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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. ขันธวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๑] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
รูปขันธ
[๒] ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน
รูปอยางใดอยางหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปจจุบัน รูป
ภายใน รูปภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต
รูปไกล รูปใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวารูปขันธ
[๓] ในรูปขันธนั้น รูปอดีต เปนไฉน
รูปใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับ
แลว ถึงความดับสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขา
กับสวนอดีต ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวา
รูปอดีต
รูปอนาคต เปนไฉน
รูปใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไม
บังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยังไม
ตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแกมหาภูตรูป ๔ และ
อุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปอนาคต
รูปปจจุบัน เปนไฉน
รูปใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลว
ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว ที่
เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่
อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปปจจุบัน
[๔] รูปภายใน เปนไฉน
รูปใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะ

บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔ และ
อุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปภายใน
รูปภายนอก เปนไฉน
รูปใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔ และ
อุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปภายนอก
[๕] รูปหยาบ เปนไฉน
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ นี้เรียกวารูปหยาบ
รูปละเอียด เปนไฉน
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ
รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตา
กวฬิงการาหาร นี้เรียกวารูปละเอียด
[๖] รูปทราม เปนไฉน
รูปใด ของสัตวนั้นๆ ที่นาดูหมิ่น นาเหยียดหยาม นาเกลียด นา
ตําหนิ ไมนายกยอง ทราม รูกนั วาทราม สมมติกันวาทราม ไมนาปรารถนา
ไมนารัก ไมนาชอบใจ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เรียกวา
รูปทราม
รูปประณีต เปนไฉน
รูปใด ของสัตวนั้นๆ ที่ไมนาดูหมิ่น ไมนาเหยียดหยาม ไมนาเกลียด
ไมนาตําหนิ นายกยอง ประณีต รูกันวาประณีต สมมติกันวาประณีต นา
ปรารถนา นารัก นาชอบใจ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้
เรียกวารูปประณีต
หรือพึงทราบรูปทรามรูปประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆ เปนชั้นๆ
ไป
[๗] รูปไกล เปนไฉน
อิตถินทรีย ฯลฯ กวฬิงการาหาร หรือรูปแมอื่นใดมีอยูในที่ไมใกล ใน
ที่ไมใกลชิด ในที่ไกล ในที่ไมใชใกล นี้เรียกวารูปไกล
รูปใกล เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยูในที่ใกลเคียง
ในที่ใกลชิด ในที่ไมไกล ในที่ใกล นี้เรียกวารูปใกล
หรือพึงทราบรูปไกลรูปใกล โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆ เปนชั้นๆ ไป
เวทนาขันธ
[๘] เวทนาขันธ เปนไฉน

เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง คือ เวทนาอดีต เวทนาอนาคต เวทนา
ปจจุบัน เวทนาภายใน เวทนาภายนอก เวทนาหยาบ เวทนา
ละเอียด เวทนาทราม เวทนาประณีต เวทนาไกล เวทนาใกล
ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาเวทนาขันธ
[๙] ในเวทนาขันธนั้น เวทนาอดีต เปนไฉน
เวทนาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความ
ดับแลว ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขา
กับสวนอดีต ไดแกสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาอดีต
เวทนาอนาคต เปนไฉน
เวทนาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไม
บังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยังไม
ตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวา เวทนาอนาคต
เวทนาปจจุบัน เปนไฉน
เวทนาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่ง
แลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว
ที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาปจจุบัน
[๑๐] เวทนาภายใน เปนไฉน
เวทนาใด ของสัตวนั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะ
บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาภายใน
เวทนาภายนอก เปนไฉน
เวทนาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิด
ในตน มีเฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแก
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาภายนอก
[๑๑] เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เปนไฉน
อกุศลเวทนาเปนเวทนาหยาบ กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนา
ละเอียด กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาหยาบ อัพยากตเวทนาเปนเวทนา
ละเอียด ทุกขเวทนาเปนเวทนาหยาบ สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนา
ละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนเวทนาหยาบ อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนา
ละเอียด เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาหยาบ เวทนาของผูเขาสมาบัติเปน
เวทนาละเอียด เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่ไมเปน
อารมณของอาสวะเปนเวทนาละเอียด

หรือพึงทราบเวทนาหยาบเวทนาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆ
เปนชั้นๆ ไป
[๑๒] เวทนาทราม เวทนาประณีต เปนไฉน
อกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนา
ประณีต กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม อัพยากตเวทนาเปนเวทนา
ประณีต ทุกขเวทนาเปนเวทนาทราม สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนา
ประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนเวทนาทราม อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนา
ประณีต เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาทราม เวทนาของผูเขาสมาบัติเปน
เวทนาประณีต เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาทราม เวทนาที่ไมเปน
อารมณของอาสวะเปนเวทนาประณีต
หรือพึงทราบเวทนาทรามเวทนาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆ
เปนชั้นๆ ไป
[๑๓] เวทนาไกล เปนไฉน
อกุศลเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนา กุศลเวทนาและ
อัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนาไกลจาก
อกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนา อกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกล
จากกุศลเวทนา อัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอกุศลเวทนา
กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาไกลจากอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปน
เวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
เวทนาไกลจากทุกขเวทนา สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากทุกขเวทนาและอทุกขม
สุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนา อทุกขม*สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนา สุขเวทนาและทุกขเวทนา
เปนเวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาไกลจาก
เวทนาของผูเขาสมาบัติ เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาไกลจากเวทนาของผูไม
เขาสมาบัติ เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาไกลจากเวทนาที่ไมเปน
อารมณของอาสวะ เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาไกลจากเวทนาที่
เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนาไกล
เวทนาใกล เปนไฉน
อกุศลเวทนาเปนเวทนาใกลกับอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนาใกล
กับกุศลเวทนา อัพยากตเวทนาเปนเวทนาใกลกับอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปน
เวทนาใกลกับทุกขเวทนา สุขเวทนาเปนเวทนาใกลกับสุขเวทนา อทุกขมสุข*เวทนาเปนเวทนาใกลกับอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนา
ใกลกับเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาใกลกับเวทนา
ของผูเขาสมาบัติ เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาใกลกับเวทนาที่เปน

อารมณของอาสวะ เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาใกลกับเวทนาที่ไม
เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนาใกล
หรือพึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆ เปน
ชั้นๆ ไป
สัญญาขันธ
[๑๔] สัญญาขันธ เปนไฉน
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง คือ สัญญาอดีต สัญญาอนาคต
สัญญาปจจุบัน สัญญาภายใน สัญญาภายนอก สัญญาหยาบ
สัญญาละเอียด สัญญาทราม สัญญาประณีต สัญญาไกล
สัญญาใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาสัญญาขันธ
[๑๕] ในสัญญาขันธ นั้น สัญญาอดีต เปนไฉน
สัญญาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความ
ดับแลว ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขา
กับสวนอดีต ไดแกจักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชา
สัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา
นี้เรียกวาสัญญาอดีต
สัญญาอนาคต เปนไฉน
สัญญาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด
ยังไมบังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น
ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุ*สัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาอนาคต
สัญญาปจจุบัน เปนไฉน
สัญญาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลว
ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว
ที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาปจจุบัน
[๑๖] สัญญาภายใน เปนไฉน
สัญญาใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชา*สัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาภายใน
สัญญาภายนอก เปนไฉน
สัญญาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิด
ในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแก
จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาภายนอก

[๑๗] สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด เปนไฉน
สัญญาอันเกิดแตปฏิฆสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตปญจทวาร) เปนสัญญา
หยาบ สัญญาอันเกิดแตอธิวจนสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตมโนทวาร) เปนสัญญา
ละเอียด อกุศลสัญญาเปนสัญญาหยาบ กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปน
สัญญาละเอียด กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาหยาบ อัพยากตสัญญา
เปนสัญญาละเอียด สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาหยาบ สัญญาที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาละเอียด สัญญาที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาหยาบ สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนาเปนสัญญาละเอียด สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาหยาบ สัญญา
ของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาละเอียด สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะเปนสัญญา
หยาบ สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาละเอียด
หรือพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญา
นั้นๆ เปนชั้นๆ ไป
[๑๘] สัญญาทราม สัญญาประณีต เปนไฉน
อกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญา
ประณีต กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม อัพยากตสัญญาเปน
สัญญาประณีต สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนสัญญาทราม สัญญาที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาประณีต สัญญาที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาทราม สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนาเปนสัญญาประณีต สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาทราม สัญญาของ
ผูเขาสมาบัติเปนสัญญาประณีต สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาทราม
สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาประณีต
หรือพึงทราบสัญญาทรามสัญญาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆ
เปนชั้นๆ ไป
[๑๙] สัญญาไกล เปนไฉน
อกุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญา กุศล
สัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญา
ไกลจากอกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญา อกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปน
สัญญาไกลจากกุศลสัญญา อัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและ
อกุศลสัญญา กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากอัพยากตสัญญา
สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
สัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่

สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา เปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญา
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกข*เวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สัญญาของผูไม
เขาสมาบัติเปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาของผูเขาสมาบัติ
เปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะ
เปนสัญญาไกลจากสัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ สัญญาที่ไมเปนอารมณของ
อาสวะเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสัญญาไกล
สัญญาใกล เปนไฉน
อกุศลสัญญาเปนสัญญาใกลกับอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญา
ใกลกับกุศลสัญญา อัพยากตสัญญาเปนสัญญาใกลกับอัพยากตสัญญา สัญญาที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญา
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สัญญา
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนา สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ
สัญญาของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาที่เปน
อารมณของอาสวะเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่เปนอารมณของอาสวะ สัญญาที่
ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้
เรียกวาสัญญาใกล
หรือพึงทราบสัญญาไกลสัญญาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆ
เปนชั้นๆ ไป
สังขารขันธ
[๒๐] สังขารขันธ เปนไฉน
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง คือ สังขารอดีต สังขารอนาคต สังขาร
ปจจุบัน สังขารภายใน สังขารภายนอก สังขารหยาบ สังขารละเอียด
สังขารทราม สังขารประณีต สังขารไกล สังขารใกล ประมวลยอเขาเปน
กองเดียวกัน นีเ้ รียกวาสังขารขันธ
[๒๑] ในสังขารขันธนั้น สังขารอดีต เปนไฉน
สังขารเหลาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึง
ความดับแลว ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะห
เขากับสวนอดีต ไดแก จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัม*ผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชา
เจตนา นี้เรียกวาสังขารอดีต
สังขารอนาคต เปนไฉน

สังขารเหลาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมพรอม ยังไมบังเกิด ยังไม
บังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยังไมตั้งขึ้น
พรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุสัมผัสสชาเจตนา
ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารอนาคต
สังขารปจจุบัน เปนไฉน
สังขารเหลาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิด
ยิ่งแลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว
ที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารปจจุบัน
[๒๒] สังขารภายใน เปนไฉน
สังขารเหลาใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชา*เจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารภายใน
สังขารภายนอก เปนไฉน
สังขารเหลาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน
เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแก
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารภายนอก
[๒๓] สังขารหยาบ สังขารละเอียด เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขาร
ละเอียด กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ อัพยากตสังขารเปน
สังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข*เวทนาเปนสังขารละเอียด สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารหยาบ สังขาร
ของผูเขาสมาบัติเปนสังขารละเอียด สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขาร
หยาบ สังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารละเอียด
หรือพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสังขาร
นั้นๆ เปนชั้นๆ ไป
[๒๔] สังขารทราม สังขารประณีต เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารทราม กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขาร
ประณีต กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารทราม อัพยากตสังขารเปน
สังขารประณีต สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารประณีต สังขารที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข-

*เวทนาเปนสังขารประณีต สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารทราม สังขาร
ของผูเขาสมาบัติเปนสังขารประณีต สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขาร
ทราม สังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารประณีต
หรือพึงทราบสังขารทรามสังขารประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆ
เปนชั้นๆ ไป
[๒๕] สังขารไกล เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร กุศล
สังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขาร
ไกลจากอกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร อกุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปน
สังขารไกลจากกุศลสังขาร อัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและ
อกุศลสังขาร กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารไกลจากอัพยากตสังขาร
สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
สังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สังขาร
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขาร
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและ
ทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของ
ผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารไกลจากสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารของผูเขาสมาบัติ
เปนสังขารไกลจากสังขารของผูไมเขาสมาบัติ สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปน
สังขารไกลจากสังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะ สังขารที่ไมเปนอารมณของ
อาสวะเปนสังขารไกลจากสังขารที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสังขารไกล
สังขารใกล เปนไฉน
อกุศลสังขารเปนสังขารใกลกับอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขารใกล
กับกุศลสังขาร อัพยากตสังขารเปนสังขารใกลกับอัพยากตสังขาร สังขารที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สังขาร
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สังขาร
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข*เวทนา สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูไมเขาสมาบัติ
สังขารของผูเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารที่เปน
อารมณของอาสวะเปนสังขารใกลกับสังขารที่เปนอารมณของอาสวะ สังขารที่ไม
เปนอารมณของอาสวะเปนสังขารใกลกับสังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียก
วาสังขารใกล

หรือพึงทราบสังขารไกลสังขารใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆ
เปนชั้นๆ ไป
วิญญาณขันธ
[๒๖] วิญญาณขันธ เปนไฉน
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง คือ วิญญาณอดีต วิญญาณอนาคต
วิญญาณปจจุบัน วิญญาณภายใน วิญญาณภายนอก วิญญาณหยาบ
วิญญาณละเอียด วิญญาณทราม วิญญาณประณีต วิญญาณไกล
วิญญาณใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาวิญญาณขันธ
[๒๗] ในวิญญาณขันธนั้น วิญญาณอดีต เปนไฉน
วิญญาณใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความ
ดับแลว ถึงความดับสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลวปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะห
เขากับสวนอดีต ไดแกจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา*วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณอดีต
วิญญาณอนาคต เปนไฉน
วิญญาณใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยัง
ไมบังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยัง
ไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณอนาคต
วิญญาณปจจุบัน เปนไฉน
วิญญาณใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิด
ยิ่งแลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอม
แลว ที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ มโน*วิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณปจจุบัน
[๒๘] วิญญาณภายใน เปนไฉน
วิญญาณใด ของสัตวนั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะ
บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุวญ
ิ ญาณ ฯลฯ
มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณภายใน
วิญญาณภายนอก เปนไฉน
วิญญาณใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิด
ในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุ*วิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณภายนอก
[๒๙] วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปน
วิญญาณละเอียด กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ อัพยากต-

*วิญญาณเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณหยาบ
วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณ
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณหยาบ วิญญาณที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณ
หยาบ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณที่เปนอารมณของ
อาสวะเปนวิญญาณหยาบ วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณละเอียด
หรือพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณ
นั้นๆ เปนชั้นๆ ไป
[๓๐] วิญญาณทราม วิญญาณประณีต เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปน
วิญญาณประณีต กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม อัพยากต*วิญญาณเปนวิญญาณประณีต วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณทราม
วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณประณีต วิญญาณ
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณทราม วิญญาณที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณประณีต วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณ
ทราม วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณประณีต วิญญาณที่เปนอารมณของ
อาสวะเปนวิญญาณทราม วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณประณีต
หรือพึงทราบวิญญาณทรามวิญญาณประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณ
นั้นๆ เปนชั้นๆ ไป
[๓๑] วิญญาณไกล เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณ และอัพยากตวิญญาณ
กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณ
เปนวิญญาณไกลจากอกุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณ อกุศลวิญญาณและ
อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณ
ไกลจากกุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปน
วิญญาณไกลจากอัพยากตวิญญาณ วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณ
ไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา เปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและ
อทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา วิญญาณที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณไกล
จากวิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปน

วิญญาณไกลจากวิญญาณของผูเขาสมาบัติ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณ
ไกลจากวิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณ
ไกลจากวิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะ วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะ
เปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาวิญญาณไกล
วิญญาณใกล เปนไฉน
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณเปน
วิญญาณใกลกับกุศลวิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอัพยากตวิญญาณ
วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกข*เวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณที่สัมปยุตดวย
สุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณใกลกับ
วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณ
ของผูเขาสมาบัติ วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณที่
เปนอารมณของอาสวะ วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณใกลกับ
วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาวิญญาณใกล
หรือพึงทราบวิญญาณไกลวิญญาณใกล โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆ
เปนชั้นๆ ไป
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๓๒] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
รูปขันธ
ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน
[๓๓] รูปขันธหมวดละ ๑ คือ รูปทั้งหมด เปนนเหตุ เปนอเหตุกะ
เปนเหตุวิปปยุต เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนรูป เปนโลกิยะ เปนสาสวะ
เปนสัญโญชนิยะ เปนคันถนิยะ เปนโอฆนิยะ เปนโยคนิยะ เปนนีวรณิยะ
เปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ เปนสังกิเลสิกะ เปนอัพยากฤต เปนอนารัมมณะ
เปนอเจตสิกะ เปนจิตตวิปปยุต เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนอสังกิลฏิ ฐ*สังกิเลสิกะ เปนนสวิตักกสวิจาระ เปนนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกอวิจาระ
เปนนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ เปนเนวทัสสนนภาวนา

ปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี
เปนเนวเสกขนาเสกขะ เปนปริตตะ เปนกามาวจร เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร
เปนปริยาปนนะ เปนนอปริยาปนนะ เปนอนิยตะ เปนอนิยยานิกะ เปนอุป*ปนนฉวิญญาณวิญเญยยะ เปนอนิจจะ เปนชราภิภูตะ รูปขันธหมวดละ ๑ ดวย
ประการฉะนี้
[๓๔] รูปขันธหมวดละ ๒ คือ รูปเปนอุปาทา รูปเปนอนุปาทา รูป
เปนอุปาทินนะ รูปเปนอนุปาทินนะ รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปนสนิทัสสนะ รูปเปนอนิทัสสนะ รูปเปนสัปปฏิฆะ
รูปเปนอัปปฏิฆะ รูปเปนอินทรีย รูปไมเปนอินทรีย รูปเปนมหาภูต รูปไมเปน
มหาภูต รูปเปนวิญญัตติ รูปไมเปนวิญญัตติ รูปเปนจิตตสมุฏฐาน รูปไมเปน
จิตตสมุฏฐาน รูปเปนจิตตสหภู รูปไมเปนจิตตสหภู รูปเปนจิตตานุปริวัตติ รูป
ไมเปนจิตตานุปริวัตติ รูปเปนอัชฌัตติกะ รูปเปนพาหิระ รูปเปนโอฬาริกะ รูป
เปนสุขุมะ รูปเปนทูเร รูปเปนสันติเก ฯลฯ รูปเปนกวฬิงการาหาร รูปไมเปน
กวฬิงการาหาร รูปขันธหมวดละ ๒ ดวยประการฉะนี้
[๓๕] รูปขันธหมวดละ ๓ คือ อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทา พาหิรรูปเปน
อุปาทา พาหิรรูปเปนอนุปาทา อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนะ พาหิรรูปเปนอุปาทินนะ
พาหิรรูปเปนอนุปาทินนะ อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ พาหิรรูปเปนอุปา*ทินนุปาทานิยะ พาหิรรูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ ฯลฯ อัชฌัตติกรูปไมเปน
กวฬิงการาหาร พาหิรรูปเปนกวฬิงการาหาร พาหิรรูปไมเปนกวฬิงการาหาร รูป
ขันธหมวดละ ๓ ดวยประการฉะนี้
[๓๖] รูปขันธหมวดละ ๔ คือ อุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อุปาทารูปเปน
อนุปาทินนะ อนุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทินนะ อุปาทารูป
เปนอุปาทินนุปาทานิยะ อุปาทารูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเปน
อุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อุปาทารูปเปนสัปปฏิฆะ
อุปาทารูปเปนอัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปนสัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปนอัปปฏิฆะ
อุปาทารูปเปนโอฬาริกะ อุปาทารูปเปนสุขุมะ อนุปาทารูปเปนโอฬาริกะ อนุปาทา*รูปเปนสุขุมะ อุปาทารูปเปนทูเร อุปาทารูปเปนสันติเก อนุปาทารูปเปนทูเร
อนุปาทารูปเปนสันติเก ฯลฯ ทิฏฐรูป สุตรูป มุตรูป วิญญาตรูป รูปขันธ
หมวดละ ๔ ดวยประการฉะนี้
[๓๗] รูปขันธหมวดละ ๕ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโย*ธาตุ อุปาทารูป รูปขันธหมวดละ ๕ ดวยประการฉะนี้
[๓๘] รูปขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญเญยยรูป โสตวิญเญยยรูป
ฆานวิญเญยยรูป ชิวหาวิญเญยยรูป กายวิญเญยยรูป มโนวิญเญยยรูป รูปขันธ
หมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้

[๓๙] รูปขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ มโนธาตุวิญเญยย
รูป มโนวิญญาณธาตุวิญเญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
[๔๐] รูปขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ สุขสัมผัสส*กายวิญเญยยรูป ทุกขสัมผัสสกายวิญเญยยรูป มโนธาตุวิญเญยยรูป มโนวิญญาณ*ธาตุวิญเญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้
[๔๑] รูปขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปไมเปนอินทรีย
รูปขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
[๔๒] รูปขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุนทรีย ฯลฯ ชีวิตินทรีย รูปไม
เปนอินทรียเปนสัปปฏิฆะ รูปไมเปนอินทรียเปนอัปปฏิฆะ รูปขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
[๔๓] รูปขันธหมวดละ ๑๑ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ
ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ และรูปที่เห็นไมไดกระทบไมไดนับเนื่องในธัมมายตนะ รูปขันธ
หมวดละ ๑๑ ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา รูปขันธ
เวทนาขันธ
เวทนาขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๔๔] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต
เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต
เวทนาขันธหมวดละ ๔ คือ เวทนาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปน
อรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
เวทนาขันธหมวดละ ๕ คือ เวทนาขันธเปนสุขินทรีย เปนทุกขินทรีย
เปนโสมนัสสินทรีย เปนโทมนัสสินทรีย เปนอุเปกขินทรีย
เวทนาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโน*สัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชา
เวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนา*ขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชา-

*เวทนา ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณ*ธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชา*เวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อกุสล*มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา
เวทนาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชา*เวทนา ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา กุสลมโน*วิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อัพยากต*มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๔๕] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนสัมผัสสสัมปยุต. เวทนา*ขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เวทนาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุ*ปาทานิยะ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปน
อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
เปนอวิตักกาวิจาระ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนอาจยคามี
เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี เวทนาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ
เปนเนวเสกขนาเสกขะ เวทนาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ
เวทนาขันธ เปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ
เวทนาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ เวทนาขันธ เปนมิจฉัตตนิยตะ
เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ
เปนมัคคาธิปติ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที เวทนาขันธ
เปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน เวทนาขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตา*รัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปน
อัชฌัตตพหิทธา เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๔๖] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนา*ขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต เวทนาขันธ
เปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ
เวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ เวทนาขันธเปนสาสวะ
เปนอนาสวะ เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต เวทนาขันธเปน

อาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ เวทนาขันธเปนสัญโญชนิยะ
เปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต
เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญ*ชนิยะ เวทนาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุต
เปนคันถวิปปยุต เวทนาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถ*นิยะ เวทนาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุต
เปนโอฆวิปปยุต เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆ*นิยะ เวทนาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปน
โยควิปปยุต เวทนาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ
เวทนาขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ เวทนาขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปน
นีวรณวิปปยุต เวทนาขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวร*ณิยะ เวทนาขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ เวทนาขันธเปนปรามาสสัมปยุต
เปนปรามาสวิปปยุต เวทนาขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาส*วิปปยุตตอปรามัฏฐะ เวทนาขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ เวทนาขันธเปน
อุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต
เวทนาขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ
เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนสังกิเลสิกะ เปนอสังกิเลสิกะ
เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ เวทนาขันธเปนกิเลสสัมปยุต
เปนกิเลสวิปปยุต เวทนาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลส*วิปปยุตตอสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ
เวทนาขันธ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนทัสสน
ปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ
เวทนาขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ เวทนาขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ
เวทนาขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ เวทนาขันธเปนกามาวจร เปน
นกามาวจร เวทนาขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร เวทนาขันธเปนอรูปาวจร
เปนนอรูปาวจร เวทนาขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเปน
นิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ เวทนาขันธเปนนิยตะ เปนอนิยต เวทนาขันธเปน
สอุตตระ เปนอนุตตระ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวด
ละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๔๗] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนา*ขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม

ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา*รัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
[ติกมูลกวาร]
[๔๘] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนา*ขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวด
ละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ
เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา*รัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมม*ธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตต*พหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๔๙] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนา
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ เวทนาขันธ

หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปน
อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ เวทนา*ขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสน
นภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ.
เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปน
เนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต
เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ
ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชน
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนปริตตารัมมณะ

เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ.
เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปน
มัคคาธิปติ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปป*ยุตตอโนฆนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอตีตารัมมณะ
เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน

อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
[พหุวิธวาร]
[๕๐] เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
เวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปน
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธ เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการ
ฉะนี้
[๕๑] เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปน
ปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา*สัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ
หมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา
เวทนาขันธ หมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
[๕๒] เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ
เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา

ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๕๓] เวทนาขันธหมวดละมากอยาง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึง่ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุ*สัมผัสเปนปจจัย เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ฯลฯ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธา*รัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร
เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
ฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนา
ขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา เวทนาขันธ
พหุวิธวาร จบ
สัญญาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๕๔] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต
สัญญาขันธหมวดละ ๔ คือ สัญญาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สัญญาขันธหมวดละ ๕ คือ สัญญาขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปน
ทุกขินทริยสัมปยุต เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุต
เปนอุเปกขินทริยสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชา-

*สัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา
นโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชา*สัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา
สัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคต*กายสัมผัสสชาสัญญา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชา*สัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๘ ดวย
ประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชา*สัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา
อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา*สัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคต*กายสัมผัสสชาสัญญา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชา*สัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา อกุสลมโนวิญญาณธาตุ
สัมผัสสชาสัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๕๕] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญา*ขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัญญาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม สัญญาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุ*ปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนสวิตักก*สวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ สัญญาขันธเปนปติสหคตะ
เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปน
ภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัญญาขันธเปนทัสสน*ปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ สัญญาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี
สัญญาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สัญญาขันธ
เปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ สัญญาขันธเปนปริตตารัมมณะ
เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สัญญาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ
เปนปณีตะ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ

สัญญาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ สัญญาขันธ
เปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที สัญญาขันธเปนอดีต เปนอนาคต
เปนปจจุบัน สัญญาขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนา
รัมมณะ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา สัญญาขันธ
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๕๖] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต สัญญา
ขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ
สัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ สัญญาขันธเปนสาสวะ
เปนอนาสวะ สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต สัญญาขันธเปน
อาสววิปปยุตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สัญญาขันธเปนสัญโญชนิยะ
เปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต
สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญช*นิยะ สัญญาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ สัญญาขันธเปนคันถสัมปยุต
เปนคันถวิปปยุต สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ สัญญาขันธเปนคันถ*วิปปยุตตอคันถนิยะ สัญญาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ สัญญาขันธเปน
โอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต สัญญาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปน
โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สัญญาขันธ
เปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต สัญญาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปน
โยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญาขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณียะ สัญญาขันธ
เปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต สัญญาขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ
เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สัญญาขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ
สัญญาขันธเปนปรามาสสัมปยุต เปนปรามาสวิปปยุต สัญญาขันธเปนปรามาส*วิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ สัญญาขันธเปนอุปาทินนะ
เปนอนุปาทินนะ สัญญาขันธเปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ สัญญาขันธ
เปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต สัญญาขันธเปนอุปาทานวิปปยุตต*อุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนสังกิเลสิกะ
เปนอสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ สัญญาขันธ
เปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต สัญญาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปน
นทัสสนปหาตัพพะ สัญญาขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธ
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธเปน

สวิตักกะ เปนอวิตักกะ สัญญาขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ สัญญาขันธ
เปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ สัญญาขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคะ
สัญญาขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ สัญญาขันธเปนอุเปกขาสหคตะ
เปนนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธเปนกามาวจร เปนนกามาวจร สัญญาขันธ
เปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร สัญญาขันธเปนอรูปาวจร เปนนอรูปาวจร สัญญาขันธ
เปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ
สัญญาขันธเปนนิยตะ เปนอนิยตะ สัญญาขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ
สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
[๕๗] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธา*รัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
[ติกมูลกวาร]
[๕๘] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญา*ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓
คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกข*มสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓
คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุข-

*เวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๕๙] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญา*ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ. สัญญา*ขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรม ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปน
อนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ. สัญญา*ขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเล*สิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกา*วิจาระ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขา*สหคตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตต-

*อนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปน
ภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปน
เนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนเสกขะ
เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. สัญญาขันธหมวด
ละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯ สัญญา*ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปน
อัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตต*อคันถนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ
เปนปณีตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. สัญญาขันธหมวด
ละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ

หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโอฆะสัมปยุต เปนโอฆะวิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ
ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตต*อโนฆนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ
เปนอุปปาที ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓
คือ สัญญาขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปน
ปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตต*อโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา
เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตต*พหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
[พหุวิธวาร]
[๖๐] สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนา*สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญา*ขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปน
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธหมวดละ ๗
ดวยประการฉะนี้
[๖๑] สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปน

ปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะ
ชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญา*ขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต จักขุ*สัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหา*สัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ
หมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือสัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนา*สัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา*รัมมณะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆาน*สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ
เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ จักขุ*สัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ ดวย
ประการฉะนี้
[๖๒] สัญญาขันธหมวดละ ๓๐ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปน
ปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธ
เพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปน
ปจจัย สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปน
อรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา
สัญญาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๖๓] สัญญาขันธหมวดละมากอยาง คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโน*สัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปน
รูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโน*สัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึง่ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุ*สัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน

อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกาย
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา
สัญญาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา สัญญาขันธ
พหุวิธวาร จบ
สังขารขันธ
สังขารขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๖๔] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต
สังขารขันธหมวดละ ๔ คือ สังขารขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปน
อรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สังขารขันธหมวดละ ๕ คือ สังขารขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปน
ทุกขินทริยสัมปยุต เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุต
เปนอุเปกขินทริยสัมปยุต
สังขารขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชา*เจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ กาย*สัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา
สังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคต*กายสัมผัสสชาเจตนา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนธาตุ*สัมผัสสชาเจตนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อกุสลมโนวิญญาณ*ธาตุสัมผัสสชาเจตนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ
หมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้

สังขารขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคต*กายสัมผัสสชาเจตนา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา
กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา
อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้
[๖๕] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สังขารขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม สังขารขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุ*ปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปน
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สังขารขันธเปนสวิตักก*สวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ สังขารขันธเปนปติสหคตะ
เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปน
ภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สังขารขันธเปนทัสสน*ปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ สังขารขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี
สังขารขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สังขารขันธเปน
ปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ สังขารขันธเปนปริตตารัมมณะ เปน
มหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สังขารขันธ เปนหีนะเปนมัชฌิมะ เปน
ปณีตะ สังขารขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ สังขาร*ขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ สังขารขันธเปนอุปปนนะ
เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที สังขารขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน สังขาร*ขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สังขารขันธ
เปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
[๖๖] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขาร*หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ สังขารขันธเปนเหตุ
สัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ
สังขารขันธเปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ สังขารขันธเปนนเหตุ*สเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ สังขารขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ สังขารขันธ
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ สังขารขันธเปนอาสวะ เปนโนอาสวะ
สังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ สังขารขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสว-

