา เจริญธรรมที่ควรเจริญศึกษา ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษา 
 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกองลม 
 ทั้งปวงหายใจออกหายใจเขา เวทนายอมเกิดปรากฏ ฯลฯ บุคคลเมื่อรูความที่จิต 
 มีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจ 



 ออกหายใจเขา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึง 
 กลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๐๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา 
 จักระงับกายสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ 
      กายสังขารเปนไฉน ลมหายใจออกยาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้ 
 เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร ลมหายใจเขายาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้ 
 เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้น 
 ศึกษาอยู ลมหายใจออกส้ัน ลมหายใจเขาสั้น ลมที่บุคคลรูแจงกองลมทั้งปวง 
 หายใจออก เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เน่ืองดวยกาย เปนกายสังขาร บุคคล 
 ระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้น ศึกษาอยู ความออนไป ความนอมไป 
 ความเอนไป ความโอนไป ความหวั่นไหว ความดิ้นรน ความโยก ความโคลง 
 แหงกาย มีอยู เพราะกายสังขารเห็นปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จักระงับกาย 
 สังขารหายใจออก ศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ความไมออนไป 
 ความไมนอมไป ความไมเอนไป ความไมโอนไป ความไมหว่ันไหว ความ 
 ไมดิ้นรน ความไมโยก ความไมโคลง แหงกาย มีอยูเพราะกายสังขารเห็น 
 ปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารที่ละเอยีดสุขมุหายใจออก ศึกษา 
 อยูวา จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจเขา ไดทราบมาดังนี้วา บุคคล 
 ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจออก ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขาร 
 หายใจเขา เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลมก็ไมปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะกไ็ม 
 ปรากฏ อานาปาณสติก็ไมปรากฏ อานาปาณสติสมาธิก็ไมปรากฏ และบัณฑิต 
 ทั้งหลายแมจะเขาแมจะออกสมาบัตินั้นก็หามิได ไดทราบมาดังนี้วา บุคคลศึกษา 
 อยูวา จักระงับกายสังขารหายใจออก ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา 
 เมื่อเปนอยางนี ้ความไดลมก็ปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ปรากฏ อานาปาณ 
 สติก็ปรากฏ อานาปาณสติสมาธิก็ปรากฏ และบัณฑิตทั้งหลายยอมเขาและยอม 
 ออกสมาบัตินั้น ขอนั้นเหมือนอะไร เหมือนเมื่อบุคคลตีกังสดาลเสียงดังยอม 
 เปนไปกอนตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซ่ึงนิมิตแหงเสียงดัง เมื่อเสียงดัง 
 คอยลง ตอมาเสียงคอยกเ็ปนไปภายหลังตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซ่ึงนมิิตแหง 
 เสียงคอย และเมื่อเสียงคอยดบัลง ตอมาจิตยอมเปนไปในภายหลัง แมเพราะ 
 นิมิตแหงเสียงคอยเปนอารมณ ขอนี้ก็เหมือนกันฉะน้ัน ลมหายใจออกและลม 
 หายใจเขาที่หยาบ ยอมเปนไปกอนตามที่หมาย นึกทรงจําดวยดีซ่ึงนิมิตแหงลม 
 หายใจออกและลมหายใจเขาที่หยาบ เมื่อลมหายใจออกและลมหายใจเขาทีห่ยาบ 
 เบาลง ตอมาลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่ละเอียด ยอมเปนไปในภายหลัง 
 ตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดซ่ึีงนิมิตแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาที ่



 ละเอยีด และเมื่อลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่ละเอียดเบาลงอีก ตอมาจิตยอม 
 ไมถึงความฟุงซานในภายหลัง แมเพราะความที่นิมิตแหงลมหายใจออกลมหายใจ 
 เขาที่ละเอียดเปนอารมณ เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลมก็ปรากฏ ลมอัสสาสะ 
 ปสสาสะก็ปรากฏ อานาปานสติก็ปรากฏ อานาปานสติสมาธิก็ปรากฏ และบัณฑิต 
 ทั้งหลายยอมเขาและออกสมาบัตินั้นๆ กายคือความที่บุคคลระงับกายสังขาร 
 หายใจออกหายใจเขาปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ 
 สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณากายน้ันดวยสตินั้น ดวยญาณ 
 นั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกาย 
 ในกาย ฯ 
      [๔๐๗] คําวา พิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายน้ันอยางไร ฯลฯ 
 ยอมพิจารณากายน้ันอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิดวยอรรถวา ความเปนผูระงับ กายสังขารระวังลมหายใจออก ลมหายใจเขา 
 จิตตวิสุทธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิดวยอรรถวาเห็น ความระวังในศีล 
 วิสุทธินั้น เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตตวิสุทธินั้น เปนอธิจิตตสิกขา 
 ความเห็นในทิฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเมื่อคาํนึงถึงสิกขา 
 ๓ ประการนี้ศึกษาอยู ฯลฯ ทาํใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษาอยู เมือ่ 
 รูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขาร 
 หายใจออกหายใจเขา เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณ 
 เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงบักายสังขารหายใจออกหายใจเขา 
 ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
 และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชนอนุปสสนาญาน [ญาณในการ 
 พิจารณา] ๘ อุปฏฐานานุสสติ [อนุสสติที่ปรากฏ] ๘ และสัตตันติกวัตถุ 
 [เร่ืองอันมีมาในพระสูตร] ในการพิจารณากายในกาย ๔ ฯ 
                           จบภาณวาร 
      [๔๐๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจออก ยอมศึกษาวา 
 จักรูแจงปติหายใจเขา อยางไร ฯ 
      ปติเปนไฉน เมื่อรูความทีจ่ิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
 ลมหายใจออกยาว ปติและปราโมทยยอมเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณ 
 เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ปติและปราโมทยยอมเกิดขึน้ 
 ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น 
 ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก 
 ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับกาย 



 สังขารหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา ปติและ 
 ปราโมทยยอมเกิดขึ้น ปติและปราโมทย คือ ความเบิกบาน ความบันเทิง 
 ความหรรษา ความร่ืนเริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ปตินี้ยอมปรากฏ 
 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว 
 สติยอมต้ังมั่น ปตินั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิต 
 มีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังมั่น 
 ปตินั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดยีว 
 ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น 
 ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจง 
 กายทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก ดวย 
 สามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา สติยอมต้ังมั่น ปติยอมปรากฏดวย 
 สตินั้น ดวยญาณน้ัน เมื่อคํานึงถึง ปตินั้นยอมปรากฏ เมื่อรู ... เมื่อเห็น 
 เมื่อพิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมใจไปดวยศรัทธา เมือ่ประคองความเพียร 
 เมื่อเขาไปต้ังสติไว เมื่อจิตต้ังมั่น เมื่อรูชัดดวยปญญา เมื่อรูยิง่ซ่ึงธรรมที่ควรรู 
 ยิ่ง เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ เมื่อเจริญธรรม 
 ที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจง ปตินั้นยอมปรากฏ เวทนาดวย 
 สามารถความเปนผูรูแจงปติหายใจออกหายใจเขาอยางนี้นั้นปรากฏ สติเปน 
 อนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย 
 บุคคลยอมพิจารณาเวทนานัน้ดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง 
 กลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯ 
      คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางไร ฯลฯ ยอม 
 พิจารณาเวทนานั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความรูแจงปติระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ 
 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงปติหายใจ 
 ออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุ 
 นั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมคีวามสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๐๙] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวา 
 จักรูแจงสุขหายใจเขา อยางไร ฯ 
      สุข ในคําวา สุขํ มี ๒ คือ กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑ ฯ 
      กายิกสุขเปนไฉน ความสําราญทางกาย ความสุขที่ไดเสวยทางกาย 
 สุขเวทนาซ่ึงเปนความสําราญเกิดแกกายสัมผัสนี้เปนกายกิสุข ฯ 
      เจตสิกสุขเปนไฉน ความสุขทางจิต ความสุขที่ไดเสวยเปนความ 



 สําราญเกิดแตเจโตสัมผัส สุขเวทนาซ่ึงเปนความสําราญเกิดแตเจโตสัมผัส 
 นี้เปนเจตสิกสขุ ฯ 
      สุขเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถลมหายใจออกยาว สติยอมต้ังมั่น สุขเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น 
 ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ 
 เขายาว สติยอมต้ังมั่น สุขเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน ฯลฯ 
 เมื่อทําใหแจง ซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง สุขเหลานั้นยอมปรากฏ สุขเหลานั้น 
 ยอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
      เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ 
 สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติ 
 ดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนาน้ันดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น 
 ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาอยางไร ยอมพิจารณา 
 โดยความไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนานัน้อยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวารูแจงสุขระงับลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความ 
 ที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออก 
 หายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุ 
 นั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมคีวามสงบเปนอรรถ ฯ 
      [๔๑๐] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา 
 จักรูแจงจิตตสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ 
      จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจออกยาว 
 เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เน่ืองดวยจิต เปนจิตตสังขาร สัญญาและเวทนาดวย 
 สามารถลมหายใจเขายาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เน่ืองดวยจิต เปนจิตตสังขาร 
 ฯลฯ สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออก ดวยสามารถ 
 ความเปนผูรูแจงสุขหายใจเขา เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เน่ืองดวยจิต เปนจติต- 
 *สังขาร นี้เปนจิตตสังขาร ฯ 
      จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร ฯ 
      เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว 
 สติยอมต้ังมั่น จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เมือ่รู 
 ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอม 
 ต้ังมั่น จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน ฯลฯ เมื่อทาํให 
 แจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏ จิตตสังขารเหลานั้น 



 ยอมปรากฏอยางนี้ ฯ 
      เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา 
 ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย 
 เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนานัน้ดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะ 
 เหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ พิจารณาเวทนาในเวทนา 
 ทั้งหลาย ฯ 
      คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางไร ยอมพิจารณา 
 โดยความไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนานัน้อยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวารูแจงจิตตสังขารระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ 
 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขาร 
 หายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยงัอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๑๑] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษา 
 วา จักระงับจิตตสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ 
      จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจออกยาว 
 เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เน่ืองดวยจิตเปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับ 
 สงบจิตตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจเขา 
 ยาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เน่ืองดวยจิต เปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ 
 ดับ สงบจิตตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผูรู 
 แจงจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออก 
 เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เน่ืองดวยจิต เปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับ 
 สงบจิตตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู เวทนา ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขาร 
 หายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใช 
 สติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลพิจารณาเวทนานัน้ดวยสตินั้น ดวย 
 ญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา 
 เวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานั้นอยางไร ฯลฯ 
 ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูระงับจิตตสังขาร ระวังลมหายใจออกลมหายใจ 
 เขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผู 
 ระงับจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลรูอยู ยอมยังอินทรียทั้งหลาย 



 ใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ 
 เปนประโยชน อนุปสสนาญาณ (ญาณในการพิจารณา) ๘ อุปฏฐานานุสสติ 
 (อนุสสติที่ปรากฏ) ๘ สุตตันติกวัตถุ (เร่ืองอันมีมาในพระสูตร) ในการพิจารณา 
 เวทนาในเวทนา ๔ ฯ 
                           จบภาณวาร 
      [๔๑๒] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
 รูแจงจิตหายใจเขา อยางไร ฯ 
      จิตนั้นเปนไฉน วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจออกยาว จิต คือ 
 มนะ มานัส หทัย ปณฑระ มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ 
 มโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนั้น วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจเขายาว 
 ฯลฯ ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออก จิต คือ มนะ 
 มโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนั้น นี้เปนจิต  ฯ 
      จิตปรากฏอยางไร เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถลมหายใจออกยาว สติยอมต้ังมั่น จิตนั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวย 
 ญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขา 
 ยาว สติยอมต้ังมั่น จิตนั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน ฯลฯ เมื่อทาํ 
 ใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง จิตนั้นยอมปรากฏ จิตนั้นยอมปรากฏอยางนี้ 
 วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูรูแจง จติหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ 
 สติเปนอนุปสสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย 
 บุคคลยอมพิจารณาจิตนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน  เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาว 
 วา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ฯลฯ ยอม 
 พิจารณาจิตอยางนี้ ฯ 
       ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความรูแจงจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อ 
 รูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจออก 
 หายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทัง้หลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๑๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักใหจิตเบิกบานหายใจออก ยอมศึกษาวา 
 จักใหจิตเบิกบานหายใจเขา อยางไร ฯ 
      ก็ความเบิกบานแหงจิตเปนไฉน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดยีว  ไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถลมหายใจออกยาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดขึ้น ความเบิกบาน 
 ความบันเทิง ความหรรษา ความราเริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ฯลฯ 



 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ความ 
 เบิกบานแหงจิตยอมเกิดขึ้น ความเบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษา ความราเริง 
 แหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจเขา 
 ความเบิกบานแหงจิตยอมเกดิขึ้น ความเบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษา 
 ความราเริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ นี้เปนความเบิกบานแหงจิต 
 วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขาปรากฏ 
 สติเปนอนุปสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย 
 บุคคลยอมพิจารณาจิตนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง 
 กลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ฯลฯ ยอม 
 พิจารณาจิตนั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยสามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบานระวังลมหายใจออกลมหายใจ 
 เขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูยัง 
 จิตใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายให 
 ประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน 
 ประโยชน ฯ 
      [๔๑๔] บุคคลยอมศึกษาวา จักต้ังจิตมั่นหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
 ต้ังจิตมั่นหายใจเขา อยางไร ฯ 
      ก็สมาธินทรียเปนไฉน ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
 ลมหายใจออกยาว เปนสมาธิ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
 ลมหายใจเขายาว เปนสมาธิ  ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ 
 ความเปนผูต้ังจิตมั่นหายใจออก เปนสมาธิ ความต้ังอยู ความต้ังอยูดี ความ 
 ต้ังมั่น ความไมกวัดแกวง ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมกวัดแกวง 
 ความสงบ สมาธินทรีย สมาธพิละ สัมมาสมาธิ วิญญาณจิตดวยสามารถความ 
 เปนผูต้ังจิตมั่นหายใจออกหายใจเขานี้ ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ จิตปรากฏ 
 ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาจิตนั้นดวยสตินั้น 
 ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การ 
 พิจารณาจิตในจิต ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ฯลฯ ยอม 
 พิจารณาจิตนั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 



 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูต้ังจิตมั่นระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ 
 เมื่อรูความที่จติมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูต้ังจิตมัน่หายใจเขา 
 ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึง 
 กลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๑๕] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
 เปลื้องจิตหายใจเขา อยางไร ฯ 
      บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตจากราคะหายใจออก จกัเปลื้องจิตจาก 
 ราคะหายใจเขา จักเปลื้องจิตจากโทสะหายใจออก จักเปลือ้งจิตจากโทสะหายใจ 
 เขา จักเปลื้องจติจากโมหะหายใจออก จักเปลือ้งจิตจากโมหะหายใจเขา ฯลฯ 
 จักเปลื้องจิตจากมานะ จักเปลื้องจิตจากทิฐิ จักเปลื้องจิตจากวิจิกิจฉา จักเปลื้อง 
 จิตจากถีนมิทธะ จักเปลือ้งจติจากอุทธัจจะ จักเปลื้องจิตจากความไมละอายบาป 
 จักเปลื้องจิตจากความไมสะดุงกลัวบาปหายใจออก จักเปลือ้งจิตจากความไมสะดุง 
 กลัวบาปหายใจเขา วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูเปลือ้งจิตหายใจออกหาย 
 ใจเขา ปรากฏ ฯลฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ฯลฯ ยอม 
 พิจารณาจิตนั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๒ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ 
 เมื่อรูความที่มอีารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูเปลื้องจิตหายใจ 
 ออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะ 
 เหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ อนุปสนา 
 ญาณ ๔ อุปฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุในการพิจารณาจิตในจิต ๔ ฯ 
      [๔๑๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเทีย่งหายใจออก ยอม 
 ศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงหายใจเขา อยางไร ฯ 
      คําวา อนิจฺจํ ความวา อะไรไมเทีย่ง เบญจขันธไมเที่ยง ไมเที่ยง 
 เพราะอรรถวากระไรไมเที่ยงเพราะอรรถวาเกิดขึ้นและเส่ือมไป ฯ 
       บุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึน้แหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เมื่อ 
 เห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เมือ่เห็นความเกิดขึ้น 
 และความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร ฯ 
      บุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึน้แหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๒๕ ฯลฯ 
 เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๕๐ นี้ 
 บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
 พิจารณาความไมเทีย่งในรูปหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเทีย่งใน 



 เวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ หายใจ 
 ออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเทีย่งในชราและมรณะหายใจเขา ธรรม 
 ทั้งหลายดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความไมเทีย่งหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ 
 สติเปนอนุปสนาญาณ ธรรมปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย 
 บุคคลพิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง 
 กลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ 
 ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูพิจารณาความไมเทีย่ง ระวังลมหายใจออกหาย 
 ใจเขา ฯลฯ เมือ่รูความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผู 
 พิจารณาความไมเทีย่งหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรีย 
 ทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมี 
 ความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๑๗] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออก 
 ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจเขา อยางไร ฯ 
      บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกาํหนัดในรูป 
 นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจติต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลาย 
 กําหนัดในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในรูป 
 หายใจเขา บุคคลเห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ใน 
 จักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกาํหนัดในชราและ 
 มรณะ และมีจติต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในชราและ 
 มรณะหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในชราและมรณะ 
 หายใจเขา ธรรมทั้งหลายดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจ 
 ออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ ธรรมปรากฏ ไมใชสติ สติ 
 ปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวย 
 ญาณน้ัน เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานา คือ การพิจารณาธรรม 
 ในธรรมทั้งหลาย ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ 
 ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนัดระวังลมหายใจออก 
 ลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความท่ีจิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผู 



 พิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรีย 
 ทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความ 
 สงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๑๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับหายใจออก ยอมศึกษา 
 วา จักพิจารณาความดับหายใจเขา อยางไร ฯ 
      บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับในรูป นอมใจไป 
 ดวยศรัทธา และมีจิตต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในรูปหายใจ 
 ออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในรูปหายใจเขา เห็นโทษในเวทนา ใน 
 สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะแลว เปนผู 
 เกิดฉันทะในความดับในชราและมรณะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังมั่นดี 
 ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
 พิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจเขา ฯ 
      [๔๑๙] โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการเทาไร อวิชชายอมดับดวยอาการ 
 เทาไร โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘ ฯ 
      โทษในอวิชชายอมมดีวยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในอวิชชายอมมีดวย 
 อรรถวาไมเที่ยง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑ ดวย 
 อรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน ๑ ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑ โทษในอวิชชายอมม ี
 ดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      อวิชชายอมดับไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน อวิชชายอมดับดวยนิทาน 
 ดับ ๑ ดวยสมุทัยดับ ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยอาหารดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ 
 ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิดขึ้น ๑ ดวยนิโรธปรากฏ ๑ อวิชชายอมดับ 
 ดวยอาการ ๘ เหลานี้ ฯ 
      บุคคลเห็นโทษในอวิชชาดวยอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกิดฉันทะใน 
 ความดับแหงอวิชชาดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังมั่น 
 ดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับแหงอวิชชาหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก 
 พิจารณาความดับแหงอวิชชาหายใจเขา ฯ 
      [๔๒๐] โทษในสังขารยอมมีดวยอาการเทาไร สังขารยอมดับดวยอาการ 
 เทาไร ฯลฯ โทษในวิญญาณยอมมีดวยอาการเทาไร วิญญาณยอมดับดวยอาการเทาไร 
 โทษในนามรูปยอมมีดวยอาการเทาไร นามรูปยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในสฬา- 
 *ยตนะยอมมดีวยอาการเทาไร สฬายตนะยอมดับดวยอาการเทาไร  โทษในผัสสะยอม 
 มีดวยอาการเทาไรผัสสะยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในเวทนายอมมดีวยอาการเทาไร 
 เวทนายอมดับดวยอาการเทาไร โทษในตัณหายอมมีดวยอาการเทาไร ตัณหายอมดับ 
 ดวยอาการเทาไร โทษในอุปาทานยอมมดีวยอาการเทาไร อปุาทานยอมดับดวยอาการ 



 เทาไร โทษในภพยอมมีดวยอาการเทาไร ภพยอมดับดวยอาการเทาไร โทษใน 
 ชาติยอมมีดวยอาการเทาไร ชาติยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชราและมรณะ 
 ยอมมีดวยอาการเทาไร ชราและมรณะยอมดบัดวยอาการเทาไร โทษในชราและ 
 มรณะยอมมีดวยอาการ ๕ ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘ ฯ 
      โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในชราและ 
 มรณะยอมมีดวยอรรถวาไมเที่ยง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปน 
 อนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน ๑ ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑ โทษ 
 ในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ 
      ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เปนไฉน ชราและมรณะยอมดับ 
 ดวยนิทานดับ ๑ ดวยสมุทัยดบั ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยภพดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ 
 ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิดขึ้น ๑ ดวยนิโรธปรากฏ ๑ ชรามรณะยอมดับดวย 
 อาการ ๘ เหลานี้ ฯ 
      บุคคลเห็นโทษดวยชราและมรณะในอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกดิ 
 ฉันทะในความดับแหงชราและมรณะดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวยศรัทธา 
 และมีจิตต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออก 
 ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจเขา ธรรมทั้งหลาย 
 ดวยสามารถ ความเปนผูพิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติ 
 เปนอนุปสนาญาน ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติ 
 ดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้ 
 นั้นทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ 
 ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวา เปนที่เสพ สีล- 
 *วิสุทธิ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความดับ ระวังลมหายใจออกลมหายใจ 
 เขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผู 
 พิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรีย 
 ทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมี 
 ความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๒๑] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนหายใจออก ยอม 
 ศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนหายใจเขา อยางไร ฯ 
      ความสละคืนมี ๒ อยาง คือ ความสละคืนดวยการบริจาค ๑ ความ 
 สละคืนดวยความแลนไป ๑ จิต (คิด) สละรูป เพราะฉะน้ันจงึเปนความสละ 
 คืนดวยการบริจาค จิตแลนไปในนิพพานอันเปนที่ดับรูป เพราะฉะน้ัน 



 จึงเปนความสละคืนดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละ 
 คืนในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในรูปหายใจเขา จิต 
 (คิด) สละเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ เพราะ 
 ฉะนั้นจึงเปนความสละคืนดวยการบริจาค จิตแลนไปในนิพพานอันเปนที่ดบัชรา 
 และมรณะ เพราะฉะน้ัน จึงเปนความสละคนืดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวา 
 จักพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะ หายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณา 
 ความสละคืนในชราและมรณะ หายใจเขา ธรรมทั้งหลาย ดวยสามารถความเปน 
 ผูพิจารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ 
 ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอม 
 พิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา 
 สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ 
      คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ยอม 
 พิจารณาโดยความไมเทีย่ง ไมพิจารณาโดยความเท่ียง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือ 
 มั่น เมื่อพิจารณาโดยความไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เมื่อสละคืน 
 ยอมละความถือมั่นได ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยอรรถวา ธรรม 
 ทั้งหลายอันเกดิในภาวนานั้น ไมลวงเกินกัน ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูพิจารณา ความสละคืนระวังลมหายใจออกลม 
 หายใจเขา จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ ดวยอรรถวาเห็น 
 ความสํารวมในสีลวิสุทธินั้น เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้น 
 เปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเมื่อคํานึง 
 ถึงสิกขา ๓ ประการนี้ศึกษาอยู เมื่อรู ศึกษาอยู ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณ 
 เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความสละคืนหายใจออกหายใจ 
 เขา เวทนาปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป ฯลฯ เมื่อรู 
 ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความสละคืน 
 หายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลงยอมรู 
 จักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ยอมยังพละทั้งหลาย 
 ใหประชุมลง ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลง ยอมยังมรรคใหประชุมลง ยอม 
 ยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ 
 เปนประโยชน ฯ 
      คําวา ยอมยงัอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวา ยอมยงัอินทรีย 
 ทั้งหลายใหประชุมลงอยางไร ฯ 
      ยอมยังสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุ 



 นั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน อนุปสนา 
 ญาณ ๘ อุปฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุ ในการพิจารณาธรรมในธรรม 
 ทั้งหลาย ๔ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ นี้ ฯ 
      [๔๒๒] ญาณดวยสามารถแหงสมาธิ ๒๔ เปนไฉน ฯ 
      ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว 
 เปนสมาธิ ความที่จริงมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว 
 เปนสมาธิ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผู 
 เปลื้องจิตหายใจออกหายใจเขา เปนสมาธิ ญาณดวยสามารถของสมาธิ ๒๔ 
 เหลานี้ ฯ 
      ญาณดวยสามารถแหงวิปสนา ๗๒ เปนไฉน ฯ 
      วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสนาดวย 
 อรรถวาพิจารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนอนัตตา วิปสนาดวยอรรถวา 
 พิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนของไมเที่ยง วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณา 
 ลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขา 
 ยาว โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ วิปสนาดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิตพิจารณา 
 ลมหายใจออก โดยความเปนของไมเทีย่ง วิปสนาดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้อง 
 จิตพิจารณาลมหายใจเขา โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดย 
 ความเปนอนัตตา ญาณดวยสามารถแหงวิปสนา ๗๒ เหลานี้ ฯ 
      นิพพิทาญาณ ๘ เปนไฉน ญาณชื่อวานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเคร่ือง 
 ใหบุคคลผูพิจารณาหายใจออก โดยความเปนของไมเที่ยง รูเห็นตามความเปนจริง 
 เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองใหบุคคลผูพิจารณาลมหายใจเขา โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 รูเห็นตามความเปนจริง ฯลฯ ญาณชื่อวานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองให 
 บุคคลพิจารณาความสละคืนลมหายใจออก รูเห็นตามความเปนจริง เพราะอรรถวา 
 เปนเคร่ืองใหบุคคลผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจเขา รูเห็นตามความเปนจริง 
 นิพพิทาญาณ ๘ เหลานี้ ฯ 
      นิพพิทานุโลมญาณ ๗ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจ 
 ออกโดยความเปนไมเทีย่ง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลม 
 ญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจเขาโดยความเปนของไมเที่ยง ปรากฏ 
 โดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ฯลฯ ปญญาในความเปนผู 
 พิจารณาความสละคืนลมหายใจออกปรากฏ โดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิ- 
 *ทานุโลมญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาความสละคนืลมหายใจเขาปรากฏโดย 
 ความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ นิพพิทานุโลมญาณ ๘ เหลานี้ ฯ 



      นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพิจารณาลม 
 หายใจออกโดยความเปนของไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทา 
 ปฏิปสสัทธิญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจเขาโดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ฯลฯ นิพ 
 พิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เหลานี้ ฯ 
      ญาณในวิมุติสุข ๒๑ เปนไฉน ญาณในวิมติุสุขยอมเกดิขึน้เพราะละ เพราะ 
 ตัดขาดซ่ึงสักกายทิฐิดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะละ เพราะตัดขาดซ่ึงวิจิกิจฉา 
 ดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะละเพราะตัดขาดซ่ึงสีลัพพตปรามาส ทิฐานุสัย วิจิ 
 กิจฉานุสัย ดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะละ เพราะตัดขาดซ่ึงกามราคสังโยชน 
 ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ดวยสกทาคามิมรรค ... 
 เพราะละ เพราะตัดขาดซ่ึงกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิ 
 ฆานุสัย สวนละเอยีด ๆ ดวยอนาคามิมรรค ญาณในวิมุติสุขยอมเกิดขึ้นเพราะ 
 ละ เพราะตัดขาดซ่ึงรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุจธัจจะ อวิชชา มานานุสัย 
 ภวราคานุสัย และอวิชชานุสยั ดวยอรหันตมรรค ญาณในวิมุติสุข  ๒๑ เหลานี้ 
 เมื่อบุคคลเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ เหลา 
 นี้อันสัมปยุตดวยสมาธิ ยอมเกิดขึ้น ฯ 
                        จบอานาปานกถา ฯ 
                        -------------- 
                       มหาวรรค อินทรียกถา 
      [๔๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ สทัธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย สมาธินทรีย ๑ 
 ปญญินทรีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล ฯ 
      [๔๒๔] อินทรีย ๕ ประการนี้ยอมหมดจดดวยอาการเทาไร ฯ 
      อินทรีย ๕ ประการนี้ยอมหมดจดดวยอาการ ๑๕ เมื่อบุคคลงดเวนพวก 
 บุคคลผูไมมีศรัทธา สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีศรัทธา (และ) 
 พิจารณาพระสูตรอันเปนเหตุนํามาซ่ึงความเลื่อมใส สัทธนิทรียยอมหมดจดดวย 
 อาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูเกยีจคราน สมาคม คบหา 
 นั่งใกลพวกบุคคลผูปรารภความเพียร (และ) พิจารณาสัมมัปปธาน วิริยินทรีย 
 ยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูมีสติหลงลมื 



 สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีสติต้ังมั่น (และ) พิจารณาสติปฏฐาน 
 สตินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลเวนพวกบุคคลผูมีใจไมมั่นคง 
 สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลมีใจมั่นคง (และ) พิจารณาฌานและวิโมกข 
 สมาธินทรีย ยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลทราม 
 ปญญา สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีปญญา (และ) พิจารณาญาณจริยา 
 อันลึกซ้ึง ปญญินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวน ๕ 
 จําพวก สมาคม คบหา นั่งใกลบุคคล ๕ จําพวก (และ) พิจารณาจํานวนพระ 
 สูตร ๕ ประการดังกลาวมานี้ อินทรีย ๕ เหลานี้ยอมหมดจดดวยอาการ ๑๕ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๔๒๕] บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร การเจริญ 
 อินทรีย ๕ ยอมมีดวยอาการเทาไร ฯ 
      บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐ การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวย 
 อาการ ๑๐ บุคคลเมื่อละความเปนผูไมมีศรัทธา ชื่อวาเจริญสัทธินทรีย เมือ่เจริญ 
 สัทธินทรีย ชื่อวาละความเปนผูไมมีศรัทธา เมื่อละความเปนผูเกยีจคราน ชื่อวาเจริญ 
 วิริยินทรีย เมื่อเจริญวิริยินทรียชื่อวาละความเปนผูเกียจคราน เมื่อละความประมาท 
 ชื่อวาเจริญสตินทรีย เมื่อเจริญสตินทรีย ชื่อวาละความประมาท เมื่อละอุทธัจจะ ชื่อวา 
 เจริญสมาธินทรีย เมื่อเจริญสมาธินทรีย ชื่อวาละอุทธัจจะ เมื่อละอวชิชา ชือ่วา 
 เจริญปญญินทรีย เมื่อเจริญปญญินทรีย ชื่อวาละอวิชชา บุคคลยอมเจริญ 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวยอาการ ๑๐ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๔๒๖] อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวย 
 อาการเทาไร ฯ 
      อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวยอาการ ๑๐ 
 คือ สัทธินทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะเปนผูละแลว 
 ละดีแลวซ่ึงอสทัธินทรีย ความเปนผูไมมีศรัทธา เปนโทสชาติอักบุคคลละแลว 
 ละดีแลว เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซ่ึงสัทธินทรีย วิริยินทรียเปน 
 คุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะความเปนผูละแลว ละดีแลวซ่ึงความ 
 ประมาท ความประมาทเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดีแลว เพราะความเปน 
 ผูเจริญแลว อบรมแลวซ่ึงสตินทรีย สมาธินทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว 
 อบรมแลว เพราะความเปนผูละแลว ละดีแลวซ่ึงอุทธัจจะ อทุธัจจะเปนโทสชาติ 
 อันบุคคลละแลว ละดีแลว เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซ่ึงสมาธนิทรีย 
 ปญญินทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะความเปนผูละแลว 
 ละดีแลวซ่ึงอวชิชา อวิชชาเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดีแลว เพราะความ 



 เปนผูเจริญแลว อบรมแลวซ่ึงปญญินทรีย อินทรีย ๕ เปนอนิทรียอันบุคคลเจริญ 
 แลว อบรมแลวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๒๗] อินทรีย บุคคลยอมเจริญดวยอาการเทาไร เปนอนิทรียอัน 
 บุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลว ดวยอาการเทาไร ฯ 
      อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวยอาการ ๔ เปนอินทรียอนับุคคลเจริญ 
 แลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลวดวยอาการ ๔ อินทรีย ๕ บุคคล 
 ยอมเจริญในขณะโสดาปตติมรรคเปนอินทรีย อันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว 
 ระงับแลว และระงับดีแลวในขณะโสดาปตติผล อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญใน 
 ขณะสกทาคามิมรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว 
 และระงับดีแลวในขณะสกทาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญในขณะอนาคามิ 
 มรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดี 
 แลวในอนาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญในขณะอรหัตมรรค เปนอินทรีย 
 อันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลวในขณะอรหัตผล ฯ 
      มรรควิสุทธิ ๔ ผลวิสุทธิ ๔ สมุจเฉทวิสทุธิ ๔ ปฏิปสสัทธิวิสุทธิ ๔ 
 ดวยประการดงันี้ อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวยอาการ ๔ เหลานี้ เปนอินทรีย 
 อันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลวดวยอาการ ๔ เหลา 
 นี้ ฯ 
      [๔๒๘] บุคคลเทาไรเจริญอินทรีย บุคคลเทาไรเจริญอินทรียแลว 
 บุคคล ๘ เจริญอินทรีย บุคคล ๓ เจริญอินทรียแลว ฯ 
      บุคคล ๘ เปนไฉนเจริญอินทรีย พระเสขบุคคล ๗ กัลยาณปุถุชน ๑ 
 บุคคล ๘ เหลานี้เจริญอินทรีย ฯ 
      บุคคล ๓ เปนไฉนเจริญอินทรียแลว พระขีณาสพสาวกพระตถาคต 
 ชื่อวาพุทโธ ดวยสามารถความเปนผูเจริญอินทรียแลว ชื่อวาเจริญอินทรียแลว 
 พระปจเจกพุทธะ ชื่อวาพุทโธ ดวยอรรถวาตรัสรูเอง ชื่อวาเจริญอินทรียแลว 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาพุทโธ ดวยอรรถวามีพระคุณประมาณ 
 ไมได ชื่อวาเจริญอินทรียแลว บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแลว บุคคล ๘ 
 เหลานี้เจริญอินทรีย บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแลว ดวยประการดังนี้ ฯ 
                          สาวัตถีนิทาน 
      [๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉน 
 คือสัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรอืพราหมณเหลาใด 
 เหลาหน่ึง ยอมไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัด 
 ออกแหงอินทรีย ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหา 
 ไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมู 



 พราหมณไม และทานเหลานัน้หาไดทําใหแจงซ่ึงสามัญผล หรือพรหมัญผลดวย 
 ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูไม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งรูชัดซ่ึงเหตุเกิด 
 ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ เหลานี้ 
 ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานี้นั้นแล เปนผูไดรับยกยองวาเปน 
 สมณะในหมูสมณะ ไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทาน 
 เหลานั้น ยอมทําใหแจงซ่ึงสามัญผลและพรหมัญผล ดวยปญญาอันรูยิ่งเองใน 
 ปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      [๔๓๐] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูเหตุเกิด 
 แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการเทาไร 
 บุคคลยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ มีคุณดวย 
 อาการเทาไร บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ มี 
 โทษดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย 
 ๕ มีอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูอุบายเปนเคร่ือง 
 สลัดออกแหงอนิทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯ 
      อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย 
 ๕ ดวยอาการ ๔๐ อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูความดับ 
 แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ บุคคลยอมรูคุณ 
 แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มีโทษดวยอาการ ๒๕ บุคคลยอมรู 
 โทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกไป 
 ดวยอาการ ๑๘๐ บุคคลยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกไปแหงอินทรีย ๕ ดวย 
 อาการ ๑๘๐  ฯ 
      [๔๓๑] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอมรู 
 เหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ฯ 
      เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิด 
 แหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิด 
 แหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุ 
 เกิดแหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถสัทธินทรีย 
 เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความ 
 ประคองไว เหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความ 
 ประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความ 
 ประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวย 
 สามารถแหงวิริยินทรีย เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึง 



 เพ่ือประโยชนแกความต้ังมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะ 
 ดวยสามารถความต้ังมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวย 
 สามารถความต้ังมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียว 
 ดวยสามารถแหงสตินทรีย เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึง 
 เพ่ือประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหง 
 ฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธนิทรีย เหตุเกิดแหง 
 มนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธนิทรีย ความปรากฏ 
 เปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย 
 เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย 
 เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิด 
 แหงมนสิการดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย ความปรากฏ 
 เปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย 
 เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความนอมใจเชือ่ เปนเหตุเกิดแหง 
 สัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความประคองไว เปน 
 เหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกดิแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความต้ังมั่น 
 เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความ 
 ฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธนิทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชน 
 แกความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความ 
 นอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความ 
 ประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความ 
 ต้ังมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน 
 เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น เปนเหตุ 
 เกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิด 
 แหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิด 
 แหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิด 
 แหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิดแหง 
 ปญญินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถสัทธินทรีย เปนเหตุ 
 เกิดแหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถวิริยินทรีย 
 เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถสตินทรีย 
 เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถ- 
 *สมาธินทรียเปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวย 
 สามารถปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวย 
 อาการ ๔๐ เหลานี้ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ  ๔๐ 



 เหลานี้ ฯ 
      [๔๓๒] อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอมรู 
 ความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ฯ 
      ความดับแหงความคํานึงถึง เพ่ือประโยชนแกการนอมใจเชื่อเปนความดับ 
 แหงสัทธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนความดับ 
 แหงสัทธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนความ 
 ดับแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงสัทธินทรีย 
 เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความ 
 ประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความ 
 ประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถความ 
 ประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวย 
 สามารถแหงวิริยินทรีย เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดบัแหงความคํานึงถึง 
 เพ่ือประโยชนแกความต้ังมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงฉันทะดวย 
 สามารถแหงความต้ังมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวย 
 สามารถแหงความต้ังมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรม 
 อยางเดยีวดวยสามารถสตินทรีย เปนความดบัแหงสตินทรีย ความดับแหงความ 
 คํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับ 
 แหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับ 
 แหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความไม 
 ปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนความดับแหงสมาธินทรีย 
 ความดับแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย 
 ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย 
 ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย 
 ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย เปนความดับแหง 
 ปญญินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความนอมใจเชือ่ 
 เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความ 
 ประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชน 
 แกความต้ังมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพ่ือ 
 ประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงความ 
 คํานึงถึงเพ่ือประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย ความดบัแหง 
 ฉันทะดวยสามารถแหงความนอมใจเชือ่ เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับ 
 แหงฉันทะดวยสามารถแหงความประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับ 
 แหงฉันทะดวยสามารถแหงความต้ังมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหง 



 ฉันทะดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับ 
 แหงฉันทะดวยสามารถแหงความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย ความดับ 
 แหงมนสิการ ดวยสามารถแหงความนอมใจเชื่อ เปนความดับแหงสัทธินทรีย 
 ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความประคองไว เปนความดับแหง 
 วิริยินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความต้ังมั่น เปนความดบัแหง 
 สตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน เปนความดับ 
 แหงสมาธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความเห็น เปนความดับ 
 แหงปญญินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดยีวดวยสามารถแหงสัทธินทรีย 
 เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถ 
 แหงวิริยินทรีย เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียว 
 ดวยสามารถแหงสตินทรีย เปนความดับแหงสตินทรีย ความไมปรากฏเปน 
 ธรรมอยางเดยีวดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนความดับแหงสมาธินทรีย 
 ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย เปนความดับแหง 
 ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ยอมดบัไปดวยอาการ ๔๐ เหลานี้ บุคคลยอมรูความ 
 ดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๓๓] อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรูคุณ 
 แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ฯ 
      ความไมปรากฏแหงความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหงสัทธินทรีย 
 ความไมปรากฏแหงความเรารอน เพราะความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหง 
 สัทธินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความนอมใจเชื่อ เปนคณุแหง 
 สัทธินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงสัทธินทรีย 
 ความสุขความโสมนัสอันอาศัยสัทธินทรียเกดิขึ้น เปนคุณแหงสัทธินทรีย 
 ความไมปรากฏแหงความเปนผูเกยีจคราน เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏ 
 แหงความเรารอน เพราะความเปนผูเกียจคราน เปนคุณแหงวิริยินทรีย 
 ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความประคองไว เปนคุณแหงวิริยินทรีย 
 ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความสุข 
 ความโสมนัสอนัอาศัยวิริยินทรียเกิดขึ้น เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏ 
 แหงความประมาท เปนคุณแหงสตินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอน 
 เพราะความประมาท เปนคุณแหงสตินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติ 
 ดวยการต้ังมั่น เปนคุณแหงสตินทรีย  ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม 
 เปนคุณแหงสตินทรีย ความสุขความโสมนสัอันอาศัยสตินทรียเกิดขึ้น เปนคุณ 
 แหงสตินทรีย ความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความไม 
 ปรากฏแหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความแกลวกลา 



 แหงความประพฤติดวยความไมฟุงซาน เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความสงบและ 
 การบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความสุขความโสมนัสอันอาศัย 
 สมาธินทรียเกดิขึ้น เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความไมปรากฏแหงอวิชชา 
 เปนคุณแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะอวิชชา เปนคุณ 
 แหงปญญินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความเห็น เปนคุณแหง 
 ปญญินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงปญญินทรีย 
 ความสุขความโสมนัสอันอาศัยปญญินทรียเกดิขึ้น เปนคุณแหงปญญินทรีย 
 อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวย 
 อาการ ๒๕ เหลานี้ ฯ 
      [๔๓๔] อินทรีย ๕ มีโทษดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรูโทษ 
 แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ฯ 
      ความปรากฏแหงอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย ความปรากฏ 
 แหงความเรารอนเพราะอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย สัทธินทรียมโีทษ 
 เพราะความไมเที่ยง ... เปนทุกข ...  เปนอนัตตา ความปรากฏแหงความเปนผู 
 เกียจคราน เปนโทษแหงวิริยินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอนเพราะความ 
 เปนผูเกยีจคราน เปนโทษแหงวิริยินทรีย วิริยนิทรียมีโทษเพราะความไมเทีย่ง 
 ... เปนทุกข ... เปนอนัตตา ความปรากฏแหงความประมาท เปนโทษแหง 
 สตินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอนเพราะความประมาท เปนโทษแหง 
 สตินทรีย สตินทรียมีโทษเพราะความไมเที่ยง ... เปนทุกข ... เปนอนัตตา 
 ความปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย ความปรากฏแหงความ 
 เรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย สมาธินทรียมีโทษเพราะความ 
 ไมเที่ยง ... เปนทุกข ...  เปนอนัตตา ความปรากฏแหงอวิชชา เปนโทษแหง 
 ปญญินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอนเพราะอวิชชา เปนโทษแหงปญญินทรีย 
 ปญญินทรียมีโทษเพราะความไมเทีย่ง ... เปนทุกข ... เปนอนัตตา อินทรีย ๕ 
 มีโทษดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ 
 ๒๕ เหลานี้ ฯ 
      [๔๓๕] อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเครื่องสลัดออกไปดวยอาการ ๑๐๘ 
 เปนไฉน บุคคลยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกไป แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ 
 ๑๐๘ เปนไฉน ฯ 
      สัทธินทรียดวยอรรถวาความนอมใจเชื่อ สลัดออกไปจากความเปนผูไมมี 
 ศรัทธา ๑ จากความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จากเหลากิเลสที่ 
 เปนไปตามความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ 
 จากสัทธินทรียซ่ึงมีอยูกอนแตการไดสัทธินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑ วิริยินทรีย 



 ดวยอรรถวาประคองไว สลัดออกไปจากความเปนผูเกียจคราน ๑ จากความ 
 เรารอนเพราะความเปนผูเกียจคราน ๑ จากเหลากิเลสทีเ่ปนไปตามความเปนผู 
 เกียจคราน ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากวิริยินทรียซ่ึงมีอยู 
 กอนแตการไดวิริยินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑ สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น 
 สลัดออกไปจากความประมาท ๑ จากความเรารอนเพราะความประมาท ๑ จาก 
 เหลากิเลสทีเ่ปนไปตามความประมาท ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ 
 จากสตินทรียซ่ึงมีอยูกอนแตการไดสตินทรียที่ประณีตกวาน้ัน ๑ สมาธินทรีย 
 ดวยอรรถวาไมฟุงซาน สลัดออกไปจากอทุธัจจะ ๑ จากความเรารอนเพราะ 
 อุทธัจจะ ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากสมาธินทรียซ่ึงมีอยูกอน 
 แตการไดสมาธินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑ ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น สลัดออก 
 ไปจากอวิชชา ๑ จากความเรารอนเพราะอวิชชา ๑ จากเหลากิเลสทีเ่ปนไปตาม 
 อวิชชา ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากปญญินทรียซ่ึงมีอยู 
 กอนแตการไดปญญินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑ อินทรีย ๕ ดวยสามารถปฐมฌาน 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสวนเบ้ืองตน อินทรีย ๕ ดวยสามารถทุติยฌาน 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฐมฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถตติยฌาน 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในทุติยฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถจตุตถฌาน 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในตติยฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากาสา- 
 *นัญจายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในจตุตถฌาน อินทรีย ๕ ดวย 
 สามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอากาสา- 
 *นัญจายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากิญจัญญายตนสมาบัติ สลัดออก 
 ไปจากอินทรีย ๕ ในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
 แหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอากิญจัญญา- 
 *ยตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอนิจจานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย 
 ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงทุกขานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนิจจานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง 
 อนัตตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในทุกขานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย 
 สามารถแหงนิพพิทานุปสสนา สลัดออกไปจาก อินทรีย ๕ ในอนัตตานุปสสนา 
 อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิราคานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ใน 
 นิพพิทานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจาก 
 อินทรีย ๕ ในวิราคานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงปฏินิสสัคคานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
 แหงขยานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฏินิสสัคคานุปสสนา อินทรีย 
 ๕ ดวยสามารถแหงวยานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในขยานุปสสนา 



 อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิปริณามานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ 
 ในวยานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอนิมิตตานุปสสนา สลัดออกไปจาก 
 อินทรีย ๕ ในวิปริณามานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนิมิตตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
 แหงสุญญตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอัปปณิหิตานุปสสนา 
 อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอธิปญญาธรรมวิปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ 
 ในสุญญตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงยถาภูตญาณทัสนะ สลัดออก 
 ไปจากอินทรีย ๕ ในอธิปญญาธรรมวิปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอาทีนวา 
 นุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะ อินทรีย ๕ ดวย 
 สามารถแหงปฏิสังขานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอาทีนวานุปสสนา 
 อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิวัฏฏนานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ใน 
 ปฏิสังขานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงโสดาปตติมรรค สลัดออกไปจาก 
 อินทรีย ๕ ในวิวัฏฏนานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงโสดาปตติผลสมาบัติ 
 สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติมรรค อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง 
 สกทาคามิมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติผลสมาบัติ อินทรีย ๕ 
 ดวยสามารถแหงสกทาคามิผลสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ใน 
 สกทาคามิมรรค อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอนาคามิมรรค สลัดออกไปจาก 
 อินทรีย ๕ ในสกทาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอนาคามิผล 
 สมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิมรรค อินทรีย ๕ ดวยสามารถ 
 แหงอรหัตมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕ 
 ดวยสามารถแหงอรหัตผลสมาบัติ  สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค 
 อินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ สลดัออกไปจากกามฉันทะ อินทรีย ๕ ในอัพยาบาท 
 สลัดออกไปจากพยาบาท อินทรีย ๕ ในอาโลกสัญญา สลัดออกไปจากถีนมทิธะ 
 อินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน สลัดออกไปจากอุทธัจจะ อนิทรีย ๕ ใน 
 ธรรมววัตถาน สลัดออกไปจากวิจิกิจฉา อินทรีย ๕ ในญาณ สลัดออกไป 
 จากอวิชชา อินทรีย ๕ ในความปราโมทย สลดัออกไปจากอรติ อินทรีย ๕ 
 ในปฐมฌาน สลัดออกไปจากนิวรณ อินทรีย ๕ ในทุติยฌาน สลัดออกไป 
 จากวิตกวิจาร อินทรีย ๕ ในตติยฌาน สลัดออกไปจากปติ อินทรีย ๕ ใน 
 จตุตถฌาน สลัดออกไปจากสขุและทุกข อินทรีย ๕ ในอากาสา- 
 *นัญจายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา 
 อินทรีย ๕ ในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอากาสานัญจายตนสัญญา 
 อินทรีย ๕ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากวิญญาณัญจายตนสัญญา 
 อินทรีย ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอากิญจัญญายตน- 



 *สัญญา อินทรีย ๕ ในอนิจจานุปสสนา สลัดออกไปจากนิจจสัญญา 
 อินทรีย ๕ ในทุกขานุปสสนา สลัดออกไปจากสุขสัญญา อินทรีย ๕ ใน 
 อนัตตานุปสสนา สลัดออกไปจากอัตตสัญญา อินทรีย ๕ ในนิพพิทานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากความเพลิดเพลิน อินทรีย ๕ ในวิราคานุปสสนา สลัดออกไป 
 จากราคะ อินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจากสมทุัย อินทรีย ๕ 
 ในปฏินิสสัคคานุปสสนา สลัดออกไปจากความยึดมั่น อินทรีย ๕ ในขยานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากฆนสัญญา อินทรีย ๕ ในวยานุปสสนา สลัดออกไปจากการ 
 ประมวลอายุ อนิทรีย ๕ ในวิปริณามานุปสสนา สลัดออกไปจากธุวสัญญา 
 อินทรีย ๕ ในอนิมิตตานุปสสนา สลัดออกไปจากนิมิต อินทรีย ๕  ใน 
 อัปปณิหิตานุปสนา สลัดออกไปจากปณิธิ อินทรีย ๕ ในสุญญตานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากความถือมั่น อินทรีย ๕ ในอธิปญญาธรรมวิปสสนา สลัดออก 
 ไปจากความยดึมั่นถือมั่นวา เปนแกนสาร อินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะ 
 สลัดออกไปจากความถือมั่นเพราะความหลง อินทรีย ๕ ในอาทีนวานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากความถือมั่นดวยความอาลยั อินทรีย ๕ ในปฏิสังขานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากการไมพิจารณาหาทาง อินทรีย ๕ ในวิวัฏฏนานุปสสนา 
 สลัดออกไปจากความถือมั่นเพราะกิเลสเครือ่งประกอบ อินทรีย ๕ ในโสดา- 
 *ปตติมรรค สลัดออกไปจากกิเลสซ่ึงอยูในทีเ่ดียวกันกับทิฐิ อินทรีย ๕ ใน 
 สกทาคามิมรรค สลัดออกไปจากกิเลสสวนหยาบ ๆ อินทรีย ๕ ใน 
 อนาคามิมรรค สลัดออกไปจากกิเลสสวนละเอียด  อินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค 
 สลัดออกไปจากกิเลสทั้งปวง อินทรีย ๕ ในธรรมนั้น ๆ เปนคุณชาติ 
 อันพระขีณาสพทั้งปวงเทียวสลัดออกแลว สลัดออกดีแลว ระงับแลวและระงับ 
 ดีแลว อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกดวยอาการ ๑๐๘ เหลานี้ 
 บุคคลยอมรูอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐๘ เหลานี้ ฯ 
                           จบภาณวาร 
                         ----------- 
                          สาวัตถีนิทาน 
      [๔๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉน 
 คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรียในที่ไหน พึงเห็นในโสดา- 
 ปตติยังคะ (ธรรมอันเปนองคแหงการบรรลุกระแสนิพพาน) ๔ ฯ 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นวิริยินทรียในที่ไหน พึงเห็นใน 
 สัมมัปปธาน ๔ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสตินทรียในที่ไหน พึงเห็นในสติ- 



 ปฏฐาน ๔ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสมาธินทรียในที่ไหน พึงเห็น 
 ในฌาน ๔ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นปญญินทรียในที่ไหน พึงเห็นใน 
 อริยสัจ ๔ ฯ 
      [๔๓๗] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็น 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย ในสัมมัปปธาน ๔ 
 จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ 
 จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย 
 ในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงปญญินทรีย 
 ในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯ 
      ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยงัคะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ ฯ 
      [๔๓๘] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็น 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการนอมใจเชือ่ในโสดา- 
 *ปตติยังคะ คือ การคบสัตบุรุษ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึง 
 เห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึง 
 เห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย พึงเห็นสัทธินทรีย 
 ดวยอรรถวา เปนใหญในการนอมใจเชือ่ ในโสดาปตติยังคะ คือ การฟงธรรม 
 ของทาน การทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
 พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น 
 พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น 
 ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ 
 จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๓๙] ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็น 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว ใน 
 สัมมัปปธาน ๔ คือ การไมยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกดิใหเกิดขึ้น พึงเห็น 



 สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็น 
 ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวย 
 สามารถแหงวิริยินทรีย พึงเห็นวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการประคอง 
 ไว ในสัมมัปปธาน คือ การละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ใน 
 สัมมัปปธาน คือ การยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ฯลฯ ในสัมมัปปธาน 
 คือ ความต้ังมั่น ความไมฟนเฟอน ความเจริญยิ่ง ความไพบูลย ความ 
 เจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว พึงเห็นสตินทรียดวย 
 อรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรีย 
 ดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหง 
 วิริยินทรีย ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๐] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็น 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการต้ังมั่น ในสติปฏฐาน 
 คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซาน 
 พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ 
 พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็น 
 สตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการต้ังมั่น ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณา 
 เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นจิตใน 
 จิต ฯลฯ ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย พึงเห็น 
 สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็น 
 สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวย 
 สามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็น 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๑] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในปฐมฌาน 
 พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ 
 พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น ดวย 
 สามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไม 
 ฟุงซาน ในทุติยฌาน ฯลฯ ในตติยฌาน ฯลฯ ในจตุตถฌาน พึงเห็น 
 ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็น 
 วิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น ดวย 



 สามารถแหงสมาธินทรีย ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็น 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๒] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ 
 ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็นในอริยสัจ คือ 
 ทุกข พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวา 
 ประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวา 
 ไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวา 
 เปนใหญในความเห็นในอริยสจั คือ ทุกขสมุทยั ฯลฯ ในอริยสัจ คือ 
 ทุกขนิโรธ ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พึงเห็นสัทธินทรีย 
 ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็น 
 สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็น 
 อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๓] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็น 
 ความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯลฯ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ 
 ในสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔ ในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติ 
 แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯ 
      ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยงัคะ ๔ จะพึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ ฯลฯ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ ใน 
 สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔ ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ 
 จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ ฯ 
      [๔๔๔] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็น 
 ความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ 
 นอมใจเชื่อ ในโสดาปตติยังคะ คือ การคบหาสัปบุรุษ พึงเห็ฯความประพฤติ 
 แหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวย 
 อรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึง 
 เห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย 
 พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อ 
 ในโสดาปตติยังคะ คือ การฟงธรรมของทาน ฯลฯ ในโสดาปตติยังคะ คือ 
 การทําไวในใจ โดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ในโสดาปตติยังคะ คือ การ 
 ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวา 



 ประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความประพฤติแหง 
 ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ดวยสามารถแหง 
 สัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวย 
 อาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๕] ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      จะพึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ 
 ประคองไว ในสัมมัปปธาน คือ การไมยังอกศุลธรรมอันลามกที่ยังไมเกดิให 
 เกิดขึ้น พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น ฯลฯ พึงเห็น 
 ความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย 
 พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความประคองไว 
 ในสัมมัปปธาน คือ การละอกศุลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ในสัมมัปปธาน 
 คือ การบําเพ็ญกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ ฯลฯ ในสัมมัปปธาน คือ 
 ความต้ังมั่น ความไมฟนเฟอน ความเจริญยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ 
 ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึน้แลว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย 
 ดวยอรรถวาต้ังมั่น ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจ 
 เชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ 
 จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๖] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความต้ังมั่น 
 ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย พึงเห็นความประพฤติแหง 
 สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวย 
 อรรถวาเห็น พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึง 
 เห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหง 
 สตินทรีย พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ 
 ต้ังมั่น ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ 
 ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ ในสติปฏฐาน คือ การ 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวย 
 อรรถวาไมฟุงซาน ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคอง 
 ไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ 
 จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 



      [๔๔๗] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไม 
 ฟุงซาน ในปฐมฌาน พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น 
 พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย 
 ดวยอรรถวาต้ังมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นความประพฤติแหง 
 สมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในทุติยฌาน ฯลฯ ใน 
 ตติยฌาน ฯลฯ ในจตุตถฌาน ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวย 
 อรรถวาต้ังมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ดวยสามารถแหงสมาธินทรียใน 
 ฌาน ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๘] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ 
      พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็น 
 ในอริยสัจ คือ ทุกข พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจ 
 เชื่อ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความ 
 ประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย 
 ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นความประพฤติแหง 
 ปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็น ในอริยสัจ คือ ทุกขสมุทยั 
 ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินี- 
 *ปฏิปทา พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็น 
 ความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหง 
 สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวา 
 ไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ 
 จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๔๙] ความประพฤติและวิหารธรรม เปนอันตรัสรูแลว แทงตลอด 
 แลว เหมือนอยางสพรหมจารีผูรูแจง กําหนดบุคคลไวในฐานที่ลึก ตามที่ประพฤติ 
 ตามที่อยูวา ทานผูนี้บรรลุแลว หรือวาจักบรรลุเปนแน ฯ 
      จริยา ในคําวา ความประพฤติ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑ 
 อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑ สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑ 
 ปตติจริยา  ๑ โลกัตถจริยา ๑ ฯ 
      ความประพฤติในอิริยาบถ ๔ ชื่อวาอิริยาปถจริยา ความประพฤติใน 
 อายตนภายในภายนอก ๖ ชื่อวาอายตนจริยา ความประพฤติในสติปฏฐาน ๔ 