*วิปปยุต สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ สังขารขันธเปน
อาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สังขารขันธเปนอาสววิปปยุตต*สาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะ
สังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ สังขารขันธเปนสัญโญชน*สัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปน
สัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปน
สัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ
เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สังขารขันธเปนคันถะ เปนโนคันถะ
สังขารขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ สังขารขันธเปนคันถสัมปยุต เปน
คันถวิปปยุต สังขารขันธเปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ สังขารขันธ
เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถวิปปยุตต*คันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สังขารขันธเปนโอฆะ เปนโนโอฆะ
สังขารขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ สังขารขันธเปนโอฆสัมปยุต เปน
โอฆวิปปยุต สังขารขันธเปนโอฆโอฆนิยะ เปนโอฆนิยโนโอฆะ สังขารขันธ
เปนโอฆโอฆสัมปยุต เปนโอฆสัมปยุตตโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆวิปปยุตต*โอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ สังขารขันธเปนโยคะ เปนโนโยคะ
สังขารขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สังขารขันธเปนโยคสัมปยุต เปน
โยควิปปยุต สังขารขันธเปนโยคโยคนิยะ เปนโยคนิยโนโยคะ สังขารขันธเปน
โยคโยคสัมปยุต เปนโยคสัมปยุตตโนโยคะ สังขารขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ
เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สังขารขันธเปนนีวรณะ เปนโนนีวรณะ สังขารขันธ
เปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ สังขารขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต
สังขารขันธเปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณ*นีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณวิปปยุตต*นีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สังขารขันธเปนปรามาสะ เปนโน*ปรามาสะ สังขารขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ สังขารขันธเปนปรามาส*สัมปยุต เปนปรามาสวิปปยุต สังขารขันธเปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโน*ปรามาสะ สังขารขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรา*มัฏฐะสังขารขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ สังขารขันธเปนอุปาทานะ เปน
โนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ สังขารขันธเปน
อุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปน
อุปาทานิยโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน
สัมปยุตตโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปน
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สังขารขันธเปนกิเลสะ เปนโนกิเลสะ สังขาร*ขันธเปนสังกิเลสิกะ เปนอสังกิเลสิกะ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ

สังขารขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต สังขารขันธเปนกิเลสสังกิเลสิกะ
เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ สังขารขันธเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ
สังขารขันธเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ สังขารขันธ
เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สังขารขันธเปน
ทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สังขารขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ
เปนนภาวนาปหาตัพพะ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสน*ปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ สังขารขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ สังขารขันธเปนสวิจาระ เปน
อวิจาระ สังขารขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ สังขารขันธเปนปติสหคตะ
เปนนปติสหคตะ สังขารขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ สังขารขันธ
เปนอุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ สังขารขันธเปนกามาวจร เปน
นกามาวจร สังขารขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร สังขารขันธเปนอรูปาวจร
เปนนอรูปาวจร สังขารขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเปน
นิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ สังขารขันธเปนนิยตะ เปนอนิยตะ สังขารขันธเปน
สอุตตระ เปนอนุตตระ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๖๗] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขาร*ขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
[ติกมูลกวาร]
[๖๘] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขาร*ขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ

สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนา*สัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุข*เวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๖๙] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกข*มสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรม ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือสังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสัง*กิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ. สังขาร*ขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ

เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. สังขารขันธหมวด
ละ ๓ คือ สังขารขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวะ เปนโนอาสวะ สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ
เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตต*อนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปน
ปณีตะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้

สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปน
อุปปาที ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโน*สัญโญชนะ สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอดีต เปนอนาคต
เปนปจจุบัน ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชน*สัมปยุตตโนสัญโญชนะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอตีตา*รัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตสัญโญชนิยะ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ
เปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนคันถะ เปนโนคันถะ. สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา*รัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
[พหุวิธวาร]
[๗๐] สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ

สังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนา*สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขาร*ขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปน
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธหมวดละ ๗
ดวยประการฉะนี้
[๗๑] สังขารขันธหมวดละ ๒๔ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปน
ปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ
ชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔
ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเพราะจักขุ*สัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุข*เวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตต*พหิทธารัมมณะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธ
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔
ดวยประการฉะนี้
[๗๒] สังขารขันธหมวดละ ๓๐ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ
กายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๗๓] สังขารขันธหมวดละมากอยาง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ

มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สังขารขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึง่ คือ สังขารขันธเพราะจักขุ*สัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยา*ปนนะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆานสัมผัส
เปนปจจัย สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ
กายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตา*รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปน
รูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโน*สัมผัสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา สังขารขันธ
พหุวิธวาร จบ
วิญญาณขันธ
วิญญาณขันธ เปนไฉน
[ทุกมูลกวาร]
[๗๔] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต
วิญญาณขันธหมวดละ ๔ คือ วิญญาณขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
วิญญาณขันธหมวดละ ๕ คือ วิญญาณขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปน
ทุกขินทริยสัมปยุต เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุต
เปนอุเปกขินทริยสัมปยุต
วิญญาณขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๖ ดวย
ประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ มโน*ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณ
ทุกขสหคตกายวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๘

ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ มโนธาตุ
กุสลมโนวิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุ อัพยากตมโนวิญญาณธาตุ
วิญญาณขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณ
ทุกขสหคตกายวิญญาณ มโนธาตุ กุสลมโนวิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุ
อัพยากตมโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๗๕] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนา
สัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต วิญญาณขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมม*ธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม วิญญาณขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐสัง*กิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธ
เปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ วิญญาณขันธ
เปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธเปนทัสสน*ปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ วิญญาณ*ขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนน*ภาวนาปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปน
เนวาจยคามีนาปจยคามี วิญญาณขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกข*นาเสกขะ วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ วิญญาณ*ขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ วิญญาณ*ขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ วิญญาณขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปน
สัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ
เปนมัคคาธิปติ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที
วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน วิญญาณขันธเปนอตีตารัมมณะ
เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตะ เปน
พหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธา*รัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
[๗๖] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต.
วิญญาณขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ วิญญาณขันธเปนโลกิยะ
เปนโลกุตตระ วิญญาณขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ วิญญาณ-

*ขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต
วิญญาณขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ วิญญาณ*ขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต
เปนสัญโญชนวิปปยุต วิญญาณขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ วิญญาณขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ
วิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต วิญญาณขันธเปนคันถวิปป*ยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ เปน
อโนฆนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต วิญญาณขันธ
เปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธเปน
โยคนิยะเปนอโยคนิยะ วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต
วิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ วิญญาณ*ขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ วิญญาณขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปน
นีวรณวิปปยุต วิญญาณขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตต*อนีวรณิยะ วิญญาณขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธเปน
ปรามาสสัมปยุต เปนปรามาสวิปปยุต วิญญาณขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรา*มัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธเปนอุปาทินนะ เปน
อนุปาทินนะ วิญญาณขันธเปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ วิญญาณขันธ
เปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต วิญญาณขันธเปนอุปาทานวิปปยุตต*อุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ วิญญาณขันธเปนสังกิเลสิกะ
เปนอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ วิญญาณ*ขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต วิญญาณขันธเปนกิเลสวิปปยุตต*สังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนทัสสน*ปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปน
นภาวนาปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนทัสสน*ปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนา*ปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ วิญญาณขันธเปน
สวิจาระ เปนอวิจาระ วิญญาณขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ วิญญาณ*ขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ วิญญาณขันธเปนสุขสหคตะ เปน
นสุขสหคตะ วิญญาณขันธเปนอุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณ*ขันธเปนกามาวจร เปนนกามาวจร วิญญาณขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร
วิญญาณขันธเปนอรูปาวจร เปนนอรูปาวจร วิญญาณขันธเปนปริยาปนนะ เปน
อปริยาปนนะ วิญญาณขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ วิญญาณขันธ
เปนนิยตะ เปนอนิยตะ วิญญาณขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตระ วิญญาณ*ขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปน

กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
[๗๗] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
ทุกมูลกวาร จบ
[ติกมูลกวาร]
[๗๘] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
ติกมูลกวาร จบ
[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๗๙] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณ-

*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเกนจินวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปน
อวิตักกาวิจาระ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ
เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปป*ยุตตอนาสวะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ
เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ.

วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปน
ภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปน
เนวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ
เปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ
ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ
เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปป*ยุตตอคันถนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนหีนะ เปน
มัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปน
มัคคาธิปติ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตต-

*อโนฆนิยะ วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ เปน
อนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ วิญญาณ
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปน
ปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตต*อโยคนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตะ เปน
พหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณ*ขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ
[พหุวิธวาร]
[๘๐] วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนา*สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวย
ประการฉะนี้
[๘๑] วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต วิญญาณขันธเพราะโสต*สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณ*ขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้

วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึง่ คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุ*สัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณ*ขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
[๘๒] วิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณ*ขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกาย
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ
วิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้
[๘๓] วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุ*สัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปน
รูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะ
ชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุวิญญาณ ฯลฯ
มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
วิญญาณขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยา*ปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆาน*สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุวิญญาณ
ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา วิญญาณขันธ

พหุวิธวาร จบ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๘๔] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาขันธ ๕ ขันธไหนเปนกุศล ขันธไหนเปนอกุศล ขันธไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ ขันธไหนเปนสรณะ ขันธไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๘๕] รูปขันธเปนอัพยากฤต ขันธ ๔ (เบื้องปลาย) เปนกุศลก็มี เปน
อกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ขันธ ๒ (เบื้องตน) กลาวไมไดวาแมเปนสุขเวทนา*สัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ขันธ ๓
(เบื้องปลาย) เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุตก็มี รูปขันธเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ขันธ ๔ เปนวิบาก
ก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี รูปขันธ เปน
อุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี ขันธ ๔ เปนอุปาทินนุปาทา*นิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี รูปขันธ
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสัง*กิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี รูปขันธ เปนอวิตักกาวิจาระ ขันธ ๓ เปนสวิตักก*สวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สังขารขันธเปน
สวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี กลาวไมได
วา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขา*สหคตะ เวทนาขันธ เปนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนปติสหคตะก็มี ขันธ ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปน
สุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แม
เปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี รูปขันธ เปนเนวทัสสนนภาวนา*ปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน

เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี
ขันธ ๔ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี
รูปขันธ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ขันธ ๔ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี
เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี รูปขันธ เปนปริตตะ ขันธ ๔ เปนปริตตะก็มี
เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปน
ปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณา*รัมมณะก็มี รูปขันธ เปนมัชฌิมะ ขันธ ๔ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปน
ปณีตะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ ขันธ ๔ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะ
ก็มี เปนอนิยตะก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปน
มัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปน
มัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ขันธ ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะ
ก็มี เปนอุปปาทีก็มี ขันธ ๕ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี
รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนอดีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี
เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีตารัมมณะ แมเปน
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ขันธ ๕ เปนอัชฌัตตะก็มี
เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ รูปขันธ เปนสนิ*ทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๘๖] ขันธ ๔ เปนนเหตุ สังขารขันธเปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มี
รูปขันธ เปนอเหตุกะ ขันธ ๔ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี รูปขันธ
เปนเหตุวิปปยุต ขันธ ๔ เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา
เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี
สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
เหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุ*เหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุ*เหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ
ก็มี สังขารขันธ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี รูปขันธ

เปนนเหตุสเหตุกะ ขันธ ๓ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี
สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
นเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๘๗] ขันธ ๕ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนะ
รูปขันธ เปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนิทัสสนะก็มี ขันธ ๔ เปนอัปปฏิฆะ
รูปขันธ เปนสัปปฏิฆะก็มี เปนอัปปฏิฆะก็มี รูปขันธ เปนรูป ขันธ ๔ เปน
อรูป รูปขันธเปนโลกิยะ ขันธ ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี ขันธ ๕
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชชนา
[๘๘] ขันธ ๔ เปนโนอาสวะ สังขารขันธ เปนอาสวะก็มี เปน
โนอาสวะก็มี รูปขันธ เปนสาสวะ ขันธ ๔ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี
รูปขันธ เปนอาสววิปปยุต ขันธ ๔ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุต
ก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวาเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปน
สาสวโนอาสวะก็มี สังขารขันธ เปนอาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี รูปขันธ กลาว
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี สังขารขันธ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แม
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี รูปขันธ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ ขันธ ๔
เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๘๙] ขันธ ๔ เปนโนสัญโญชนะ สังขารขันธ เปนสัญโญชนะก็มี
เปนโนสัญโญชนะก็มี รูปขันธเปนสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนิยะก็มี
เปนอสัญโญชนิยะก็มี รูปขันธเปนสัญโญชนวิปปยุต ขันธ ๔ เปนสัญโญชน*สัมปยุตตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชน*สัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวาเปนสัญโญ*ชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญ*ชนิยะโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญ*ชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปน
สัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญ-

*ชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวาเปน
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาว
ไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธเปนสัญโญชน*สัญโญชนสัมปยุตตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี
รูปขันธ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนวิปปยุตต*สัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๙๐] ขันธ ๔ เปนโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถะก็มี เปนโนคันถะ
ก็มี รูปขันธ เปนคันถนิยะ ขันธ ๔ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี
รูปขันธ เปนคันถวิปปยุต ขันธ ๔ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปน
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี สังขารขันธ เปนคันถคันถนิยะก็มี เปนคันนิยโน*คันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ
ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สังขารขันธ เปนคันถคันถสัมปยุต
ก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต
แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี รูปขันธ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ ขันธ ๔
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๙๑] ขันธ ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ขันธ ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ
ขันธ ๔ เปนโนนีวรณะ สังขารขันธ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี รูปขันธ
เปนนีวรณิยะ ขันธ ๔ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี รูปขันธ เปน
นีวรณะวิปปยุต ขันธ ๔ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ ขันธ ๓ กลาวไมได
วา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิย*โนนีวรณะก็มี สังขารขันธ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาว

ไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สังขารขันธเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต
ก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต
แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี รูปขันธ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ
ขันธ ๔ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๙๒] ขันธ ๔ เปนโนปรามาสะ สังขารขันธ เปนปรามาสะก็มี เปน
โนปรามาสะก็มี รูปขันธเปนปรามัฏฐะ ขันธ ๔ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรา*มัฏฐะก็มี รูปขันธเปนปรามาสวิปปยุต ขันธ ๓ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปน
ปรามาสวิปปยุตก็มี สังขารขันธ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุต
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา
เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สังขารขันธ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปนปรา*มัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐ*โนปราสะก็มี รูปขันธ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ ขันธ ๔ เปนปรามาส*วิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนปรามาสวิปปยุตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๙๓] รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนสารัมมณะ ขันธ ๔
เปนโนจิตตะ วิญญาณขันธเปนจิตตะ ขันธ ๓ เปนเจตสิกะ ขันธ ๒ เปน
อเจตสิกะ ขันธ ๓ เปนจิตตสัมปยุต รูปขันธ เปนจิตตวิปปยุต วิญญาณขันธ
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต ขันธ ๓ เปนจิตต*สังสัฏฐะ รูปขันธ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ วิญญาณขันธ กลาวไมไดวา แมเปน
จิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ ขันธ ๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ วิญญาณ*ขันธเปนโนจิตตสมุฏฐานะ รูปขันธ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะ
ก็มี ขันธ ๓ เปนจิตตสหภู วิญญาณขันธเปนโนจิตตสหภู รูปขันธเปนจิตตสหภู
ก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี ขันธ ๓ เปนจิตตานุปริวัตติ วิญญาณขันธเปน
โนจิตตานุปริวัตติ รูปขันธ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี
ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ขันธ ๒ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ
ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ ๒ เปนโนจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานสหภู ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๒ เปน
โนจิตตสังสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๓ เปนพาหิระ วิญญาณขันธเปน
อัชฌัตติกะ รูปขันธ เปนอัชฌัตติกะก็มี เปนพาหิระก็มี ขันธ ๔ เปนนอุปาทา

รูปขันธ เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๙๔] ขันธ ๔ เปนนอุปาทานะ สังขารขันธ เปนอุปาทานะก็มี เปน
นอุปาทานะก็มี รูปขันธ เปนอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานิยะก็มี เปน
อนุปาทานิยะก็มี รูปขันธ เปนอุปาทานวิปปยุต ขันธ ๔ เปนอุปาทานสัมปยุต
ก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ
เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ
เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี
สังขารขันธ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมได
วา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี รูปขันธ กลาว
ไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ
ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโน*อุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สังขารขันธ
เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ
ก็มี รูปขันธ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานวิปปยุตต*อุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๙๕] ขันธ ๔ เปนโนกิเลสะ สังขารขันธ เปนกิเลสะก็มี เปนโนกิเลสะ
ก็มี รูปขันธ เปนสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี
รูปขันธ เปนอสังกิลิฏฐะ ขันธ ๔ เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี รูปขันธ
เปนกิเลสวิปปยุต ขันธ ๔ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาว
ไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี สังขารขันธ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโน*กิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิก*โนกิเลสะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐ*โนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโน*กิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี สังขารขันธ เปนกิเลสสัง*กิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ
แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี

สังขารขันธ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี รูปขันธ
เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปน
กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๙๖] รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะ
ก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปน
ภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพ*เหตุกะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี
รูปขันธ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ขันธ ๔ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน
นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ เปนอวิตักกะ ขันธ ๔ เปนสวิตักกะก็มี
เปนอวิตักกะก็มี รูปขันธเปนอวิจาระ ขันธ ๔ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี
รูปขันธ เปนอัปปติกะ ขันธ ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี รูปขันธ เปน
นปติสหคตะ ขันธ ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปน
นสุขสหคตะ ขันธ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปน
นอุเปกขาสหคตะ ขันธ ๓ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี
รูปขันธ เปนกามาวจร ขันธ ๔ เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี รูปขันธ เปน
นรูปาวจร ขันธ ๔ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี รูปขันธ เปนนอรูปาวจร
ขันธ ๔ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี รูปขันธ เปนปริยาปนนะ ขันธ
๔ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี รูปขันธ เปนอนิยยานิกะ ขันธ ๔
เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ ขันธ ๔ เปนนิยตะ
ก็มี เปนอนิยตะก็มี รูปขันธ เปนสอุตตระ ขันธ ๔ เปนสอุตตระก็มี เปน
อนุตตระก็มี รูปขันธ เปนอรณะ ขันธ ๔ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ขันธวิภังค จบบริบูรณ
๒. อายตนวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๙๗] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. รูปายตนะ
๓. โสตายตนะ
๔. สัททายตนะ
๕. ฆานายตนะ

๖. คันธายตนะ
๗. ชิวหายตนะ
๘. รสายตนะ
๙. กายายตนะ
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ
[๙๘] จักขุ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา รูป ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
โสตะ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา สัททะ
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ฆานะ ไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา คันธะ ไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ชิวหา ไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา รส ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา กาย ไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา โผฏฐัพพะ ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา มโน ไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ธรรม ไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๙๙] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. โสตายตนะ
๓. ฆานายตนะ
๔. ชิวหายตนะ
๕. กายายตนะ
๖. มนายตนะ
๗. รูปายตนะ
๘. สัททายตนะ
๙. คันธายตนะ
๑๐. รสายตนะ
๑๑. โผฏฐัพพายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ

[๑๐๐] ในอายตนะ ๑๒ นั้น จักขายตนะ เปนไฉน
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ ๑- นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา จักขายตนะ
@๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ ขอ (๕๑๖) เปนลําดับไป
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ เปนไฉน
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา กายายตนะ
มนายตนะ เปนไฉน
มนายตนะหมวดละ ๑ คือ มนายตนะเปนผัสสสัมปยุต. มนายตนะหมวด
ละ ๒ คือ มนายตนะ เปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. มนายตนะหมวดละ ๓ คือ
มนายตนะ เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ ๑- มนายตนะหมวดละ
มากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา มนายตนะ
รูปายตนะ เปนไฉน
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ ๒- นี้เรียกวา รูปธาตุบาง
นี้เรียกวา รูปายตนะ
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนไฉน
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวาโผฏฐัพพธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ
ธัมมายตนะ เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได นับ
เนื่องในธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ
ในธัมมายตนะนั้น เวทนาขันธเปนไฉน
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ เวทนา*ขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวาเวทนาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ สัญญา*ขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สัญญาขันธ
@๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในขันธวิภังค ขอ (๗๔) เปนลําดับไป
@๒. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ ขอ (๕๒๑)
สังขารขันธ เปนไฉน
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต ฯลฯ สังขาร*ขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สังขารขันธ
รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ เปนไฉน
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปที่เห็นไมไดกระทบ
ไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ

อสังขตธาตุ เปนไฉน
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุ
สภาวธรรมนี้เรียกวา ธัมมายตนะ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๑๐๑] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. รูปายตนะ ฯลฯ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอายตนะ ๑๒ อายตนะไหนเปนกุศล อายตนะไหนเปนอกุศล
อายตนะไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ อายตนะไหนเปนสรณะ อายตนะไหนเปน
อรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๑๐๒] อายตนะ ๑๐ (คือโอฬาริกายตนะ ๑๐) เปนอัพยากฤต อายตนะ ๒
(คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ) เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนา*สัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต มนายตนะ เปนสุขเวทนาสัมปยุต
ก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธัมมายตนะ
เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนา*สัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต
แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อายตนะ ๒ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ก็มี อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยะ สัททายตนะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
อายตนะ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุ*ปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปา*ทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอสังกิ*ลิฏฐสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกาวิจาระ
มนายตนะ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระ
ก็มี ธัมมายตนะ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปน
อวิตักกาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจาร*มัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ

แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ อายตนะ ๒ เปนปติสหคตะก็มี
เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ
แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวทัสสน*นภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะ
ก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวทัสสน*นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน
ภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี อายตนะ ๒ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี
เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อายตนะ ๒
เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนปริตตะ อายตนะ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปน
มหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตา*รัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนมัชฌิมะ อายตนะ ๒ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตต*นิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒
เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี อายตนะ ๕ เปน
อุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุปปนนะ สัททายตนะ
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที อายตนะ ๕
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี ธัมมายตนะ เปนอุปปนนะ
ก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปปนนะ แม
เปนอนุปปนนะ แมเปนอุปปาทีก็มี อายตนะ ๑๑ เปนอดีตก็มี เปนอนาคต
ก็มี เปนปจจุบันก็มี ธัมมายตนะ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบัน
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต แมเปนปจจุบันก็มี อายตนะ ๑๐
เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี
เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา*รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๒ เปนอัชฌัตตะก็มี เปน
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตต*พหิทธารัมมณะก็มี รูปายตนะ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๙ เปน
อนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ

ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๓] อายตนะ ๑๑ เปนนเหตุ ธัมมายตนะ เปนเหตุก็มี เปน
นเหตุก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปน
อเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเหตุวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนเหตุสัมปยุตก็มี
เปนเหตุวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปน
สเหตุกนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี ธัมมายตนะ เปนเหตุสเหตุกะก็มี
เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ
ก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมป*ยุตตนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตน*เหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธัมมายตนะ เปนเหตุเหตุ*สัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนเหตุอเหตุกะ มนายตนะ
เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี ธัมมายตนะ เปนนเหตุสเหตุกะ
ก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุ*อเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๑๐๔] อายตนะ ๑๑ เปนสัปปจจยะ ธัมมายตนะ เปนสัปปจจยะ
ก็มี เปนอัปปจจยะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนสังขตะ ธัมมายตนะ เปนสังขตะ
ก็มี เปนอสังขตะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนอนิทัสสนะ รูปายตนะ เปน
สนิทัสสนะ อายตนะ ๑๐ เปนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปนอัปปฏิฆะ อายตนะ ๑๐
เปนรูป มนายตนะ เปนอรูป ธัมมายตนะ เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี อายตนะ ๑๐
เปนโลกิยะ อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี อายตนะ ๑๒
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๕] อายตนะ ๑๑ เปนโนอาสวะ ธัมมายตนะ เปนอาสวะก็มี
เปนโนอาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอาสวะ อายตนะ ๒ เปนสาสวะก็มี
เปนอนาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอาสววิปปยุต อายตนะ ๒ เปนอาสว*สัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ
เปนสาสวโนอาสวะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสว*โนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ธัมมายตนะ เปนอาสว*สาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แม
เปนสาสวโนอาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต

แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสว*สัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตต*โนอาสวะก็มี ธัมมายตนะ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยุตต*โนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตต*โนอาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อายตนะ ๒ เปน
อาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๖] อายตนะ ๑๑ เปนโนสัญโญชนะ ธัมมายตนะ เปนสัญโญ*ชนะก็มี เปนโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒
เปนสัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญโญชนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนวิปปยุต
อายตนะ ๒ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐
กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ มนาย*ตนะ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธัมมายตนะ เปนสัญโญ*ชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐
กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตต*โนสัญโญชนะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปน
สัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุตต*โนสัญโญชนะก็มี ธัมมายตนะ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญ*ชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต
แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนวิปป*ยุตตสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตต*สัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๗] อายตนะ ๑๑ เปนโนคันถะ ธัมมายตนะ เปนคันถะก็มี เปน
โนคันถะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนคันถนิยะ อายตนะ ๒ เปนคันถนิยะก็มี เปน
อคันถนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนคันถวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนคันถสัมปยุต
ก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปน
คันถนิยโนคันถะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิย*โนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธัมมายตนะ เปนคันถ*คันถนิยะก็มี เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แม

เปนคันถนิยโนคันถะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต
แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต
เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
ธัมมายตนะ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อายตนะ
๑๐ เปนคันถวิปปยุตคันถนิยะ อายตนะ ๒ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี
เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ
แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๑๐๘] อายตนะ ๑๑ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อายตนะ ๑๑ เปนโนโยคะ
ฯลฯ อายตนะ ๑๑ เปนโนนีวรณะ ธัมมายตนะ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวร*ณะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณิยะ อายตนะ ๒ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวร*ณิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี
เปนนีวรณวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปน
นีวรณิยโนนีวรณะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวร*ณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธัมมายตนะ เปน
นีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวร*ณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณ*นีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปน
นีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธัมมายตนะ เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ อาย*ตนะ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๙] อายตนะ ๑๑ เปนโนปรามาสะ ธัมมายตนะ เปนปรามาสะ
ก็มี เปนโนปรามาสะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปน
ปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามาสวิปปยุต มนาย*ตนะ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี ธัมมายตนะ เปน
ปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาส*สัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนปรา*มาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปน
ปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐ-

*โนปรามาสะก็มี ธัมมายตนะ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปนปรามัฏฐโนปรา*มาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปนปรา*มาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๑๑๐] อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ มนายตนะ เปนสารัมมณะ
ธัมมายตนะ เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี มนายตนะ เปนจิตตะ
อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตะ อายตนะ ๑๑ เปนอเจตสิกะ ธัมมายตนะ เปน
เจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนจิตตวิปปยุต ธัมมายตนะ
เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวา แมเปน
จิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อายตนะ ๑๐ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธัมมาย*ตนะ เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวา
แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อายตนะ ๖ เปนโนจิตตสมุฏ*ฐานะ อายตนะ ๖ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี อาย*ตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสหภู ธัมมายตนะ เปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี
อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ธัมมายตนะ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปน
โนจิตตานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธัมมายตนะ
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑ เปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ธัมมายตนะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา*นุปริวัตติ ธัมมายตนะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๖ เปนอัชฌัตติกะ อายตนะ ๖
เปนพาหิระ อายตนะ ๙ เปนอุปาทา อายตนะ ๒ เปนนอุปาทา ธัมมายตนะ
เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนะ สัททายตนะ
เปนอนุปาทินนะ อายตนะ ๖ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๑๑๑] อายตนะ ๑๑ เปนนอุปาทานะ ธัมมายตนะ เปนอุปาทานะ
ก็มี เปนนอุปาทานะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปน
อุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุต
อายตนะ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ มนายตนะ
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไม
ไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธัมมายตนะ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี

เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แม
เปนอุปาทานิยะโนอุปาทานะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทาน*อุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ มนายตนะ กลาว
ไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธัมมายตนะ เปนอุปา*ทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปนอุปาทาน*วิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๑๑๒] อายตนะ ๑๑ เปนโนกิเลสะ ธัมมายตนะ เปนกิเลสะก็มี
เปนโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เปนสัง*กิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอสังกิลฏิ ฐะ อายตนะ ๒
เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนกิเลสวิปปยุต
อายตนะ ๒ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาว
ไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ มนายตนะ กลาว
ไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา
เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสัง*กิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิก*โนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปน
สังกิลิฏฐโนกิเลสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปน
สังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะ
เปนกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา
แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมยุตตโนกิเลสะ มนายตนะ กลาว
ไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมได
วา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี
เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
อายตนะ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมเปนกิเลสวิปปยุตต*อสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา

[๑๑๓] อายตนะ ๑๐ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปน
ทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนา*ปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพ*เหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนา*ปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนา*ปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกะ อายตนะ ๒ เปนสวิตักกะก็มี
เปนอวิตักกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิจาระ อายตนะ ๒ เปนสวิจาระก็มี
เปนอวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอัปปติกะ อายตนะ ๒ เปนสัปปติกะก็มี
เปนอัปปติกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนปติสหคตะ อายตนะ ๒ เปนปติ*สหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนสุขสหคตะ อายตนะ ๒
เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนอุเปกขาสหคตะ
อายตนะ ๒ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนกามาวจระ อายตนะ ๒ เปนกามาวจระก็มี เปนนกามาวจระก็มี อายตนะ ๑๐
เปนนรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนรูปาวจระก็มี เปนนรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐
เปนนอรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนอรูปาวจระก็มี เปนนอรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐
เปนปริยาปนนะ อายตนะ ๒ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอนิยยานิกะ อายตนะ ๒ เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะ
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนสอุตตระ อายตนะ ๒ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอรณะ อายตนะ ๒ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
อายตนวิภังค จบบริบูรณ
๓. ธาตุวิภังค
สุตตันตภาชนีย
ธาตุ ๖ นัยที่ ๑
[๑๑๔] ธาตุ ๖ คือ
๑. ปฐวีธาตุ
๒. อาโปธาตุ
๓. เตโชธาตุ
๔. วาโยธาตุ
๕. อากาสธาตุ
๖. วิญญาณธาตุ
[๑๑๕] ในธาตุ ๖ นั้น ปฐวีธาตุ เปนไฉน

ปฐวีธาตุมี ๒ อยางคือ ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก
ในปฐวีธาตุ ๒ อยางนั้น ปฐวีธาตุภายใน เปนไฉน
ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปน
ภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส*ใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือ ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่
กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน
แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา ปฐวีธาตุภายใน
ปฐวีธาตุภายนอก เปนไฉน
ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภาย
นอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก เหล็ก โลหะ ดีบุกขาว ดีบุกดํา
เงิน แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงินตรา
ทอง แกวมณีแดง แกวมณีลาย หญา ทอนไม กรวด กระเบื้อง แผนดิน
แผนหิน ภูเขา หรือ ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่
แข็ง เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา
ปฐวีธาตุภายนอก
ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้นเขาเปน
หมวดเดียวกัน นี้เรียกวา ปฐวีธาตุ
[๑๑๖] อาโปธาตุ เปนไฉน
อาโปธาตุมี ๒ อยาง คือ อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก
ในอาโปธาตุ ๒ อยางนั้น อาโปธาตุภายใน เปนไฉน
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว
ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก
ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก
ไขขอ มูตร หรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติ
ที่เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน
แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา อาโปธาตุภายใน
อาโปธาตุภายนอก เปนไฉน
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว
ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก รสรากไม
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม นมสด นมสม
เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย น้ําที่อยูในพื้นดิน หรือน้าํ ที่อยูในอากาศ
หรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว
ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอื่นใดมีอยู

นี้เรียกวา อาโปธาตุภายนอก
อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปน
หมวดเดียวกัน นี้เรียกวา อาโปธาตุ
[๑๑๗] เตโชธาตุ เปนไฉน
เตโชธาตุ มี ๒ อยาง คือ เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก
ในเตโชธาตุ ๒ อยางนั้น เตโชธาตุภายใน เปนไฉน
ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน
ธรรมชาติที่อบอุน เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก เตโช*ธาตุที่ทําใหรางกายทรุดโทรม เตโชธาตุที่ทําใหรางกายเรารอน เตโชธาตุที่ทําให
ของกินของดื่มของเคี้ยวของลิม้ ถึงความยอยไปดวยดี หรือ ความรอน ธรรมชาติ
ที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน เปนภายใน
เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา เตโชธาตุภายใน
เตโชธาตุภายนอก เปนไฉน
ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน
ธรรมชาติที่อบอุน เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ไฟฟน
ไฟสะเก็ดไม ไฟหญา ไฟมูลโค ไฟแกลบ ไฟหยากเยื่อ ไฟอสนีบาต ความ
รอนแหงไฟ ความรอนแหงดวงอาทิตย ความรอนแหงกองฟน ความรอนแหง
กองหญา ความรอนแหงกองขาวเปลือก ความรอนแหงกองขี้เถา หรือ ความรอน
ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน เปน
ภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา เตโชธาตุ
ภายนอก
เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปน
หมวดเดียวกัน นี้เรียกวา เตโชธาตุ
[๑๑๘] วาโยธาตุ เปนไฉน
วาโยธาตุมี ๒ อยางคือ วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก
ในวาโยธาตุ ๒ อยางนั้น วาโยธาตุภายใน เปนไฉน
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายใน
เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ํา
ลมในทอง ลมในไส ลมพัดไปตามตัว ลมศัสตรา ลมมีดโกน ลมเพิกหัวใจ
ลมหายใจเขา ลมหายใจออก หรือ ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความ
เครงตึงแหงรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน แมอื่นใดมีอยู
นี้เรียกวา วาโยธาตุภายใน
วาโยธาตุภายนอก เปนไฉน
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูปเปนภายนอก

เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ลมตะวันออก ลมตะวันตก ลมเหนือ ลมใต
ลมมีฝุนละออง ลมไมมีฝุนละออง ลมหนาว ลมรอน ลมออน ลมแรง ลมดํา
ลมบน ลมกระพือปก ลมครุธ ลมใบตาล ลมเปาปาก หรือ ความพัดไปมา
ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขาง
นอก แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา วาโยธาตุภายนอก
วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปน
หมวดเดียวกัน นี้เรียกวา วาโยธาตุ
[๑๑๙] อากาศธาตุ เปนไฉน
อากาศธาตุมี ๒ อยาง คือ อากาศธาตุภายใน อากาศธาตุภายนอก
ในอากาศธาตุ ๒ อยางนั้น อากาศธาตุภายใน เปนไฉน
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวา
ความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันเนือ้ และเลือดไมถกู ตอง
เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ชองหู ชองจมูก ชอง
ปาก ชองสําหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้ม ชองที่พักอยูแหงของกิน
ของดื่มของเคี้ยวของลิ้ม และชองสําหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลออก
เบื้องต่ํา หรือ อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติ
อันนับวาความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอนั นับวาชองวาง ที่อันเนื้อและเลือดไม
ถูกตอง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา
อากาศธาตุภายใน
อากาสธาตุภายนอก เปนไฉน
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวา
ความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูก
ตอง เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก นี้เรียกวา อากาสธาตุภายนอก
อากาสธาตุภายใน อากาสธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขา
เปนหมวดเดียวกัน นี้เรียกวา อากาสธาตุ
[๑๒๐] วิญญาณธาตุ เปนไฉน
จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ
กายวิญญาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวาวิญญาณธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖
ธาตุ ๖ นัยที่ ๒
[๑๒๑] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึ่ง คือ
๑. สุขธาตุ
๒. ทุกขธาตุ
๓. โสมนัสสธาตุ

๔. โทมนัสสธาตุ
๕. อุเปกขาธาตุ
๖. อวิชชาธาตุ
ในธาตุ ๖ นั้น สุขธาตุ เปนไฉน
ความสบายกาย ความสุขกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข เกิด
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขเกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา
สุขธาตุ
ทุกขธาตุ เปนไฉน
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
เกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขเกิดแตกายสัมผัส นี้
เรียกวา ทุกขธาตุ
โสมนัสสธาตุ เปนไฉน
ความสบายใจ ความสุขใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่สบายเปนสุขเกิดแตเจโตสัมผัส นี้เรียกวา
โสมนัสสธาตุ
โทมนัสสธาตุ เปนไฉน
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขเกิดแตเจโตสัมผัส
นี้เรียกวา โทมนัสสธาตุ
อุเปกขาธาตุ เปนไฉน
ความสบายใจก็ไมใช ความไมสบายใจก็ไมใช ความเสวยอารมณไมทุกข
ไมสุขเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณไมทุกขไมสุขเกิดแตเจโตสัมผัส
นี้เรียกวา อุเปกขาธาตุ
อวิชชาธาตุ เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ๑- ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะ
นี้เรียกวา อวิชชาธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖
ธาตุ ๖ นัยที่ ๓
[๑๒๒] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึ่ง คือ
๑. กามธาตุ
๒. พยาปาทธาตุ
@๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ ขอ (๓๐๐)
๓. วิหิงสาธาตุ
๔. เนกขัมมธาตุ

๕. อัพยาปาทธาตุ
๖. อวิหงิ สาธาตุ
ในธาตุ ๖ นั้น กามธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ อันประกอบดวยกาม ความ
ที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ
มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา กามธาตุ ชั้นต่ํามีอวีจินรกเปนที่สุด ชั้นสูงมีเทพชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตีเปนที่สุด ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ที่ทองเที่ยวอยูในระหวางนี้ นับเนื่องอยูในระหวางนี้ นี้เรียกวา กามธาตุ
พยาปาทธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยพยาบาท ฯลฯ มิจฉา*สังกัปปะ นี้เรียกวา พยาปาทธาตุ อีกนัยหนึ่ง ความที่จิตอาฆาต ในอาฆาฏ*วัตถุ ๑๐ ความอาฆาตมีกําลัง ความกระทบ ความแคน ความโกรธ ความกําเริบ
ความกําเริบหนัก ความคิดประทุษราย ความคิดประทุษรายยิ่ง ความคิดประทุษ*รายหนัก ความที่จิตพยาบาท ความมีใจประทุษรายยิ่ง ความโกรธ กิรยิ าที่โกรธ
สภาพที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย สภาพที่คิดประทุษราย
ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท สภาพที่พยาบาท ความพิโรธ ความแคน ความ
ดุราย อาการที่พูดไมยั้ง ความที่จิตไมแชมชื่น นี้เรียกวา พยาปาทธาตุ
วิหิงสาธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยวิหิงสา ฯลฯ มิจฉา*สังกัปปะ นี้เรียกวา วิหิงสาธาตุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียนสัตว
ทั้งหลายดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง คือ ฝามือ กอนดิน ทอนไม ศัสตรา
หรือเชือก ความขมเหง กิริยาที่ขมเหง ความเบียดเบียน กิริยาที่เบียดเบียน
ความขึ้งเคียด ความเคียดแคน ความเขาไปเบียดเบียนผูอื่น เห็นปานนี้ นี้เรียกวา
วิหิงสาธาตุ
เนกขัมมธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยเนกขัมมะ ฯลฯ
สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกวา เนกขัมมธาตุ กุศลธรรมแมทั้งหมด ก็เรียกวา
เนกขัมมธาตุ
อัพยาปาทธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยความไมพยาบาท ฯลฯ
สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกวา อัพยาปาทธาตุ ความมีไมตรี กิริยาที่มีไมตรี สภาพ
ที่มีไมตรี ในสัตวทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ นี้เรียกวา อัพยาปาทธาตุ
อวิหิงสาธาตุ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยอวิหิงสา ความดําริ

ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสู
อารมณ สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกวา อวิหงิ สาธาตุ ความกรุณา กิริยาที่กรุณา
สภาพที่กรุณา ในสัตวทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ นี้เรียกวา อวิหงิ สาธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้ ก็เรียกวา ธาตุ ๖
[๑๒๓] ฉักกะ หมวดแหงธาตุ ๖ ทั้ง ๓ นัยนี้ ประมวลเขาเปนหมวด
เดียวกัน เปนธาตุ ๑๘ ดวยประการฉะนี้
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๑๒๔] ธาตุ ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวิญญาณธาตุ
๔. โสตธาตุ
๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธรรมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ
[๑๒๕] ในธาตุ ๑๘ นั้น จักขุธาตุ เปนไฉน
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ ๑- นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา จักขุธาตุ
รูปธาตุ เปนไฉน
รูปใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ ไดแก สี ฯลฯ นี้เรียกวา รูปธาตุบาง
นี้เรียกวา รูปธาตุ
จักขุวิญญาณธาตุ เปนไฉน

@๑. ความที่ ฯลฯ ในอภิธรรมภาชนียนี้ พึงดูความเต็มในธรรมสังคณีปกรณ
@ตั้งแตขอ (๕๑๖) เปนลําดับไป
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยจักขุปสาทและรูปารมณ
เกิดขึ้น นี้เรียกวา จักขุวิญญาณธาตุ
[๑๒๖] โสตธาตุ เปนไฉน
โสตะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา โสตธาตุ
สัททธาตุ เปนไฉน
เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบไมได ฯลฯ นี้เรียกวา
สัททธาตุบาง นี้เรียกวา สัททธาตุ
โสตวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ โสตวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยโสตปสาทและสัททารมณ
เกิดขึ้น นี้เรียกวา โสตวิญญาณธาตุ
[๑๒๗] ฆานธาตุ เปนไฉน
ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา ฆานธาตุ
คันธธาตุ เปนไฉน
กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบไมได ฯลฯ นี้เรียกวา
คันธธาตุบาง นี้เรียกวา คันธธาตุ
ฆานวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ ฆานวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยฆานปสาทและคันธารมณ
เกิดขึ้น นี้เรียกวา ฆานวิญญาณธาตุ
[๑๒๘] ชิวหาธาตุ เปนไฉน
ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา ชิวหาธาตุ
รสธาตุ เปนไฉน
รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได แตกระทบได ฯลฯ นี้เรียกวา
รสธาตุบาง นี้เรียกวา รสธาตุ
ชิวหาวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ ชิวหาวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยชิวหาปสาทและรสารมณ

เกิดขึ้น นี้เรียกวา ชิวหาวิญญาณธาตุ
[๑๒๙] กายธาตุ เปนไฉน
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา กายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ เปนไฉน
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพธาตุ
กายวิญญาณธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยกายปสาทและโผฏฐัพพารมณเกิดขึ้น
นี้เรียกวา กายวิญญาณธาตุ
[๑๓๐] มโนธาตุ เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนธาตุที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของจักขุวิญญาณธาตุ
จิต ฯลฯ ของโสตวิญญาณธาตุ จิต ฯลฯ ของฆานวิญญาณธาตุ จิต ฯลฯ
ของชิวหาวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ
มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนธาตุที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิด
ดับของกายวิญญาณธาตุ หรือความพิจารณาอารมณทีแรกในธรรมทั้งปวง นี้เรียกวา
มโนธาตุ
ธรรมธาตุ เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปที่เห็นไมได กระทบไมได
นับเนื่องในธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ
ในธรรมธาตุนั้น เวทนาขันธ เปนไฉน
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวด
ละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา เวทนาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวด
ละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สัญญาขันธ
สังขารขันธ เปนไฉน
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ

สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละมาก
อยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สังขารขันธ
รูปที่เห็นไมได กระทบไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ เปนไฉน
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปที่เห็นไมได กระทบ
ไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ
อสังขตธาตุ เปนไฉน
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุ
สภาวธรรมนี้เรียกวา ธรรมธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ เปนไฉน
มโนธาตุเกิดในลําดับแหงการเกิดดับของจักขุวิญญาณธาตุ จิต มโน
มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับแมของ
มโนธาตุอีกชั้นหนึ่ง มโนธาตุ เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของโสตวิญญาณธาตุ
ฯลฯ มโนธาตุ เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของฆานวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ
เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของชิวหาวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ เกิดในลําดับ
แหงการเกิดดับของกายวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ
ที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับแมของมโนธาตุอีกชั้นหนึ่ง จิต มโน
มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา มโน*วิญญาณธาตุ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๑๓๑] ธาตุ ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวิญญาณธาตุ
๔. โสตธาตุ
๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ

๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธรรมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาธาตุ ๑๘ ธาตุไหนเปนกุศล ธาตุไหนเปนอกุศล ธาตุไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ ธาตุไหนเปนสรณะ ธาตุไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชชนา
[๑๓๒] ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากฤต ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี
เปนอัพยากฤตก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปน
ทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ธาตุ ๕ เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุต กายวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนา*สัมปยุตก็มี มโนวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
ก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธรรมธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี
เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนา*สัมปยุตก็มี ธาตุ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ธาตุ ๕ เปนวิบาก
มโนธาตุ เปนวิบากก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒ เปนวิบาก
ก็มี เปนวิบากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๑๐ เปน
อุปาทินนุปาทานิยะ สัททธาตุ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ ธาตุ ๕ เปนอุปา*ทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี ธาตุ ๒ เปนอุปาทินนุ*ปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปน
อวิตักกาวิจาระ มโนธาตุ เปนสวิตักกสวิจาระ มโนวิญญาณธาตุ เปนสวิตักก*สวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ธรรมธาตุ เปน
สวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกา*วิจาระก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ
แมเปนอุเปกขาสหคตะ ธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ กายวิญญาณธาตุ เปน
นปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนนอุเบกขาสหคตะ กลาวไมไดวา เปนสุข*สหคตะก็มี ธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขา-

*สหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปน
อุเปกขาสหคตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒
เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหา*ตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปน
ทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนน*ภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ธาตุ ๒ เปน
อาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี ธาตุ ๑๖ เปน
เนวเสกขนาเสกขะ ธาตุ ๒ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสก*ขนาเสกขะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริตตะ ธาตุ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะ
ก็มี เปนอัปปมาณะก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนปริตตา*รัมมณะ ธาตุ ๒ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปน
อัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตา*รัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนมัชฌิมะ ธาตุ ๒ เปน
หีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอนิยตะ ธาตุ ๒
เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๐ เปน
อนารัมมณะ ธาตุ ๖ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ
แมเปนมัคคาธิปติ ธาตุ ๒ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปน
มัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปน
มัคคาธิปติก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา
เปนอนุปปนนะ สัททธาตุ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา
เปนอุปปาที ธาตุ ๖ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี
ธรรมธาตุ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอุปปนนะ แมเปนอนุปปนนะ แมเปนอุปปาทีก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอดีตก็มี
เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี ธรรมธาตุ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปน
ปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต แมเปนปจจุบันก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ธาตุ ๒ เปนอตีตา*รัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี
ธาตุ ๑๘ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ธาตุ ๑๐
เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ธาตุ ๒ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน
พหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
รูปธาตุ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๙ เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘

เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๓] ธาตุ ๑๗ เปนนเหตุ ธรรมธาตุ เปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนเหตุวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา
เปนสเหตุกนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มโน*วิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุเหตุ*สัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุ*สัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนเหตุอเหตุกะ
มโนวิญญาณธาตุ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี ธรรมธาตุ
เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุ*สเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชชนา
[๑๓๔] ธาตุ ๑๗ เปนสัปปจจยะ ธรรมธาตุ เปนสัปปจจยะก็มี
เปนอัปปจจยะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนสังขตะ ธรรมธาตุ เปนสังขตะก็มี เปน
อสังขตะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอนิทัสสนะ รูปธาตุ เปนสนิทัสสนะ ธาตุ ๑๐
เปนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘ เปนอัปปฏิฆะ ธาตุ ๑๐ เปนรูป ธาตุ ๗ เปนอรูป
ธรรมธาตุ เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยะ ธาตุ ๒ เปนโลกิยะ
ก็มี เปนโลกุตตระก็มี ธาตุ ๑๘ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๕] ธาตุ ๑๗ เปนโนอาสวะ ธรรมธาตุ เปนอาสวะก็มี เปน
โนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสาสวะ ธาตุ ๒ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอาสววิปปยุต ธาตุ ๒ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสว*วิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ
มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มี
กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ธรรมธาตุ เปนอาสวสาสวะก็มี
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโน*อาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปน

อาสวสัมปยุตตโนอาสวะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสว*สัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัม*ปยุตตโนอาสวะก็มี ธรรมธาตุ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสว*สัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปน
อาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอาสว*วิปปยุตตสาสวะ ธาตุ ๒ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตต*อนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสว*วิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๖] ธาตุ ๑๗ เปนโนสัญโญชนะ ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนะก็มี
เปนโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนิยะ
ก็มี เปนอสัญโญชนิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๒ เปน
สัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ มโนวิญญาณธาตุ กลาว
ไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนสัญโญ*ชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชน*สัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา
แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ
มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญ*ชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญ*ชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตต*โนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปน
สัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญ*ชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตต*อสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แม
เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๗] ธาตุ ๑๗ เปนโนคันถะ ธรรมธาตุ เปนคันถะก็มี เปนโนคันถะ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนคันถนิยะ ธาตุ ๒ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนคันถวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปน
คันถนิยโนคันถะก็มี ธรรมธาตุ เปนคันถคันถนิยะก็มี เปนคันถนิยโนคันถะก็มี

กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ มโน*วิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี ธรรมธาตุ เปนคันถคันถสัมปยุต
ก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แม
เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ ธาตุ ๒
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชชนา
[๑๓๘] ธาตุ ๑๗ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ธาตุ ๑๗ เปนโนโยคะ ฯลฯ
ธาตุ ๑๗ เปนโนนีวรณะ ธรรมธาตุ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนนีวรณิยะ ธาตุ ๒ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปน
นีวรณวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปน
นีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธรรมธาตุ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ
มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตต*โนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธรรมธาตุ เปน
นีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ ธาตุ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณ*วิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปน
นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชชนา
[๑๓๙] ธาตุ ๑๗ เปนโนปรามาสะ ธรรมธาตุ เปนปรามาสะก็มี เปน
โนปรามาสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามัฏฐะ ธาตุ ๒ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรา*มัฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามาสวิปปยุต มโนวิญญาณธาตุ เปนปรามาสสัมปยุต
ก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี ธรรมธาตุ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาส*วิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี
ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ มโน*วิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธรรมธาตุ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี

เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปน
ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ ธาตุ ๒ เปน
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมได
วา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชชนา
[๑๔๐] ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๗ เปนสารัมมณะ ธรรมธาตุ
เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี ธาตุ ๑๑ เปนโนจิตตะ ธาตุ ๗ เปนจิตตะ
ธาตุ ๑๗ เปนอเจตสิกะ ธรรมธาตุ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี ธาตุ ๑๐
เปนจิตตวิปปยุต ธรรมธาตุ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี ธาตุ ๗
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต ธาตุ ๑๐ เปนจิตต*วิสังสัฏฐะ ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี ธาตุ ๗ กลาว
ไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธาตุ ๑๒ เปนโนจิตตสมุฏ*ฐานะธาตุ ๖ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เปน
โนจิตตสหภู ธรรมธาตุ เปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี ธาตุ ๑๗ เปน
โนจิตตานุปริวัตติ ธรรมธาตุเปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี
ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู
ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ
ฐานานุปริวัตติก็มีเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี ธาตุ ๑๒ เปนอัชฌัต*ติกะธาตุ ๖ เปนพาหิระ ธาตุ ๙ เปนอุปาทา ธาตุ ๘ เปนนอุปาทา ธรรมธาตุ
เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนะ สัททธาตุ เปนอนุปาทิน*นะ ธาตุ ๗ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชชนา
[๑๔๑] ธาตุ ๑๗ เปนนอุปาทานะ ธรรมธาตุ เปนอุปาทานะก็มี เปน
นอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานิยะ ธาตุ ๒ เปนอุปาทานิยะก็มี เปน
อนุปาทานิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี
เปนอุปาทานวิปปยุตตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปน
อุปาทานิยโนอุปาทานะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ
เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี
ธรรมธาตุ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปา*ทานะก็มี มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปน

อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปา*ทานะก็มี ธรรมธาตุ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตต*โนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปน
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ
ธาตุ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปป*ยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชชนา
[๑๔๒] ธาตุ ๑๗ เปนโนกิเลสะ ธรรมธาตุ เปนกิเลสะก็มี เปน
โนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปน
อสังกิเลสิกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐะ ธาตุ ๒ เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปน
อสังกิลิฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนกิเลสวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปน
กิเลสวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิก*โนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิก*โนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ เปนกิเลส*สังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเล*สิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส*สังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโน*กิเลสะก็มี ธรรมธาตุ เปนสังกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ
มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตต*โนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ เปน
กิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนกิเลส*วิปปยุตตสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลส*วิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชชนา
[๑๔๓] ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหา*ตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒
เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหา*ตัพพะเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ

ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
ก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกะ มโนวิญญาณธาตุ
เปนสวิตักกะ ธาตุ ๒ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวิจาระ
มโนธาตุ เปนสวิจาระ ธาตุ ๒ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี ธาตุ ๑๖ เปน
อัปปติกะ ธาตุ ๒ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนปติสหคตะ
ธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนนสุขสหคตะ
ธาตุ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ธาตุ ๑๑ เปนนอุเปกขาสหคตะ
ธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ ธาตุ ๒ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขา*สหคตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนกามาวจร ธาตุ ๒ เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนนรูปาวจร ธาตุ ๒ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปน
นอรูปาวจร ธาตุ ๒ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริยา*ปนนะ ธาตุ ๒ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอนิยยา*นิกะ ธาตุ ๒ เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอนิยตะ
ธาตุ ๒ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสอุตตระ ธาตุ ๒ เปน
สอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอรณะ ธาตุ ๒ เปนสรณะก็มี เปน
อรณะก็มี ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ธาตุวิภังค จบบริบูรณ
๔. สัจจวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๑๔๔] อริยสัจ ๔ คือ
๑. ทุกขอริยสัจ
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ทุกขอริยสัจ
[๑๔๕] ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจ เปนไฉน
ชาติทุกข ชราทุกข มรณทุกข โสกปริเทวทุกขโทมนัสสอุปายาสทุกข
อัปปเยหิสัมปโยคทุกข ปเยหิวิปปโยคทุกข ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข โดยยอ
อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข
[๑๔๖] ในทุกขอริยสัจนั้น ชาติ เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความหยั่งลง ความเกิดจําเพาะ ความปรากฏ
แหงขันธ ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนนั้ ๆ อันใด นี้
เรียกวาชาติ

[๑๔๗] ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความที่ฟนหลุด ความที่ผมหงอก ความ
ที่หนังเหี่ยวยน ความเสื่อมสิ้นแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตว
นั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวาชรา
[๑๔๘] มรณะ เปนไฉน
ความเคลื่อน ภาวะที่เคลื่อน ความทําลาย ความหายไป มฤตยู ความ
ตาย ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทิ้งทรากศพไว ความขาดแหง
ชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนนั้ ๆ อันใด นี้เรียกวา มรณะ
[๑๔๙] โสกะ เปนไฉน
ความโศกเศรา กิริยาโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายใน
ความแหงกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศก ของ
ผูที่ถูกกระทบดวยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค
ความเสื่อมศีล หรือความเสือ่ มทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยาง
หนึ่ง ของผูที่ถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา โสกะ
[๑๕๐] ปริเทวะ เปนไฉน
ความรองไห ความคร่ําครวญ กิริยารองไห กิริยาคร่ําครวญ สภาพรอง
ไห สภาพคร่ําครวญ ความบนถึง ความพร่ําเพอ ความร่ําไห ความพิไรร่ํา
กิริยาพิไรร่ํา สภาพพิไรร่ํา ของผูที่ถูกกระทบ ดวยความเสื่อมญาติ ความเสื่อม
โภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของ
ผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกข
อยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา ปริเทวะ
[๑๕๑] ทุกข เปนไฉน
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๕๒] โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา โทมนัส
[๑๕๓] อุปายาส เปนไฉน
ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูที่ถูกกระ
ทบดวยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความ
เสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง
ของผูที่ถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา อุปายาส

[๑๕๔] อัปปเยหิสัมปโยคทุกข เปนไฉน
ความไปรวม ความมารวม ความประชุมรวม ความอยูรว ม กับอารมณ
อันไมเปนที่ปรารถนา ไมเปนที่รักใคร ไมเปนที่ชอบใจของเขาในโลก ไดแก
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผูที่มุงกอความพินาศ มุงทํา
ลายประโยชน มุงทําลายความผาสุก มุงทําอันตรายความเกษมจากโยคะของเขา
นี้เรียกวา อัปปเยหิสัมปโยคทุกข
[๑๕๕] ปเยหิวิปปโยคทุกข เปนไฉน
ความไมไปรวม ความไมมารวม ความไมประชุมรวม ความไมอยูรว มกับ
อารมณ อันเปนที่ปรารถนา เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของเขาในโลก ไดแก
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผูที่ใครแตความเจริญ ใครแต
ประโยชน ใครแตความสําราญ ใครแตความเกษมจากโยคะของเขา ไดแก
มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นองหญิง มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต
นี้เรียกวา ปเยหิวิปปโยคทุกข
[๑๕๖] ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข เปนไฉน
ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนี้วา
เออหนอ ขอเราทั้งหลายอยาไดเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา หรือความเกิดอยาได
มาถึงเราทั้งหลายเลยหนา ขอนี้ไมพึงสําเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกวา ยัมปจ*ฉังนลภติตัมปทุกขประการหนึ่ง
ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา ฯลฯ
ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ฯลฯ ความ
ปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนา
ยอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสเปนธรรมดา อยาง
นี้วา เออหนอ ขอเราทั้งหลายอยาไดเปนผูมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
เปนธรรมดา หรือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสอยาไดมาถึงเราทั้งหลายเลย
หนา ขอนี้ไมพึงสําเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกวา ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข
ประการหนึ่ง
[๑๕๗] โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน
รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ
วิญญาณูปาทานขันธ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ
ทุกขสมุทยอริยสัจ
[๑๕๘] ทุกขสมุทยอริยสัจ เปนไฉน
ตัณหานี้ใด อันเปนเหตุเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัดยินดี
เพลิดเพลินอยูใ นอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

[๑๕๙] ก็ตัณหานี้นั้นแล เมื่อเกิดเกิดที่ไหน เมื่อตั้งอยูตั้งอยูที่ไหน
ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ปยรูปสาตรูปนี้ เมื่อ
ตั้งอยูก็ตั้งอยูทปี่ ยรูปสาตรูปนี้
ก็อะไร เปน ปยรูปสาตรูป ในโลก
จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้ เมื่อตั้ง
อยูก็ตั้งอยูที่จักขุนี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯ มโน เปน
ปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่มโนนี้
รูป เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้ เมื่อตั้ง
อยูก็ตั้งอยูที่รูปนี้ สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมา*รมณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมารมณนี้ เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่ธัมมารมณนี้
จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุ*วิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูท ี่จักขุวิญญาณนี้ โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ
ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เปนปยรูป*สาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่มโน*วิญญาณนี้
จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุ*สัมผัสนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ
ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่มโนสัมผัสนี้
จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็
เกิดที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ โสต*สัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปใน
โลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่มโน*สัมผัสสชาเวทนานี้
รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญา
นี้ เมื่อตั้งอยูก็ตงั้ อยูที่รูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รส*สัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญญานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ธัมมสัญญานี้
รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญ*เจตนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รปู สัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญ*เจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญเจตนานี้ เมื่อตั้งอยูก็

ตั้งอยูที่ธัมมสัญเจตนานี้
รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ รูปตัณหานี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา
ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้
เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมตัณหานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ธัมมตัณหานี้
รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปที่วิตกนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปวิตกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯ
โผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็
เกิดที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตงั้ อยูที่ธัมมวิตกนี้
รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปวิจารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯ
โผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็
เกิดที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยูที่ธัมมวิจารนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ
[๑๖๐] ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนไฉน
ความสํารอกและความดับโดยไมเหลือ ความปลอยวาง ความสงคืน
ความพน ความไมติดอยู แหงตัณหานั้นนั่นเทียว อันใด
[๑๖๑] ก็ตัณหานี้นั้นแล เมื่อจะละ ละที่ไหน เมื่อดับ ดับที่ไหน
ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ปยรูปสาตรูปนี้
เมื่อดับก็ดับที่ปยรูปสาตรูปนี้
ก็อะไร เปนปยรูปสาตรูป ในโลก
จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่จักขุนี้ เมื่อ
ดับก็ดับที่จักขุนี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯ
มโน เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนนี้ เมื่อจะดับก็ดับที่
มโนนี้
รูป เปนปยสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปนี้ เมื่อดับก็
ดับที่รูปนี้ สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมา*รมณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ธัมมารมณ เมื่อดับ
ก็ดับที่ธัมมารมณนี้
จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่จักขุ
วิญญาณนี้ เมื่อดับก็ดับที่จักขุวิญญาณนี้ โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯ
ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนวิญญาณนี้ เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้

จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่
จักขุสัมผัสนี้ เมื่อดับก็ดับที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ
ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนสัมผัสนี้ เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้
จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็
ละที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อดับก็ดับที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ โสตสัมผัส*สชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสสชา*เวทนานี้
รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปสัญญา
นี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา
ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้
เมื่อจะละก็ละที่ธัมมสัญญานี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมสัญญานี้
รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูป
สัญเจตนานี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา
ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา เปน
ปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ธัมมสัญเจตนานี้ เมื่อดับก็ดับที่
ธัมมสัญเจตนานี้
รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปตัณหา
นี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ
โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะ
ละก็ละที่ธัมมตัณหานี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมตัณหานี้
รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปวิตกนี้
เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯ
โผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละ
ก็ละที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิตกนี้
รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปวิจารนี้
เมื่อดับก็ดับที่รูปวิจารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯ
โผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละ
ก็ละที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิจารนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
[๑๖๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนไฉน

อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตา สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
[๑๖๓] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
[๑๖๔] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริใน
การไมเบียดเบียน นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
[๑๖๕] สัมมาวาจา เปนไฉน
ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความงดเวนจากการพูดสอเสียด ความงด
เวนจากการพูดหยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา
[๑๖๖] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความงดเวน
จากการประพฤติผิดในกาม นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ
[๑๖๗] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
บุคคลผูอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลวเลี้ยงชีวิตอยูดวยสัมมา*อาชีวะ นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ
[๑๖๘] สัมมาวายามะ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคอง
จิตไว ตั้งจิตไว เพื่อปองกันอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิด ฯลฯ เพื่อละ
อกุศลบาปธรรมที่เกิดแลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิด ทําฉันทะ
ใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อความดํารงอยู
ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิง่ ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหง
กุศลธรรมที่เกิดแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
[๑๖๙] สัมมาสติ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติพิจารณา
เห็นกายในกายเนืองๆ อยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก ผูประกอบ
ดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู ฯลฯ
ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู
ฯลฯ ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมเนืองๆ อยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก นี้เรียกวา สัมมาสติ
[๑๗๐] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุ
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน อันยัง

ใจใหผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นภายใน ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยูเพราะคายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมี
จิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน
ซึ่งเปนฌานที่พระอริยทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุขอยู บรรลุจตุตถฌาน ที่ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู นี้เรียก
วา สัมมาสมาธิ
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิทาอริยสัจ
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
อัฏฐังคิกวาร
[๑๗๑] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๗๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมัย
[๑๗๓] ทุกข เปนไฉน
กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ
กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรม และอกุศล*ธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกุศลและกรรมวิบาก
รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๗๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๑๗๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ [โสดาปตติผล] สงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมี
องค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น
[๑๗๖] ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็น
ชอบ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด

นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
[๑๗๗] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริชอบ อันเปนองคแหง
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
[๑๗๘] สัมมาวาจา เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากวจีทุจริต ๔ กิริยา
ไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุวจีทุจริต
๔ วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา
สัมมาวาจา
[๑๗๙] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากกายทุจริต ๓ กิริยา
ไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุกายทุจริต
๓ การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา
สัมมากัมมันตะ
[๑๘๐] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากมิจฉาอาชีวะ กิริยา
ไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุมิจฉา*อาชีวะ การเลีย้ งชีพชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด
นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ
[๑๘๑] สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
[๑๘๒] สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ
[๑๘๓] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือสัมปยุตดวย
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๘๔] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหาและกิเลสที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๘๕] ทุกข เปนไฉน
อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศลธรรมที่

เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณ
ของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียก
วา ทุกข
[๑๘๖] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหาและกิเลสที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๑๘๗] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแต
วิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ
ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๘๘] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ และอกุศลธรรมที่เหลือนี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๘๙] ทุกข เปนไฉน
กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ
ที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปน
กิริยามิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๙๐] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหากิเลสที่เหลือและอกุศลธรรมที่เหลือ นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธ
[๑๙๑] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแต
วิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมา*ทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๙๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๙๓] ทุกข เปนไฉน
กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและ
อกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศลอกุศลและกรรม

วิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๙๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ และกุศล*มูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๑๙๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศล*ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๑๙๖] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของ
อาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๙๗] ทุกข เปนไฉน
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมที่เปน
กิริยามิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข
[๑๙๘] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓
ที่เปนอารมณของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียก
วา ทุกขนิโรธ
[๑๙๙] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศล*ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรคามินีปฏิปทา
ปญจังคิกวาร
[๒๐๐] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

[๒๐๑] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๒๐๒] ทุกข เปนไฉน
กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ
กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรม และอกุศลธรรม
ที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมที่เปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบาก
รูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๐๓] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
[๒๐๔] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแต
วิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น
[๒๐๕] ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียก
วาสัมมาทิฏฐิ
[๒๐๖] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ
[๒๐๗] สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความเพียรชอบ วิริยสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาวายามะ
[๒๐๘] สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาสติ
[๒๐๙] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาสมาธิ
นี้เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวย
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯลฯ
[๒๑๐] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน

ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวาทุกขสมุทัย
[๒๑๑] ทุกข เปนไฉน
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปน
กิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๑๒] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่
เปนอารมณของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียก
วาทุกขนิโรธ
[๒๑๓] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแต
วิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทา
สัพพสังคาหิกวาร
[๒๑๔] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๒๑๕] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา นี้เรียกวาทุกขสมุทัย
[๒๑๖] ทุกข เปนไฉน
กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ
กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม
ที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบาก
รูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๑๗] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณตัณหา นี้เรียกวาทุกขนิโรธ
[๒๑๘] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก

ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล*ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ยอมมีใน
สมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯลฯ
[๒๑๙] ทุกขสมุทัย เปนไฉน
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวาทุกขสมุทัย
[๒๒๐] ทุกข เปนไฉน
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปน*กิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวาทุกข
[๒๒๑] ทุกขนิโรธ เปนไฉน
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓
ที่เปนอารมณของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียก
วา ทุกขนิโรธ
[๒๒๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแต
วิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๒๒๓] อริยสัจ ๔ คือ
๑. ทุกขอริยสัจ
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอริยสัจ ๔ อริยสัจไหนเปนกุศล อริยสัจไหนเปนอกุศล อริยสัจ
ไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ อริยสัจไหนเปนสรณะ อริยสัจไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๒๒๔] สมุทยสัจเปนอกุศล มัคคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤต
ทุกขสัจเปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพพยากฤตก็มี สัจจะ ๒ เปนสุขเวทนา*สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปน

สุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต
ทุกขสัจ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกข*เวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนวิปากธัมมธรรม
นิโรธสัจ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ทุกขสัจ เปนวิบากก็มี เปนวิปาก*ธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี สมุทยสัจ เปนอนุปาทินนุ*ปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ทุกขสัจ เปนอุปาทินนุปาทา*นิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี สมุทยสัจ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
สัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี สมุทยสัจ เปนสวิตักกสวิจาระ นิโรธสัจ
เปนอวิตักกาวิจาระ มัคคสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี
เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ทุกขสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
ก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปน
อวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัจจะ ๒ เปนปติสหคตะก็มี
เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปน
ปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ ทุกขสัจ เปนปติสหคตะ
ก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
ปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี สัจจะ ๒ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สมุทยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนา*ปหาตัพพะก็มี ทุกขสัจ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหา*ตัพพเหตุกะ สมุทยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะก็มี ทุกขสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
ก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เปนอาจยคามี
มัคคสัจ เปนอปจยคามี นิโรธสัจ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ทุกขสัจ เปน
อาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี มัคคสัจ เปนเสกขะ สัจจะ ๓
เปนเนวเสกขนาเสกขะ สมุทยสัจ เปนปริตตะ สัจจะ ๒ เปนอัปปมาณะ
ทุกขสัจ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ
เปนอัปปมาณารัมมณะ สมุทยสัจ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะ
ก็มี ไมเปนอัปปมาณารัมมณะ กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปน
มหัคคตารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี
เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปน
มหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี สมุทยสัจ เปนหีนะ สัจจะ ๒ เปน
ปณีตะ ทุกขสัจ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี นิโรธสัจ เปนอนิยตะ มัคคสัจ

เปนสัมมัตตนิยตะ สัจจะ ๒ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี นิโรธสัจ
เปนอนารัมมณะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปน
มัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ มัคคสัจ ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ
ก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
ทุกขสัจ เปนมัคคารัมมณะก็มี ไมเปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปปนนะ
ก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที นิโรธสัจ กลาวไมไดวา
แมเปนอุปปนนะ แมเปนอนุปปนนะ แมเปนอุปปาที ทุกขสัจ เปนอุปปนนะ
ก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี สัจจะ ๓ เปนอดีตก็มี เปนอนาคต
ก็มี เปนปจจุบันก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต
แมเปนปจจุบัน นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ กลาวไมไดวา แมเปน
อตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สัจจะ ๒
เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนา*รัมมณะก็มี นิโรธสัจ เปนพหิทธา สัจจะ ๓ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธา
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ เปนพหิทธา*รัมมณะ สมุทยสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะ
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แม
เปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปนอนิทัสสน*อัปปฏิฆะ ทุกขสัจ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๕] สมุทยสัจ เปนเหตุ นิโรธสัจ เปนนเหตุ สัจจะ ๒ เปน
เหตุก็มี เปนนเหตุก็มี สัจจะ ๒ เปนสเหตุกะ นิโรธสัจ เปนอเหตุกะ
ทุกขสัจ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี สัจจะ ๒ เปนเหตุสัมปยุต นิโรธสัจ
เปนเหตุวิปปยุต ทุกขสัจ เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ
เปนเหตุสเหตุกะ นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปน
สเหตุกนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี ทุกขสัจ
เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ
แมเปนสเหตุกนเหตุ สมุทยสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยุต นิโรธสัจ กลาวไมไดวา
แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุเหตุ*สัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ทุกขสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปน

เหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุ*สัมปยุตตนเหตุก็มี นิโรธสัจ เปนนเหตุ เปนอเหตุกะ สมุทยสัจ กลาวไมได
วา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ มัคคสัจ เปนนเหตุสเหตุกะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี ทุกขสัจ
เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุ*สเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๒๒๖] สัจจะ ๓ เปนสัปปจจยะ นิโรธสัจ เปนอัปปจจยะ สัจจะ ๓
เปนสังขตะ นิโรธสัจ เปนอสังขตะ สัจจะ ๓ เปนอนิทัสสนะ ทุกขสัจ
เปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนิทัสสนะก็มี สัจจะ ๓ เปนอัปปฏิฆะ ทุกขสัจ
เปนสัปปฏิฆะก็มี เปนอัปปฏิฆะก็มี สัจจะ ๓ เปนรูป ทุกขสัจ เปนรูปก็มี
เปนอรูปก็มี สัจจะ ๒ เปนโลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกุตตระ สัจจะ ๔ เปน
เกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๗] สมุทยสัจ เปนอาสวะ สัจจะ ๒ เปนโนอาวสวะ ทุกขสัจ
เปนอาสวะก็มี เปนโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒ เปนสาสวะ สัจจะ ๒ เปนอนาสวะ
สมุทยสัจ เปนอาสวสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนอาสววิปปยุต ทุกขสัจ เปนอาสว*สัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนอาสวสาสวะ สัจจะ ๒
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ ทุกขสัจ เปน
อาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี สมุทยสัจ เปนอาสวอาสวสัมปยุต
สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
ทุกขสัจ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒
เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตต*สาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ ทุกขสัจ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๘] สมุทยสัจ เปนสัญโญชนะ สัจจะ ๒ เปนโนสัญโญชนะ
ทุกขสัจ เปนสัญโญชนะก็มี เปนโนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนิยะ
สัจจะ ๒ เปนอสัญโญชนิยะ สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัมปยุต สัจจะ ๒
เปนสัญโญชนวิปปยุต ทุกขสัจ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุต
ก็มี สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี สมุทยสัจ เปน

สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชน*สัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปนสัญโญชน*สัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมได
วา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ
ก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สมุทยสัจ กลาวไมได
วา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญ*ชนิยะ ทุกขสัจ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๙] สมุทยสัจ เปนคันถะ สัจจะ ๒ เปนโนคันถะ ทุกขสัจ
เปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ เปนคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปน
เปนอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุต สัจจะ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มี
เปนคันถวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถนิยะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา
แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะ ทุกขสัจ เปนคันถคันถนิยะก็มี
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถสัมปยุต กลาวไมไดวา แม
เปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ กลาวไมได
วา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ ทุกขสัจ เปน
คันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
คันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ เปนคันถ*วิปปยุตตอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖,๗,๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๒๓๐] สมุทยสัจ เปนโอฆะ ฯลฯ สมุทยสัจ เปนโยคะ ฯลฯ
สมุทยสัจ เปนนีวรณะ สัจจะ ๒ เปนโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปนนีวรณะก็มี เปน
โนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒ เปนนีวรณิยะ สัจจะ ๒ เปนอนีวรณิยะ สมุทยสัจ
เปนนีวรณสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนนีวรณวิปปยุต ทุกขสัจ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี
เปนนีวรณวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนีวรณิยะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา
แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี
เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต สัจจะ ๒ กลาว
ไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ ทุกขสัจ
เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒
เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตต*นีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ ทุกขสัจ เปนนีวรณวิปปยุตต-

*นีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณ*วิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๑] สัจจะ ๓ เปนโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาสะก็มี เปน
โนปรามาสะก็มี สัจจะ ๒ เปนปรามัฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอปรามัฏฐะ สัจจะ ๒
เปนปรามาสวิปปยุต สมุทยสัจ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี
ทุกขสัจ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
ปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ กลาวไมไดวา เปน
ปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปน
ปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาสปรามัฏฐะ
ก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สัจจะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ
สัจจะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาส*วิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๒๓๒] สัจจะ ๒ เปนสารัมมณะ นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ
ทุกขสัจ เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปนโนจิตตะ ทุกขสัจ
เปนจิตตะก็มี เปนโนจิตตะก็มี สัจจะ ๒ เปนเจตสิกะ นิโรธสัจ เปนอเจตสิกะ
ทุกขสัจ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสัมปยุต นิโรธสัจ
เปนจิตตวิปปยุต ทุกขสัจ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี กลาวไมได
วา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุตก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐะ
นิโรธสัจ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะ*ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี
สัจจะ ๒ เปนจิตตสมุฏฐานะ นิโรธสัจ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เปน
จิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสหภู นิโรธสัจ
เปนโนจิตตสหภู ทุกขสัจ เปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี สัจจะ ๒
เปนจิตตานุปริวัตติ นิโรธสัจ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ทุกขสัจ เปนจิตตานุปริวัตติ
ก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ นิโรธสัจ
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู นิโรธสัจ
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ*วัตติ นิโรธสัจ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี สัจจะ ๓ เปน
พาหิระ ทุกขสัจ เปนอัชฌัตติกะก็มี เปนพาหิระก็มี สัจจะ ๓ เปนนอุปาทา

ทุกขสัจ เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี สัจจะ ๓ เปนอนุปาทินนะ ทุกขสัจ
เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๓] สมุทยสัจ เปนอุปาทานะ สัจจะ ๒ เปนนอุปาทานะ ทุกขสัจ
เปนอุปาทานะก็มี เปนนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปาทานิยะ สัจจะ ๒
เปนอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุต สัจจะ ๒ เปนอุปาทาน*สัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนอุปาทานอุปาทานิยะ สัจจะ ๒
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ ทุกขสัจ
เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี สมุทยสัจ เปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต
แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ ทุกขสัจ เปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมได
วา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
สัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตต*อุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปน
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๔] สมุทยสัจ เปนกิเลสะ สัจจะ ๒ เปนโนกิเลสะ ทุกขสัจ
เปนกิเลสะก็มี เปนโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เปนสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ เปน
อสังกิเลสิกะ สมุทยสัจ เปนสังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐะ ทุกขสัจ
เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสสัมปยุต สัจจะ ๒
เปนกิเลสวิปปยุต ทุกขสัจ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตก็มี
สมุทยสัจ เปนกิเลสสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเล*สิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ กลาว
ไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ ทุกขสัจ เปน
กิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส*สังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตต*โนกิเลสะ ทุกขสัจ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ
ก็มี สัจจะ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา
แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ ทุกขสัจ

เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๒๓๕] สัจจะ ๒ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัจจะ ๒ เปนทัสสน*ปหาตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
สัจจะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปน
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัจจะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัจจะ ๒
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เปน
สวิตักกะ นิโรธสัจ เปนอวิตักกะ สัจจะ ๒ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี
สมุทยสัจ เปนสวิจาระ นิโรธสัจ เปนอวิจาระ สัจจะ ๒ เปนสวิจาระก็มี เปน
อวิจาระก็มี นิโรธสัจ เปนอัปปติกะ สัจจะ ๓ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะ
ก็มี นิโรธสัจ เปนนปติสหคตะ สัจจะ ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะ
ก็มี นิโรธสัจ เปนนสุขสหคตะ สัจจะ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะ
ก็มี นิโรธสัจ เปนนอุเปกขาสหคตะ สัจจะ ๓ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปน
นอุเปกขาสหคตะก็มี สมุทยสัจ เปนกามาวจร สัจจะ ๒ เปนนกามาวจร
ทุกขสัจ เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี สัจจะ ๓ เปนนรูปาวจร ทุกขสัจ
เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี สัจจะ ๓ เปนนอรูปาวจร ทุกขสัจ เปน
อรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี สัจจะ ๒ เปนปริยาปนนะ สัจจะ ๒ เปน
อปริยาปนนะ มัคคสัจ เปนนิยยานิกะ สัจจะ ๓ เปนอนิยยานิกะ มัคคสัจ เปน
นิยตะ นิโรธสัจ เปนอนิยตะ สัจจะ ๒ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี สัจจะ ๒
เปนสอุตตระ สัจจะ ๒ เปนอนุตตระ สมุทยสัจ เปนสรณะ สัจจะ ๒ เปน
อรณะ ทุกขสัจ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สัจจวิภังค จบบริบูรณ
๕. อินทริยวิภงั ค
[๒๓๖] อินทรีย ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย

๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิรยิ ินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
[๒๓๗] ในอินทรีย ๒๒ นั้น จักขุนทรีย เปนไฉน
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ ๑- นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา จักขุนทรีย
โสตินทรีย ฯลฯ ฆานินทรีย ฯลฯ ชิวหินทรีย ฯลฯ กายินทรีย เปนไฉน
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง
นี้เรียกวา กายินทรีย
มนินทรีย เปนไฉน
มนินทรียหมวดละ ๑ คือ มนินทรียเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ ๒- มนินทรีย
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา มนินทรีย
[๒๓๘] อิตถินทรีย เปนไฉน
ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายรูวาหญิง กิรยิ าหญิง อาการหญิง สภาพ
หญิง ภาวะหญิง ของหญิง อันใด นี้เรียกวา อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย เปนไฉน
ทรวดทรงชาย เครื่องหมายรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย
ภาวะชาย ของชาย อันใด นี้เรียกวา ปุริสินทรีย
ชีวิตินทรีย เปนไฉน
ชีวิตินทรียมี ๒ อยาง คือ รูปชีวิตินทรีย อรูปชีวิตินทรีย ในชีวิติน*ทรีย ๒ อยางนั้น รูปชีวิตินทรีย เปนไฉน
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง

กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิตอินทรีย คือชีวิต ของ
รูปธรรมนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา รูปชีวิตินทรีย
@๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ ภาค ๑ ขอ (๕๑๖) เปนลําดับไป
@๒. ความที่ ฯลฯ พึงดูในขันธวิภังค ขอ (๗๔) เปนลําดับไป
อรูปชีวิตินทรีย เปนไฉน
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง
กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของ
นามธรรมนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา อรูปชีวิตินทรีย
[๒๓๙] สุขินทรีย เปนไฉน
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบาย เปน
สุขอันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา สุขินทรีย
ทุกขินทรีย เปนไฉน
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกาย
สัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา โสมนัสสินทรีย
โทมนัสสินทรีย เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา โทมนัสสินทรีย
อุเปกขินทรีย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิด
แตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา อุเปกขินทรีย
[๒๔๐] สัทธินทรีย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
อินทรียคือศรัทธา สัทธาพละ อันใด นี้เรียกวา สัทธินทรีย
วิริยินทรีย เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น

ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความ
ประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิรยิ ะ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด
นี้เรียกวา วิริยนิ ทรีย
สตินทรีย เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลมื สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ อันใด
นี้เรียกวา สตินทรีย
สมาธินทรีย เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไม*สายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ อินทรีย*คือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธินทรีย
ปญญินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ฯลฯ ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด นี้เรียกวา ปญญินทรีย
[๒๔๑] อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่ยัง
ไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมที่ยังไมเคยเห็น เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมเคยบรรลุ เพื่อ
ทราบธรรมที่ยังไมเคยทราบ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมเคยทําใหแจงนั้นๆ อันใด
นี้เรียกวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่รูแลว
เพื่อเห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแลว เพื่อทราบธรรมที่ทราบแลว
เพื่อทําใหแจงธรรมที่ทําใหแจงแลวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา อัญญินทรีย
อัญญาตาวินทรีย เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่รู
แลว เพื่อเห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแลว เพือ่ ทราบธรรมที่
ทราบแลว เพื่อทําใหแจงธรรมที่ทําใหแจงแลวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา อัญญา*ตาวินทรีย
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๒๔๒] อินทรีย ๒๒ คือ

๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย
๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิรยิ ินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอินทรีย ๒๒ อินทรียไหนเปนกุศล อินทรียไหนเปนอกุศล
อินทรียไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ อินทรียไหนเปนสรณะ อินทรียไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๒๔๓] อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย เปนอกุศล
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนกุศล อินทรีย ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤต
ก็มี อินทรีย ๖ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๑๒
กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขม*สุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย ๓ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
ก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ชีวิตินทรีย เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปน
ทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปน

สุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต
ก็มี อินทรีย ๗ เปนเนววิปากธัมมธรรม อินทรีย ๓ เปนวิบาก อินทรีย ๒
เปนวิปากธัมมธรรม อัญญินทรีย เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙
เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙
เปนอุปาทินนุปาทานิยะ โทมนัสสินทรีย เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อินทรีย ๓
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทิน*นุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อินทรีย ๙ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเล*สิกะ โทมนัสสินสินทรีย เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลฏิ ฐาสัง*กิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ
ก็มี อินทรีย ๖ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปน
อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิตักกาวิจาระ โทมนัสสินทรีย เปน
สวิตักกสวิจาระ อุเปกขินทรีย เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี
อินทรีย ๑๑ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระ
ก็มี อินทรีย ๑๑ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปน
อุเปกขาสหคตะ โสมนัสสินทรีย เปนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปน
นอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา เปนปติสหคตะก็มี อินทรีย ๖ เปนปติสหคตะ
ก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๔ เปนปติสหคตะก็มี
เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ
แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัสสน*นภาวนาปหาตัพพะ โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนา*ปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๖ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหา*ตัพพเหตุกะ โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหา*ตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๖ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปน
เนวาจยคามินาปจยคามี โทมนัสสินทรีย เปนอาจยคามี อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
เปนอปจยคามี อัญญินทรีย เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี
อินทรีย ๙ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปาจยคามีก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อินทรีย ๒ เปนเสกขะ อัญญาตาวินทรีย
เปนอเสกขะ อินทรีย ๙ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะ
ก็มี อินทรีย ๑๐ เปนปริตตะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณะ อินทรีย ๙ เปน
ปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ
อินทรีย ๒ เปนปริตตารัมมณะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณารัมมณะ โทมนัส*สินทรีย เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี ไมเปนอัปปมาณา-

*รัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะก็มี
อินทรีย ๙ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปน
อัปปมาณารัมมณะก็มี อินทรีย ๙ เปนมัชฌิมะ โทมนัสสินทรีย เปนหีนะ
อินทรีย ๓ เปนปณีตะ อินทรีย ๓ เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี อินทรีย ๖
เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอนิยตะ อนัญญ*ตัญญัสสามิตินทรีย เปนสัมมัตตนิยตะ อินทรีย ๔ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปน
อนิยตะก็มี โทมนัสสินทรีย เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๖
เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๗ เปน
อนารัมมณะ อินทรีย ๔ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ
แมเปนมัคคาธิปติ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคค*เหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปน
มัคคาธิปติก็มี อัญญินทรีย ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปน
มัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
อินทรีย ๙ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุปปนนะ
อินทรีย ๒ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที
อินทรีย ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี อินทรีย ๒๒
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ
อินทรีย ๒ เปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตา*รัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๑๐ เปน
อตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนา*รัมมณะก็มี อินทรีย ๒๒ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา
ก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๓ เปนพหิทธารัมมณะ อินทรีย ๔
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
อินทรีย ๘ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา*รัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ
แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี อินทรีย ๕ เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ อินทรีย ๑๗
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๔] อินทรีย ๔ เปนเหตุ อินทรีย ๑๘ เปนนเหตุ อินทรีย ๗ เปน

สเหตุกะ อินทรีย ๙ เปนอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี
อินทรีย ๗ เปนเหตุสัมปยุต อินทรีย ๙ เปนเหตุวิปปยุต อินทรีย ๖ เปนเหตุ*สัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี อินทรีย ๔ เปนเหตุสเหตุกะ อินทรีย ๙
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ อินทรีย ๓ กลาว
ไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุ*สเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี อินทรีย ๔
เปนเหตุเหตุสัมปยุต อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปน
เหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุ*สัมปยุตตนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมป*ยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี อินทรีย ๙ เปนนเหตุ*อเหตุกะ อินทรีย ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ อินทรีย ๔ กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุ*สเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุ*อเหตุกะก็มี
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๒๔๕] อินทรีย ๒๒ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอนิทัสสนะ
อินทรีย ๕ เปนสัปปฏิฆะ อินทรีย ๑๗ เปนอัปปฏิฆะ อินทรีย ๗ เปนรูป
อินทรีย ๑๔ เปนอรูป ชีวิตินทรีย เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี อินทรีย ๑๐ เปน
โลกิยะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตตระ อินทรีย ๙ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
อินทรีย ๒๒ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๖] อินทรีย ๒๒ เปนโนอาสวะ อินทรีย ๑๐ เปนสาสวะ อินทรีย ๓
เปนอนาสวะ อินทรีย ๙ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนอาสว*วิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนอาสวสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนอาสวสัมปยุตก็มี
เปนอาสววิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสว*โนอาสวะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ
อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา
เปนสาสวโนอาสวะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต
แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสว*สัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสว*สัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโน*อาสวะก็มี อินทรีย ๙ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อินทรีย ๓ เปนอาสววิปปยุตต*อนาสวะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปน
อาสววิปปยุตตอนาสวะ อินทรีย ๓ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสว*วิปปยุตตอนาสวะก็มี อินทรีย ๖ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสว-

*วิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปน
อาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๗] อินทรีย ๒๒ เปนโนสัญโญชนะ อินทรีย ๑๐ เปนสัญโญชนิยะ
อินทรีย ๓ เปนอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๙ เปนสัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญโญ*ชนิยะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนสัญโญชนวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนสัญโญชน*สัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี
อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญ*โญชนะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญ*ชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปน
สัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี
อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญ*ชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญ*ชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา
เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี อินทรีย ๙ เปนสัญโญชน*วิปปยุตตสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ โทมนัส*สินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญ*ชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี
เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี อินทรีย ๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตต*สัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๘] อินทรีย ๒๒ เปนโนคันถะ อินทรีย ๑๐ เปนคันถนิยะ
อินทรีย ๓ เปนอคันถนิยะ อินทรีย ๙ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี
อินทรีย ๑๕ เปนคันถวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนคันถสัมปยุต อินทรีย ๖
เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนคันถ*คันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ
แมเปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปน
คันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี อินทรีย ๑๕
กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ โทมนัส*สินทรีย กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ
อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อินทรีย ๙ เปนคันถวิปปยุตตคันถ-

*นิยะ อินทรีย ๓ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ อินทรีย ๓
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี อินทรีย ๖
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๒๔๙] อินทรีย ๒๒ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อินทรีย ๒๒ เปนโนโยคะ
ฯลฯ อินทรีย ๒๒ เปนโนนีวรณะ อินทรีย ๑๐ เปนนีวรณิยะ อินทรีย ๓ เปน
อนีวรณิยะ อินทรีย ๙ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี อินทรีย ๑๕ เปน
นีวรณวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนนีวรณสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนนีวรณ*สัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนนีวรณ
นีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปน
นีวรณนีวรณียะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนนีวรณ*นีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี
อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโน*นีวรณะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต
เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี
อินทรีย ๙ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ อินทรีย ๓ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณ*วิปปยุตตอนีวรณิยะ อินทรีย ๓ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปป*ยุตตอนีวรณิยะก็มี อินทรีย ๖ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปป*ยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปน
นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๐] อินทรีย ๒๒ เปนโนปรามาสะ อินทรีย ๑๐ เปนปรามัฏฐะ
อินทรีย ๓ เปนอปรามัฏฐะ อินทรีย ๙ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี
อินทรีย ๑๖ เปนปรามาสวิปปยุต อินทรีย ๖ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปน
ปรามาสวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปน
ปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แม
เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปน
ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี อินทรีย ๑๐
เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ
อินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ

ก็มี อินทรีย ๖ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรา*มัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาส*วิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๒๕๑] อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๑๔ เปนสารัมมณะ
ชีวิตินทรีย เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี อินทรีย ๒๑ เปนโนจิตตะ
มนินทรียเปนจิตตะ อินทรีย ๑๓ เปนเจตสิกะ อินทรีย ๘ เปนอเจตสิกะ ชีวิ*ตินทรีย เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสัมปยุต
อินทรีย ๗ เปนจิตตวิปปยุต ชีวิตินทรีย เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี
มนินทรีย กลาวไมไดวาแมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อินทรีย ๑๓
เปนจิตตสังสัฏฐะ อินทรีย ๗ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ชีวิตินทรีย เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี
เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปน
จิตตวิสังสัฏฐะ อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ
ชีวิตินทรีย เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปน
จิตตสหภู อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสหภู ชีวิตินทรีย เปนจิตตสหภูก็มี เปนโน*จิตตสหภูก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตานุปริวัตติ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตานุปริวัตติ
ชีวิตินทรีย เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี อินทรีย ๑๓ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ชีวิตินทรียเปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ชีว-ิ
*ตินทรีย เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานานุปริวัตติ ชีวิตินทรีย เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี อินทรีย ๖ เปนอัชฌัตติกะ อินทรีย ๑๖
เปนพาหิระ อินทรีย ๗ เปนอุปาทา อินทรีย ๑๔ เปนนอุปาทา ชีวิตินทรีย เปน
อุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนะ อินทรีย ๔ เปนอนุปา*ทินนะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๒] อินทรีย ๒๒ เปนนอุปาทานะ อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานิยะ
อินทรีย ๓ เปนอนุปาทานิยะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะก็มี
อินทรีย ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุต อินทรีย ๖ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทาน*วิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโน*อุปาทานะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทา*นิยะโนอุปาทานะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทา-

*นิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี อินทรีย ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโน*อุปาทานะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน*สัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ อินทรีย ๓ เปนอุปาทานวิปปยุตต*อนุปาทานิยะ อินทรีย ๓ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทาน*วิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี อินทรีย ๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปน
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตต*อุปาทานิยะแมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๓] อินทรีย ๒๒ เปนโนกิเลสะ อินทรีย ๑๐ เปนสังกิเลสิกะ
อินทรีย ๓ เปนอสังกิเลสิกะ อินทรีย ๙ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะ*ก็มี อินทรีย ๑๕ เปนอสังกิลิฏฐะ โทมนัสสินทรีย เปนสังกิลิฏฐะ อินทรีย ๖
เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนกิเลสวิปปยุต โทมนัส*สินทรีย เปนกิเลสสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุต
ก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ
อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ
อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี
กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา
เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐ*โนกิเลสะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปน
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี
อินทรีย ๙ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี
เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๖ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี
เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๒๕๔] อินทรีย ๑๕ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อินทรีย ๗ เปนทัสสน-

ปหาตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
อินทรีย ๗ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปน
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อินทรีย ๗ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อินทรีย ๗
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๙ เปน
อวิตักกะ โทมนัสสินทรีย เปนสวิตักกะ อินทรีย ๑๒ เปนสวิตักกะก็มี
เปนอวิตักกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิจาระ โทมนัสสินทรีย เปนสวิจาระ อินทรีย ๑๒
เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี อินทรีย ๑๑ เปนอัปปติกะ อินทรีย ๑๑
เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี อินทรีย ๑๑ เปนนปติสหคตะ อินทรีย ๑๑
เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อินทรีย ๑๒ เปนนสุขสหคตะ อินทรีย ๑๐
เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี อินทรีย ๑๒ เปนนอุเปกขาสหคตะ
อินทรีย ๑๐ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปน
กามาวจร อินทรีย ๓ เปนนกามาวจร อินทรีย ๙ เปนกามาวจรก็มี เปน
นกามาวจรก็มี อินทรีย ๑๓ เปนนรูปาวจร อินทรีย ๙ เปนรูปาวจรก็มี เปน
นรูปาวจรก็มี อินทรีย ๑๔ เปนนอรูปาวจร อินทรีย ๘ เปนอรูปาวจรก็มี
เปนนอรูปาวจรก็มี อินทรีย ๑๐ เปนปริยาปนนะ อินทรีย ๓ เปนอปริยาปนนะ
อินทรีย ๙ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี อินทรีย ๑๑ เปนอนิยยานิกะ
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนนิยยานิกะ อินทรีย ๑๐ เปนนิยยานิกะก็มี เปน
อนิยยานิกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอนิยตะ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปน
นิยตะ อินทรีย ๑๑ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนสอุตตระ
อินทรีย ๓ เปนอนุตตระ อินทรีย ๙ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี อินทรีย ๑๕
เปนอรณะ โทมนัสสินทรีย เปนสรณะ อินทรีย ๖ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี
ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
อินทริยวิภงั ค จบบริบูรณ
๖. ปจจยาการวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๒๕๕] สังขารเกิดเพราะอวิชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย

อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดเพราะชาติ
เปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๕๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรูทุกข ความไมรูทุกขสมุทัย ความไมรูทุกขนิโรธ ความไมรู
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา อวิชชา
[๒๕๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร กายสังขาร
วจีสังขาร จิตตสังขาร
ในสังขารเหลานั้น ปุญญาภิสังขาร เปนไฉน
กุศลเจตนา เปนกามาวจร เปนรูปาวจร ที่สําเร็จดวยทาน ที่สําเร็จ*ดวยศีล ที่สําเร็จดวยภาวนา นี้เรียกวา ปุญญาภิสังขาร
อปุญญาภิสังขาร เปนไฉน
อกุศลเจตนาเปนกามาวจร นี้เรียกวา อปุญญาภิสังขาร
อาเนญชาภิสังขาร เปนไฉน
กุศลเจตนาเปนอรูปาวจร นีเ้ รียกวา อาเนญชาภิสังขาร
กายสังขาร เปนไฉน
กายสัญเจตนา เปนกายสังขาร วจีสัญเจตนา เปนวจีสังขาร มโนสัญ*เจตนา เปนจิตตสังขาร
เหลานี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
[๒๕๘] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ นี้เรียกวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
[๒๕๙] นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
[๒๖๐] สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนาย-

*ตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
[๒๖๑] ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโน*สัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
[๒๖๒] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
[๒๖๓] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมม*ตัณหา นี้เรียกวา ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๒๖๔] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
กามุปาทาน ทิฏฐปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกวา
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
[๒๖๕] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
ภพ ๒ คือ กรรมภพ ๑ อุปปตติภพ ๑
ในภพ ๒ นั้น กรรมภพ เปนไฉน
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร นี้เรียกวา กรรมภพ
กรรมที่เปนเหตุใหไปสูภพแมทั้งหมด ก็เรียกวา กรรมภพ
อุปปตติภพ เปนไฉน
กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญา*นาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ นี้เรียกวา อุปปตติภพ
กรรมภพและอุปปตติภพดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทาน
เปนปจจัย
[๒๖๖] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความหยั่งลง ความเกิดจําเพาะ ความปรากฏ
แหงขันธ ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนนั้ ๆ อันใด
นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
[๒๖๗] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนั้น ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความที่ฟนหลุด ความที่ผมหงอก ความ*ที่หนังเหี่ยวยน ความเสื่อมสิ้นอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ
ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา ชรา

มรณะ เปนไฉน
ความเคลื่อน ภาวะที่เคลื่อน ความทําลาย ความหายไป มฤตยู ความ*ตาย ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทิ้งซากศพไว ความขาดแหง
ชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนนั้ ๆ อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
[๒๖๘] โสกะ เปนไฉน
ความโศกเศรา กิริยาโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายใน
ความแหงกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศกเศรา
ของผูที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค
ความเสื่อมศีล หรือความเสือ่ มทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเสือ่ ม
อยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา
โสกะ
[๒๖๙] ปริเทวะ เปนไฉน
ความรองไห ความคร่ําครวญ กิริยารองไห กิริยาคร่ําครวญ สภาพรอง*ไห สภาพคร่ําครวญ ความบนถึง ความพร่ําเพอ ความร่ําไห ความพิไรร่ํา
กิริยาพิไรร่ํา สภาพพิไรร่ํา ของผูที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย
ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแลว ของ
ผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยาง*หนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา ปริเทวะ
[๒๗๐] ทุกข เปนไฉน
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย เปน
ทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกาย
สัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกข
[๒๗๑] โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา โทมนัส
[๒๗๒] อุปายาส เปนไฉน
ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูที่ถูกความ
เสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือ
ความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง
ของผูที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา อุปายาส
[๒๗๓] คําวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้นั้น ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ

แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมมาติกา
ปจจยจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๗๔] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๕] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
ปจจยจตุกกะ จบ
เหตุจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๗๘] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย

ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๙] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๐] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๑] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย

ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
เหตุจตุกกะ จบ
สัมปยุตตจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๘๒] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๓] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๔] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณ
ปจจัย

อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปน
ปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๕] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
สัมปยุตตจตุกกะ จบ
อัญญมัญญจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๘๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย

อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๘] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๘๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย

ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อัญญมัญญจตุถกะ จบ
[นัย ๘ มีสังขารมูลกนัยเปนตน]
[๒๙๐] อวิชชาเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อภิธรรมมาติกา จบ
อภิธรรมภาชนีย
อกุศลนิเทส
อกุศลจิต ๑๒
อกุศลจิต ดวงที่ ๑
ปจจยจตุกกะ
[๒๙๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิมีรูปเปนอารมณ หรือ

มีเสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๙๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
[๒๙๓] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอานอันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
[๒๙๔] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย
[๒๙๕] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
[๒๙๖] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกันอันใด นี้เรียกวา อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
นามเปนปจจัย
[๒๙๗] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองอันใด นี้เรียกวา
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
[๒๙๘] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
[๒๙๙] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความชักนําใหคลอยตามไป ความยินดี

ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหง
จิต อันใด นี้เรียกวา ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๓๐๐] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การ
ถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
[๓๐๑] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทาน
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
[๓๐๒] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏแหงธรรมเหลานั้นอันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
[๓๐๓] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชรามรณะนั้น ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้น
อันใด นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง
ความหายไป แหงธรรมเหลานัน้ อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
[๓๐๔] คําวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ นั้น ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๐๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนาม
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๐๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา

สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้เรียกวา
นาม
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองอันใด นี้
เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๐๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๐๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑

ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ความเกิดขึ้นแหงโสตายตนะ ความเกิด
ขึ้นแหงฆานายตนะ ความเกิดขึ้นแหงชิวหายตนะ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ
หรือรูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๐๙] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกิด
เพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้
[๓๑๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน

การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ
มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
ปจจยจตุกกะ จบ
เหตุจตุกกะ
[๓๑๑] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมีวิญญาณเปน
เหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนาม

เปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๑๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมี
อวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามมีวิญญาณเปน
เหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ รกชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็น
เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความเห็นโลเล สัญโญชนคือทิฏฐิ ความถือผิด
ความถือผิดเฉพาะ ความเห็นดิ่งไปในทางผิด ความถือผิดจากสภาวะ ทางแหง

ความชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือเอาโดย
วิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๑๓] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมีวิญญาณเปน
เหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๑๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
มีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามวิญญาณเปนเหตุ
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นาม เปน
ไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ
นี้เรียกวา นาม
ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะมีนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๑๕] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ

เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูป
เปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ
เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๑๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังสารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมี
อวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแม
อื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย นั้น
นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา

อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้
เรียกวา ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๑๗] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปมีวิญญาณ
เปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะ
นามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๑๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมี
อวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายตนะ หรือรูป
แมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียก
วารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นาม-

*รูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ
เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้เรียกวา
ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
เหตุจตุกกะ จบ
สัมปยุตตจตุกกะ
[๓๑๙] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามอัน
สัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวย
นาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานอันสัมปยุตดวย
ตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติ เกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา

วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๒๑] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามอัน
สัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม
เกิดเพราะนามเปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานอันสัมปยุตดวย
ตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๒๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ

อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นามเปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ
นี้เรียกวา นาม
ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ ดวยเหตุ
นั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๒๓] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูป
และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ อัน
สัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานอัน
สัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๒๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา

วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูป และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายตนะ หรือรูป
แมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียก
วา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๒๕] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูป
และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะอัน
สัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ

เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน
อันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปน
ปจจัย ชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๒๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชาเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น
นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน

จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะอันสัมปยุตดวย
นาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปน
ไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
สัมปยุตตจตุกกะ จบ
อัญญมัญญจตุกกะ
[๓๒๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิด
แมเพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแม
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะ
นามเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย นามเกิดแมเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดแม
ผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนา
เปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพ
เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๒๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
[๓๒๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
[๓๓๐] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขารเกิด

เพราะวิญญาณเปนปจจัย
[๓๓๑] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
[๓๓๒] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดแมเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
[๓๓๓] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้เรียกวา
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
[๓๓๔] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแกเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้เรียกวา
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๓๓๕] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแกเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
[๓๓๖] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน

ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
ความถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
[๓๓๗] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทาน
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
[๓๓๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏ แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
[๓๓๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนั้น ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้น
อันใด นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง
ความหายไป แหงธรรมเหลานัน้ อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะ เกิดเพราะชาติ
เปนปจจัย
[๓๔๐] คําวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้นั้น ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ แหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๔๑] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชา เกิด
แมเพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแม
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะ
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหา
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้

[๓๔๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้
เรียกวา นาม
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้
เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวา นาม
เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๔๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิด
แมเพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแม

เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะ
นามรูปเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย นามรูปเกิดแมเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแม
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะ
ตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลอยางนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้
[๓๔๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน

นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแม
อื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้เรียก
วา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ

ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๔๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิดแม
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแมเพราะ
นามรูปเปนปจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย นามรูปเกิดแมเพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย สฬายตนะเกิดแม
เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแมเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะ
ตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้
[๓๔๖] ในปจจยาการเหลานี้ อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูป

แมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียก
วา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูป
เปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือรูปแม
อื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียก
วา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้
เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้
อัญญมัญญจตุกกะ จบ
อกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔
[๓๔๗] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจาก
ทิฏฐิ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๔๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้
เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้
เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯลฯ

อกุศลจิตดวงที่ ๕
[๓๔๙] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหา
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๕๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๖-๗-๘
[๓๕๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุต
จากทิฏฐิ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะ
อวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๙-๑๐
[๓๕๒] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ

มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโทมนัส
สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ
ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๕๓] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
จิตอาฆาต จิตอาฆาตตอบ ฯลฯ ความดุราย ความปากราย ความไม
แชมชื่นแหงจิต อันใด นี้เรียกวา ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๑๑
[๓๕๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัย
นั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย วิจิกิจฉาเกิด

เพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๕๕] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
วิจิกิจฉาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิด
เห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นสองแง ความเห็น
เหมือนทางสองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได
ความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได
ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉาเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย
ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนวิจิกิจฉา นี้
เรียกวา ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๑๒
[๓๕๖] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัย
นั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อุทธัจจะเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๕๗] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ

อันใด นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลาน
แหงจิต อันใด นี้เรียกวา อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลนิเทส จบ
กุศลนิเทส
กามาวจรกุศลจิต ๘
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑
[๓๕๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ หรือมีเสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะ
เปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัย
ใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้
[๓๕๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ
ในกุศลมูลนั้น โลภะ เปนไฉน

การไมโลภ กิริยาที่จะไมโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัดนัก กิริยาที่
ไมกําหนัดนัก ความไมกําหนัดนัก ความไมเพงเล็งที่เอาทรัพยสมบัติของผูอื่น
กุศลมูลคืออโลภะ อันใด นี้เรียกวา อโลภะ
อโทสะ เปนไฉน
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย
ความไมคิดพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นี้เรียก
วา อโทสะ
อโมหะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา อโมหะ
สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อัน
ใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียก
วา ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔
[๓๖๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการ
ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต

ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัย
นั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๖๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ
ในกุศลมูลนั้น อโลภะ เปนไฉน
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัดนัก กิริยาที่ไม
กําหนัดนัก ความไมกําหนัดนัก ความไมเพงเล็งที่จะเอาทรัพยสมบัติของผูอนื่
กุศลมูลคืออโลภะ อันใด นี้เรียกวา อโลภะ
อโทสะ เปนไฉน
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมประทุษราย
ความไมคิดพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นี้เรียกวา
อโทสะ
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวากุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๕-๖
[๓๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปน
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้

[๓๖๓] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะกุศลมูลเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิด
แตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๗-๘
[๓๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๖๕] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
รูปาวจรกุศลจิต
[๓๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณอยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิด

เพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๖๗] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อรูปาวจรกุศลจิต
[๓๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๖๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต

เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
โลกุตตรกุศลจิต
[๓๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล*ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะ
กุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรม
เหลานี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๗๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ
ในกุศลมูลเหลานั้น อโมหะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา
อโมหะ สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ประสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียกวา
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้
เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย

ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
คําวา ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้นั้น ไดแก
ความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงธรรมเหลานี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฉะนี้แล
กุศลนิเทส จบ
อัพยากตนิเทส
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๓๗๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึ้น
เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวในสมัยใด ในสมัย
นั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๗๓] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้เรียก
วา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน

ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๗๔] ในสมัยนั้น วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามเปน
เหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัย เวทนามีผัสสะเปนเหตุเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๗๕] ในสมัยนั้น วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขารเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ อัน
สัมปยุตดวยนามเกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๗๖] ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิด
แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแม
เพราะนามเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย นามเกิดแมเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแม
เพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕
[๓๗๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิด
ขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณ เกิด
ขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึ้น
กายวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยสุขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดขึ้น เพราะ

กามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๗๘] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวาภพเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖
[๓๗๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณหรือมีเสียง
เปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสม
ไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๓๘๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน

ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวาเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้
เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้
เรียกวาภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๓๘๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อัน
ไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๘๒] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาที่เสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อัน
ใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจ ในอารมณนั้น อันใด นี้
เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน

เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้
เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๘
[๓๘๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อัน
ไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๘๔] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น นี้เรียกวา
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้
เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
กามาวจรวิบากจิต ๘
[๓๘๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ

มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิด
ขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้น โดยมีการชัก
จูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุต
ดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก
ญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ใน
สมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๘๖] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียก
วา ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้
เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้
เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
รูปาวจรวิบากจิต
[๓๘๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลกรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ

สุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุ
ปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไว
แลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อรูปาวจรวิบากจิต
[๓๘๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึง
บรรลุจตุตถฌาน อันเปนวิบากเพราะอรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่ง
สมไวแลวนั้นแล อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปน
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
โลกกุตตรวิบากจิต
[๓๘๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล*ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ

มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุ
ปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไว
แลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขา*ปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม
เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิต ๗
อกุศลวิบากจิต
ดวงที่ ๑-๒-๓-๔-๕
[๓๙๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิด
ขึ้น ฯลฯ โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิด
ขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณเกิด
ขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิด
ขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยทุกข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัย
นั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๓๙๑] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกาย
สัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย

ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖
[๓๙๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มี
โผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้
[๓๙๓] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้
เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้
เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๓๙๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน

มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรม อันไดทําไว
แลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๙๕] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อเหตุกกิริยาจิต ๓
[๓๙๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภ
อารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยาไมใชกุศล ไมใชอกุศล
และไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา
ไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด
ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
กามาวจรกิรยิ าจิต ๘
[๓๙๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรม*วิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุต

ดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจาก*ญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ใน
สมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิด
เพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้
รูปาวจรกิรยิ าจิต
[๓๙๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ
ไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแต
วิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
อรูปาวจรกิริยาจิต
[๓๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล
และไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตน*สัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ
สนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะ
เปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ

อยางนี้
อัพยากตนิเทส จบ
อวิชชามูลกกุศลนิเทส
กามาวจรกุศลจิต ๘
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑
[๔๐๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปน
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๐๑] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวาเวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียก
วา ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้
เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้
เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
[๔๐๒] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด

เพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปน
ปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๐๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
นามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๔๐๔] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูป
เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติ
เปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
กามาวจรกุศลจิต
ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
[๔๐๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชัก*จูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวย
ญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก
ญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้

รูปาวจรกุศลจิต
[๔๐๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อรูปาวจรกุศลจิต
[๔๐๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอา*กิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญา*นาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
โลกุตตรกุศลจิต
[๔๐๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดจากวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย

ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อวิชชามูลกกุศลนิเทส จบ
กุศลมูลกวิบากนิเทศ
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๔๐๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึ้น
เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ใน
สมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติ
เปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๑๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย
เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อเหตุกกุศลวิบากจิต
ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
[๔๑๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึ้น
ฯลฯ ฆานวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ชิวหาวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยสุข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
มโนธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะ
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เปน
วิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณ ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุเปนวิบาก สหรคตดวย
อุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ
เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย

ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
กามาวจรวิบากจิต ๘
[๔๑๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มี
รูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุต*จากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวย
ญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจร
กุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ
ที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
รูปาวจรวิบากจิต
[๔๑๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แลวบรรลุ
ปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไว
แลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่
๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะ

ปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อรูปาวจรวิบากจิต
[๔๑๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึง
บรรลุจตุตถฌาน อันเปนวิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลธรรม อันไดทําไวแลว ได
สั่งสมไวแลวนัน้ แล อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้
โลกุตตรวิบากจิต
[๔๑๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ*ปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไว
แลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปน
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิด
เพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖

เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรม
เหลานี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
กุศลมูลกวิบากนิเทส จบ
อกุศลมูลกวิบากนิเทส
อกุศลวิบากจิต ๗
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๔๑๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ
เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัย
นั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๔๑๗] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย
เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖
[๔๑๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยทุกข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรม อัน
ไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย

ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๔๑๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันได
ทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัยชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
[๔๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย
เปนไฉน
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย
[๔๒๑] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
[๔๒๒] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
[๔๒๓] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
[๔๒๔] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
[๔๒๕] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ ที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย

[๔๒๖] อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
[๔๒๗] ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย
[๔๒๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏ แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
[๔๒๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนั้น ชรา เปนไฉน
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้น
อันใด นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง
ความหายไป แหงธรรมเหลานัน้ อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
[๔๓๐] คําวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ นั้น ไดแก ความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อกุศลมูลกวิบากนิเทส จบ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปจจยาการวิภังค จบบริบูรณ
๗. สติปฏฐานวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๔๓๑] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
เสียไดในโลก
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอก

เนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได
ในโลก
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นจิตในจิตภาย
นอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มีความ*เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสเสียไดในโลก
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
กายานุปสสนานิเทส
[เห็นกายในกายภายใน]
[๔๓๒] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุ ในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายใน แตพื้นเทาขึ้นไปในเบื้องบน
แตปลายผมลงมาในเบื้องต่ํา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาด
มีประการตางๆ วา ในกายนี้ มี 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
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุ*นั้น ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขา
ไปในกายภายนอก
[เห็นกายในกายภายนอก]
[๔๓๓] ก็ภกิ ษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายนอก แตพื้นเทาขึ้นไปในเบื้องบน
แตปลายผมลงมาในเบื้องต่ํา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมี
ประการตางๆ วา ในกายของเขาผูนั้น มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหาร*เกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุ*นั้น ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิต
เขาไปในกายทั้งภายในและภายนอก
[เห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอก]
[๔๓๔] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายทั้งภายในและภายนอก แตพื้นเทาขึ้น

ไปในเบื้องบน แตปลายผมลงมาในเบื้องต่ํา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวย
ของไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายนี้ มี 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
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภาย
นอกเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
เสียไดในโลก
[๔๓๕] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสวา การ
พิจารณาเห็นเนืองๆ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึง
แลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี
ประกอบแลว ดวยการพิจารณาเห็นเนืองๆ นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณา
เห็นเนืองๆ
[๔๓๖] บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู
รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา
อยู
[๔๓๗] บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามา
ถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความเพียรนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีความเพียร
[๔๓๘] บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา สัมปชัญญะ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี
เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว
ดวยสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสัมปชัญญะ
[๔๓๙] บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกวา สติ ภิกษุ เปนผู
เขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว
เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยสตินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
[๔๔๐] บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา
โลก เปนไฉน

กายนั้นเอง ชื่อวาโลก แมอปุ าทานขันธ ๕ ก็ชื่อวา โลก นี้เรียกวา
โลก
อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปน
ทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมสบาย เปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา โทมนัส
อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับ
เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไป
ดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว
ในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
กายานุปสสนานิเทส จบ
เวทนานุปสสนานิเทส
[เห็นเวทนาในเวทนาภายใน]
[๔๔๑] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู เปน
อยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา เมื่อ
เสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู
ชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวย
สุขเวทนามีอามิส หรือเมือ่ เสวยสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา
ไมมีอามิส เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส
หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส
เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส
หรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม
มีอามิส
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น
ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปใน
เวทนาภายนอก
[เห็นเวทนาในเวทนาภายนอก]
[๔๔๒] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเนืองๆ อยู เปน
อยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยสุขเวทนาวา เขาผูนั้นกําลัง

เสวยสุขเวทนา รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยทุกขเวทนาวา เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกข*เวทนา รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาวา เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขม*สุขเวทนา รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยสุขเวทนามีอามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวย
สุขเวทนามีอามิส หรือรูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยสุขเวทนาไมมีอามิสวา เขาผูนั้น
กําลังเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิสวา เขา
ผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือรูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวยทุกขเวทนาไมมี
อามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส รูชัดบุคคลอื่นผูกําลังเสวย
อทุกขมสุขเวทนามีอามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือรูชัด
บุคคลอื่นผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขม*สุขเวทนาไมมีอามิส
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น
ภิกษุนั้น ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอม
จิตเขาไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอก
[เห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอก]
[๔๔๓] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ รูชัดสุขเวทนาวา เปนสุขเวทนา รูชัดทุกขเวทนาวา
เปนทุกขเวทนา รูชัดอทุกขมสุขเวทนาวา เปนอทุกขมสุขเวทนา รูชัดสุขเวทนา
มีอามิสวา เปนสุขเวทนานีอามิส รูชัดสุขเวทนาไมมีอามิสวา เปนสุขเวทนาไมมี
อามิส รูชัดทุกขเวทนามีอามิสวา เปนทุกขเวทนามีอามิส รูชัดทุกขเวทนาไมมีอามิส
วา เปนทุกขเวทนาไมมีอามิส รูชัดอทุกขมสุขเวทนามีอามิสวา เปนอทุกขม*สุขเวทนามีอามิส รูชัดอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสวา เปนอทุกขมสุขเวทนาไม
มีอามิส
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุ ชื่อวาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายใน
และภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสเสียไดในโลก
[๔๔๔] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสวา การ
พิจารณาเห็นเนืองๆ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนืองๆ
บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
อยู
บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวามีความเพียร
บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน

ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวามีสัมปชัญญะ
บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา โลก เปน
ไฉน
เวทนานั้นเอง ชื่อวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ชื่อวา โลก นี้เรียกวา
โลก
อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา โทมนัส
อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ
ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําให
พินาศไปอยางราบคาบ ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําให
มีที่สุดปราศไปแลว ในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
เสียไดในโลก
เวทนานุปสสนานิเทส จบ
จิตตานุปสสนานิเทส
[เห็นจิตในจิตภายใน]
[๔๔๕] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อจิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตของเรามีราคะ หรือเมื่อ
จิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา จิตของเราปราศจากราคะ
เมื่อจิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเรามีโทสะ หรือเมือ่ จิตปราศจากโทสะ
ก็รูชัดวา จิตของเราปราศจากโทสะ
เมื่อจิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตของเรามีโมหะ หรือเมือ่ จิตปราศจากโมหะ
ก็รูชัดวา จิตของเราปราศจากโมหะ
เมื่อจิตหดหู ก็รูชัดวา จิตของเราหดหู หรือเมื่อจิตฟุงซานก็รูชัดวา จิต
ของเราฟุงซาน
เมื่อจิตเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเราเปนมหัคคตะ หรือเมือ่ จิตไม
เปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเราไมเปนมหัคคตะ
เมื่อจิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเราเปนสอุตตระ หรือเมื่อจิตเปน

อนุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเราเปนอนุตตระ
เมื่อจิตตั้งมั่น ก็รูชัดวา จิตของเราตั้งมั่น หรือเมือ่ จิตไมตั้งมั่น ก็รูชัดวา
จิตของเราไมตั้งมั่น
เมื่อจิตหลุดพน ก็รูชัดวา จิตของเราหลุดพน หรือเมือ่ จิตยังไมหลุดพน
ก็รูชัดวา จิตของเรายังไมหลุดพน
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุ
นั้น ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิต
เขาไปในจิตภายนอก
[เห็นจิตในจิตภายนอก]
[๔๔๖] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีราคะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้น
มีราคะ หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้นปราศจากราคะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้น
ปราศจากราคะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีโทสะ หรือเมื่อ
จิตของเขาผูนั้นปราศจากโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากโทสะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีโมหะ หรือเมื่อ
จิตของเขาผูนั้นปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากโมหะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นหดหู ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นหดหู หรือเมือ่ จิต
ของเขาผูนั้นฟุงซาน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นฟุงซาน
เมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนมหัคคตะ
หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้นไมเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นไมเปนมหัคคตะ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนสอุตตระ
หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนอนุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนอนุตตระ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นตั้งมั่น ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นตั้งมั่น หรือเมื่อจิต
ของเขาผูนั้นไมตั้งมั่น ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นไมตั้งมั่น
เมื่อจิตของเขาผูนั้นหลุดพน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นหลุดพน หรือ
เมื่อจิตของเขาผูนั้นยังไมหลุดพน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นยังไมหลุดพน
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุ
นั้น ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิต
เขาไปในจิตทั้งภายในและภายนอก
[เห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอก]
[๔๔๗] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู
เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อจิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ เมื่อจิตปราศจาก-

*ราคะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากราคะ
เมื่อจิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตมีโทสะ เมื่อจิตปราศจากโทสะ ก็รูชัดวา
จิตปราศจากโทสะ
เมื่อจิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา
จิตปราศจากโมหะ
เมื่อจิตหดหู ก็รูชัดวา จิตหดหู เมื่อจิตฟุงซาน ก็รูชัดวา จิตฟุงซาน
เมื่อจิตเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตเปนมหัคคตะ เมื่อจิตไมเปนมหัคคตะ
ก็รูชัดวา จิตไมเปนมหัคคตะ
เมื่อจิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตเปนสอุตตระ เมื่อจิตเปนอนุตตระ ก็
รูชัดวา จิตเปนอนุตตระ
เมื่อจิตตั้งมั่น ก็รูชัดวา จิตตั้งมั่น เมื่อจิตไมตั้งมั่น ก็รูชัดวา จิตไมตั้งมั่น
เมื่อจิตหลุดพน ก็รูชัดวา จิตหลุดพน เมื่อจิตยังไมหลุดพน ก็รูชัดวา
จิตยังไมหลุดพน
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุ ชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภาย
นอกเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
เสียไดในโลก
[๔๔๘] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสวา การ
พิจารณาเห็นเนืองๆ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนืองๆ
บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีความเพียร
บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสัมปชัญญะ
บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา โลก เปน
ไฉน
จิตนั้นเอง ชื่อวาโลก แมอปุ าทานขันธ ๕ ก็ชื่อวาโลก นี้เรียกวา โลก
อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปน

ทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา โทมนัส
อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับ
เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไป
อยางราบคาบ ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศ
ไปแลว ในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
จิตตานุปสสนานิเทส จบ
ธัมมานุปสสนานิเทส
[เห็นธรรมในธรรมภายใน]
[๔๔๙] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร
[นีวรณปพพะ]
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อกามฉันทะภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา กามฉันทะภาย
ในจิตของเรามีอยู หรือเมื่อกามฉันทะภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะภายใน
จิตของเราไมมี อนึ่ง กามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุ
นั้นดวย อนึ่ง การละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลวจะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้น
ดวย อนึ่ง กามฉันทะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปอีกดวยเหตุใด รูชัดเหตุ
นั้นดวย
เมื่อพยาบาทภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะภายในจิตมีอยู ฯลฯ
เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อวิจิกิจฉาภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา
วิจิกิจฉาภายในจิตของเรามีอยู หรือเมือ่ วิจิกจิ ฉาภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา วิจกิ ิจฉา
ภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง วิจกิ ิจฉาที่ยังไมเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุ
นั้นดวย อนึ่ง การละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวจะมีไดดวยเหตุใด รูช ัดเหตุนั้นดวย
อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปอีกดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
[โพชฌังคปพพะ]
เมื่อสติสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคภายในจิต
ของเรามีอยู หรือเมือ่ สติสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงค
ภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด
รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะ
มีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงคภาย
ในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อปติสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อปสสัทธิ
สัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เมื่อ
อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตของ
เรามีอยู หรือเมือ่ อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพช-

*ฌงคภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้น
ดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค
ที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุ
นั้น ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิต
เขาไปในธรรมภายนอก
[เห็นธรรมในธรรมภายนอก]
[๔๕๐] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกเนืองๆ อยูเปนอยางไร
[นีวรณปพพะ]
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อกามฉันทะของเขาผูนั้นมีอยู ก็รูชัดวา กามฉันทะ
ของเขาผูนั้นมีอยู หรือเมื่อกามฉันทะของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะของ
เขาผูนั้นไมมี อนึ่ง กามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้น
ดวย อนึ่ง การละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลวจะมีไดดวยเหตุใด รูช ัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง
กามฉันทะที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นอีกตอไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย เมื่อพยาบาท
ของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ
ของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อวิจกิ ิจฉาของเขาผูนั้นมีอยู ก็รูชัดวา วิจิกิจฉาของ
เขาผูนั้นมีอยู หรือเมือ่ วิจิกิจฉาของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา วิจกิ ิจฉาของเขาผูนั้น
ไมมี อนึ่ง วิจิกจิ ฉาที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นไดดวยเหตุใด รูช ัดเหตุนั้นดวย
อนึ่ง การละวิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง
วิจิกิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
[โพชฌังคปพพะ]
เมื่อสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ก็รูชดั วา สติสัมโพชฌงคของเขา
ผูนั้นมีอยู หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงค
ของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รู
ชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะมี
ไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อวิรยิ สัมโพชฌงค
ของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อปติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อ
ปสสัทธิสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมี
อยู ฯลฯ เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงค
ของเขาผูนั้นมีอยู เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา อุเบกขา*สัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิด
ขึ้นไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค
ที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย

ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุ
นั้น ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่งนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิต
เขาไปในธรรมทั้งภายในและภายนอก
[เห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอก]
[๔๕๑] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู เปนอยางไร
[นีวรณปพพะ]
ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อกามฉันทะมีอยู ก็รูชัดวา กามฉันทะมีอยู หรือ
เมื่อกามฉันทะไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะไมมี อนึ่ง กามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง การละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว จะ
มีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง กามฉันทะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอ
ไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
เมื่อพยาบาทมีอยู ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะมีอยู ฯลฯ เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ
มีอยู ฯลฯ เมื่อวิจิกิจฉามีอยู ก็รูชัดวา วิจิกิจฉามีอยู หรือเมื่อวิจิกิจฉาไมมี
ก็รูชัดวา วิจิกิจฉาไมมี อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูช ัด
เหตุนั้นดวย อนึ่ง การละวิจิกจิ ฉาที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้น
ดวย อนึ่ง วิจิกจิ ฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
[โพชฌังคปพพะ]
เมื่อสติสัมโพชฌงคมีอยู ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู หรือเมือ่ สติสัม*โพชฌงคไมมี ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมี อนึ่ง สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
ขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงสติสัม*โพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูช ัดเหตุนั้นดวย
เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคมอี ยู ฯลฯ เมื่อวิรยิ สัมโพชฌงคมอี ยู ฯลฯ
เมื่อปติสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เมื่อสมาธิ*สัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ก็รูชัดวา อุเบกขาสัม*โพชฌงคมีอยู เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี
อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย
อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด
รูชัดเหตุนั้นดวย
ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุ ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสเสียไดในโลก
[๔๕๒] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสวา การ
พิจารณาเห็นเนืองๆ เปนไฉน

ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลว
ดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบ
แลว ดวยการพิจารณาเห็นเนืองๆ นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนืองๆ
[๔๕๓] บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู
รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๔๕๔] บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามา
ถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความเพียรนี้ ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา มีความเพียร
[๔๕๕] บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา สัมปชัญญะ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี
เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว
ดวยสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสัมปชัญญะ
[๔๕๖] บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขา
ถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยสตินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ
[๔๕๗] บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา
โลก เปนไฉน
ธรรมเหลานั้นเอง ชื่อวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ชื่อวา โลก นี้เรียก
วาโลก
อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อภิชฌา
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปน
ทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา โทมนัส
อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับ
เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไป
ดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว

ในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
ธัมมานุปสสนานิเทส จบ
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๔๕๘] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู
[เห็นกายในกาย]
[๔๕๙] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ
อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความ
ทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ
สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้
เรียกวาสติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นเวทนาในเวทนา]
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ
อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวาสติปฏฐาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นจิตในจิต]
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู

ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนืองในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวาสติปฏฐาน ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นธรรมในธรรม]
ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ
อยูในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
ในธรรมเหลานั้น สติปฏฐาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ
อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวาสติปฏฐาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[๔๖๐] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู
[๔๖๑] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา-

*ภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ ความ
ตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นเวทนาในเวทนา]
ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ
ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับ
เนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นจิตในจิต]
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ ความ
ตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียก
วา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
[เห็นธรรมในธรรม]
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู เปนอยางไร

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ
ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับ
เนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
ในธรรมเหลานั้น สติปฏฐาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อัน
เปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญแลวนั้นแล ประ
กอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ ความตาม*ระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๔๖๒] สติปฏฐาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก

๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐานไหนเปนกุศล สติปฏฐานไหนเปนอกุศล
สติปฏฐานไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ สติปฏฐานไหนเปนสรณะ สติปฏฐานไหน
เปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๔๖๓] สติปฏฐาน ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สติปฏฐาน ๔
เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สติปฏฐาน ๔ เปน
วิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ
สติปฏฐาน ๔ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สติปฏฐาน ๔ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี
เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนปติสหคตะ
ก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนเนวทัสสนน*ภาวนาปหาตัพพะ สติปฏฐาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สติปฏ*ฐาน ๔ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี สติปฏฐาน ๔ เปน
เสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปมาณะ สติปฏฐาน ๔ เปน
อัปปมาณารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนปณีตะ สติปฏฐาน ๔ เปนสัมมัตตนิตยะ
ก็มี เปนอนิตยะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนมัคคารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนมัคค*เหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคา*ธิปติก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี
สติปฏฐาน ๔ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สติปฏฐาน
๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สติปฏฐาน ๔ เปน
พหิทธารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๔๖๔] สติปฏฐาน ๔ เปนนเหตุ สติปฏฐาน ๔ เปนสเหตุกะ สติปฏฐาน
๔ เปนเหตุสัมปยุต สติปฏฐาน ๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแต
สเหตุกนเหตุ สติปฏฐาน ๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุ*สัมปยุตตนเหตุ สติปฏฐาน ๔ เปนนเหตุสเหตุกะ
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
สติปฏฐาน ๔ เปนสัปปจจยะ สติปฏฐาน ๔ เปนสังขตะ สติปฏฐาน ๔
เปนอนิทัสสนะ สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปฏิฆะ สติปฏฐาน ๔ เปนอรูป สติปฏฐาน
๔ เปนโลกุตตระ สติปฏฐาน ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
สติปฏฐาน ๔ เปนโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔ เปนอนาสวะ สติปฏฐาน ๔
เปนอาสววิปปยุต สติปฏฐาน ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปน
สาสวโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ
๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
สติปฏฐาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนคันถะ
ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ
สติปฏฐาน ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ สติ
ปฏฐาน ๔ เปนสารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนโนจิตตะ สติปฏฐาน ๔ เปนเจตสิกะ
สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสัมปยุต สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ สติปฏฐาน ๔
เปนจิตตสมุฏฐานะ สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสหภู สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ
สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ*ฐานสหภู สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐมุฏฐานานุปริวัตติ สติปฏฐาน ๔ เปน
พาหิระ สติปฏฐาน ๔ เปนนอุปาทา สติปฏฐาน ๔ เปนอนุปาทินนะ
๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
สติปฏฐาน ๔ เปนอุปาทานะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
สติปฏฐาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สติปฏฐาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ สติ*ปฏฐาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สติปฏฐาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเห*ตุกะ สติปฏฐาน ๔ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสวิจาระ
ก็มี เปนอวิจาระก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี สติปฏ*ฐาน ๔ เปนนปติสหคตะก็มี เปนปติสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสุขสหคตะก็มี
เปนนสุขสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะ
ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนกามาวจร สติปฏฐาน ๔ เปนรูปาวจร สติปฏฐาน ๔ เปนน*อรูปาวจร สติปฏฐาน ๔ เปนอปริยาปนนะ สติปฏฐาน ๔ เปนนิยยานิกะก็มี เปน
อนิยยานิกะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปน
อนุตตระ สติปฏฐาน ๔ เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สติปฏฐานวิภังค จบบริบูรณ
๘. สัมมัปปธานวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๔๖๕] สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิดขึ้นมิให

เกิดขึ้น
๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น
๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิง่ ความไพบูลย
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
[เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น]
[๔๖๖] ก็ภิกษุทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น เปน
อยางไร
ในบทเหลานั้น บาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น เปนไฉน
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยูในจิตตุปบาท
อันเดียวกันกับโลภะ โทสะ โมหะนั้น เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะนั้น กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ที่มโี ลภะ โทสะ โมหะนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ เรียก
วา บาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
ภิกษุทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมเหลานี้ที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ดวย
ประการฉะนี้
[๔๖๗] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาด
ความพอใจในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุ ยอมทําฉันทะนี้ใหเกิด ให
เกิดดวยดี ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๖๘] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความพยายาม ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว
เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความ
พยายามนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
[๔๖๙] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุ ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งความ

เพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
[๔๗๐] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
จิต ภิกษุ ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมภ ค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๔๗๑] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา ทําความเพียร
[เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว]
[๔๗๒] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
ในบทเหลานั้น บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนไฉน
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยูในจิตตุปบาท
เดียวกันกับโลภะ โทสะ โมหะนั้น เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวยโลภะ โทสะ โมหะนั้น กายกรรม วจีกรรม มโน*กรรม ที่มีโลภะ โทสะ โมหะนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา
บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมเหลานี้ที่เกิดขึ้นแลว ดวยประการฉะนี้
[๔๗๓] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ
เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาด
ความพอใจในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุยอมทําฉันทะนี้ใหเกิด ให
เกิดดวยดี ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๗๔] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความพยายาม ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความพยายาม
นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
[๔๗๕] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุ ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งความ
เพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร

[๔๗๖] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
จิต ภิกษุ ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุ
นั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๔๗๗] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําความเพียร
[เพียรสรางกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น]
[๔๗๘] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประ
คองจิตไว ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น เปนอยางไร
ในบทเหลานั้น กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น เปนไฉน
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวย อโลภะ อโทสะ อโมหะนั้น กาย*กรรม วจีกรรม มโนกรรม ทีม่ ีอโลภะ อโทสะ อโมหะนั้นเปนสมุฏฐาน
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมเหลานี้ที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ดวยประการฉะนี้
[๔๗๙] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทํา
ฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภ
ความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา ทําความเพียร
[เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม]
[๔๘๐] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง

จิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความ
ไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
ในบทเหลานั้น กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนไฉน
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ที่มีอโลภะ อโทสะ อโมหะนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรม
เหลานี้ เรียกวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิง่ ความไพบูลย
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมเหลานี้ที่เกิดขึ้นแลว ดวยประการฉะนี้
[๔๘๑] บทวา เพื่อความดํารงอยู มีนิเทสวา ความดํารงอยู อันใด
นั้นคือความไมสาบสูญ ความไมสาบสูญ อันใด นั้นคือความภิยโยยิ่ง ความ
ภิยโยยิง่ อันใด นั้นคือความไพบูลย ความไพบูลย อันใด นั้นคือความเจริญ
ความเจริญ อันใด นั้นคือความบริบูรณ
[๔๘๒] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทํา
ฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภ
ความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพียร ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา ทําความเพียร
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๔๘๓] สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประ
คองจิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น
๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา

ความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น
๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิง่ ความไพบูลย
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
[เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น]
[๔๘๔] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น เปน
อยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุ
นั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น
[๔๘๕] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ
เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาด
ความพอใจในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุ ยอมทําฉันทะนี้ใหเกิด ให
เกิดดวยดี ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๘๖] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น
ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความ
ประคับประคองธุระไวดว ยดี วิริยะ วิริยนิ ทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริย*สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความ
พยายาม ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามา
ถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความพยายามนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
[๔๘๗] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียร ภิกษุ

ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
[๔๘๘] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
จิต ภิกษุ ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุ
นั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๔๘๙] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียรชอบ ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
[เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว]
[๔๙๐] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุ
นั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
[๔๙๑] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทํา
ฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภ
ความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียรชอบ ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
[เพียรสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น]

[๔๙๒] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุ
นั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น
[๔๙๓] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ
เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทํา
ฉันทะใหเกิด
บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม
บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภ
ความเพียร
บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียรชอบ ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
[เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม]
[๔๙๔] ก็ภิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความ
ไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุ
นั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว

[๔๙๕] บทวา เพื่อความดํารงอยู มีนิเทสวา ความดํารงอยู อันใด
นั้นคือ ความไมสาบสูญ ความไมสาบสูญ อันใด นั้นคือ ความภิยโยยิ่ง
ความภิยโยยิง่ อันใด นั้นคือ ความไพบูลย ความไพบูลย อันใด นั้นคือ ความ
เจริญ ความเจริญ อันใด นั้นคือ ความบริบูรณ
[๔๙๖] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาด
ความพอใจในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุ ยอมทําฉันทะนี้ใหเกิด ให
เกิดดวยดี ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด
[๔๙๗] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความพยายาม ภิกษุ
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความพยายามนี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา พยายาม
[๔๙๘] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียร ภิกษุ
ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา ปรารภความเพียร
[๔๙๙] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถค้ําชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา ประคองจิตไว
[๕๐๐] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพียรชอบ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพียรชอบ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ
[๕๐๑] ในบทเหลานั้น สัมมัปปธาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด การปรารภความ
เพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมัปปธาน ธรรมทั้งหลายที่

เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมัปปธาน
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๕๐๒] สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น
๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น
๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาสัมมัปปธาน ๔ สัมมัปปธานไหน เปนกุศล สัมมัปปธานไหน
เปนอกุศล สัมมัปปธานไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัมมัปปธานไหน เปนสรณะ
สัมมัปปธานไหน เปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๐๓] สัมมัปปธาน ๔ เปนกุศลอยางเดียว สัมมัปปธาน ๔ เปน
สุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปน
วิปากธัมมธรรม สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สัมมัปปธาน ๔
เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปน
อวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนปติสหคตะ
ก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนเนว*ทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอปจยคามี สัมมัปปธาน ๔ เปนเสกขะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปมาณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนปณีตะ สัมมัปปธาน ๔ เปนสัมมัตตนิยตะ สัมมัปปธาน ๔
ไมเปนมัคคารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนมัคคเหตุกะ สัมมัปปธาน ๔ เปน
มัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา เปนมัคคาธิปติก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนอุปปนนะ
ก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที สัมมัปปธาน ๔ เปนอดีต
ก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แม
เปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอัชฌัตตะ
ก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนพหิทธา-

*รัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๐๔] สัมมัปปธาน ๔ เปนนเหตุ สัมมัปปธาน ๔ เปนสเหตุกะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนเหตุสัมปยุต กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแต
สเหตุกนเหตุ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ
และนเหตุสเหตุกะ
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนสัปปจจยะ สัมมัปปธาน ๔ เปนสังขตะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนอนิทัสสนะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปฏิฆะ สัมมัปป*ธาน ๔ เปนอรูป สัมมัปปธาน ๔ เปนโลกุตตระ สัมมัปปธาน ๔ เปน
เกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนาสวะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนอาสววิปปยุต กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปน
สาสวโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต
แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เปนแตอาสววิปปยุตตอนาสวะ
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปน
โนคันถะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปน
โนโยคะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปน
โนปรามาสะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนสารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปน
โนจิตตะ สัมมัปปธาน ๔ เปนเจตสิกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสัมปยุต
สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสหภู สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ สัมมัปป*ธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ*ฐานสหภู สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สัมมัปปธาน
๔ เปนพาหิระ สัมมัปปธาน ๔ เปนอุปาทา สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุปาทินนะ
๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
สัมมัปปธาน ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปน
โนกิเลสะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เปน
นภาวนาปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัมมัปป*ธาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิตักกะก็มี เปน
อวิตักกะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี สัมมัปปธาน ๔

เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปน
นปติสหคตะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี
สัมมัปปธาน ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน
๔ เปนนกามาวจร สัมมัปปธาน ๔ เปนนรูปาวจร สัมมัปปธาน ๔ เปน
นอรูปาวจร สัมมัปปธาน ๔ เปนอปริยาปนนะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนิยยานิกะ
สัมมัปปธาน ๔ เปนนิยตะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุตตระ สัมมัปปธาน ๔
เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สัมมัปปธานวิภังค จบบริบูรณ
๙. อิทธิปาทวิภังค
[๕๐๕] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน*สังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมงั สาสมาธิปธานสังขาร
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร]
[๕๐๖] ก็ภกิ ษุ เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย ฉันทสมาธิปธานสังขาร
เปนอยางไร
ถาภิกษุทําฉันทะใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธิ
นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิดขึ้นมิใหเกิด
ขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทํา
ฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ
ความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิง่ ความไพบูลย ความเจริญ ความ
บริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร
ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนั้นเขา
เปนอันเดียวกัน ยอมถึงซึ่งอันนับวา ฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๐๗] ในบทเหลานั้น ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื่อจะทํา ความฉลาด ความ
พอใจในธรรม นี้เรียกวา ฉันทะ
สมาธิ เปนไฉน

ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไม
สายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย
สมาธิพละ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น
ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความ
ประคับประคองธุระไวดว ยดี วิริยะ วิริยนิ ทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด
นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึง
แลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยฉันทะ สมาธิ และ
ปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยฉันทสมาธิ
ปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๐๘] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การ
สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความ
ถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานัน้
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร]
[๕๐๙] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
เปนอยางไร
ถาภิกษุทําความเพียรใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต
สมาธินี้เรียกวา วิริยสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
มิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศล*ธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง
ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรม
เหลานี้ เรียกวาปธานสังขาร
วิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนั้นเขา
เปนอันเดียวกัน ยอมถึงซึ่งอันนับวา วิริยสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๐] ในบทเหลานั้น วิริยะ เปนไฉน

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา วิริยะ
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไม
สายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยวิรยิ ะ สมาธิ และ
ปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ประกอบดวยวิริยสมาธิปธาน*สังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๑] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ
การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง
ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานัน้
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร]
[๕๑๒] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
เปนอยางไร
ถาภิกษุทําจิตใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธินี้
เรียกวา จิตตสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิดขึ้นมิให
เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมที่
ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิดขึ้น พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความ
ไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรม
เหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร
จิตตสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนั้น เขา
เปนอันเดียวกัน ยอมถึงซึ่งอันนับวา จิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๓] ในบทเหลานั้น จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
สมาธิ เปนไฉน

ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยจิต สมาธิและ
ปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยจิตตสมาธิปธาน*สังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๔] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การ
สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความ
ถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานัน้
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมงั สาสมาธิปธานสังขาร]
[๕๑๕] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมงั สาสมาธิปธานสังขาร
เปนอยางไร
ถาภิกษุทําปญญาใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต
สมาธินี้เรียกวา วีมังสาสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
มิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศล*ธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประ
คองจิตไว ทําความเพียร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง
ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาว*ธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร
วีมังสาสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนั้นเขา
เปนอันเดียวกัน ยอมถึงซึ่งอันนับวา วีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๖] ในบทเหลานั้น วีมังสา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา วีมังสา
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา

ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยวีมังสา สมาธิ
และปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยวีมงั สาสมาธิ*ปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๑๗] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การ
สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความ
ถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานัน้
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๕๑๘] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน*สังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมงั สาสมาธิปธานสังขาร
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร]
[๕๑๙] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
[๕๒๐] ในบทเหลานั้น ฉันทะ เปนไฉน
ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื่อจะทํา ความฉลาด ความ
พอใจในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามา
ถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยฉันทะ สมาธิ
และปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยฉันทสมาธิ*ปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๒๑] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การ
สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความ
ถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของ
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิ สมาธิปธานสังขาร]
[๕๒๒] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิ สมาธิปธานสังขาร
[๕๒๓] ในบทเหลานั้น วิริยะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา วิริยะ
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยวิริยะ สมาธิ และ
ปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยวิริยสมาธิ*ปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๒๔] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การ

สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความ
ถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคล
ผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร]
[๕๒๕] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธารสังขาร
[๕๒๖] ในบทเหลานั้น จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยจิต สมาธิ และ
ปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยจิตตสมาธิปธาน*สังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๒๗] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การ
สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความ
ถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคล
ผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร]
[๕๒๘] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมงั สาสมาธิปธานสังขาร

เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร
[๕๒๙] ในบทเหลานั้น วีมังสา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา
วีมังสา
สมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ
ปธานสังขาร เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อัน
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึง
แลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยวีมงั สา สมาธิ
และปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยวีมงั สา*สมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้
[๕๓๐] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การ
สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความ
ถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น
คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคล
ผูบรรลุธรรมเหลานั้น
คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งธรรม
เหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท
[๕๓๑] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ฉันทิทธิบาท
๒. วิริยทิ ธิบาท
๓. จิตติทธิบาท
๔. วีมังสิทธิบาท
[ฉันทิทธิบาท]
[๕๓๒] ในอิทธิบาท ๔ นั้น ฉันทิทธิบาท เปนไฉน

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ความพอใจ
การทําความพอใจ ความใครเพื่อจะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม ในสมัย*นั้น อันใด นี้เรียกวา ฉันทิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฉันทิทธิบาท
[วิริยิทธิบาท]
[๕๓๓] วิรยิ ิทธิบาท เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด การปรารภความ
เพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา วิริยิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่
เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยวิริยิทธิบาท
[จิตติทธิบาท]
[๕๓๔] จิตติทธิบาท เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด จิต มโน
มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิตติทธิบาท ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยจิตติทธิบาท
[วีมังสิทธิบาท]
[๕๓๕] วีมังสิทธิบาท เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ปญญา กิริยาที่
รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา วีมงั *สิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยวีมงั สิทธิบาท
อภิธรรมภาชนีย จบ

ปญหาปุจฉกะ
[๕๓๖] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน*สังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมงั สาสมาธิปธานสังขาร
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอิทธิบาท ๔ อิทธิบาทไหนเปนกุศล อิทธิบาทไหนเปนอกุศล
อิทธิบาทไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ อิทธิบาทไหนเปนสรณะ อิทธิบาทไหน
เปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๓๗] อิทธิบาท ๔ เปนกุศลอยางเดียว อิทธิบาท ๔ เปนสุขเวทนา*สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อิทธิบาท ๔ เปนวิปากธัมมธรรม
อิทธิบาท ๔ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ อิทธิบาท ๔ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ
อิทธิบาท ๔ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกา*วิจาระก็มี อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขา*สหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนอปจยคามี อิทธิบาท ๔
เปนเสกขะ อิทธิบาท ๔ เปนอัปปมาณะ อิทธิบาท ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะ
อิทธิบาท ๔ เปนปณีตะ อิทธิบาท ๔ เปนสัมมัตตนิยตะ อิทธิบาท ๔ ไมเปน
มัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ ไมเปนมัคคาธิปติ อิทธิบาท ๔ เปนอุปปนนะก็มี
เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวาเปนอุปปาที อิทธิบาท ๔ เปนอดีตก็มี เปน
อนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อิทธิบาท ๔ เปนอัชฌัตตะ
ก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อิทธิบาท ๔ เปนพหิทธารัมมณะ
อิทธิบาท ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๓๘] วีมังสิทธิบาท เปนเหตุ อิทธิบาท ๓ เปนนเหตุ อิทธิบาท ๔
เปนสเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนเหตุสัมปยุต วีมังสิทธิบาท เปนเหตุสเหตุกะ
อิทธิบาท ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ วีมังสิทธิ*บาท เปนเหตุเหตุสัมปยุต อิทธิบาท ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต
เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ อิทธิบาท ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ วีมังสิทธิบาท กลาว

ไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา
[๕๓๙] อิทธิบาท ๔ เปนสัปปจจยะ อิทธิบาท ๔ เปนสังขตะ
อิทธิบาท ๔ เปนอนิทัสสนะ อิทธิบาท ๔ เปนอัปปฏิฆะ อิทธิบาท ๔ เปนอรูป
อิทธิบาท ๔ เปนโลกุตตระ อิทธิบาท ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญ*เญยยะ อิทธิบาท ๔ เปนโนอาสวะ อิทธิบาท ๔ เปนอนาสวะ อิทธิบาท ๔
เปนอาสววิปปยุต อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปน
สาสวโนอาสวะ อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อิทธิบาท ๔ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ อิทธิบาท ๔
เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ อิทธิบาท ๕ เปน
โนโอฆะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ
อิทธิบาท ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๕๔๐] อิทธิบาท ๔ เปนสารัมมณะ อิทธิบาท ๓ เปนโนจิตตะ
จิตติทธิบาท เปนจิตตะ อิทธิบาท ๓ เปนเจตสิกะ จิตติทธิบาท เปนอเจตสิกะ
อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสัมปยุต จิตติทธิบาท กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต
แมเปนจิตตวิปปยุต อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ จิตติทธิบาท กลาวไมไดวา
แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ
จิตติทธิบาท เปนโนจิตตสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสหภู จิตติทธิบาท
เปนโนจิตตสหภู อิทธิบาท ๓ เปนจิตตานุปริวัตติ จิตติทธิบาท เปนโนจิตตานุ*ปริวัตติ อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ จิตติทธิบาท เปนโนจิตตสัง*สัฏฐสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู จิตติทธิบาท เปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ
จิตติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อิทธิบาท ๓ เปนพาหิระ
จิตติทธิบาท เปนอัชฌัตติกะ อิทธิบาท ๔ เปนนอุปาทา อิทธิบาท ๔ เปนอนุ*ปาทินนะ
๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
[๕๔๑] อิทธิบาท ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปน
โนกิเลสะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เปนนภาวนา*ปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนนภาวนา*ปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี อิทธิบาท ๔
เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี อิทธิบาท ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี
อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนสุข*สหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปน

นอุเปกขาสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนนกามาวจร อิทธิบาท ๔ เปนนรูปาวจร
อิทธิบาท ๔ เปนนอรูปาวจร อิทธิบาท ๔ เปนอปริยาปนนะ อิทธิบาท ๔ เปน
นิยยานิกะ อิทธิบาท ๔ เปนนิยตะ อิทธิบาท ๔ เปนอนุตตระ อิทธิบาท ๔
เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
อิทธิปาทวิภังค จบบริบูรณ
๑๐. โพชฌงควิภังค
สุตตันตภาชนีย
โพชฌงค ๗ นัยที่ ๑
[๕๔๒] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
[๕๔๓] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาอันยิ่ง ระลึกได
ระลึกไดยอยๆ ซึ่งกิจที่ทําไวนานๆ หรือวาจาที่กลาวไวนานๆ นี้เรียกวา
สติสัมโพชฌงค
ภิกษุนั้น มีสติอยางนั้นอยู วิจัย เลือกสรร พิจารณา ซึ่งธรรมนั้น
ดวยปญญา นี้เรียกวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
ความเพียร ความไมยอหยอน อันภิกษุนั้นผูวิจัย เลือกสรร พิจารณา
ซึ่งธรรมนั้น ดวยปญญา ปรารภแลว นี้เรียกวา วิริยสัมโพชฌงค
ปติ อันปราศจากอามิส เกิดขึ้นแกพระภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลว
นี้เรียกวา ปติสัมโพชฌงค
กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผมู ีใจปติ ยอมสงบระงับ นี้เรียกวา
ปสสัทธิสัมโพชฌงค
จิตของภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว มีความสุขสบาย ยอมตั้งมั่น นี้เรียก
วา สมาธิสัมโพชฌงค
ภิกษุนั้น เปนผูเพงเล็งอยูดว ยดี ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอยางนั้น นี้เรียกวา
อุเบกขาสัมโพชฌงค
โพชฌงค ๗ นัยที่ ๒

[๕๔๔] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
[๕๔๕] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
สติในธรรมภายใน มีอยู สติในธรรมภายนอก มีอยู สติในธรรมภาย
ในแมใด สติในธรรมภายในแมนั้น ก็ชื่อวา สติสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน สติในธรรมภายนอกแมใด สติในธรรม
ภายนอกแมนนั้ ก็ชื่อวาสติสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๔๖] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความเลือกสรรในธรรมภายใน มีอยู ความเลือกสรรในธรรมภายนอก
มีอยู ความเลือกสรรในธรรมภายในแมใด ความเลือกสรรในธรรมภายในแมนั้น
ก็ชื่อวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ
นิพพาน ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแมใด ความเลือกสรรในธรรมภายนอก
แมนั้น ก็ชื่อวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยงิ่ เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน
[๕๔๗] วิริยสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความเพียรทางกาย มีอยู ความเพียรทางใจ มีอยู ความเพียรทางกาย
แมใด ความเพียรทางกายแมนั้น ก็ชื่อวา วิริยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ความเพียรทางใจแมใด ความเพียรทาง
ใจแมนั้น ก็ชื่อวาวิรยิ สัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน
[๕๔๘] ปติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ปติที่มีวิตก มีวิจาร มีอยู ปติที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ปติที่มีวิตก
มีวิจารแมใด ปติที่มีวิตก มีวิจารแมนั้น ก็ชื่อวา ปติสัมโพชฌงค ยอมเปนไป
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ปติที่ไมมีวิตก ไมมีวิจารแมใด
ปติที่ไมมีวิตก ไมมีวิจารแมนนั้ ก็ชื่อวาปติสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๔๙] ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน

กายปสสัทธิ มีอยู จิตตปสสัทธิ มีอยู กายปสสัทธิแมใด กายปสสัทธิ
แมนั้น ก็ชื่อวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยงิ่ เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน จิตตปสสัทธิแมใด จิตตปสสัทธิแมนั้น ก็ชื่อวา ปสสัทธิสัมโพช*ฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๕๐] สมาธิสัมโพชฌงค เปนไฉน
สมาธิที่มีวิตก มีวิจาร มีอยู สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู สมาธิ
ที่มีวิตก มีวิจารแมใด สมาธิที่มีวิตก มีวิจารแมนั้น ก็ชื่อวา สมาธิสัมโพชฌงค
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมี
วิจารแมใด สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจารแมนั้น ก็ชื่อวาสมาธิสัมโพชฌงค ยอม
เปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๕๕๑] อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
อุเบกขาในธรรมภายใน มีอยู อุเบกขาในธรรมภายนอก มีอยู อุเบกขา
ในธรรมภายในแมใด อุเบกขาในธรรมภายในแมนั้น ก็ชื่อวา อุเบกขาสัมโพชฌงค
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน อุเบกขาในธรรมภายนอก
แมใด อุเบกขาในธรรมภายนอกแมนั้น ก็ชื่อวาอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเปนไป
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
โพชฌงค ๗ นัยที่ ๓
[๕๕๒] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิรยิ สัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค เจริญวิริยสัม*โพชฌงค เจริญปติสัมโพชฌงค เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เจริญสมาธิ*สัมโพชฌงค เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปเพื่อความสละ
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
เอกโตปุจฉาวิสชั นานัย

[๕๕๓] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิรยิ สัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณหิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด โพชฌงค
๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค มีในสมัยนั้น
[๕๕๔] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
สติ ความรําลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค
[๕๕๕] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียก
วา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
[๕๕๖] วิรยิ สัมโพชฌงค เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา วิรยิ สัมโพชฌงค
[๕๕๗] ปติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง
ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความปติอยางโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดี ปติ*สัมโพชฌงค อันใด นี้เรียกวา ปติสัมโพชฌงค
[๕๕๘] ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับ
แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงค
อันใด นี้เรียกวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค
[๕๕๙] สมาธิสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองค

แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิสัมโพชฌงค
[๕๖๐] อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิต
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันใด นี้เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค
ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยโพชฌงค ๗
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๖๑] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิรยิ สัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด สติ ความตาม
ระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องใน
มรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียก
วา ธรรมที่สัมปยุตดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียก
วา ธรรมที่สัมปยุตดวยวิรยิ สัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตดวยสมาธิสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ความวางเฉย
กิริยาที่วางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงค

ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียก
วา ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค
เอกโตปุจฉาวิสชั นานัย
[๕๖๒] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวากุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมมีในสมัยนั้น
ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงคอันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิต
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันใด นี้เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค
ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยโพชฌงค ๗
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๖๓] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค

๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลว นั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ
สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียก
วา สติสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมั ปยุตดวย
สติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยธัมมวิจย*สัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตตดวยวิริย*สัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยปติ*สัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยปสสัทธิ*สัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสมาธิ*สัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลวนั้นแล เปน
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ความวางเฉย กิริยาที่
วางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงค ในสมัย
นั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา

ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๕๖๔] โพชฌงค ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
๓. วิริยสัมโพชฌงค
๔. ปติสัมโพชฌงค
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาโพชฌงค ๗ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๖๕] โพชฌงค ๗ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ปติสัมโพชฌงค
เปนสุขเวทนาสัมปยุต โพชฌงค ๖ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุข*เวทนาสัมปยุตก็มี โพชฌงค ๗ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี โพชฌงค
๗ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ โพชฌงค ๗ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ โพชฌงค
๗ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี
ปติสัมโพชฌงค เปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ โพชฌงค
๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี โพชฌงค ๗
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ โพชฌงค ๗ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี โพชฌงค
๗ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี โพชฌงค ๗ เปนอัปปมาณะ โพชฌงค ๗
เปนอัปปมาณารัมมณะ โพชฌงค ๗ เปนปณีตะ โพชฌงค ๗ เปนสัมมัตตนิยตะ
ก็มี เปนอนิยตะก็มี โพชฌงค ๗ ไมเปนมัคคารัมมณะ โพชฌงค ๗ เปน
มัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปน
มัคคาธิปติก็มี โพชฌงค ๗ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี
โพชฌงค ๗ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ โพชฌงค ๗
เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี โพชฌงค ๗ เปน
พหิทธารัมมณะ โพชฌงค ๗ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา

๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๖๖] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนเหตุ โพชฌงค ๖ เปนนเหตุ
โพชฌงค ๗ เปนสเหตุกะ โพชฌงค ๗ เปนเหตุสัมปยุต ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
เปนเหตุสเหตุกะ โพชฌงค ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแต
สเหตุกนเหตุ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนเหตุเหตุสัมปยุต โพชฌงค ๖ กลาว
ไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตนเหตุ โพชฌงค ๖ เปน
นเหตุสเหตุกะ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แม
เปนนเหตุอเหตุกะ
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา
[๕๖๗] โพชฌงค ๗ เปนสัปปจจยะ โพชฌงค ๗ เปนสังขตะ
โพชฌงค ๗ เปนอนิทัสสนะ โพชฌงค ๗ เปนอัปปฏิฆะ โพชฌงค ๗ เปน
อรูป โพชฌงค ๗ เปนโลกุตตระ โพชฌงค ๗ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปน
เกนจินวิญเญยยะ โพชฌงค ๗ เปนโนอาสวะ โพชฌงค ๗ เปนอนาสวะ
โพชฌงค ๗ เปนอาสววิปปยุต โพชฌงค ๗ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ
แมเปนสาสวโนอาสวะ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะ โพชฌงค ๗ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ โพชฌงค ๗
เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนคันถะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปน
โนโอฆะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนโยคะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนนีวรณะ
ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนสารัมมณะ
โพชฌงค ๗ เปนโนจิตตะ โพชฌงค ๗ เปนเจตสิกะ โพชฌงค ๗ เปน
จิตตสัมปยุต โพชฌงค ๗ เปนจิตตสังสัฏฐะ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสมุฏฐานะ
โพชฌงค ๗ เปนจิตตสหภู โพชฌงค ๗ เปนจิตตานุปริวัตติ โพชฌงค ๗ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู โพชฌงค
๗ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ โพชฌงค ๗ เปนพาหิระ โพชฌงค ๗
เปนอนุปาทา โพชฌงค ๗ เปนอนุปาทินนะ โพชฌงค ๗ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ
โพชฌงค ๗ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๕๖๘] โพชฌงค ๗ เปนนทัสสนปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปน
นภาวนาปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗
เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี
โพชฌงค ๗ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี ปติสัมโพชฌงค เปนอัปปติกะ
โพชฌงค ๖ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี ปติสัมโพชฌงค เปน
นปติสหคตะ โพชฌงค ๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ปติ*สัมโพชฌงค เปนสุขสหคตะ โพชฌงค ๖ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะ

ก็มี ปติสัมโพชฌงค เปนนอุเปกขาสหคตะ โพชฌงค ๖ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี
เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี โพชฌงค ๗ เปนนกามาวจร โพชฌงค ๗ เปนนรูปาวจร
โพชฌงค ๗ เปนนอรูปาวจร โพชฌงค ๗ เปนอปริยาปนนะ โพชฌงค ๗ เปน
นิยยานิกะก็มี อนิยยากิกะก็มี โพชฌงค ๗ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี
โพชฌงค ๗ เปนอนุตตระ โพชฌงค ๗ เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
โพชฌงควิภังค จบบริบูรณ
๑๑. มรรควิภังค
สุตตันตภาชนีย
อริยมรรคมีองค ๘ นัยที่ ๑
[๕๖๙] อริยมรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
[๕๗๐] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ
[๕๗๑] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความดําริในอันออกจากกาม ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริใน
อันไมเบียดเบียน นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ
[๕๗๒] สัมมาวาจา เปนไฉน
ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความงดเวนจากการพูดสอเสียด ความงดเวน
จากการพูดหยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เรียกวาสัมมาวาจา
[๕๗๓] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความงดเวน
จากการประพฤติผิดในกาม นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ
[๕๗๔] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
บุคคลผูอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลว เลี้ยงชีวิตอยูดวย
สัมมาอาชีวะ นี้เรียกวาสัมมาอาชีวะ

[๕๗๕] สัมมาวายามะ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ทํา
ฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทํา
ฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ
ความดํารงมั่น ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิง่ ความไพบูลย ความเจริญ
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
[๕๗๖] สัมมาสติ เปนไฉน
ภิกขุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสเสียไดในโลก นี้เรียกวา สัมมาสติ
[๕๗๗] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู บรรลุ
ทุติยฌาน อันยังใจใหผองใสเพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นภายใน
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแกสมาธิ อยู เพราะคลายปติไดอีก
ดวย จึงเปนผูมจี ิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย
บรรลุตติยฌานซึ่งเปนฌานที่พระอริยะทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมี
จิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมี
สุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
อริยมรรคมีองค ๘ นัยที่ ๒
[๕๗๘] อริยมรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ

๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
[๕๗๙] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปเพื่อความสละ ฯลฯ เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เจริญ
สัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ ฯลฯ เจริญสัมมาอาชีวะ ฯลฯ เจริญ
สัมมาวายามะ ฯลฯ เจริญสัมมาสติ ฯลฯ เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
อัฏฐังคิกวาร
[๕๘๐] มรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๘
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมี ในสมัยนั้น
[๕๘๑] ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ๑- ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความ
เห็นชอบ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด
นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
[๕๘๒] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบแนนอยูใน
อารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความดําริ

ชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
[๕๘๓] สัมมาวาจา เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากวจีทุจริต ๔ กิริยาไม
ทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุวจีทุจริต ๔
วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวาจา
[๕๘๔] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากกายทุจริต ๓ กิริยา
ไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุกายทุจริต ๓
การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา
สัมมากัมมันตะ
[๕๘๕] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากมิจฉาอาชีวะ
กิริยาไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัด ตนเหตุ
มิจฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด
นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ
@๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ ขอ ๒๑๖ เปนลําดับไป
[๕๘๖] สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
[๕๘๗] สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ
[๕๘๘] สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๘ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมป*ยุตดวยมรรคมีองค ๘
ปญจังคิกวาร
เอกโตปุจฉาวิสชั นานัย
[๕๘๙] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ

๕. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๕ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มีใน
สมัยนั้น
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ เปนไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
สัมมาสติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๕ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๕
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๙๐] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ
๕. สัมมาสมาธิ
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ปญญา กิริยาที่
รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสติ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ความตั้งอยู
แหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ
อัฏฐังคิกวาร
[๕๙๑] มรรคมีองค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๘ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๘
ปญจังคิกวาร
เอกโตปุจฉาวิสชั นานัย
[๕๙๒] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ
๕. สัมมาสมาธิ
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๕ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา*สังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา มรรคมีองค ๕ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยมรรคมีองค ๕
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
[๕๙๓] มรรคมีองค ๕ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวายามะ
๔. สัมมาสติ

๕. สัมมาสมาธิ
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับ
เนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยสัมมาสติ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความ
มั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป
ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๕๙๔] อริยมรรคมีองค ๘ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาองคมรรค ๘ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๕๙๕] องคมรรค ๘ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัมมาสังกัปปะ
เปนสุขเวทนาสัมปยุต องคมรรค ๗ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุข
เวทนาสัมปยุตก็มี องคมรรค ๘ เปนวิบากก็มี เปนวิบากธัมมธรรมก็มี องคมรรค ๘
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ องคมรรค ๘ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัมมา*สังกัปปะ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ องคมรรค ๗ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปน
อวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนปติสหคตะ
เปนสุขสหคตะ ไมเปนอุเบกขาสหคตะ องคมรรค ๗ เปนปติสหคตะก็มี
เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเบกขาสหคตะก็มี องคมรรค ๘ เปนเนวทัสสน*นภาวนาปหาตัพพะ องคมรรค ๘ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ องค
มรรค ๘ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี องคมรรค ๘ เปน
เสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี องคมรรค ๘ เปนอัปปมาณะ องคมรรค ๘
เปนอัปปมาณารัมมณะ องคมรรค ๘ เปนปณีตะ องคมรรค ๘ เปนสัมมัตต*นิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี องคมรรค ๘ ไมเปนมัคคารัมมณะ องคมรรค ๘
เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ
แมเปนมัคคาธิปติก็มี องคมรรค ๘ เปนอุปปนนะก็มี อนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี
องคมรรค ๘ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปนนารัมมณะ องคมรรค ๘
เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี องคมรรค ๘ เปน
พหิทธารัมมณะ องคมรรค ๘ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๕๙๖] สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุ องคมรรค ๗ เปนนเหตุ องคมรรค ๘

เปนสเหตุกะ เปนเหตุสัมปยุต สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุสเหตุกะ องคมรรค ๗
กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุเหตุ*สัมปยุต องคมรรค ๗ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุต
องคมรรค ๗ เปนนเหตุสเหตุกะ สัมมาทิฏฐิ กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุกะ
แมเปนนเหตุอเหตุกะ
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬนตรทุกาทิวิสัชนา
[๕๙๗] องคมรรค ๘ เปนสัปปจจยะ องคมรรค ๘ เปนสังขตะ องค
มรรค ๘ เปนอนิทัสสนะ องคมรรค ๘ เปนอัปปฏิฆะ องคมรรค ๘ เปนอรูป
องคมรรค ๘ เปนโลกุตตระ องคมรรค ๘ เปนเกนจิวิญเญยยะ องคมรรค ๘
เปนโนอาสวะ องคมรรค ๘ เปนอนาสวะ องคมรรค ๘ เปนอาสววิปปยุต
องคมรรค ๘ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ องค
มรรค ๘ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตต*โนอาสวะ องคมรรค ๘ เปนอาสวะวิปปยุตตอนาสวะ องคมรรค ๘ เปนโนสัญ*โญชนะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปนโนคันถะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปนโนโอฆะ ฯลฯ
องคมรรค ๘ เปนโนโยคะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ องคมรรค ๘
เปนโนปรามาสะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปนสารัมมณะ องคมรรค ๘ เปนโนจิตตะ
องคมรรค ๘ เปนเจตสิกะ องคมรรค ๘ เปนจิตตสัมปยุต องคมรรค ๘ เปน
จิตตสังสัฏฐะ องคมรรค ๘ เปนจิตตสมุฏฐานะ องคมรรค ๘ เปนจิตตสหภู
องคมรรค ๘ เปนจิตตานุปริวัตติ องคมรรค ๘ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ องค
มรรค ๘ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู องคมรรค ๘ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ*ฐานานุปริวัตติ องคมรรค ๘ เปนพาหิระ องคมรรค ๘ เปนนอุปาทา องคมรรค ๘
เปนอนุปาทินนะ องคมรรค ๘ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปน
โนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๕๙๘] องคมรรค ๘ เปนนทัสสนปหาตัพพะ องคมรรค ๘ เปน
นภาวนาปหาตัพพะ องคมรรค ๘ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ องคมรรค ๘
เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัมมาสังกัปปะ เปนอวิตักกะ องคมรรค ๗
เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนสวิจาระ องคมรรค ๗
เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนสัปปติกะ องคมรรค ๗
เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนปติสหคตะ องคมรรค ๗
เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนสุขสหคตะ องค
มรรค ๗ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนนอุเปกขา
สหคตะ องคมรรค ๗ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี
องคมรรค ๘ เปนนกามาวจร องคมรรค ๘ เปนนรูปาวจร องคมรรค ๘ เปน

นอรูปาวจร องคมรรค ๘ เปนอปริยาปนนะ องคมรรค ๘ เปนนิยยานิกะก็มี
เปนอนิยยานิกะก็มี องคมรรค ๘ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี องคมรรค ๘
เปนอนุตตระ องคมรรค ๘ เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
มรรควิภังค จบบริบูรณ
๑๒. ฌานวิภังค
มาติกา
[๕๙๙] ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูสํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร ถึง
พรอมแลวดวยอาจาระและโคจรอยู เห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย
สมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย สํารวมในอินทรีย ๖ รูประมาณใน
โภชนะ ประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยาม ประกอบความเพียรอัน
เปนไปติดตอ ประกอบปญญาอันรักษาไวซึ่งตน เจริญโพธิปกขิยธรรม
ภิกษุนั้น เปนผูรูชัดอยูโ ดยปกติในการกาวไปขางหนาและถอยกลับมา
ขางหลัง เปนผูรูชัดอยูโ ดยปกติในการแลดูขางหนาและเหลียวดูขางซายขางขวา
เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการคูอวัยวะเขาและเหยียดอวัยวะออก เปนผูรูชัดอยูโดย
ปกติในการทรงผาสังฆาฏิ บาตรและจีวร เปนผูรูชัดอยูโ ดยปกติในการกิน ดื่ม เคี้ยว
และลิ้มรส เปนผูรูชัดอยูโ ดยปกติในการถายอุจจาระและปสสาวะ เปนผูรูชัดอยู
โดยปกติในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง
ภิกษุนั้น อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําใน
ภูเขา ปาชา ดง ที่แจง กองฟาง สถานที่ไมมีเสียงรบกวน สถานที่ไมมีเสียงอือ้ อึง
สถานที่ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา สถานที่ไมมีคนพลุกพลาน สถานที่อันสมควร
เปนที่หลีกเรน
ภิกษุนั้น ไปสูปาก็ตาม ไปสูโคนไมก็ตาม ไปสูเรือนวางเปลาก็ตาม
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายใหตรง ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน
ภิกษุนั้น ละอภิชฌาในโลกไดแลว อยูดว ยจิตที่ปราศจากอภิชฌา ชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความพยาบาทและความประทุษรายไดแลว เปนผูมี
จิตไมพยาบาท อยู มีความอนุเคราะหแกสัตวทั้งปวง ชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
ความพยาบาทและความประทุษราย ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ
อยู มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละ
อุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไมฟุงซาน อยู มีจิตสงบภายใน ชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาไดแลว เปนผูขามเสียไดซึ่งวิจิกิจฉา อยู ไมมี
ความสงสัย ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย
ภิกษุนั้น ละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันทําใจใหเศราหมอง ทําปญญาให
ทรามไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แลวบรรลุปฐมฌาน

ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู บรรลุทุติยฌาน อัน
เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น
แกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเปนฌานที่พระอริยะเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้อยู บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะ
ความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุอากาสา*นัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวาอากาศไมมีที่สุด ดังนี้ อยู เพราะกาวลวงอากาสา*นัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา
วิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้ อยู เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
จึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ อยู
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญา*ยตนะฌานอยู
มาติกา จบ
สุตตันตภาชนีย
มาติกานิเทศ
[๖๐๐] บทวา ในศาสนานี้ มีอธิบายวา ในทิฏฐินี้ ในขันตินี้ ในรุจินี้
ในลัทธินี้ ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้
ในศาสนาของพระศาสดานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ในศาสนานี้
[๖๐๑] บทวา ภิกษุ มีอธิบายวา ชื่อวาภิกษุ เพราะสมัญญา ชื่อวา
ภิกษุ เพราะปฏิญญา ชื่อวาภิกษุ เพราะขอ ชื่อวาภิกษุ เพราะเปนผูขอ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะเปนผูเขาถึงภิกขาจาร ชื่อวาภิกษุ เพราะทรงแผนผาที่ถูกทําลาย
ชื่อวาภิกษุ เพราะกําลังทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ชื่อวาภิกษุ เพราะทําลาย
บาปอกุศลธรรมทั้งหลายแลว ชื่อวาภิกษุ เพราะละกิเลสโดยจําเพาะสวน ชื่อวา
ภิกษุ เพราะละกิเลสโดยไมจําเพาะสวน พระเสขะ ชื่อวาภิกษุ พระอเสขะ
ชื่อวาภิกษุ ผูไมใชพระเสขะและไมใชพระอเสขะ ชื่อวาภิกษุ ผูตั้งอยูในธรรม
อันเลิศ ชื่อวาภิกษุ ผูประกอบดวยธรรมอันงาม ชื่อวาภิกษุ ผูบ ริสุทธิ์ผองใส
ชื่อวาภิกษุ ผูประกอบดวยธรรมอันเปนสาระ ชื่อวาภิกษุ ผูอุปสมบทดวยญัตติ*จตุตถกรรมทีไ่ มกําเริบ ควรแกฐานะ โดยสงฆผูพรอมเพียงกัน ชื่อวาภิกษุ
[๖๐๒] บทวา ปาติโมกข ไดแกศีลอันเปนที่อาศัย เปนเบื้องตน
เปนจรณะ เปนเครื่องสํารวม เปนเครื่องระวัง เปนหัวหนา เปนประธาน เพื่อ
ความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย

บทวา สังวร ไดแก การไมลวงละเมิดทางกาย การไมลวงละเมิดทางวาจา
การไมลวงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา
บทวา เปนผูสํารวมแลว มีอธิบายวา เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึง
แลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี
ประกอบแลว ดวยปาติโมกขสังวรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผูสํารวมแลว
ดวยปาติโมกขสังวร
[๖๐๓] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู
รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๐๔] บทวา ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร มีอธิบายวา อาจาระ
มีอยู อนาจาระ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อนาจาระ เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้ง
ทางกายและทางวาจา นี้เรียกวา อนาจาระ ความเปนผูทุศีล แมทั้งปวง ก็เรียกวา
อนาจาระ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ยอมเลี้ยงชีวิตดวยการใหไมไผ หรือดวยการ
ใหใบไม หรือดวยการใหดอกไม หรือดวยการใหผลไม หรือดวยการใหจุณ
สําหรับอาบ หรือดวยการใหไมชําระฟน หรือดวยการพูดยกยองเพื่อตองการให
เขารัก หรือดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถั่ว หรือดวยการเปนคนรับเลี้ยง
เด็ก หรือดวยการรับใชฆราวาส หรือดวยมิจฉาอาชีวะที่พระพุทธเจาทรงตําหนิ
อยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา อนาจาระ
อาจาระ เปนไฉน
ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวง
ละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา นี้เรียกวา อาจาระ สีลสังวร แมทั้งปวง ก็เรียกวา
อาจาระ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหไมไผ ยอมไมเลี้ยง
ชีวิตดวยการใหใบไม ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหดอกไม ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวย
การใหผลไม ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหจุณสําหรับอาบ ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวย
การใหไมชําระฟน ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการพูดยกยองเพือ่ ตองการใหเขารัก ยอม
ไมเลี้ยงชีวิตดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถั่ว ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการเปน
คนรับเลี้ยงเด็ก ยอมไมเลี้ยงชีวติ ดวยการรับใชฆราวาส ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวย
มิจฉาอาชีวะที่พระพุทธเจาทรงตําหนิอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา อาจาระ
บทวา โคจร มีอธิบายวา โคจร มีอยู อโคจร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อโคจร เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงแพศยา หรือ
เปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงหมาย หรือเปนผูเที่ยวไปในสํานักของสาวเทื้อ
หรือเปนผูเที่ยวไปในสํานักของบัณเฑาะก หรือเปนผูเที่ยวไปในสํานักของภิกษุณี

หรือเปนผูเที่ยวไปในโรงสุรา เปนผูคลุกคลีกับดวยพระราชา มหาอํามาตยของ
พระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถีย ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร
ก็หรือตระกูลนั้นใด ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ไมเปนที่ควรจะไปมา มักดาและ
บริภาษ ใครแตความพินาศ ไมใครตอสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูล ไมใครตอ
ความผาสุก ไมใครตอความเกษมจากโยคะ แกพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ภิกษุ ยอมคบหา เขาไปหา เขาไปหาบอยๆ ซึ่งตระกูลเห็นปานนั้น
นี้เรียกวา อโคจร
โคจร เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงแพศยา ไม
เปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงหมาย ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของสาวเทื้อ ไม
เปนผูเที่ยวไปในสํานักของบัณเฑาะก ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของนางภิกษุณี
ไมเปนผูเที่ยวไปในโรงสุรา เปนผูไมคลุกคลีกับดวยพระราชา มหาอํามาตยของ
พระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถีย ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร
ก็หรือตระกูลนั้นใด มีศรัทธา เลื่อมใส เปนที่ควรไปมา รุงเรืองไปดวยผากาสาวะ
มีโยคีผูปฏิบัติเขาออกอยูเนืองๆ เปนผูใครตอความเจริญ ใครตอสิ่งที่เปนประโยชน
เกื้อกูล ใครตอความผาสุก ใครตอความเกษมจากโยคะ แกพวกภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ยอมคบหา เขาไปหา เขาไปหาบอยๆ ซึ่งตระกูลเห็น
ปานนั้น นี้เรียกวา โคจร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยอาจาระและโคจร
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร ดวย
ประการฉะนี้
[๖๐๕] คําวา เห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย มีอธิบายวา
โทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย เปนไฉน
โทษทั้งหลายนั้นใด มีประมาณนอย เปนอยางต่ํา เปนอยางเบา ที่
สมมติกันวา โทษเบา ที่พึงสํารวม ที่พึงระวัง ที่พึงกระทําดวยจิตตุปบาท ที่
เนื่องดวยมนสิการ เหลานี้เรียกวา โทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย
ภิกษุเปนผูเห็นโทษ เห็นภัย เห็นความชั่วราย และเห็นการรื้อถอน
ออกเสียใหพน ในโทษอันมีประมาณนอยเหลานี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวาเห็น
ภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย
[๖๐๖] คําวาสมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย มีอธิบายวา
สิกขา เปนไฉน
สิกขา ๔ คือ สิกขาของภิกษุ เรียกวาภิกขุสิกขา สิกขาของภิกษุณี
เรียกวา ภิกขุนสี ิกขา สิกขาของอุบาสก เรียกวา อุบาสกสิกขา สิกขาของ
อุบาสิกา เรียกวา อุปาสิกาสิกขา เหลานี้เรียกวาสิกขา

ภิกษุสมาทานสิกขาทั้งหมด ดวยสิกขาสมาทานทั้งหมด สมาทานสิกขา
ทั้งหมดมิใหเหลือ ดวยอาการที่จะพึงประพฤติทั้งหมด แลวประพฤติอยูในสิกขา
เหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา สมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย
[๖๐๗] บทวา สํารวมในอินทรีย ๖ มีอธิบายวา ความเปนผูสํารวมใน
อินทรีย ๖ มีอยู ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมเปนผูถอื นิมิต ถือ
อนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลนี้
ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ยอมไมรักษาจักขุนทรียนั้น ยอมไมถึงการสํารวมใน
จักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ฯลฯ ลิ้ม
รสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณดวย
มนะแลว เปนผูถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌาและ
โทมนัส ซึ่งซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสํารวม
มนินทรียใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ยอมไมรักษามนินทรีย
นั้น ยอมไมถึงการสํารวมในมนินทรียนั้น ความไมคุมครอง กิริยาที่ไมคุมครอง
การไมรักษา การไมสํารวมซึ่งอินทรีย ๖ เหลานี้ อันใด นี้เรียกวาความเปนผูไม
สํารวมในอินทรีย ๖
ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมเปนผูไมถือนิมิต
ไมถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสพึงซานไปตาม
บุคคลนี้ ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ
ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ยอมรักษาจักขุนทรียนั้น ยอมถึงการสํารวม
ในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ฯลฯ
ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ
ดวยมนะแลว ยอมเปนผูไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คือ
อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการ
ไมสํารวมมนินทรียใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ยอมรักษา
มนินทรียนั้น ยอมถึงการสํารวมในมนินทรียนั้น ความคุมครอง กิรยิ าที่คุมครอง
การรักษา การสํารวม ซึ่งอินทรีย ๖ เหลานี้ อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูสํารวม
ในอินทรีย ๖
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยความเปนผูสํารวม
ในอินทรีย ๖ นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา สํารวมในอินทรีย ๖
[๖๐๘] บทวา รูประมาณในโภชนะ มีอธิบายวา ความเปนผูรูประมาณ

ในโภชนะมีอยู ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะมีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ไมพิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหาร เพื่อเลน
เพื่อมัวเมา เพื่อใหผิวพรรณสวยงาม เพื่อใหอวนพี ความเปนผูไมสันโดษ ความ
เปนผูไมรูประมาณ การไมพิจารณา ในโภชนะนั้น อันใด นี้เรียกวา ความเปน
ผูไมรูประมาณในโภชนะ
ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ พิจารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคอาหาร ไมใช
เพื่อเลน ไมใชเพื่อมัวเมา ไมใชเพื่อใหผิวพรรณสวยงาม ไมใชเพื่อใหอวนพี เรา
บริโภคอาหาร เพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้ เพื่อใหชีวิตินทรียเปนไป เพื่อ
ระงับความหิว เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย โดยอุบายนี้ เราจักกําจัดเวทนาเกา
เสียได และจักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ความเปนไปแหงชีวิตินทรีย ความไมมี
โทษและการอยูโดยผาสุก จักมีแกเรา ดังนี้ แลวจึงบริโภคอาหาร ความสันโดษ
ความรูประมาณ การพิจารณาในโภชนะนั้น อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูรู
ประมาณในโภชนะ
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยความเปนผูรูประมาณ
ในโภชนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา รูประมาณในโภชนะ
[๖๐๙] ก็ภิกษุเปนผูประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยาม
เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไมใหบรรลุ
ความดี ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดวัน ชําระจิตใหหมดจดจากธรรม
ที่กั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดปฐมยาม
แหงราตรี สําเร็จสีหไสยาสน โดยนอนตะแคงขวา วางเทาซอนกัน มีสติ
สัมปชัญญะ ทําสัญญาในการลุกขึ้นไวในใจ ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี ลุกขึ้น
ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี ดวยการเดินจงกรม
ดวยการนั่ง ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ดวยการปฏิบัติอยางนี้ ภิกษุชื่อวาเปนผู
ประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยาม
[๖๑๐] บทวา ความเพียรอันเปนไปติดตอ ไดแก การปรารภความ
เพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ
บทวา ปญญาอันรักษาไวซึ่งตน ไดแก ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ
ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
[๖๑๑] บทวา เจริญโพธิปกขิยธรรม มีอธิบายวา โพธิปกขิยธรรม
เปนไฉน
โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัม-

*โพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขา*สัมโพชฌงค ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพธิปกขิยธรรม ภิกษุ ยอมเสพ เจริญ
ทําใหมาก ซึ่งโพธิปกขิยธรรมเหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญโพธิ*ปกขิยธรรม
[๖๑๒] ก็ภิกษุเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกาวไปขางหนาและถอยกลับ
มาขางหลัง เปนผูรูชัดอยูโ ดยปกติในการแลดูขางหนาและเหลียวดูขางซายขางขวา
เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการคูอวัยวะเขาและเหยียดอวัยวะออก เปนผูรูชัดอยูโดย
ปกติในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร เปนผูรูชัดอยูโ ดยปกติในการกิน ดื่ม เคี้ยว
และลิ้มรส เปนผูรูชัดอยูโ ดยปกติในการถายอุจจาระและปสสาวะ เปนผูรูชัดอยู
โดยปกติในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง เปนอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ มีสติสัมปชัญญะกาวไปขางหนา มีสติสัมปชัญญะ
ถอยกลับมาขางหลัง มีสติสัมปชัญญะแลดูขางหนา มีสติสัมปชัญญะเหลียวดู
ขางซายขางขวา มีสติสัมปชัญญะคูอวัยวะเขา มีสติสัมปชัญญะเหยียดอวัยวะออก
มีสติสัมปชัญญะในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกิน
ดื่ม เคี้ยว และลิ้มรส มีสติสัมปชัญญะในการถายอุจจาระและปสสาวะ มีสติ*สัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง
ในบทเหลานั้น บทวา มีสติ มีอธิบายวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลมื สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ อันใด
นี้เรียกวา สติ
บทวา มีสัมปชัญญะ มีอธิบายวา สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
กําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่
ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแ จมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญา
เหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเปนเครื่องนําทาง ความเห็นแจง
ความรูชัด ปญญาเหมือนประตัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือน
ศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา สัมปชัญญะ
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะ
นี้ ดวยประการฉะนี้
ดวยการปฏิบัติอยางนี้ ภิกษุชื่อวา มีสติสัมปชัญญะกาวไปขางหนา มี
สติสัมปชัญญะถอยกลับมาขางหลัง มีสติสัมปชัญญะแลดูขางหนา มีสติสัมป*ชัญญะเหลียวดูขางซายขางขวา มีสติสัมปชัญญะคูอวัยวะเขา มีสติสัมปชัญญะ

เหยียดอวัยวะออก มีสติสัมปชัญญะในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัม*ปชัญญะในการกิน ดื่ม เคี้ยว และลิ้มรส มีสติสัมปชัญญะในการถายอุจจาระ
และปสสาวะ มีสติสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง
[๖๑๓] บทวา สงัด มีอธิบายวา แมหากเสนาสนะใดจะอยูในที่ใกล
แตเสนาสนะนั้นไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนั้น เสนาสนะ
นั้น ชื่อวา สงัด แมหากเสนาสนะใดจะอยูในที่ไกล แตเสนาสนะนั้นไมเกลื่อน
กลน ดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนั้น เสนาสนะนั้น ชื่อวา สงัด
[๖๑๔] บทวา เสนาสนะ ไดแก เสนาสนะคือเตียงบาง เสนาสนะ
คือตั่งบาง เสนาสนะคือที่นอนบาง เสนาสนะคือหมอนบาง เสนาสนะคือวิหาร
บาง เสนาสนะคือเพิงบาง เสนาสนะคือปราสาทบาง เสนาสนะคือปอมบาง
เสนาสนะคือโรงบาง เสนาสนะคือที่เรนลับบาง เสนาสนะคือถ้ําบาง เสนาสนะ
คือโคนไมบาง เสนาสนะคือพุมไมไผบาง หรือภิกษุยับยั้งอยูใ นที่ใด ที่นั้นทั้งหมด
ชื่อวา เสนาสนะ
[๖๑๕] บทวา อาศัย คือ อาศัยอยู อาศัยอยูด วยดี เขาอยู เขาพํานัก
อยู เขาอาศัยอยู เสนาสนะอันสงัดนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา อาศัย
[๖๑๖] บทวา ปา ไดแกบริเวณนอกเสาเขื่อนทั้งหมดนั้น
[๖๑๗] บทวา โคนไม เปนตน มีอธิบายวา รุกขมูล คือ โคนไม
ปพพตะ คือ ภูเขา กันทระ คือ ซอกเขา คิริคุหา คือ ถ้ําในเขา สุสาน คือ
ปาชา อัพโภกาส คือ ที่แจง ปลาลปุญชะ คือ กองฟาง
[๖๑๘] บทวา ดง เปนชื่อของเสนาสนะที่อยูไกล บทวา ดง เปนชื่อ
ของเสนาสนะราวปา บทวา ดง เปนชื่อของเสนาสนะที่นาหวาดกลัว บทวา ดง
เปนชื่อของเสนาสนะที่นาหวาดหวั่น บทวา ดง เปนชื่อของเสนาสนะที่อยูปลาย*แดน บทวา ดง เปนชื่อของเสนาสนะที่ไมอยูใกลหมูมนุษย บทวา ดง เปนชื่อ
ของเสนาสนะที่หาความเจริญไดยาก
[๖๑๙] บทวา สถานที่ไมมีเสียงรบกวน มีอธิบายวา แมหากเสนาสนะ
ใดจะอยูใกล แตเสนาสนะนั้นไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุ
นั้น เสนาสนะนั้น ชื่อวา ไมมีเสียงรบกวน แมหากเสนาสนะใดจะอยูไกล
แตเสนาสนะนั้นไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนั้น เสนาสนะ
นั้น ชื่อวา ไมมีเสียงรบกวน
[๖๒๐] บทวา สถานที่ไมมีเสียงอือ้ อึง มีอธิบายวา เสนาสนะใด
ไมมีเสียงรบกวน เสนาสนะนั้น ชื่อวา สถานที่ไมมีเสียงอื้ออึง เสนาสนะใด
ไมมีเสียงอื้ออึง เสนาสนะนั้น ชื่อวา สถานที่ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา เสนาสนะ
ใด ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา เสนาสนะนั้น ชื่อวา สถานที่ไมมีคนพลุกพลาน
เสนาสนะใด ไมมีคนพลุกพลาน เสนาสนะนั้น ชื่อวา สถานที่อันสมควรเปนที่

หลีกเรน
[๖๒๑] คําวา ไปสูปาก็ตาม ไปสูโคนไมก็ตาม ไปสูเรือนวางเปลา
ก็ตาม ไดแก เปนผูไปสูปาแลวก็ตาม เปนผูไปสูโคนไมแลวก็ตาม เปนผูไปสู
เรือนวางเปลาแลวก็ตาม
[๖๒๒] คําวา นั่งคูบัลลังก ไดแกเปนผูนั่งคูบัลลังก
[๖๒๓] คําวา ตั้งใหกายตรง ไดแกกายที่ดํารงไว ที่ตั้งไวเปนกายตรง
[๖๒๔] คําวา ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน มีอธิบายวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ สตินี้
อันภิกษุนั้นเขาไปตั้งไวแลว ตั้งไวดีแลว ที่ปลายจมูก หรือที่นมิ ิตเหนือปาก
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ตั้งสติมงุ หนาตอกรรมฐาน
[๖๒๕] คําวา ละอภิชฌาในโลก มีอธิบายวา อภิชฌา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อภิชฌา
โลก เปนไฉน
อุปาทานขันธ ๕ ชื่อวาโลก นี้เรียกวา โลก
อภิชฌานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูก
ทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหง
ดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละอภิชฌา
ในโลกเสียได
[๖๒๖] คําวา ดวยจิตที่ปราศจากอภิชฌา มีอธิบายวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ปราศจากอภิชฌา ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ดวยจิตที่ปราศจากอภิชฌา
[๖๒๗] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู
รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๒๘] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา มีอธิบายวา อภิชฌา
เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อภิชฌา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพน
ใหพนวิเศษ ใหหลุดพน จากอภิชฌานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตให
บริสุทธิ์จากอภิชฌา
[๖๒๙] คําวา ละความพยาบาทและความประทุษราย มีอธิบายวา ความ