 ชื่อวาสติจริยา ความประพฤติในฌาน ๔ ชื่อวาสมาธิจริยา ความประพฤติใน 
 อริยสัจ ๔ ชื่อวาญาณจริยา ความประพฤติในอริยมรรค ๔ ชื่อวามรรคจริยา 
 ความประพฤติในสามัญผล ๔ ชื่อวาปตติจริยา ความประพฤติกิจซ่ึงเปนประโยชน 
 แกโลก ในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในพระปจเจกพุทธเจาบางสวน 
 ในพระสาวกบางสวน ชื่อวาโลกัตถจริยา อิริยาปถจริยา เปนของทานผูถึงพรอม 
 ดวยการต้ังใจไว อายตนจริยา เปนของทานผูคุมครองอินทรีย สติจริยา เปน 
 ของทานผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท สมาธิจริยา เปนของทานผูขวนขวาย 
 ในอธิจิต ญาณจริยา เปนของทานผูสมบูรณดวยปญญา มรรคจริยา เปนของ 
 ทานผูปฏิบัติชอบ ปตติจริยา เปนของทานผูบรรลุผลแลว และโลกัตถจริยา 
 เปนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ของพระปจเจกพุทธเจาบางสวน 
 ของพระสาวกบางสวน จริยา ๘ เหลานี้ ฯ 
      จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเชื่อ ยอมประพฤติดวย 
 ศรัทธา ผูประคองไว ยอมประพฤติดวยความเพียร ผูเขาไปต้ังไวมั่น ยอม 
 ประพฤติดวยสติ ผูทําจิตไมใหฟุงซาน ยอมประพฤติดวยสมาธิ ผูรูชัด ยอม 
 ประพฤติดวยปญญา ผูรูแจง ยอมประพฤติดวยวิญญาณ ผูทราบวา ทานปฏิบัติ 
 อยางนี้จึงบรรลุคุณวิเศษ ดังนี้ ยอมประพฤติดวยวิเสสจริยา ผูที่ทราบวา 
 กุศลธรรมของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมยังอฐิผลใหยืดยาวไป ดังนี้ ยอมประพฤติ 
 ดวยอายตนจริยา จริยา ๘ เหลานี้ ฯ 
      จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ ทัสสนจริยาแหงสัมมาทิฐิ ๑ อภิโรปน- 
 *จริยาแหงสัมมาสังกัปปะ ๑ ปริคคหจริยาแหงสัมมาวาจา ๑ สมุฏฐานจริยาแหง 
 สัมมากัมมันตะ ๑ โวทานจริยาแหงสัมมาอาชวีะ ๑ ปคคหจริยาแหงสัมมา- 
 *วายามะ ๑ อุปฏฐานจริยาแหงสัมมาสติ ๑ อวิกเขปจริยาแหงสัมมาสมาธิ ๑ 
 จริยา ๘ เหลานี้ ฯ 
      [๔๕๐] คําวา วิหาโร ความวา บุคคลผูนอมใจเชื่อ ยอมอยูดวย 
 ศรัทธา ผูประคองไว ยอมอยูดวยความเพียร ผูต้ังสติมั่น ยอมอยูดวยสติ ผูทํา 
 จิตไมใหฟุงซาน ยอมอยูดวยสมาธิ ผูรูชัด ยอมอยูดวยปญญา ฯ 
      คําวา รูตาม ความวา ความนอมใจเชือ่แหงสัทธินทรีย ความประคอง 
 ไวแหงวิริยินทรีย ความต้ังมั่นแหงสตินทรีย ความไมฟุงซานแหงสมาธินทรีย 
 ความเห็นแหงปญญินทรีย เปนอันรูตามแลว ฯ 
      คําวา แทงตลอดแลว ความวา ความนอมใจเชื่อแหงสัทธนิทรีย ... 
 ความเห็นแหงปญญินทรีย เปนอันแทงตลอดแลว ฯ 
      คําวา ตามที่ประพฤติ ความวา ประพฤติดวยศรัทธาอยางนี ้ดวยความ 
 เพียรอยางนี้ ดวยสติอยางนี้ ดวยสมาธิอยางนี ้ดวยปญญาอยางนี้ ฯ 



      คําวา ตามที่อยู ความวา อยูดวยศรัทธาอยางนี้ ... ดวยปญญาอยางนี้ ฯ 
      คําวา วิญู คือ ผูรูแจง ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาทําลายกิเลส 
 ผูเปนบัณฑิต ผูถึงพรอมดวยปญญาเคร่ืองตรัสรู ฯ 
      คําวา สพฺรหฺมจารี คือ บุคคลผูมีการงานอยางเดียวกัน มีอุเทศอยาง 
 เดียวกัน มีการศึกษาเสมอกัน ฯ 
      ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล อภิญญา และปฏิสัมภิทา 
 ทานกลาววา เปนฐานะอันลึก ในคําวา คมฺภีเรสุ €าเนสุ ฯ 
      คําวา โอกปฺเปยยุ ความวา พึงเชื่อ คือ พึงนอมใจเชือ่ ฯ 
      คําวา อทฺธา นี้ เปนเคร่ืองกลาวสวนเดียว เปนเคร่ืองกลาวโดยไม 
 สงสัย เปนเคร่ืองกลาวโดยส้ินความเคลือบแคลง เปนเคร่ืองกลาวไมเปนสอง 
 เปนเคร่ืองกลาวโดยธรรมเครือ่งนําออก เปนเคร่ืองกลาวไมผดิ เปนเคร่ืองกลาว 
 โดยหลักฐาน ฯ 
      คําวา อายสฺมา นี้ เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวดวย 
 ความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวมีความเคารพยาํเกรง ฯ 
      คําวา บรรลุแลว ความวา ถึงทับแลว คําวา หรือวาจักบรรลุ ความวา 
 จักถึงทับ ฯ 
                         จบนิทานบริบูรณ 
      [๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ ๕ เปนไฉน คือ สัทธิน- 
 *ทรีย ... ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ฯ 
      อินทรีย ๕ เหลานี้พึงเห็นดวยอาการเทาไร พึงเห็นดวยอาการ ๖ 
 พึงเห็นดวยอรรถวากระไร ดวยอรรถวาเปนใหญ ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองชําระใน 
 เบ้ืองตน ดวยอรรถวามีประมาณยิ่ง ดวยอรรถวาต้ังมั่น ดวยอรรถวาครอบงํา 
 ดวยอรรถวาใหต้ังอยู ฯ 
      [๔๕๒] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนใหญอยางไร ฯ 
      พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อแหงบุคคลผู 
 ละความเปนผูไมมีศรัทธา พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสติน- 
 *ทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญิน- 
 *ทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวา 
 เปนใหญในการประคองไว แหงบุคคลผูละความเกียจคราน พึงเห็นสตินทรียดวย 
 อรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวย 
 อรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชือ่ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย 
 พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความต้ังมั่น แหงบุคคลผูละความประมาท 
 พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น 



 พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว 
 ดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความไม 
 ฟุงซาน แหงบุคคลผูละอุทธัจจะ พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็น 
 สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึง 
 เห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นปญญินทรีย 
 ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็น แหงบุคคลผูละอวิชชา พึงเห็นสัทธินทรียดวย 
 อรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวย 
 อรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหง 
 ปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อ ดวย 
 สามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวา 
 ประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวา 
 ไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย 
 พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความประคองไว ดวยสามารถแหง 
 เนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็น 
 สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็น 
 สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย พึงเห็นสตินทรีย 
 ดวยอรรถวาเปนใหญในความต้ังมั่น ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละ 
 กามฉันทะ พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวย 
 อรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชือ่ พึงเห็นวิริยินทรียดวย 
 อรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวา 
 เปนใหญในความไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกาม 
 ฉันทะ พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอม 
 ใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ัง 
 มั่น  ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเปนใหญ 
 ในความเห็น ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็น 
 สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็น 
 สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความนอม 
 ใจเชื่อ ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท แหงบุคคลผูละพยาบาท ฯลฯ ดวย 
 สามารถแหงอาโลกสัญญา แหงบุคคลผูละถีนมิทธะ ฯลฯ พึงเห็นสัทธินทรีย 
 ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชือ่ ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค แหง 
 บุคคลผูละกิเลสท้ังปวง พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรีย 
 ดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรีย 



 ดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ฯลฯ พึงเห็นปญญินทรีย ดวย 
 อรรถวาเปนใหญในการเห็น ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค แหงบุคคลผูละกเิลส 
 ทั้งปวง พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวา 
 ประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไม 
 ฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนใหญ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๔๕๓] พึงเห็นอินทรีย ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตน 
 อยางไร ฯ 
      สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ เปนสลีวิสุทธิเพราะอรรถวาระวัง 
 ความเปนผูไมมีศรัทธา เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงสัทธินทรีย วิริยินทรีย 
 ดวยอรรถวาประคองไว เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความเกียจคราน เปน 
 เคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงวิริยินทรีย สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น เปนสีลวิสุทธ ิ
 เพราะอรรถวาระวังความประมาท เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงสตินทรีย สมาธิน- 
 *ทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาระวังอุทธัจจะ เปน 
 เคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงสมาธินทรีย ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น เปนสีล- 
 *วิสุทธิเพราะอรรถวาระวังอวิชชา เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงปญญินทรีย 
 อินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังกามฉันทะ เปนเคร่ือง 
 ชําระในเบ้ืองตนแหงอินทรีย ๕ อินทรีย ๕ ในความไมพยาบาท เปนสีลวิสุทธิ 
 เพราะอรรถวาระวังพยาบาท เปนเคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงอินทรีย ๕ ฯลฯ 
 อินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังกิเลสทั้งปวง เปน 
 เคร่ืองชําระในเบ้ืองตนแหงอินทรีย ๕ พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนเคร่ืองชําระ 
 ในเบ้ืองตนอยางนี้ ฯ 
      [๔๕๔] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวามีประมาณยิ่งอยางไร ฯ 
      ฉันทะเกดิขึน้เพ่ือความเจริญสัทธินทรีย เพ่ือละความเปนผูไมมีศรัทธา 
 เพ่ือละความเรารอนเพราะความไมมีศรัทธา เพ่ือละกเิลสอันต้ังอยูรวมกันกบัทิฐิ 
 เพ่ือละกิเลสสวนหยาบๆ เพ่ือละกิเลสสวนละเอียดๆ เพ่ือละกเิลสทั้งปวง ฯ 
      สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจฉันทะ 
 ความปราโมทยเกิดขึ้นดวยสามารถแหงฉันทะ สัทธินทรียมปีระมาณยิ่งดวย 
 สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความปราโมทย ปติเกิดขึ้นดวยสามารถแหงความ 
 ปราโมทย สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจแหงปติ 
 ปสสัทธิเกิดขึน้ดวยสามารถแหงปติ สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหง 
 ศรัทธา ดวยอํานาจปสสัทธิ ความสุขเกดิขึ้นดวยสามารถแหงปสสัทธิ สัทธิน- 
 *ทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจแหงความสุข โอภาสเกิดขึ้น 



 ดวยสามารถความสุข สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจ 
 โอภาส สังเวชเกิดขึ้นดวยสามารถแหงโอภาส สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวย 
 สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจสังเวช จิตสังเวชแลวยอมต้ังมั่น สัทธินทรียมี 
 ประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจสมาธิ จิตมั่นคงอยางนั้นแลวยอม 
 ประคองไวดี สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจการ 
 ประคองไว จิตประคองแลวอยางนั้นยอมวางเฉยดี สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวย 
 สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจอุเบกขา จิตยอมหลุดพนจากกิเลสตาง ๆ ดวย 
 สามารถแหงอุเบกขา สัทธินทรียมีประมาณยิง่ดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจ 
 ความหลุดพน ธรรมเหลานั้นมีกิจเสมอกัน เพราะความท่ีจิตเปนธรรมชาติหลุด 
 พนแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจภาวนา 
 เพราะอรรถวาเปนธรรมมีกิจเสมอกัน ธรรมเหลานั้นยอมหลกีจากธรรมนั้นสูธรรม 
 ที่ประณีตกวา เพราะเปนธรรมที่เจริญแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถ 
 แหงศรัทธา ดวยอํานาจความหลีกไป จิตยอมปลอยจากธรรมนั้น เพราะเปน 
 ธรรมที่หลีกไปแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจ 
 ความปลอย ธรรมทั้งหลายยอมดับไปจากนัน้ เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยไปแลว 
 สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความดับ ความปลอย 
 ดวยสามารถแหงความดับมี ๒ ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ ๑ ความ 
 ปลอยดวยความแลนไป ๑ ชื่อวาความปลอยดวยความสละ เพราะอรรถวา สละ 
 กิเลสและขันธ ชื่อวาความปลอยดวยความแลนไป เพราะอรรถวา จิตแลนไป 
 ในนิพพานธาตุเปนที่ดับ ความปลอยดวยอํานาจความดับมี ๒ ประการนี้ ฯ 
      [๔๕๕] ฉันทะยอมเกดิเพ่ือความเจริญวิริยินทรีย เพ่ือละความเกียจคราน 
 เพ่ือละความเรารอนเพราะความเกียจคราน เพ่ือละกิเลสอันต้ังอยูรวมกันกบัทิฐิ 
 ฯลฯ เพ่ือละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกดิเพ่ือความเจริญสตินทรีย เพ่ือ 
 ละความประมาท เพ่ือละความเรารอนเพราะความประมาท ฯลฯ เพ่ือละกเิลส 
 ทั้งปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกดิเพ่ือความเจริญสมาธินทรีย เพ่ือละอุทธัจจะ เพ่ือ 
 ละความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ฯลฯ เพ่ือละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกิด 
 เพ่ือความเจริญปญญินทรีย เพ่ือละอวิชชา เพ่ือละความเรารอนเพราะอวิชชา 
 เพ่ือละกิเลสอนัต้ังอยูรวมกันกับทิฐิ เพ่ือละกิเลสสวนหยาบๆ เพ่ือละกิเลสสวน 
 ละเอยีด ๆ เพ่ือละกิเลสทั้งปวง ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา 
 ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอมเกิดดวยสามารถฉันทะ ปญญินทรียมีประมาณ 
 ยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความปราโมทย ปติยอมเกิดดวยสามารถ 
 แหงความปราโมทย ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจ 
 ปติ ปสสัทธิยอมเกิดดวยสามารถแหงปติ ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถ 



 แหงปญญา ดวยอํานาจปสสัทธิ ความสุขยอมเกิดดวยสามารถแหงปสสัทธิ 
 ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความสุข โอภาสยอม 
 เกิดดวยสามารถแหงความสุข ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา 
 ดวยอํานาจโอภาส ความสังเวชยอมเกิดดวยสามารถแหงโอภาส ปญญินทรียม ี
 ประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความสังเวช จิตสังเวชแลวยอม 
 ต้ังมั่น ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจสมาธิ จิต 
 ต้ังมั่นแลวอยางนั้น ยอมประคองไวดี ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหง 
 ปญญา ดวยอํานาจความประคองไว จิตประคองไวแลวอยางนั้น ยอมวางเฉย 
 ดวยดี ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจอเุบกขา 
 จิตยอมหลุดพนจากกิเลสตางๆ ดวยสามารถแหงอุเบกขา ปญญินทรียมีประมาณ 
 ยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความหลุดพน ธรรมเหลานั้นยอมมีกจิเปน 
 อันเดียวกัน เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติหลุดพนแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง 
 ดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจภาวนา เพราะอรรถวาเปนธรรมมีกิจเปนอัน 
 เดียวกัน ธรรมเหลานั้นยอมหลีกจากธรรมนัน้ไปสูธรรมที่ประณีตกวา เพราะเปน 
 ธรรมที่เจริญแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจ 
 ความหลีกไป จิตยอมปลอยจากธรรมนั้น เพราะเปนจิตหลีกไปแลว ปญญินทรีย 
 มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความปลอย ธรรมทั้งหลายยอม 
 ดับไปจากนั้น เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวย 
 สามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความดับ ความปลอยดวยอํานาจแหงความดับมี 
 ๒ ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ ๑ ความปลอยดวยความแลนไป ๑ 
 ชื่อวาความปลอยดวยความสละ เพราะอรรถวา สละกิเลสและขันธ ชื่อวาความ 
 ปลอยดวยความแลนไป เพราะอรรถวา จิตแลนไปในนิพพานธาตุอันเปนทีด่ับ 
 ความปลอยดวยสามารถแหงความดับมี ๒ ประการนี้ พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวามี 
 ประมาณยิ่งอยางนี้ ฯ 
                           จบภาณวาร 
      [๔๕๖] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่นอยางไร ฯ 
      ฉันทะยอมเกิดเพ่ือความเจริญสัทธินทรีย สัทธินทรียยอมต้ังมั่นดวย 
 สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอมเกิดดวยสามารถแหง 
 ฉันทะ สัทธินทรียยอมต้ังมั่นดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความปราโมทย 
 ฯลฯ จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่นอยางนี้ ฯ 
      [๔๕๗] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงําอยางไร ฯ 
      สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ยอมครอบงําความเปนผูไมมีศรัทธา 
 ยอมครอบงําความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา วิริยินทรียดวยอรรถวา 



 ประคองไว ยอมครอบงําความเปนผูเกียจคราน ยอมครอบงําความเรารอนเพราะ 
 ความเกียจคราน สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น ยอมครอบงําความประมาท ยอม 
 ครอบงําความเรารอนเพราะความประมาท สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน 
 ยอมครอบงําอุทธัจจะ ยอมครอบงําความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ปญญินทรียดวย 
 อรรถวาเห็น ยอมครอบงําอวิชชา ยอมครอบงําความเรารอนเพราะอวิชชา 
 อินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ ยอมครอบงํากามฉนัทะ อินทรีย ๕ ในความไมพยาบาท 
 ยอมครอบงําพยาบาท อินทรีย ๕ ในอาโลกสัญญา ยอมครอบงําถีนมิทธะ 
 อินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน ยอมครอบงําอุทธัจจะ ฯลฯ อินทรีย ๕ ใน 
 อรหัตมรรค ยอมครอบงํากิเลสทั้งปวง จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงํา 
 อยางนี้ ฯ 
      [๔๕๘] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาใหต้ังอยูอยางไร ฯ 
      ผูมีศรัทธา ยอมใหสัทธินทรียต้ังอยูในความนอมใจเชื่อ สทัธินทรียของผู 
 มีศรัทธา ยอมใหต้ังอยูในความนอมใจเชื่อ ผูมีความเพียรยอมใหวิริยินทรียต้ังอยู 
 ในความประคองไว วิริยินทรียของผูมีความเพียร ยอมใหต้ังอยูในความประคอง 
 ไว ผูมีสติยอมใหสตินทรียต้ังอยูในความต้ังมั่น สตินทรียของผูมีสติ ยอมให 
 ต้ังอยูในความต้ังมั่น ผูมีจิตต้ังมั่นยอมใหสมาธินทรียต้ังอยูในความไมฟุงซาน 
 สมาธินทรียของผูมีจิตต้ังมั่น ยอมใหต้ังอยูในความไมฟุงซาน ผูมีปญญายอมให 
 ปญญินทรียต้ังอยูในความเห็น ปญญินทรียของผูมีปญญา ยอมใหต้ังอยูในความ 
 เห็น พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ต้ังอยูในเนกขัมมะ อนิทรีย ๕ ของ 
 พระโยคาวจร ยอมใหต้ังอยูในเนกขัมมะ พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ต้ัง 
 อยูในความไมพยาบาท อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหต้ังอยูในความไม 
 พยาบาท พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ต้ังอยูในอาโลกสัญญา อินทรีย ๕ 
 ของพระโยคาวจร ยอมใหต้ังอยูในอาโลกสัญญา พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย 
 ๕ ต้ังอยูในความไมฟุงซาน อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหต้ังอยูใน 
 ความไมฟุงซาน ฯลฯ พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ต้ังอยูในอรหัตมรรค 
 อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหต้ังอยูในอรหัตมรรค จะพึงเห็นอินทรีย 
 ดวยอรรถวาใหต้ังอยูอยางนี้ ฯ 
      [๔๕๙] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ 
 เทาไร พระเสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไร 
 ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไร ฯ 
      ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๗  พระ 
 เสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๘ ทานผูปราศจากราคะ 
 เจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ ฯ 



      [๔๖๐] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ 
 ๗ เปนไฉน ฯ 
      ปุถุชนผูมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอารมณ ๑ 
 เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงสมถนิมิต ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซ่ึงปคคหนิมิต 
 ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความไมฟุงซาน ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึง 
 โอภาส ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซ่ึงความราเริง ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไว 
 ซ่ึงอุเบกขา ๑ ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ 
 ๗ เหลานี้ ฯ 
      พระเสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๘ 
 เปนไฉน ฯ 
      พระเสขะมตีนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอารมณ ... 
 เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงอุเบกขา เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความเปนธรรม 
 อยางเดยีว พระเสขะผูเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๘ 
 เหลานี้ ฯ 
      ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวย 
 อาการ ๑๐ เปนไฉน ฯ 
      ทานผูปราศจากราคะมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึง 
 อารมณ ฯลฯ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความเปนธรรมอยางเดียว เปนผู 
 ฉลาดในความตั้งไวซ่ึงญาณ เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงจิต ทานผูปราศจาก 
 ราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ 
      [๔๖๑] ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ 
 เทาไร เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการเทาไร พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอม 
 เปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการเทาไร เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ 
 เทาไร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ 
 เทาไร เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการเทาไร ฯ 
      ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๙ เปน 
 ผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๙ พระเสขะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดใน 
 ความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๑๐ ทานผู 
 ปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๒ เปนผู 
 ฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๑๒ ฯ 
      [๔๖๒] ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ 
 ๙ เปนไฉน เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๙ เปนไฉน ฯ 
      ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนของ 



 ไมเที่ยง ๑ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความเปนของเท่ียง ๑ เปนผู 
 ฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนทุกข ๑ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความ 
 เปนสุข ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนอนัตตา ๑ เปนผูฉลาดใน 
 ความไมต้ังไวโดยความเปนอตัตา ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความสิน้ไป ๑ 
 เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความเปนกอน ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความ 
 เสื่อมไป ๑ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความประมวลมา ๑ เปนผูฉลาด 
 ในความต้ังไวโดยความแปรปรวน ๑ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความ 
 ยั่งยืน ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพหานิมิตมิได ๑ เปนผูฉลาดใน 
 ความไมต้ังไวโดยเปนสภาพมนีิมิต ๑ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยเปนสภาพ 
 ไมมีที่ต้ัง ๑ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยเปนสภาพมีที่ต้ัง ๑ เปนผูฉลาด 
 ในความต้ังไวโดยเปนสภาพสญู ๑ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความยึดมั่น ๑ 
 ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๙ เหลานี้ เปนผู 
 ฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๙ เหลานี้ ฯ 
      พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวยอาการ ๑๐ 
 เปนไฉน ยอมเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ฯ 
      พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปน 
 ของไมเทีย่ง ยอมเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ เปน 
 ผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนสภาพสูญ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดย 
 ความยึดมั่น เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงญาณ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวซ่ึงสิ่ง 
 มิใชญาณ พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๐ 
 เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ 
      ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวดวย 
 อาการ ๑๒ เปนไฉน เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๑๒ เปนไฉน ฯ 
      ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ 
 เปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงญาณ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวซ่ึงสิ่งมิใชญาณ 
 เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความไมเกีย่วของ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไว 
 โดยความเกี่ยวของ เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความดับ เปนผูฉลาดในความ 
 ไมต้ังไวซ่ึงสังขาร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความ 
 ต้ังไวดวยอาการ ๑๒ เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมต้ังไวดวยอาการ ๑๒ เหลานี้ 
 บุคคลผูมีตนอันเวนแลว ยอมใหอินทรียประชุม ดวยสามารถความเปนผูฉลาด 
 ในความต้ังไวซ่ึงอารมณ รูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน 
 ประโยชน ฯลฯ ยอมใหธรรมทั้งหลายประชมุลง รูจักโคจร และแทงตลอด 



 ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๖๓] คําวา ยอมใหอินทรียประชุมลง ความวา ยอมใหอนิทรีย 
 ประชุมลงอยางไร ยอมใหสัทธินทรียประชุมลงดวยอรรถวานอมใจเชือ่ ฯลฯ 
 ยอมใหอินทรียทั้งหลายประชมุลง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไว 
 ซ่ึงสมถนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงปคคหนิมิต ดวย 
 สามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน 
 ผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความราเริง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไว 
 ซ่ึงอุเบกขา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนธรรมอยาง 
 เดียว ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซ่ึงญาณ ดวยสามารถความเปนผู 
 ฉลาดในความตั้งไวซ่ึงจิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความ 
 เปนของไมเที่ยง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความเปน 
 ของเที่ยง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนทุกข ดวย 
 สามารถความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความเปนสุข ดวยสามารถความ 
 เปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยเปนอนัตตา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความ 
 ไมต้ังไวโดยความเปนอัตตา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดย 
 ความส้ินไป ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความเปนกอน 
 ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเสือ่มไป ดวยสามารถ 
 ความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไว โดยความประมวลมา ดวยสามารถความเปนผู 
 ฉลาดในความตั้งไว โดยความแปรปรวน ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความ 
 ไมต้ังไว โดยความยั่งยืน ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไว โดย 
 ความเปนสภาพที่หานิมิตมิได ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไว 
 โดยเปนสภาพมีนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพ 
 ไมมีที่ต้ัง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยสภาพมีที่ต้ัง ดวย 
 สามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวโดยความเปนสภาพสูญ ดวยสามารถความเปน 
 ผูฉลาดในความไมต้ังไวโดยความยึดมั่น ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความ 
 ต้ังไวซ่ึงญาณ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวซ่ึงสิ่งมิใชญาณ 
 ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความต้ังไวซ่ึงความไมเกีย่วของ ดวยสามารถ 
 ความเปนผูฉลาดในความไมต้ังไวซ่ึงความไมเกี่ยวของ ดวยสามารถความเปนผู 
 ฉลาดในความตั้งไวซ่ึงความดับ ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความ 
 สงบเปนประโยชน ฯ 
      [๔๖๔] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ดวยอาการ 
 ๖๔ เปนอาสวักขยญาณ อินทรีย ๓ เปนไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
 ๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ ฯ 



      อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร อัญญินทรียยอมถึง 
 ฐานะเทาไร อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร ฯ 
      อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปตติมรรค 
 อัญญินทรียยอมถึงฐานะ ๖ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 
 อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อัญญตาวินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ 
 อรหัตผล ฯ 
      [๔๖๕] ในขณะแหงโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
 มีสัทธินทรียซ่ึงมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร วิริยินทรียมีความประคองไวเปนบริวาร 
 สตินทรียมีความต้ังมั่นเปนบริวาร สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนบริวาร 
 ปญญินทรียมีความเห็นเปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจงเปนบริวาร โสมนัสสิน 
 ทรียมีความยินดียิ่งเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนใหญในการสืบตอแหง 
 ความเปนไปเปนบริวาร ธรรมทั้งหลายที่เกดิในขณะโสดาปตติมรรค เวนรูปที่มี 
 จิตเปนสมุฏฐาน ลวนเปนกุศลทั้งนั้น ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปนธรรมที่นํา 
 ออก ลวนเปนเคร่ืองใหถึงความไมสั่งสม ลวนเปนโลกุตระ ลวนเปนธรรมมี 
 นิพพานเปนอารมณ ในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียม ี
 อินทรียทั้ง ๘ นี้ ซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร มีธรรมอื่นเปนบริวาร มีธรรม 
 ที่อาศัยเปนบริวาร มีสัมปยุตธรรมเปนบริวาร เปนสหคตธรรม เปน 
 สหชาตธรรม เปนธรรมเกี่ยวของกัน เปนธรรมประกอบกัน ธรรมเหลานั้น 
 แลเปนอาการและเปนบริวารแหงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ในขณะโสดา- 
 *ปตติผล ฯลฯ ฯ 
      ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรีย มีสัทธินทรียซ่ึงมีความนอมใจ 
 เชื่อเปนบริวาร ฯลฯ ชีวิตินทรียมีความเปนใหญในความสืบเนื่องแหงความเปน 
 ไปเปนบริวาร ฯลฯ ธรรมทั้งหลายท่ีเกดิในขณะอรหัตผล เวนรูปอันมีจิตเปน 
 สมุฏฐาน ลวนเปนอัพยากฤตทั้งนั้น ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปนโลกุตระ 
 ลวนมีนิพพานเปนอารมณ ฯลฯ ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรียม ี
 อินทรียทั้ง ๘๘ นี้ซ่ึงมีสหชาตธรรมเปนบริวาร ฯลฯ ธรรมเหลานั้นแลเปน 
 อาการและเปนบริวารแหงอัญญาตาวินทรียนั้น อินทรีย ๘ หมวดนี้รวมเปน 
 อินทรีย ๖๔ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      [๔๖๖] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลาน้ันเปนไฉน อาสวะ 
 เหลานั้น คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
      อาสวะเหลานั้นยอมสิ้นไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะท้ังสิ้น กามาสวะ 
 ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหไปสูอบาย ยอมสิ้นไปเพราะโสดาปตติ- 
 *มรรค อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะโสดาปตติมรรคนี้ กามาสวะสวนหยาบ 



 ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะน้ัน ยอมสิ้นไปเพราะ 
 สกทาคามิมรรค อาสวะเหลาน้ียอมสิ้นไปในขณะสกทาคามมิรรคนี้ กามาสวะ 
 ทั้งสิ้น ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซ่ึงต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะนั้น ยอมสิ้นไป 
 เพราะอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ 
 และอวิชชาทั้งสิ้น ยอมสิ้นไปเพราะอรหัตมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปใน 
 ขณะอรหัตมรรคนี้ ฯ 
      บทธรรมที่พระตถาคตน้ันไมทรงเห็น ไมมีในโลกนี้ อนึ่ง บทธรรม 
 อะไร ๆ ที่พระตถาคตนั้นไมทรงทราบแลว ไมพึงทรงทราบมิไดมี พระตถาคต 
 ทรงทราบธรรมที่ควรนําไปทัง้ปวง เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงชื่อวาเปน 
 พระสมันตจักษุ ฯ 
      คําวา สมนฺตจกฺขุ ความวา ชื่อวาสมันตจักษุ เพราะอรรถวา 
 กระไร ฯ 
      พระพุทธญาณ ๑๔ คือ ญาณในทุกข ญาณในทุกขสมุทยั ฯลฯ 
 สัพพัญุตญาณ อนาวรณญาณ เปนพระพุทธญาณ พระพุทธญาณ ๑๔ นี้ 
 ในพระพุทธญาณ ๑๔ นี้ ญาณ ๘ ขางตนทั่วไปกับพระสาวก ญาณ ๖ ขาง 
 หลังไมทั่วไปกบัพระสาวก ฯ 
      [๔๖๗] พระตถาคต ทรงทราบ สภาพแหงทุกขเปนสิ่งทีท่นไดยากตลอด 
 หมด ที่ไมทรงทราบมิไดมี เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงทรงพระนามวา สมันต- 
 *จักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชือ่ วิริยินทรีย 
 ดวยอรรถวาประคองไว สตินทรียดวยอรรถวาต้ังมั่น สมาธินทรียดวยอรรถวาไม 
 ฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย สภาพแหงทุกขเปนสิง่ที่ทนไดยาก 
 พระตถาคตทรงเห็นแลว ทรงทราบแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองแลว 
 ตลอดหมดดวยพระปญญา ที่ไมทรงถูกตองแลวมิไดมี เพราะเหตุนั้น พระตถาคต 
 จึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถ 
 วานอมใจเชื่อ ... สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย 
 ฯลฯ สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุใหเกิด ฯลฯ สภาพแหงนิโรธเปนเหตุดับโดยไม 
 เหลือ ฯลฯ สภาพแหงมรรคเปนทางใหถึง ฯลฯ สภาพแหงอรรถปฏิสัมภิทา 
 เปนปญญาเคร่ืองแตกฉานดีโดยอรรถ ฯลฯ สภาพแหงธรรมปฏิสัมภิทา เปน 
 ปญญาแตกฉานดีโดยธรรม ฯลฯ สภาพแหงนิรุตติปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตก 
 ฉานดีโดยภาษา สภาพแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดีโดยปฏิภาณ 
 ญาณในความยิง่และหยอนแหงอินทรียทั้งหลาย ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลส 
 อันนอนตามของสัตวทั้งหลาย ญาณในยมกปฏิหาริย ญาณในมหากรุณาสมาบัติ 
 ฯลฯ อารมณที่ไดเห็น ที่ไดสดบั ที่ไดทราบ ที่รูแจง ที่ถึง ที่แสวงหา ที่เที่ยว 



 ตามหาดวยใจ ในโลกพรอมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง 
 สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแจงแลว ทรงรู 
 แลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองดวยพระปญญาที่ไมทรงถูกตองดวยปญญาไมมี 
 เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรีย 
 สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ  ... สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถแหงปญญินทรีย บุคคลเมื่อเชื่อยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมเชื่อ 
 เมื่อเชือ่ ยอมต้ังสติมั่น เมื่อต้ังสติมั่นยอมเชือ่ เมื่อเชื่อยอมต้ังใจมั่น เมื่อต้ังใจมั่น 
 ยอมเชือ่ เมื่อเชือ่ยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมเช่ือ เมือ่ประคองไวยอมต้ังสติมั่น 
 เมื่อต้ังสติมั่นยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมต้ังใจมั่น เมือ่ต้ังใจมั่นยอม 
 ประคองไว เมือ่ประคองไวยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมประคองไว เมื่อประคอง 
 ไวยอมเชื่อ เมือ่เชื่อยอมประคองไว เมื่อต้ังสติมั่นยอมต้ังใจมั่น เมื่อต้ังใจ 
 มั่นยอมต้ังสติมั่น เมื่อต้ังสติมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมต้ังสติมั่น เมื่อต้ัง 
 สติมั่นยอมเชื่อ เมื่อเชือ่ยอมต้ังสติมั่น เมื่อต้ังสติมั่นยอมประคองไว เมื่อ 
 ประคองไวยอมต้ังสติมั่น เมื่อต้ังใจมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมต้ังใจมั่น เมื่อ 
 ต้ังใจมั่นยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมต้ังใจมั่น เมื่อต้ังใจมั่นยอมประคองไว เมือ่ 
 ประคองไวยอมต้ังใจมั่น เมื่อต้ังใจมั่นยอมต้ังสติมั่น เมื่อต้ังสติมั่นยอมต้ังใจ 
 มั่น เมื่อรูชัดยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมประคองไว เมื่อ 
 ประคองไวยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมต้ังสติมั่น เมื่อต้ังสติมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัด 
 ยอมต้ังใจมั่น เมื่อต้ังใจมั่นยอมรูชัด เพราะความเปนผูเชื่อจงึประคองไว เพราะ 
 ความเปนผูประคองไวจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจงึต้ังสติมั่น เพราะความ 
 เปนผูต้ังสติมั่นจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูต้ังใจ 
 มั่นจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงเชือ่ เพราะ 
 ความเปนผูประคองไวจึงต้ังสติมั่น เพราะความเปนผูต้ังสติมั่นจึงประคองไว 
 เพราะความเปนผูประคองไวจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูต้ังใจมั่นจึงประคองไว 
 เพราะความเปนผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงประคองไว เพราะ 
 ความเปนผูประคองไวจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจงึประคองไว เพราะความ 
 เปนผูต้ังสติมั่นจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูต้ังใจมั่นจึงต้ังสติมั่น เพราะความ 
 เปนผูต้ังสติมั่นจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชดัจึงต้ังสติมั่น เพราะความเปนผู 
 ต้ังสติมั่นจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงต้ังสติมั่น เพราะความเปนผูต้ังสติ 
 มั่นจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงต้ังสติมั่น เพราะความเปน 
 ผูต้ังใจมั่นจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูต้ังใจ 
 มั่นจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูต้ังใจมั่นจึง 
 ประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูต้ังใจมั่นจึง 



 ต้ังสติมั่น เพราะความเปนผูต้ังสติมั่นจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูรูชัดจึงเชื่อ 
 เพราะความเปนผูเชื่อจงึรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงประคองไว เพราะความ 
 เปนผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชดัจึงต้ังสติมั่น เพราะความเปนผูต้ังสติ 
 มั่นจึงรูชัด เพราะความรูชัดจึงต้ังใจมั่น เพราะความเปนผูต้ังใจมั่นจึงรูชัด 
 พระพุทธจักษุเปนพระพุทธญาณ พระพุทธญาณเปนพุทธจักษุ อันเปนเคร่ืองให 
 พระตถาคตทรงเห็นหมูสัตวผูมีกิเลสธลุีนอยในปญญาจักษุก็มี มีกิเลสธลุีมากใน 
 ปญญาจักษุก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี มีอินทรียออนก็มี มอีาการดีก็มี มีอาการ 
 ชั่วก็มี ที่จะพึงฝกใหรูไดโดยงายก็มี ที่จะพึงฝกใหรูไดโดยยากก็มี บางพวก 
 เห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บางพวกไมเห็นปรโลกและโทษโดยความ 
 เปนภัย ฯ 
      [๔๖๘] คําวา มีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลมีากในปญญา- 
 *จักษุ ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวามีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ ผูไมม ี
 ศรัทธา ชื่อวามีกิเลสธุลมีากในปญญาจักษุ ผูปรารภความเพียร ... ผูมีสติต้ังมั่น ... 
 ผูมีจิตมั่น ... ผูมีปญญา ชื่อวาผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูเกียจ 
 คราน ... ผูมีสติหลงลืม ... ผูมีจิตไมต้ังมั่น ... ผูมีปญญาทราม ชื่อวาผูมีกเิลสธุล ี
 มากในปญญาจักษุ ฯ 
      คําวา ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียออน ความวา บุคคลผูมีศรัทธา 
 ชื่อวาผูมีอินทรียแกกลา ผูไมมศีรัทธา ชื่อวาผูมีอินทรียออน ฯลฯ ผูมีปญญา 
 ชื่อวามีอินทรียแกกลา ผูมีปญญาทราม ชื่อวาผูมีอินทรียออน ฯ 
      คําวา ผูมีอาการดี ผูมีอาการชั่ว ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวาผูม ี
 อาการดี ผูไมมศีรัทธา ชื่อวาผูมีอาการชั่ว ฯลฯ ผูมีปญญา ชื่อวาผูมีอาการด ี
 ผูไมมีปญญา ชื่อวาผูมีอาการชั่ว ฯ 
      คําวา จะพึงฝกใหรูไดโดยงาย จะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ความวา 
 บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวาจะพึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมีศรัทธา ชื่อวาจะพึงฝกให 
 รูไดโดยยาก ฯลฯ ผูมีปญญา ชื่อวาจะพึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมีปญญา 
 ชื่อวาจะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ฯ 
      คําวา บางพวกเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บางพวกไมเห็น 
 ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวาเห็นปรโลก 
 และโทษโดยความเปนภัย ผูไมมีศรัทธา ชื่อวาไมเห็นปรโลกและโทษโดยความ 
 เปนภัย ฯลฯ ผูมีปญญา ชื่อวาเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ผูไมม ี
 ปญญา ชื่อวาไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ 
      คําวา โลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปตติภวโลก 
 วิปตติสัมภวโลก สัมปตติภวโลก   สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งปวง 



 ดํารงอยูไดเพราะอาหาร โลก ๒ คือ นามและรูป โลก ๓ คือ เวทนา ๓ โลก ๔ 
 คือ อาการ ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ โลก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖ โลก 
 ๗ คือ วิญญาณฐิติ ๗  โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙ คือ สัตตาวาส ๙ 
 โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒ โลก ๑๘ คือ 
 ธาตุ ๑๘ ฯ 
      คําวา โทษ ความวา กิเลสทั้งปวงเปนโทษ ทุจริตทั้งปวงเปนโทษ 
 อภิสังขารทั้งปวงเปนโทษ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวงเปนโทษ ความ 
 สําคัญในโลกน้ีและในโทษน้ีดวยประการดังนี ้โดยความเปนภัยอยางแรงกลา 
 ปรากฏเฉพาะหนา เปรียบเหมือนความสําคญัในเพชฌฆาต ซ่ึงกําลังแกวงดาบเขามา 
 โดยความเปนภัย ฉะนั้น พระตถาคตยอมทรงทราบ ทรงเห็น ทรงรูชด 
 ทรงแทงตลอด ซ่ึงอินทรีย ๕ ประการนี้ ดวยอาการ ๕๐ เหลานี้ ฯ 
                         จบตติยภาณวาร 
                          จบอินทรียกถา 
                         ----------- 
                       มหาวรรค วิโมกขกถา 
                          บริบูรณนิทาน 
      [๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ สุญญตวิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข ๑ อัปปณิหิตวิโมกข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 วิโมกข ๓ ประการนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง วิโมกข ๖๘ คือ สุญญตวิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข ๑ 
 อัปปณิหิตวิโมกข ๑ อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข (วิโมกขมีการออกในภายใน) ๑ 
 พหิทธาวุฏฐานวิโมกข (วิโมกขมีการออกในภายนอก) ๑ ทุภโตวุฏฐานวิโมกข 
 (วิโมกขมีการออกแตสวนทั้งสอง) ๑ วิโมกข ๔ แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข 
 วิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ แตทุภโตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ 
 อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกข 
 วิโมกข ๔ อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐาน 
 วิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากทุภโต 
 วุฏฐานวิโมกข ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูปเห็นรูปทั้งหลาย เพราะ 
 อรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวารูปในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก 
 เพราะอรรถวาภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 วิโมกข วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข 
 สมยวิโมกข อสมยวิโมกข สามายิกวิโมกข อสามายิกวิโมกข กุปปวิโมกข 



 (วิโมกขที่กําเริบได) อกุปปวิโมกข (วิโมกขทีไ่มกําเริบ) โลกยิวิโมกข 
 โลกุตตรวิโมกข สาสววิโมกข อนาสววิโมกข สามิสวิโมกข นริามิสวิโมกข 
 นิรามิสตรวิโมกข ปณิหิตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข ปณิหิตปสสัทธิโมกข 
 สุญญตวิโมกข วิสุญญตวิโมกข เอกัตตวิโมกข นานัตตวิโมกข สัญญาวิโมกข 
 ญาณวิโมกข สติีสิยาวิโมกข ฌานวิโมกข อนุปาทาจิตวิโมกข ฯ 
      [๔๗๐] สุญญตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ด ี
 อยูที่โคนไมก็ด ีอยูในเรือนวางก็ดี พิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปน้ีวางจากความ 
 เปนตัวตน และจากสิ่งทีเ่นื่องดวยตน เธอยอมไมทําความยดึมั่นในนามรูปนั้น 
 เพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขวางเปลา นี้เปนสุญญตวิโมกข ฯ 
      อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ด ีอยูที่โคนไม 
 ก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปน้ีวางจากความเปนตัวตน 
 และจากส่ิงทีเ่นื่องดวยตน เธอยอมไมทําเคร่ืองกําหนดหมายในนามรูปน้ัน เพราะ 
 เหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขไมมีเคร่ืองกําหนดหมายน้ีเปนอนิมิตต- 
 *วิโมกข ฯ 
      อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปากด็ี อยูที่โคน 
 ไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปน้ีวางจากความเปน 
 ตัวตน และจากส่ิงที่เนื่องดวยตน เธอยอมไมทําความปรารถนาในนามรูปน้ัน 
 เพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขไมมีความปรารถนา นี้เปนอัปป- 
 *ณิหิตวิโมกข ฯ 
      อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ เปนอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      พหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อรูปสมาบัติ ๔ เปนพหิทธาวุฏฐาน- 
 *วิโมกข ฯ 
      ทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ เปนทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      [๔๗๑] วิโมกข ๔ แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ปฐมฌานออก 
 จากนิวรณ ทุติยฌานออกจากวิตกวิจาร ตติยฌานออกจากปติ จตุตถฌานออกจาก 
 สุขและทุกข นีเ้ปนวิโมกข ๔ แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      วิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 ออกจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา วิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
 ออกจากอากาสานัญจายตนสัญญา อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากวิญญา- 
 *ณัญจายตนสัญญา อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนสัญญา 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายตนสัญญา นี้เปนวิโมกข ๔ 
 แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      วิโมกข ๔ แตทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน โสดาปตติมรรคออกจาก 



 สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฐิอนุสัย วิจิกิจฉานุสยั ออกจาก 
 เหลากิเลสทีเ่ปนไปตามสักกายทิฐิเปนตนนั้น จากขันธทั้งหลาย และออกจาก 
 สรรพนิมิตภายนอก สกทาคามิมรรคออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตาม 
 กามราคสังโยชนเปนตนนั้น จากขันธทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก 
 อนาคามิมรรคออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 สวนละเอยีดๆ ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามกามราคสังโยชนเปนตนนั้น 
 จากขันธทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก อรหัตตมรรคออกจากรูป- 
 *ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย 
 อวิชชานุสัย ออกจากเหลากเิลสที่เปนไปตามรูปราคะเปนตนนั้น จากขันธทั้งหลาย 
 และออกจากสรรพนิมิตภายนอก นี้เปนวิโมกข ๔ แตทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      [๔๗๒] วิโมกข ๔ อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตก 
 วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตาจิตเพ่ือประโยชนแกการไดปฐมฌาน ทุติยฌาน 
 ตติยฌาน จตุตถฌาน นี้เปนวิโมกข ๔ อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      วิโมกข ๔ อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตก วิจาร ปติ 
 สุข และเอกัคคตาจิต เพ่ือประโยชนแกการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตน- 
 *สมาบัติ นี้เปนวิโมกข ๔ อนโุลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      วิโมกข ๔ อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนา 
 ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา เพ่ือประโยชนแกการไดโสดาปตติมรรค สกทา- 
 *คามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค นี้เปนวิโมกข ๔ อนุโลมแกทุภโตวุฏฐาน- 
 *วิโมกข ฯ 
      [๔๗๓] วิโมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน การได 
 หรือวิบากแหงปฐมฌาน แหงทุติยฌาน แหงตติยฌาน แหงจตุตถฌาน มีอยู 
 นี้เปนวิโมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      วิโมกข ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบาก 
 แหงอากาสานัญจายตนสมาบัติ แหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  แหงอากิญจัญญา- 
 *ยตนสมาบัติ แหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ มีอยู นี้เปนวิโมกข ๔ 
 ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      วิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน โสดาปตติผลแหงโสดา 
 ปตติมรรค สกทาคามิผลแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิผลแหงอนาคามิมรรค 
 อรหัตตผลแหงอรหัตตมรรค นี้เปนวิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ 
      [๔๗๔] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย 



 อยางไร ฯ 
      ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขียวในภายใน 
 ยอมไดเฉพาะนีลสัญญา เธอทํานิมิตน้ันใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว 
 กําหนดไวดีแลว คร้ันแลวยอมนอมจิตไปในนิมิตสีเสียวภายนอก ยอมไดเฉพาะ 
 นีลสัญญา เธอทํานิมิตน้ันใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว 
 คร้ันแลวยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา นิมิตสีเขียว 
 ทั้งสองทั้งภายในและภายนอกน้ีเปนรูป เธอเปนผูมีความสําคัญวาเปนรูป ภิกษุ 
 บางรูปในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมติสีเหลือง ฯลฯ นิมิตสีแดง ... 
 นิมิตสีขาวในภายใน ยอมไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอัน 
 ถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว คร้ันแลวยอมนอมจิตไปในนิมิต 
 สีขาวในภายนอก ยอมไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนัน้ใหเปนอันถือไว 
 ดีแลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว คร้ันแลวยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก 
 เธอมีความคิดอยางนี้วา นิมิตสีขาวทั้งสองทัง้ภายในและภายนอกนี้ เปนรูป 
 เธอยอมมีความสําคัญวาเปนรูป ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูปยอม 
 เห็นรูปทั้งหลายอยางนี้ ฯ 
      [๔๗๕] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวาเปนรูป 
 ในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก อยางไร ฯ 
      ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขยีวในภายใน 
 ไมไดนีลสัญญา ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอก ยอมไดนีลสัญญา 
 เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว คร้ัน 
 แลวเธอยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไมมีความสําคัญ 
 วาเปนรูปในภายใน นิมิตสีเขียวภายนอกน้ีเปนรูป เธอก็มีรูปสัญญา ภิกษุ 
 บางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเหลือง ... นิมิตสีแดง ... 
 นิมิตสีขาวในภายใน ไมไดโอทาตสัญญา ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีขาวภายนอก 
 ยอมไดโอทาตสัญญา เธอทํานมิิตนั้นใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว 
 กําหนดไวดีแลว คร้ันแลวเธอยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมคีวามคิดอยางนี้วา 
 เราไมมีความสาํคัญวาเปนรูปในภายใน นิมิตสีขาวในภายนอกน้ีเปนรูป เธอก็ม ี
 รูปสัญญา ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคญัวาเปนรูปในภายใน 
 เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก อยางนี้ ฯ 
      [๔๗๖] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงาม 
 เทานั้น อยางไร ฯ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู 
 ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง 



 แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอนั 
 ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู 
 เพราะเปนผูเจริญเมตตา สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลยีดชัง มีใจประกอบดวย 
 กรุณา ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญกรุณา สัตวทั้งหลายไมเปนทีเ่กลียดชัง 
 มีใจประกอบดวยมุทิตา ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญมุทิตา สัตวทั้งหลายไมเปน 
 ที่เกลียดชัง มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ฯลฯ เพราะ 
 เปนผูเจริญอุเบกขา สัตวทั้งหลายไมเปนทีเ่กลียดชัง ชือ่วาวิโมกข เพราะอรรถวา 
 ภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อยางนี้ ฯ 
      [๔๗๗] อากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา 
 โดยประการทัง้ปวง เขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ ดวยมนสิการวา อากาศหา 
 ที่สุดมิได นี้เปนอากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกข ฯ 
      วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ 
 ลวงอากาสานญัจายตนสมาบัติโดยประการทัง้ปวง เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
 ดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได นี้เปนวญิญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข ฯ 
      อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ 
 ลวงวิญญาณัญจายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
 ดวยมนสิการวา สิ่งนอยหนึ่งไมมี นี้เปนอากญิจัญญายตนสมาบัติวิโมกข ฯ 
      เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เพราะลวงอากญิจัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาเนวสัญญานาสัญญา- 
 *ยตนสมาบัติ นี้เปนเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข ฯ 
      สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ 
 ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 นี้เปนสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข ฯ 
      [๔๗๘] สมยวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปน 
 สมยวิโมกข ฯ 
      อสมยวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนอสมยวิโมกข ฯ 
      สามยิกวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสามยิก 
 วิโมกข ฯ 
      อสามยิกวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนอสามยิกวิโมกข ฯ 
      กุปปวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนกุปป- 



 *วิโมกข ฯ 
      อกุปปวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนอกุปปวิโมกข ฯ 
      โลกิยวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนโลกิย 
 วิโมกข ฯ 
      โลกุตตรวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนโลกุตตรวิโมกข ฯ 
      สาสววิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสาสว- 
 *วิโมกข ฯ 
      อนาสววิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔  และนิพพาน 
 นี้เปนอนาสววิโมกข ฯ 
      [๔๗๙] สามิสวิโมกขเปนไฉน วิโมกขที่ปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปนสามิส 
 วิโมกข ฯ 
      นิรามิสวิโมกขเปนไฉน วิโมกขที่ไมปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปนนิรามิส 
 วิโมกข ฯ 
      นิรามิสตรวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนนิรามิสตรวิโมกข ฯ 
      ปณิหิตวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ อรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนปณิหิต- 
 *วิโมกข ฯ 
      อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนอัปปณิหิตวิโมกข ฯ 
      ปณิหิตปฏิปสสัทธิวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงปฐมฌาน 
 ฯลฯ แหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนปณิหิตปฏิปสสัทธิวิโมกข ฯ 
      สุญญตวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสุญญต- 
 *วิโมกข ฯ 
      วิสุญญตวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนวิสุญญตวิโมกข ฯ 
      เอกัตตวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
 นี้เปนเอกัตตวิโมกข ฯ 
      นานัตตวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนนานัตต- 
 *วิโมกข ฯ 
      [๔๘๐] สัญญาวิโมกขเปนไฉน สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ 
 สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย 



 พึงมีได ฯ 
      คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ 
      อนิจจานุปสนาญาณพนจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัญญา- 
 *วิโมกข ทุกขานุปสนาญาณพนจากสุขสัญญา ... อนัตตานุปสนาญาณพนจาก 
 อัตตสัญญา ... นิพพิทานุปสนาญาณพนจากนันทิสัญญา (ความสําคัญโดยความ 
 เพลิดเพลิน) ... วิราคานุปสนาญาณพนจากราคสัญญา ... นิโรธานุปสนาญาณพน 
 จากสมุทยสัญญา ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ พนจากอาทานสัญญา (ความ 
 สําคัญโดยความถือมั่น) ... อนิมิตตานุปสนาญาณพนจากนิมิตตสัญญา ... อัปปณิ- 
 *หิตานุปสนาญาณพนจากปณิธิสัญญา ... สุญญตานุปสนาญาณพนจากอภินิเวส- 
 *สัญญา (ความสําคัญโดยความยึดมั่น) ... เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข 
 สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ 
 ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป พนจากนิจจสัญญา เพราะ 
 เหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป 
 พนจากอภินิเวสสัญญา เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข สัญญาวิโมกข ๑ 
 เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสญัญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถ 
 แหงวัตถุ  โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ 
 ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ พนจากนิจจสัญญา 
 เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลา 
 ในชราและมรณะ พนจากอภินิเวสสัญญา เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข 
 สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ 
 ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้สัญญาวิโมกข ฯ 
      [๔๘๑] ญาณวิโมกขเปนไฉน ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ 
 ญาณาวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึง 
 มีได ฯ 
      คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร อนิจจานุปสนายถาภูตญาณ 
 พนจากความหลงโดยความเปนสภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปน 
 ญาณวิโมกข ทกุขานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความเปนสุข จาก 
 ความไมรู ... อนัตตานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความเปนตัวตน 
 จากความไมรู ... นิพพิทานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความ 
 เพลิดเพลิน จากความไมรู ... วิราคานุปสนายถาภูตญาณพนจากความหลงโดย 
 ความกําหนัด จากความไมรู ... นิโรธานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลง 



 โดยเปนเหตุใหเกิด  จากความไมรู ... ปฏินิสสัคคานุปสนายถาภูตญาณ พนจาก 
 ความหลงโดยความถือมั่น จากความไมรู ... อนิมิตตานุปสนายถาภูตญาณพนจาก 
 ความหลงโดยความเปนนิมิต จากความไมรู ... อัปปณิหิตานัสนายถาภูตญาณ 
 พนจากความหลงโดยความเปนที่ต้ัง จากความไมรู ... สุญญตานุปสนายถาภูตญาณ 
 พนจากความหลงโดยความยดึมั่น จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข 
 ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ 
 ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป พนจากความหลง 
 โดยความเปนสภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ฯลฯ 
 ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป พนจากความหลงโดยความ 
 ยึดมั่น จากความรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณ 
 วิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดย 
 ปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ใน- 
 *สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ พนจากความ 
 หลงโดยความเปนสภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข 
 ฯลฯ ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ พนจาก 
 ความหลงโดยความยึดมั่น จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข 
 ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวย 
 สามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้เปนญาณวิโมกข ฯ 
      [๔๘๒] สีติสิยาวิโมกขเปนไฉน สีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติสิยา- 
 *วิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ 
 โดยปริยาย พึงมีได ฯ 
      คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ 
      อนิจจานุปสนา เปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยี่ยม พนจากความ 
 เดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะ 
 เหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข ทุกขานุปสนา ... โดยความเปนสุข ... อนัตตา- 
 *นุปสนา ... โดยความเปนตน ... นิพพิทานุปสนา ... โดยความเพลิดเพลิน ... 
 วิราคานุปสนา ... โดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนา ... โดยความเปนเหตุเกิด 
 ปฏินิสสัคคานุปสนา ... โดยความถือมั่น ... อนิมิตตานุปสนา ... โดยมีนิมิต 
 เคร่ืองหมาย ... อัปปณิหิตานุปสนา ... โดยเปนที่ต้ัง ... สุญญตานุปสนา 
 เปนญาณอันมคีวามเย็นใจอยางเยี่ยม พนจากความเดือดรอน ความเรารอน 
 และความกระวนกระวายโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้นจึงเปน สีติสิยาวิโมกข 



 สีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติยาวิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ 
 ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป เปนญาณอันมีความเย็นอยางเยี่ยม 
 พนจากความเดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพ 
 เที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข ฯลฯ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดย 
 ปริยายพึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร ใน 
 วิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนญาณอันมีความเย็นอยางเยี่ยม พน 
 จากความเดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพไม 
 เที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข ฯลฯ สีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติสิยา 
 วิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ 
 โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้เปนสีติสิยาวิโมกข ฯ 
      [๔๘๓] ฌานวิโมกขเปนไฉน เนกขัมมะเกิด เผากามฉันทะ เพราะ 
 เหตุนั้นจึงเปนฌาน เนกขัมมะเกิดพนไป เผาพนไป เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน- 
 *วิโมกข ธรรมเกิด ยอมเผา ฌายีบุคคลยอมรูกิเลสทีเ่กิดและที่ถูกเผา เพราะ 
 เหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ความไมพยาบาทเกิด เผาความพยาบาท เพราะเหตุนั้น 
 จึงเปนฌาน ความไมพยาบาทเกิดพนไป เผาพนไป ... อาโลกสัญญาเกิด เผา 
 ถีนมิทธะ เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ความไมฟุงซานเกิด เผาอุทธัจจะ ... การ 
 กําหนดธรรมเกิด เผาวิจกิิจฉา ... ญาณเกิด เผาอวิชชา ... ความปราโมทยเกิด 
 เผาอรติ ... ปฐมฌานเกดิ เผานิวรณ เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ฯลฯ อรหัต- 
 *มรรคเกิด เผากิเลสทั้งปวง เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน เกิดพนไป เผาพนไป 
 เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ธรรมเกิด ยอมเผา ฌายีบุคคลยอมรูกเิลสที่เกิด 
 และที่ถูกเผา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข นี้เปนฌานวิโมกข ฯ 
      [๔๘๔] อนุปาทาจิตตวิโมกขเปนไฉน อนปุาทาจิตตวิโมกข ๑ เปน 
 อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวย 
 สามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีได ฯ 
      คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ 
      อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากความถือมั่นโดยความเปนสภาพเที่ยง 
 เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ทุกขานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่น 
 โดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความเปนตัวตน 
 ... นิพพิทานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความเพลดิเพลิน ... วิราคา 
 นุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนาญาณ พน 
 จากความถือมั่นโดยความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ พนจากความ 



 ถือมั่นโดยความถือผิด ... อนิมิตตานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยนิมิต ... 
 อัปปณิหิตานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยเปนที่ต้ัง ... สุญญตานุปสนาญาณ 
 พนจากความถือมั่นโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข 
 อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ เปนอนปุาทาจิตตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ 
 เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป พนจากความถือมั่นโดย 
 ความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ 
 การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป พนจากความถือมั่นโดยความยดึมั่น เพราะ 
 เหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ เปนอนุปาทาจิตต- 
 *วิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถ 
 แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ใน 
 สังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะพนจากความถือมั่นโดย 
 ความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ญาณ คือ การ 
 พิจารณาเห็นความวางเปลา ในชราและมรณะ พนจากความถือมั่นโดยความยึดมั่น 
 เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ เปน 
 อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ 
 ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ 
      [๔๘๕] อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ทุกขาน-ุ 
 *ปสนาญาณ อนัตตานุปสนาญาณ นิพพิทานุปสนาญาณ วิราคานุปสนาญาณ 
 นิโรธานุปสนาญาณ ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ อนิมิตตานุปสนาญาณ อัปปณิ- 
 *หิตานุปสนาญาณ สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ฯ 
      อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ ทุกขานุปสนาญาณ ยอม 
 พนจากอุปาทาน ๑ อนัตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ นิพพิทา- 
 *นุปสนาญาณ ยอมพนจากอปุาทาน ๑ วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ 
 นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอม 
 พนจากอุปาทาน ๔ อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ อัปปณหิิตา 
 นุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
 อุปาทาน ๓ ฯ 
      [๔๘๖] อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนิจจา- 
 *นุปสนาญาณ ยอมพนจากอปุาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน 
 อัตตวาทุปาทาน อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ 
      ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน ทุกขานุปสนาญาณ 



 ยอมพนจากอปุาทาน ๑ คือ กามุปาทาน ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
 อุปาทาน ๑ นี้ ฯ 
      อนัตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนัตตานุปสนา 
 ญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน 
 อนัตตานุปสนาญาณยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ 
      นิพพิทานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน นิพพิทา- 
 *นุปสนาญาณ ยอมพนจากอปุาทาน ๑ คือ กามุปาทาน นิพพิทานุปสนาญาณ ยอม 
 พนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ 
      วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน วิราคานุปสนาญาณ 
 ยอมพนจากอปุาทาน ๑ คือ กามุปาทาน วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
 อุปาทาน ๑ นี้ ฯ 
      นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน นิโรธานุปสนาญาณ 
 ยอมพนจากอปุาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวา- 
 *ทุปาทาน นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เหลานี้ ฯ 
      ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน ปฏินิสสัคคา 
 นุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพ 
 ตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ 
 เหลานี้ ฯ 
      อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนิมิตตา- 
 *นุปสนาญาณ ยอมพนจากอปุาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวา- 
 *ทุปาทาน อนมิิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ 
      อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน อัปปณิหิตา 
 นุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน อัปปณิหิตานุปสนาญาณ 
 ยอมพนจากอปุาทาน ๑ นี้ ฯ 
      สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน สุญญตา- 
 *นุปสนาญาณ ยอมพนจากอปุาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวา- 
 *ทุปาทาน สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ 
      ญาณ ๔ เหลานี้ คือ อนิจจานุปสนาญาณ ๑ อนัตตานุปสนาญาณ ๑ 
 อนิมิตตานุปสนาญาณ ๑ สุญญตานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ 
 ทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุปาทาน ๑ อัตตวาทุปาทาน ๑ ญาณ ๔ เหลานี้ คือ 
 ทุกขานุปสนาญาณ ๑ นิพพิทานุปสนาญาณ ๑ วิราคานุปสนาญาณ ๑ อัปปณิหิตา 
 นุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน ญาณ ๒ เหลานี้ คือ 
 นิโรธานุปสนาญาณ ๑ ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจาก อุปาทานทั้ง ๔ 



 คือ กามุปาทาน ๑ ทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุปาทาน ๑ อัตตวาทุปาทาน ๑ นี้เปน 
 อนุปาทาจิตตวิโมกข ฯ 
                    จบวิโมกขกถา ปฐมภาณวาร ฯ 
      [๔๘๗] ก็วิโมกขอันเปนประธาน ๓ นี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความนําออก 
 ไปจากโลก ดวยความที่จิตแลนไปในอนิมิตตธาตุ โดยความพิจารณาเห็นสรรพ- 
 *สังขาร โดยความหมุนเวียนไปตามกําหนด ดวยความที่จิตแลนไปในอัปปณิหิตธาตุ 
 โดยความองอาจแหงใจในสรรพสังขาร และดวยความที่จิตแลนไปในสุญญตาธาตุ 
 โดยความพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยแปรเปนอยางอื่น วิโมกขอันเปนประธาน 
 ๓ นี้ ยอมเปนไปเพ่ือความนําออกไปจากโลก ฯ 
      [๔๘๘] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 
 สังขารยอมปรากฏอยางไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สังขารยอมปรากฏโดยความ 
 สิ้นไป เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของ 
 นากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปน 
 ของสูญ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จิต 
 มากดวยธรรมอะไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตมากดวยความนอมไป เมือ่ 
 มนสิการโดยความเปนทุกข จติมากดวยความสงบ เมื่อมนสกิารโดยความเปน 
 อนัตตา จิตมากดวยความรู ฯ 
      บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ง มากดวยความนอมใจไป 
 เมื่อมนสิการโดยความเปนทกุข มากดวยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความเปน 
 อนัตตา มากดวยความรู ยอมไดอินทรียเปนไฉน ฯ 
      บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ง มากดวยความนอมใจไป 
 ยอมไดสัทธินทรีย ผูมนสิการโดยความเปนทกุข มากดวยความสงบ ยอมได 
 สมาธินทรีย ผูมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากดวยความรู ยอมไดปญญินทรีย ฯ 
      [๔๘๙] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากดวยความ 
 นอมใจเชื่อ อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามอินทรีย 
 นั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย (ปจจัยเกิดรวมกัน) เปนอัญญมัญญปจจัย 
 (เปนปจจัยของกันและกัน) เปนนิสสยปจจยั (ปจจัยที่อาศัยกัน) เปนสัมปยุตต 
 ปจจัย (ปจจัยที่ประกอบกัน) เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา 
 เพราะอรรถวากระไร ใครยอมเจริญ เมื่อมนสกิารโดยความเปนทุกข มากไปดวย 
 ความสงบ อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน ... เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา 



 มากไปดวยความรู อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตาม 
 อินทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย 
 สัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมีกจิเปนอันเดียวกนั ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร 
 ใครยอมเจริญ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความนอมใจเชื่อ 
 สัทธินทรียเปนใหญ อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปน 
 สหชาตปจจัย ... เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกนั ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวา 
 มีกิจเปนอันเดยีวกัน ผูใดปฏิบัติชอบ ผูนั้นยอมเจริญ การเจริญอินทรียยอมไมม ี
 แกบุคคลผูปฏิบัติผิด เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ 
 สมาธินทรียเปนใหญ ... เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตามากไปดวยความรู 
 ปญญินทรียเปนใหญ อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามสมาธนิทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปน 
 สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมกีิจ 
 เปนอันเดยีวกนัชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ผูใดปฏิบัติชอบ 
 ผูนั้นยอมเจริญ การเจริญอินทรียยอมไมมีแกบุคคลผูปฏิบัติผิด ฯ 
      [๔๙๐] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความ 
 นอมใจเชื่อ อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามอินทรีย 
 นั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมญัญปจจัย เปนนิสสยปจจัย 
 เปนสัมปยุตตปจจัยในเวลาแทงตลอด มีอินทรียอะไรเปนใหญ อินทรียแหงปฏิเวธ 
 ที่เปนไปตามอนิทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัยย 
 นิสสยปจจัย สมัปยุตตปจจัย เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา 
 เพราะอรรถวากระไร ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ อินทรียที่เปนใหญ 
 เปนไฉน ... ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู อินทรียที่เปนใหญ 
 เปนไฉน ... ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความนอมใจเชื่อ 
 สัทธินทรียเปนใหญ อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปน 
 สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย ในเวลา 
 แทงตลอด ปญญินทรียเปนใหญ อินทรียแหงปฏิเวธที่เปนไปตามปญญินทรีย 
 นั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย 
 เปนธรรมมีกิจเปนอันเดยีวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน 
 ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวาเห็น ดวยอาการอยางนี้ แมบุคคลผูแทงตลอด 
 ก็ยอมเจริญ แมผูเจริญก็ยอมแทงตลอด ฯ 



      เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ สมาธินทรีย 
 เปนใหญ ... ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู ปญญินทรีย 
 เปนใหญ ... ฯ 
      [๔๙๑] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อินทรียอะไร 
 มีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมือ่ 
 มนสิการโดยความเปนทุกข อนิทรียอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไร 
 มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมือ่มนสกิารโดยความเปนอนัตตา อินทรีย 
 อะไรมีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง 
 เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิง่ บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความ 
 เปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปน 
 กายสักขี เมือ่มนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะ 
 ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ ฯ 
      [๔๙๒] บุคคลผูเชือ่นอมใจไป เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสัทธาธิมุต บุคคล 
 ทําใหแจงเพราะเปนผูถูกตองธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวากายสักขี บุคคลบรรลุ 
 แลวเพราะเปนผูเห็นธรรม เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาทิฐิปตตะ บุคคลเชื่ออยูยอม 
 นอมใจไป เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสัทธาธิมุต บุคคลถูกตองฌานกอน ภายหลัง 
 จึงกระทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันเปนที่ดับ เพราะเหตุนั่นจึงชื่อวากายสักขี ญาณ 
 ความรูวา สังขารเปนทุกข นิโรธเปนสุข เปนญาณอันบุคคลเห็นแลว ทราบแลว 
 ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาทิฐิปตตะ บุคคล 
 ๓ จําพวกน้ี คือ สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑ 
 พึงเปนสัทธาธมิุตก็ได เปนกายสักขีก็ได เปนทิฐิปตตะก็ได ดวยสามารถแหงวัตถุ 
 โดยปริยาย ฯ 
      คําวา พึงเปน คือ พึงเปนอยางไรเลา ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง 
 เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิง่ บุคคลพึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความ 
 เปนทุกข สัทธนิทรียมีประมาณยิ่ง ... เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา 
 สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมปีระมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต 
 บุคคล ๓ จําพวกน้ี เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรียอยางนี้ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิง่ เพราะ 
 สมาธินทรียมปีระมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสกิารโดยความ 
 เปนอนัตตา สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง ... เมือ่มนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง 



 สมาธินทรียมปีระมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักข ี
 บุคคล ๓ จําพวกน้ี เปนกายสกัขีดวยสามารถแหงสมาธินทรียอยางนี้ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะ 
 ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพ 
 ไมเที่ยง ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง ... เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ปญญินทรีย 
 มีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิง่ บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ บุคคล ๓ 
 จําพวกน้ี เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรียอยางนี ้คือ สัทธาธิมุตบุคคล 
 ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑ พึงเปนสัทธาธิมุตก็ได เปนกายสักขีก็ได 
 เปนทิฐิปตตะก็ได อยางนี้ ฯ 
      บุคคล ๓ จําพวกน้ี คือ สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิ 
 ปตตบุคคล ๑ เปนสัทธาธิมุตอยางหนึ่ง เปนกายสักขีอยางหนึ่ง เปนทิฐิปตตะ 
 อยางหนึ่ง เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิง่ 
 เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิง่ จึงเปนสัทธาธิมุตบุคคล เมื่อมนสิการโดยความ 
 เปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง จึงเปน 
 กายสักขีบุคคล เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง 
 เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง จึงเปนทิฐิปตตบุคคล บุคคล ๓ จําพวกน้ี คือ 
 สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑ เปนสัทธาธิมุตอยางหน่ึง 
 เปนกายสักขอียางหนึ่ง เปนทฐิิปตตะอยางหน่ึง อยางนี้ ฯ 
      [๔๙๓] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมี 
 ประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะ 
 เหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนสทัธานุสารีบุคคล อินทรียที่เปนไปตามสัทธินทรีย 
 นั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย 
 การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหน่ึง 
 ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธา 
 นุสารีบุคคล เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธนิทรียมีประมาณยิ่ง 
 เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิง่ บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผล เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมตุบุคคล อินทรียที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ 
 ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ 
 เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใด 
 เหลาหน่ึง ทําใหแจงโสดาปตติผลดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลทั้งหมด 
 นั้นเปนสัทธาธมิุตบุคคล เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรีย 
 มีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค ฯลฯ 
 ทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค 



 ทําใหแจงอรหัตผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมุตบุคคล อินทรีย 
 ที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอัน 
 บุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใด 
 เหลาหน่ึง ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปน 
 สัทธาธิมุต ฯ 
      [๔๙๔] เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง 
 เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนั้นทานจึง 
 กลาววา เปนกายสักขีบุคคล อนิทรียที่ไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปน 
 สหชาตปจจัย ... สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมดีวยสามารถ 
 แหงสมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถ 
 แหงสมาธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนกายสักขี เมื่อมนสกิารโดยความเปนทุกข 
 สมาธินทรียมปีระมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงทําใหแจงโสดา 
 ปตติผล ฯลฯ ไดสกทาคามมิรรค ทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรค 
 ทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค ทําใหแจงอรหัตผล เพราะเหตุนั้นจึงกลาววา 
 เปนกายสักขีบุคคล อินทรียที่เปนไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย 
 ... สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวย 
 สามารถแหงสมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหน่ึง ทําใหแจงอรหัตผลดวย 
 สามารถแหงสมาธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนกายสักขี ฯ 
      [๔๙๕] เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรีย มีประมาณยิ่ง 
 เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงกลาววา เปนธรรมานุสารีบุคคล อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ 
 ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีไดดวยสามารถแหงปญญินทรีย 
 ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงปญญินทรีย 
 บุคคลทั้งหมดนั้นเปนธรรมานุสารี เมื่อมนสกิารโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรีย 
 มีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิง่ บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผล 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนทิฐิปตตบุคคล อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรีย 
 นั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญ 
 ดีแลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจงโสดา 
 ปตติผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนทิฐิปตตะ เมื่อมนสิการ 
 โดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง 
 บุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค ฯลฯ ทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรค 
 ทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค ทําใหแจงอรหัตผล เพราะเหตุนั้นทาน 
 จึงกลาววา เปนทิฐิปตตบุคคล อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปน 



 สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปน 
 อันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใด 
 เหลาหน่ึง ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้น 
 เปนทิฐิปตตะ ฯ 
      [๔๙๖] ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ 
 ซ่ึงเนกขัมมะ บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแลว ยอมถึง หรือจักถึง 
 ไดแลว ยอมได หรือจักได แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจักแทงตลอด 
 ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว ยอมถูกตอง 
 หรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจักถึงความชํานาญ 
 ถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือวาจักถึงความสําเร็จ ถึงความ 
 แกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลวกลา บุคคลทั้งหมด 
 นั้นเปนสัทธาธมิุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสกัขดีวยสามารถ 
 แหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
      [๔๙๗] บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ 
 ซ่ึงความไมพยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน การกําหนดธรรม ญาณ 
 ความปราโมทย ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตน 
 สมาบัติ อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา นิพพิทานุปสนา 
 วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา ขยานุปสนา วยานุปสนา 
 วิปริณามานุปสนา อนิมิตตานุปสนา อัปปณิหิตานุปสนา สุญญตานุปสนา 
 อธิปญญาธรรมวิปสนา ยถาภูตญาณทัสนะ อาทีนวานุปสนา ปฏิสังขานุปสนา 
 วิวัฏฏนานุปสนา โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 
 อรหัตมรรค ฯ 
      ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ 
 ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค 
 ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือ 
 จักเจริญ ซ่ึงวิโมกข ๘ บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแลว ยอมถึง 
 หรือจักถึง ไดแลว ยอมได หรือจักได แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือ 
 จักแทงตลอด ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว 
 ยอมถูกตอง หรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจักถึง 
 ความชํานาญ ถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือจักถึงความสําเร็จ ถึงความ 
 แกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลวกลา บุคคลทั้งหมดนั้น 
 เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขดีวยสามารถแหง 



 สมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
      [๔๙๘] ก็บุคคลเหลาใดเหลาหน่ึง บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจัก 
 บรรลุซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธมิุตดวยสามารถ 
 แหงสัทธินทรีย เปนกายสกัขดีวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวย 
 สามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
      ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งแทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจักแทง 
 ตลอดซ่ึงวิชชา ๓ ฯลฯ บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถ 
 แหงสัทธินทรีย เปนกายสกัขดีวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะ 
 ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
      ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งศึกษาแลว ยอมศึกษา หรือจักศึกษาซ่ึงสิกขา ๔ 
 ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว ยอมถูกตอง 
 หรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจักถึงความชํานาญ 
 ถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือจักถึงความสําเร็จ ถึงความ 
 แกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลวกลา บุคคลทั้งหมดนั้น 
 เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขดีวยสามารถแหง 
 สมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
      ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ 
 เจริญมรรค บุคคลทั้งหมดนัน้ เปนสัทธาธิมตุ ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย 
 เปนกายสักขดีวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหง 
 ปญญินทรีย ฯ 
      [๔๙๙] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมไีดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทง 
 ตลอดสัจจะดวยอาการเทาไร ฯ 
      การแทงตลอดสัจจะยอมมไีดดวยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ 
 ดวยอาการ ๔ คือ บุคคลยอมแทงตลอดทุกขสัจเปนการแทงตลอดดวยปริญญา 
 แทงตลอดสมทุยสัจ เปนการแทงตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจ เปนการ 
 แทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยภาวนา 
 การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๔ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะดวยอาการ 
 ๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหง 
 สมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
      การแทงตลอดสัจจะยอมมไีดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอด 
 สัจจะดวยอาการเทาไร ฯ 
      การแทงตลอดสัจจะยอมมไีดดวยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ 
 ดวยอาการ ๙ คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา แทง 



 ตลอดสมุทยสจั เปนการแทงตลอดดวยสัจฉกิิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปนการ 
 แทงตลอดดวยภาวนา การแทงตลอดดวยการเจริญมรรคสัจ การแทงตลอดดวย 
 อาการกําหนดรูธรรมทั้งปวง การแทงตลอดดวยการละสังขารทั้งปวง การแทงตลอด 
 ดวยการเจริญกุศลทั้งปวง   และการแทงตลอดดวยการทําใหแจงมรรค ๔ แหง 
 นิโรธ การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะดวย 
 อาการ ๙ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขดีวยสามารถ 
 แหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ 
                         จบทุติยภาณวาร 
      [๕๐๐] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข 
 โดยความเปนอนัตตา สังขารยอมปรากฏอยางไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สังขารยอมปรากฏโดยความ 
 สิ้นไป เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของ 
 นากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของ 
 วางเปลา ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความ 
 เปนอนัตตา จิตยอมมากดวยอะไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตยอมมากดวยความนอมใจ 
 เชื่อ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกขจิตยอมมากดวยความสงบ เมื่อมนสิการโดย 
 ความเปนอนัตตา จิตยอมมากดวยความรู ฯ 
      บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ง เปนผูมากดวยความนอมใจ 
 เชื่อ มนสิการโดยความเปนทกุข เปนผูมากดวยความสงบ มนสิการโดยความ 
 เปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู ยอมไดวิโมกขเปนไฉน ฯ 
       บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ง เปนผูมากดวยความนอมใจ 
 เชื่อ ยอมไดอนมิิตตวิโมกข มนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ 
 ยอมไดอัปปณหิิตวิโมกข มนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู 
 ยอมไดสุญญตวิโมกข ฯ 
      [๕๐๑] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง  เปนผูมากดวยความ 
 นอมใจเชื่อ วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวิโมกขนัน้มี 
 เทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย 
 มีกิจอันเดยีวกนัชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร ใครเจริญ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ วิโมกขอะไร 
 เปนใหญ ... ใครเจริญ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไร 



 เปนใหญ ... ใครเจริญ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจเชือ่ 
 อนิมิตตวิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้นมี ๒ 
 ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... มีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจ 
 เปนอันเดยีวกนั ผูใดปฏิบัติชอบ ผูนั้นเจริญ การเจริญวิโมกขยอมไมมีแก 
 บุคคลผูปฏิบัติผิด ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกขเปนผูมากดวยความสงบ อัปปณิหิตวิโมกข 
 เปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอัปปณิหิตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาต 
 ปจจัย ... การเจริญวิโมกขยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกข 
 เปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาต 
 ปจจัย ... การเจริญวิโมกขยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด ฯ 
      [๕๐๒] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความ 
 นอมใจเชื่อ วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวิโมกขนัน้ 
 มีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย 
 มีกิจเปนอันเดยีวกันชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ในเวลา 
 แทงตลอด วิโมกขไหนเปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามวิโมกข 
 นั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย 
 มีกิจเปนอันเดยีวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร ชื่อวาปฏิเวธ เพราะ 
 อรรถวากระไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ วิโมกขอะไร 
 เปนใหญ ... ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไร 
 เปนใหญ ... ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจเชือ่ 
 อนิมิตตวิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนา ที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้น 
 มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย 
 มีกิจเปนอันเดยีวกัน แมในเวลาแทงตลอด อนิมิตตวิโมกขก็เปนใหญ วิโมกข 
 แหงการแทงตลอดที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้นก็มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย 
 อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั สัมปยุตตปจจัย มีกิจเปนอันเดียวกัน ชือ่วา 
 ภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดยีวกัน ชือ่วาปฏิเวธ เพราะอรรถวาเห็น 
 แมบุคคลผูแทงตลอดอยางนีก้็ชื่อวาเจริญ แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ อัปปณิหิต 



 วิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอัปปณิหิตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปน 
 สหชาตปจจัย ... มีกิจเปนอันเดียวกัน แมในเวลาแทงตลอด อัปปณิหิต 
 วิโมกขก็เปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามอปัปณิหิตวิโมกขนั้น 
 ก็มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... แมผูเจริญก็ชือ่วาแทงตลอด ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกข 
 เปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาต 
 ปจจัย ... มีกิจเปนอันเดียวกัน แมในเวลาแทงตลอด สุญญตวิโมกขกเ็ปนใหญ 
 วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นก็มี ๒ ทั้งเปนสหชาต 
 ปจจัย ... แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด ฯ 
      [๕๐๓] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง วิโมกขอะไรม ี
 ประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไรมีประมาณยิง่ บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อ 
 มนสิการโดยความเปนทุกข วโิมกขอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไร 
 มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมือ่มนสกิารโดยความเปนอนัตตา วิโมกข 
 อะไรมีประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อนิมิตตวิโมกขมีประมาณยิ่ง 
 เพราะอนิมิตตวิโมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดย 
 ความเปนทุกข อัปปณิหิตวิโมกขมีประมาณยิง่ เพราะอัปปณิหิตวิโมกขมีประมาณยิ่ง 
 บุคคลจึงเปนกายสักขี เมือ่มนสิการโดยความเปนอนัตตา สุญญตวิโมกขมี 
 ประมาณยิ่ง เพราะสุญญตวิโมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ ฯ 
      [๕๐๔] บุคคลเชื่อนอมใจไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวาสัทธาธิมุตบุคคล 
 บุคคลทําใหแจง เพราะเปนผูถูกตองธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวากายสักขบุีคคล 
 บุคคลถึงแลวเพราะเปนผูเห็นธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาทิฐิปตตบุคคล บุคคล 
 เชื่อยอมนอมใจไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสัทธาธิมุตตบุคคล บุคคลถูกตองฌาน 
 กอน ภายหลังจึงทําใหแจงนิพพานอันเปนที่ดับ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวากายสักข ี
 บุคคล ญาณความรูวา สังขารเปนทุกข นิโรธเปนสุข เปนญาณอันบุคคล 
 เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวยปญญา เพราะเหตุนั้น 
 จึงชื่อวาทิฐิปตตบุคคล ฯ 
      ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลวหรือจักเจริญซ่ึงเนกขมัมะ ฯลฯ บุคคล 
 ทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขดีวย 
 สามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ก็บุคคล 
 เหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญซ่ึงความไมพยาบาท 
 อาโลกสัญญา ฯลฯ ความไมฟุงซาน ฯ 
      ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ 



 เจริญมรรค บุคคลทั้งหมดนัน้ เปนสัทธาธิมตุดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข 
 เปนกายสักขดีวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหง 
 สุญญตวิโมกข ฯ 
      [๕๐๕] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมไีดดวยอาการเทาไร บุคคลยอม 
 แทงตลอดสัจจะไดดวยอาการเทาไร ฯ 
      การแทงตลอดสัจจะยอมมไีดดวยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ 
 ไดดวยอาการ ๔ คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา 
 แทงตลอดสมทุัยสัจ เปนการแทงตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจ 
 เปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกริิยา แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวย 
 ภาวนา การแทงตลอดสัจจะยอมมีดวยอาการ ๔ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะ ดวย 
 อาการ ๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขดีวย 
 สามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ฯ 
      การแทงตลอดสัจจะยอมมไีดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอด 
 สัจจะไดดวยอาการเทาไร ฯ 
      การแทงตลอดสัจจะยอมมไีดดวยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ 
 ไดดวยอาการ ๙ คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา ฯลฯ 
 และการแทงตลอดดวยการทําใหแจงซ่ึงมรรค ๔ แหงนิโรธ การแทงตลอดสัจจะ 
 ยอมมีไดดวยอาการ ๙ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๙ นี้ เปนสัทธาธิ 
 มุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข 
 เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ฯ 
      [๕๐๖] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมรูยอม 
 เห็นธรรมเหลาไหนตามความเปนจริง สัมมาทัศนะ ความเห็นชอบยอมมีได 
 อยางไร สังขารทั้งปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลว โดยความเปนสภาพไมเที่ยง 
 ดวยความเปนไปตามสัมมาทศันะน้ัน อยางไร บุคคลยอมละความสงสัยได 
 ที่ไหน ฯ 
      เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหน 
 ตามความเปนจริง ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร สังขารทั้งปวงเปนสภาพอันบุคคล 
 เห็นดีแลวโดยความเปนทุกข ... ฯ 
      เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหน 
 ตามความเปนจริง ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร ธรรมทั้งปวงเปนธรรมอันบุคคล 
 เห็นดีแลว โดยความเปนอนัตตา ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะน้ัน อยางไร 
 บุคคลยอมละความสงสัยไดในที่ไหน ฯ 
      เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมรู ยอมเห็นนิมิต 



 ตามความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทัศนะ สังขารทั้งปวงเปน 
 สภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ดวยความเปนไปตาม 
 สัมมาทัศนะน้ันอยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะน้ี ฯ 
      เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเห็นความเปนไปตาม 
 ความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาสมัมาทัศนะ สังขารทั้งปวงเปนสภาพ 
 อันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปนทุกข ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะน้ัน 
 อยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะน้ี ฯ 
      เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นนิมิตและความเปน 
 ไปตามความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทศันะ ธรรมทั้งปวง 
 เปนธรรมอันบุคคลเห็นดีแลว โดยความเปนอนัตตา ดวยความเปนไปตาม 
 สัมมาทัศนะน้ัน อยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะน้ี ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ (ปญญา 
 เคร่ืองขามความสงสัย) มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถ 
 อยางเดยีวกันตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ มีอรรถ 
 อยางเดยีวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ 
      [๕๐๗] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข 
 โดยความเปนอนัตตา อะไรยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง นิมิตยอมปรากฏโดยความ 
 เปนของนากลวั เมื่อมนสิการโดยความเปนทกุข ความเปนไปยอมปรากฏโดยความ 
 เปนของนากลวั เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ทั้งนิมิตและความเปนไป 
 ยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว 
 อาทีนวญาณ และนิพพิทา มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถ 
 อยางเดยีวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ 
      ธรรมเหลานั้น คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว 
 อาทีนวญาณ และนิพพิทา มีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสนา และสุญญตานุปสนา มีอรรถตางกัน 
 และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสนา และสุญญตานุปสนา มีอรรถอยาง 
 เดียวกันตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      [๕๐๘] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข 
 โดยความเปนอนัตตา ญาณ คือ การพิจารณาอะไรยอมเกิดขึน้ ฯ 



      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ญาณ คือ การพิจารณานิมิต 
 ยอมเกดิขึ้น เมือ่มนสิการโดยความเปนทุกข ญาณ คือ การพิจารณาความเปนไป 
 ยอมเกดิขึ้น เมือ่มนสิการโดยความเปนอนัตตา ญาณ คือ การพิจารณาทั้งนิมิต 
 และความเปนไปยอมเกิดขึ้น ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และ 
 สังขารุเปกขาญาณ มีอรรถตางกันและมีพยญัชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน 
 ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และ 
 สังขารุเปกขาญาณ มีอรรถอยางเดยีวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความ 
 เปนอนัตตา จิตยอมออกไปจากอะไร ยอมแลนไปในที่ไหน ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตยอมออกไปจากนิมิต 
 ยอมแลนไปในนิพพานอันไมมีนิมิต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข จิตยอม 
 ออกไปจากความเปนไป ยอมแลนไปในนิพพานอันไมมีความเปนไป เมือ่มนสิการ 
 โดยความเปนอนัตตา จิตยอมออกไปจากนมิิตและความเปนไป ยอมแลนไป 
 ในนิพพานธาตุอันเปนที่ดับ ซ่ึงไมมีนิมิต ไมมีความเปนไป ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก และ 
 โคตรภูธรรม มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกันหรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตาง 
 กันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก และ 
 โคตรภูธรรม มีอรรถอยางเดยีวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน ฯ 
      เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดย 
 ความเปนอนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยวิโมกขอะไร ฯ 
      เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมหลุดพนไปดวย 
 อนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทกุข ยอมหลุดพนไปดวยอัปปณิหิต 
 วิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยสุญญตวิโมกข ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวนทั้งสอง 
 และมรรคญาณ มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดยีวกัน 
 ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวนทั้งสอง 
 และมรรคญาณมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      [๕๐๙] วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการเทาไร ยอมมีใน 
 ขณะเดยีวกันดวยอาการเทาไร ฯ 



      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ ยอมมีในขณะเดียวกัน 
 ดวยอาการ ๗ ฯ 
      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ เปนไฉน ฯ 
      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ คือ ดวยความเปนใหญ ๑ 
 ดวยความต้ังมั่น ๑ ดวยความนอมจิตไป ๑ ดวยความนําออกไป ๑ ฯ 
      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความเปนใหญอยางไร ฯ 
      เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อนิมิตตวิโมกข ยอมเปนใหญ 
 เมื่อมนสิการโดยความเปนทกุข อัปปณิหิตวิโมกข ยอมเปนใหญ เมื่อมนสิการ 
 โดยความเปนอนัตตา สุญญตวิโมกข ยอมเปนใหญ วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะ 
 ตางกันดวยความเปนใหญอยางนี้ ฯ 
      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความตั้งมั่นอยางไร ฯ 
      บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมต้ังจิตไวมั่นดวย 
 สามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทกุข ยอมต้ังจิตไวมั่นดวย 
 สามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมต้ังจิตไว 
 มั่นดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความตั้ง 
 มั่นอยางนี้ ฯ 
      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนอมจิตไปอยางไร ฯ 
      บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมนอมจิตไปดวย 
 สามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทกุข ยอมนอมจิตไปดวย 
 สามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมนอมจิต 
 ไปดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความ 
 นอมจิตไปอยางนี้ ฯ 
      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนําออกไปอยางไร ฯ 
      บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมนําจิตออกไปสู 
 นิพพานอันเปนที่ดับ ดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปน 
 ทุกข ยอมนําจติออกไปสูนิพพานอันเปนที่ดบั ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข 
 เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอันเปนที่ดบัดวย 
 สามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมใีนขณะตางกันดวยความนําออกไป 
 อยางนี้ วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ นี้ ฯ 
      [๕๑๐] วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ เปนไฉน ฯ 
      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดยีวกันดวยอาการ ๗ คือ ดวยความประชุม 
 ลง ๑ ดวยความบรรลุ ๑ ดวยความได ๑ ดวยความแทงตลอด ๑ ดวยความ 
 ทําใหแจง ๑ ดวยความถูกตอง ๑ ดวยความตรัสรู ๑ ฯ 



      วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดยีวกัน ดวยความประชุมลง ดวยความ 
 บรรลุ ดวยความได ดวยความแทงตลอด ดวยความทําใหแจง ดวยความถูกตอง 
 ดวยความตรัสรู อยางไร ฯ 
      บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ง ยอมพนจากนิมิต เพราะ 
 เหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนมิิตตวิโมกข บุคคลยอมพนจากอารมณใด ยอมไม 
 ต้ังอยูในอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณหิิตวิโมกข บุคคลไมต้ัง 
 อยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนัน้ เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปน 
 สุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนิมิตวางเปลาดวยวโิมกขใด เพราะเหตุนั้น 
 วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดยีวกัน ดวยความ 
 ประชุมลง ... ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอม 
 พนจากความปรารถนาอันเปนที่ต้ัง เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิต- 
 *วิโมกข บุคคลไมต้ังอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น 
 วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมนีิมิตเพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใด 
 เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนิมิตใด 
 ไมต้ังอยูในนิมตินั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณหิิตวิโมกข วิโมกข ๓ 
 ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง ... ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคล 
 มนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมพนจากความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น วิโมกข 
 นั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใด เพราะ 
 เหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนมิิตตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิต เพราะนิมิตใด ไม 
 ต้ังอยูในนิมิตน้ัน เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคลไมต้ัง 
 อยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนัน้ เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปน 
 สุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง ... 
 ดวยความตรัสรูอยางนี้ วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ นี้ ฯ 
      [๕๑๑] วิโมกขมีอยู ธรรมอนัเปนประธานมีอยู ธรรมอันเปนประธาน 
 แหงวิโมกขมีอยู ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกขมีอยู ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข 
 มีอยู วิโมกขวิวฏัมีอยู การเจริญวิโมกขมีอยู ความสงบระงับแหงวิโมกข 
 มีอยู ฯ 
      วิโมกขเปนไฉน คือ สุญญตวิโมกข อนิมติตวิโมกข อัปปณิหิต 
 วิโมกข ฯ 
      สุญญตวิโมกขเปนไฉน อนจิจานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่น 
 โดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สุญญตวิโมกข ทุกขาน ุ
 ปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่น โดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณ 
 ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนตัวตน ... นิพพิทานุปสนาญาณ ยอมพน 



 จากความยึดมัน่โดยความเพลดิเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากความ 
 ยึดมั่นโดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดย 
 เปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความ 
 ถือมั่น ... อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนนิมติ ... 
 อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยดึมั่นโดยเปนทีต้ั่ง ... สุญญตา- 
 *นุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นทกุอยาง ... ญาณ คือ การพิจารณาเห็น 
 ความไมเทีย่งในรูป ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะ 
 เหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลา 
 ในรูป ยอมพนจากความยึดมัน่ทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข 
 ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน 
 วิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความ 
 เปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การ 
 พิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพนจากความยึดมั่นทุกอยาง 
 เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข นี้เปนสญุญตวิโมกข ฯ 
      [๕๑๒] อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
 เคร่ืองหมายโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข 
 ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนสขุ ... อนัตตานุปสนา- 
 *ญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนตัวตน ... นิพพิทานุปสนาญาณ 
 ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
 เคร่ืองหมายโดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดย 
 ความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดย 
 ความถือมั่น ... อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายทุกอยาง ... 
 อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนที่ต้ัง ... 
 สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความยึดมั่น ... ญาณ คือ การ 
 พิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนสภาพเที่ยง 
 เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมม ี
 นิมิตในรูป ยอมพนจากนิมิตทุกอยาง ... ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความ 
 ไมมีที่ต้ังในรูป ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนที่ต้ัง ... ญาณ คือ การ 
 พิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความยดึมั่น ... 
 ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน 
 วิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความ 
 เปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมติตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ 
 การพิจารณาเห็นความไมมีนมิิตในชราและมรณะ ยอมพนจากนิมิตทุกอยาง เพราะ 



 เหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีที่ต้ังใน 
 ชราและมรณะ ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความเปนที่ต้ัง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ 
 วาอนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ 
 ยอมพนจากเคร่ืองหมายโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข 
 นี้เปนอนิมิตตวิโมกข ฯ 
      [๕๑๓] อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
 ที่ต้ังโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณหิิตวิโมกข 
 ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ต้ังโดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณ 
 ยอมพนจากทีต้ั่งโดยความเปนตัวตน ... นิพพิทานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ต้ังโดย 
 ความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ต้ังโดยความกําหนัด ... 
 นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ต้ังโดยความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคา- 
 *นุปสนาญาณ ยอมพนจากทีต้ั่งโดยความถือมั่น ... อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอม 
 พนจากที่ต้ังโดยความเปนเคร่ืองหมาย ... อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจาก 
 ที่ต้ังทุกอยาง ... สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ต้ังโดยความยึดมั่น ... 
 ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป ยอมพนจากที่ต้ังโดยความเปน 
 สภาพเท่ียง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การ 
 พิจารณาเห็นความไมมีที่ต้ังในรูป ยอมพนจากที่ต้ังทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ 
 วาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป ยอมพน 
 จากที่ต้ังโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ คือ 
 การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ใน 
 จักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากที่ต้ังโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะ 
 เหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมี 
 ที่ต้ังในชราและมรณะ ยอมพนจากที่ต้ังทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิต- 
 *วิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพน 
 จากที่ต้ังโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข นี้เปน 
 อัปปณิหิตวิโมกข ฯ 
      [๕๑๔] ธรรมอันเปนประธานเปนไฉน ธรรมอันเปนไปในฝกฝายความ 
 ตรัสรู เปนกุศล ไมมีโทษ เกิดในภาวนาน้ัน นี้ธรรมอันเปนประธาน ฯ 
      ธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกขเปนไฉน นิพพานอันเปนที่ดับ เปน 
 อารมณของธรรมเหลานั้น นี้เปนธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกข ฯ 
      ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกขเปนไฉน อกศุลมูล ๓ ทุจริต ๓ อกุศล- 
 *ธรรมแมทุกอยาง เปนขาศึกแกวิโมกข นี้ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกข ฯ 
      ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกขเปนไฉน กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ กุศลธรรม 



 แมทุกอยาง เปนธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข นีธ้รรมอันอนุโลมตอวิโมกข ฯ 
      [๕๑๕] วิโมกขวิวัฏเปนไฉน สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณ- 
 *วิวัฏ วิโมกขววิัฏ สัจจวิวัฏ บุคคลหมายรูหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปน 
 สัญญาวิวัฏ บุคคลคิดอยูหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนเจโตวิวัฏ บุคคล 
 รูแจงหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนจิตตวิวัฏ บุคคลทําความรูหลีกออกไป 
 เพราะเหตุนั้น จึงเปนญาณวิวฏั บุคคลปลอยวางหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึง 
 เปนวิโมกขวิวฏั บุคคลหลีกออกไปในธรรมอนัมีความถองแท เพราะเหตุนั้น จึง 
 เปนสัจจวิวัฏ สัญญาวิวัฏมีในที่ใด เจโตวิวัฏกม็ีในที่นั้น เจโตวิวัฏมีในที่ใด 
 สัญญาวิวัฏก็มีในที่นั้น สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏมีในที่ใด จิตตวิวัฏก็มีในที่นั้น 
 จิตตวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏก็มีในที่นั้น สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ 
 จิตตวิวัฏมีในที่ใด ญาณวิวัฏก็มีในที่นั้น ญาณวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโต 
 วิวัฏ จิตตวิวัฏก็มีในที่นั้น สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏมีในที่ใด 
 วิโมกขวิวัฏก็มใีนที่นั้น วิโมกขวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ 
 ญาณวิวัฏก็มีในที่นั้น สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกข 
 วิวัฏมีในที่ใด สัจจวิวัฏก็มีในที่นั้น สัจจวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ 
 จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏก็มีในที่นั้น นี้เปนวิโมกขวิวัฏ ฯ 
      [๕๑๖] การเจริญวิโมกขเปนไฉน การเสพ การเจริญ การทําใหมาก 
 ซ่ึงปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... อากาสานัญ- 
 *จายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ ... 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ... โสดาปตติมรรค ... สกทาคามิมรรค ... 
 อนาคามิมรรค ... การเสพ การเจริญ การทําใหมากซ่ึงอรหัตมรรค นี้เปนการ 
 เจริญวิโมกข ฯ 
      ความสงบระงับแหงวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงปฐมฌาน ... 
 ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... อากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 วิญญาณัญจายตนสมบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
 โสดาปตติผลแหงโสดาปตติมรรค สกทาคามิผลแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิผล 
 แหงอนาคามิมรรค อรหัตผลแหงอรหัตมรรค นี้เปนความสงบระงับแหงวิโมกข ฯ 
                        จบตติยภาณวาร ฯ 
                          จบวิโมกขกถา 
                          ---------- 
                        มหาวรรค คติกถา 
      [๕๑๗] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจยั 
 แหงเหตุเทาไร กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชัน้ 



 กามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร เทวดาชั้นรูปาวจร ยอมอุบัติ 
 เพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร เทวดาชั้นอรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ 
 เทาไร ฯ 
      ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหง 
 เหตุ ๘ ประการ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดา 
 ชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ เทวดาชั้นรูปาวจร 
 เทวดาชั้นอรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ ฯ 
      [๕๑๘] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะ 
 ปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
      ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาต- 
 *ปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูล 
 เปนปจจัย ก็มสีังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปน 
 สหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ 
 อกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนอัพยากฤต 
 เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวญิญาณ แมวิญญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูป ในขณะ 
 ปฏิสนธิ เบญจขันธเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย 
 เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญ- 
 *มัญญปจจัย เปนนิสสยปจจยั ในขณะปฏิสนธิ เคร่ืองปรุงชีวิต ๓ ประการเปน 
 สหชาตปจจัย เปนนิสสยปจจยั เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและ 
 รูปเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการ 
 นี้ เปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ 
 เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕ เปนสห- 
 *ชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสห- 
 *ชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๒๘ ประการนี้ เปน 
 สหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตตปจจัย ในกรรมอันเปนสัมปยุตตญาณ คติสมบัติ 
 ยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้ ฯ 
      [๕๑๙] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ กษัตริยมหาศาล พราหมณ- 
 *มหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ 
 ประการเปนไฉน ฯ 
      ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาต- 



 *ปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูล 
 เปนปจจัย ก็มสีังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสห- 
 *ชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ 
 อกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนอัพยากฤต 
 เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวญิญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูป 
 ในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนสิสย- 
 *ปจจัย เปนวปิปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย 
 เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนสิสยปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เคร่ืองปรุงชีวิต ๓ 
 ประการ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตต- 
 *ปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและรูปเปนสหชาตปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปน 
 วิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย ... เปน 
 สัมปปยุตตปจจัย ในขณะปฏสินธิ อินทรีย ๕ เปนสหชาตปจจัย ... เปน 
 สัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย ... เปน 
 สัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวญิญาณเปนสหชาตปจจัย ... เปน 
 สัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๒๘ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนวิปปยุตตปจจัย กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล 
 เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้ ฯ 
      [๕๒๐] เทวดาชั้นรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ 
 เปนไฉน ฯ 
      ในขณะแลนไปในกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล ฯลฯ เทวดา 
 ชั้นรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้ ฯ 
      เทวดาชั้นอรูปาวจรยอมอบัุติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
      ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาต- 
 *ปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูล 
 เปนปจจัย ก็มสีังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสห- 
 *ชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ 
 อกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนอัพยากฤต 
 เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวญิญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูป 
 ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมญัญปจจัย เปน 



 นิสสยปจจัย เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕ เปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ... 
 เปนสัมปยุตตปจจัย เทวดาชัน้อรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ 
 ประการนี้ ฯ 
      [๕๒๑] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด 
 เพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล 
 เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร ฯ 
      ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมเกิดเพราะปจจัยแหง 
 เหตุ ๖ ประการ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดา 
 ชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการ ฯ 
      [๕๒๒] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด 
 เพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการเปนไฉน ฯ 
      ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกุศล เปนสหชาต- 
 *ปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูล 
 เปนปจจัย ก็มสีังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปน 
 สหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ 
 อกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๒ ประการเปนอัพยากฤต 
 เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวญิญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูป 
 ในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนสิสย- 
 *ปจจัย เปนวปิปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย 
 เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนสิสยปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เคร่ืองปรุงชีวิต ๓ 
 ประการเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจัย ในขณะปฏสินธิ นามและรูป 
 เปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ 
 เปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสห- 
 *ชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏสินธิ อินทรีย ๔ เปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๒ ประการเปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๒ ประการนี้เปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๒๖ ประการเปนสหชาต- 
 *ปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจัย ในกรรมอันประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุ 



 เกิดเพราะปจจยัแหงเหตุ ๖ ประการนี้ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล 
 คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการ 
 นี้ ฯ 
      ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกุศล เปนสหชาต- 
 *ปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูล 
 เปนปจจัย ก็มสีังขาร ฯลฯ ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ กษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชัน้กามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัย 
 แหงเหตุ ๖ ประการนี้ ฯ 
                          จบคติกถา ฯ 
                          --------- 
                       มหาวรรค กรรมกถา 
      [๕๒๓] กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไดมีแลว กรรมไดมีแลว 
 วิบากแหงกรรมไมไดมแีลว กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมมีอยู กรรมไดมแีลว 
 วิบากแหงกรรมไมมีอยู กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมจักมี กรรมไดมีแลว 
 วิบากแหงกรรมจักไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมมีอยู กรรมมีอยู วิบากแหง 
 กรรมไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมจักมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมจักไมมี 
 กรรมจักมี วิบากแหงกรรมจักมี กรรมจักมี วิบากแหงกรรมจักไมมี กุศลกรรมไดม ี
 แลว วิบากแหงกุศลกรรมไดมแีลว กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมไมได 
 มีแลว กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู กุศลกรรมไดมีแลว วิบาก 
 แหงกุศลกรรมไมมี กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมจักมี กุศลกรรมไดม ี
 แลว วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี กุศลกรรมมีอยู วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู กุศล- 
 *กรรมมีอยู วบิากแหงกุศลกรรมไมมี กุศลกรรมมีอยู วิบากแหงกุศลกรรมจักมี กุศล- 
 *กรรมมีอยู วบิากแหงกุศลกรรมจักไมมี กุศลกรรมจักมี วิบากแหงกุศลกรรมจักม ี
 กุศลกรรมจักมี วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี อกุศลกรรมไดมแีลว วิบากแหงอกุศล- 
 *กรรมไมไดมแีลว อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมมีอยู อกุศลกรรม 
 ไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมไมมี อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศล- 
 *กรรมจักมี อกุศลกรรมไดมแีลว วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี อกุศลกรรมมีอยู 
 วิบากแหงอกุศลกรรมมีอยู อกศุลกรรมมีอยู วบิากแหงอกุศลกรรมไมมี อกุศล- 
 *กรรมมีอยู วบิากแหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมจักมี วิบากแหงอกุศลกรรม 
 จักมี อกุศลกรรมจักมี วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี ฯ 
      [๕๒๔] กรรมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ กรรมไมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ กรรม- 
 *ดําไดมีแลว ฯลฯ กรรมขาวไดมีแลว ฯลฯ กรรมมีสุขเปนกาํไรไดมีแลว ฯลฯ 
 กรรมมีทุกขเปนกําไรไดมีแลว ฯลฯ กรรมมีสุขเปนวิบากไดมีแลว ฯลฯ กรรม 



 มีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว กรรมมีทุกข 
 เปนวิบากไดมแีลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมไดมีแลว กรรมมีทุกข 
 เปนวิบากไดมแีลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรมมีทุกขเปน 
 วิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมอันมีทุกขเปนวิบาก 
 ไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมอันมีทุกขเปนวิบากไดม ี
 แลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยู 
 วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหง 
 กรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหงกรรมอันมี 
 ทุกขเปนวิบากจักมี กรรมมีทกุขเปนวิบากมอียู วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปน 
 วิบากจักไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากจักมี วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบาก 
 จักมี กรรมมีทุกขเปนวิบากจักมี วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักไมมี ฯ 
                         จบกรรมกถา ฯ 
                         ----------- 
                      มหาวรรค วิปลลาสกถา 
                          นิทานบริบูรณ 
      [๕๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการ 
 นี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญผิด (แปรปรวน) ความคิด 
 ผิด ความเห็นผิด ในสภาพที่ไมเที่ยงวาเทีย่ง ในสภาพที่เปนทุกขวาเปนสุข ใน 
 สภาพที่มิใชตัวตนวาตัวตน ในสภาพที่ไมงามวางาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา- 
 *วิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการนี้แล ฯ 
      [๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไมวิป- 
 *ลาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญไมผิด 
 ความคิดไมผิด ความเห็นไมผดิ ในสภาพที่ไมเที่ยงวาไมเทีย่ง ในสภาพที่เปน 
 ทุกขวาเปนทุกข ในสภาพที่มิใชตัวตนวามิใชตัวตน ในสภาพที่ไมงามวาไมงาม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวปิลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไมวิปลาส ๔ ประการ 
 นี้แล ฯ 
         สัตวทั้งหลายมีความสําคญัในสภาพที่ไมเที่ยงวาเที่ยง มคีวาม 
         สําคัญในสภาพที่เปนทุกขวาเปนสุข มีความสําคัญในสภาพ 
         ที่มิใชตัวตนวาเปนตัวตน มีความสําคัญในสภาพที่ไมงามวา 
         งาม ถูกความเห็นผิดนําไป มีจิตกวัดแกวง มีสัญญาผิด 
         สัตวเหลาน้ันติดอยูในบวงของมาร เปนสัตวไมมีความปลอด 
         โปรงจากกิเลส ตองไปสูสงสาร เปนผูถึงชาติและมรณะ 
         เมื่อใด พระพุทธเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงสอง 



         แสงสวาง พระพุทธเจาเหลานั้นทรงประกาศธรรมนี้ อันให 
         ถึงความสงบระงับทุกข เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายผูมีปญญา 
         ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น แลวกลับไดความคิด 
         ชอบ เห็นสภาพที่ไมเที่ยงโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เห็น 
         สภาพที่เปนทุกขโดยความเปนทุกข เห็นสภาพที่มิใชตัวตนโดย 
         ความเปนสภาพมิใชตัวตน และเห็นสภาพที่ไมงามวาไมงาม 
         เปนผูถือมั่นสัมมาทิฐิ ลวงพนทุกขทั้งปวง ฉะนี้แล ฯ 
      วิปลาส ๔ ประการนี้ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละไดแลว ละทั่วแลว 
 วิปลาสเหลาใดละไดแลว เหลาใดละทั่วแลว ความสําคัญผิด ความคิดผิด ความ 
 เห็นผิด ในสภาพที่ไมเที่ยงวาเที่ยงละไดแลว ความสําคัญ ความคิดในสภาพที่ 
 เปนทุกขวาเปนสุขเกิดขึ้น ทฐิิวิปลาสละไดแลว ความสําคัญผิด ความคิด 
 ผิด ความเห็นผิด ในสภาพที่มิใชตัวตนวาตัวตน ละไดแลว ความสําคัญ 
 ความคิดในสภาพที่ไมงามวางามเกิดขึ้น ทิฐิวิปลาสละไดแลว วิปลาส ๖ ใน 
 วัตถุ ๒ ละไดแลว วิปลาส ๒ ในวัตถุ ๒ ละไดแลว วิปลาส ๔ ละทั่ว 
 แลว และวิปลาส ๘ ในวัตถุ ๔ ละไดแลว วิปลาส ๔ ละทั่วแลว ฯ 
                        จบวิปลลาสกถา ฯ 
                        ------------- 
                       มหาวรรค มรรคกถา 
      [๕๒๗] คําวา มคฺโค ความวา ชื่อวามรรค เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น เปนมรรคและ 
 เปนเหตุเพ่ือละมิจฉาทิฐิ เพ่ืออปุถัมภสหชาตธรรม เพ่ือครอบงํากิเลสทั้งหลาย 
 เพ่ือความหมดจดในเบ้ืองตนแหงปฏิเวธ เพ่ือความต้ังมั่นแหงจิต เพ่ือความ 
 ผองแผวแหงจติ เพ่ือบรรลุธรรมพิเศษ เพ่ือแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพ่ือตรัสรู 
 สัจจะ เพ่ือใหจิตต้ังอยูในนิโรธ สัมมาสังกัปปะเพราะอรรถวาดําริ เปนมรรค 
 และเปนเหตุเพ่ือละมิจฉาสังกปัปะ ... สัมมาวาจาเพราะอรรถวากําหนดเอา เปน 
 มรรคและเปนเหตุเพ่ือละมิจฉาวาจา ... สัมมากัมมันตะ เพราะอรรถวาเปน 
 สมุฏฐาน เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละมิจฉากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะเพราะ 
 อรรถวาผองแผว เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละมิจฉาอาชีวะ ... สัมมาวายามะ 
 เพราะอรรถวาประคองไว เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละมจิฉาวายามะ ... สัมมาสติ 
 เพราะอรรถวาต้ังมั่น เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละมิจฉาสติ ... สัมมาสมาธิเพราะ 
 อรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละมิจฉาสมาธิ เพ่ืออุปถัมภ- 
 *สหชาตธรรม เพ่ือครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบ้ืองตนแหง 
 ปฏิเวธ เพ่ือความต้ังมั่นแหงจิต เพ่ือความผองแผวแหงจิต เพ่ือบรรลุธรรม 



 พิเศษ เพ่ือแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพ่ือตรัสรูสัจจะ เพ่ือใหจิตต้ังมั่นอยูในนิโรธ ฯ 
      [๕๒๘] ในขณะสกทาคามมิรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ 
 สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละกามราค- 
 *สังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ... ฯ 
      ในขณะอนาคามิมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธ ิ
 เพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละกามราคสังโยชน 
 ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอยีดๆ ... ฯ 
      ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธ ิ
 เพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพ่ือละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
 อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ราคานุสัย อวิชชานุสัย เพ่ืออุปถัมภสหชาตธรรม 
 เพ่ือครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบ้ืองตนแหงปฏิเวธ เพ่ือความ 
 ต้ังมั่นแหงจิต เพ่ือความผองแผวแหงจิต เพ่ือบรรลุธรรมพิเศษ เพ่ือแทงตลอด 
 ธรรมอันยิ่ง เพ่ือตรัสรูสัจจะ เพ่ือใหจิตต้ังมั่นอยูในนิโรธ ฯ 
      [๕๒๙] สัมมาทิฐิเปนมรรคแหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรคแหง 
 ความดําริ สัมมาวาจาเปนมรรคแหงการกําหนด สัมมากัมมนัตะเปนมรรคแหง 
 สมุฏฐาน สัมมาอาชีวะเปนมรรคแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนมรรคแหง 
 ความประคองไว สัมมาสติเปนมรรคแหงความต้ังมั่น สัมมาสมาธิเปนมรรคแหง 
 ความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการเลือกเฟน วิริยสัมโพชฌงค 
 เปนมรรคแหงความประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความแผซานไป 
 ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหง 
 ความไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการพิจารณาหาทาง สัทธา- 
 *พละเปนมรรคแหงความไมหว่ันไหวไปในความไมมีศรัทธา วิริยพละเปนมรรค 
 แหงความไมหว่ันไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนมรรคแหงความไม 
 หว่ันไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนมรรคแหงความไมหว่ันไหวไปใน 
 อุทธัจจะ ปญญาพละเปนมรรคแหงความไมหว่ันไหวไปในอวิชชา สัทธนิทรีย 
 เปนมรรคแหงความนอมใจเชือ่ วิริยินทรียเปนมรรคแหงความประคองไว 
 สตินทรียเปนมรรคแหงความต้ังมั่น สมาธินทรียเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน 
 ปญญินทรียเปนมรรคแหงความเห็น อินทรียเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนใหญ พละ 
 เปนมรรคเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปนมรรคเพราะอรรถวานําออก 
 ชื่อวามรรคเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนมรรคเพราะอรรถวาต้ังมั่น 
 สัมมัปปธานเปนมรรคเพราะอรรถวาต้ังไว อิทธิบาทเปนมรรคเพราะอรรถวาให 
 สําเร็จ สัจจะเปนมรรคเพราะอรรถวาถองแท สมถะเปนมรรคเพราะอรรถวาไม 
 ฟุงซาน วิปสสนาเปนมรรคเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถะและวิปสสนาเปน 



 มรรคเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูกันเปนมรรคเพราะอรรถวา 
 ไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนมรรค 
 เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนมรรค 
 เพราะอรรถวาหลุดพน วิชชาเปนมรรคเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปนมรรค 
 เพราะอรรถวาปลอย ญาณในความส้ินไปเปนมรรคเพราะอรรถวาตัดขาด ฉันทะ 
 เปนมรรคเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน 
 ผัสสะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม เวทนาเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที ่
 รวม สมาธิเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนมรรคเพราะอรรถวาเปน 
 ใหญ ปญญาเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนธรรมอันยิ่งกวาธรรมนั้น วิมุตติเปนมรรค 
 เพราะอรรถวาเปนสาระ นิพพานอันหยั่งลงสูอมตะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปน 
 ที่สุด ฯ 
                         จบมรรคกถา ฯ 
                         ----------- 
                      มหาวรรค มัณฑเปยยกถา 
      [๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ในพระศาสดาซ่ึงมีอยูเฉพาะ 
 หนา เปนพรหมจรรยอันผองใสควรดื่ม ความผองใสในพระศาสดาซ่ึงมีอยู 
 เฉพาะหนามี ๓ ประการ คือ ความผองใสแหงเทศนา ๑ ความผองใสแหง 
 การรับ ๑ ความผองใสแหงพรหมจรรย ๑ ฯ 
      ความผองใสแหงเทศนาเปนไฉน การบอก การแสดง การบัญญัติ 
 การแตงต้ัง การเปดเผย การจาํแนก การทําใหงาย ซ่ึงอริยสัจ ๔ การบอก 
 การแสดง การบัญญัติ การแตงต้ัง การเปดเผย การจําแนก การทําใหงาย 
 ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
 โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนความผองใสแหงเทศนา ฯ 
      ความผองใสแหงการรับเปนไฉน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
 เทวดา มนุษย หรือทานผูรูแจงพวกใดพวกหนึ่ง นี้เปนความผองใสแหง 
 การรับ ฯ 
      ความผองใสแหงพรหมจรรยเปนไฉน อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ 
 สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
 สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้เปนความผองใสแหงพรหมจรรย ฯ 
      [๕๓๑] สัทธินทรียเปนความผองใสแหงการนอมใจเชื่อ ความไมม ี
 ศรัทธาเปนกาก บุคคลทิ้งความไมมีศรัทธาอนัเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส 
 แหงความนอมใจเชื่อของสัทธนิทรีย เพราะเหตุนั้น สัทธินทรียจึงเปนพรหมจรรย 
 มีความผองใสควรดื่ม วิริยินทรียเปนความผองใสแหงการประคองไว ความ 



 เกียจครานเปนกาก บุคคลทิ้งความเกียจครานอันเปนกากเสียแลว ดื่มความ 
 ผองใสแหงความประคองไวของวิริยินทรีย เพราะเหตุนั้น วิริยินทรียจึงเปน 
 พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สตินทรียเปนความผองใสแหงความต้ังมั่น ความ 
 ประมาทเปนกาก บุคคลทิ้งความประมาทอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส 
 แหงความต้ังมั่นของสตินทรีย เพราะเหตุนั้น สตินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความ 
 ผองใสควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปน 
 กาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมฟุงซาน 
 ของสมาธินทรีย เพราะเหตุนั้น สมาธินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส 
 ควรดื่ม ปญญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อวิชชาเปนกาก บุคคลทิ้ง 
 อวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดืม่ความผองใสแหงการเห็นของปญญินทรีย เพราะ- 
 *เหตุนั้น ปญญินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัทธาพละเปน 
 ความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมม ี
 ศรัทธาเปนกาก บุคคลทิ้งความเปนผูไมมีศรัทธาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความ 
 ผองใสแหงความไมหว่ันไหว ไปในความไมมศีรัทธาของสัทธาพละ เพราะเหตุนั้น 
 สัทธาพละ จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม วิริยพละเปนความผองใส 
 แหงความไมหว่ันไหวไปในความเกียจคราน ความเกียจครานเปนกาก บุคคล 
 ทิ้งความเกียจครานอันเปนกากเสียแลว ดืม่ความผองใสแหงความไมหว่ันไหว 
 ไปในความเกียจครานของวิริยพละ เพราะเหตุนั้น วิริยพละจึงเปนพรหมจรรย 
 มีความผองใสควรดื่ม สติพละเปนความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความ 
 ประมาท ความประมาทเปนกาก บุคคลทิ้งความประมาทอนัเปนกากเสียแลว 
 ดื่มความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความประมาทของสติพละ เพราะ- 
 *เหตุนั้น สติพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สมาธิพละเปนความ 
 ผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะ 
 อันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในอุทธัจจะของ 
 สมาธิพละ เพราะเหตุนั้น สมาธิพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม 
 ปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในอวิชชา อวิชชาเปนกาก 
 บุคคลทิ้งอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปใน 
 อวิชชาของปญญาพละ เพราะเหตุนั้น ปญญาพละจึงเปนพรหมจรรยมีความ 
 ผองใสควรดื่ม สติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความต้ังมั่น ความประมาท 
 เปนกาก บุคคลทิ้งความประมาทอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความ 
 ต้ังมั่นของสติสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น สติสัมโพชฌงค จึงเปนพรหมจรรย 
 มีความผองใสควรดื่ม ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนความผองใสแหงการเลือกเฟน 
 อวิชชาเปนกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการ 



 เลือกเฟนของธรรมวิจยสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคจึงเปน 
 พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม วิริยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการ 
 ประคองไว ความเกียจครานเปนกาก บุคคลทิ้งความเกยีจครานอันเปนกาก 
 เสียแลว ดื่มความผองใสแหงการประคองไว ของวิริยสัมโพชฌงค เพราะ- 
 *เหตุนั้น วิริยสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปติสัมโพชฌงค 
 เปนความผองใสแหงความแผซาน ความเรารอนเปนกาก บุคคลทิ้งความเรารอน 
 อันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความแผซานไป ของปติสัมโพชฌงค 
 เพราะเหตุนั้น  ปติสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปสสัทธ-ิ 
 *สัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความสงบ ความชั่วหยาบเปนกาก บุคคลทิ้ง 
 ความชั่วหยาบอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความสงบของปสสัทธิ- 
 *สัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรย มีความ 
 ผองใสควรดื่ม สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะ 
 เปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไม 
 ฟุงซานของสมาธิสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น สมาธิสัมโพชฌงคจึงเปนพรหม- 
 *จรรยมีความผองใสควรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการพิจารณา 
 หาทาง การไมพิจารณาหาทางเปนกาก บุคคลทิ้งการไมพิจารณาหาทางอันเปน 
 กากเสียแลว ดืม่ความผองใสแหงการพิจารณาหาทางของอุเบกขาสัมโพชฌงค 
 เพราะเหตุนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดืม่ 
 สัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเห็น มิจฉาทิฐิเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาทิฐิ 
 อันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเห็นของสัมมาทิฐิ เพราะเหตุนั้น 
 สัมมาทิฐิจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสังกปัปะเปนความผองใส 
 แหงความดําริ มิจฉาสังกัปปะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสังกัปปะอันเปนกาก 
 เสียแลว ดื่มความผองใสแหงความดําริของสมัมาสังกัปปะ เพราะเหตุนั้น สัมมา- 
 *สังกัปปะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาวาจาเปนความผองใส 
 แหงการกําหนด มิจฉาวาจาเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาวาจาอันเปนกากเสียแลว 
 ดื่มความผองใสแหงการกําหนดของสัมมาวาจา เพราะเหตุนั้น สัมมาวาจาจึงเปน 
 พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน 
 มิจฉากัมมันตะเปนกาก บุคคลท้ิงมิจฉากัมมนัตะอันเปนกากเสียแลว ดืม่ความ 
 ผองใสแหงสมุฏฐานของสัมมากัมมันตะ เพราะเหตุนั้น สัมมากัมมันตะจึงเปน 
 พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาอาชวีะเปนความผองใสแหงความผองแผว 
 มิจฉาอาชีวะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาอาชีวะอนัเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส 
 แหงความผองแผวของสัมมาอาชีวะ เพราะเหตุนั้น สัมมาอาชีวะจึงเปนพรหมจรรย 
 มีความผองใสควรดื่ม สัมมาวายามะเปนความผองใสแหงการประคองไว มิจฉา- 



 *วายามะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาวายามะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส 
 แหงการประคองไวของสัมมาวายามะ เพราะเหตุนั้น สัมมาวายามะจึงเปนพรหม- 
 *จรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสติเปนความผองใสแหงการต้ังมั่น มิจฉาสติ 
 เปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสติอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการต้ังมั่น 
 ของสัมมาสติ เพราะเหตุนั้น สัมมาสติจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม 
 สัมมาสมาธิเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก บุคคล 
 ทิ้งมิจฉาสมาธอิันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมฟุงซานของ 
 สัมมาสมาธิ เพราะเหตุนั้น สัมมาสมาธิจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส 
 ควรดื่ม ฯ 
      [๕๓๒] ความผองใสมอียู ธรรมที่ควรดื่มมีอยู กากมอียู สัทธินทรีย 
 เปนความผองใสแหงการนอมใจเชื่อ ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก อรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส ในสัทธินทรียนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม วิริยนิทรียเปนความ 
 ผองใสแหงการประคองไว ความเกียจครานเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส 
 ในวิริยินทรียนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สตินทรียเปนความผองใสแหงความต้ังมั่น 
 ความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสตินทรียนั้น เปนธรรม 
 ที่ควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก 
 อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสมาธินทรียนัน้ เปนธรรมที่ควรดื่ม ปญญิน- 
 *ทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส 
 ในปญญินทรียนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัทธาพละเปนความผองใสแหงความไม 
 หว่ันไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก อรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส ในสัทธาพละน้ัน เปนธรรมที่ควรดื่ม วิริยพละเปนความ 
 ผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความเกยีจคราน ความเกียจครานเปนกาก 
 อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในวิริยินทรียนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สติพละเปน 
 ความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความประมาท ความประมาทเปนกาก 
 อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสติพละน้ัน เปนธรรมที่ควรดื่ม สมาธิพละ 
 เปนความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในอุทธัจจะ อทุธัจจะเปนกาก อรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส ในสมาธิพละน้ัน เปนธรรมที่ควรดื่ม ปญญาพละเปนความ 
 ผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในอวิชชา อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส 
 วิมุติรส ในปญญาพละน้ัน เปนธรรมที่ควรดื่ม สติสัมโพชฌงคเปนความผองใส 
 แหงความต้ังมั่น ความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสติ- 
 *สัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหง 
 การเลือกเฟน อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในธรรม 
 วิจยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม วิริยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหง 



 ความประคองไว ความเกียจครานเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ใน 
 วิริยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ปติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหง 
 ความแผซาน ความเรารอนเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในปติ- 
 *สัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผองใส 
 แหงความสงบ ความชั่วหยาบเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในปสสัทธิ- 
 *สัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สมาธสิัมโพชฌงคเปนความผองใสแหง 
 ความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสมาธิ- 
 *สัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหง 
 การพิจารณาหาทาง การไมพิจารณาหาทางเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส 
 ในอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ฯ 
      [๕๓๓] สัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเห็น มิจฉาทิฐิเปนกาก 
 อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาทิฐินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมา- 
 *สังกัปปะเปนความผองใสแหงความดําริ มิจฉาสังกัปปะเปนกาก อรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาสังกัปปะนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาวาจา 
 เปนความผองใสแหงความกําหนด มิจฉาวาจาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส 
 วิมุติรส ในสัมมาวาจานั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมากัมมันตะเปนความผองใส 
 แหงสมุฏฐาน อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมากัมมันตะนั้น เปนธรรม 
 ที่ควรดื่ม สัมมาวาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว มจิฉาอาชีวะเปน 
 กาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาวาชวีะนั้น เปนธรรมที่ควร 
 ดื่ม สัมมาวายามะเปนความผองใสแหงการประคองไว มิจฉาวายามะเปน 
 กาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาวายามะนั้น เปนธรรมที่ควร 
 ดื่ม สัมมาสติเปนความผองใสแหงการต้ังมั่น มิจฉาสตินั้นเปนกาก อรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาสตินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาสมาธิเปน 
 ความผองใสแหงความไมฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก อรรถรส ธรรมรส 
 วิมุติรส ในสัมมาสมาธินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาทิฐิเปนความผองใส 
 แหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหงความดําริ สัมมาวาจาเปน 
 ความผองใสแหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน 
 สัมมาอาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนความผองใส 
 แหงความประคองไว สัมมาสติเปนความผองใสแหงความต้ังมั่น สัมมาสมาธิ 
 เปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหง 
 ความต้ังมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความประคองไว ปติ- 
 *สัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความแผซาน ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความ 
 ผองใสแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน 



 อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปน 
 ความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา วิริยพละเปน 
 ความผองใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนความผอง 
 ใสแหงความไมหว่ันไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนความผองใสแหง 
 ความไมหว่ันไหวไปในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหว่ัน- 
 *ไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนความผองใสแหงความนอมใจเชื่อ วิริยนิทรีย 
 เปนความผองใสแหงความประคองไว สตินทรียเปนความผองใสแหงการต้ังมั่น 
 สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน ปญญินทรียเปนความผองใส 
 แหงการเห็น อินทรียเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนใหญ พละเปน 
 ความผองใสเพราะอรรถวาไมหว่ันไหว โพชฌงคเปนความผองใสเพราะอรรถ 
 วานําออก มรรคเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนความ 
 ผองใสเพราะอรรถวาต้ังมั่น สัมมัปปธานเปนความผองใสเพราะอรรถวาเร่ิมต้ัง 
 ไว อิทธิบาทเปนความผองใสเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สมถะเปนความผอง 
 ใสเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนความผองใสเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น 
 สมถะและวิปสสนาเปนความผองใสเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่ 
 เปนคูกันเปนความผองใสเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน สีลวสิุทธิเปนความผอง 
 ใสเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาไมฟุงซาน 
 ทิฐิวิสุทธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนความผองใสเพราะ 
 อรรถวาหลุดพน วิชชาเปนความผองใสเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปน 
 ความผองใสเพราะอรรถวาปลอยวาง ขยญาณเปนความผองใสเพราะอรรถวา 
 ตัดขาด ญาณในความไมเกดิขึน้เปนความผองใสเพราะอรรถวาสงบระงับ ฉันทะ 
 เปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนความผองใสเพราะอรรถวา 
 เปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม เวทนา 
 เปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนที่รวม สมาธิเปนความผองใสเพราะอรรถวา 
 เปนประธาน สติเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนความ 
 ผองใสเพราะอรรถวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้น วิมุตติเปนความผองใสเพราะ 
 อรรถวาเปนสาระ นิพพานอันหยั่งลงสูอมตะเปนความผองใสเพราะอรรถวา 
 เปนที่สุด  ฉะนีแ้ล ฯ 
                        จบมัณฑเปยยกถา ฯ 
                          จบภาณวาร ฯ 
                        จบมหาวรรคที่ ๑ ฯ 
                        -------------- 
                      รวมกถาที่มีในวรรคนี้ คือ 



      ๑. ญาณกถา ๒. ทิฐิกถา ๓. อานาปานกถา ๔. อินทริยกถา 
 ๕. วิโมกขกถา ๖. คติกถา ๗. กรรมกถา ๘. วิปลลาสกถา ๙. มรรคกถา 
 ๑๐. มัณฑเปยยกถา ฯ 
      นิกายอันประเสริฐนี้ เปนวรมรรคอันประเสริฐที่ ๑ ไมมีวรรคอื่นเสมอ 
 ทานต้ังไวแลว ฉะนี้แล ฯ 
                       --------------- 
                      ยุคนัทธวรรค ยุคนัทธกถา 
      [๕๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี 
 ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง พยากรณอรหัตในสํานักเรา ดวย 
 มรรค ๔ ทั้งหมดหรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใดมรรคหนึ่ง มรรค ๔ เปนไฉน ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี ยอมเจริญวิปสสนาอันมีสมถะ 
 เปนเบ้ืองตน เมื่อภิกษุนั้นเจริญวิปสสนาอันมีสมถะเปนเบ้ืองตนอยู มรรคยอม 
 เกิด ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ 
 ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิน้ไป ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน เมื่อภิกษุ 
 นั้นเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตนอยู มรรคยอมเกิดขึน้ ภิกษุนั้นเสพ เจริญ 
 ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู 
 ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป เมื่อภิกษุนั้น 
 เจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป มรรคยอมเกิด ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทํา 
 ใหมากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอม 
 ละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจนึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว 
 สมัยนั้น จิตยอมต้ังมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผดุขึ้น ต้ังมั่นอยู 
 มรรคยอมเกิดแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อ 
 ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัย 
 ยอมสิ้นไป ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง พยากรณ 
 อรหัตในสํานักเรา ดวยมรรค ๔ นี้ทั้งหมด หรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใดมรรค 
 หน่ึง ฯ 
      [๕๓๕] ภิกษุเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตนอยางไร ฯ 



      ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะเปนสมาธิ 
 วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้น โดยความเปนสภาพ 
 ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยประการดังนี้ 
 สมถะจึงมีกอน วิปสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เจริญ 
 วิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตน ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาเวติ มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในภาวนาน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ 
 เปนอันเดยีวกนั ๑ ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรมที่ไมลวง 
 เกินกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ฯ 
      คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคเกิดอยางไร ฯ 
      สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น  เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสังกัปปะดวย 
 อรรถวาดําริ เปนมรรคยอมเกิด สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนด เปนมรรค 
 ยอมเกดิ สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาเปนสมุฏฐาน เปนมรรคยอมเกิด 
 สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาผองแผว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาวายามะดวยอรรถ 
 วาประคองไว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสติดวยอรรถวาต้ังมั่น เปนมรรค 
 ยอมเกดิ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคยอมเกิด มรรคยอม 
 เกิดอยางนี้ ฯ 
      คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษุนั้นยอมเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึง 
 มรรคนั้น ดังนี้ ความวา ยอมเสพอยางไร ฯ 
      ภิกษุนั้น นึกถึงอยูชื่อวาเสพ รูอยูชื่อวาเสพ เห็นอยูชื่อวาเสพ 
 พิจารณาอยูชื่อวาเสพ อธิษฐานจิตอยูชื่อวาเสพ นอมจิตไปดวยศรัทธาชื่อวา 
 เสพ ประคองความเพียรไวชื่อวาเสพ ต้ังสติไวมั่นชื่อวาเสพ ต้ังจิตไวอยู 
 ชื่อวาเสพ ทราบชัดดวยปญญาชื่อวาเสพ รูยิ่งซ่ึงธรรมที่ควรรูยิ่งอยูชื่อวาเสพ 
 กําหนดรูซ่ึงธรรมที่ควรกําหนดรูชื่อวาเสพ ละธรรมที่ควรละชื่อวาเสพ เจริญ 
 ธรรมที่ควรเจริญชื่อวาเสพ ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวาเสพ ยอม 
 เสพอยางนี้ ฯ 
      คําวา เจริญ ความวา เจริญอยางไร ฯ 
      ภิกษุนั้นนึกถึงอยูชื่อวาเจริญ ... ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวา 
 เจริญ ยอมเจริญอยางนี้ ฯ 
      คําวา ทําใหมาก ความวา ทําใหมากอยางไร ฯ 
      ภิกษุนั้นนึกถึงอยูชื่อวาทําใหมาก ... ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง 
 ชื่อวาทําใหมาก ทําใหมากอยางนี้ ฯ 
      คําวา เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคน้ันอยู ยอม 



 ละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัย 
 ยอมสิ้นไป อยางไร ฯ 
      ยอมละสังโยชน ๓ นี้ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต- 
 *ปรามาส อนุสัย ๒ นี้ คือ ทิฐิอนุสัย วิจิกิจฉาอนุสัย ยอมสิ้นไปดวย 
 โสดาปตติมรรค ฯ 
      ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน สวน 
 หยาบๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ 
 ยอมสิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค ฯ 
      ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน 
 สวนละเอยีดๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวน 
 ละเอยีดๆ ยอมสิ้นไปดวยอนาคามิมรรค ฯ 
      ยอมละสังโยชน ๕ นี้ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ 
 อวิชชา อนุสัย ๓ นี้ คือ มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย ยอม 
 สิ้นไปดวยอรหัตมรรค ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อยางนี้ ฯ 
      [๕๓๖] ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน ดวยสามารถความไม 
 พยาบาท เปนสมาธิ ความที่จติมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถแหง 
 อาโลกสัญญา เปนสมาธิ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถความ 
 เปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา เปนสมาธิ วิปสสนาดวยอรรถวา 
 พิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้นโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปน 
 ทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยประการดังนี้ สมถะจึงมีกอน วิปสสนามี 
 ภายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตน ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในภาวนาน้ันไมลวงเกินกัน ... ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ ฯ 
      คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกดิอยางไร ฯ 
      สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น เปนมรรคยอมเกิด ... มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯ 
      คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษุนั้นยอมเสพ ฯลฯ เจริญ ทําให 
 มากซ่ึงมรรคนั้น ความวา ยอมเสพอยางไร ฯ 
      ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาเสพ รูอยูชื่อวาเสพ ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควร 
 ทําใหแจงชื่อวาเสพ ยอมเสพอยางนี้ ฯ 
      คําวา ยอมเจริญ ความวา ยอมเจริญอยางไร ฯ 
      ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาเจริญ รูอยูชื่อวาเจริญ ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ 
 ควรทําใหแจงชื่อวาเจริญ ยอมเจริญอยางนี้ ฯ 



      คําวา ทําใหมาก ความวา ยอมทําใหมากอยางไร ฯ 
      ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาทําใหมาก รูอยูชื่อวาทาํใหมาก ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึง 
 ธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวาทําใหมาก ยอมทําใหมากอยางนี้ ฯ 
      คําวา เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอม 
 ละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัย 
 ยอมสิ้นไป อยางไร ... ฯ 
      [๕๓๗] ภิกษุนั้นยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตนอยางไร ฯ 
      วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็นโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความ 
 เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลายท่ีเกดิใน 
 วิปสสนาน้ันเปนอารมณ เพราะความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน เปนสมาธิ 
 ดวยประการดงันี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมภีายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
 เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 ฯลฯ คําวา มรรคยอมเกดิ ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอม 
 เกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ วิปสสนาดวย 
 อรรถวาพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความ 
 เปนอนัตตา ความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลายที่เกดิในภาวนานั้นเปนอารมณ 
 และความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการดังนี้ วิปสสนา 
 มีกอน สมถะมภีายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนา 
 เปนเบ้ืองตน ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปน 
 ที่เสพ ฯ 
      คําวา มรรคยอมเกิด ฯลฯ มรรคยอมเกดิอยางนี้ ฯลฯ ยอมละ 
 สังโยชนได อนุสัยยอมสิน้ไปอยางนี้ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นเวทนา 
 สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชรา และมรณะ โดยความเปนสภาพ 
 ไมเที่ยง ฯลฯ โดยความเปนทกุข ฯลฯ โดยความเปนอนัตตา ความที่จิตมี 
 การปลอยธรรมทั้งหลายท่ีเกดิในภาวนานั้นเปนอารมณ และความที่จิตมีอารมณ 
 เดียวไมฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการดังนี ้วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลัง 
 เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ คําวา ยอมเกิด ความวา 
 มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได 
 อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตนอยางนี้ ฯ 
      [๕๓๘] ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปอยางไร ฯ 



      ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป ดวยอาการ ๑๖ คือ ดวย 
 ความเปนอารมณ ๑ ดวยความเปนโคจร ๑ ดวยความละ ๑ ดวยความสละ ๑ 
 ดวยความออก ๑ ดวยความหลีกไป ๑ ดวยความเปนธรรมละเอยีด ๑ ดวยความ 
 เปนธรรมประณีต ๑ ดวยความหลุดพน ๑ ดวยความไมมอีาสวะ ๑ ดวยความ 
 เปนเคร่ืองขาม ๑ ดวยความไมมีนิมิต ๑ ดวยความไมมีที่ต้ัง ๑ ดวยความวาง 
 เปลา ๑ ดวยความเปนธรรมมกีิจเปนอันเดียวกัน  ๑ ดวยความไมลวงเกินกันและ 
 กัน ๑ ดวยความเปนคูกัน ๑ ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยอารมณอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน มี 
 นิโรธเปนอารมณ ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน 
 เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนอารมณ เพราะเหตุดังนี้นั้นทาน 
 จึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ 
 ฯลฯ คําวา มรรคยอมเกดิ ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอม 
 เกิดอยางนี้ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิน้ไปอยางนี้ ภิกษุยอมเจริญสมถะ 
 และวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ อยางนี้ ฯ 
      ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนโคจรอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน 
 มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธ 
 เปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน 
 ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนโคจร เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา 
 เจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนโคจร ฯ 
      [๕๓๙] ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความละอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ 
 ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละกิเลสอัน 
 ประกอบดวยอวิชชา และขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปน 
 โคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดยีวกัน เปนคูกัน ไม 
 ลวงเกินกันและกัน ดวยความละ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา เจริญสมถะ 
 และวิปสสนาเปนคูกันดวยความละ ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความสละอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุสละกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ ความ 
 ที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุสละกิเลสอันประกอบดวย 
 อวิชชา และขนัธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวย 



 ประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดยีวกัน เปนคูกัน ไมลวงเกินกัน 
 และกัน ดวยความสละ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา เจริญสมถะและ 
 วิปสสนาเปนคูกันดวยความสละ ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความออกอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุออกจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธ ิ
 คือ ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมือ่ภิกษุออกจาก 
 กิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และจากขันธ วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มี 
 นิโรธเปนโคจร ดวยประการดงันี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดยีวกัน 
 เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความออก เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง 
 กลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความออก ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลีกไปอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุหลีกไปจากกิเลสอนัประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธ ิ
 คือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมือ่ภิกษุหลีกไป 
 จากกิเลสอันประกอบดวยอวชิชา และจากขนัธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น 
 มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมกีิจเปนอันเดียวกัน 
 เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความหลีกไป เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง 
 กลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลีกไป ฯ 
      [๕๔๐] ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรม 
 ละเอยีดอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 เปนธรรมละเอยีด มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวา 
 พิจารณาเห็น เปนธรรมละเอยีด มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะ 
 และวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดยีวกัน เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความ 
 เปนธรรมละเอยีด เพราะเหตุดงันี้นั้น  ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปน 
 คูกัน ดวยความเปนธรรมละเอียด ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมประณีต 
 อยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 เปนธรรมประณีต มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวา 
 พิจารณาเห็น เปนธรรมประณีต มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ 
 วิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกนั เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปน 
 ธรรมประณีต เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปน 
 คูกัน ดวยความเปนธรรมประณีต ฯ 



      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลุดพนอยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 เปนธรรมหลุดพน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวา 
 พิจารณาเห็น เปนหลุดพน มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ ชื่อวาเจโตวิมติุ 
 เพราะสํารอกราคะ ชื่อวาปญญาวิมุติเพราะสํารอกอวิชชา ดวยประการดังนี้ สมถะ 
 และวิปสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความ 
 หลุดพน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน 
 ดวยความหลุดพน ฯ 
      [๕๔๑] ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีอาสวะ 
 อยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 เปนธรรมไมมอีาสวะดวยกามาสวะ มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา 
 วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนธรรมไมมีอาสวะดวยอวิชชาสวะ มีนโิรธ 
 เปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจเปนอนัเดียวกัน เปนคูกัน 
 ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีอาสวะ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา 
 เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีอาสวะ ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความเปนเคร่ืองขามอยางไร ฯ 
       เมื่อภิกษุขามจากกิเลสอันประกอบดวยอทุธัจจะ และจากขันธ สมาธิ คอื 
 ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุขามจากกิเลส 
 อันประกอบดวยอวิชชา และจากขันธ วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธ 
 เปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจเปนอนัเดียวกัน เปนคูกัน 
 ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนเคร่ืองขาม เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาว 
 วา เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความเปนเครื่องขาม ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนา ดวยความไมมีนิมิตร อยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 เปนธรรมไมมนีิมิตรดวยนิมิตรทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร เมือ่ภิกษุละอวิชชา 
 วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนธรรมไมมีนิมิตรดวยนิมิตรทั้งปวง มีนิโรธ 
 เปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจเปนอนัเดียวกัน เปนคูกัน 
 ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีนิมิตร เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา 
 เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีนิมิตร ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมทีี่ต้ัง อยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 เปนธรรมไมมทีี่ต้ังดวยที่ต้ังทัง้ปวง มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วปิสนา 



 ดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนธรรมไมมีที่ต้ังดวยที่ต้ังทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร 
 ดวยประการดงันี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไมลวง 
 เกินกันและกัน ดวยความไมมทีี่ต้ัง เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญ 
 สมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมทีี่ต้ัง ฯ 
      ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความวางเปลา อยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธ ิคือ ความที่จิตมีอารมณเดยีว ไมฟุงซาน 
 เปนธรรมวางเปลาจากความยดึมั่นทั้งปวง มนีิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวชิชา 
 วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนธรรมวางเปลาจากความยึดมั่นทัง้ปวง มีนิโรธ 
 เปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจเปนอนัเดียวกัน เปนคูกัน 
 ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความวางเปลา เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา 
 เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความวางเปลา ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเกดิในภาวนาน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน 
 อันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรมที่ไมลวงเกินกัน 
 และอินทรียมกีจิเปนอันเดียวกนั ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ฯลฯ คําวา มรรค 
 ยอมเกดิ ความวา มรรคยอมเกดิอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกดิอยางนี้ ฯลฯ ยอม 
 ละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกนั 
 ดวยความวางเปลาอยางนี้ ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยอาการ  ๑๖ 
 เหลานี้ ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกันอยางนี้ ฯ 
      [๕๔๒] ใจที่นึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะก้ันไว ยอมม ี
 อยางไร ฯ 
      เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โอภาสยอมเกิดขึน้ ภิกษุนึก 
 ถึงโอภาสวา โอภาสเปนธรรม เพราะนึกถึงโอภาสนั้น จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ 
 ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะน้ันกั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความปรากฏโดย 
 ความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงกลาววา มีใจที่นึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนัน้ จิต 
 ที่ต้ังมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้นต้ังมั่นอยู มรรคยอมเกิดแกภิกษุนั้น 
 มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได 
 อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ เมือ่ภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ญาณ 
 ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข (ความนอมใจเชื่อ) ปคคาหะ (ความเพียร) 
 อุปฏฐานะ (ความต้ังมั่น) อุเบกขา นิกันติ (ความพอใจ) ยอมเกิดขึน้ ภิกษุ 
 นึกถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจนั้น จึงมีความ 
 ฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะน้ันกั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความ 



 เปนจริงซ่ึงความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความ 
 เปนอนัตตา เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มีใจที่นึกถึงความพอใจอันเปนธรรม 
 ถูกอุทธัจจะกัน้ไว สมัยนั้น จติที่ต้ังมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ัง 
 มั่นอยู มรรคยอมเกิดแกภิกษุนั้น มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกดิ 
 อยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิน้ไปอยางนี้ ฯลฯ เมื่อภิกษุ 
 มนสิการโดยความเปนทุกข ฯลฯ เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนอนัตตา โอภาส 
 ญาณ ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา นิกันติ 
 ยอมเกดิขึ้น ภิกษุนึกถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความ 
 พอใจน้ัน จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธจัจะน้ันกั้นไว ยอม 
 ไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความปรากฏโดยความเปนอนัตตา โดยความ 
 เปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข เพราะเหตุนั้น ทานกลาววา มีใจที่นกึ 
 ถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะก้ันไว ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนสุัย 
 ยอมสิ้นไป อยางนี้ ฯ 
      [๕๔๓] เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ฯลฯ เมื่อ 
 ภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนทุกข เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนอนัตตา 
 เมื่อภิกษุมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ 
 โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา โอภาส 
 ญาณ ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา นิกันติ 
 ยอมเกดิขึ้น ภิกษุนึกถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความ 
 พอใจน้ัน จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธจัจะน้ันกั้นไว ยอม 
 ไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงชราและมรณะอันปรากฏโดยความเปนอนัตตา 
 โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทกุข เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
 มีใจที่นึกถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว สมยันั้น จิตที่ต้ังมั่นสงบ 
 อยูภายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ ต้ังมั่นอยู มรรคยอมเกดิแกภิกษุนั้น มรรคยอม 
 เกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชน อนุสัยยอม 
 สิ้นไป อยางนี้ ใจที่นึกถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไวอยางนี ้ฯ 
      จิตยอมกวัดแกวงหวั่นไหวเพราะโอภาส ญาณ ปติ ปสสัทธิ 
      สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ ความวางเฉยจาก 
      ความนึกถึงอุเบกขา และนิกันติ ภิกษุนั้นกําหนดฐานะ 
      ๑๐ ประการนี้ ดวยปญญาแลว ยอมเปนผูฉลาดในความ 
      นึกถึงโอภาสเปนตนอันเปนธรรมฟุงซาน และยอมไมถึง 
      ความหลงใหล จิตกวัดแกวง เศราหมอง และเคลือ่นจาก 
      จิตภาวนา จิตกวัดแกวง เศราหมอง ภาวนายอมเสือ่มไป 



      จิตบริสุทธิ์ ไมเศราหมอง ภาวนายอมไมเสื่อม จิตไม 
      ฟุงซาน ไมเศราหมอง และไมเคลื่อนจากจิตภาวนาดวย 
      ฐานะ ๔ ประการนี้ ภิกษุยอมทราบชัดซ่ึงความที่จิตกวัด 
      แกวงฟุงซาน ถูกโอภาสเปนตนกั้นไว ดวยฐานะ ๑๐ ประการ 
      ฉะนี้แล ฯ 
                          จบยุคนัทธกถา 
                          ---------- 
                       ยุคนัทธวรรค สัจจกถา 
                        นิทานในกถาบริบูรณ 
      [๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้ เปนของแท เปน 
 ของไมผิด ไมเปนอยางอื่น ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัจจะวา 
 นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนของแท 
 เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้แล 
 เปนของแท เปนของไมผดิ ไมเปนอยางอื่น ฯ 
      [๕๔๕] ทุกขเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 
      สภาพแหงทุกขเปนทกุข ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด 
 ไมเปนอยางอืน่ คือ สภาพที่บีบค้ันแหงทุกข ๑ สภาพแหงทุกข อันปจจัย 
 ปรุงแตง ๑ สภาพที่ใหเดือดรอน ๑ สภาพที่แปรไป ๑ สภาพแหงทุกขเปนทุกข 
 ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผดิ ไมเปนอยางอื่น ทกุขเปนสัจจะดวย 
 อรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ 
      สมุทัยเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 
      สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผดิ 
 ไมเปนอยางอืน่ คือ สภาพที่ประมวลมาแหงสมุทัย ๑ สภาพที่เปนเหตุ ๑ 
 สภาพที่ประกอบไว ๑ สภาพพัวพัน ๑ สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด ๔ 
 ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น สมุทยัเปนสัจจะดวย 
 อรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ 
      นิโรธเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 
      สภาพดับแหงนิโรธ ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผดิ ไมเปน 
 อยางอื่น คือ สภาพสลัดออกแหงนิโรธ ๑ สภาพสงัด ๑ สภาพที่ปจจัย 
 ไมปรุงแตง ๑ สภาพเปนอมตะ ๑ สภาพดับแหงนิโรธ ๔ ประการนี้ เปน 
 ของแท เปนของไมผดิ ไมเปนอยางอื่น นิโรธเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของ 
 แทอยางนี้ ฯ 
      มรรคเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ 



      สภาพเปนทางแหงมรรค ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด 
 ไมเปนอยางอืน่ คือ สภาพนําออกแหงมรรค ๑ สภาพเปนเหตุ ๑ สภาพที่เห็น ๑ 
 สภาพเปนใหญ ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของ 
 ไมผิด ไมเปนอยางอื่น มรรคเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ 
      [๕๔๖] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยอาการเทาไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๔ คือ ดวยความ 
 เปนของแท ๑ ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความ 
 เปนปฏิเวธ ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด 
 ทานสงเคราะหเปนหนึ่งสัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง 
 ดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแทอยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๔ คือ สภาพที่ทน 
 ไดยากแหงทุกขเปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทยัเปนสภาพแท ๑ 
 สภาพดับแหงนิโรธเปนสภาพแท ๑  สภาพเปนทางแหงมรรคเปนสภาพแท ๑ 
 สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๔ นี้ 
 สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอด 
 สัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น  สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอด 
 ดวยญาณเดยีว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาอยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ดวย 
 อาการ ๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ สภาพเปน 
 เหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพมิใช 
 ตัวตน ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ สัจจะ ๔ ทาน 
 สงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนอนัตตา ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด 
 ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง 
 ดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริง 
 อยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริง ดวย 
 อาการ ๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพจริง ๑ สภาพเปนเหตุ 
 เกิดแหงสมุทัย เปนสภาพจริง ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพจริง ๑ 
 สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพจริง ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง 
 ดวยความเปนของจริง ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะ 



 นั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น 
 สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธอยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวยอาการ 
 ๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพเปนเหตุ 
 เกิดแหงสมุทัย เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพ 
 แทงตลอด ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพแทงตลอด ๑ สัจจะ ๔ 
 ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีวดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด 
 ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง 
 ดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
      [๕๔๗] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยอาการเทาไร ฯ 
      สิ่งใดไมเทีย่ง สิ่งนั้นเปนทกุข ๑ สิ่งใดไมเที่ยงและเปนทกุข สิ่งนั้น 
 เปนอนัตตา ๑ สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกขและเปนอนัตตา สิ่งนั้นเปนของแท ๑ 
 สิ่งใดไมเทีย่ง เปนทุกข เปนอนัตตาและเปนของแท สิ่งนั้นเปนของจริง ๑ 
 สิ่งใดไมเทีย่ง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนของแทและเปนของจริง สิ่งนั้น 
 ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สิ่งใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สิ่งนั้นเปนหนึ่ง บุคคล 
 ยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการ 
 แทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๙ คือ ดวยความ 
 เปนของแท ๑ ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความ 
 เปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรกําหนด 
 รู ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรละ ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรเจริญ ๑ ดวยความ 
 เปนธรรมที่ควรทําใหแจง ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวยอาการ ๙ นี้ 
 สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอด 
 สัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวย 
 ญาณเดียว ฯ 
      [๕๔๘] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยความเปนของแท 
 อยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวย 
 อาการ ๙ คือ สภาพทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุ 
 เกิดแหงสมุทัย เปนสภาพแท ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพแท ๑ สภาพ 
 เปนทางแหงมรรค เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงอภิญญาเปนสภาพที่ควรรูยิ่ง 



 เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพท่ีควรกําหนดรู เปนสภาพแท ๑ 
 สภาพแหงปหานะเปนสภาพที่ควรละ เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงภาวนา 
 เปนสภาพที่ควรเจริญ เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงสัจฉิกิริยา เปนสภาพที่ควร 
 ทําใหแจง เปนสภาพแท ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความ 
 เปนของแท ดวยอาการ ๙ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง 
 บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการ 
 แทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาดวยความ 
 เปนของจริง ดวยความเปนปฏิเวธ อยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวยอาการ 
 ๙ คือ สภาพแหงทุกขเปนสภาพที่ทนไดยาก เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ 
 สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงนิโรธ 
 เปนที่ดับ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงมรรคเปนทางดําเนิน เปน 
 สภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงอภิญญาเปนสภาพที่ควรรูยิ่ง เปนสภาพควร 
 แทงตลอด ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพที่ควรกําหนดรู เปนสภาพควร 
 แทงตลอด ๑ สภาพแหงปหานะเปนสภาพที่ควรละ เปนสภาพที่ควรแทงตลอด 
 ๑ สภาพแหงภาวนาเปนสภาพที่ควรเจริญ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพ 
 แหงสัจฉิกิริยาเปนสภาพที่ควรทําใหแจง เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สัจจะ ๔ 
 ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีว ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๙ นี้ สัจจะ 
 ใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึง่ บุคคลยอมแทงตลอด สัจจะหนึ่ง 
 ดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
      [๕๔๙] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดยีวดวยอาการเทาไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๑๒ คือ ดวยความ 
 เปนของแท ๑ ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความ 
 เปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนเคร่ืองรูยิ่ง ๑ ดวยความเปนเคร่ืองกําหนดรู ๑ 
 ดวยความเปนธรรม ๑ ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น ๑ ดวยความเปนธรรม 
 ที่รูแลว ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ๑ ดวยความเปนเครื่องถูกตอง ๑ 
 ดวยความเปนเคร่ืองตรัสรู ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีวดวยอาการ 
 ๑๒ อยางนี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทง 
 ตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอด 
 ดวยญาณเดยีว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท อยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวยอาการ 



 ๑๖ คือ สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบค้ัน ๑ เปนสภาพที่ปจจัยปรุงแตง ๑ 
 เปนสภาพใหเดือดรอน ๑ เปนสภาพแปรปรวน ๑ เปนสภาพแท สภาพ 
 แหงสมุทัยเปนสภาพประมวลมา ๑ เปนเหตุ ๑ เปนเคร่ืองประกอบไว ๑ เปน 
 สภาพกังวล ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงนิโรธเปนที่สลดัออก ๑ เปนสภาพสงัด 
 ๑ เปนสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตง ๑ เปนอมตะ ๑ เปนสภาพแท สภาพ 
 แหงมรรคเปนเครื่องนําออก ๑ เปนเหตุ ๑ เปนทัสนะ ๑ เปนใหญ ๑ เปน 
 สภาพแท สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดียว ดวยความเปนของแท ดวย 
 อาการ ๑๖ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคลยอม 
 แทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดยีว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอด 
 ดวยญาณเดยีว ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ฯลฯ 
 ดวยความเปนของจริง ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยความเปนเคร่ืองรูยิ่ง ดวยความ 
 เปนเคร่ืองกําหนดรู ดวยความเปนธรรม ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น ดวยความ 
 เปนธรรมที่รูแลว ดวยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ดวยความเปนเครื่องถูกตอง 
 ดวยความเปนเคร่ืองตรัสรู อยางไร ฯ 
      สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนเคร่ืองตรัสรู 
 ดวยอาการ ๑๖ คือ สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบค้ัน ... เปนสภาพแปรปรวน 
 เปนสภาพเคร่ืองตรัสรู สภาพแหงสมุทัยเปนสภาพประมวลมา ... เปนสภาพกังวล 
 เปนสภาพเคร่ืองตรัสรู สภาพแหงนิโรธเปนที่สลัดออก ... เปนอมตะ เปนสภาพ 
 เคร่ืองตรัสรู สภาพแหงมรรคเปนเคร่ืองนําออก ... เปนใหญ เปนสภาพเคร่ือง 
 ตรัสรู สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีว ดวยความเปนเคร่ืองตรัสรู 
 ดวยอาการ ๑๖ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะน้ันเปนหนึ่ง บุคคล 
 ยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทง 
 ตลอดดวยญาณเดยีว ฯ 
      [๕๕๐] สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๒ คือสังขตลักษณะ ๑ 
 อสังขตลักษณะ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๒ นี้ ฯ 
      สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๖ คือ สัจจะที่ปจจัยปรุงแตง 
 มีความเกิดปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังต้ังอยูความแปรปรากฏ ๑ 
 สัจจะที่ปจจัยไมปรุงแตง ความเกิดไมปรากฏ ๑ ความเสื่อมไมปรากฏ ๑ เมื่อยัง 
 ต้ังอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๖ นี้ ฯ 
      สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๑๒ คือ ทุกขสัจ มีความ 
 เกิดขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังต้ังอยูความแปรปรากฏ ๑ 
 สมุทัยสัจมีความเกิดขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังต้ังอยูความแปร 



 ปรากฏ ๑ มรรคสัจมีความเกดิขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังต้ังอยูความ 
 แปรปรากฏ ๑ นิโรธสัจ ความเกิดไมปรากฏ ๑ ความเสื่อมไมปรากฏ ๑ 
 เมื่อยังต้ังอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๑๒ นี้ ฯ 
      [๕๕๑] สัจจะ ๔ เปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปน- 
 *อัพยากฤตเทาไร ฯ 
      สมุทัยสัจเปนอกุศล มรรคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤต 
 ทุกขสัจเปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัจจะ  ๓ นี้ทานสงเคราะห 
 ดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๓ ดวยสามารถแหงวัตถุ 
 โดยปริยาย ฯ 
      คําวา พึงมี คือ ก็พึงมีอยางไร ฯ 
      ทุกขสัจเปนอกุศล สมุทัยสัจเปนอกุศล สจัจะ ๒ ทานสงเคราะห 
 ดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอกุศล 
 พึงมีอยางนี้ ทุกขสัจเปนกุศล มรรคสัจเปนกุศล สัจจะ ๒ ทานสงเคราะห 
 ดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนกุศล พึงมี 
 อยางนี้ ทุกขสจัเปนอัพยากฤต นิโรธสัจเปนอัพยากฤต สัจจะ ๒ ทานสงเคราะห 
 ดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอัพยากฤต 
 พึงมีอยางนี้ สัจจะ ๓ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะห 
 ดวยสัจจะ ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย ฯ 
      [๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อเราเปนโพธสิัตวยังมิได 
 ตรัสรู ไดมีความคิดวา อะไรหนอแลเปนคุณ เปนโทษ เปนอุบายเคร่ือง 
 สลัดออก แหงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงรูป 
 รูปไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป 
 ความกําจัดฉันทราคะ ความละฉันทราคะในรูป นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออก 
 แหงรูป ... สุขโสมนัส อาศัยวญิญาณเกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณ 
 ไมเที่ยง เปนทกุข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ 
 ความกําจัดฉันทราคะ ความละฉันทราคะในวิญญาณ นี้เปนอุบายเคร่ืองสลดัออก 
 แหงวิญญาณ ฯ 
      [๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูทั่วถึงซ่ึงคุณโดยความเปนคุณ 
 ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ และซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกโดยเปนอุบายเครื่อง 
 สลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ นี้ ตามความเปนจริง เพียงใด เราก็ยังไม 
 ปฏิญาณวาไดตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธญิาณ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย 



 เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเมื่อใด เราไดรูทั่วถึงซ่ึงคุณโดยความเปนคุณ 
 ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ และซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกโดยเปนอุบายเครื่อง 
 สลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ นี้ ตามความจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาได 
 ตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธญิาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แล ญาณทัสนะ 
 เกิดขึ้นแกเราวา เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด บัดน้ีความเกดิอีก 
 มิไดมี ฯ 
      [๕๕๔] การแทงตลอดดวยการละวา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกิดขึ้น 
 นี้เปนคุณแหงรูป ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ การแทงตลอดดวยการกําหนดรูวา 
 รูปไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป ดังน้ี 
 เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยการทําใหแจงวา การกําจัดฉนัทราคะ การละ 
 ฉันทราคะในรูป นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ดังนี้ เปนนิโรธสัจ การแทง 
 ตลอดดวยภาวนา คือ ทิฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ 
 สมาธิ ในฐานะทั้ง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ การแทงตลอดดวยการละวา สุข 
 โสมนัส อาศัยเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้น นีเ้ปนคุณแหง 
 วิญญาณ ดังนี้ เปนสมุทัยสจั การแทงตลอดดวยการกําหนดรูวา วิญญาณ 
 ไมเที่ยง เปนทกุข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ ดังนี้ 
 เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยทําใหแจงวา การกําจัดฉันทราคะ การละ 
 ฉันทราคะในวญิญาณ นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ ดังนี้ เปนนิโรธสัจ 
 การแทงตลอดดวยภาวนา คือ ทิฐิสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ 
 สติ สมาธิ ในฐานะทั้ง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ ฯ 
      [๕๕๕] สัจจะดวยอาการเทาไร ฯ 
      สัจจะดวยอาการ ๓ คือ ดวยความแสวงหา ๑ ดวยความกําหนด ๑ 
 ดวยความแทงตลอด ๑ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางไร ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุ มีอะไร 
 เปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ฯ 
      สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ มีชาติ 
 เปนสมุทัย มีชาติเปนกําเนิด มชีาติเปนแดนเกดิ ญาณยอมรูชดัซ่ึงชราและมรณะ 
 เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และขอปฏิบัติเคร่ือง 
 ใหถึงความดับแหงชราและมรณะ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชาติมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปน 
 แดนเกิด สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ชาติมีภพเปนเหตุ ... มีภพเปน 



 แดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงชาติ เหตุเกิดแหงชาติ ความดับแหงชาติ และขอปฏิบัติ 
 เคร่ืองใหถึงความดับแหงชาติ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ภพมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า ภพมีอุปาทานเปนเหตุ ... 
 มีอุปาทานเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงภพ เหตุเกิดแหงภพ ความดับแหงภพ 
 และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงภพ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา อุปาทานมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ ... 
 มีตัณหาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงอุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับแหง 
 อุปาทาน และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงอุปาทาน สัจจะดวยความ 
 แทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ตัณหามีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ ... 
 มีเวทนาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงตัณหา เหตุเกิดแหงตัณหา ความดับแหง 
 ตัณหา และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงตัณหา สัจจะดวยความแทงตลอด 
 อยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา เวทนามอีะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า เวทนามีผัสสะเปนเหตุ ... 
 มีผัสสะเปนแดนเกิด ญาณรูชดัซ่ึงเวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ความดับแหง 
 เวทนา และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนา สัจจะดวยความแทงตลอด 
 อยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ผัสสะมอีะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ 
 ... มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงผัสสะ เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับ 
 แหงผัสสะ และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงผัสสะ สัจจะดวยความ 
 แทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สฬายตนะมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ ... 
 มีนามรูปเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงสฬายตนะ เหตุเกิดสฬายตนะ ความดบั 
 สฬายตนะ และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับสฬายตนะ สัจจะดวยความ 
 แทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา นามรูปมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ ... 



 มีวิญญาณเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงนามรูป เหตุเกิดนามรูป ความดับนามรูป 
 และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับนามรูป สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา วิญญาณมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนัดอยางนีว้า วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ ... 
 มีสังขารเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงวิญญาณ เหตุเกิดวิญญาณ ความดับวิญญาณ 
 และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับวิญญาณ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สังขารมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ สัจจะดวยความกําหนดอยางนีว้า สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ ... 
 มีอวิชชาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซ่ึงสังขาร เหตุเกิดสังขาร ความดับสังขาร 
 และขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับสังขาร สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ 
      [๕๕๖] ชราและมรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปนสมุทัยสัจ ความสลัดชรา 
 มรณะและชาติ แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ 
 ชาติเปนทุกขสจั ภพเปนสมุทัยสัจ การสลัดชาติและภพแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ 
 การรูจักความดับเปนมรรคสัจ อุปาทานเปนทุกขสัจ ตัณหาเปนสมุทัยสัจ 
 การสลัดอุปาทานและตัณหาแมทั้งสองเปนนโิรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ 
 ตัณหาเปนทุกขสัจ เวทนาเปนสมุทัยสัจ การสลัดตัณหาและเวทนาแมทั้งสอง 
 เปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ เวทนาเปนทุกขสัจ ผัสสะเปน 
 สมุทัยสัจ การสลัดเวทนาและผัสสะแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับ 
 เปนมรรคสัจ ผัสสะเปนทุกขสัจ สฬายตนะเปนสมุทัยสัจ การสลัดผัสสะและ 
 สฬายตนะแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ สฬายตนะ 
 เปนทุกขสัจ นามรูปเปนสมุทยัสัจ การสลัดสฬายตนะและนามรูปแมทั้งสอง 
 เปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ นามรูปเปนทุกขสัจ วิญญาณเปน 
 สมุทัยสัจ การสลัดนามรูปและวิญญาณแมทัง้สองเปนนิโรธสัจ การรูจักความ 
 ดับเปนมรรคสัจ วิญญาณเปนทุกขสัจ สังขารเปนสมุทัยสจั การสลัดวิญญาณ 
 และสังขารแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ สังขารเปน 
 ทุกขสัจ อวิชชาเปนสมุทัยสัจ การสลัดสังขารและอวิชชาแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ 
 การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ชรามรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปนทุกขสัจก็ม ี
 เปนสมุทัยสัจก็มี การสลัดชรามรณะและชาติแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจัก 
 ความดับเปนมรรคสัจ ชาติเปนทุกขสัจ ภพเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสจักม็ี 
 การสลัดชาติและภพแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ฯลฯ 
 สังขารเปนทุกขสัจ อวิชชาเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสัจกม็ี การสลัดสังขาร 
 และอวิชชาแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ฉะนี้แล ฯ 
                           จบสัจจกถา 



                          จบภาณวาร ฯ 
                         ----------- 
                     ยุคนัทธวรรค โพชฌงคกถา 
                          สาวัตถีนิทาน 
      [๕๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติ 
 สัมโพชงฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขา- 
 *สัมโพชฌงค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล ฯ 
      คําวา โพชฺฌงฺคา ความวา ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวากระไร 
      ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนไปในความตรัสรู วายอมตรัสรู 
 วาตรัสรูตาม วาตรัสรูเฉพาะ วาตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวา 
 ตรัสรู เพราะอรรถวาตรัสรูตาม เพราะอรรถวาตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวาตรัสรู 
 พรอม ชื่อวาโพชฌฺงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู วาใหตรัสรูตาม วาใหตรัสรู 
 เฉพาะ วาใหตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู เพราะอรรถ 
 วาใหตรัสรูตาม เพราะอรรถวาใหตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปน 
 ไปในธรรมฝายตรัสรู เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายตรัสรูตาม เพราะอรรถวา 
 เปนไปในฝายธรรมเคร่ืองตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายเคร่ือง 
 ตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนเหตุใหไดความตรัสรู เพราะ 
 อรรถวาปลูกความตรัสรู เพราะอรรถวาบํารุงความตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงความ 
 ตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงพรอมความตรัสรู ฯ 
      [๕๕๘] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนมูล เพราะอรรถวาประพฤติ 
 ตามอรรถที่เปนมูล เพราะอรรถวากําหนดธรรมที่เปนมูล เพราะอรรถวามีธรรม 
 อันเปนมูลเปนบริวาร เพราะอรรถวามีธรรมอันเปนมูลบริบูรณ เพราะอรรถวา 
 มีธรรมอันเปนมูลแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะ 
 อรรถวาใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญ 
 ในความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความ 
 ชํานาญในความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถวาเปนเหตุ เพราะอรรถ 
 วาประพฤติตามเหตุ ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในเหตุ 
 ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในเหตุ เพราะ 
 อรรถวาเปนปจจัย เพราะอรรถวาประพฤติตามปจจัย ... เพราะอรรถวาเจริญความ 
 ชํานาญในความแตกฉานในปจจัย ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความ 
 ชํานาญในความแตกฉานในปจจัย เพราะอรรถวาหมดจด เพราะอรรถวาประพฤติ 
 หมดจด ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความหมดจด ชื่อ 



 วาโพชฌงคแมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความหมดจด เพราะ 
 อรรถวาไมมีโทษ เพราะอรรถวาประพฤติไมมีโทษ ... เพราะอรรถวาเจริญความ 
 ชํานาญในความแตกฉานในความไมมีโทษ ชือ่วาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึง 
 ความชํานาญในความแตกฉานในความไมมีโทษ เพราะอรรถวาเปนเนกขัมมะ 
 เพราะอรรถวาประพฤติเนกขัมมะ ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตก 
 ฉานในเนกขมัมะ ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตก 
 ฉานในเนกขมัมะ เพราะอรรถวาหลุดพน เพราะอรรถวาประพฤติหลุดพน ... 
 เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน ชื่อวาโพชฌงค 
 แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน เพราะอรรถวาไม 
 มีอาสวะ เพราะอรรถวาประพฤติไมมีอาสวะ ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญ 
 ในความแตกฉานในความไมมอีาสวะ ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความ 
 ชํานาญในความแตกฉานในความไมมีอาสวะ เพราะอรรถวาเปนวิเวก เพราะอรรถ 
 วาประพฤติวิเวก ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในวิเวก 
 ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในวิเวก เพราะ 
 อรรถวาปลอยวาง เพราะอรรถวาประพฤติปลอยวาง เพราะอรรถวากําหนดความ 
 ปลอยวาง เพราะอรรถวามีความปลอยวางเปนบริวาร เพราะอรรถวามีความ 
 ปลอยวางบริบูรณ เพราะอรรถวามีความปลอยวางแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉาน 
 ในความปลอยวาง เพราะอรรถวาใหถึงความแตกฉานในความปลอยวาง เพราะ 
 อรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความปลอยวาง ชื่อวาโพชฌงค แม 
 ของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความปลอยวาง ฯ 
      [๕๕๙] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพอันเปนมูล วาตรัสรู 
 สภาพอันเปนเหตุ วาตรัสรูสภาพอันเปนปจจัย วาตรัสรูสภาพอันหมดจด วา 
 ตรัสรูสภาพอันไมมีโทษ วาตรัสรูสภาพอันเปนเนกขัมมะ วาตรัสรูสภาพวิมุติ 
 วาตรัสรูสภาพไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพวิเวก วาตรัสรูสภาพปลอยวาง วาตรัสรู 
 สภาพความประพฤติธรรมอันเปนมูล วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปน 
 เหตุ วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนปจจัย วาตรัสรูสภาพความ 
 ประพฤติหมดจด วาตรัสรูสภาพความประพฤติไมมีโทษ วาตรัสรูสภาพความ 
 ประพฤติเนกขัมมะ วาตรัสรูสภาพความประพฤติวิมุติ วาตรัสรูสภาพความ 
 ประพฤติไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพความประพฤติวิเวก วาตรัสรูสภาพความ 
 ประพฤติปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความกําหนดธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรู 
 สภาพความกําหนดปลอยวาง วาตรัสรูสภาพธรรมอันเปนมลูเปนบริวาร ฯลฯ วา 
 ตรัสรูสภาพมีความปลอยวางเปนบริวาร วาตรัสรูสภาพมีธรรมอันเปนมูลบริบูรณ 
 ฯลฯ วาตรัสรูสภาพมีความปลอยวางบริบูรณ วาตรัสรูสภาพธรรมอันเปนมูลแก 



 กลา ฯลฯ วาตรัสรูธรรมอันมีความปลอยวางแกกลา วาตรัสรูสภาพความแตกฉาน 
 ในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพความแตกฉานในความปลอยวาง วาตรัส 
 รูสภาพอันใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพอันใหถึง 
 ความแตกฉานในความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความเจริญความชํานาญในความ 
 แตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพความเจริญความชํานาญในความ 
 แตกฉานในความปลอยวาง ฯลฯ ฯ 
      [๕๖๐] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความกําหนด วา 
 ตรัสรูสภาพบริวาร ฯลฯ วาตรัสรูสภาพบริบูรณ วาตรัสรูสภาพแหงจิตมีอารมณ 
 เดียว วาตรัสรูสภาพความไมฟุงซาน  วาตรัสรูสภาพประคองไว วาตรัสรูสภาพ 
 ความไมแพรไป วาตรัสรูสภาพความไมขุนมวั วาตรัสรูสภาพไมมีกิเลสเครื่อง 
 หว่ันไหว วาตรัสรูสภาพต้ังอยูแหงจิต ดวยสามารถความปรากฏโดยความมอีารมณ 
 เดียว วาตรัสรูสภาพอารมณ วาตรัสรูสภาพโคจร วาตรัสรูสภาพละ วาตรัสรู 
 สภาพสละ วาตรัสรูสภาพการออกไป วาตรัสรูสภาพความหลีกไป วาตรัสรู 
 สภาพละเอียด วาตรัสรูสภาพประณีต วาตรัสรูสภาพหลุดพน วาตรัสรูสภาพ 
 ไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพการขามไป วาตรัสรูสภาพนิพพานอันไมมีนิมิตร วา 
 ตรัสรูสภาพนิพพานอันไมมีที่ต้ัง วาตรัสรูสภาพนิพพานอันวางเปลา วาตรัสรู 
 สภาพธรรมอันมีกิจเปนอันเดียวกัน วาตรัสรูสภาพธรรมอันไมลวงเกินกนั วา 
 ตรัสรูสภาพธรรมที่เปนคูกัน วาตรัสรูสภาพธรรมเคร่ืองนําออก วาตรัสรูสภาพ 
 แหงเหตุ วาตรัสรูสภาพทัสนะ วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนใหญ ฯ 
      [๕๖๑] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความไมฟุงซานแหงสมถะ 
 วาตรัสรูความพิจารณาเห็นแหงวิปสนา วาตรัสรูความมีกิจเปนอันเดียวกันแหง 
 สมถะและวิปสนา วาตรัสรูความไมลวงเกินกนัแหงธรรมที่คูกัน วาตรัสรูความ 
 สมาทานสิกขา วาตรัสรูความเปนโคจรแหงอารมณ วาตรัสรูความประคองจิตที่ 
 หดหูไว วาตรัสรูความขมจิตที่ฟุงซาน วาตรัสรูความวางเฉยแหงจิตที่บริสุทธิ์ทั้งสอง 
 อยาง วาตรัสรูความบรรลุธรรมพิเศษ วาตรัสรูความแทงตลอดธรรมที่ยิ่ง วา 
 ตรัสรูความตรัสรูสัจจะ วาตรัสรูความยังจิตใหต้ังอยูในนิโรธ ฯ 
      [๕๖๒] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความนอมใจเชื่อแหง 
 สัทธินทรีย ฯลฯ วาตรัสรูความเห็นแหงปญญินทรีย ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถ 
 วาตรัสรูความไมหว่ันไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธาแหงสัทธาพละ ฯลฯ วาตรัส 
 รูความไมหว่ันไหวไปในอวิชชาแหงปญญาพละ ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวา 
 ตรัสรูความต้ังมั่นแหงสติสัมโพชฌงค ฯลฯ วาตรัสรูความพิจารณาหาทางแหง 
 อุเบกขาสัมโพชฌงค ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความเห็นชอบแหง 
 สัมมาทิฐิ ฯลฯ วาตรัสรูความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ชื่อวาโพชฌงค เพราะ 



 อรรถวาตรัสรูความเปนใหญแหงอินทรีย วาตรัสรูความไมหว่ันไหวแหงพละ วา 
 ตรัสรูความนําออกแหงโพชฌงค วาตรัสรูความเปนเหตุแหงมรรค วาตรัสรูความ 
 ต้ังมั่นแหงสติปฏฐาน วาตรัสรูความต้ังไวแหงสัมมัปปธาน วาตรัสรูความให 
 สําเร็จแหงอิทธิบาท วาตรัสรูความเปนธรรมแทแหงสัจจะ วาตรัสรูความระงับ 
 แหงประโยค วาตรัสรูความทําใหแจงแหงผล วาตรัสรูความตรึกแหงวิตก วา 
 ตรัสรูความตรองแหงวิจาร วาตรัสรูความแผซานแหงปติ วาตรัสรูความไหลไป 
 แหงสุข วาตรัสรูความมีอารมณเดยีวแหงจิต ฯ 
      [๕๖๓] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความนึก วาตรัสรู 
 สภาพความรูแจง วาตรัสรูสภาพความรูชัด วาตรัสรูสภาพความหมายรู วาตรัสรู 
 สภาพสมาธิอันเปนธรรมเอกผุดขึ้น วาตรัสรูสภาพที่ควรรูยิ่ง วาตรัสรูสภาพที่ควร 
 กําหนดพิจารณา วาตรัสรูสภาพสละแหงปหานะ วาตรัสรูสภาพมีกิจเปนอนัเดียว 
 กันแหงภาวนา วาตรัสรูสภาพควรถูกตองแหงสัจฉิกิริยา วาตรัสรูสภาพเปนกอง 
 แหงขันธ วาตรัสรูสภาพทรงไวแหงธาตุ วาตรัสรูสภาพเปนบอเกิดแหงอายตนะ 
 วาตรัสรูสภาพท่ีปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรม วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตง 
 แหงอสังขตธรรม ฯ 
      [๕๖๔] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพแหงจิต วาตรัสรู 
 สภาพที่มีอยูในระหวางแหงจิต วาตรัสรูสภาพความออกแหงจิต วาตรัสรูสภาพ 
 ความหลีกไปแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนเหตุแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนปจจัย 
 แหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนที่ต้ังแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนภูมิแหงจิต วาตรัสรู 
 สภาพเปนอารมณแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนโคจรแหงจิต วาตรัสรูสภาพความ 
 ประพฤติแหงจิต วาตรัสรูสภาพที่ดําเนินไปแหงจิต ฯ 
      [๕๖๕] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความนึกในธรรม 
 อยางเดยีว วาตรัสรูสภาพความรูแจงในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความรูชัด 
 ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความหมายรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู 
 สภาพเปนสมาธิในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความแลนไปในธรรมอยาง 
 เดียว วาตรัสรูสภาพความผองใสในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความเพิกเฉย 
 ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความหลุดพนในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู 
 สภาพความเห็นวา นี้ละเอยีดในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพที่ทําเปนดุจยาน 
 ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความต้ังขึ้นเนืองๆ ในธรรมอยางเดียว วา 
 ตรัสรูสภาพที่ทําใหเปนที่ต้ังในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพความต้ังขึ้นเนืองๆ 
 ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพกอในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพปรารภ 
 ดวยดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่กําหนดในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรู 
 สภาพเปนบริวารในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพบริบูรณในธรรมอยางเดยีว วา 



 ตรัสรูสภาพที่ประชุมลงในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพต้ังมั่นในธรรมอยางเดียว 
 วาตรัสรูสภาพเปนที่เสพในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพเจริญในธรรมอยาง 
 เดียว วาตรัสรูสภาพที่ทําใหมากในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ขึ้นไปดีใน 
 ธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพหลุดพนดวยดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพ 
 ตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูตามในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรู 
 สภาพตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูพรอมในธรรมอยาง 
 เดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรูตาม 
 ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู 
 สภาพที่ใหตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรม 
 เคร่ืองใหตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเคร่ืองให 
 ตรัสรูตามในธรรมอยางเดยีว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเคร่ืองใหตรัสรู 
 เฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเคร่ืองใหตรัสรูพรอม 
 ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวางในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพ 
 ความสวางขึ้นในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวางตามในธรรมอยางเดยีว 
 วาตรัสรูสภาพความสวางเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวางพรอม 
 ในธรรมอยางเดียว ฯ 
      [๕๖๖] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพที่เปนบาทแหงวิมังสา 
 วาตรัสรูสภาพดับ วาตรัสรูสภาพเผาผลาญ วาตรัสรูสภาพความรุงเรือง วาตรัสรู 
 สภาพเคร่ืองใหกิเลสเรารอน วาตรัสรูสภาพธรรมที่ไมมีมลทิน วาตรัสรูสภาพ 
 ธรรมที่ปราศจากมลทิน วาตรัสรูสภาพธรรมที่หามลทินมิได วาตรัสรูสภาพ 
 ความสงบ วาตรัสรูสภาพเคร่ืองใหสงบ วาตรัสรูสภาพความสงัด วาตรัสรู 
 สภาพความประพฤติสงัด วาตรัสรูสภาพความสํารอกกิเลส วาตรัสรูสภาพ 
 ความประพฤติสํารอกกิเลส วาตรัสรูสภาพความดับ วาตรัสรูสภาพความประพฤติ 
 ความดับ วาตรัสรูสภาพความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความประพฤติความ 
 ปลอยวาง วาตรัสรูสภาพหลุดพน วาตรัสรูสภาพความประพฤติหลุดพน วาตรัสรู 
 สภาพฉันทะ วาตรัสรูสภาพที่เปนมูลแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพเปนบาทแหงฉันทะ 
 วาตรัสรูสภาพท่ีเปนประธานแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพที่ใหสําเร็จแหงฉันทะ วา 
 ตรัสรูสภาพนอมไปแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพประคองไวแหงฉันทะ วาตรัสรู 
 สภาพต้ังมั่นแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพไมฟุงซานแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพวิริยะ 
 ฯลฯ วาตรัสรูสภาพจิต ฯลฯ วาตรัสรูสภาพวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่เปนมูล 
 แหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่เปนบาทแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่เปนประธาน 
 แหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่ใหสําเร็จแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพนอมไปแหง 
 วิมังสา วาตรัสรูสภาพประคองไวแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพต้ังมั่นแหงวิมังสา 



 วาตรัสรูสภาพไมฟุงซานแหงวิมังสา ฯ 
      [๕๖๗] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความบีบค้ันแหงทุกข 
 วาตรัสรูสภาพท่ีปจจัยปรุงแตงแหงทุกข วาตรัสรูสภาพที่ใหเดือดรอนแหงทกุข 
 วาตรัสรูสภาพความแปรปรวนแหงทุกข วาตรัสรูสภาพความประมวลมาแหงสมุทัย 
 วาตรัสรูสภาพเปนเหตุแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพที่ประกอบไวแหงสมุทัย วา 
 ตรัสรูสภาพพัวพันแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพที่สลัดออกแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรู 
 สภาพสงัดแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงทุกขนิโรธ วา 
 ตรัสรูสภาพเปนอมตะแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพที่นําออกแหงมรรค วาตรัสรู 
 สภาพเปนเหตุแหงมรรค วาตรัสรูสภาพที่เห็นแหงมรรค วาตรัสรูสภาพความเปน 
 ใหญแหงมรรค วาตรัสรูสภาพท่ีถองแท วาตรัสรูสภาพเปนอนัตตา วาตรัสรู 
 สภาพเปนของจริง วาตรัสรูสภาพแทงตลอด วาตรัสรูสภาพท่ีควรรูยิ่ง วาตรัสรู 
 สภาพที่ควรกําหนดรู วาตรัสรูสภาพเปนธรรม วาตรัสรูสภาพที่เปนธาตุ วาตรัสรู 
 สภาพที่ปรากฏ วาตรัสรูสภาพที่ควรทําใหแจง วาตรัสรูสภาพถูกตอง วาตรัสรู 
 สภาพตรัสรู วาตรัสรูเนกขัมมะ วาตรัสรูความไมพยาบาท วาตรัสรูอาโลกสัญญา 
 วาตรัสรูความไมฟุงซาน วาตรัสรูกําหนดธรรม วาตรัสรูญาณ วาตรัสรูความ 
 ปราโมทย วาตรัสรูปฐมญาณ ฯลฯ วาตรัสรูอรหัตมรรค ฯ 
      [๕๖๘] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสัทธินทรียดวยความวานอม 
 ใจเชื่อ ฯลฯ วาตรัสรูปญญินทรียดวยความวาเห็นวาตรัสรูสัทธาพละดวยความไม 
 หว่ันไหวไปในความไมมีศรัทธา ฯลฯ วาตรัสรูปญญาพละดวยความวาไมหวั่นไหว 
 ไปในอวิชชา วาตรัสรูสติสัมโพชฌงคดวยความวาต้ังมั่น ฯลฯ วาตรัสรูอุเบกขา 
 สัมโพชฌงคดวยความวาพิจารณาหาทาง วาตรัสรูสัมมาทิฐิดวยความวาเห็น ฯลฯ 
 วาตรัสรูสัมมาสมาธิดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูอินทรียดวยความวาเปนใหญ 
 วาตรัสรูพละดวยความวาไมหวั่นไหว วาตรัสรูสภาพนําออก วาตรัสรูมรรคดวย 
 ความวาเปนเหตุ วาตรัสรูสติปฏฐานดวยความวาต้ังมั่น วาตรัสรูสัมมัปปธานดวย 
 ความวาต้ังไว วาตรัสรูอิทธิบาทดวยความวาใหสําเร็จ วาตรัสรูสัจจะดวยความวา 
 เปนของแท วาตรัสรูสมถะดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูวิปสนาดวยความวา 
 พิจารณาเห็น วาตรัสรูสมถะและวิปสนาดวยความวามีกิจเปนอันเดียวกัน วาตรัสรู 
 ธรรมที่เปนคูกนัดวยความวาไมลวงเกินกัน วาตรัสรูสีลวิสุทธิดวยความวาสาํรวม 
 วาตรัสรูจิตวิสุทธิดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูทิฐิวิสุทธิดวยความวาเห็น วา 
 ตรัสรูวิโมกขดวยความวาหลุดพน วาตรัสรูวิชชาดวยความวาแทงตลอด วาตรัสรู 
 วิมุตติดวยความวาสละ วาตรัสรูขยญาณดวยความวาตัดขาด วาตรัสรูญาณใน 
 ความไมเกิดขึน้ดวยความวาระงับ วาตรัสรูฉันทะดวยความวาเปนมูล วาตรัสรู 
 มนสิการดวยความวาเปนสมฏุฐาน วาตรัสรูผัสสะดวยความวาเปนที่รวม วาตรัสรู 



 เวทนาดวยความวาเปนที่ประชุม วาตรัสรูสมาธิดวยความวาเปนประธาน วา 
 ตรัสรูสติดวยความวาเปนใหญ วาตรัสรูปญญาดวยความวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรม 
 นั้นๆ วาตรัสรูวิมุติดวยความวาเปนสาระ วาตรัสรูนิพพานอันหยั่งลงในอมตะ 
 ดวยความวาเปนที่สุด ฯ 
                        -------------- 
                          สาวัตถีนิทาน 
                         ----------- 
      [๕๖๙] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทาน 
 ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรได 
 กลาววา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน 
 คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย 
 โพชฌงค ๗ ประการนี้แล ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย เรานั้นหวังจะอยูในเวลาเชา 
 ดวยโพชฌงคใดๆ ในโพชฌงค ๗ ประการนี้ เราก็อยูในเวลาเชาดวยโพชฌงค 
 นั้นๆ หวังจะอยูในเวลาเที่ยง ฯลฯ เวลาเย็นดวยโพชฌงคใดๆ เราก็อยูใน 
 เวลาเย็นดวยโพชฌงคนั้นๆ ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ถาสติสัมโพชฌงคของเรา 
 มีอยูดังนี้ สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิได ชือ่วาเราปรารภแลว 
 ดวยดี เมื่อเรากาํลังเที่ยวไป ยอมรูชัดซ่ึงสติสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู 
 ถาแมสติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เรายอมรูวา สติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อน 
 ไปเพราะปจจัยน้ี ฯลฯ ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรา 
 มีอยูดังนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมไิด ชื่อวาเราปรารภ 
 แลวดวยดี เมือ่เรากําลังเทีย่วไปยอมรูซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู 
 ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เรายอมรูวา อุเบกขาสัมโพชฌงค 
 ของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยน้ี ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตูเก็บผา 
 ของพระราชา หรือของราชมหาอํามาตย เต็มดวยผาสีตางๆ พระราชาหรือ 
 ราชมหาอํามาตยนั้น ประสงคจะใชผาคูใดในเวลาเชา ก็ใชผาคูนั้นนั่นแล ประสงค 
 จะใชผาคูใดในเวลาเท่ียง ในเวลาเย็น ก็ใชผาคูนั้นนั่นแล ฉันใด ดูกรทานผูม ี
 อายุทั้งหลาย เราก็ฉันนั้นเหมอืนกันแล หวังจะอยูในเวลาเชาดวยโพชฌงคใดๆ 
 ในโพชฌงค ๗ ประการนี้ ... ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เราก็รูวา 
 อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยน้ี ฯ 
      [๕๗๐] โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้น 
 มีอยูอยางไร ฯ 
      นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรา 
 มีอยูดังนี้นั้น กม็ีอยูเพียงนั้น เปรียบเหมือนเมื่อดวงประทีปที่ตามดวยน้ํามนั 



 กําลังสวางอยู เปลวไฟมีเพียงใด แสงก็มีเพียงนั้น แสงมีเพียงใด เปลวไฟก็ม ี
 เพียงนั้น ฉันใด นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงค 
 ของเรามีอยูดังนี้นั้น ก็มีอยูเพียงนั้น ฉันนั้น ฯ 
      โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคของเรากช็ื่อวาหาประมาณมิไดนั้น มีอยู 
 อยางไร ฯ 
      กิเลสทั้งหลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวงเทียว สังขารอันใหเกิดในภพใหม 
 มีประมาณ นิโรธหาประมาณมิได เพราะความเปนอสังขตธรรม นิโรธยอมปรากฏ 
 เพียงใด โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิไดนัน้ 
 ก็มีอยูเพียงนั้น ฯ 
      โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนั้น 
 มีอยูอยางไร ฯ 
      กิเลสทั้งหลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวงเทียว สังขารอันใหเกิดในภพใหม 
 ไมเสมอ นิโรธมีความเสมอเปนธรรมดา เพราะความเปนธรรมละเอยีด เพราะ 
 ความเปนธรรมประณีต นิโรธยอมปรากฏเพียงใด โพชฌงคในขอวา สติ 
 สัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนั้น กม็ีอยูเพียงนั้น ฯ 
      [๕๗๑] เมื่อเราเที่ยวไป ยอมรูชัดซ่ึงสติสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา 
 ดํารงอยู ถาแมเคลื่อนไป เรากรู็ชัดวา สติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะ 
 ปจจัยน้ี อยางไร สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการเทาไร ยอมเคลื่อนไป 
 ดวยอาการเทาไร สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ ยอมเคลื่อนไปดวย 
 อาการ ๘ ฯ 
      สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน สติสัมโพชฌงค 
 ยอมดํารงอยูดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความไมนึกถึงความ 
 เกิด ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป ๑ ดวยความไมนึกถึงความ 
 เปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีนมิิตร ๑ ดวยความไมนึกถึงนิมิตร ๑ 
 ดวยความนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนึกถึงสงัขาร ๑ สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยู 
 ดวยอาการ ๘ นี้ ฯ 
      สติสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน สติสัมโพชฌงค 
 ยอมเคลือ่นไปดวยความนึกถึงความเกิด ๑ ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมี 
 ความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงความเปนไป ๑ ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมี 
 ความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิมิตร ๑ ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมี 
 นิมิตร ๑ ดวยความไมนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความนึกถึงสังขาร ๑ สติสัมโพชฌงค 
 ยอมเคลือ่นไปดวยอาการ ๘ นี้ เมื่อเรากําลังเที่ยวไป ยอมรูชดัซ่ึงสติสัมโพชฌงค 
 ที่ดํารงอยูวา ดาํรงอยู ถาแมเคลื่อนไป เราก็รูชดัวา สติสัมโพชฌงคของเรา 



 เคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ อยางนี้ ฯลฯ ฯ 
      [๕๗๒] โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้น 
 มีอยูอยางไร 
      นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงค 
 ของเรามีอยูดังนี้นั้น ก็มีเพียงนั้น เปรียบเหมือนดวงประทีปที่ตามดวยน้ํามนั 
 กําลังสวางอยู ... ฯ 
      โพชฌงคในขอวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิได 
 นั้น มีอยูอยางไร ... ฯ 
      โพชฌงคในขอวา อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนั้น 
 มีอยูอยางไร ... ฯ 
      เมื่อเราเทีย่วไป ยอมรูชัดซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู 
 ถาแมเคลื่อนไป เราก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยน้ี 
 อยางไร อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการเทาไร ยอมเคลื่อนไปดวย 
 อาการเทาไร อเุบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ ยอมเคลื่อนไปดวย 
 อาการ ๘ ฯ 
      [๕๗๓] อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน 
      อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมดํารงอยูดวยความนึกถึงนิพพานอันไมม ี
 ความเกิดขึ้น ๑ ชื่อวาโพชฌงค เพราะความไมนึกถึงความเกิด ๑ เพราะอรรถวา 
 ตรัสรูความนอมไปแหงจิต วาตรัสรูความนําออกแหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงค 
 ดํารงไวซ่ึงความสลัดออกแหงจิต ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป ๑ 
 ดวยความไมนกึถึงความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีนิมิตร ๑ 
 ดวยความไมนกึถึงนิมิตร ๑ ดวยความนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนึกถึงสังขาร ๑ 
 อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ นี้ ฯ 
      อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน 
      อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเคลื่อนไปดวยความนึกถึงความเกิด ๑ ดวย 
 ความไมนึกถึงนิพพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงความเปนไป ๑ 
 ดวยความไมนกึถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิมิตร ๑ 
 ดวยความไมนกึถึงนิพพานอันไมมีนิมิตร ๑ ดวยความนึกถึงสังขาร ๑ ดวยความ 
 ไมนึกถึงนิโรธ ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ นี้ เมื่อเรา 
 กําลังเที่ยวไป ยอมรูชัดซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแม 
 เคลื่อนไปเรากรู็วา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยน้ี อยางนี้ ฯ 
                         จบโพชฌงคกถา 
                         ----------- 



                      ยุคนัทธวรรค เมตตากถา 
                          สาวัตถีนิทาน 
      [๕๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลว 
 เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดังยาน ทาํใหเปนที่ต้ัง ต้ังไวเนืองๆ 
 อบรมแลว ปรารภดีแลว อานิสงส ๑๑ ประการเปนอันหวังได อานิสงส ๑๑ 
 ประการเปนไฉน คือ ผูเจริญเมตตายอมหลับเปนสุข ๑ ต่ืนเปนสุข ๑ ไมฝน 
 ลามก ๑ ยอมเปนที่รักของมนุษย ๑ ยอมเปนที่รักของอมนษุย ๑ เทวดายอม 
 รักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศาตรายอมไมกล้ํากลาย ๑ จิตของผูเจริญเมตตาเปน 
 สมาธิไดรวดเร็ว ๑ สีหนาของผูเจริญเมตตายอมผองใส ๑ ยอมไมหลงใหล 
 กระทํากาละ ๑ เมื่อยังไมแทงตลอดธรรมอันยิง่ยอมเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว 
 ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ต้ัง ต้ังไวเนืองๆ อบรมแลว ปรารภดีแลว 
 อานิสงส ๑๑ ประการนี้เปนอนัหวังได ฯ 
      [๕๗๕] เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงก็มี แผไปโดยเจาะจงก็ม ี
 แผไปสูทิศทั้งหลายก็มี เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการเทาไร 
 แผไปโดยเจาะจงดวยอาการเทาไร แผไปสูทศิทั้งหลายดวยอาการเทาไร เมตตา 
 เจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ แผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ 
 แผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ ฯ 
      เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ เปนไฉน 
      เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยไมเจาะจงวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร 
 ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ปาณะทัง้ปวง ฯลฯ ภูตทั้งปวง 
 บุคคลทั้งปวง ผูที่นับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง จงเปนผูไมมเีวร ไมเบียดเบียนกัน 
 ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยไมเจาะจงดวย 
 อาการ ๕ นี้ ฯ 
      เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ เปนไฉน 
      เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงวา ขอหญิงทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร 
 ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ชายทั้งปวง ฯลฯ อารยชน 
 ทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง มนษุยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง 
 จงเปนผูไมมเีวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตา 
 เจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ นี้ ฯ 
      [๕๗๖] เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน 
      เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศทั้งหลายวา ขอสัตวทั้งปวงในทิศบูรพาจงเปน 
 ผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ขอสัตวทั้งปวง 



 ในทิศปจจิม ฯลฯ ขอสัตวทั้งปวงในทิศอุดร ขอสัตวทั้งปวงในทิศทักษิณ 
 ขอสัตวทั้งปวงในทิศอาคเนย ขอสัตวทั้งปวงในทิศพายัพ ขอสัตวทั้งปวงในทิศ 
 อีสาน ขอสัตวทั้งปวงในทิศหรดี ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองลาง ขอสัตวทั้งปวง 
 ในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมเีวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปน 
 สุขเถิด ขอปาณะทั้งปวงในทศิบูรพา ฯลฯ ภูต บุคคล ผูที่นับเนื่องดวยอัตภาพ 
 หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง 
 มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมทีุกข 
 รักษาตนอยูเปนสุขเถิด วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศปจจิม ฯลฯ วินิปาติกสัตว 
 ทั้งปวงในทิศอุดร วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศทักษิณ วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศ 
 อาคเนย วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศพายัพ วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศอีสาน 
 วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศหรดี วินิปาติกสัตวทั้งปวง ในทิศเบ้ืองลาง วินิปาติก- 
 *สัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกนั ไมมีทุกข 
 รักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ นี้ 
 เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูสัตวทั้งปวงดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบค้ัน 
 ไมบีบค้ันสัตวทั้งปวง ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆาสัตวทั้งปวง ๑ ดวยเวนการทําให 
 เดือดรอน ไมทาํสัตวทั้งปวงใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายีสัตว 
 ทั้งปวง ๑ ดวยการเวนการเบียดเบียน ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง ๑ ขอสัตว 
 ทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร อยาไดมีเวร ๑ จงเปนผูมีสุข อยามทีุกข ๑ จงมีตน 
 เปนสุข อยามตีนเปนทุกข ๑ จิตชื่อวาเมตตา เพราะรัก ชื่อวาเจโต เพราะคิด 
 ถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุติเพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมี 
 เมตตาดวย เปนเจโตวิมุติดวย เพราะฉะน้ันจงึชื่อวาเมตตาเจโตวิมุติ ฯ 
      [๕๗๗] บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธา วาขอสัตวทั้งปวง 
 จงเปนผูไมมเีวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติ 
 เปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรวา ขอสตัว 
 ทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ... ดังน้ี เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยนิทรีย 
 ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวเปนมั่นวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ 
 เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสตินทรีย ผูเจริญเมตตาต้ังจิตไววา 
 ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
 สมาธินทรีย ผูเจริญเมตตาทราบชัดดวยปญญาวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... 
 ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้ 
 เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยอินทรีย ๕ 
 ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอม 
 เจริญเมตตาเจโตวิมุติดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนพหุลี 



 กรรมของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลทําใหมากซ่ึงเมตตาเจโตวิมุติดวยอินทรีย ๕ 
 ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอม 
 ประดับเมตตาเจโตวิมุติดวยอนิทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนบริขาร 
 ของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุติดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ 
 อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมหอมลอม 
 เมตตาเจโตวิมุติดีแลวดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะ 
 เปนภาวนา เปนพหุลีกรรม เปนอลังการ เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความ 
 บริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ เปนความเกี่ยวของ เปนสมัปยุต เปน 
 ความแลนไป เปนความผองใส เปนความต้ังอยูดี เปนความพนวิเศษ เปน 
 ความเห็นวา นี้ละเอยีด ของเมตตาเจโตวิมุติ เมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลทําให 
 เปนดังยาน ทําใหเปนที่ต้ัง ต้ังไวเนืองๆ สั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว 
 อธิษฐานดีแลว ดําเนินขึ้นไปดแีลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลน้ันใหเกิด 
 (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๗๘] ผูเจริญเมตตายอมไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา ดวยมน- 
 *สิการวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด 
 ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธาพละ ผูเจริญเมตตายอมไม 
 หว่ันไหวไปในความเกียจคราน ดวยมนสิการ วา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไม 
 มีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยพละ ผูเจริญเมตตา 
 ยอมไมหวั่นไหวไปในความประมาท ดวยมนสิการวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปน 
 ผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติพละ ผูเจริญเมตตา 
 ยอมไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ดวยมนสกิารวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... 
 ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิพละ ผูเจริญเมตตายอม 
 ไมหว่ันไหวไปในอวิชชา ดวยมนสิการวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ... 
 ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญาพละ พละ ๕ ประการนี้ เปน 
 อาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยพละ ๕ 
 ประการนี้ ... เมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ต้ัง 
 ต้ังไวเนืองๆสั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว 
 อธิษฐานดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนัน้ใหเกิด ใหโชติชวง 
 ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๗๙] ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวมั่นวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร 
 มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
 สติสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาเลือกเฟนดวยปญญาวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปน 
 ผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยธรรมวิจยสัมโพชฌงค 



 ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไววา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ฯลฯ ดังนี้ 
 เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยสมัโพชฌงค ผูเจริญเมตตาระงับความ 
 เรารอนวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอนั 
 อบรมแลวดวยปติสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาระงับความคิดชั่วหยาบไววา ขอสัตว 
 ทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
 ปสสัทธิสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาต้ังจิตไววา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร 
 ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิสมัโพชฌงค ผูเจริญ 
 เมตตายอมวางเฉยกิเลสทั้งหลายดวยญาณวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร 
 จงมีความปลอดโปรง จงมีสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอนัอบรมแลวดวย 
 อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ 
 บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยโพชฌงค ๗ ประการนี้ ... เมตตาเจโตวิมุติ 
 อันบุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ต้ัง ต้ังไวเนืองๆสั่งสมแลว ปรารภดี 
 แลว เจริญดีแลว อธิษฐานดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอม 
 ยังบุคคลนั้นใหเกิด ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๘๐] ผูเจริญเมตตายอมเห็นชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร 
 มีความปลอดโปรง มีสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมา- 
 *ทิฐิ ผูเจริญเมตตายอมดําริโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ... ดังนี้ 
 เมตตาเจโตวิมุติ เปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสังกัปปะ ผูเจริญเมตตายอมกําหนด 
 โดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
 อบรมแลวดวยสัมมาวาจา ผูเจริญเมตตายอมต้ังการงานไวโดยชอบวา ขอสตัว 
 ทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ... ดังน้ี เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมา- 
 *กัมมันตะ ผูเจริญเมตตายอมชําระอาชีพใหขาวผองโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวง 
 จงเปนผูไมมเีวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาอาชีวะ 
 ผูเจริญเมตตายอมประคองความเพียรไวโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมม ี
 เวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวายามะ ผูเจริญเมตตา 
 ยอมต้ังสติไวโดยชอบวา ขอสตัวทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร ... ดังนี้ เมตตาเจโต- 
 *วิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสติ ผูเจริญเมตตายอมต้ังไวโดยชอบวา ขอสัตว 
 ทั้งปวงจงเปนผูไมมเีวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโต- 
 *วิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสมาธิ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ 
 ของเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ 
 องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเจริญเมตตา- 
 *เจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนพหุลีกรรม 
 ของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมทําใหมากซ่ึงเมตตาเจโตวิมุติดวย องคมรรค ๘ 



 ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอม 
 ประดับเมตตาเจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปน 
 บริขารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘ 
 ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอม 
 หอมลอมเมตตาเจโตวิมุติดวยดีดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการ 
 นี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา เปนพลีหุกรรม เปนอลังการ เปนบริขาร เปน 
 บริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ เปนความเกี่ยวของ เปน 
 สัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความต้ังอยูดวยดี เปนความ 
 พนวิเศษ เปนความเห็นวานี้ละเอยีดของเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลทําใหเปนดัง 
 ยาน ทําใหเปนที่ต้ัง ต้ังไวเนืองๆสั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว 
 อธิษฐานดีแลวดําเนินขึ้นไปดแีลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลน้ันใหเกิด 
 (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๘๑] เมตตาเจโตวิมุติ แผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวน 
 ความบีบค้ัน ไมบีบค้ัน ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอน 
 ไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ําย ี๑ ดวยเวนการเบียดเบียน 
 ไมเบียดเบียน ๑ ซ่ึงปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง บุคคลทั้งปวง สัตวผูนับเนื่อง 
 ดวยอัตภาพทั้งปวง หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง 
 เทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงจงเปน 
 ผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมีความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตน 
 เปนสุข อยามตีนเปนทุกขเถิด ๑ จิตชื่อวาเมตตา เพราะรักวินิปาติกสัตวทั้งปวง 
 ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุติ เพราะพนจากพยาบาทและปริยฏุ- 
 *ฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุติดวย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เมตตาเจโตวิมุติ บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธาวา ขอวินิปาติก- 
 *สัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตา 
 เจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ฯลฯ ยอมใหเกดิ (ใหรุงเรือง) ให 
 โชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๘๒] เมตตาเจโตวิมุติแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวน 
 ความบีบค้ัน ไมบีบค้ัน ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอน 
 ไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ําย ี๑ ดวยเวนการเบียดเบียน 
 ไมเบียดเบียน ๑ ซ่ึงสัตวทั้งปวงในทิศบูรพา ในทิศปจจิม ในทิศอุดร ในทิศ 
 ทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ในทิศเบ้ืองตํ่า 
 ในทิศเบ้ืองบน ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ 
 จงมีความสุข อยามีความทกุขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามตีนเปนทุกขเถิด ๑ 



 จิตชื่อวาเมตตา เพราะรักสัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึง 
 ธรรมน้ัน ชื่อวาวิมุติ เพราะหลุดพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง 
 จิตมีเมตตาดวย เปนเจโตวิมุติดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเมตตาเจโตวิมุติ 
 บุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไปดวยศรัทธาวา ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน 
 จงเปนผูไมมเีวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปน 
 อันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ฯลฯ ยอมใหเกดิ (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง 
 ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๘๓] เมตตาเจโตวิมุติแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความ 
 บีบค้ัน ไมบีบค้ัน ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอน 
 ไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ําย ี๑ ดวยเวนการเบียดเบียน 
 ไมเบียดเบียน ๑ ซ่ึงปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง บุคคลทั้งปวง สัตวผูนับเนื่องดวย 
 อัตภาพทั้งปวง หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง 
 เทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง ในทิศบูรพา ในทิศปจจิม 
 ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทศิพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศ 
 หรดี ในทิศเบ้ืองตํ่า ในทิศเบ้ืองบน ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศบูรพา จง 
 เปนผูไมมเีวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมีความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมี 
 ตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑ จิตชื่อวาเมตตา เพราะรักวินิปาติกสัตว 
 ทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุติเพราะพนจาก 
 พยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุติดวย เพราะ 
 ฉะนั้นจึงชื่อวา เมตตาเจโตวิมุติ ฯ 
      [๕๘๔] บุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไปดวยศรัทธาวาขอวินิปาติก 
 สัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด 
 ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ผูเจริญเมตตาประคอง 
 ความเพียรไววา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมเีวร มีความ 
 ปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดงันี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
 วิริยินทรีย ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวมั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลว 
 ดวยสตินทรีย ผูเจริญเมตตาต้ังจิตมั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลว 
 ดวยสมาธินทรีย ผูเจริญเมตตารูชัดดวยปญญา ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
 อบรมแลวดวยปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตา- 
 *เจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ ฯลฯ ยอม 
 ใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๘๕] ผูเจริญเมตตาไมหว่ันไหวไปในความเปนผูไมมศีรัทธา ดวย 
 มนสิการวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร มีความ 



 ปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดงันี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธา 
 พละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหว่ันไหวไปในความเกียจคราน เมตตาเจโตวิมุติ 
 เปนอันอบรมแลวดวยวิริยพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหว่ันไหวไปในความ 
 ประมาท เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตา 
 ไมหว่ันไหวไปในอุทธัจจะ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิพละ 
 ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหว่ันไหวไปในอวิชชา เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลว 
 ดวยปญญาพละ พละ ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคล 
 ยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยพละ ๕ ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด (ใหรุงเรือง) 
 ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๘๖] ผูเจริญเมตตาต้ังสติไวมั่นวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศ 
 เบ้ืองบน จงเปนผูไมมเีวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตา- 
 *เจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาเลือกเฟน 
 ดวยปญญา เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยธรรมวจิยสัมโพชฌงค ฯลฯ 
 ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไว เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริย- 
 *สัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับความเรารอนไว เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน 
 อบรมแลวดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับความชั่วหยาบไว 
 เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตา 
 ต้ังจิตไวมั่น เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิสมัโพชฌงค ฯลฯ ผู 
 เจริญเมตตาวางเฉยกิเลสทั้งปวงดวยญาณ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย 
 อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ 
 บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดวยโพชฌงค ๗ ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกดิ 
 (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
      [๕๘๗] ผูเจริญเมตตายอมเห็นโดยชอบวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงใน 
 ทิศเบ้ืองบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ 
 เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาทิฐิ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาดําริโดยชอบ 
 เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตากาํหนด 
 โดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวาจา ฯลฯ ผูเจริญเมตตา 
 ต้ังการงานไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมากัมมันตะ ฯลฯ 
 ผูเจริญเมตตาชําระอาชีพใหผองแผวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลว 
 ดวยสัมมาอาชวีะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไวโดยชอบ เมตตา- 
 *เจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาต้ังสติไว 
 โดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสติ ฯลฯ ผูเจริญเมตตา 
 ต้ังมั่นโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสมาธิ องคมรรค ๘ 



 ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติ 
 ดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ ฯลฯ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตา 
 เจโตวิมุติ บุคคลหอมลอมเมตตาเจโตวิมุติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ 
 องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา เปนพหุลีกรรม เปนอลังการ 
 เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ เปน 
 ความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความ 
 ดํารงมั่น เปนความพนวิเศษ เปนความเห็นวา นี้ละเอยีด ของเมตตาเจโตวิมุติ 
 อันบุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ต้ัง ต้ังไวเนืองๆสั่งสมแลว ปรารภดีแลว 
 เจริญดีแลว อธิษฐานดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคล 
 นั้นใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ 
                         จบเมตตากถา ฯ 
                         ------------ 
                      ยุคนัทธวรรค วิราคกถา 
      [๕๘๘] วิราคะเปนมรรค วิมุติเปนผล วิราคะเปนมรรคอยางไร ฯ 
      ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ยอมคลายจากมิจฉา- 
 *ทิฐิ จากกิเลสอันเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก 
 วิราคะ (มรรค) มีวิราคะ (นิพพาน) เปนอารมณ มีวิราคะเปนโคจร เขามา 
 ประชุมในวิราคะ ต้ังอยูในวิราคะ ประดิษฐานอยูในวิราคะ วิราคะในคําวา 
 วิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกดิเพราะสัมมาทิฐิมี 
 นิพพานเปนอารมณเปนวิราคะ ๑ เพราะฉะน้ัน มรรคจึงเปนวิราคะ องค ๗ ที่ 
 เปนสหชาติ ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะน้ัน วิราคะจงึเปนมรรค 
 พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก ยอมถึงนิพพานอันเปนทิศที่ 
 ไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะน้ัน อริยมรรคอันมีองค ๘ นี้เทานั้น จึงล้ําเลิศ 
 เปนประธาน สูงสุด และประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอันมากผูถือ 
 ลัทธิอื่น เพราะฉะน้ัน อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ 
      สัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาดําริ ยอมคลายจากมิจฉาสังกัปปะ สัมมา- 
 *วาจาดวยอรรถวากําหนด ยอมคลายจากมจิฉาวาจา สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาต้ัง 
 ขึ้นดวยดี ยอมคลายจากมิจฉากัมมันตะ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีวะให 
 ผองแผว ยอมคลายจากมิจฉาอาชีวะ สัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว ยอม 
 คลายจากมิจฉาวายามะ สัมมาสติดวยอรรถวาต้ังมั่น ยอมคลายจากมิจฉาสติ 
 สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากมิจฉาสมาธ ิจากกิเลสทีเ่ปน 
 ไปตามมิจฉาสงักัปปะเปนตนนั้น จากขันธและสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะ 
 เปนอารมณ มวีิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวิราคะ ต้ังอยูในวิราคะ ประ 



 ดิษฐานอยูในวิราคะ วิราคะในคําวา วิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพาน เปนวิราคะ ๑ 
 ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะสมัมาสังกัปปะเปนตนนั้น มีนิพพานเปนอารมณเปน 
 วิราคะ ๑ เพราะฉะน้ัน วิราคะจึงเปนมรรค องค ๗ ที่เปนสหชาติ ยอมถึงความ 
 เปนวิราคะ เพราะฉะน้ัน มรรคจึงเปนวิราคะ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา 
 และพระสาวก ยอมไปถึงนิพพานอันเปนทิศทีไ่มเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะน้ัน 
 อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น จึงล้ําเลิศ เปนประธาน สูงสุดและประเสริฐกวา 
 มรรคของสมณพราหมณเปนอันมาก ผูถือลัทธิอื่น เพราะฉะน้ัน อัฏฐังคิกมรรค 
 จึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ 
      [๕๘๙] ในขณะสกทาคามมิรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ 
 สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยสวนหยาบๆคลายจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น 
 จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ ฯลฯ 
 เพราะฉะน้ัน อฏัฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ 
      [๕๙๐] ในขณะอนาคามมิรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมา- 
 *สมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอยีดๆคลายจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉา- 
 *สมาธินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวริาคะเปนอารมณ 
 ฯลฯ เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ 
      [๕๙๑] ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมา- 
 *สมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 
 อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย คลายจากกเิลสที่เปนไปตาม 
 มิจฉาสมาธินัน้ จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ 
 มีวิราคะเปนโคจร เขามาประชมุในวิราคะ ต้ังอยูในวิราคะ ประดิษฐานอยูใน 
 วิราคะ วิราคะในคําวา วิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมทั้งปวง 
 ที่เกิดเพราะสัมมาสมาธิมีนิพพานเปนอารมณ เปนวิราคะ ๑ เพราะฉะน้ันมรรค 
 จึงเปนวิราคะ องค ๗ ที่เปนสหชาติ ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะน้ัน 
 วิราคะจึงเปนมรรค พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก ยอมถึง 
 นิพพานอันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะน้ัน อริยมรรคมีองค ๘ นี้ 
 เทานั้น จึงล้ําเลศิ เปนประธาน สูงสุด และประเสริฐกวามรรคของสมณ- 
 *พราหมณเปนอันมากผูถือลทัธิอื่น เพราะฉะน้ัน อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวา 
 มรรคทั้งหลาย ฯ 
      [๕๙๒] สัมมาทิฐิเปนวิราคะเพราะความเห็น สัมมาสังกัปปะเปนวิราคะ 
 เพราะความดําริ สัมมาวาจาเปนวิราคะเพราะความกําหนด สัมมากัมมันตะเปน 



 วิราคะเพราะความต้ังขึ้นไวชอบ สัมมาอาชีวะเปนวิราคะเพราะชําระอาชีวะให 
 ผองแผว สัมมาวายามะเปนวริาคะเพราะประคองไว สัมมาสติเปนวิราคะเพราะ 
 ต้ังมั่น สัมมาสมาธิเปนวิราคะเพราะไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะ 
 ต้ังมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะเลือกเฟน วิริยสัมโพชฌงคเปน 
 วิราคะเพราะประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะแผซานไป ปสสัทธิ- 
 *สัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความ 
 ไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความพิจารณาหาทาง สัทธาพละ 
 เปนวิราคะเพราะความไมหวัน่ไหวไปในความไมมีศรัทธา วริิยพละเปนวิราคะ 
 เพราะความไมหว่ันไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนวิราคะเพราะความไม 
 หว่ันไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวไปใน 
 อุทธัจจะ ปญญาพละเปนวิราคะเพราะความไมหว่ันไหวไปในอวิชชา สัทธินทรีย 
 เปนวิราคะ เพราะความนอมใจเชื่อ วิริยินทรียเปนวิราคะเพราะความประคอง 
 ไว  สตินทรียเปนวิราคะเพราะความต้ังมั่น สมาธินทรียเปนวิราคะเพราะความไม 
 ฟุงซาน ปญญินทรียเปนวิราคะเพราะความเห็น อินทรียเปนวิราคะเพราะอรรถวา 
 เปนใหญ พละเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปนวิราคะเพราะ 
 อรรถวานําออกไป มรรคเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนวิราคะ 
 เพราะอรรถวาต้ังมั่น สัมมัปปธานเปนวิราคะเพราะอรรถวาเร่ิมต้ังไว อิทธิบาทเปน 
 วิราคะเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนของถองแท 
 สมถะเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนวิราคะเพราะอรรถวาพิจารณา 
 เห็น สมถวิปสสนาเปนวิราคะเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่คูกันเปน 
 วิราคะเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาสํารวม 
 จิตตวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวา 
 เห็น วิโมกขเปนวิราคะเพราะอรรถวาพนวิเศษ วิชชาเปนวิราคะเพราะอรรถวา 
 แทงตลอด วิมุติเปนวิราคะเพราะอรรถวาสละ ขยญาณเปนวิราคะเพราะอรรถวา 
 ตัดขาด ฉันทะเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนวิราคะเพราะอรรถวา 
 เปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนที่รวม เวทนาเปนวิราคะเพราะ 
 อรรถวาเปนที่ประชุมลง สมาธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปน 
 วิราคะเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนธรรมที่ยิง่กวา 
 ธรรมน้ันๆวิมุติเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนสารธรรม สัมมาทิฐิเปนมรรค 
 เพราะความเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรคเพราะความดําริ ฯลฯ นิพพานอัน 
 หยั่งลงในอมตะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที่สุด วิราคะเปนมรรคอยางนี้ ฯ 
      [๕๙๓] วิมุติเปนผลอยางไร ในขณะโสดาปตติผล สัมมาทิฐิดวยอรรถ 
 วาเห็น พนจากมิจฉาทิฐิ พนจากกิเลสทีเ่ปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธและ 



 จากสรรพนิมิตภายนอก วิมุติมีวิมุติเปนอารมณ มีวิมุติเปนโคจร เขามา 
 ประชุมในวิมุติ ต้ังอยูในวิมุติ ประดิษฐานอยูในวิมุติ วิมุติในคําวา วิมุตฺติ 
 นี้มี ๒ คือ นิพพาน เปนวิมุติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะสัมมาทิฐิมีนิพพาน 
 เปนอารมณ เปนวิมุติ ๑ เพราะฉะน้ัน วิมุติจึงเปนผล สัมมาสงักัปปะดวยอรรถ 
 วาดําริ พนจากมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนดพนจาก 
 มิจฉาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาต้ังไวดวยดี พนจากมิจฉากมัมนัตะ 
 ฯลฯ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีพใหผองแผว พนจากมิจฉาอาชีวะ ฯลฯ 
 สัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว พนจากมิจฉาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ 
 ดวยอรรถวาต้ังมั่น พนจากมิจฉาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน 
 พนจากมิจฉาสมาธิ พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสังกัปปะเปนตนนั้น จากขันธ 
 และจากสรรพนิมิตรภายนอก วิมุติมีวิมุติเปนอารมณ มีวิมติุเปนโคจร ประชุม 
 เขาในวิมุติ ต้ังอยูในวิมุติ ประดิษฐานอยูในวิมุติ วิมุติในคําวา วิมุตฺติ นี้มี ๒ 
 คือ นิพพานเปนวิมุติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเปนอารมณเปนวิมุติ 
 ๑ เพราะฉะน้ัน วิมุติจึงเปนผล ฯ 
      [๕๙๔] ในขณะสกทาคามิผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมา 
 สมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆพนจากกิเลสทีเ่ปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้น 
 จากขันธและจากสรรพนิมิตรภายนอก ... เพราะฉะนั้น วิมุติจึงเปนผล ฯ 
      [๕๙๕] ในขณะอนาคามิผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมา 
 สมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กาม 
 ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอยีดๆพนจากกิเลสทีเ่ปนไปตามมิจฉาทิฐิ 
 เปนตนนั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตรภายนอก ... เพราะฉะน้ัน วิมุติ 
 จึงเปนผล ฯ 
      [๕๙๖] ในขณะอรหัตผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธ ิ
 ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมพนจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 
 มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัยพนจากกิเลสทีเ่ปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้น 
 จากขันธและจากสรรพนิมิตรภายนอก วิมุติมีวิมุติเปนอารมณ มีวิมุติเปนโคจร 
 ประชุมเขาในวมิุติ ต้ังอยูในวิมุติ ประดิษฐานอยูในวิมุติ วิมุติในคําวา วิมุตฺติ 
 นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิมุติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเปนอารมณ 
 เปนวิมุติ ๑ เพราะฉะน้ัน วิมุติจึงเปนผล ฯ 
      [๕๙๗] สัมมาทิฐิเปนวิมุติเพราะความเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนวิมุติ 
 เพราะความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนวมิุติ เพราะความต้ังไวมั่น ฯลฯ 
 อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวิมุติเพราะความพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนวมิุติ 



 เพราะความไมหว่ันไหวไปในความไมมีศรัทธา ฯลฯ ปญญาพละเปนวิมุติ 
 เพราะความไมหว่ันไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนวิมุติเพราะความนอมใจเชื่อ 
 ฯลฯ ปญญินทรียเปนวิมุติเพราะความเห็น อนิทรียเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนใหญ 
 พละเปนวิมุติเพราะอรรถวาไมหว่ันไหว โพชฌงคเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนเคร่ือง 
 นําออก มรรคเปนวิมุติ เพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนวิมุติเพราะอรรถวา 
 ต้ังมั่น สัมมัปปธานเปนวิมุติเพราะอรรถวาเร่ิงต้ังไว อิทธิบาทเปนวิมุติเพราะ 
 อรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวมิุติเพราะอรรถวาเปนของถองแท สมถะเปนวมิุติ 
 เพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนวิมุติเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถวิปสสนา 
 เปนวิมุติเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูกนัเปนวิมุติเพราะอรรถวา 
 ไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนวมิุติเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนวิมุติเพราะ 
 อรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิเปนวิมุติเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนวิมุติ 
 เพราะอรรถวาพน วิชชาเปนวิมุติเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุติเปนวิมุติเพราะอรรถ 
 วาสละ ญาณในความไมเกดิขึน้เปนวิมุติ เพราะอรรถวาระงับ ฉันทะเปนวมิุติ 
 เพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการ เปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปน 
 วิมุติเพราะอรรถวาเปนที่รวม เวทนาเปนวิมติุเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม สมาธ ิ
 เปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญา 
 เปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุติเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปน 
 สารธรรม นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนวมิุติเพราะอรรถวาเปนที่สุด วิมติุเปนผล 
 อยางนี้ วิราคะ เปนมรรค วิมุติเปนผล ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                         จบวิราคกถา ฯ 
                         ----------- 
                     ยุคนัทธวรรค ปฏิสัมภิทากถา 
      [๕๙๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
 แขวงเมืองพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุเบญจวัคคียวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสุด ๒ ประการนี้ บรรพชิตไมควรเสพ สวนสุด ๒ 
 ประการเปนไฉน คือ การประกอบความพัวพันกามสุขในกามทั้งหลาย อันเปน 
 ของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ 
 ดวยประโยชน ๑ การประกอบการทําตนใหลําบาก เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ 
 ไมประกอบดวยประโยชน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาอันไมเกี่ยวของ 
 สวนสุดทั้ง ๒ ประการนี้นั้น ตถาคตตรัสรูแลว ทําจักษุทําญาณ (เห็นประจักษ 
 รูชัด) ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌมิาปฏิปทาที่ตถาคตตรัสรูแลว ทําจักษุ ทําญาณ เปนไป 



 เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพานน้ัน เปนไฉน 
 อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 มัชฌิมาปฏิปทาน้ีนั้นแล ตถาคตตรัสรูแลว ทําจักษุ ทําญาณ ยอมเปนไป 
 เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน ฯ 
      [๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ แมความเกิด 
 ก็เปนทุกข แมความแกก็เปนทุกข แมความปวยไขกเ็ปนทกุข แมความตายก็เปนทกุข 
 ความประจวบกับสัตวและสังขารอันไมเปนที่รักเปนทุกข ความพลัดพรากจากสัตว 
 และสังขารอันเปนที่รักเปนทุกข แมความไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกข โดยยอ 
 อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทยัสจันี้แล คือ ตัณหาอันให 
 เกิดในภพตอไป อันสหรคตดวยความกําหนัดดวยสามารถความเพลิดเพลนิ เปนเหตุ 
 ใหเพลินในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยสัจนีแ้ล คือ ความดับตัณหาน้ันแลโดยความสํารอกไมเหลือ 
 ความสละ ความสละคืน ความปลอย ความไมพัวพัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้แล คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฐิ 
 ฯลฯ สัมมาสมาธิ ฯ 
      [๖๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง 
 เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ียัง 
 ไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรากําหนด 
 รูแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกดิขึ้น 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยัอริยสัจ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย 
 ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขสมุทยัอริยสัจนี้นั้นแล ควรละ ฯลฯ 
 เราละไดแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกดิขึ้น 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย 
 ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล ควรทําใหแจง ฯลฯ 
 เราทําใหแจงแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกดิขึ้น 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลาย 



 ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรเจริญ 
 ฯลฯ เราไดเจริญแลว ฯ 
      [๖๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ยถาภูตญาณทัสนะมีวนรอบ ๓ มีอาการ 
 ๑๒ ดวยประการฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา ยังไมหมดจดดี เพียงใด 
 เราก็ยังไมปฏิญาณวา ไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทั้ง 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา 
 และมนุษย เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเมื่อใดแล ยถาภูตญาณทัสนะมีวนรอบ 
 ๓ มีอาการ ๑๒ ดวยประการฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา หมดจดดีแลว 
 เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธญิาณในโลกพรอมทั้ง 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา 
 และมนุษย ก็แลญาณทัสนะเกดิขึ้นแกเราวา เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้ 
 มีในที่สุด บัดน้ี ไมมีการเกิดในภพตอไป พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้ 
 จบลงแลว ภิกษุปญจวัคคียชื่นชมยินดีพระพุทธภาษิตของพระผูมีพระภาค ก็แล 
 เมื่อพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี 
 ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแกทานพระโกณฑัญญะวาสิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิขึ้น 
 เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา ฯ 
      ก็เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแลว ภุมมเทวดา ก็ประกาศ 
 กองวา พระผูมีพระภาคทรงยังธรรมจักรอนัประเสริฐนี้ ที่สมณพราหมณ 
 เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกใหเปนไปไมได ใหเปนไปแลว ที่ปา 
 อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เทวดาชั้นจาตุมมหาราชไดฟงเสียงของ 
 ภุมมเทวดาแลว ฯลฯ เทวดาชัน้ดาวดึงส เทวดาชั้นยามา เทวดาชั้นดุสิต เทวดา 
 ชั้นนิมมานรดี เทวดาชั้นปรนมิมิตวสวัตดี เทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมก็ประกาศ 
 กองวา พระผูมีพระภาคทรงยังธรรมจักรอนัประเสริฐนี้ ที่สมณพราหมณ เทวดา 
 มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปไมได ใหเปนไปแลว ที่ปา 
 อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ฯ 
      เพราะเหตุดังนี้แล โดยขณะระยะครูเดยีวนั้น เสียงก็บันลอืลั่นไป 
 จนตลอดพรหมโลก และหมื่นโลกธาตุนี้ ก็สะเทือนสะทานหวัน่ไหว อนึ่ง 
 แสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ก็ปรากฏขึน้ในโลก ลวงเสียซ่ึงเทวานุภาพ 
 ของเทวดาทัง้หลาย ฯ 
      คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเปลงอุทานวา ทานผูเจริญ ภิกษุ 
 โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ทานผูเจริญ ภิกษุโกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะ 
 อุทานดังนี้แล ทานโกณฑัญญะจึงมีนามวา อญัญาโกณฑัญญะ ดังนี้ ฯ 
      [๖๐๒] จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 



 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ คําวา จักษุเกิดขึน้ ... แสงสวาง 
 เกิดขึ้น นี้ เพราะอรรถวากระไร 
      คําวา จักษุเกิดขึ้น เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดขึ้น เพราะ 
 อรรถวารู คําวา ปญญาเกิดขึน้ เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกิดขึน้ 
 เพราะอรรถวาแทงตลอด คําวา แสงสวาง เกิดขึ้น เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม 
 แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของธรรม 
 ปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปนโคจร 
 ของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้น 
 เปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในธรรม 
 ทั้งหลายวา ธรรมปฏิสัมภิทา ฯ 
      ความเห็นเปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความ 
 แทงตลอดเปนอรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนอารมณ 
 และเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใดเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา 
 อรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใดเปนโคจรของอรรถ 
 ปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทาน 
 จึงเรียกญาณในอรรถทั้งหลายวา อรรถปฏิสัมภิทา ฯ 
      การกลาวพยัญชนะนิรุติเพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนะ 
 นิรุติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการ นิรุติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจร 
 ของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลาใด เปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทา 
 ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลาใดเปน 
 โคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทา 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในนิรุติทั้งหลายวา นิรุติปฏิสัมภิทา ฯ 
      ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ 
 ๕ ประการ ญาณในนิรุติ ๑๐ ประการ เปนอารมณและ เปนโคจรของปฏิภาณ 
 ปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใดเปนอารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรม 
 เหลานั้นเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใด เปนโคจร 
 ของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ฯ 
      [๖๐๓] จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแลควรกําหนดรู ฯลฯ 
 เรากําหนดรูแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น ญาณ เกิดขึ้น ปญญาเกิดขึ้น วิชชาเกิดขึน้ 
 แสงสวางเกิดขึน้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 



      คําวา จักษุเกิดขึ้น เพราะอรรถวาเห็น ... คําวา แสงสวางเกิดขึ้น 
 เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ... แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณ 
 และเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ... เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณ 
 ทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ในทุกขอริยสัจมีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ 
 ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ 
      [๖๐๔] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่เราไมเคย 
 ไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทัยสัจ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นัน้แล ควรละ ฯลฯ 
 เราละไดแลว ฯลฯ ในทุกขสมุทัยอริยสัจ มธีรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ 
 ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ 
      จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา 
 นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย 
 ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธ อริยสัจนี้นั้นแล ควรทําใหแจง ฯลฯ 
 เราทําใหแจงแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ 
 ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ 
      จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคย ไดฟง 
 มากอนวา ก็ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เรา 
 เจริญแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ 
 มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ ๑๖๐ 
 มีญาณ ๒๔๐ ฯ 
      [๖๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา การพิจารณาเห็นกาย ในกายน้ี ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟง 
 มากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกาย ในกายน้ีนัน้แล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว 
 การพิจารณาเห็น เวทนาในเวทนาทั้งหลายน้ี ฯลฯ การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้ 
 ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย 
 ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายน้ี ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟง 
 มากอนวา ก็การพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลายน้ีนั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ 
 เราเจริญแลว ฯ 
      จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคย ไดฟง 



 มากอนวา การพิจารณาเห็นกายในกายน้ี ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นแล 
 ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น ญาณเกิดขึน้ ปญญาเกิดขึน้ 
 วิชชาเกิดขึ้น แสงสวางเกิดขึ้น เพราะอรรถวากระไร 
      จักษุเกิดขึ้น เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดขึ้น เพราะอรรถวารู 
 คําวา ปญญาเกิดขึ้น เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกิดขึ้น เพราะอรรถวา 
 แทงตลอด คําวา แสงสวาง เกิดขึ้น เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม 
 แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและโคจรแหงธรรม 
 ปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้น 
 เปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรม 
 เหลานั้นเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณใน 
 ธรรมทั้งหลายวา ธรรมปฏิสัมภิทา ฯ 
      ความเห็นเปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความ 
 แทงตลอดเปนอรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนอารมณ 
 และเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใดเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา 
 อรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใดเปนโคจรของอรรถ- 
 *ปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงเรียกญาณในอรรถทั้งหลายวาอรรถปฏิสัมภิทา ฯ 
      การกลาวพยัญชนะนิรุติเพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนะ 
 นิรุติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการ นิรุติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจร 
 ของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลาใดเปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทา 
 ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลาใดเปน 
 โคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทา 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในนิรุติทั้งหลายวานิรุติปฏิสัมภิทา ฯ 
      ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ 
 ประการ ญาณในนิรุติ ๑๐ ประการ เปนอารมณและเปนโคจรของปฏิภานปฏิสัมภิทา 
 ญาณในธรรมเหลาใดเปนอารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลานั้น 
 เปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใดเปนโคจรของปฏิภาน 
 ปฏิสัมภิทาญาณในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น 
 ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาในสติปฏฐานคือการ 
 พิจารณาเห็นกายในกาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ 
 การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายน้ี ฯลฯ การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้ 



 ฯลฯ ฯ 
      จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมา 
 กอนวา การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายน้ี ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง 
 เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นธรรมใน 
 ธรรมทั้งหลายน้ีนั้น ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในสติปฏฐานคือ 
 การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ 
 มีญาณ ๖๐ ในสติปฏฐาน ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ ๑๒๐ 
 มีญาณ ๒๔๐ ฯ 
      [๖๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะ 
 และปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธาน 
 สังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอนัยิ่งดวยจิตและปธานสังขารนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกดิขึ้นในธรรมทัง้หลายท่ีเรา 
 ไมเคยฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขาร 
 นี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมา 
 กอนวา ก็อิทธบิาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้นั้นแล 
 ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯ 
      [๖๐๗] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยได 
 ฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอนัยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารน้ี 
 ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ 
 อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอนัยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารน้ีนั้นแล ควรเจริญ 
 ฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น ... แสงสวางเกิดขึ้น เพราะอรรถวา 
 สวางไสว ... ฯ 
      จักษุเปนธรรม ... เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา 
 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธาน 
 สังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯลฯ อิทธิบาท 
 ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบ 
 ดวยสมาธิอันยิง่ดวยจิตและปธานสังขารนี้ ฯ 
      จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมา 
 กอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ฯลฯ 
 จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ 
 อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอนัยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้นั้นแล ควรเจริญ 
 ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและ 



 ปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ในอิทธิบาท 
 ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ ๑๒๐ มีญาณ ๒๔๐ ฯ 
      [๖๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย 
 ที่พระวิปสสีโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทัย สมุทยั ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีพระวิปสสีโพธิสัตวไมเคยไดฟง 
 มากอนวา นิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิตของพระวิปสสีโพธิสัตว มีธรรม 
 ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ี 
 พระสิขีโพธิสัตว ฯลฯ พระเวสสภูโพธิสัตว ฯลฯ พระกกุสันธโพธิสัตว ฯลฯ 
 พระโกนาคมนโพธิสัตว ฯลฯ พระกัสสปโพธิสัตว ไมเคยไดฟงมากอนวา 
 สมุทัย สมุทัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีพระกัสสปโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา นิโรธ นิโรธ ในไวยกรณ- 
 ภาษิตของพระกัสสปโพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุติ ๒๐ 
 มีญาณ ๔๐ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกดิขึ้นในธรรมทัง้หลายท่ีพระ- 
 *โคดมโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทัย สมุทัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ 
 แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีพระโคดมโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา 
 นิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิตของพระโคดมโพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ 
 ๑๐ มีนิรุติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ ฯ 
      ในไวยากรณภาษิต ๗ ของพระโพธิสัตว ๗ องค มีธรรม ๗๐ มีอรรถ 
 ๗๐ มีนิรุติ ๑๔๐ มีญาณ ๒๘๐ ฯ 
      [๖๐๙] จักษุ ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา 
 เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ตลอดหมดดวย 
 ปญญา อรรถวารูยิ่ง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวารูยิ่ง 
 แหงอภิญญา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ฯลฯ อรรถ 
 วากําหนดรูแหงปริญญา ฯลฯ อรรถวาละแหงปหานะ ฯลฯ อรรถวาเจริญแหง 
 ภาวนา ฯลฯ ฯ 
      จักษุ ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา เรา 
 รูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา 
 อรรถวาทําใหแจง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทําใหแจง 
 แหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในอรรถ 
 วารูยิ่งแหงอภิญญา ในอรรถวากําหนดรูแหงปริญญา ในอรรถวาละแหงปหานะ 
 ในอรรถวาเจริญแหงภาวนา ในอรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๑๒๕ 



 มีอรรถ ๑๒๕ มีนิรุติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ ฯ 
      [๖๑๐] จักษุ ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวากองแหงขันธทั้งหลาย 
 เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวย 
 ปญญา อรรถวากอง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวากอง 
 แหงขันธทั้งหลาย มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ ญาณ ๑๐๐ 
 จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นวา อรรถวาทรงไวแหงธาตุทั้งหลาย ฯลฯ 
 อรรถวาบอเกิดแหงอายตนะท้ังหลาย อรรถวาปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรม 
 ทั้งหลาย อรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม เรารูแลว เห็นแลว 
 ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอด หมดดวยปญญา อรรถวาปจจัย 
 ไมปรุงแตง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาปจจัยไมปรุง 
 แตงแหงอสังขตธรรม มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ใน 
 อรรถวากองแหงขันธทั้งหลาย ในอรรถวาทรงไวแหงธาตุทั้งหลาย ในอรรถวา 
 บอเกิดแหงอายตนะท้ังหลาย ในอรรถวาปจจัยปรุงแตงแหงอสังขตธรรมทั้งหลาย 
 ในอรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ ๑๒๕ มี 
 นิรุติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ ฯ 
      [๖๑๑] จักษุ ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาทนไดยากแหงทุกข 
 เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา 
 อรรถวาทนไดยาก ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทนไดยาก 
 แหงทุกข มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯ 
 แสงสวางเกิดขึน้วา อรรถวาเหตุใหเกิดแหงสมุทัย ฯลฯ อรรถวาดับแหงนิโรธ 
 อรรถวาเปนทางแหงมรรค เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อรรถวาเปนทางที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา 
 ไมมี ในอรรถวาเปนทางแหงมรรค มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ 
 มีญาณ ๑๐๐ ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๑๐๐ มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรุติ ๒๐๐ มี 
 ญาณ ๔๐๐ ฯ 
      [๖๑๒] จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาความแตกฉานใน 
 อรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูก 
 ตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อรรถวาความแตกฉานในอรรถ เราไมถูกตองแลว 
 ดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาความแตกฉานในอรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา มี 
 ธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง 
 เกิดขึ้นวา อรรถวาความแตกฉานในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา อรรถวาความ 
 แตกฉานในนิรุติแหงนิรุติปฏิสัมภิทา อรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณแหง 
 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตอง 



 แลวตลอดหมดดวยปญญา อรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณ ที่เราไมถูกตองแลว 
 ไมมี ในอรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๒๕ 
 มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในปฏิสัมภิทา ๔ มีธรรม ๑๐๐ 
 มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรุติ ๒๐๐ มีญาณ ๔๐๐ ฯ 
      [๖๑๓] จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา อินทรียปโรปริยัติญาณ 
 เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวย 
 ปญญา อินทรียปโรปริยัติญาณ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ใน 
 อินทรียปโรปริยัติญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 
 จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอนุสยัของ 
 สัตวทั้งหลาย ฯลฯ ยมกปาฏหิาริยญาณ มหากรุณาสมาปตติญาณ อนาวรณ- 
 *ญาณ เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมด 
 ดวยปญญา อนาวรณญาณ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอนาวรณ- 
 *ญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ใน 
 พุทธธรรม ๖ มีธรรม ๑๕๐ มีอรรถ ๑๕๐ มีนิรุติ ๓๐๐ มีญาณ 
 ๖๐๐ ในปกรณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๘๕๐ มีอรรถ ๘๕๐ มีนิรุติ ๑๗๐๐ 
 มีญาณ ๓๔๐๐ ฉะนี้แล ฯ 
                         จบปฏิสัมภิทากถา 
                         ------------ 
                     ยุคนัทธวรรค ธรรมจักรกถา 
      [๖๑๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล 
 พระนครพาราณสี ฯลฯ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานพระโกณฑัญญะ จึงมีชื่อวา 
 อัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้ ฯ 
      จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ี 
 เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ... คําวา แสงสวางเกิดขึน้เพราะอรรถ 
 วาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ญาณเปนธรรม ความรูเปนอรรถ 
 ปญญาเปนธรรม ความรูทั่วเปนอรรถ วิชชาเปนอรรถ ความแทงตลอดเปนธรรม 
 แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ 
 เปนที่ต้ังแหงทุกข เปนที่ต้ังแหงสัจจะ มีสัจจะเปนอารมณ มีสจัจะเปน 
 โคจร สงเคราะหเขาในสัจจะ นับเนื่องในสัจจะ เขามาประชมุในสัจจะ 
 ต้ังอยูในสัจจะ ประดิษฐานอยูในสัจจะ ฯ 
      [๖๑๕] ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺกํ นี้ เพราะอรรถวา 



 กระไร ฯ 
 ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวาพระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป 
 ทรงใหจักรและธรรมเปนไป ทรงใหจักรเปนไปโดยธรรม ทรงใหจักรเปนไป 
 โดยการประพฤติเปนธรรม ทรงดํารงอยูในธรรมใหจักรเปนไป ทรง 
 ประดิษฐานอยูในธรรมใหจักรเปนไป ทรงใหประชาชนประดิษฐานอยูในธรรม 
 ใหจักรเปนไป ทรงบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจักรเปนไป ทรงยังประชาชน 
 ใหบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจักรเปนไป ทรงบรรลุถึงความยอดเยีย่มใน 
 ธรรมใหจักรเปนไป ทรงใหประชาชนใหบรรลุถึงความยอดเยี่ยมในธรรมให 
 จักรเปนไป ทรงบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรมใหจักรเปนไป ทรงให 
 ประชาชนบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรมใหจักรเปนไป ทรงสักการะธรรมให 
 จักรเปนไป ทรงเคารพธรรมใหจักรเปนไป ทรงนับถือธรรมใหจักรเปนไป 
 ทรงบูชาธรรมใหจักรเปนไป ทรงนอบนอมธรรมใหจักรเปนไป ทรงมีธรรม 
 เปนธงใหจักรเปนไป ทรงมีธรรมเปนยอดใหจักรเปนไป ทรงมีธรรมเปน 
 ใหญใหจักรเปนไป ชื่อวาธรรมจักรเพราะอรรถวา ก็ธรรมจักรน้ันแล สมณะ 
 พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปไมได ชื่อ 
 วาธรรมจักรเพราะอรรถวาสัทธินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมนั้นเปนไป ... 
 ปญญินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมน้ันเปนไป สัทธาพละเปนธรรม ... 
 ปญญาพละเปนธรรม สติสัมโพชฌงคเปนธรรม ... อุเบกขาสัมโพชฌงค 
 เปนธรรม สัมมาทิฐิเปนธรรม ... สัมมาสมาธิเปนธรรม อินทรียเปน 
 ธรรมเพราะอรรถวาเปนใหญ พละเปนธรรมเพราะอรรถวาไมหว่ันไหว โพชฌงค 
 เปนธรรมเพราะอรรถวานําออก มรรคเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐาน 
 เปนธรรมเพราะอรรถวาต้ังมั่น สัมมัปปธานเปนธรรมเพราะอรรถวาต้ังไว อิทธ-ิ 
 *บาทเปนธรรมเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนของแท 
 สมถะเปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนธรรมเพราะอรรถวาพิจารณา 
 เห็น สมถวิปสสนาเปนธรรมเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปน 
 คูเปนธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน ศีลวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวา 
 สํารวม จิตตวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิเปนธรรม 
 เพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนธรรมเพราะอรรถวาพน วิชาเปนธรรมเพราะ 
 อรรถวาแทงตลอด วิมุติเปนธรรมเพราะอรรถวาบริจาค ญาณในความ 
 สิ้นไปในธรรมเพราะอรรถวาตัดขาด ญาณในความไมเกดิขึน้เปนธรรมเพราะ 
 อรรถวาระงับ ฉันทะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนธรรม 
 เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่รวม เวทนา 
 เปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม สมาธิเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนประธาน 



 สติเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนธรรมเพราะอรรถวายิ่งกวาธรรม 
 นั้นๆ วิมุติเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนแกนสาร นิพพานอันหยั่งลงในอมตะ 
 เปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ 
      [๖๑๖] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยได 
 ฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนีน้ั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรากําหนดรูแลว คําวา 
 จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึน้เพราะอรรถวา 
 กระไร ฯ 
      คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะ 
 อรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ 
 สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ต้ังแหงทุกข ... 
 ประดิษฐานอยูในสัจจะ ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺกํ นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปน 
 ไป ... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรม 
 นั้นๆ เปนไป ฯ 
      [๖๑๗] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่เราไมเคย 
 ไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นัน้แล ควรละ ฯลฯ 
 เราละไดแลว คาํวา จักษุเกิดขึน้เพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง 
 เกิดขึ้น เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น 
 เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ 
 สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการนี้ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ต้ังแหงสมุทัย 
 เปนที่ต้ังแหงสัจจะ ฯลฯ เปนที่ต้ังแหงนิโรธ เปนที่ต้ังแหงมรรค เปนที่ต้ังแหง 
 สัจจะ มีสัจจะเปนอารมณ ... ประดิษฐานอยูในสัจจะ ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺกํ นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปน 
 ไป ... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรม 
 นั้นๆ เปนไป ฯ 
      [๖๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา การพิจารณาเห็นกายในกายน้ี ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ 
 การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอน 
 วา การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้ ฯลฯ การพิจารณาเห็นจิตในจิต 
 นี้ ฯลฯ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายน้ี ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว 
 จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ 
 การพิจารณาเห็นกายในกายนี้ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ี 
 เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นัน้แล ควรเจริญ ฯลฯ 
 เราเจริญแลว คําวา จักษุ เกิดขึน้เพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง 
 เกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯ 
      คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น 
 เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ 
 สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ต้ังแหงกาย 
 เปนที่ต้ังแหงสติปฏฐาน ฯลฯ เปนที่ต้ังแหงเวทนา เปนที่ต้ังแหงสติ- 
 *ปฏฐาน ฯลฯ เปนที่ต้ังแหงจิต เปนที่ต้ังแหงสติปฏฐาน เปนที่ต้ังแหงธรรม 
 เปนที่ต้ังแหงสติปฏฐาน มีสติปฏฐานเปนอารมณ ... ประดิษฐานอยูในสติ- 
 *ปฏฐาน ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺกํ นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปน 
 ไป ... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรม 
 นั้นๆ เปนไป ฯ 
      [๖๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะ 
 และปธานสังขารนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะ 
 และปธานสังขารนี้นั้นแลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ 
 แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบ 
 ดวยสมาธิอันยิง่ดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอัน 
 ยิ่งดวยจิตและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสา 
 และปธานสังขารนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสา 
 และปธานสังขารนี้นั้นแล  ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯ 



      จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา 
 อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอนัยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารน้ี จักษุ ฯลฯ แสง 
 สวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวย 
 สมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว 
 คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถ 
 วากระไร ฯ 
       คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ... คําวา แสงสวางเกดิขึ้นเพราะ 
 อรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ... แสงสวางเปนธรรม ความ 
 สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ต้ังแหง 
 ฉันทะเปนที่ต้ังแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปนอารมณ ... ประดิษฐานอยูใน 
 อิทธิบาท ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺกํ นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปน 
 ไป ... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงให 
 ธรรมน้ันๆ เปนไป ฯ 
      จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึน้ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมา 
 กอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ จักษุ ฯลฯ 
 แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบ 
 ดวยสมาธิอันยิง่ดวยวิริยะและปธานสังขารนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว 
 คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะ 
 อรรถวากระไร ฯ 
      คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น 
 เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ 
      จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ 
 สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ต้ังแหงวิริยะ 
 เปนที่ต้ังแหงอิทธิบาท ฯลฯ เปนที่ต้ังแหงจิต เปนที่ต้ังแหงอิทธิบาท เปนทีต้ั่ง 
 แหงวิมังสา เปนที่ต้ังแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปนอารมณ มีอิทธิบาทเปนโคจร 
 สงเคราะหเขาในอิทธิบาท นับเนื่องในอิทธิบาท เขามาประชมุในอิทธิบาท ต้ัง 
 อยูในอิทธิบาท ประดิษฐานอยูในอิทธิบาท ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺกํ นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปน 
 ไป ... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงให 



 ธรรมน้ันๆ เปนไป ฯ 
                        จบธรรมจักรกถา ฯ 
                        -------------- 
                      ยุคนัทธวรรค โลกุตรกถา 
      [๖๒๐] ธรรมเหลาไหนเปนโลกุตระ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
 อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔ 
 สามัญผล ๔ และนิพพาน ธรรมเหลานี้เปนโลกุตระ ฯ 
      ชื่อวาโลกุตระ ในคําวา โลกุตฺตรา นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาโลกุตระ เพราะอรรถวา ขามพนโลก ขามพนแตโลก ขามไป 
 จากโลก ลวงพนโลก ลวงพนโลกอยู เปนอดิเรกในโลก สลัดออกแตโลก 
 สลัดออกจากโลก สลัดไปจากโลก สลัดออกไปจากโลก สละออกแตโลก 
 สละออกจากโลก สละออกไปจากโลก ไมต้ังอยูในโลก ไมดํารงอยูในโลก 
 ไมติดอยูในโลก ไมเปอนในโลก ไมไลในโลก ไมไลดวยโลก ไมฉาบในโลก 
 ไมฉาบดวยโลก หลุดไปในโลก หลุดไปจากโลก พนไปจากโลก หลุดพนไป 
 แตโลก ไมเกี่ยวของในโลก ไมเกี่ยวของดวยโลก พรากออกแตโลก พราก 
 ออกจากโลก พรากออกไปแตโลก หมดจดแตโลก หมดจดกวาโลก หมดจด 
 จากโลก สะอาดแตโลก สะอาดกวาโลก สะอาดจากโลก ออกแตโลก ออก 
 จากโลก ออกไปจากโลก เวนแตโลก เวนจากโลก เวนไปจากโลก ไมของ 
 ในโลก ไมยึดในโลก ไมพัวพันในโลก ตัดโลกขาดอยู ตัดโลกขาดแลว 
 ใหโลกระงับอยู ใหโลกระงับแลว ไมกลับมาสูโลก ไมเปนคติของโลก 
 ไมเปนวิสัยของโลก ไมเปนสาธารณะแกโลก สํารอกโลก ไมเวียนมาสูโลก 
 ละโลก ไมยังโลกใหเกิด ไมลดโลก นําโลก กาํจัดโลก ไมอบโลกใหงาม 
 ลวงโลก ครอบงําโลกต้ังอยู ฉะนี้แล ฯ 
                          จบโลกุตรกถา 
                          ---------- 
                       ยุคนัทธวรรค พลกถา 
      [๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พละ ๕ ประการนี้แล ฯ 
      อีกอยางหนึ่ง พละ ๖๘ ประการ คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ 
 สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ ปฏิสังขานพละ ภาวนาพละ 
 อนวัชชพละ สังคาหพละ ขันติพละ ปญญัตติพละ นิชฌัตติพละ อิสริยพละ 
 อธิษฐานพละ สมถพละ วิปสสนาพละ เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ ขีณา- 



 *สวพละ ๑๐ อิทธิพละ ๑๐ ตถาคตพละ ๑๐ ฯ 
      [๖๒๒] สัทธาพละเปนไฉน ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวา ไม 
 หว่ันไหวไปในความไมศรัทธา เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม เพราะความ 
 วาครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพราะความวาเปนความสะอาดในเบ้ืองตนแหงปฏิเวธ 
 เพราะความวาเปนที่ต้ังมั่นแหงจิต เพราะความวาเปนที่ผองแผวแหงจิต เพราะ 
 ความวาเปนเครื่องบรรลุคุณวิเศษ เพราะความวาแทงตลอดธรรมที่ยิ่ง เพราะความ 
 วาตรัสรูสัจจะ เพราะความวาใหการกบุคคลต้ังอยูเฉพาะในนโิรธ นี้เปนสัทธาพละ ฯ 
      วิริยพละเปนไฉน ชื่อวาวิริยพละ เพราะอรรถวา ไมหว่ันไหวไปใน 
 ความเกียจคราน เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการก 
 บุคคลต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนวิริยพละ ฯ 
      สติพละเปนไฉน ชื่อวาสติพละ เพราะอรรถวา ไมหว่ันไหวไปในความ 
 ประมาท เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคล 
 ต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนสติพละ ฯ 
      สมาธิพละเปนไฉน ชื่อวาสมาธิพละ เพราะอรรถวา ไมหว่ันไหวไปใน 
 อุทธัจจะ เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการบุคคล 
 ต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนสมาธิพละ ฯ 
      ปญญาพละเปนไฉน ชื่อวาปญญาพละ เพราะอรรถวา ไมหว่ันไหวไป 
 ในความประมาท เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการก 
 บุคคลต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนปญญาพละ ฯ 
      [๖๒๓] หิริพละเปนไฉน ชือ่วาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายกาม- 
 *ฉันทะดวยเนกขัมมะ ละอายพยาบาทดวยความไมพยาบาท ละอายถีนมทิธะดวย 
 โลกสัญญา ละอายอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ละอายวิจกิิจฉาดวยธรรมววัตถาน 
 ละอายอวชิชาดวยญาณ ละอายอรติดวยความปราโมทย ละอายนิวรณดวยปฐมฌาน 
 ฯลฯ ละอายสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปนหิริพละ ฯ 
      โอตตัปปพละเปนไฉน ชื่อวาโอตตัปปพละ เพราะอรรถวา เกรงกลัว 
 กามฉันทะดวยเนกขัมมะ ฯลฯ เกรงกลัวสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปน 
 โอตตัปปพละ ฯ 
      ปฏิสังขานพละเปนไฉน ชือ่วาปฏิสังขานพละ เพราะอรรถวา พิจารณา 
 กามฉันทะดวยเนกขัมมะ ฯลฯ พิจารณาสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปน 
 ปฏิสังขานพละ ฯ 
      [๖๒๔] ภาวนาพละเปนไฉน ชื่อวาภาวนาพละ เพราะอรรถวา พระ 
 โยคาวจรเมื่อละกามฉันทะยอมเจริญเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาทยอมเจริญความไม 
 พยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลสยอมเจริญอรหัตมรรค นี้เปนภาวนาพละ ฯ 



      อนวัชชพละเปนไฉน ชื่อวาอนวัชชพละ เพราะอรรถวา ในเนกขัมมะ 
 ไมมีโทษนอยหนึ่ง เพราะละกามฉันทะไดแลว ในความไมพยาบาทไมมีโทษนอย 
 หน่ึง เพราะละพยาบาทไดแลว ฯลฯ ในอรหัตมรรคไมมีโทษนอยหนึ่ง เพราะ 
 ละสรรพกิเลสไดแลว นี้เปนอนวัชชพละ ฯ 
      สังคาหพละเปนไฉน ชื่อวาสังคาหพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจร 
 เมื่อละกามฉันทะ ยอมสะกดจิตไวดวยอํานาจเนกขัมมะ เมือ่ละพยาบาท ยอม 
 สะกดจิตไวดวยอํานาจความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมสะกด 
 จิตไวดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนสังคาหพละ ฯ 
      [๖๒๕] ขันติพละเปนไฉน ชื่อวาขันติพละ เพราะอรรถวา เนกขัมมะ 
 ยอมอดทนเพราะละกามฉันทะไดแลว ความไมพยาบาทยอมอดทนเพราะละ 
 พยาบาทไดแลว ฯลฯ อรหัตมรรคยอมอดทนเพราะละสรรพกิเลสไดแลว นี ้
 เปนขันติพละ ฯ 
      ปญญัตติพละเปนไฉน ชื่อวาปญญัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจร 
 เมื่อละกามฉันทะ ยอมต้ังจิตไวดวยอํานาจเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาทยอมต้ังจิต 
 ไวดวยอํานาจความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมต้ังจิตไวดวย 
 อํานาจอรหัตมรรค นี้เปนปญญัตติพละ ฯ 
      นิชฌัตติพละเปนไฉน ชื่อวานิชฌัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจร 
 เมื่อละกามฉันทะ ยอมเพงจิตดวยอํานาจเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท ยอม 
 เพงจิตดวยอํานาจความไมพยาบาท ฯลฯ เมือ่ละสรรพกิเลสยอมเพงจิตดวย 
 อํานาจอรหัตมรรค นี้เปนนิชฌัตติพละ ฯ 
      อิสริยพละเปนไฉน ชื่อวาอสิริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจร 
 เมื่อละกามฉันทะ ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถเนกขัมมะ 
 เมื่อละพยาบาท ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถความไมพยาบาท 
 ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถอรหัตมรรค 
 นี้เปนอิสริยพละ ฯ 
      อธิษฐานพละเปนไฉน ชื่อวาอธิษฐานพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจร 
 เมื่อละกามฉันทะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท ยอม 
 อธิษฐานจิตดวยสามารถความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมอธิษฐาน 
 จิตดวยสามารถอรหัตมรรค นี้เปนอธิษฐานพละ ฯ 
      [๖๒๖] สมถพละเปนไฉน ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถเนกขัมมะ เปนสมถพละ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวย 
 สามารถความไมพยาบาท เปนสมถพละ ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน 
 ดวยสามารถอาโลกสัญญาเปนสมถพละ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซาน 



 ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก เปนสมถพละ 
 ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความ 
 สละคืนหายใจเขา เปนสมถพละ ฯ 
      ชื่อวาสมถพละ ในคําวา สมถพลํ นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในนิวรณดวยปฐมฌาน 
 เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในวิตกวิจารดวยทุติยฌาน เพราะอรรถวา 
 จิตไมหว่ันไหวไปในปติดวยตติยฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในสุข 
 และทุกขดวยจตุตถฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา 
 นานัตตสัญญา ดวยอากาสานญัจายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหว 
 ไปในวิญญานัญจายตนสัญญา ดวยอากิญจญัญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา 
 จิตไมหว่ันไหวไปในอากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
 เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหว ไมเอนเอียง ไมกวัดแกวงไปในอุทธัจจะ ใน 
 กิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะและในขันธ นีเ้ปนสมถพละ ฯ 
      [๖๒๗] วิปสสนาพละเปนไฉน อนิจจานปุสสนา เปนวิปสสนาพละ 
 ทุกขานุปสสนา เปนวิปสสนาพละ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปสสนาเปนวิปสสนาพละ 
 การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป เปนวิปสสนาพละ ฯลฯ การพิจารณาเห็น 
 ความสละคืนในรูป เปนวิปสสนาพละ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในเวทนา 
 ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปน 
 วิปสสนาพละ การพิจารณาเห็นทุกขในชราและมรณะ เปนวปิสสนาพละ การ 
 พิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ เปนวิปสสนาพละ ฯ 
      ชื่อวา วิปสสนาพละ ในคําวา วิปสฺสนาพลํ นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวา วิปสสนาพละ เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในนิจจสัญญา 
 ดวยอนิจจานปุสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในสุขสัญญา ดวยทุกขา- 
 *นุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในความเพลิดเพลิน ดวยนิพพิทา- 
 *นุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในราคะ ดวยวิราคานุปสสนา เพราะ 
 อรรถวา จิตไมหว่ันไหวไปในสมุทัย ดวยนโิรธานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไม 
 หว่ันไหวไปในความถือมั่น ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไม 
 หว่ันไหว ไมเอนเอียง ไมกวัดแกวงไปในอวิชชา ในกิเลสอันสหรคตดวย 
 อวิชชา และในขันธ นี้เปนวิปสสนาพละ ฯ 
      [๖๒๘] เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ เปนไฉน ชื่อวา เสกขพละ 
 เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาทิฐิ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษา 
 ในสัมมาทิฐินั้นเสร็จแลว ชื่อวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมา- 
 *สังกัปปะ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาสังกัปปะนั้น 



 เสร็จแลว ชื่อวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาวาจา ฯลฯ สัมมา- 
 *กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ ฯลฯ 
 สัมมาวิมุติ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาวาจา สัมมา- 
 *กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ 
 สัมมาวิมุติ นั้นเสร็จแลว เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ นี้ ฯ 
      [๖๒๙] ขีณาสวพละ ๑๐ เปนไฉน ภิกษุขีณาสพในศาสนาน้ี เปนผู 
 เห็นดวยดีซ่ึงสังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเทีย่ง ดวยปญญาอันชอบ ตาม 
 ความเปนจริง แมขอที่ภิกษุขณีาสพเปนผูเห็นดวยดีซ่ึงสังขารทั้งปวง โดยความ 
 เปนของไมเที่ยงดวยปญญาอนัชอบตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ 
 ซ่ึงภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความส้ินอาสวะวา อาสวะทั้งหลายของเราส้ิน 
 ไปแลว ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเห็นดวยดีซ่ึงกามทั้งหลายวา เปรียบ 
 ดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง แมขอที่ภิกษุขีณาสพ 
 เห็นดวยดีซ่ึงกามทั้งหลายวา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตาม 
 ความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ซ่ึงภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณ 
 ความส้ินอาสวะวา อาสวะทั้งหลายของเราสิน้ไปแลว ฯ 
      อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุขีณาสพเปนธรรมชาติโนมไป นอมไป 
 เอนไปในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ ต้ังอยูในวิเวก สิ้นสูญไปจากธรรมทั้งหลาย 
 อันเปนที่ต้ังแหงอาสวะ โดยประการทั้งปวง แมขอที่จิตของภิกษุขีณาสพเปน 
 ธรรมชาติโนมไป นอมไป เอนไปในวิเวก ต้ังอยูในวิเวก ยินดีในเนกขมัมะ 
 สิ้นสูญไปจากธรรมทั้งหลายอันเปนที่ต้ังแหงอาสวะโดยประการทั้งปวงน้ี ก็เปน 
 กําลังของภิกษุขีณาสพ ซ่ึงภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความส้ินอาสวะวา อาสวะ 
 ทั้งหลายของเราส้ินไปแลว ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว 
 แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลวน้ี ก็เปนกําลังของ 
 พระขีณาสพ ซ่ึงพระขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความส้ินอาสวะวา อาสวะทั้งหลาย 
 ของเราสิ้นไปแลว ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ 
 อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ ฯลฯ อริยมรรค มีองค ๘ 
 เจริญดีแลว แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เจริญดีแลวน้ี 
 ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ซ่ึงภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความส้ินอาสวะวา 
 อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว นี้เปนกําลงัของพระขีณาสพ ๑๐ ฯ 
      [๖๓๐] อิทธพิละ ๑๐ เปนไฉน ฤทธิ์เพราะการอธิษฐาน ๑ ฤทธิ์ที ่



 แผลงไดตางๆ ๑ ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธิท์ี่แผไปดวยญาณ ๑ ฤทธิ์ที่แผ 
 ไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธิ์ของพระอริยะ ๑ ฤทธิ์ที่เกดิแตผลกรรม ๑ ฤทธิ์ของทาน 
 ผูมีบุญ ๑ ฤทธิ์ที่สําเร็จมาแตวิชชา ๑ ชื่อวาฤทธิ์ ดวยความวาสําเร็จเพราะเหตุ 
 แหงการประกอบโดยชอบในสวนน้ันๆ อิทธิพละ ๑๐ นี้ ฯ 
      [๖๓๑] ตถาคตพละ ๑๐ เปนไฉน พระตถาคตในโลกน้ียอมทรงทราบ 
 ซ่ึงฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะตามความเปนจริง แมขอที่ 
 พระตถาคตทรงทราบฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ ตามความ 
 เปนจริงนี้ เปนกําลังของพระตถาคต ซ่ึงพระตถาคตไดทรงอาศัยปฏิญาณฐานะ 
 ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบซ่ึงผลแหงกรรมสมาทาน ทั้งที่ 
 เปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง แม 
 ขอที่พระตถาคตทรงทราบซึ่งผลแหงกรรมสมาทาน ทั้งที่เปนสวนอดีต อนาคต 
 และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของ 
 พระตถาคต ฯลฯ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบปฏิปทาเคร่ืองใหถึงประโยชน 
 ทั้งปวง ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบปฏิปทาเคร่ืองใหถึง 
 ประโยชนทั้งปวง ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบโลกธาตุตางๆ โดยความเปน 
 อเนกธาตุ ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบโลกธาตุตางๆ โดย 
 ความเปนอเนกธาตุ ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมี 
 อัธยาศัยตางๆ กัน ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบความที่สัตว 
 ทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระ 
 ตถาคต ฯลฯ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย 
 ของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบ 
 ความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวอื่นและบุคคลอื่น ตามความเปนจริงนี้ 
 ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความ 
 ผองแผว ความออก แหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริง 
 แมขอที่พระตถาคตทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออก แหงฌาน 
 วิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก 



 คือ ชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปน 
 อันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการดังนี้ แมขอที่พระตถาคต 
 ทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ ชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ 
 นี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงพิจารณาเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอปุบัติ 
 ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย แมขอที่พระตถาคตทรงพิจารณา 
 เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอปุบัติดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษยนี้ 
 ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุต 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู แมขอที่พระตถาคตทรงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึง 
 อยูนี้ ก็เปนกําลงัของพระตถาคต ซ่ึงพระตถาคตไดทรงอาศัยทรงปฏิญาณฐานะ 
 ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ตถาคตพละ ๑๐ นี้ ฯ 
      [๖๓๒] ชื่อวาสัทธาพละ ชือ่วาวิริยพละ ชือ่วาสติพละ ชื่อวา 
 สมาธิพละ ชื่อวาปญญาพละ ชื่อวาหิริพละ ชื่อวาโอตตัปปพละ ชื่อวาปฏิ- 
 *สังขานพละ ชื่อวาตถาคตพละ เพราะอรรถวากระไร ฯ 
      ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา 
 ชื่อวาวิริยพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน ชื่อวาสติพละ 
 เพราะอรรถวาไมหว่ันไหวไปในความประมาท ชื่อวาสมาธิพละ เพราะอรรถวา 
 ไมหว่ันไหวไปในอุทธัจจะ ชือ่วาปญญาพละ เพราะอรรถวาไมหว่ันไหวไปใน 
 อวิชชา ชื่อวาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายอกุศลธรรมอันลามก ชื่อวา 
 โอตตัปปพละ เพราะอรรถวา เกรงกลัวอกุศลธรรมอันลามก ชื่อวาปฏิสังขานพละ 
 เพราะอรรถวา พิจารณากิเลสทั้งหลายดวยญาณ ชื่อวาภาวนาพละ เพราะอรรถวา 
 ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในภาวนาน้ัน มีกิจเปนอนัเดียวกัน ชือ่วาอนวัชชพละ 
 เพราะอรรถวา ในเนกขัมมะน้ันไมมีโทษนอยหนึ่ง ชื่อวาสังคาหพละ เพราะอรรถวา 
 พระโยคาวจรยอมสะกดจิตไวดวยเนกขัมมะเปนตนนั้น ชื่อวาขันติพละ เพราะ 
 อรรถวา เนกขัมมะเปนตนยอมอดทนตอนิวรณมีกามฉันทะเปนตน ชื่อวา 
 ปญญัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรต้ังจิตไวดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวา 
 นิชฌัตติพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจรยอมเพงจิตดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวา 
 อิสริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมใหจิตเปนไปตามอํานาจดวย 
 เนกขัมมะเปนตน ชื่อวาอธิษฐานพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมต้ังจิตไวมั่น 
 ดวยเนกขมมะเปนตน ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตมีอารมณเดียวดวย 



 เนกขัมมะเปนตน ชื่อวาวิปสสนาพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมพิจารณา 
 เห็นธรรมที่เกดิในภาวนานั้น ชื่อวาเสกขพละ เพราะอรรถวา พระเสขะยังตอง 
 ศึกษาในสัมมาทิฐิเปนตนนั้น ชื่อวาอเสกขพละ เพราะความที่พระอเสขะศึกษาใน 
 สัมมาทิฐิเปนตนนั้นเสร็จแลว ชื่อวาขีณาสวพละ เพราะอรรถวา อาสวะทั้งหลาย 
 สิ้นไปแลวดวยความเห็นดวยดีนั้น ชื่อวาอิทธิพละ เพราะอรรถวา ฤทธิ์ยอม 
 สําเร็จเพราะการอธิษฐานเปนตน เพราะเหตุแหงการประกอบโดยชอบในสวนน้ันๆ 
 ชื่อวาตถาคตพละ เพราะอรรถวาเปนกําลังหาประมาณมิได ฉะนี้แล ฯ 
                           จบพลกถา 
                           -------- 
                       ยุคนัทธวรรค สุญกถา 
      [๖๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอานนท 
 ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 พระองคตรัสวา โลกสูญ โลกสญู ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุ 
 เพียงเทาไรหนอแล พระองคจึงตรัสวา โลกสูญ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะวาสูญจากตนและจากส่ิงที ่
 เนื่องดวยตน ฉะนั้นเราจึงกลาววาโลกสูญ ดกูรอานนท อะไรเลาสูญจากตน 
 และส่ิงที่เนื่องดวยตน ดูกรอานนท จักษุสูญจากตนและส่ิงที่เนื่องดวยตน 
 รูปสูญจากตนและส่ิงที่เนื่องดวยตน จักขุวิญญาณสูญจากตนและส่ิงทีเ่นื่องดวยตน 
 จักขุสัมผัสสูญจากตนและส่ิงที่เนื่องดวยตน แมสุขเวทนา ทกุขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผสัเปนปจจัย ก็สูญจากตนและส่ิงที่ 
 เนื่องดวยตน หูสูญ ฯลฯ เสียงสูญ จมูกสูญ กลิ่นสูญ ลิ้นสูญ รสสูญ 
 กายสูญ โผฏฐัพพะสูญ ใจสูญจากตนและส่ิงที่เนื่องดวยตน ธรรมารมณสูญ 
 จากตนและส่ิงที่เนื่องดวยตน มโนวิญญาณสูญจากตนและส่ิงที่เนื่องดวยตน 
 แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผสั 
 เปนปจจัย ก็สญูจากตนและส่ิงที่เนื่องดวยตน เพราะฉะน้ัน เราจึงกลาววา 
 โลกสูญ ฯ 
      [๖๓๔] สิ่งที่สูญสูญ สังขารสูญ วิปริณามธรรมสูญ อัคคบทสูญ 
 ลักษณะสูญ วิกขัมภนสูญ ตทังคสูญ สมุจเฉทสูญ ปฏิปสสัทธิสูญ 
 นิสสรณะสูญ ภายในสูญ ภายนอกสูญ ทั้งภายในและภายนอกสูญ สวนที่ 
 เสมอกันสูญ สวนที่ไมเสมอกนัสูญ ความแสวงหาสูญ ความกําหนดสูญ 



 ความไดเฉพาะสูญ การแทงตลอดสูญ ความเปนอยางเดียวสญู ความเปน 
 ตางๆ สูญ ความอดทนสูญ ความอธิษฐานสูญ ความมั่นคงสูญ การครอบงํา- 
 *ความเปนไปแหงสัมปชานบุคคลสูญ มีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวง ฯ 
      [๖๓๕] สิ่งที่สูญสูญเปนไฉน จักษุสูญจากตน จากส่ิงที่เนื่องดวยตน 
 จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา 
 หูสูญ ฯลฯ จมูกสูญ ลิ้นสูญ กายสูญ ใจสูญจากตน จากส่ิงที่เนื่องดวยตน 
 จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา 
 นี้สิ่งที่สูญสูญ ฯ 
      [๖๓๖] สังขารสูญเปนไฉน สังขาร ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร อปุญญา 
 ภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร ปุญญาภิสังขาร สูญจากอปุญญาภิสังขารและ 
 อเนญชาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร สูญจากปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสงัขาร 
 อเนญชาภิสังขาร สูญจากปุญญาภิสังขารและอปุญญาภิสังขาร นี้สังขาร ๓ ฯ 
      สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร 
 กายสังขาร สูญจากวจีสังขารและจิตตสังขาร วจีสังขาร สูญจากกายสังขารและ 
 จิตตสังขาร จิตตสังขาร สูญจากกายสังขารและวจีสังขาร นี้สังขาร ๓ ฯ 
      สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ สังขารสวนอดีต สังขารสวนอนาคต 
 สังขารสวนปจจุบัน สังขารสวนอดีต สูญจากสังขารสวนอนาคตและสังขารสวน 
 ปจจุบัน สังขารสวนอนาคต สูญจากสังขารสวนอดีตและสงัขารสวนปจจุบัน 
 สังขารสวนปจจุบัน สูญจากสังขารสวนอดีตและสังขารสวนอนาคต นี้สังขาร ๓ 
 นี้สังขารสูญ ฯ 
      [๖๓๗] วิปริณามธรรมสูญเปนไฉน รูปเกดิแลวสูญไปจากสภาพ 
 (ปรกติเดิม) รูปหายไป แปรปรวนไปและสูญไป เวทนาเกดิแลว ฯลฯ สัญญา 
 เกิดแลว สังขารเกิดแลว วิญญาณเกิดแลว จักษุเกิดแลว ฯลฯ ภพเกิดแลว 
 สูญไปจากสภาพ ภพหายไป แปรปรวนไปและสูญไป นี้วิปริณามธรรมสูญ 
      [๖๓๘] อัคคบทสูญเปนไฉน บทน้ี คือ ความสงบแหง- 
 *สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกกิเลส 
 ความดับ นิพพาน เปนบทเลิศ เปนบทประเสริฐ เปนบทวิเศษ 
 นี้อัคคบทสูญ ฯ 
      [๖๓๙] ลักษณะสูญเปนไฉน ลักษณะ ๒ คือ พาลลักษณะ ๑ 
 ปณฑิตลักษณะ ๑ พาลลักษณะสูญจากปณฑิตลักษณะ ปณฑิตลักษณะสูญจาก 
 พาลลักษณะ ลักษณะ ๓ คือ อปุปาทลักษณะ (ลักษณะความเกิดขึ้น) 
 วยลักษณะ (ลกัษณะความเสือ่มไป) ฐิตัญญถัตตลักษณะ (ลักษณะเม่ือยังต้ังอยู 
 แปรเปนอื่นไป) อุปปาทลักษณะ สูญจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 



 วยลักษณะ สญูจากอุปปาทลกัษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ ฐิตัญญถัตตลักษณะ 
 สูญจากอุปปาทลักษณะและวยลักษณะ ลักษณะความเกิดขึน้แหงรูป สูญจาก 
 ลักษณะความเสื่อมไปและจากลักษณะเมื่อยงัต้ังอยูแปรเปนอื่นไป ลักษณะความ 
 เสื่อมไปแหงรูป สูญจากลักษณะความเกิดขึน้และจากลกัษณะเมือ่ยังต้ังอยูแปร 
 เปนอื่นไป ลักษณะเม่ือยังต้ังอยูแปรเปนอื่นไปแหงรูป สูญจากลักษณะความ 
 เกิดขึ้นและจากลักษณะความเสื่อมไป ลักษณะความเกดิขึ้นแหงเวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ สญูจากลักษณะความเสื่อมไปและ 
 จากลักษณะเมือ่ยังต้ังอยูแปรเปนอื่นไป ลักษณะความเสือ่มไปแหงชราและมรณะ 
 สูญจากลักษณะความเกดิขึ้นและจากลักษณะเมื่อยังต้ังอยูแปรเปนอื่นไป ลักษณะ 
 เมื่อยังต้ังอยูแปรเปนอื่นไปแหงชราและมรณะ สูญจากลักษณะความเกดิขึ้นและ 
 จากลักษณะความเส่ือมไป นี้ลกัษณะสูญ 
      [๖๔๐] วิกขัมภนสูญเปนไฉน กามฉันทะอนัเนกขัมมะขมแลวและ 
 สูญไป พยาบาทอันความไมพยาบาทขมแลวและสูญไป ถีนมิทธะอันอาโลก 
 สัญญาขมแลวและสูญไป อุทธัจจะอันความไมฟุงซานขมแลว และสูญไป 
 วิจิกิจฉาอันการกําหนดธรรมขมแลวและสูญไป อวิชชาอันญาณขมแลวและสูญไป 
 อรติอันความปราโมทยขมแลวและสูญไป นิวรณอันปฐมฌานขมแลวและสญูไป 
 ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรคขมแลวและสูญไป นี้วิกขมัภนสูญ ฯ 
      [๖๔๑] ตทังคะสูญเปนไฉน กามฉันทะเปนตทังคะสูญ (สูญเพราะ 
 องคนั้นๆ) เพราะเนกขมัมะ ... นิวรณเปนตทังคะสูญเพราะปฐมฌาน ฯลฯ 
 ความถือผิดเพราะกิเลสเครื่องประกอบไว เปนตทังคะสูญเพราะวิวัฏนานุปสสนา 
 นี้ตทังคะสูญ ฯ 
      [๖๔๒] สมุจเฉทสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะตัดแลวและ 
 สูญไป ... นิวรณอันปฐมฌานตัดแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรค 
 ตัดแลวและสญูไป นี้สมุจเฉทสูญ ฯ 
      [๖๔๓] ปฏิปสสัทธิสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะระงับแลว 
 และสูญไป ... นิวรณอันปฐมฌานระงับแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวง 
 อันอรหัตมรรคระงับแลวและสูญไป นี้ปฏิปสสัทธิสูญ ฯ 
      [๖๔๔] นิสสรณะสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะสลัดออกแลว 
 และสูญไป ... นิวรณอันปฐมฌานสลัดออกแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวง 
 อันอรหัตมรรคสลัดออกแลวและสูญไป นี้นสิสรณะสูญ ฯ 
      [๖๔๕] ภายในสูญเปนไฉน จักษุภายในสูญจากตน จากส่ิงที่เนื่อง 
 ดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวน 
 เปนธรรมดา หูภายใน ฯลฯ จมูกภายใน ลิ้นภายใน กายภายใน ใจภายใน 



 สูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยนื ความมั่นคง 
 และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ภายในสูญ ฯ 
      [๖๔๖] ภายนอกสูญเปนไฉน รูปภายนอกสูญ ฯลฯ ธรรมารมณ 
 ภายนอกสูญจากตน จากส่ิงที่เนื่องดวยตน จากความเทีย่ง ความยั่งยืน 
 ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ภายนอกสูญ ฯ 
      [๖๔๗] ทั้งภายในและภายนอกสูญเปนไฉน จักษุภายในและรูป 
 ภายนอก ทั้งสองน้ันสูญจากตน จากส่ิงที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความ 
 ยั่งยืน ความมัน่คง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา หูภายในและเสียง 
 ภายนอก ฯลฯ จมูกภายในและกลิ่นภายนอก ลิน้ภายในและรสภายนอก 
 กายภายในและโผฏฐัพพะภายนอก ใจภายในและธรรมารมณภายนอก ทั้งสอง 
 นั้นสูญจากตน จากส่ิงที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยัง่ยืน ความมั่นคง 
 และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ทั้งภายในและภายนอกสูญ ฯ 
      [๖๔๘] สวนเสมอกันสูญเปนไฉน อายตนะภายใน ๖ เปนสวนเสมอ 
 กันและสูญไป อายตนะภายนอก ๖ ... หมวดวิญญาณ ๖ ... หมวดผัสสะ ๖ 
 ... หมวดเวทนา ๖ ... หมวดสัญญา ๖ ... หมวดเจตนา ๖ เปนสวนเสมอกัน 
 และสูญไป นี้สวนเสมอกันสูญ ฯ 
      [๖๔๙] สวนไมเสมอกันสูญเปนไฉน อายตนะภายใน ๖ เปนสวน 
 ไมเสมอกันกับอายตนะภายนอก ๖ และสูญไป อายตนะภายนอก ๖ เปนสวน 
 ไมเสมอกันกับหมวดวิญญาณ ๖ และสูญไป หมวดวิญญาณ ๖ เปนสวนไมเสมอ 
 กันกับหมวดผัสสะ ๖ และสูญไป หมวดผัสสะ ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับ 
 หมวดเวทนา ๖ และสูญไป หมวดเวทนา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวด 
 สัญญา ๖ และสูญไป หมวดสัญญา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกบัหมวดเจตนา ๖ 
 และสูญไป นี้สวนไมเสมอกันสูญ ฯ 
      [๖๕๐] ความแสวงหาสูญเปนไฉน ความแสวงหาเนกขัมมะสูญจาก 
 กามฉันทะ ความแสวงหาความไมพยาบาทสูญจากพยาบาท ความแสวงหา 
 อาโลกสัญญาสูญจากถีนมิทธะ ความแสวงหาความไมฟุงซานสูญจากอุทธัจจะ 
 ความแสวงหาการกําหนดธรรมสูญจากวิจิกิจฉา ความแสวงหาญาณสูญจากอวิชชา 
 ความแสวงหาปฐมฌานสูญจากนิวรณ ฯลฯ ความแสวงหาอรหัตมรรคสูญจาก 
 กิเลสทั้งปวง นีค้วามแสวงหาสูญ ฯ 
      [๖๕๑] ความกําหนดสูญเปนไฉน ความกําหนดเนกขัมมะสูญจากกาม 
 ฉันทะ ฯลฯ ความกําหนดอรหัตมรรคสูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความกําหนดสูญ ฯ 
      [๖๕๒] ความไดเฉพาะสูญเปนไฉน ความไดเนกขมัมะ สญูจากกาม 
 ฉันทะ ฯลฯ ความไดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความไดเฉพาะสูญ ฯ 



      [๖๕๓] การแทงตลอดสูญเปนไฉน การแทงตลอดเนกขมัมะ สูญจาก 
 กามฉันทะ ฯลฯ การแทงตลอดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทัง้ปวง นี้การแทง 
 ตลอดสูญ ฯ 
      [๖๕๔] ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตางๆ สูญเปนไฉน 
 กามฉันทะเปนความตาง เนกขัมมะเปนอยางเดียว ความทีเ่นกขัมมะเปน 
 อยางเดยีวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากกามฉันทะ พยาบาทเปนความตาง ความไม 
 พยาบาทเปนอยางเดยีว ความที่ความไมพยาบาทเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู 
 สูญจากพยาบาท ถีนมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดยีว ความที่ 
 อาโลกสัญญาเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากถีนมิทธะ อุทธัจจะเปน 
 ความตาง วิจิกิจฉาเปนความตาง อวิชชาเปนความตางอรติเปนความตาง นิวรณ 
 เปนความตาง ปฐมฌานเปนอยางเดยีว ความที่ปฐมฌานเปนอยางเดียวของบุคคล 
 ผูคิดอยู สูญจากนิวรณ ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเปนความตาง อรหัตมรรคเปน 
 อยางเดยีว ความที่อรหัตมรรคเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากกิเลส 
 ทั้งปวง นี้ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตางๆ สูญ ฯ 
      [๖๕๕] ความอดทนสูญเปนไฉน ความอดทนในเนกขมัมะสูญจาก 
 กามฉันทะ ฯลฯ ความอดทนในอรหัตมรรคสูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความ 
 อดทนสูญ ฯ 
      [๖๕๖] ความอธิษฐานสูญเปนไฉน ความอธิษฐานในเนกขัมมะ สูญจาก 
 กามฉันทะ ฯลฯ ความอธิษฐานในอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความ 
 อธิษฐานสูญ ฯ 
      [๖๕๗] ความมั่นคงสูญเปนไฉน ความมัน่คงแหงเนกขมัมะ สูญจาก 
 กามฉันทะ ฯลฯ ความมั่นคงแหงอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทัง้ปวง นี้ความมั่น 
 คงสูญ ฯ 
      [๖๕๘] การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล สูญมีประโยชน 
 อยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวงเปนไฉน สัมปชานบุคคลครอบงําความเปนไปแหง 
 กามฉันทะดวยเนกขัมมะ ครอบงําความเปนไปแหงพยาบาทดวยความไมพยาบาท 
 ครอบงําความเปนไปแหงถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา ครอบงําความเปนไปแหง 
 อุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ครอบงําความเปนไปแหงวิจิกิจฉาดวยการกําหนด 
 ธรรม ครอบงําความเปนไปแหงอวิชชาดวยญาณ ครอบงําความเปนไปแหงอรติ 
 ดวยความปราโมทย ครอบงําความเปนไปแหงนิวรณดวยปฐมฌาน ฯลฯ ครอบงํา 
 กิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อสัมปชานบุคคลปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส- 
 *นิพพานธาตุ ความเปนไปแหงจักษุนี้ยอมหมดสิ้นไป และความเปนไปแหงจักษุ 



 อื่นก็ไมเกดิขึ้น ความเปนไปแหงหู ฯลฯ ความเปนไปแหงจมูก ความเปนไป 
 แหงลิ้น ความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหงใจนี้ยอมหมดสิ้นไป และความ 
 เปนไปแหงใจอื่นก็ไมเกิดขึ้น นี้ความครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล 
 สูญมีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวง ฉะนี้แล ฯ 
                           จบสุญกถา 
                        จบยุคนัทธวรรคที่ ๒ 
                         ----------- 
                      รวมกถาที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. ยุคนัทธกถา ๒. สัจจกถา ๓. โพชฌงคกถา ๔. เมตตากถา 
 ๕. วิราคกถา ๖. ปฏิสัมภิทากถา ๗. ธรรมจักรกถา ๘. โลกุตรกถา 
 ๙. พลกถา ๑๐. สุญกถา นิกายอันประเสริฐนี้ทานต้ังไวแลว เปนวรมรรค 
 อันประเสริฐที่ ๒ ไมมีวรรคอื่นเสมอ ฉะน้ีแล ฯ 
                         ---------- 
                     ปญญาวรรค มหาปญญากถา 
      [๖๕๙] อนิจจานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญา 
 อยางไหนใหบริบูรณ ทุกขานุปสสนา ... อนัตตานุปสสนา ... นิพพิทานุปสสนา... 
 วิราคานุปสสนา ... นิโรธานุปสสนา ... ปฏินิสสัคคานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว 
 ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ 
      อนิจจานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยงัชวนปญญา 
 (ปญญาเร็ว) ใหบริบูรณ ทุกขานุปสสนา ... ยอมยังนิพเพธิกปญญา (ปญญาทําลาย 
 กิเลส) ใหบริบูรณ อนัตตานุปสสนา ... ยอมยังมหาปญญา (ปญญามาก) ให 
 บริบูรณ นิพพิทานุปสสนา ... ยอมยังติกขปญญา (ปญญาคมกลา) ใหบริบูรณ 
 วิราคานุปสสนา ... ยอมยังวิบูลปญญา (ปญญากวางขวาง) ใหบริบูรณ นิโรธานุ- 
 *ปสสนา ... ยอมยังคัมภีรปญญา (ปญญาลึกซ้ึง) ใหบริบูรณ ปฏินิสสัคคานุปสสนา 
 ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญา (ปญญาไมใกล) 
 ใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังความ 
 เปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ... ยอมยังปุถุปญญา (ปญญาแนน 
 หนา) ใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
 ยังหาสปญญา (ปญญาราเริง) ใหบริบูรณ หาสปญญา เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
 อรรถปฏิสัมภิทาเปนคุณชาติ อันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว 
 ดวยปญญา โดยการกําหนดอรรถแหงหาสปญญาน้ัน ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณ- 
 *ชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนด 
 ธรรมแหงหาสปญญาน้ัน นิรุติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําให 



 แจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดนิรุติแหงหาสปญญาน้ัน 
 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว 
 ดวยปญญา โดยการกําหนดปฏิภาณแหงหาสปญญาน้ัน ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ 
 เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะ 
 หาสปญญาน้ัน ฯ 
      [๖๖๐] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําให 
 มากแลว ยอมยงัปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืน 
 ในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยงัปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ที่บุคคล 
 เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ 
 ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ 
 ปญญา ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยงัปุถุปญญาให 
 บริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาส- 
 *ปญญาใหบริบูรณ หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ 
 เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะ 
 หาสปญญาน้ัน ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ 
 ฯลฯ ชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหน 
 ใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญ 
 แลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืน 
 ในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอสัสามันตปญญา 
 ใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง 
 ความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
 แลว ยอมยังปถุุปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมยังหาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
 ... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญาน้ัน ฯ 
      [๖๖๑] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําให 
 มากแลว ยอมยงัปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูป 
 ทั้งเปนสวนอดตี อนาคตและปจจุบัน ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การ 



 พิจารณาเห็นทุกขในรูป ... การพิจารณาเห็นทุกขในรูปทั้งทีเ่ปนอดีต อนาคตและ 
 ปจจุบัน ... การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ... การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปทั้งเปน 
 สวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... การพิจารณาเห็นความเบ่ือหนายในรูปทั้งเปนสวน 
 อดีต อนาคตและปจจุบัน ... การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูป ... การ 
 พิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... การ 
 พิจารณาเห็นความดับในรูป ... การพิจารณาเห็นความดับในรูปทั้งเปนสวนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน ... การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ... การพิจารณาเห็น 
 ความสละคืนในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ที่บุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในรูปทั้งเปนสวนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นทุกขในรูป 
 ... ยอมยังนิพเพธิกปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นทุกขในรูปทั้งเปนสวนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นอนัตตาใน 
 รูป ... ยอมยังมหาปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปทั้งเปนสวน 
 อดีต อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความ 
 เบ่ือหนายในรูป ... ยอมยังติกขปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความเบ่ือหนาย 
 ในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การ 
 พิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูป ... ยอมยังวิบูลปญญาใหบริบูรณ การ 
 พิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ... ยอม 
 ยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความดับในรูป ... ยอมยังคัมภีรปญญา 
 ใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความดับในรูปทั้งเปนสวนอดตี อนาคตและปจจุบัน 
 ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ... ยอมยัง 
 อัสสามันตปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปทั้งเปนสวนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการนี้ ... 
 ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ... ยอมยังปุถุปญญาให 
 บริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาส- 
 *ปญญาใหบริบูรณ หาสปญญา เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการ 
 นี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะ 
 หาสปญญาน้ัน ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําให 
 มากแลว ยอมยงัปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งใน 
 ชราและมรณะ ทั้งเปนสวนอดตี อนาคตและปจจุบัน ที่บุคคลเจริญแลว ทําให 



 มากแลว ยอมยงัปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืน 
 ในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนให 
 บริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะทั้งเปนสวนอดีต อนาคต 
 และปจจุบัน ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนให 
 บริบูรณ ฯ 
      การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ... ยอมยงัชวนปญญาให 
 บริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่งในชราและมรณะทั้งเปนสวนอดีต อนาคต 
 และปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ 
 เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะ 
 หาสปญญา ฯ 
      [๖๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๔ ประการเปนไฉน คอื 
 สัปปุริสสังเสวะ คบสัตบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟงสัทธรรมคําสั่งสอนของทาน ๑ 
 โยนิโสมนสิการะ ไตรตรองพิจารณาคําสั่งสอนของทาน ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ 
 ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมที่ไดตรองเห็นแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ 
 ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
 โสดาปตติผล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
 อนาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ๔ ประการเปนไฉน 
 คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรมปฏิ- 
 *ปตติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญแลว ทําให 
 มากแลว ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ฯ 
      [๖๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงปญญา เพ่ือความเจริญแหงปญญา เพ่ือ 
 ความไพบูลยแหงปญญา เพ่ือความเปนผูมีปญญาใหญ เพ่ือความเปนผูมีปญญาหนา 
 เพ่ือความเปนผูมีปญญากวางขวาง เพ่ือความเปนผูมีปญญาลึกซ้ึง เพ่ือความเปนผู 
 มีปญญาไมใกล เพ่ือความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน เพ่ือความเปนผูมีปญญามาก 
 เพ่ือความเปนผูมีปญญาเร็ว เพ่ือความเปนผูมีปญญาพลัน เพ่ือความเปนผูมีปญญา 
 ราเริง เพ่ือความเปนผูมีปญญาแลนไป เพ่ือความเปนผูมีปญญาคมกลา เพ่ือความ 
 เปนผูมีปญญาทําลายกเิลส ๔ ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรม- 
 *สวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
 ๔ ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึง 



 ปญญา ฯลฯ เพ่ือความเปนผูมีปญญาทําลายกิเลส ฯ 
      [๖๖๔] การไดเฉพาะซ่ึงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึง 
 ปญญา เปนไฉน ฯ 
      การได การไดเฉพาะ การถึง การถึงพรอม การถูกตอง การทําใหแจง 
 การเขาถึงพรอม ซ่ึงมรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อภิญญา ๖ 
 ญาณ ๗๓ ญาณ ๗๗ นี้ เปนการไดเฉพาะซ่ึงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ไดเฉพาะซ่ึงปญญา ฯ 
      ความเจริญแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญแหงปญญา 
 เปนไฉน ฯ 
      ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวก และของกลัยาณปุถุชนยอมเจริญ ปญญา 
 ของพระอรหันตยอมเจริญ นี้เปนความเจริญ นี้เปนความเจริญแหงปญญา ในคํา 
 วา ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญแหงปญญา ฯ 
      ความไพบูลยแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความไพบูลยแหงปญญา 
 เปนไฉน ฯ 
      ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวกและของกลัยาณปุถุชน ยอมถึงความ 
 ไพบูลย ปญญาของพระอรหันต เปนปญญาไพบูลย นี้เปนความไพบูลยแหงปญญา 
 ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความไพบูลยแหงปญญา ฯ 
      [๖๖๕] มหาปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญาใหญ 
 เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาปญญาใหญ เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถใหญ กําหนด 
 ธรรมใหญ กําหนดนิรุติใหญ กําหนดปฏิภาณใหญ กําหนดศีลขันธใหญ กําหนด 
 สมาธิขันธใหญ กําหนดปญญาขันธใหญ กําหนดวิมุติขันธใหญ กําหนดวิมุติญาณ 
 ทัสนขันธใหญ กําหนดฐานะและอฐานะใหญ กําหนดวิหารสมาบัติใหญ กําหนด 
 อริยสัจใหญ กําหนดสติปฏฐานใหญ กําหนดสัมมัปปธานใหญ กําหนดอิทธิบาท 
 ใหญ กําหนดอินทรียใหญ กําหนดพละใหญ กําหนดโพชฌงคใหญ กําหนด 
 อริยมรรคใหญ กําหนดสามัญผลใหญ กําหนดอภิญญาใหญ กําหนดนิพพานอัน 
 เปนประโยชนอยางยิ่ง นี้เปนมหาปญญา ในคําวา  ยอมเปนไปเพ่ือเปนผูมปีญญา 
 ใหญ ฯ 
      [๖๖๖] ปุถุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาแนนหนา 
 เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาปญญาหนา เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธตางๆ 
 มาก ในธาตุตางๆ มาก ในอายตนะตางๆ มาก ในปฏิจจสมุปบาทตางๆ 
 มาก ในความไดเนืองๆ ซ่ึงความสูญตางๆ มาก ในอรรถตางๆ มาก ใน 



 ธรรมตางๆ มาก ในนิรุติตางๆ มาก ในปฏิภาณตางๆ มาก ในศีลขันธ 
 ตางๆ มาก ในสมาธิขันธตางๆ มาก ในปญญาขันธตางๆ มาก ในวิมุติ 
 ขันธตางๆ มาก ในวิมุติญาณทัสนขันธตางๆ มาก ในฐานะและอฐานะ 
 ตางๆ มาก ในวิหารสมาบัติตางๆ มาก ในอริยสัจตางๆ มาก ในสติ- 
 *ปฏฐานตางๆ มาก ในสัมมัปปธานตางๆ มาก ในอิทธิบาทตางๆ มาก ใน 
 อินทรียตางๆ มาก ในพละตางๆ มาก ในโพชฌงคตางๆ มาก ใน 
 อริยมรรคตางๆ มาก ในสามัญผลตางๆ มาก ในอภิญญาตางๆ มาก ใน 
 นิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง ลวงธรรมที่ทั่วไปแกปุถุชน นี้เปนปุถุปญญา 
 ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาหนา ฯ 
      [๖๖๗] วิบูลปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญา 
 กวางขวาง เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาปญญากวางขวาง เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถกวางขวาง 
 กําหนดธรรมกวางขวาง ... กําหนดอภิญญากวางขวาง กําหนดนิพพานอันเปน 
 ประโยชนอยางยิ่งกวางขวาง นี้เปนวิบูลปญญา ในคําวา เปนไปเพ่ือความเปนผู 
 มีปญญากวางขวาง ฯ 
      [๖๖๘] คัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
 ลึกซ้ึง เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาปญญาลึกซ้ึง เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธลึกซ้ึง ใน 
 ธาตุลึกซ้ึง ... ในอภิญญาลึกซ้ึง ในนิพพานอันเปนประโยชนอยางลึกซ้ึง นีเ้ปน 
 คัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาลกึซ้ึง ฯ 
      [๖๖๙] อัสสามันตปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
 ไมใกล เปนไฉน ฯ 
      อรรถปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดอรรถ ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอัน 
 บุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนด 
 ธรรม นิรุติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูก 
 ตองแลวดวยปญญา โดยการกาํหนดนิรุติ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอัน 
 บุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองดวยปญญา โดยการกําหนดปฏิภาณ 
 ใครอื่นยอมไมสามารถจะครอบงําอรรถ ธรรม นิรุติและปฏิภาณของบุคคลผูนั้นได 
 และบุคคลผูนัน้ก็เปนผูหน่ึงทีใ่ครๆ ครอบงําไมได เพราะเหตุนั้น ปญญาน้ันจึง 
 เปนปญญาไมใกล ปญญาของกัลยาณปุถุชนหางไกลแสนไกล ไมใกลไมชิดกับ 
 ปญญาของบุคคลที่ ๘ พระอรหันต เมื่อเทียบกับกัลยาณปุถุชน บุคคลที่ ๘ มี 
 ปญญาไมใกล ปญญาของบุคคลที่ ๘ หางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับ 



 ปญญาของพระโสดาบัน เมื่อเทียบกับบุคคลที่ ๘ พระโสดาบันมีปญญาไมใกล 
 ปญญาของพระโสดาบันหางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของ 
 พระสกทาคามี เมื่อเทยีบกับพระโสดาบัน พระสกทาคามี มีปญญาไมใกล ปญญา 
 ของพระสกทาคามีหางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของพระอนาคามี 
 เมื่อเทยีบกับพระสกทาคามี พระอนาคามีมีปญญาไมใกล ปญญาของพระอนาคามี 
 หางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชดิกับปญญาของพระอรหันต เมื่อเทยีบกับ 
 พระอนาคามี พระอรหันตมีปญญาไมใกล ปญญาของพระอรหันตหางไกลแสน 
 ไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของพระปจเจกพุทธเจา เมื่อเทยีบกับพระอรหันต 
 พระปจเจกพุทธเจามีปญญาไมใกล เมื่อเทยีบกับพระปจเจกพุทธเจาและโลกพรอม 
 ทั้งเทวโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนผูเลิศ ทรงมีปญญาไม 
 ใกล ทรงฉลาดในประเภทแหงปญญา ทรงมีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา 
 ทรงถึงเวสารัชชญาณ ๔ ทรงพละ ๑๐ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ 
 ทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระไป ทรงมีพระญาณ 
 หาที่สุดมิได ทรงมีพระเดชหาที่สุดมิได ทรงมีพระยศหาที่สุดมิได ทรงเปนผูมั่งคั่ง 
 ทรงมีทรัพยมาก ทรงมีอริยทรัพย ทรงเปนผูนํา ทรงเปนผูนาํไปใหวิเศษ ทรงนํา 
 ไปเนืองๆ ทรงบัญญัติ ทรงพินิจ ทรงเพง ทรงใหหมูสัตวเลื่อมใส แทจริง 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกดิขึ้น ทรงยังมรรคที่ยังไม 
 เกิดพรอมใหเกดิพรอม ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงรูจักมรรค ทรง 
 ทราบมรรค ทรงฉลาดในมรรค ก็แหละพระสาวกทั้งหลายในบัดน้ี และที่จะมีมา 
 ในภายหลัง ยอมเปนผูดาํเนินไปตามมรรค แทจริงพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 เมื่อทรงทราบก็ยอมทรงทราบ เมื่อทรงเห็นก็ยอมทรงเห็น ทรงมีจักษุ ทรงมีญาณ 
 ทรงมีธรรม ทรงมีพรหม ตรัสบอก ตรัสบอกทั่ว ทรงนําอรรถออก ทรงประทาน 
 อมตธรรม ทรงเปนธรรมสาม ีเสด็จไปอยางนั้น บทธรรมที่พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไมทรงทําใหแจง ไมทรงถูกตอง 
 แลวดวยปญญามิไดมี ธรรมทัง้ปวงรวมทั้งที่เปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน 
 ยอมมาสูคลองในมุข คือ พระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวโดยอาการ 
 ทั้งปวง ชื่อวาบทที่ควรแนะนําซ่ึงเปนอรรถเปนธรรมที่ควรรู อยางใดอยางหน่ึง 
 และประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทัง้สองฝาย ประโยชนภพนี้ 
 ประโยชนภพหนา ประโยชนต้ืน ประโยชนลกึ ประโยชนลับ ประโยชนเปด 
 เผย ประโยชนที่ควรนําไป ประโยชนที่นําไปแลว ประโยชนไมมีโทษ ประโยชน 
 ไมมีกิเลส ประโยชนขาวผอง หรือปรมัตถประโยชนทั้งหมดนั้นยอมเปนไปภาย 
 ในพระพุทธญาณ พระญาณของพระพุทธเจา ยอมเปนไปตลอดกายกรรม วจี 
 กรรม มโนกรรมทั่วหมด พระญาณของพระพุทธเจามิไดขดัของในอดีต อนาคต 



 ปจจุบัน เนยยบทมีเทาใด พระญาณก็มีเทานัน้ พระญาณมีเทาใดเนยยบทก็มี 
 เทานั้น พระญาณมีเนยยบทเปนที่สุดรอบ เนยยบทมีพระญาณเปนที่สุดรอบ 
 พระญาณไมเปนไปเกินเนยยบท เนยยบทกไ็มเกินพระญาณ ธรรมเหลานั้นต้ังอยู 
 ในที่สุดรอบของกันและกัน เปรียบเหมือนผะอบสองชั้นสนทิกันดี ผะอบชั้นลาง 
 ไมเกินผะอบชัน้บน ผะอบชั้นบนก็ไมเกินผะอบชั้นลาง ผะอบทั้งสองชั้นนั้นตาง 
 ก็ต้ังอยูในที่สุดของกันและกัน ฉะนั้น พระพุทธญาณยอมเปนไปในธรรมทั้งปวง 
 ธรรมทั้งปวงเน่ืองดวยความทรงคํานึง เนื่องดวยทรงพระประสงค เนื่องดวยทรง 
 พระมนสิการ เนื่องดวยพระจิตตุบาทของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว พระพุทธ- 
 *ญาณเปนไปในสรรพสัตว พระพุทธเจายอมทรงทราบอัธยาศัย อนุสัย ความ 
 ประพฤติ อธิมุติ ของสรรพสัตว ยอมทรงทราบหมูสัตวมีกิเลสธุลีนอยในปญญา- 
 *จักษุ ผูมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ผูมีอินทรียแกกลา ผูมอีนิทรียออน ม ี
 อาการดี มีอาการทราม พระองคพึงทรงใหรูไดงาย พระองคพึงใหรูไดยาก เปน 
 ภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู 
 สัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปภายในพระพุทธญาณ 
 เปรียบเหมือนปลาและเตาทุกชนิด โดยที่สุดตลอดจนปลาติมิและปลาติมิงคละ 
 ยอมวายวนอยูภายในมหาสมุทร ฉะนั้น เปรียบเหมือนนกทกุชนิด โดยท่ีสดุ 
 ตลอดจนนกครุฑตระกูลเวนเตยยะ ยอมบินรอนไปในประเทศอากาศ ฉันใด 
 ดูกรสารีบุตร แมบรรดาสัตวผูมีปญญา ก็ยอมเปนไปในประเทศพุทธญาณ ฉันนั้น 
 เหมือนกัน พุทธญาณแผไป แลนไปสูปญหาของเทวดาและมนุษยแลวต้ังอยู 
 บรรดากษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ ผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด 
 แตงวาทะโตตอบ มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถยิงขนทราย เที่ยวทํา 
 ลายปญญาและทิฐิดวยปญญา บัณฑิตเหลาน้ันแตงปญหาแลวพากันเขามาหา 
 พระตถาคต ถามปญหาทั้งลี้ลับและเปดเผย ปญหาเหลานั้นพระผูมีพระภาคตรัส 
 บอกและทรงแกแลว มีเหตุที่ทรงแสดงไขใหเห็นชัด ปรากฏแกพระผูมีพระภาค 
 ความจริง พระผูมีพระภาคยอมทรงรุงเรืองยิง่ดวยปญญา เพราะทรงแกปญหาเหลา 
 นั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงเปนผูเลิศ มีพระปญญาไมใกล นี้เปน 
 อัสสามันตปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาไมใกล ฯ 
      [๖๗๐] ภูริปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาดัง 
 แผนดิน เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวาครอบงําอยู ครอบงําแลวซ่ึงราคะ 
 ครอบงําอยู ครอบงําแลวซ่ึงโทสะ ครอบงําอยู ครอบแลวซ่ึงโมหะ ครอบงําอยู 
 ครอบงําแลวซ่ึงโกธะ ฯลฯ อปุนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา 
 สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กเิลสทั้งปวง 



 ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ ครอบงําอยู ครอบงําแลว ซ่ึงกรรมอัน 
 เปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ชื่อวาภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนปญญา 
 ย่ํายีราคะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโทสะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโมหะ 
 อันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโกธะอันเปนขาศึก ฯลฯ อุปนาหะ ฯลฯ อภิสังขาร 
 ทั้งปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง อันเปนขาศึก แผนดินทาน 
 กลาววา ภูริ บุคคลประกอบดวยปญญาอันกวางขวางไพบูลย เสมอดวยแผนดิน 
 นั้น เพราะเหตุนั้น ปญญาน้ันจึงเปนภูริปญญา อีกประการหนึ่ง คําวา ภูริ นี้ 
 เปนชื่อของปญญา ปญญาเปนปริณายก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาภูริปญญา นี้เปน 
 ภูริปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน ฯ 
      [๖๗๑] ปญญาพาหุลละ ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
 มาก เปนไฉน ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูหนักดวยปญญา เปนผูประพฤติดวยปญญา 
 มีปญญาเปนที่อาศัย นอมใจเชือ่ดวยปญญา มปีญญาเปนธงไชย มีปญญาเปนยอด 
 มีปญญาเปนใหญ มากดวยการเลือกเฟน มากดวยการคนควา มากดวยการ 
 พิจารณา มากดวยการเพงพินิจ มีการเพงพิจารณาเปนธรรมดา มีความประพฤติ 
 งดเวนดวยปญญาท่ีแจมแจง หนักในปญญา มากดวยปญญา โนมไปในปญญา 
 นอมไปในปญญา เงื้อมไปในปญญา นอมจิตไปในปญญา มีปญญาเปนอธบิดี 
 เปรียบเหมือนภิกษุผูหนักไปในคณะ ทานกลาววา มีคณะมาก ผูหนักในจีวร 
 ทานกลาววา มีจีวรมาก ผูหนักในบาตร ทานกลาววา มีบาตรมาก ผูหนักใน 
 เสนาสนะ ทานกลาววา มีเสสนานะมาก ฉะน้ัน นี้เปนปญญาพาหุลละ ในคําวา 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญามาก ฯ 
      [๖๗๒] สีฆปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญาเร็ว 
 เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาปญญาเร็ว เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเคร่ืองบําเพ็ญศีลให 
 บริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญอินทรียสังวรใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ือง 
 บําเพ็ญโภชเน มัตตัญุตาใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญชาคริยานุโยคให 
 บริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญศีลขันธใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญ 
 สมาธิขันธใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณไดเร็วๆ 
 เปนเคร่ืองบําเพ็ญวิมุติขันธใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองบําเพ็ญวิมุติญาณทัสนขันธ 
 ใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองแทงตลอดฐานะและอฐานะไดเร็วๆ เปนเคร่ือง 
 บําเพ็ญวิหารสมาบัติใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเคร่ืองแทงตลอดอริยสัจไดเร็วๆ 
 เปนเคร่ืองเจริญสติปฏฐานไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญสัมมัปปธานไดเร็วๆ เปน 
 เคร่ืองเจริญอิทธิบาทไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญอินทรียไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญ 



 พละไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญโพชฌงคไดเร็วๆ เปนเคร่ืองเจริญอริยมรรคได 
 เร็วๆ เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงสามัญผลไดเร็วๆ เปนเคร่ืองแทงตลอด 
 อภิญญาไดเร็วๆ เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งได 
 เร็วๆ นี้เปนสีฆปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญา 
 เร็วๆ ฯ 
      [๖๗๓] ลหุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญาพลัน 
 เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาปญญาพลัน เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเคร่ืองบําเพ็ญศีล 
 ใหบริบูรณไดพลันๆ ... เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันเปนประโยชนอยาง 
 ยิ่งไดพลันๆ นี้เปนลหุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
 พลัน ฯ 
      [๖๗๔] หาสปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง 
 เปนไฉน ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี มีความราเริงมาก มคีวามพอใจมาก มีความยินด ี
 มาก มีความปราโมทยมาก บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ บําเพ็ญอินทรียสังวรใหบริบูรณ 
 ... ซ่ึงทําใหแจงนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งใหบริบูรณดวยปญญาน้ันๆ เพราะ 
 เหตุนั้น ปญญานั้นๆ จึงชื่อวาปญญาราเริง นี้เปนหาสปญญา ในคําวา ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง ฯ 
      [๖๗๕] ชวนปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาแลน 
 ไป เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาแลนไปสูรูปทั้งปวง ทั้ง 
 ที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
 เลวหรือประณีต มีอยูในที่ไกลหรือมีอยูในที่ใกล โดยความเปนของไมเที่ยงไว 
 แลนไปโดยความเปนทุกขไว แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว แลนไปสูเวทนา 
 ฯลฯ สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งปวง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน 
 เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต มีอยูในที่ไกลหรือ 
 มีอยูในที่ใกล โดยความเปนของไมเทีย่งไว แลนไปโดยความเปนทุกขไว แลน 
 ไปโดยความเปนอนัตตาไว แลนไปสูจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน โดยความเปนของไมเทีย่งไว แลนไปโดยความเปนทกุขไว 
 แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบ 
 เคียง พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจง รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ไม 
 เที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวาเปนสิ่งที่นากลัว เปนอนตัตา 
 เพราะอรรถวาไมมีแกนสาร แลวแลนไปในนพิพานเปนที่ดับรูปไว ชื่อวาชวน- 



 *ปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทําใหเห็นแจมแจงวา 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทัง้ที่เปนอดีต 
 อนาคตและปจจุบัน ไมเที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวาเปนสิ่ง 
 ที่นากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาไมมีแกนสาร แลวแลนไปในนิพพานเปนที่ 
 ดับชราและมรณะไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง พินิจ 
 พิจารณา ทําใหแจมแจงวา รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนของไมเที่ยงอัน 
 ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึน้ มีความส้ินไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา 
 แลวแลนไปในนิพพานเปนที่ดับรูปไว ชื่อวาชวนปญญาเพราะอรรถวาปญญาเทียบ 
 เคียง พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนของไมเที่ยง 
 อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกดิขึ้น มีความส้ินไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป 
 เปนธรรมดา แลวแลนไปในนพิพานอันเปนที่ดับชราและมรณะไว นี้เปนชวน 
 ปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาแลนไป ฯ 
      [๖๗๖] ติกขปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญาคม 
 กลา เปนไฉน ฯ 
      ชื่อวาติกขปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ทําลายกเิลสไดไว ไมรับรองไว 
 ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีตอไป ซ่ึงกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว 
 ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงวิหิงสา- 
 *วิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงอกุศลธรรมอันลามกที่เกดิขึ้นแลว ไม 
 รับรองไว ฯลฯ ซ่ึงราคะท่ีเกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้น 
 สุด ใหถึงความไมมีตอไป ซ่ึงโทสะ ฯลฯ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ 
 ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติ- 
 *มานะ มทะ ปมาทะ กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ 
 กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ที่เกิดขึน้แลว ชื่อวาติกขปญญา เพราะอรรถ 
 วา ปญญาเปนเคร่ืองใหบุคคลไดบรรลุ ทําใหแจง ถูกตองอริยมรรค ๔ สามัญ- 
 *ผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ณ อาสนะเดียว นี้เปนติกขปญญา ในคําวา 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมปีญญาคมกลา ฯ 
      [๖๗๗] นิพเพธิกปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
 เคร่ืองทําลายกเิลส เปนไฉน ฯ 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมากไปดวยความสะดุง ความหวาดเสียว 
 ความเบ่ือหนาย ความระอา ความไมพอใจ เบือนหนาออก ไมยินดีในสังขาร 
 ทั้งปวง ยอมเบ่ือหนาย ทําลายกองโลภะ กองโทสะ กองโมหะ ที่ไมเคยทําลาย 
 ยอมเบ่ือหนาย ทําลายโกธะ ฯลฯ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อสิสา 



 มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ 
 กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพ 
 ทั้งปวง ที่ไมเคยเบ่ือหนาย ไมเคยทําลายดวยปญญา เพราะเหตุนั้น ปญญา 
 นั้นๆ จึงชื่อวานิพเพธิกปญญา นี้เปนนิพเพธิกปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความเปนผูมีปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญา ๑๖ ประการนี้ ฯ 
      [๖๗๘] บุคคลผูประกอบดวยปญญา ๑๖ ประการนี้ เปนผูบรรลุปฏิสัม- 
 *ภิทา บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ คือ ผูหน่ึงถึงพรอมดวยความเพียรมากอน 
 ผูหน่ึงไมถึงพรอมดวยความเพียรมากอน ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอน เปนผู 
 ประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมถึงพรอมดวยความเพียรมากอน และมีญาณแตกฉาน 
 บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนก็มี ๒ 
 คือ ผูหน่ึงเปนพหูสูต ผูหน่ึงไมเปนพหูสูต ผูเปนพหูสูตเปนผูประเสริฐ ยิ่ง 
 วิเศษกวาผูไมเปนพหูสูต และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดัง 
 นี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ แมผูเปน 
 พหูสูตก็มี ๒ คือ ผูหน่ึงมากดวยเทศนา ผูหน่ึงไมมากดวยเทศนา ผูมากดวย 
 เทศนา เปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมากดวยเทศนา และมีญาณ 
 แตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา 
 ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ และผูมากดวยเทศนาก็ 
 มี ๒ คือ ผูหน่ึงอาศัยครู ผูหน่ึงไมอาศัยครู ผูอาศัยครูเปนผูประเสริฐ ยิ่ง 
 วิเศษกวาผูไมอาศัยครู และมญีาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ 
 บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูต 
 มี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ และผูอาศัยครูกม็ี ๒ คือ ผูหน่ึงมีวิหารธรรมมาก 
 ผูหน่ึงไมมีวิหารธรรมมาก ผูมวีิหารธรรมมากเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมม ี
 วิหารธรรมมาก และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคล 
 ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผู 
 มากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ และผูมีวหิารธรรมมากก็มี ๒ คือ ผูหน่ึงมี 
 ความพิจารณามาก ผูหน่ึงไมมคีวามพิจารณามาก ผูมีความพิจารณามากเปนผู 
 ประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมีความพิจารณามาก และมีญาณแตกฉาน บุคคล 
 บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียร 
 มากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมี 
 วิหารธรรมมากมี ๒ และผูมีความพิจารณามากก็มี ๒ คือ ผูหน่ึงเปนพระเสขะ 
 บรรลุปฏิสัมภิทา ผูหน่ึงเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูเปนพระอเสขะบรรลุ 
 ปฏิสัมภิทา ผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูเปน 
 พระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ 



 ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหู- 
 *สูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมีวิหารธรรมมากมี ๒ ผูม ี
 ความพิจารณามากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูหน่ึง 
 บรรลุถึงสาวกบารมี ผูหน่ึงไมบรรลุถึงสาวกบารมี ผูบรรลุถึงสาวกบารมีเปนผู 
 ประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมบรรลุถึงสาวกบารมี และมีญาณแตกฉาน บุคคล 
 ผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา  ผูถึงพรอมดวยความเพียร 
 มากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมี 
 วิหารธรรมมากมี ๒ ผูมีความพิจารณามากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิ- 
 *สัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูหน่ึงบรรลุถึงสาวกบารมี ผูหน่ึงเปนพระปจเจกสมัพุทธเจา 
 ผูเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา เปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูบรรลุถึงสาวกบารมี 
 และมีญาณแตกฉาน เมื่อเทยีบกับพระปจเจกพุทธเจา และโลก พรอมทั้ง 
 เทวโลก ดังนี้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนผูเลิศ ทรงบรรลุ 
 ปฏิสัมภิทา ทรงเปนผูฉลาดในประเภทแหงปญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรงไดปฏิ 
 สัมภิทา ทรงบรรลุถึงเวสารัชชญาณ ทรงพละ ๑๐ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปน 
 บุรุษสีหะ ฯลฯ บรรดากษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ ผูเปนบัณฑิต มี 
 ปญญาละเอียด แตงวาทะโตตอบ มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถยิง 
 ขนทราย เที่ยวทําลายปญญาและทิฐิดวยปญญา บัณฑิตเหลานั้นแตงปญหาแลว 
 พากันเขามาหาพระตถาคต ถามปญหาทั้งลี้ลับและเปดเผย ปญหาเหลานั้น พระผู 
 มีพระภาคตรัสบอกและทรงแกแลว มีเหตุที่ทรงแสดงไขใหเห็นชัด ปรากฏแก 
 พระผูมีพระภาค ความจริง พระผูมีพระภาคยอมทรงรุงเรืองยิ่งดวยพระปญญา เพราะ 
 ทรงแกปญหาเหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงเปนผูเลิศ ทรงบรรลุ 
 ปฏิสัมภิทา ฉะนี้แล ฯ 
                         จบมหาปญญากถา 
                          ---------- 
                       ปญญาวรรค อิทธิกถา 
      [๖๗๙] ฤทธิ์เปนอยางไร ฤทธิ์มีเทาไร ภูมิ บาท บท มูล แหง 
 ฤทธิ์ มีอยางละเทาไร ฯ 
      ฤทธิ์ในคําวา ฤทธิ์เปนอยางไร ดวยความวาสําเร็จ ฤทธิ์ในคําวา ฤทธิ ์
 มีเทาไร มี ๑๐ ภูมิแหงฤทธิ์มี ๔ บาทมี ๔ บทมี ๘ มูลมี ๑๖ ฯ 
      [๖๘๐] ฤทธิ์ ๑๐ เปนไฉน ฯ 
      ฤทธิ์ที่อธิษฐาน ๑ ฤทธิ์ที่แผลงไดตางๆ ๑ ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธิ์ 
 ที่แผไปดวยญาณ ๑ ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธิ์ของพระอริยะ ๑ ฤทธิ์เกิด 
 แตผลกรรม ๑ ฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ๑ ฤทธิ์ที่สําเร็จแตวิชา ๑ ชื่อวาฤทธิ์ ดวย 



 ความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนน้ัน ๑ ฯ 
      [๖๘๑] ภูมิ ๔ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ 
      ปฐมฌานเปนภูมิเกิดวิเวก ๑ ทุติยฌานเปนภูมิแหงปติและสุข ๑ ตติย- 
 *ฌานเปนภูมิแหงอุเบกขาและสุข ๑ จตุตถฌานเปนภูมิแหงความไมมีทุกขไมมี 
 สุข ๑ ภูมิ ๔ แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไดฤทธิ์ เพ่ือความไดเฉพาะฤทธ์ิ 
 เพ่ือแผลงฤทธิไ์ดตางๆ เพ่ือความสําเร็จแหงฤทธิ์ เพ่ือความเปนผูชํานาญในฤทธ์ิ 
 เพ่ือความแกลวกลาดวยฤทธิ์ ฯ 
      [๖๘๒] บาท ๔ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธบิาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและ 
 ปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่ง ดวยความเพียรและ 
 ปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธานสงัขาร ๑ 
 เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขาร ๑ บาท ๔ 
 แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไดฤทธิ์ ... เพ่ือความแกลวกลาดวยฤทธิ์ ฯ 
      [๖๘๓] บท ๘ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ 
      ถาภิกษุอาศัยฉันทะไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต ฉันทะไมใชสมาธิ สมาธ ิ
 ไมใชฉันทะ ฉนัทะเปนอยางหน่ึง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัยวิริยะได 
 สมาธิ ไดเอกัคคตาจิต วิริยะไมใชสมาธิ สมาธิไมใชวิริยะ วิริยะเปนอยางหนึง่ 
 สมาธิเปนอยางหน่ึง ถาภิกษุอาศัยจิตไดสมาธ ิไดเอกัคคตาจิต จิตไมใชสมาธิ 
 สมาธิไมใชจิต จิตเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัยวิมังสาไดสมาธ ิ
 ไดเอกัคคตาจิต วิมังสาไมใชสมาธิ สมาธิไมใชวิมังสา วิมังสาเปนอยางหนึง่ สมาธิ 
 เปนอยางหนึ่ง บท ๘ แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไดฤทธิ์ ... เพ่ือความแกลว 
 กลาดวยฤทธิ์ ฯ 
      [๖๘๔]  มูล ๑๖ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ 
      จิตไมฟุบลง ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเกียจคราน เพราะเหตุนั้น จึง 
 ชื่อวาอเนญชา (จิตไมหว่ันไหว)  จิตไมฟูขึ้น ยอมไมหวั่นไหวเพราะอุทธัจจะ 
 เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชา จิตไมยินดี ยอมไมหวั่นไหวเพราะราคะ ... จิต 
 ไมมุงราย ยอมไมหวั่นไหวเพราะพยาบาท ... จิตอันทิฐิไมอาศัย ยอมไมหวัน่ไหว 
 เพราะทิฐิ ... จิตไมพัวพัน ยอมไมหวั่นไหวเพราะฉันทราคะ ... จิตหลุดพน 
 ยอมไมหวั่นไหวเพราะกามราคะ ... จิตไมเกาะเกีย่ว ยอมไมหว่ันไหวเพราะกิเลส ... 
 จิตปราศจากเคร่ืองครอบงํา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความครอบงําแหงกิเลส ... 
 เอกัคคตาจิตยอมไมหวั่นไหวเพราะกิเลสตางๆ ... จิตที่กําหนดดวยศรัทธา ยอม 
 ไมหว่ันไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา ... จิตที่กําหนดดวยวิริยะ ยอมไมหว่ัน 
 ไหวเพราะความเกียจคราน ... จิตที่กําหนดดวยสติ ยอมไมหวั่นไหวเพราะความ 



 ประมาท ... จิตที่กําหนดดวยสมาธิ ยอมไมหว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ... จิตที่ 
 กําหนดดวยปญญา ยอมไมหวั่นไหวเพราะอวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชา 
 จิตที่ถึงความสวางไสว ยอมไมหว่ันไหวเพราะความมืดคืออวิชชา เพราะเหตุนั้น 
 จึงชื่อวาอเนญชา มูล ๑๖ แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไดฤทธิ์ เพ่ือความ 
 ไดเฉพาะฤทธิ์ เพ่ือแผลงฤทธิ์ไดตางๆ เพ่ือความสําเร็จแหงฤทธิ์ เพ่ือความ 
 เปนผูชํานาญในฤทธ์ิ เพ่ือความแกลวกลาดวยฤทธิ์ ฯ 
      [๖๘๕] ฤทธิ์ที่อธิษฐานเปนไฉน ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปน 
 หลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ใหหายไปก็ได ทะล ุ
 ฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขดัเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดาํลงในแผนดินเหมือน 
 ในน้ําก็ได เดินไปบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานภุาพมากอยางนั้นดวย 
 ฝามือก็ได ใชอาํนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ฯ 
      คําวา ในศาสนานี้ คือ ในทิฐินี้ ในความควรนี้ ในความชอบใจนี้ 
 ในเขตนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยน้ี ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ 
 เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาในศาสนาน้ี ฯ 
      คําวา ภิกษุ คือ ภิกษุผูเปนกลัยาณปุถุชน เปนพระเสขะหรือเปน 
 พระอรหันตผูมีธรรมไมกําเริบ ฯ 
      คําวา แสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ แสดงฤทธิ์ไดมีประการตางๆ 
 อยาง ฯ 
      คําวา คนเดียวเปนหลายคนก็ได คือ ทานผูมีฤทธิโ์ดยปรกติเปนคนเดียว 
 ยอมนึกใหเปนหลายคน คือ นึกใหเปนรอยคน พันคนหรือแสนคน แลว 
 อธิษฐานดวยญาณวา จงเปนหลายคน ก็เปนหลายคน ทานผูมีฤทธิ์นัน้ถึงความ 
 ชํานาญแหงจิต แมคนเดียวเปนหลายคนก็ได เปรียบเหมือนทานพระจุลปนถก 
 รูปเดียวเปนหลายรูปก็ได ฉะนั้น ฯ 
      คําวา หลายคนเปนคนเดยีวก็ได คือ ทานผูมีฤทธิโ์ดยปรกติหลายคน 
 ยอมนึกใหเปนคนเดียว แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนคนเดียว กเ็ปนคน 
 เดียว ทานผูมีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิต หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด เปรียบ 
 เหมือนทานพระจุลปนถก หลายรูปเปนรูปเดียวก็ได ฉะนั้น ฯ 
      คําวา ทําใหปรากฏก็ได คือ ที่อันอะไรๆ ปดบังไว ทําใหไมมีอะไร 
 ปดบังใหเปดเผยก็ได ฯ 
      คําวา ทําใหหายไปก็ได คือ ที่อันอะไรๆ เปดไว ทําใหเปนที่ปดบัง 
 มิดชิดก็ได ฯ 



      คําวา ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได คือ 
 ทานผูมีฤทธิ์ เปนผูไดอากาศกสิณสมาบัติโดยปกติ ยอมนึกถึงฝา กําแพง ภูเขา 
 แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนที่วางก็ยอมเปนที่วาง ทานผูมีฤทธิ์นั้น ยอมทะลุ 
 ฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขดั ทานผูมีฤทธิ์นัน้ถึงความชํานาญแหงจิต ยอมทะลฝุา 
 กําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่แจง เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมีฤทธิ ์
 โดยปรกติ ยอมไปในที่ที่ไมมอีะไรๆ ปดบังกั้นไวไมติดขัด ฉะน้ัน ฯ 
      คําวา ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในนํ้าก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์เปนผู 
 ไดอาโปกสิณสมาบัติโดยปรกติ ยอมนึกถึงแผนดินแลวอธิษฐานดวยญาณวา จง 
 เปนน้ํา ก็เปนน้าํ ทานผูมีฤทธิน์ั้นผุดขึ้นดําลงในแผนดินได ทานผูมีฤทธิ์นัน้ถึง 
 ความชํานาญแหงจิตผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในนํ้าก็ได เปรียบเหมือนพวก 
 มนุษย ผูไมมีฤทธิ์โดยปรกติ ผุดขึ้นดําลงในน้าํได ฉะนั้น ฯ 
      คําวา เดินไปบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ ์
 เปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติโดยปรกติ ยอมนึกถึงน้ํา แลวอธิษฐานดวยญาณวา 
 จงเปนแผนดิน ก็เปนแผนดิน ทานผูมีฤทธิ์นัน้ เดินไปบนนํ้าไมแตกได ทาน 
 ผูมีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิต เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดิน 
 ก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมีฤทธิโ์ดยปรกติ เดินไปบนแผนดินไมแตกได 
 ฉะนั้น ฯ 
      คําวา เหาะไปในอากาศเหมอืนนกก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์เปนผูไดปฐวี- 
 *กสิณสมาบัติโดยปรกติ ยอมนึกถึงอากาศ แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปน 
 แผนดิน ก็เปนแผนดิน ทานผูมีฤทธิ์นั้นเดินบาง ยืนบาง นอนบาง ในอากาศ 
 กลางหาวเหมือนนกก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมฤีทธิ์โดยปรกติ เดินบาง 
 ยืนบาง นั่งบาง นอนบาง บนแผนดิน ฉะน้ัน ฯ 
      คําวา ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนั้นดวย 
 ฝามือก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์ในศาสนาน้ี ถึงความชํานาญแหงจิต นั่งหรือนอน 
 ก็ตาม นึกถึงพระจันทรและพระอาทิตย แลวอธิษฐานดวยญาณวา พระจันทร 
 พระอาทิตย จงมีที่ใกลมือ กย็อมมีที่ใกลมือ ทานผูมีฤทธิ์นัน้ นั่งหรือนอนอยู 
 ก็ตาม ยอมลูบคลําสัมผัสพระจันทรพระอาทิตยดวยฝามอืได เปรียบเหมือนพวก 
 มนุษยผูไมมีฤทธิ์โดยปรกติ ยอมลูบคลําสัมผสัรูปอะไรๆ ที่ใกลมือได ฉะนัน้ ฯ 
      คําวา ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได คือ ทานผูมีฤทธิผ์ูถึง 
 ความชํานาญแหงจิตนั้น ถาประสงคจะไปยังพรหมโลก ก็อธิษฐานที่ไกลใหเปน 
 ที่ใกลวา จงเปนที่ใกล ก็เปนทีใ่กล อธิษฐานที่ใกลใหเปนที่ไกลวา จงเปนที่ไกล 
 ก็เปนที่ไกล อธษิฐานที่ใกลใหเปนที่ไกลวา จงเปนที่ไกล กเ็ปนที่ไกล อธิษฐาน 
 ของมากใหเปนของนอยวา จงเปนของนอย ก็เปนของนอย อธิษฐานของนอย 



 ใหเปนของมากวา จงเปนของมาก ก็เปนของมาก ยอมเห็นรูปพรหมน้ันไดดวย 
 ทิพจักษุ ยอมฟงเสียงพรหมนั้นไดดวยทิพโสตธาตุ ยอมรูจิตของพรหมน้ันไดดวย 
 เจโตปริยญาณ ทานผูมีฤทธิ์ถึงความชํานาญแหงจิตนั้น ประสงคจะไปยังพรหมโลก 
 ดวยกายที่ปรากฏ ก็นอมจิตอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกาย คร้ันแลวหยั่งลงสู 
 สุขสัญญาและลหุสัญญา แลวก็ไปยังพรหมโลกไดดวยกายทีป่รากฏอยู ถาทาน 
 ผูมีฤทธิ์ถึงความชํานาญแหงจิตนั้น ประสงคจะไปยังพรหมโลกดวยกายทีไ่ม 
 ปรากฏ ก็นอมกายอธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิต คร้ันแลวหยั่งลงสูสุข 
 สัญญาและลหุสัญญา แลวก็ไปยังพรหมโลกดวยกายที่ไมปรากฏ ทานผูมีฤทธิ์ 
 นิรมิตรูปอันสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง ไวขางหนา 
 ของพรหมน้ัน ถาทานผูมีฤทธิ์เดินอยู รูปกายนิรมิตก็เดินอยู ณ ที่นั้น ถาทาน 
 ผูมีฤทธิย์ืนอยู รูปกายนิรมิตก็ยืนอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิน์ั่งอยู รูปกายนริมิต 
 ก็นั่งอยู ณ ที่นัน้ ถาทานผูมีฤทธิ์นอนอยูรูปกายนิรมิตก็นอนอยู ณ ที่นั้น ถาทานผู 
 มีฤทธิ์บังหวนควันอยูรูปกายนิรมิตก็บังหวนควันอยู ณ ที่นัน้ ถาทานผูมีฤทธิ์ 
 ใหไฟลุกโพลงอยู รูปกายนิรมติก็ใหไฟลุกโพลง ณ ที่นั้น ถาทานรูป 
 กายนิรมิตก็กลาวธรรมอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์ผูมีฤทธิก์ลาวธรรมอยู 
 ถามปญหาอยู รูปกายนิรมิตก็ถามปญหาอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิอ์ันรูป 
 กายนิรมิตถามปญหาแลวก็แก รูปกายนิรมิตอันทานผูมีฤทธิถ์ามปญหาแลวก็แก 
 อยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์ยืนสนทนาปราศรัยอยูกับพรหมนั้น รูปกายนิรมิตรก็ยืน 
 สนทนาปราศรัยกับพรหมนั้นอยู ณ ที่นั้น ทานผูมีฤทธิท์ํากิจใด รูปกายนิรมิตก็ทํา 
 กิจนั้นๆ นั่นแล นี้ฤทธิ์ที่อธิษฐานเปนดังนี้ ฯ 
      [๖๘๖] ฤทธิ์ที่แผลงไดตางๆ เปนไฉน ฯ 
      พระเถระนามวาอภิภู เปนสาวกของพระผูมีพระภาค อรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี สถิตอยูในพรหมโลก เปลงเสียงใหพันโลกธาตุ 
 ทราบชัด ทานแสดงธรรมดวยกายที่ปรากฏก็มี ดวยกายที่ไมปรากฏก็มิ ดวยกาย 
 คร่ึงหนึ่งสวนลางไมปรากฏกม็ี ดวยกายคร่ึงหนึ่งสวนบนไมปรากฏก็มี ดวยกาย 
 คร่ึงหนึ่งสวนบนปรากฏก็มี ดวยกายคร่ึงหนึ่งสวนลวงไมปรากฏก็มี ทานละเพศ 
 ปรกติแลวแสดงเพศกุมารบาง แสดงเพศนาคบาง แสดงเพศครุฑบาง 
 แสดงเพศยักษบาง แสดงเพศอสูรบาง แสดงเพศพระอินทรบาง แสดงเพศ 
 เทวดาบาง แสดงเพศพรหมบาง แสดงเพศสมุทรบาง แสดงเพศภูเขาบาง 
 แสดงเพศปาบาง แสดงเพศราชสีหบาง แสดงเพศเสือโครงบาง แสดงเพศ 
 เสือเหลืองบาง แสดงพลชางบาง แสดงพลมาบาง แสดงพลรถบาง แสดงพล 
 ราบบาง แสดงกองทัพต้ังประชิดกันตางๆ บาง นี้เปนฤทธิ์ที่แผลงไดตางๆ ฯ 
      [๖๘๗] ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจเปนไฉน ฯ 



      ภิกษุในศาสนานี้ นิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ มีรูปสําเร็จดวยใจ มี 
 อวัยวะครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง เปรียบเหมือนบุรุษชักไสออกจาก 
 หญาปลอง เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลอง 
 เปนอยางหนึ่ง ไสเปนอยางหนึง่ แตไสก็ออกจากหญาปลองนั่นเอง อีกประการหนึ่ง 
 เปรียบเหมือนบุรุษชักดาบอกออกจากฝก เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก 
 ดาบเปนอยางหน่ึง ฝกเปนอยางหนึ่ง แตดาบก็ออกจากฝกนัน่เอง อีกประการหนึ่ง 
 เปรียบเหมือนบุรุษเอางูออกจากกระทอเขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นี้งู นี้กระทอ 
 งูเปนอยางหนึง่ กระทอเปนอยางหนึ่ง แตงูก็ออกจากกระทอนั่นเอง ฉันใด ภิกษุ 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน นิรมิตกายอื่นออกจากกายน้ี มีรูปสําเร็จดวยใจมีอวยัวะ 
 ครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง นี้ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ ฯ 
      [๖๘๘] ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณเปนไฉน ฯ 
      ความละนิจจสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอนจิจานุปสนา เพราะเหตุนั้น 
 จึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ ความละสุขสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยทกุขานุปสนา 
 ความละอัตตสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอนัตตานุปสนา ความละความเพลิดเพลิน 
 ยอมสําเร็จไดดวยนิพพิทานุปสนา ความละราคะ ยอมสําเร็จไดดวยวิราคานุปสนา 
 ความละสมุทยั ยอมสําเร็จไดดวยนิโรธานุปสนา ความละความยึดถือ ยอมสาํเร็จ 
 ไดดวยปฏินิสสัคคานุปสนา เพราะเหตุนั้น จึงเปนฤทธิ์ทีแ่ผไปดวยญาณ 
 ทานพระพักกุละ ทานพระสังกิจจะ ทานพระภูตปาละ มีฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ 
 นี้ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ ฯ 
      [๖๘๙] ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิเปนไฉน 
      ความละนิวรณ ยอมสําเร็จไดดวยปฐมฌาน เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธิ ์
 ที่แผไปดวยสมาธิ ความละวติกวิจาร ยอมสําเร็จไดดวยทุติยฌาน เพราะเหตุนั้น 
 จึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ความละปติ ยอมสําเร็จไดดวยตติยฌาน ฯลฯ 
 ความละสุขและทุกข ยอมสําเร็จไดดวยจตุตถฌาน ฯลฯ ความละรูปสัญญา 
 ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ 
 ความละอากาสานัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ 
 ความละวิญญาณัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ 
 ความละอากิญจัญญายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
 เพราะเหตุนั้น จึงเปนฤทธิท์ี่แผไปดวยสมาธิ ทานพระสารีบุตร ทานพระสัญชีวะ 
 ทานพระขาณุโกณฑัญญะ อุตตราอุบาสิกา สามาวดีอุบาสิกา มีฤทธิ์ที่แผไปดวย 
 สมาธิ นี้ฤทธิ์ทีแ่ผไปดวยสมาธิ 
      [๖๙๐] ฤทธิ์ของพระอริยะเปนไฉน ฯ 
      ภิกษุในศาสนานี้ ถาหวังวา เราพึงมีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลวาเปนสิ่ง 



 ไมปฏิกูลอยู กม็ีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลนัน้วาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ถาหวังวา 
 เราพึงมีความสําคัญในส่ิงที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู กม็ีความสําคัญในส่ิงที่ไม 
 ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังวา เราพึงมีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม 
 ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู กม็ีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูล 
 นั้นวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ถาหวังวาเราพึงมีความสําคัญในส่ิงที่ไมปฏิกูลและในสิ่ง 
 ที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู กม็ีความสําคัญในส่ิงที่ไมปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลวา 
 เปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังวา เราพึงเวนสิ่งทั้งสองน้ันมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ 
 ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยู ก็เปนผูมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ 
 ปฏิกูลและในสิง่ที่ไมปฏิกูลอยู ฯ 
      ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลวาเปนสิง่ไมปฏิกูลอยูอยางไร 
      ภิกษุแผไปโดยเมตตา หรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในสิ่งที่ไมนา 
 ปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางนี ้
      ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยูอยางไร 
      ภิกษุแผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยง 
 ในสิ่งที่นาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ไมปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูล 
 อยูอยางนี ้
      ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลและในสิง่ที่ไมปฏิกูล วาเปนสิ่งไมปฏิกลู 
 อยูอยางไร 
      ภิกษุแผไปโดยเมตตาหรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในสิ่งทั้งไมนา 
 ปรารถนาและนาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลวา 
 เปนสิ่งไมปฏิกลูอยูอยางนี ้
      ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ไมปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูล 
 อยูอยางไร 
      ภิกษุแผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยง 
 ในสิ่งทั้งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในส่ิงที่ไมปฏิกูล 
 และในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยูอยางนี ้
      ภิกษุเวนสิ่งทั้งสองน้ันมีอเุบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูล และใน 
 สิ่งที่ไมปฏิกูลอยูอยางไร 
      ภิกษุในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดใีจ ไมเสียใจ มอีเุบกขา 
 มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏ- 
 *ฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสยีใจ มอีุเบกขา ม ี
 สติสัมปชัญญะอยู ภิกษุเวนสิง่ทั้งสองน้ันมีอเุบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูล 
 และในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยูอยางนี้ นี้ฤทธิ์ของพระอริยะ ฯ 



      [๖๙๑] ฤทธิ์เกิดแตผลกรรมเปนไฉน ฯ 
      นกทุกชนิด เทวดาทั้งปวง มนุษยบางพวก วินิปาติกเปรตบางพวก 
 มีฤทธิ์เกดิแตผลกรรม นี้ฤทธิ์เกิดแตผลกรรม ฯ 
      [๖๙๒] ฤทธิ์ของทานผูมีบุญเปนไฉน ฯ 
      พระเจาจักรพรรดิ เสด็จเหาะไปในอากาศพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ตลอด 
 จนพวกปกครองมาเปนที่สดุ นี้เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ฤทธิ์ของโชติยคฤหบดี 
 ฤทธิ์ของชฏิลคฤหบดี ฤทธิ์ของเมณฑกคฤหบดี ฤทธิ์ของโฆสิตคฤหบดี 
 ฤทธิ์ของทานผูมีบุญมาก ๕ คน เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญ นี้ฤทธิ์ของทาน 
 ผูมีบุญ ฯ 
      [๖๙๓] ฤทธิส์ําเร็จดวยวิชชาเปนไฉน ฯ 
      พวกวิชชาธรรายวิชชาแลวยอมเหาะไปได แสดงพลชางบาง พลมาบาง 
 พลรถบาง พลราบบาง แสดงกองทัพต้ังประชิดกันตางๆ บาง ในอากาศกลางหาว 
 นี้ฤทธิ์สําเร็จดวยวิชชา ฯ 
      [๖๙๔] ชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบใน 
 สวนน้ันๆ อยางไร ฯ 
      ความละกามฉันทะ ยอมสาํเร็จไดดวยเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้น 
 จึงชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนน้ันๆ 
 ความละพยาบาท ยอมสําเร็จไดดวยความไมพยาบาท ฯลฯ ความละถีนมิทธะ 
 ยอมสําเร็จไดดวยอาโลกสัญญา ฯลฯ ความละกิเลสทั้งปวง ยอมสําเร็จไดดวย 
 อรหัตมรรค เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาฤทธิด์วยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการ 
 ประกอบชอบในสวนน้ันๆ ชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการ 
 ประกอบชอบในสวนน้ันๆ อยางนี้ฤทธิ์ ๑๐ ประการเหลานี้ 
                          จบอิทธิกถา ฯ 
                          ---------- 
                      ปญญาวรรค อภิสมยกถา 
      [๖๙๕] คําวา ความตรัสรู ความวา ยอมตรัสรูดวยอะไร ยอมตรัสรู 
 ดวยจิต ยอมตรัสรูดวยจิตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีญาณก็ตรัสรูไดซิ บุคคล 
 ผูไมมีญาณตรัสรูไมได ยอมตรัสรูไดดวยญาณ ยอมตรัสรูดวยญาณหรือ 
 ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีจิตกต็รัสรูไดซิ บุคคลผูไมมีจิตก็ตรัสรูไมได ยอมตรัสรู 
 ไดดวยจิตและญาณ ยอมตรัสรูไดดวยจิตและญาณหรือ ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูได 
 ดวยกามาวจรจิตและญาณซิ ยอมตรัสรูดวยกามาวจรจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น 
 ก็ตรัสรูไดดวยรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยรูปาวจรจิตและญาณไมได ถา 
 อยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวยอรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยอรูปาวจรจิตและญาณ 



 ไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวยกัมมัสสกตาจิตและญาณซิ ตรัสรู 
 ดวยกัมมัสสกตาจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวยสัจจานุโลมิกจิต 
 และญาณซิ ตรัสรูดวยสัจจานุโลมิกจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวย 
 จิตที่เปนอดีตและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตที่เปนอดีตและญาณไมได ถาอยางนัน้ 
 ก็ตรัสรูไดดวยจิตที่เปนอนาคตและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตที่เปนอนาคตและญาณ 
 ไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณซิ ตรัสรูดวยจิต 
 ที่เปนปจจุบันและญาณไมได (แต) ตรัสรูไดดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณ 
 ในขณะโลกุตรมรรค ฯ 
      [๖๙๖] ยอมตรัสรูดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณในขณะแหงโลกุตรมรรค 
 อยางไร ฯ 
      ในขณะโลกตุรมรรค จิตเปนใหญในการใหเกิดขึ้น และเปนเหตุ 
 เปนปจจัยแหงญาณ จิตอันสัมปยุตดวยญาณนั้น มีนิโรธเปนโคจร ญาณเปนใหญ 
 ในการเห็น และเปนเหตุเปนปจจัยแหงจิต ญาณอันสัมปยุตดวยจิตนั้น มีนิโรธ 
 เปนโคจร ยอมตรัสรูดวยจิตที่เปนปจจุบันและดวยญาณ ในขณะแหงโลกุตรมรรค 
 อยางนี้ ฯ 
      [๖๙๗] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ 
      ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโลกุตรมรรค ความตรัสรูดวยความเห็น 
 เปนสัมมาทิฐิ ความตรัสรูดวยความดําริ เปนสัมมาสังกัปปะ ความตรัสรูดวยความ 
 กําหนด เปนสัมมาวาจา ความตรัสรูดวยความเปนสมุฏฐาน เปนสัมมากมัมันตะ 
 ความตรัสรูดวยความขาวผอง เปนสัมมาอาชวีะ ความตรัสรูดวยความต้ังสติมั่น 
 เปนสัมมาสติ ความตรัสรูดวยความไมฟุงซาน เปนสัมมาสมาธิ ความตรัสรู 
 ดวยความต้ังสติมั่น เปนสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ความตรัสรูดวยการพิจารณาหาทาง 
 เปนอุเบกขาสมัโพชฌงค ความตรัสรูดวยความไมหว่ันไหวไปในความเปนผู 
 ไมมีศรัทธา เปนสัทธาพละ ความตรัสรูดวยความไมหว่ันไหวไปในความเกียจคราน 
 เปนวิริยะพละ ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวไปในความประมาท เปนสติพละ 
 ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวไปในอุทธจัจะ เปนสมาธพิละ ความตรัสรูดวยความ 
 ไมหว่ันไหวไปในอวิชชา เปนปญญาพละ ความตรัสรูดวยความนอมใจเชือ่ 
 เปนสัทธินทรีย ความตรัสรูดวยความประคองไว เปนวิริยนิทรีย ความตรัสรูดวย 
 ความต้ังสติมั่นเปนสตินทรีย ความตรัสรูดวยความไมฟุงซาน เปนสมาธินทรีย 
 ความตรัสรูดวยความเห็นเปนปญญินทรีย ความตรัสรูดวยอินทรียดวยความวาเปนใหญ 
 ความตรัสรูดวยพละ ดวยความวาไมหว่ันไหว ความตรัสรูดวยโพชฌงคดวยความวา 
 นําออก ความตรัสรูดวยมรรคดวยความวาเปนเหตุ ความตรัสรูดวยสติปฏฐานดวย 
 ความวาต้ังสติมั่นความตรัสรู ดวยสัมมัปปธานดวยความวาต้ังไว ความตรัสรูดวย 



 อิทธิบาทดวยความวาใหสําเร็จ ความตรัสรูสัจจะดวยความวาเปนของแท ความตรัสรู 
 ดวยสมถะดวยความวาไมฟุงซาน ความตรัสรูดวยวิปสนาดวยความวาพิจารณาเห็น 
 ความตรัสรูดวยสมถะและวิปสนาดวยความวามีกิจเปนอันเดียวกัน ความตรัสรูดวย 
 ธรรมคูกันดวยความวาไมลวงเกินกัน ศีลวิสุทธิดวยความวาสาํรวม เปนความตรัสรู 
 จิตตวิสุทธิดวยความวาไมฟุงซาน เปนความตรัสรู ทิฐิวิสุทธิดวยความวาเห็น 
 เปนความตรัสรู ความตรัสรูดวยอธิโมกขดวยความวาหลุดพน ความตรัสรูดวยวิชชา 
 ดวยความวาแทงตลอด วิมุติดวยความวาบริจาค เปนความตรัสรู ญาณในความ 
 สิ้นไปดวยความวาตัดขาด เปนความตรัสรู ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความเปน 
 มูลเหตุ มนสิการเปนความตรัสรูดวยความวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความตรัสรู 
 ดวยความวาเปนที่รวม เวทนาเปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่ประชุม สมาธิเปน 
 ความตรัสรูดวยความวาเปนประธาน สติเปนความตรัสรูดวยความวาเปนใหญ ปญญา 
 เปนความตรัสรูดวยความวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุติเปนความตรัสรูดวยความ 
 วาเปนสารธรรม นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด ฯ 
      [๖๙๘] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ 
      ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติมรรค ความตรัสรูดวยความเห็น 
 เปนสัมมาทิฐิ ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลง ในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวา 
 เปนที่สุด ฯ 
      ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ 
      ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติผล ความตรัสรูดวยความเห็น 
 เปนสัมมาทิฐิ ฯลฯ ญาณในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น เปนความตรัสรูดวย 
 ความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความวาเปนมูลเหตุ ฯลฯ นิพพานอันหยั่ง 
 ลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด ฯ 
      ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ 
      ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะ 
 สกทาคามิผล ในขณะอนาคามมิรรค ในขณะอานาคามิผล ในขณะอรหัตมรรค 
 ในขณะอรหัตผล ความตรัสรูดวยความเห็น เปนสัมมาทิฐิ ความตรัสรู 
 ดวยความดําริ เปนสัมมาสังกปัปะ ฯลฯ ญาณในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น 
 เปนความตรัสรูดวยความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความวาเปนมลูเหตุ 
 ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด บุคคล 
 นี้นั้นยอมละไดซ่ึงกิเลสทั้งทีเ่ปนอดีต อนาคตและปจจุบัน 
      [๖๙๙] คําวา ยอมละไดซ่ึงกเิลสที่เปนอดีต ความวาบุคคลยอมละได 
 ซ่ึงกิเลสที่เปนอดีตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลน้ันก็ทํากิเลสที่สิน้ไปแลวใหสิ้นไป 
 ทํากิเลสทีด่ับไปแลวใหดับไป ทํากิเลสที่ปราศไปแลวใหปราศไป ทํากิเลสที่หมด 



 แลวใหหมดไป ยอมละไดซ่ึงกเิลสที่เปนอดีตอันไมมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น 
 ละกิเลสที่เปนอดีตหาไดไม 
      คําวา ยอมละไดซ่ึงกิเลสที่เปนอนาคต ความวา บุคคลยอมละไดซ่ึงกิเลส 
 ที่เปนอนาคตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลนั้นก็ละกิเลสที่ยังไมเกิด ละกเิลสทีย่งั 
 ไมบังเกิด ละกเิลสที่ไมเกิดขึ้นแลว ละกิเลสทีย่ังไมปรากฏ ละไดซ่ึงกิเลส 
 ที่เปนอนาคตอันไมมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นละกเิลสทีเ่ปนอนาคตหาไดไม 
      คําวา ยอมละไดซ่ึงกิเลสที่เปนปจจุบัน ความวา บุคคลยอมละได 
 ซ่ึงกิเลสที่เปนปจจุบันหรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูกําหนัดก็ละราคะได ผูขัดเคือง 
 ก็ละโทสะได ผูหลงก็ละโมหะได ผูมีมานะผูกพันก็ละมานะได ผูถือผิดกล็ะทิฐิได 
 ผูถึงความฟุงซานก็ละอุทธัจจะได ผูลังเลไมแนใจก็ละวิจิกิจฉาได ผูมีกิเลส 
 เร่ียวแรงก็ละอนุสัยได ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาวซ่ึงเปนคูกันกําลังเปนไป 
 มรรคภาวนาอันมีความหมนหมองดวยกิเลสน้ัน ก็มีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคล 
 ละกิเลสที่เปนอดีต กิเลสที่เปนอนาคต กิเลสที่เปนปจจุบัน หาไดไม ฯ 
      [๗๐๐] บุคคลยอมละกเิลสที่เปนอดีตหาไดไม ละกเิลสทีเ่ปนอนาคต 
 หาไดไม ละกิเลสที่เปนปจจุบันหาไดไม หรือ ถาอยางนั้น มรรคภาวนาก็ไมมี 
 การทําใหแจงซ่ึงผลก็ไมมี การละกิเลสก็ไมม ีธรรมาภิสมัยก็ไมมี ฯ 
      หามิได มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซ่ึงผลมีอยู การละกิเลสมีอยู 
 ธรรมาภิสมัยมีอยู เหมือนอะไร เหมือนตนไมกําลังรุน ยังไมเกิดผล บุรุษพึงตัด 
 ตนไมนั้นที่ราก ผลที่ยังไมเกดิแหงตนไมนั้นก็ไมเกดิเลย ที่ยงัไมบังเกิดกไ็ม 
 บังเกิดเลย ทีไ่มเกิดขึน้ แลวกไ็มเกิดขึ้นเลย ที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย 
 ฉันใด ความเกดิขึ้น เปนเหตุเปนปจจัยแหงความบังเกิดแหงกิเลสทั้งหลาย 
 จิตเห็นโทษในความเกิดขึ้นแลว จึงแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น เพราะ 
 ความที่จิตเปนธรรมชาติแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น กิเลสเหลาใด 
 พึงบังเกิด เพราะความเกดิขึ้นเปนปจจัย กิเลสเหลานั้นที่ยังไมเกิดกไ็มเกิดเลย 
 ที่ยังไมบังเกดิก็ไมบังเกิดเลย ที่ไมเกดิขึ้นแลวก็ไมเกดิขึ้นเลย ที่ยังไมปรากฏก็ไม 
 ปรากฏเลย ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดับ ทุกขก็ดับ ดวยประการฉะนี ้
 เพราะเหตุแหงความเปนไป เพราะเหตุแหงสังขารเปนนิมิต เพราะเหตุแหงกรรม 
 กรรมเปนปจจัยแหงความบังเกิดแหงกิเลสทั้งหลาย จิตเห็นโทษในกรรมแลว 
 จึงแลนไปในนิพพานอันไมมีกรรม เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติแลนไป 
 ในนิพพานอันไมมีกรรม กิเลสเหลาใดพึงบังเกิดเพราะกรรมเปนปจจัย กเิลส 
 เหลานั้นที่ยังไมเกิดกไ็มเกิดเลย ที่ยังไมบังเกดิก็ไมบังเกดิเลย ที่ยังไมเกิดขึน้ 
 แลวก็ไมเกดิขึน้เลย ทีย่ังไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย เพราะเหตุดับ ทุกขก็ดับ 
 ดวยประการฉะนี้ มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซ่ึงผลมีอยู การละกิเลสมีอยู 



 ธรรมาภิสมัยมีอยู ดวยประการฉะนี้แล ฯ 
                         จบอภิสมยกถา ฯ 
                         ------------ 
                       ปญญาวรรค วิเวกกถา 
                          สาวัตถีนิทาน 
      [๗๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่ตองทําดวยกําลังอยางใดอยางหนึ่ง 
 การงานทั้งหมดนั้น บุคคลตองอาศัยแผนดิน ต้ังอยูบนแผนดนิ จึงทํากันได 
 การงานที่ตองทําดวยกําลงันี้ บุคคลยอมทําไดดวยประการอยางนี้ แมฉันใด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว ยอมเจริญ ทําใหมาก 
 ซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ได ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๗๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว 
 ยอมเจริญ ทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ไดอยางไร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเจริญสัมมาทฐิิอันอาศัยวิเวก 
 อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ... 
 ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน 
 ความสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว ยอมเจริญ 
 ทําใหมาก ซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พืชคามและ 
 ภูตคามทั้งหมดนั้น อาศัยแผนดิน ต้ังอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญงอกงาม 
 ไพบูลย พืชคามและภูตคามเหลานี้ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยดวย 
 ประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อาศัยศีล 
 ต้ังอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึงความเจริญ 
 งอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯ 
      [๗๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว เจริญ 
 ทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย 
 อยางไร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวก 
 อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ... เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัย 
 วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ สัมมาทฐิิมีวิเวก ๕ 
 มีวิราคะ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ สัมมาสังกัปปะ 
 ฯลฯ สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕ มวีิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ 
 มีนิสัย ๑๒ ฯ 
      [๗๐๔] สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ 



      วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธ ิ
 วิเวก นิสสรณวิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวก 
 ในการละทิฐิดวยองคนั้นๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิมีสวนในการทําลายกิเลส ๑ 
 สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึงความส้ินไป ๑ ปฏิปสสัทธ ิ
 วิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนที่ดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕ 
 เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกดิฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจติต้ังมั่นดวยดี 
 ในวิเวก ๕ นี้ ฯ 
      [๗๐๕] สัมมาทิฐิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ฯ 
      วิราคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควิราคะ สมุจเฉทวิราคะ 
 ปฏิปสสัทธิวิราคะ นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญ 
 ปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณวิราคะเปนที่ดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฐิมีวิราคะ ๕ 
 เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกดิฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจติต้ังมั่นดวยดี 
 ในวิราคะ ๕ นี้ ฯ 
      [๗๐๖] สัมมาทิฐิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ฯ 
      นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ 
 ปฏิปสสัทธินิโรธ นิสสรณนิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญ 
 ปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณนิโรธเปนที่ดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฐิมีนิโรธ ๕ 
 เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกดิฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจติต้ังมั่นดวยดี 
 ในนิโรธ ๕ นี้ ฯ 
      [๗๐๗] สัมมาทิฐิมีความสละ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ความสละ ๕ คือ วิกขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ 
 ปฏิปสสัทธิโวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณของภิกษุ 
 ผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณโวสัคคะ เปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ 
 สัมมาทิฐิมีความสละ ๕ เหลาน้ี ภิกษุเปนผูเกดิฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา 
 และมีจิตต้ังมั่นดวยดีในความสละ ๕ นี้ ฯ 
      สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ 
 มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ ฯ 
      [๗๐๘] สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมนัตะ ฯลฯ 
 สัมมาอาชีวะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ 
      สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ 
      วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธ ิ
 วิเวก นิสสรณวิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวกใน 
 การละทิฐิดวยองคนั้นๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิอันมีสวนทําลายกิเลส ๑ 



 สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึงความส้ินไป ๑ ปฏิปสสัทธ ิ
 วิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คอื นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีวเิวก 
 ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมจีิตต้ังมั่นดวยดี 
 ในวิเวก ๕ นี้ ฯ 
      [๗๐๙] สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ฯ 
      วิราคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควิราคะ สมุจเฉทวิราคะ ปฏิปสสัทธิ 
 วิราคะ นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... 
 นิสสรณวิราคะเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เหลานี้ 
 ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังมั่นดวยดีใน 
 วิราคะ ๕ นี้ ฯ 
      [๗๑๐] สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ฯ 
      นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ 
 ปฏิปสสัทธินิโรธ นิสสรณนิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ 
 ... ปฏิปสสัทธินิโรธในขณะผล ๑ นิสสรณนิโรธเปนอมตธาตุ ๑ สัมมา 
 สมาธิมีนิโรธ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะนอมใจไปดวยศรัทธา และมีจติ 
 ต้ังมั่นอยูดวยดีในนิโรธ ๕ นี้ ฯ 
      [๗๑๑] สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เปนไฉน ฯ 
      ความสละ ๕ คือ วิกขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ 
 ปฏิปสสัทธิโวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณ ของภิกษุ 
 ผูเจริญปฐมฌาน ๑ ความสละในการละทิฐิดวยองคนั้นๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิ 
 อันมีสวนทําลายกิเลส ๑ สมุจเฉทโวสัคคะ ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันให 
 ถึงความส้ินไป ๑ ปฏิปสสัทธิโวสัคคะในขณะผล ๑ นิสสรณโวสัคคะเปนนิโรธ 
 คือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ 
 นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจติต้ังมั่นดวยดีในความสละ ๕ นี้ ฯ 
      สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย 
 ๑๒ เหลานี้ ฯ 
      [๗๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่ตองทําดวยกําลงั อยางใดอยางหนึ่ง 
 การงานทั้งหมดนั้น บุคคลตองอาศัยแผนดิน ต้ังอยูบนแผนดนิ จึงทํากันได 
 การงานที่ตองทําดวยกําลงันี้ บุคคลยอมทําไดดวยประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว ยอมเจริญ ทําใหมากซ่ึงโพชฌงค 
 ๗ ได ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ภิกษุเจริญ ทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยู 
 ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ ภิกษุเจริญทําใหมาก 
 ซ่ึงพละ ๕ ฯลฯ ภิกษุเจริญทําใหมากซ่ึงพละ ๕ อยู ยอมถึงความเจริญงอกงาม 



 ไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ ภิกษุเจริญทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พืชคามและภูต 
 คามทั้งหมดนั้น อาศัยแผนดนิ ต้ังอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญงอกงาม 
 ไพบูลย พืชคามและภูตคามเหลานั้นยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยดวยประการ 
 ฉะนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อาศัยศีล ต้ังอยูใน 
 ศีลแลว เจริญ ทําใหมากอยูซ่ึงอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย 
 ในธรรมทั้งหลาย ฯ 
      [๗๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ต้ังอยูในศีลแลว เจริญ 
 ทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย 
 อยางไร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัทธินทรียอันอาศัยวิเวก 
 อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ เจริญวิริยินทรีย ฯลฯ เจริญสตินทรีย 
 เจริญสมาธินทรีย เจริญปญญินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
 นอมไปในความสละ สัทธินทรียมีวิเวก ๕ มีวริาคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความ 
 สละ ๕ มีนิสัย ๑๒ วิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ 
 ปญญินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ ฯ 
      [๗๑๔] สัทธินทรียมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ 
      วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธ ิ
 วิเวก นิสสรณวิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ 
 วิเวกในการละทิฐิดวยองคนั้นๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิอันมสีวนในการทําลาย 
 กิเลส ๑ สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึงความสิ้นไป ๑ 
 ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ 
 สัทธินทรียมีวิเวก ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกดิฉนัทะ นอมใจไปดวยศรัทธา 
 และมีจิตต้ังมั่นดวยดีในวเิวก ๕ นี้ ฯลฯ สัทธินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ 
 มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒ เหลานี้ วิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย 
 ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ 
      ปญญินทรียมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ 
      วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธ ิ
 วิเวก นิสสรณวิเวก ฯลฯ ปญญินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ 
 มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ ฉะนี้แล ฯ 
                         จบวิเวกกถา ฯ 
                         ----------- 
                       ปญญาวรรค จริยากถา 



      [๗๑๕] จริยา ในคําวา จริยา นี้ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑ 
 อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑ สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑ 
 ปตติจริยา ๑ โลกัตถจริยา ๑ ฯ 
      ความประพฤติในอิริยาบถ ๔ ชื่อวาอิริยาปถจริยา ความประพฤติใน 
 อายตนะภายในและภายนอก ๖ ชื่อวาอายตนจริยา ความประพฤติในสติปฏฐาน ๔ 
 ชื่อวาสติจริยา ความประพฤติในฌาน ๔ ชื่อวาสมาธิจริยา ความประพฤติใน 
 อริยสัจ ๔ ชื่อวาญาณจริยา ความประพฤติในอริยมรรค ๔ ชื่อวามรรคจริยา 
 ความประพฤติในสามัญผล ๔ ชื่อวาปตติจริยา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะ 
 ในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะใน 
 พระปจเจกพุทธเจา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะในพระสาวก ชื่อวา 
 โลกัตถจริยา อิริยาปถจริยาของบุคคลผูถึงพรอมดวยความปรารถนา อายตนจริยา 
 ของทานผูคุมครองทวาร ในอินทรียทั้งหลาย สติจริยาของทานผูมีปรกติอยูดวย 
 ความไมประมาท สมาธิจริยาของทานผูขวนขวายในอธิจิต ญาณจริยาของทานผูถึง 
 พรอมดวยปญญา มรรคจริยาของทานผูปฏิบัติชอบปตติจริยา ของทานผูบรรลุผลแลว 
 และโลกัตถจริยา เปนสวนเฉพาะของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนสวน 
 เฉพาะของพระปจเจกพุทธเจา และเปนสวนเฉพาะของพระสาวก จริยา ๘ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๗๑๖] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเชื่อยอมประพฤติ 
 ดวยศรัทธา ผูประคองไว ยอมประพฤติดวยความเพียร ผูต้ังสติมั่น ยอมประพฤติ 
 ดวยสติ ผูทําความไมฟุงซาน ยอมประพฤติดวยสมาธิ ผูรูชัด ยอมประพฤติ 
 ดวยปญญา ผูรูแจง ยอมประพฤติดวยวิญญาณ ผูมนสิการวา ทานผูปฏิบัติ 
 อยางนี้ ยอมบรรลุคุณพิเศษได ก็ประพฤติดวยวิเศษจริยา ผูมนสิการวากุศล 
 ธรรมของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมใหตอเนื่องกันไป ก็ประพฤติดวยอายตนจริยา 
 จริยา ๘ เหลานี้ ฯ 
      [๗๑๗] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ การประพฤติดวยทัสนะแหง 
 สัมมาทิฐิ ๑ การประพฤติดวยความดําริแหงสัมมาสังกัปปะ ๑ การประพฤติดวย 
 ความกําหนดแหงสัมมาวาจา ๑ การประพฤติดวยสมุฏฐานแหงสัมมากัมมันตะ ๑ 
 การประพฤติดวยความขาวผองแหงสัมมาอาชีวะ ๑ การประพฤติดวยความประคอง 
 ไวแหงสัมมาวายามะ ๑ การประพฤติดวยความต้ังสติมั่นแหงสัมมาสติ ๑ 
 การประพฤติดวยความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ๑ จริยา ๘ เหลานี้ ฉะนีแ้ล ฯ 
                          จบจริยากถา 
                          --------- 
                     ปญญาวรรค ปาฏิหาริยกถา 



      [๗๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการนี้ ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ อทิธิปาฏิหาริย ๑ อาเทศนาปฏิหาริย ๑ อนุศาสนี 
 ปาฏิหาริย ๑ ฯ 
      [๗๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธ์ิ 
 ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนคนเดียวกไ็ด 
 ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก 
 ก็ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอิทธิปาฏิหาริย ฯ 
      [๗๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาเทศนาปาฏิหาริยเปนไฉน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมทายใจไดตามเหตุ 
 ที่กําหนดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้ จิตของทาน 
 เปนดังนี้ ถึงแมภิกษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก การทายใจน้ันก็คงเปนอยางนัน้ 
 ไมเปนอยางอืน่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมทายใจ 
 ตามเหตุที่กําหนดเลย แตเมือ่ไดฟงเสียงของมนุษยก็ดี ของอมนุษยก็ดี หรือ 
 ของเทวดากด็ี ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้ 
 จิตของทานเปนดังนี้ ถึงแมภิกษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก การทายใจน้ันก็คง 
 เปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี ้
 ไมทายใจตามเหตุที่กําหนดเลย และหาไดฟงเสียงของมนุษย ของอมนุษย หรือ 
 ของเทวดาแลวทายใจไม แตเมือ่ไดฟงเสียงตรกึตรองของผูกําลังตรึกตรองอยู ก็ทาย 
 ใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี ้ใจของทานเปนประการนี้ จิตของทานเปนดงันี้ 
 ถึงแมภิกษุนั้นจะทายใจเปนอนัมาก การทายใจน้ันก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมทายใจตามเหตุที่กําหนดเลย 
 หาไดฟงเสียงของมนุษย ของอมนุษย หรือของเทวดาแลวทายใจไม และหา 
 ไดฟงเสียงตรึกตรองของผูกําลังตรึกตรองแลวทายใจไม แตเมื่อกําหนดใจของ 
 ผูเขาสมาธอิันไมมีวิตก ไมมีวจิาร ดวยใจของตนแลวก็รูไดวา ทานผูนี้ต้ังมโน 
 สังขารไวอยางใด ก็จักตรึกถึงวิตกชื่อโนนในระหวางจิตน้ีอยางนั้น ถึงแมภิกษุนั้น 
 จะทายใจเปนอนัมาก การทายใจน้ันก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นี้เรียกวาอาเทศนาปาฏิหาริย ฯ 
      [๗๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุศาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพรํ่าสอนอยางนี้วา 
 จงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนัน้ จงมนสิการอยางนี้ อยามนสกิารอยางนั้น จง 
 ละธรรมนี้ จงเขาถึงธรรมนี้อยูเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอนุศาสนีปาฏิหาริย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการนี้แล ฯ 



      [๗๒๒] เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ เนกขัมมะยอม 
 กําจัดกามฉันทะได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวย 
 เนกขัมมะน้ัน ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะ 
 ฉะนั้น เนกขมัมะจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และเนกขัมมะนั้น ทานทั้งหลายพึง 
 เสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติอันเปนธรรมสมควร 
 แกเนกขัมมะน้ันไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะน้ัน เนกขัมมะจึงเปนอนุศาสนี- 
 *ปาฏิหาริย ฯ 
      ความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ ความไมพยาบาท 
 ยอมกําจัดพยาบาทได เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยความ 
 ไมพยาบาทน้ัน ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมจีิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว 
 เพราะฉะน้ัน ความไมพยาบาทจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และความไมพยาบาทน้ัน 
 ทานทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติอัน 
 เปนธรรมสมควรแกความไมพยาบาทน้ันไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะน้ัน ความไม 
 พยาบาทจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯ 
      อาโลกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ อาโลกสญัญายอม 
 กําจัดถีนมิทธะได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยอาโลก- 
 *สัญญาน้ัน ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะ 
 ฉะนั้น อาโลกสัญญาจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอาโลกสญัญาน้ัน ทาน 
 ทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติอันเปน 
 ธรรมสมควรแกอาโลกสัญญาน้ันไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะนั้น อาโลกสัญญาจึง 
 เปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯ 
      ความไมฟุงซานยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ ความไมฟุงซานยอม 
 กําจัดอุทธัจจะได เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยความไม 
 ฟุงซานนั้น ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะ 
 ฉะนั้น ความไมฟุงซาน จึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และความไมฟุงซานนั้น 
 ทานทั้งหลาย พึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติ 
 อันเปนธรรมสมควรแกความไมฟุงซานนั้นไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะน้ัน ความไม 
 ฟุงซานจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯลฯ ฯ 
      อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ อรหัตมรรคยอมกําจัด 
 กิเลสไดหมด เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยอรหัตมรรค 
 นั้น ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะนั้น 
 อรหัตมรรคจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอรหัตมรรคนั้น ทานทั้งหลายพึงเสพ 
 อยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงต้ังสติอันเปนธรรมสมควรแก 



 อรหัตมรรคนั้นไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะน้ัน อรหัตมรรคจึงเปนอนุศาสนี 
 ปาฏิหาริย ฯ 
      เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอทิธิ ยอมกําจดักามฉันทะได 
 เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย 
 ความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธิ ยอมกําจดัพยาบาทได 
 เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย 
 อาโลกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอทิธิ ยอมกําจดัถีนมิทธะได เพราะ 
 ฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ฯลฯ อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน เปนอิทธ ิ
 ยอมกําจัดกิเลสไดหมด เพราะฉะน้ัน เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ 
 ทานเรียกวาอทิธิปาฏิหาริย ฉะนี้แล ฯ 
                        จบปาฏิหาริยกถา ฯ 
                         ----------- 
                       ปญญาวรรค สมสีสกถา 
      [๗๒๓] ปญญา ในความไมปรากฏแหงธรรม ทั้งปวงในสัมมา สมุจเฉท 
 และในนิโรธ เปนญาณในความวาสมธรรมและสีสธรรม ฯ 
      คําวา ธรรมทั้งปวง คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม 
 อกุศลธรรม อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม 
 โลกุตรธรรม ฯ 
      คําวา สัมมาสมุจเฉท ความวา เนกขัมมะเปนเคร่ืองตัดกามฉันทะได 
 ขาดดี อัพยาบาทเปนเคร่ืองตัดพยาบาทไดขาดดี อาโลกสัญญาเปนเคร่ืองตัด 
 ถีนมิทธะไดขาดดี อวิกเขปะเปนเคร่ืองตัดอุทธัจจะไดขาดดี ธรรมววัตถานเปน 
 เคร่ืองตัดวิจิกิจฉาไดขาดดี ญาณเปนเคร่ืองตัดอวิชชาไดขาดดี ความปราโมทย 
 เปนเคร่ืองตัดอรติไดขาดดี ปฐมฌานเปนเครือ่งตัดนิวรณไดขาดดี ฯลฯ อรหัต- 
 *มรรคเปนเคร่ืองตัดกิเลสทั้งปวงไดขาดดี ฯ 
      [๗๒๔] คําวา นิโรธ ความวา เนกขัมมะเปนเคร่ืองดับกามฉันทะ 
 อัพยาบาทเปนเคร่ืองดับพยาบาท ... ความปราโมทยเปนเคร่ืองดับอรติ ปฐมฌาน 
 เปนเคร่ืองดับนิวรณ ฯลฯ อรหัตมรรคเปนเคร่ืองดับกิเลสทั้งปวง ฯ 
      คําวา ความไมปรากฏ ความวา เมื่อพระโยคาวจรไดเนกขมัมะ กาม- 
 *ฉันทะยอมไมปรากฏ เมื่อไดอัพยาบาท พยาบาทยอมไมปรากฏ เมื่อไดอาโลก 
 สัญญา ถีนมิทธะยอมไมปรากฏ เมื่อไดอวกิเขปะ อุทธัจจะยอมไมปรากฏ 
 เมื่อไดธรรมววัตถาน วิจิกิจฉายอมไมปรากฏ เมื่อไดฌาน อวิชชายอมไมปรากฏ 
 เมื่อไดความปราโมทย อรติยอมไมปรากฏ เมื่อไดปฐมฌาน นิวรณยอมไมปรากฏ 
 ฯลฯ เมื่อไดอรหัตมรรค กิเลสทั้งปวงยอมไมปรากฏ ฯ 



      [๗๒๕] คําวา สมธรรม (ธรรมสงบ) ความวา เพราะทานละกามฉันทะ 
 ไดแลว เนกขัมมะจึงเปนสมธรรม เพราะทานละพยาบาทไดแลว อัพยาบาทจึง 
 เปนสมธรรม เพราะทานละถีนมิทธะไดแลว อาโลกสัญญาจึงเปนสมธรรม 
 เพราะทานละอุทธัจจะไดแลว อวิกเขปะจึงเปนสมธรรม เพราะทานละวจิิกิจฉาได 
 แลว ธรรมววัตถานจึงเปนสมธรรม เพราะทานละอวิชชาไดแลว ฌานจึงเปน 
 สมธรรม เพราะทานละอรติไดแลว ความปราโมทยจึงเปนสมธรรม เพราะทาน 
 ละนิวรณไดแลว ปฐมฌานจึงเปนสมธรรม ฯลฯ เพราะทานละกิเลสทั้งปวงได 
 แลว อรหัตมรรคจึงเปนสมธรรม ฯ 
      สีสธรรม ในคําวา สีสํ มี ๑๓ คือ ตัณหามีความกังวลเปนประธาน ๑ 
 มานะมีความพัวพันเปนประธาน ๑ ทิฐิมีความถือผิดเปนประธาน ๑ อุทธัจจะม ี
 ความฟุงซานเปนประธาน ๑ อวิชชามีกเิลสเปนประธาน ๑ ศรัทธามีความนอมใจ 
 เชื่อเปนประธาน ๑ วิริยะมีความประคองไวเปนประธาน ๑ สติมีความต้ังมั่นเปน 
 ประธาน ๑ สมาธิมีความไมฟุงซานเปนประธาน ๑ ปญญามีความเห็นเปนประธาน 
 ๑ ชีวิตินทรียมีความเปนไปเปนประธาน ๑ วิโมกขมีโคจรเปนประธาน ๑ 
 นิโรธมีสังขารเปนประธาน ๑ ฯ 
                         จบสมสีสกถา ฯ 
                         ----------- 
                     ปญญาวรรค สติปฏฐานกถา 
                        สาวัตถีนิทานบริบูรณ 
      [๗๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นกายในกาย มี 
 ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกอยู เปนผู 
 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต เปนผู 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด 
 อภิชฌาและโสมนัสในโลกอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ ประการนี้แล ฯ 
      [๗๒๗] ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร ฯ 
      ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกองธาตุดิน  โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง พิจารณาเห็นโดยความเปน 
 ทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนสุข พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไม 
 พิจารณาเห็นโดยความเปนอตัตา ยอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด 
 ไมกําจัด ยอมดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข 
 ยอมละสขุสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญา 



 ได เมื่อเบ่ือหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัด 
 ได เมื่อดับ ยอมละสมุทยัได เมื่อสละคืนยอมละความยดึถือได ภิกษุพิจารณา 
 เห็นกายโดยอาการ ๗ นี้ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย 
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนัน้ดวยสติและญาณน้ัน เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกการ 
 พิจารณาเห็นกายในกายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยความวาธรรมทั้งหลาย 
 ที่เกิดในภาวนาน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียว 
 กัน ๑ ดวยความวาเปนเคร่ืองนําไปซ่ึงความเพียร อันสมควรแกความที่ธรรม 
 ทั้งหลายไมลวงเกินกัน และอนิทรียมีกิจเปนอันเดียวกันนั้น ๑ ดวยความวาเปน 
 ธรรมที่เสพ ๑ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกองอาโปธาตุ กองเตโช- 
 *ธาตุ กองวาโยธาตุ กองผม กองขน กองผิว กองหนัง กองเน้ือ กองเอ็น 
 กองกระดูก กองเยื่อในกระดูก โดยความเปนของไมเทีย่ง ไมพิจารณาเห็นโดย 
 ความเปนของเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความ 
 เปนสุข พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอตัตา 
 ยอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมดบั ไมใหเกิด 
 ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละ 
 นิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสขุสัญญาได เมื่อ 
 พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอตัตสัญญาได เมื่อเบ่ือหนาย ยอมละ 
 ความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัดได เมื่อดับยอมละสมุทยัได 
 เมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได ภิกษุพิจารณาเห็นกายดวยอาการ ๗ นี้ 
 กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็น 
 กายน้ันดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นกาย 
 ในกายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมที่ 
 เสพ ฯลฯ ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี้ ฯ 
      [๗๒๘] ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางไร ฯ 
      ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือมัน่ 
 เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสญัญาได ฯลฯ เมื่อ 
 สละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาดวยอาการ ๗ นี้ 
 เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณา 
 เห็นเวทนานั้นดวยสติและญาณน้ัน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณา 
 เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 



      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมที่ 
 เสพ ฯลฯ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขม- 
 *สุขเวทนา จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผสัสชาเวทนา ฯลฯ เมื่อสละคืน 
 ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาดวยอาการ ๗ นี้ เวทนา 
 ปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนา 
 นั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนา 
 ในเวทนาทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมที่ 
 เสพ ฯลฯ ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางนี้ ฯ 
      [๗๒๙]  ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไร ฯ 
      ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตมีราคะ โดยความเปน 
 ของไมเทีย่ง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือ 
 มั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเทีย่ง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ 
 เมื่อสละคืน ยอมละความถือมัน่ได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตดวยอาการ ๗ นี้ 
 จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิต 
 นั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิต 
 วา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความเปนธรรมที่เสพ 
 ฯลฯ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตอันปราศจากราคะ จิตมีโทสะ 
 จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู จิตฟุงซาน จิตเปน 
 มหรคต จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตต้ังมั่น 
 จิตไมต้ังมั่น จิตหลุดพน จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา- 
 *วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ โดยความเปนของไมเที่ยง ไมพิจารณา 
 เห็นโดยความเปนของเทีย่ง ฯลฯ ยอมสละคนื ไมถือมั่น เมือ่พิจารณาเห็น 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เมื่อสละคืน ยอมละ 
 ความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตดวยอาการ ๗ นี้ จิตปรากฏ ไมใชสติ 
 สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตนั้นดวยสติและญาณน้ัน 
 เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิตวา สติปฏฐานภาวนา ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวาเปนธรรม 
 ที่เสพ ฯลฯ ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางนี้ ฯ 
      [๗๓๐] ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูอยางไร ฯ 
      ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เวนกาย เวทนา จิตเสียแลว ยอมพิจารณา 
 เห็นธรรมทั้งหลายที่เหลือจากน้ัน โดยความเปนของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดย 



 ความเปนของเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปน 
 สุข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอตัตา 
 ยอมเบ่ือหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมดบั ไมใหเกิด 
 ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละ 
 นิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสขุสัญญาได เมื่อ 
 พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอตัตสัญญาได เมื่อเบ่ือหนาย ยอม 
 ละความยินดไีด เมื่อคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัดได เมื่อดับ ยอมละ 
 สมุทัยได เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม 
 ทั้งหลายดวยอาการ ๗ นี้ ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย 
 เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะ 
 เหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายวา สติปฏฐาน- 
 *ภาวนา ฯ 
      ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยความวา 
 ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในภาวนาน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ 
 เปนอันเดยีวกนั ๑ ดวยความวาเปนเคร่ืองนาํไป ซ่ึงความเพียรอันสมควรแก 
 ความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และอินทรียทั้งหลายมกีิจเปนอันเดียวกันนั้น ๑ 
 ดวยความวาเปนธรรมที่เสพ ๑ ฯลฯ ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 ทั้งหลายอยูอยางนี้ ฉะนี้แล ฯ 
                        จบสติปฏฐานกถา ฯ 
                        -------------- 
                      ปญญาวรรค วิปสสนากถา 
                        สาวัตถีนิทานบริบูรณ 
      [๗๓๑] ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขาร 
 ไรๆ โดยความเปนของเทีย่งอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไม 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม 
 ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด เมือ่ไมยางลงสูสัมมัตตติยาม จักทําใหแจงซ่ึงโสดา- 
 *ปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไม 
 เที่ยงอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบ 
 ดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม  ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ผูยางลงสู 
 สัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
 หรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะที่มีได ฯ 
      [๗๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารไรๆ 



 โดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบดวยอนโุลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได 
 ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะที่ 
 จะมีได เมือ่ไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล 
 อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนทกุขอยู จักเปนผูประกอบ 
 ดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสู 
 สัมมัตตนิยาม ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซ่ึง 
 โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะท่ี 
 มีได ฯ 
      [๗๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆ 
 โดยความเปนอัตตาอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ี 
 จะมีได ผูไมประกอบดวยอนโุลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปน 
 ฐานะที่จะมีได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
 สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความเปนอนัตตาอยู จักเปน 
 ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ 
 จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้เปนฐานะท่ีมไีด ผูยางลงสูสมัมัตตนิยาม จักทํา 
 ใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้เปน 
 ฐานะที่มีได ฯ 
      [๗๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดย 
 ความเปนทุกขอยู จักเปนผูประกอบดวยอนโุลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได 
 ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะม ี
 ได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามผิล 
 อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 นั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนสุขอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลม 
 ขันติ ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ผูประกอบดวยอนโุลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม 
 ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
 สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะท่ีมไีด ฯ 
      [๗๓๕] ภิกษุยอมไดอนโุลมขันติดวยอาการเทาไร ยางลงสูสัมมัตต 
 นิยามดวยอาการเทาไร ภิกษุยอมไดอนโุลมขนัติดวยอาการ ๔๐ ยางลงสูสัมมัตต 
 นิยามดวยอาการ ๔๐ ฯ 
      ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ยางลงสูสัมมัตตนิยาม 
 ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ฯ 



      ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของไมเที่ยง ๑ เปนทุกข ๑ 
 เปนโรค ๑ เปนดังหัวฝ ๑ เปนดังลูกศร ๑ เปนความลําบาก ๑ เปนอาพาธ ๑ 
 เปนอยางอื่น ๑ เปนของชํารุด ๑ เปนเสนียด ๑ เปนอุบาทว ๑ เปนภัย ๑ 
 เปนอุปสรรค ๑ เปนความหว่ันไหว ๑ เปนของผุพัง ๑ เปนของไมยั่งยืน ๑ 
 เปนของไมมอีะไรตานทาน ๑ เปนของไมมีอะไรปองกัน ๑ เปนของไมเปน 
 ที่พ่ึง ๑ เปนของวาง ๑ เปนของเปลา ๑ เปนของสูญ ๑ เปนอนัตตา ๑ เปน 
 โทษ ๑ เปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ๑ เปนของหาสาระมิได ๑ เปน 
 มูลแหงความลําบาก ๑ เปนดังเพชฌฆาต ๑ เปนความเสื่อมไป ๑ เปนของ 
 มีอาสวะ ๑ เปนของอันปจจัยปรุงแตง ๑ เปนเหยื่อแหงมาร ๑ เปนของมีความ 
 เกิดเปนธรรมดา ๑ เปนของมคีวามแกเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความปวยไข 
 เปนธรรมดา ๑ เปนของมีความตายเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความเศราโศกเปน 
 ธรรมดา ๑ เปนของมีความรํ่าไรเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความคับแคนใจเปน 
 ธรรมดา ๑ เปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา ๑ เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ยอมไดอนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับ 
 แหงเบญจขันธเปนนิพพานเที่ยง ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณาเห็น 
 เบญจขันธโดยความเปนทุกข ยอมไดอนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ 
 ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนสุข ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณา 
 เห็นเบญจขันธโดยความเปนโรค ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ 
 เปนนิพพานไมมีฝ ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนดังลูกศร ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีลูกศร ... เมื่อพิจารณา 
 เห็นเบญจขันธโดยความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปน 
 นิพพานไมมีความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอาพาธ ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธ เปนนิพพานไมมีอาพาธ ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอื่น ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง 
 เบญจขันธเปนนิพพานไมมีสิ่งอื่นเปนปจจัย ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย 
 ความเปนของชํารุด ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานไม 
 มีความชํารุดเปนธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเสนยีด ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีเสนียด ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอุบาทว ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดบัแหง 
 เบญจขันธเปนนิพพานไมมีอุบาทว ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน 
 ภัย ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานอันไมมีภัย ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอปุสรรค ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ 
 ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอุปสรรค ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย 



 ความเปนของหวั่นไหว ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปน 
 นิพพานไมมีความหว่ันไหว ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของ 
 ผุพัง ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานไมมีความ 
 ผุพัง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมยั่งยืน ... เมื่อพิจารณา 
 เห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความยั่งยืน ... เมื่อพิจารณาเห็น 
 เบญจขันธโดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับ 
 แหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนที่ตานทาน ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความ 
 เปนของไมมอีะไรปองกัน ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปน 
 นิพพานเปนที่ปองกัน ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมม ี
 ที่พ่ึง ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานเปนที่พ่ึง ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของวาง ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ 
 ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมวาง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความ 
 เปนของวางเปลา ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไม 
 เปลา ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของสูญ ... เมื่อพิจารณาเห็น 
 วา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานสูญอยางยิ่ง ... เมื่อพิจารณาเห็น 
 เบญจขันธโดยความเปนอนัตตา ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ 
 เปนนิพพานเปนประโยชนอยางยิ่ง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน 
 โทษ ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานไมมีโทษ ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของแปรปรวนเปนธรรมดา ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความไมแปรปรวนเปน 
 ธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของหาสาระมิได ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีสาระ ... เมื่อพิจารณาเห็น 
 เบญจขันธโดยความเปนมูลแหงความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับ 
 แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีมูลแหงความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ 
 โดยความเปนดังเพชฌฆาต ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปน 
 นิพพานไมเปนดังเพชฌฆาต ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของ 
 เสื่อมไป ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความ 
 เสื่อมไป ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมอีาสวะ ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอาสวะ ... เมื่อพิจารณา 
 เห็นเบญจขันธโดยความเปนของอันปจจัยปรุงแตง ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ 
 ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีปจจัยปรุงแตง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ 
 โดยความเปนเหยื่อแหงมาร ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปน 
 นิพพานไมเปนเหยื่อแหงมาร ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของม ี



 ความเกิดเปนธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน 
 ไมมีความเกดิ ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความแกเปน 
 ธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความ 
 แก ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความปวยไข ... 
 เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความตาย ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมคีวามเศราโศกเปนธรรมดา ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเศราโศก ... เมื่อ 
 พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมคีวามรํ่าไรเปนธรรมดา ... เมื่อพิจารณา 
 เห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความรํ่าไร ... เมื่อพิจารณาเห็น 
 เบญจขันธโดยความเปนของมีความคับแคนเปนธรรมดา ยอมไดอนโุลมขนัติ 
 เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความคับแคน ยอม 
 ยางลงสูสัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความเศรา 
 หมองเปนธรรมดา ยอมไดอนโุลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง 
 เบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเศราหมอง ยอมยางลงสูสมัมัตตนิยาม ฯ 
      [๗๓๖] การพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเที่ยง เปน 
 อนิจจานุปสนา โดยความเปนทุกข เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนโรค เปน 
 ทุกขานุปสนา โดยความเปนดงัหัวฝ เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนดังลูกศร 
 เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนความลําบาก เปนทุกขานุปสนา โดยความเปน 
 อาพาธ เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนอยางอื่น เปนทุกขานปุสนา โดยความ 
 เปนของชํารุด เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนเสนียด เปนทกุขานุปสนา 
 โดยความเปนอุบาทว เปนทุกขาปสนา โดยความเปนภัย เปนทุกขานุปสนา 
 โดยความเปนอุปสรรค เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของหวั่นไหว เปน 
 อนิจจานุปสนา โดยความเปนของผุพัง เปนอนิจจานุปสนา โดยความเปนของไม 
 ยั่งยืน เปนอนจิจานุปสนา โดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน เปนทุกขานุ- 
 *ปสนา โดยความเปนของไมมอีะไรปองกัน เปนทุกขานุปสนา โดยความเปน 
 ของไมมีที่พ่ึง เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของวาง เปนทุกขานุปสนา 
 โดยความเปนของเปลา เปนอนัตตานุปสนา โดยความเปนของสูญ เปนอนตัตา- 
 *นุปสนา โดยความเปนอนัตตา เปนอนัตตานุปสนา โดยความเปนโทษ เปน 
 ทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา เปนอนิจจานุปสนา 
 โดยความเปนของหาสาระมิได เปนอนัตตานุปสนา โดยความเปนมูลแหงความ 
 ทุกข เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนดังเพชฌฆาต เปนทุกขานุปสนา โดย 



 เปนความเสื่อมไป เปนอนิจจานุปสนา โดยความเปนของมอีาสวะ เปนทุกขานุ- 
 *ปสนา โดยเปนของมีปจจัยปรุงแตง เปนอนิจจานุปสนา โดยความเปนเหยือ่ 
 แหงมาร เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความเกิดเปนธรรมดา เปน 
 ทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา 
 โดยความเปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา โดยความเปน 
 ของมีความตายเปนธรรมดา เปนอนิจจานุปสนา โดยความเปนของมีความ 
 เศราโศกเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความรํ่าไรเปนธรรมดา 
 เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความคับแคนเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา 
 โดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา ฯ 
      ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ยอมยางลงสูสมัมัตตนิยาม 
 ดวยอาการ ๔๐ นี้ ฯ 
      ภิกษุผูไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ผูยางลงสูสัมมัตตนิยามดวย 
 อาการ ๔๐ นี้ มีอนิจจานุปสนาเทาไร มีทุกขานุปสนาเทาไร มีอนัตตานุปสนา 
 เทาไร ฯ 
      ทานกลาววา มีอนิจจานุปสนา ๕๐ มีทุกขานุปสนา ๑๒๕ 
      มีอนัตตานุปสนา ๒๕ ฉะนี้แล ฯ 
                        จบวิปสสนากถา ฯ 
                        ------------- 
                      ปญญาวรรค มาติกากถา 
      [๗๓๗] บุคคลผูไมมีความหิว ยอมหลุดพน เพราะเหตุนั้น ความ 
 หลุดพน เปนวิโมกข วิชชาวิมติุ อธิศีล อธิจิต อธิปญญา ปสสัทธิ ญาณ 
 ทัสนะ สุทธิ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก โวสคัคะ จริยา ฌานวิโมกข 
 ภาวนาธิษฐานชีวิต ฯ 
      คําวา นิจฺฉาโต ความวา บุคคลผูมีความหิว ยอมหลุดพนจากกามฉันทะ 
 ดวยเนกขมัมะผูไมมีความหิว ยอมหลุดพนจากพยาบาทดวยความไมพยาบาท 
 ฯลฯ ผูไมมีความหิว ยอมหลุดพนจากนิวรณดวยปฐมฌาน ฯลฯ ผูไมมีความหิว 
 ยอมหลุดพนจากกิเลสทัง้ปวงดวยอรหัตมรรค ฯ 
      คําวา วิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา 
 เปนเคร่ืองพนจากกามฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา 
 เปนเคร่ืองพนจากพยาบาท ฯลฯ ปฐมฌานชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา เปน 
 เคร่ืองพนจากนิวรณ ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา เปนเคร่ือง 
 พนจากกิเลสทัง้ปวง ฯ 
       คําวา วิชฺชาวิมุตฺติ ความวา เนกขัมมะชื่อวา วิชชา เพราะอรรถวา 



 มีอยู ชื่อวาวิมตุติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากกามฉันทะ ชือ่วาวิชชา- 
 *วิมุติ เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู ความไมพยาบาทชื่อวาวิชชา 
 เพราะอรรถวา มีอยู ชื่อวาวิมตุติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากพยาบาท ชื่อวา 
 วิชชาวิมุติ เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวา 
 วิชชา เพราะอรรถวา มีอยู ชื่อวาวิมุตติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากกิเลส 
 ทั้งปวง ชื่อวาวิชชาวิมุติ เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู ฯ 
      [๗๓๘] ขอวา อธิสีลํ อธิจตฺิตํ อธิป�  ฺ� า ความวา เนกขมัมะ 
 ชื่อวาสีลวิสุทธ ิเพราะอรรถวา เปนเคร่ืองกั้นกามฉันทะ ชื่อวาจิตตวิสุทธิ 
 เพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ชื่อวาทิฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองเห็น 
 ความกั้นในสีลวิสุทธิ เปนอธิสลีสิกขา ความไมฟุงซานในจิตตวิสุทธิ เปน 
 อธิจิตตสิกขา ความเห็นในทฏิฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา ความไมพยาบาท 
 ชื่อวาสีลวิสุทธ ิเพราะอรรถวาเปนเคร่ืองกั้นความพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค 
 ชื่อวาสีลวิสุทธ ิเพราะอรรถวาเปนเคร่ืองกั้นกเิลสทั้งปวง ชื่อวาจิตตวิสุทธิ 
 เพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเคร่ืองเห็น 
 ความกั้นในสีลวิสุทธิ เปนอธิสลีสิกขา ความไมฟุงซานในจิตตวิสุทธิ เปนอธจิิตต- 
 *สิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา ฯ 
      [๗๓๙] คําวา ปสฺสทฺธิ ความวา เนกขัมมะเปนเคร่ืองระงับกามฉันทะ 
 ความไมพยาบาทเปนเคร่ืองระงับพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคเปนเคร่ืองระงับกิเลส 
 ทั้งปวง ฯ 
      คําวา ญาณํ ความวา เนกขมัมะชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะ 
 เปนเหตุใหละกามฉันทะ ความไมพยาบาทชือ่วาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุ 
 ใหละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุ 
 ใหละกิเลสทั้งปวง ฯ 
      คําวา ทสฺสนํ ความวา เนกขัมมะชือ่วาทัสนะ เพราะความวาเห็น 
 เพราะเปนเหตุใหละกามฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาทัสนะ เพราะความวาเห็น 
 เพราะเปนเหตุใหละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาทัสนะ เพราะความวาเห็น 
 เพราะเปนเหตุใหละกิเลสทัง้ปวง ฯ 
      คําวา วิสุทฺธิ ความวา บุคคลละกามฉันทะ ยอมหมดจดดวยเนกขมัมะ 
 ละพยาบาทยอมหมดจดดวยความไมพยาบาท ฯลฯ ละกิเลสท้ังปวง ยอมหมดจด 
 ดวยอรหัตมรรค ฯลฯ ละกิเลสทั้งปวง ยอมหมดจดดวยอรหัตมรรค ฯ 
      [๗๔๐] คําวา เนกฺขมฺมํ ความวา เนกขัมมะ เปนเคร่ืองสลัดกาม 
 อรูปฌาน เปนเคร่ืองสลัดรูป นิโรธ เปนเนกขมัมะ แหงสิ่งที่มทีี่เปน อันปจจยั 
 ปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น ความไมพยาบาท เปนเนกขัมมะแหงพยาบาท 



 อาโลกสัญญา เปนเนกขัมมะแหงถีนมิทธะ ฯลฯ 
      คําวา นิสฺสรณํ ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องสลัดกาม อรูปฌาน 
 เปนเคร่ืองสลัดรูป นิโรธ เปนเคร่ืองสลัดส่ิงทีม่ีที่เปน อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกัน 
 เกิดขึ้น เนกขัมมะ เปนเคร่ืองสลัดกามฉันทะ ความไมพยาบาท เปนเคร่ือง 
 สลัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเคร่ืองสลัดกิเลสทั้งปวง ฯ 
      คําวา ปวิเวโก ความวา เนกขัมมะ เปนที่สงดักามฉันทะ ความ 
 ไมพยาบาท เปนที่สงัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนที่สงัดกิเลสทั้งปวง ฯ 
      คําวา โวสฺสคฺโค ความวา เนกขัมมะ เปนเคร่ืองปลอยวางกามฉันทะ 
 ความไมพยาบาท เปนเคร่ืองปลอยวางพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเคร่ือง 
 ปลอยวางกิเลสทั้งปวง ฯ 
      คําวา จริยา ความวา เนกขมัมะ เปนเคร่ืองประพฤติละกามฉันทะ 
 ความไมพยาบาท เปนเคร่ืองประพฤติละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเคร่ือง 
 ประพฤติละกิเลสทั้งปวง ฯ 
      คําวา ฌานวิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะชือ่วาฌาน เพราะอรรถวา 
 เกิด เพราะอรรถวา เผากามฉันทะ ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา เกิดหลุดพน 
 เพราะอรรถวา เผาหลุดพน เนกขัมมธรรม เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา 
 เผา ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา รูกิเลสทีเ่กิดและที่ถูกเผา ความไมพยาบาท 
 ชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผาพยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญาช่ือวา 
 ฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผาถีนมิทธะ ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาฌาน 
 เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผากิเลสทัง้ปวง ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะ 
 อรรถวา เกิดหลุดพน เพราะอรรถวา เผาหลุดพน อรหัตมรรคธรรมชื่อวาฌาน 
 เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผา ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา 
 รูกิเลสที่เกดิและที่ถูกเผา ฯ 
      [๗๔๑] คําวา ภาวนาธิฏ€านชีวิตํ ความวา บุคคลผูละกามฉันทะ 
 เจริญเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยภาวนา ยอมอธิษฐานจิต 
 ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ผูถึงพรอม 
 ดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐานอยางนี้นั้น ยอมเปนอยูสงบ ไมเปนอยูไมสงบ 
 เปนอยูชอบ ไมเปนอยูผิด เปนอยูหมดจด ไมเปนอยูเศราหมอง เพราะเหตุนั้น 
 จึงชื่อวาถึงพรอมดวยอาชีวะ ผูถึงพรอมดวยภาวนาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอม 
 ดวยอาชีวะอยางนี้นั้น เขาไปสูที่ประชุมใด คอื ที่ประชุมกษัตริยก็ดี ที่ประชุม 
 พราหมณก็ดี ที่ประชุมคฤหบดีก็ดี ที่ประชุมสมณะกด็ี ยอมองอาจไมเกอเขินเขาไป 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้น เปนผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวย 
 อธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนั้น บุคคลละพยาบาทเจริญความไมพยาบาท 



 ละถีนมิทธะเจริญอาโลกสัญญา ละอุทธัจจะเจริญความไมฟุงซาน ละวิจิกิจฉา 
 เจริญธรรมววัตถาน ละอวิชชาเจริญฌาน ละอรติเจริญความปราโมทย ละนวิรณ 
 เจริญปฐมฌาน ฯลฯ ละกิเลสทั้งปวงเจริญอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา 
 ถึงพรอมดวยภาวนา บุคคลยอมต้ังมั่นจิตดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้น 
 จึงชื่อวาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน 
 อยางนี้นั้น ยอมเปนอยูสงบ ไมเปนอยูไมสงบ ไมเปนอยูชอบ เปนอยูไมผดิ 
 เปนอยูหมดจด ไมเปนอยูเศราหมอง เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยอาชีวะ 
 ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนีน้ั้น 
 เขาไปสูที่ประชุมใด คือ ที่ประชุมกษัตริยก็ด ีที่ประชุมพราหมณก็ดี ที่ประชุม 
 คฤหบดีก็ดี ที่ประชุมสมณะก็ดี ยอมองอาจไมเกอเขินเขาไป ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะบุคคลนั้นเปนผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธษิฐาน ถึงพรอมดวย 
 อาชีวะอยางนัน้ ฉะนี้แล ฯ 
                          จบมาติกากถา 
                      ปกรณปฏิสัมภิทาจบบริบูรณ 
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