พยาบาท มีอยู ความประทุษราย มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความพยาบาท เปนไฉน
จิตอาฆาต การกระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่ง ความยินราย ความ
เคือง การขุนเคือง ความขุนเคือง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษราย
ความมุงคิดประทุษราย ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายแหงใจ ความ
โกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย
ภาวะที่คิดประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย ภาวะที่คิดปองราย
การยินราย ความยินราย ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา พยาบาท
ความประทุษราย เปนไฉน
ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันนั้น ชื่อวา ความประทุษราย
ความประทุษรายอันใด ความประทุษรายอันนั้น ชื่อวา ความพยาบาท
ความพยาบาทและความประทุษรายนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป
ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ละความพยาบาทและความประทุษราย ดวยประการฉะนี้
[๖๓๐] บทวา มีจิตไมพยาบาท มีอธิบายวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ไมพยาบาท ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีจิตไมพยาบาท
[๖๓๑] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๓๒] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความพยาบาทและความประทุษราย
มีอธิบายวา ความพยาบาท มีอยู ความประทุษราย มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ความพยาบาท เปนไฉน
จิตอาฆาต การกระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่ง ความยินราย ความ
เคือง การขุนเคือง ความขุนเคือง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษราย
ความมุงคิดประทุษราย ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายแหงใจ ความ
โกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย
ภาวะที่คิดประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย ภาวะที่คิดปองราย
การยินราย ความยินราย ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต
อันใด นี้เรียกวา ความพยาบาท
ความประทุษราย เปนไฉน
ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันนั้น ชื่อวา ความประทุษราย
ความประทุษรายอันใด ความประทุษรายอันนั้น ชื่อวา ความพยาบาท

จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพน ให
พนวิเศษ ใหหลุดพนจากความพยาบาทและความประทุษรายนี้ ดวยเหตุนนั้
จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความพยาบาทและความประทุษราย ดวยประ
การฉะนี้
[๖๓๓] คําวา ละถีนมิทธะ ไดแลว มีอธิบายวา ถีนะ มีอยู มิทธะ
มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบ ความไมควรแกการงาน ความทอแท ความทอถอย
แหงจิต ความยอหยอน กิริยาที่ยอหยอน ภาวะที่ยอหยอน ความหดหู กิริยาที่
หดหู ภาวะที่หดหู แหงจิต อันใด นี้เรียกวา ถีนะ
มิทธะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบ ความไมควรแกการงาน ความงวงซึม ความ
เฉื่อยชา ความซบเซา ความหาวนอน ความหลับ ความโงกงวง ความหลับ
กิริยาที่หลับ ภาวะที่หลับแหงเจตสิก อันใด นี้เรียกวา มิทธะ
ถีนะและมิทธะนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือด*แหงไปดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละถีนมิทธะ
ไดแลว ดวยประการฉะนี้
[๖๓๔] คําวา เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีอธิบายวา ชื่อวา เปนผู
ปราศจากถีนมิทธะ เพราะถีนมิทธะนั้นอันภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอย
แลว ละแลว สละคืนแลว ละแลวและสละคืนแลว ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา
เปนผูปราศจากถีนมิทธะ ดวยประการฉะนี้
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา อยู
[๖๓๕] บทวา มีอาโลกสัญญา มีอธิบายวา สัญญา เปนไฉน
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันใด นี้เรียกวา สัญญา สัญญานี้ สวาง
เปดเผย บริสุทธิ์ ผองแผว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีอาโลกสัญญา
[๖๓๖] บทวา มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา สัมปชัญญะ

ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะ
นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้
[๖๓๗] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ มีอธิบายวา ถีนะ
มีอยู มิทธะ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบแหงจิต ฯลฯ ภาวะที่หดหูแหงจิต อันใด นี้เรียก
วา ถีนะ
มิทธะ เปนไฉน
ความไมสมประกอบ ฯลฯ ภาวะที่หลับแหงเจตสิก อันใด นี้เรียกวา
มิทธะ
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธ ใหพน ให
พนวิเศษ ใหหลุดพนจากถีนมิทธะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากถีนมิทธะ
[๖๓๘] คําวา ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว มีอธิบายวา อุทธัจจะ มีอยู
กุกกุจจะ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลาน
แหงจิต อันใด นี้เรียกวา อุทธัจจะ
กุกกุจจะ เปนไฉน
ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร ความสําคัญวาไมควรในของที่ควร
ความสําคัญวามีโทษในของที่ไมมีโทษ ความสําคัญวา ไมมีโทษในของที่มีโทษ
ความรําคาญ กิริยาที่รําคาญ ภาวะที่รําคาญ ความเดือดรอนใจ ความยุงใจ ซึ่ง
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา กุกกุจจะ
อุทธัจจะและกุกกุจจะนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไป
อยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศจากไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ดวยประการฉะนี้
[๖๓๙] บทวา เปนผูไมฟุงซาน มีอธิบายวา ชื่อวาเปนผูไมฟุงซาน
เพราะอุทธัจจกุกกุจจะนั้นอันภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สละคืนแลว ละแลวและสละคืนแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผูไมฟุงซาน
[๖๔๐] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา อยู

[๖๔๑] บทวา ภายใน ไดแกเปนภายในเฉพาะตน
บทวา มีจิตสงบ มีอธิบายวา จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ภายใน ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
มีจิตสงบภายใน
[๖๔๒] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ มีอธิบายวา
อุทธัจจะ มีอยู กุกกุจจะ มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลาน
แหงจิต อันใด นี้เรียกวา อุทธัจจะ
กุกกุจจะ เปนไฉน
ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร ฯลฯ ความยุงใจ ซึ่งมีลักษณะเชน
วานี้ อันใด นี้เรียกวา กุกกุจจะ
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพน ให
พนวิเศษ ใหหลุดพนจากอุทธัจจะและกุกกุจจะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ
[๖๔๓] คําวา ละวิจิกิจฉาไดแลว มีอธิบายวา วิจิกิจฉา เปนไฉน
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเห็น
ไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็น
เหมือนทางสองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได
ความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได
ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉา
วิจิกิจฉานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือด
แหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละวิจิกิจฉา
ไดแลว
[๖๔๔] บทวา เปนผูขามเสียไดซึ่งวิจิกจิ ฉา มีอธิบายวา เปนผูขามแลว
ขามพนแลว ขามออกแลวซึง่ วิจิกิจฉานี้ ถึงฝง แลว ถึงฝง แลวโดยลําดับ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผูขามเสียไดซึ่งวิจกิ ิจฉา
[๖๔๕] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๔๖] คําวา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย มีอธิบายวา ไม

เคลือบแคลง ไมสงสัย ไมมีความสงสัย หมดความสงสัย ปราศจากความ
สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย ดวยวิจิกิจฉานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ไมมีความ
สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย
[๖๔๗] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา มีอธิบายวา วิจิกิจฉา
เปนไฉน
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ฯลฯ ความ
กระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธิ์ ใหพน ให
พนวิเศษ ใหหลุดพนจากวิจิกจิ ฉานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากวิจิกิจฉา
[๖๔๘] คําวา ละนิวรณ ๕ เหลานี้ไดแลว มีอธิบายวา นิวรณ ๕
เหลานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป
ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําให
มีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละนิวรณ ๕ เหลานี้ไดแลว
[๖๔๙] คําวา เปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ไดแกนิวรณ ๕ เหลานี้
เปนเครื่องเศราหมองแหงจิต
[๖๕๐] คําวา ทําปญญาใหทราม มีอธิบายวา ปญญาที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอมไมเกิดขึ้น และปญญาที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไป เพราะนิวรณ ๕ เหลานี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําปญญาใหทราม
[๖๕๑] คําวา สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว มี
อธิบายวา กาม เปนไฉน
ฉันทะ ชื่อวา กาม ราคะ ชื่อวา กาม ฉันทราคะ ชื่อวา กาม
สังกัปปะ ชื่อวา กาม ราคะ ชื่อวา กาม สังกัปปราคะ ชื่อวา กาม ธรรม
เหลานี้ เรียกวา กาม
อกุศลธรรมทั้งหลาย เปนไฉน
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ธรรม
เหลานี้ เรียกวา อกุศลธรรมทั้งหลาย
ภิกษุ สงัดจากกามและอกุศลธรรมเหลานี้แลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว ดวยประการฉะนี้
[๖๕๒] คําวา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีอธิบายวา วิตก มีอยู
วิจาร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน

ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ
ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ อันใด
นี้เรียกวา วิตก
วิจาร เปนไฉน
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา
ความที่จิตสืบตออารมณ ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นี้เรียกวา วิจาร
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยวิตกและวิจารนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยวิตก วิจาร ดวยประการฉะนี้
[๖๕๓] บทวา เกิดวิเวก มีอธิบายวา ธรรมเหลานั้น คือ วิตก วิจาร
ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต เกิดแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิด
เฉพาะแลว ปรากฏแลว ในวิเวกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เกิดแตวิเวก
[๖๕๔] บทวา มีปติและสุข มีอธิบายวา ปติ มีอยู สุข มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ปติ เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง
ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความปติอยางโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดี อันใด
นี้เรียกวา ปติ
สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา สุข
สุขนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยปตินี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา มีปติและสุข
[๖๕๕] บทวา ปฐม คือ เปนที่ ๑ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้ ชื่อวา
ปฐมฌาน เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งแรก
[๖๕๖] บทวา ฌาน ไดแก วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต
[๖๕๗] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความ
ถึง การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งปฐมฌาน
[๖๕๘] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๕๙] คําวา เพราะวิตกวิจารสงบ มีอธิบายวา วิตก มีอยู วิจาร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นี้เรียกวา วิตก
วิจาร เปนไฉน
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา

ความที่จิตสืบตออารมณ ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นี้เรียกวา วิจาร
วิตกและวิจารนี้ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทํา
ใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหง
ดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะวิตกวิจารสงบ
ดวยประการฉะนี้
[๖๖๐] บทวา เปนไปในภายใน ไดแกเปนของภายในเฉพาะตน
บทวา ผองใส ไดแก ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความ
เลื่อมใสยิ่ง
[๖๖๑] คําวา เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไดแก ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ
สัมมาสมาธิ
[๖๖๒] คําวา ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอธิบายวา วิตก มีอยู วิจาร มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นี้เรียกวา วิตก
วิจาร เปนไฉน
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา
อารมณ ความที่จิตสืบตออารมณ ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นี้เรียกวา
วิจาร
วิตกและวิจารนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําให
มีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร ดวยประการฉะนี้
[๖๖๓] บทวา เกิดแตสมาธิ มีอธิบายวา ธรรมเหลานั้น คือ ความ
ผองใส ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต เกิดแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิด
เฉพาะแลว ปรากฏแลว ในสมาธินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เกิดแตสมาธิ
[๖๖๔] บทวา มีปติและสุข มีอธิบายวา ปติ มีอยู สุข มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น ปติ เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ฯลฯ ความที่จิตชื่นชมยินดี อันใด
นี้เรียกวา ปติ
สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ฯลฯ กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา สุข
สุขนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยปตินี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา มีปติและสุข
[๖๖๕] บทวา ทุติยะ คือ เปนที่ ๒ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้
ชื่อวาทุติยฌาน เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งที่ ๒

[๖๖๖] บทวา ฌาน ไดแก ความผองใส ปติ สุข เอกัคคตา แหงจิต
[๖๖๗] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง
การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งทุติยฌาน
[๖๖๘] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๖๙] คําวา เพราะคลายปติไดอีกดวย มีอธิบายวา ปติ เปนไฉน
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง
ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความปติอยางโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดี อันใด
นี้เรียกวา ปติ
ปตินี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําให
พินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี
ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะคลายปติไดอีกดวย
[๖๗๐] บทวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีอธิบายวา อุเบกขา เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิต
อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตุ
นั้น จึงเรียกวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา
[๖๗๑] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๗๒] คําวา มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา ใน ๒ อยางนั้น สติ
เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สัมปชัญญะ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด นี้เรียกวา สัมปชัญญะ
ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและ
สัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้
[๖๗๓] คําวา เสวยสุขดวยนามกาย มีอธิบายวา สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา สุข
กาย เปนไฉน
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวา กาย
ภิกษุ ยอมเสวยสุขนี้ ดวยกายนี้ ดวยเหตุนนั้ จึงเรียกวา เสวยสุข

ดวยนามกาย
[๖๗๔] คําวา เปน ฌานที่พระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ
มีอธิบายวา พระอริยเจา เปนไฉน
พระพุทธเจาและพระสาวกของพระพุทธเจา เรียกวา พระอริยเจา
พระอริยเจาเหลานั้น ยอมกลาวสรรเสริญ แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
จําแนก ทําใหชัดเจน ประกาศ ซึ่งบุคคลผูไดบรรลุนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
เปนฌานที่พระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ
[๖๗๕] คําวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข มีอธิบายวา
อุเบกขา เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิต
อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา
สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สุข เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา สุข
ภิกษุ ประกอบดวยอุเบกขา สติ และสุขนี้ สืบเนื่องอยู ประพฤติ
เปนไปอยู รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดวยประการฉะนี้
[๖๗๖] บทวา ตติยะ คือ เปนที่ ๓ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้
ชื่อวา ตติยฌาน เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งที่ ๓
[๖๗๗] บทวา ฌาน ไดแก อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุข
เอกัคคตาแหงจิต
[๖๗๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง
การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งตติยฌาน
[๖๗๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๘๐] คําวา เพราะละสุขและทุกขได มีอธิบายวา สุข มีอยู ทุกข
มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น สุข เปนไฉน
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา สุข

ทุกข เปนไฉน
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
กายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกข
สุขและทุกขนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหง
ดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะละสุขและ
ทุกขได ดวยประการฉะนี้
[๖๘๑] คําวา เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีอธิบาย
วา โสมนัส มีอยู โทมนัส มีอยู
ใน ๒ อยางนั้น โสมนัส เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด
นี้เรียกวา โสมนัส
โทมนัส เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปน
ทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา โทมนัส
โสมนัสและโทมนัสนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยาง
ราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทํา
ใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลวในกอน ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน ดวยประการฉะนี้
[๖๘๒] บทวา ไมมีทุกขไมมีสุข มีอธิบายวา ไมมีความสบายทางใจ
ไมมีความไมสบายทางใจ มีแตความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส มีแตกิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา ไมมีทุกขไมมีสุข
[๖๘๓] บทวา มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา มีอธิบายวา อุเบกขา
เปนไฉน
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิต
อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา
สติ เปนไฉน
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ
สตินี้ เปดเผย บริสุทธิ์ ผองแผว เพราะอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา

[๖๘๔] บทวา จตุตถะ คือ เปนที่ ๔ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้
ชื่อวา จตุตถฌาน เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งที่ ๔
[๖๘๕] บทวา ฌาน ไดแก อุเบกขา สติ เอกัคคตาแหงจิต
[๖๘๖] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง
การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งจตุตถฌาน
[๖๘๗] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๖๘๘] คําวา เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง มี
อธิบายวา รูปสัญญา เปนไฉน
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ของโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติ
หรือของผูอ ุปบัติในรูปภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม เหลานี้
เรียกวา รูปสัญญา
ภิกษุกาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึ่งรูปสัญญาเหลานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
[๖๘๙] คําวา เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา มีอธิบายวา
ปฏิฆสัญญา เปนไฉน
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา
เหลานี้เรียกวา ปฏิฆสัญญา ปฏิฆสัญญาเหลานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป
ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําให
เหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา
[๖๙๐] คําวา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา มีอธิบายวา
นานัตตสัญญา เปนไฉน
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ของบุคคลผูไมเขาสมาบัติ พรั่งพรอมดวย
มโนธาตุ หรือพรั่งพรอมดวยมโนวิญญาณธาตุ เหลานี้ เรียกวา นานัตตสัญญา
ภิกษุยอมไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา เหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะ
ไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา
[๖๙๑] บทวา อากาศไมมีที่สุด มีอธิบายวา อากาศ เปนไฉน
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวา
ความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตอง
แลว อันใด นี้เรียกวา อากาศ ภิกษุตั้งจิตไว ตั้งจิตไวดวยดี แผจิตไปไมมีที่สุด
ในอากาศนั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อากาศไมมีที่สุด
[๖๙๒] บทวา อากาสานัญจายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา
อากาสานัญจายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ หรือของพระ

อรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
[๖๙๓] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง
การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งอากาสานัญจายตนะ
[๖๙๔] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู
ดวยเหตุ จึงเรียกวา อยู
[๖๙๕] คําวา เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการ
ทั้งปวง มีอธิบายวา ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึ่งอากาสานัญ*จายตนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการ
ทั้งปวง
[๖๙๖] คําวา วิญญาณไมมีที่สุด มีอธิบายวา ภิกษุ พิจารณาอากาศ
อันวิญญาณถูกตองแลวนั้นแล แผจิตไปไมมีที่สุด ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
วิญญาณไมมีที่สุด
[๖๙๗] บทวา วิญญาณัญจายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา
วิญญาณัญจายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในวิญญาณัญจายตนภูมิ หรือของพระ
อรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
[๖๙๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง
การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งวิญญาณัญจายตนะ
[๖๙๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๗๐๐] คําวา เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการ
ทั้งปวง มีอธิบายวา ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึ่งวิญญาณัญ*จายตนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการ
ทั้งปวง
[๗๐๑] คําวา วิญญาณนอยหนึ่งไมมี มีอธิบายวา ภิกษุ พิจารณา
เห็นวา วิญญาณนั้นแลไมมี ไมปรากฏ อันตรธานไปนอยหนึ่งไมมี ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา วิญญาณนอยหนึ่งไมมี
[๗๐๒] บทวา อากิญจัญญายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา
อากิญจัญญายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในอากิญจัญญายตนภูมิ หรือของพระอรหันต
ผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
[๗๐๓] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง
การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งอากิญจัญญายตนะ
[๗๐๔] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
[๗๐๕] คําวา เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ

ทั้งปวง มีอธิบายวา ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซึ่งอากิญจัญ*ญายตนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ
ทั้งปวง
[๗๐๖] บทวา มิใชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมีสัญญา มีอธิบายวา
ภิกษุพิจารณาอากิญจัญญายตนฌานนั้นแล โดยความสงบ เจริญสมาบัติอันมีสังขาร
เหลืออยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มิใชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมีสัญญา ๑[๗๐๗] บทวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผู
เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
หรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
[๗๐๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง
การถูกตอง การทําใหแจง การบรรลุ ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
[๗๐๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู
รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาอยู
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
กุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๑๐] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุติยฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๑๑] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบ
@๑. อุเทศแหงนิเทศนี้ ไมปรากฏในมาติกา เพราะฉะนั้น นิเทศนี้ นาจะเกินมา หรือ
@อุเทศนั้น นาจะขาดไป
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๒] ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่
มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีใน

สมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน
[๗๑๓] ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติได
อีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย
บรรลุตติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาว
สรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ใน
สมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๔] จตุตตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌาน
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด
ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา จตุตถฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
กุศลฌาน ปญจกนัย
[๗๑๕] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ฌานมี
องค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๑๖] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุ
ทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแต
วิเวก อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๔ คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีใน
สมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน
[๗๑๗] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุ
ตติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะ
วิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนั้น นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน
[๗๑๘] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะ
คลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมจี ิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข

ดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ซึ่งเปนฌานที่พระอริย*เจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไ ดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมั ปยุตดวยฌาน
[๗๑๙] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุ
ปญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ใน
สมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ปญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน ฯลฯ
[๗๒๐] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะ
กาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ใน
สมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
โลกุตตรกุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๒๑] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุติยฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๒๒] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๓] ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาไปสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเปน
ไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น
แกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต

มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๔] ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
ตติยฌาน ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิต
เปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ใน
สมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๕] จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุจตุตถฌาน ไมมี
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท
ในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด
ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา จตุตถฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
โลกกุตตรกุศลฌาน ปญจกนัย
[๗๒๖] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไป
จากโลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมี
องค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
[๗๒๗] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไป
จากโลก ใหเขาไปสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๔ คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมั ปยุตดวยฌาน
[๗๒๘] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไป
จากโลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุตติยฌาน
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอก
ผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขา*ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต

มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน
[๗๒๙] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไป
จากโลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลาย
ปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุข
ดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌาน ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมั ปยุตดวยฌาน
[๗๓๐] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไป
จากโลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปญจม*ฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัส
ดับสนิทในกอน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒
คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปญจมฌาน ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
วิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๓๑] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุติยฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๓๒] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว
ไดสั่งสมไวแลวนั่นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีใน
สมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน

ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก
วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอัน
เกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะ
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปน
ธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ
สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทัง้ หลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวาจตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
วิปากฌาน ปญจกนัย
ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว
ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมั ปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน

ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ปญจมฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุ
ปญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยู ใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ บรรลุปญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะ
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน ฯลฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุ
จตุตถฌาน อันเปนวิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไว
แลวนั้นแล อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต
มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยฌาน
โลกุตตรวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๓๓] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุติยฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน
[๗๓๔] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก

อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร
ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเปน
ไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น
แกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ บรรลุทุติยฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทํา
ไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะ
วิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด
ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
โลกุตตรวิปากฌาน ปญจกนัย
ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ

อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ปญจมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปญจมฌาน ไมมี
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท
ในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุ บรรลุปญจมฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทํา
ไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปน
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ
อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปญจมฌาน ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
กิริยาฌาน จตุกกนัย
[๗๓๕] ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน
๒. ทุติยฌาน
๓. ตติยฌาน
๔. จตุตถฌาน

[๗๓๖] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศลและไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศลไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทตุ ิยฌานที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น
นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมั ปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
กิริยาฌาน ปญจกนัย
ปฐมฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ทุติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ตติยฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
จตุตถฌาน เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
ปญจมฌาน เปนไฉน

ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล
และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุปญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเปน
อารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัส
ดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ
อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปญจมฌาน ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน ฯลฯ
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญอรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญา*ยตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญา*ยตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมี
องค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา จตุตถฌาน
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๗๓๗] ฌาน ๔ คือ
๑. ภิกษุ ในศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
๒. บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะ
วิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิ อยู
๓. เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจติ เปนอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเปนฌานที่
พระอริยะเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
๔. บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาฌาน ๔ ฌานไหนเปนกุศล ฌานไหนเปนอกุศล ฌานไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ ฌานไหนเปนสรณะ ฌานไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๓๘] ฌาน ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ฌาน ๓ เวนสุข*เวทนาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสุขเวทนาสัมปยุต จตุตถฌาน เวนอทุกขม*สุขเวทนาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฌาน ๔ เปน

วิปากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ฌาน ๔ เปน
อุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี
ฌาน ๔ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกะก็มี ปฐมฌาน
เวนวิตกวิจารที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสวิตักกสวิจาระ ฌาน ๓ เปนอวิตักกอวิจาระ
ฌาน ๒ เวนปติที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนปติสหคตะ ฌาน ๓ เวนสุขที่เกิดขึ้น
ในฌานนี้เสีย เปนสุขสหคตะ จตุตถฌาน เวนอุเบกขาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย
เปนอุเบกขาสหคตะ ฌาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฌาน ๔ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี
เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี ฌาน ๔ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปน
เนวเสกขนาเสกขะก็มี ฌาน ๔ เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี ฌาน ๓
กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณา*รัมมณะก็มี กลาวไมไดวาเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี จตุตถฌาน เปนปริตตารัมมณะ
ก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
ปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ฌาน ๔
เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ฌาน ๔ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี
ฌาน ๓ ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี จตุตถฌาน เปนมัคคา*รัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคา*รัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ฌาน ๔ เปนอุปปนนะก็มี
เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี ฌาน ๔ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปน
ปจจุบันก็มี ฌาน ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา*รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ จตุตถฌาน เปนอตีตารัมมณะก็มี เปน
อนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตา*รัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ฌาน ๔ เปน
อัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ฌาน ๓ เปนพหิทธา*รัมมณะ จตุตถฌาน เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปน
พหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ฌาน ๔ เปนอนิทัสสน*อัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๗๓๙] ฌาน ๔ เปนเหตุ ฌาน ๔ เปนสเหตุกะ ฌาน ๔ เปนเหตุ*สัมปยุต ฌาน ๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ ฌาน ๔
กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ ฌาน ๔ เปน

นเหตุสเหตุกะ
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
ฌาน ๔ เปนสัปปจจยะ ฌาน ๔ เปนสังขตะ ฌาน ๔ เปนอนิทัสสนะ
ฌาน ๔ เปนอัปปฏิฆะ ฌาน ๔ เปนอรูป ฌาน ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระ
ก็มี ฌาน ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
ฌาน ๔ เปนโนอาสวะ ฌาน ๔ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ฌาน ๔
เปนอาสววิปปยุต ฌาน ๔ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ ฌาน ๔ เปนสาสว*โนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ฌาน ๔ กลาวไมไดวา
แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ฌาน ๔ เปนอาสว*วิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
ฌาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ
ฌาน ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโน*นีวรณะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนสารัมมณะ ฌาน ๔
เปนโนจิตตะ ฌาน ๔ เปนเจตสิกะ ฌาน ๔ เปนจิตตสัมปยุต ฌาน ๔ เปนจิตต*สังสัฏฐะ ฌาน ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เปนจิตตสหภู ฌาน ๔ เปนจิตตานุ
ปริวัตติ ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*สหภู ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ฌาน ๔ เปนพาหิระ ฌาน ๔
เปนนอุปาทา ฌาน ๔ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี ฌาน ๔ เปน
นอุปาทานะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๗๔๐] ฌาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ฌาน ๔ เปนนภาวนาปหา*ตัพพะ ฌาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
ปฐมฌาน เวนวิตกที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสวิตักกะ ฌาน ๓ เปนอวิตักกะ
ปฐมฌาน เวนวิจารที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสวิจาระ ฌาน ๓ เปนอวิจาระ
ฌาน ๒ เวนปติที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสียเปนสัปปติกะ ฌาน ๒ เปนอัปปติกะ
ฌาน ๒ เวนปติที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนปติสหคตะ ฌาน ๒ เปนนปติสหคตะ
ฌาน ๓ เวนสุขที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนสุขสหคตะ จตุตถฌาน เปนนสุขสหคตะ
จตุตถฌาน เวนอุเบกขาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เปนอุเปกขาสหคตะ ฌาน ๓ เปน
นอุเปกขาสหคตะ ฌาน ๔ เปนนกามาวจร ฌาน ๔ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปา*วจรก็มี ฌาน ๓ เปนนอรูปาวจร จตุตถฌาน เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจร
ก็มี ฌาน ๔ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี ฌาน ๔ เปนนิยยานิกะก็มี
เปนอนิยยานิกะก็มี ฌาน ๔ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ฌาน ๔ เปนสอุตตระ

ก็มี เปนอนุตตระก็มี ฌาน ๔ เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ฌานวิภงั ค จบบริบูรณ
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๗๔๑] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ แผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น
ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง
ก็เชนเดียวกันนี้ แผเมตตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีพยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
๒. แผกรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็
อยางนั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้อง*ขวาง ก็เชนเดียวกันนี้ แผกรุณาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได
ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก
หมูเหลา อยู
๓. แผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็อยาง
นั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียว
กันนี้ แผมุทิตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท
ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
๔. แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็
อยางนั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชน
เดียวกันนี้ แผอเุ บกขาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
พยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
เมตตาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๒] ก็ภิกษุแผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร
ภิกษุแผเมตตาจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผูเปน
ที่รักใครชอบใจแลว พึงรักใคร ฉะนั้น
[๗๔๓] ในบทเหลานั้น เมตตา เปนไฉน
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใครในสัตวทั้งหลาย เมตตาเจโต*วิมุตติ อันใด นี้เรียกวาเมตตา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวาจิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยเมตตานี้ ดวยเหตุนั้น

จึงเรียกวา เมตตาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือ
ทิศทักษิณ หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู รักษาอยู
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็
ฉันนั้น ทิศที่ ๓ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่ําก็
ฉันนั้น ทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา
มีอธิบายวา คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้น
เปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมดไมมีสว นเหลือ หาสวนเหลือมิได
คําวา เมตตาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น เมตตา เปนไฉน
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใครในสัตวทั้งหลาย เมตตาเจโต*วิมุตติ อันใด นี้เรียกวา เมตตา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยเมตตานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา เมตตาจิต
บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใด
กวางขวาง จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนั้นไมมีเวร จิตใด
ไมมีเวร จิตนั้นไมมีพยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา อยู
กรุณาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๔] ก็ภิกษุแผกรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร
ภิกษุแผกรุณาจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผูตก
ทุกขไดยากแลว พึงสงสาร ฉะนั้น
[๗๔๕] ในบทเหลานั้น กรุณา เปนไฉน
การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสารในสัตวทั้งหลาย กรุณาเจโต*วิมุตติ อันใด นี้เรียกวา กรุณา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต

จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยกรุณานี้ ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา กรุณาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแกทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศ*ทักษิณ หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา หรือทิศเบื้องขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู รักษาอยู
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู
คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็
ฉันนั้น ทิศที่ ๓ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่ํา
ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องขวางก็ฉันนัน้ ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา
มีอธิบายวา คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้น
เปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมด ไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือมิได
คําวา กรุณาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น กรุณา เปนไฉน
การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสารในสัตวทั้งหลาย กรุณาเจโต*วิมุตติ อันใดนี้เรียกวา กรุณา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยกรุณานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา กรุณาจิต
บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใด
กวางขวาง จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนั้นไมมีเวร จิตใด
ไมมีเวร จิตนั้นไมมีพยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา อยู
มุทิตาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๖] ก็ภิกษุแผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร
ภิกษุแผมุทิตาจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผูเปน
ที่รักใครชอบใจแลว พึงพลอยยินดี ฉะนั้น
[๗๔๗] ในบทเหลานั้น มุทิตา เปนไฉน
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตวทั้งหลาย
มุทิตาเจโตวิมุตติ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา
จิต เปนไฉน

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยมุทิตานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา มุทิตาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ
หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา หรือทิศเบื้องขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา อยู
คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็
ฉันนั้น ทิศที่ ๓ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่ํา
ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องขวางก็ฉันนัน้ ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมู
เหลา มีอธิบายวา คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมู
เหลา นั้น เปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมด ไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือ
มิได
คําวา มุทิตาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น มุทิตา เปนไฉน
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตวทั้งหลาย
มุทิตาเจโตวิมุตติ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยมุทิตานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา มุทิตาจิต
บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใด
กวางขวาง จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนั้นไมมีเวร จิตใด
ไมมีเวร จิตนั้นไมมีพยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
อุเบกขาอัปปมัญญานิเทศ
[๗๔๘] ก็ภิกษุแผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร
ภิกษุแผอุเบกขาจิตไปยังสัตวทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลหนึ่งผูเปน
ที่ชอบใจก็ไมใช ไมเปนที่ชอบใจก็ไมใช แลวพึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา ฉะนั้น
[๗๔๙] ในบทเหลานั้น อุเบกขา เปนไฉน
การวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยในสัตวทั้งหลาย อุเบกขาเจโต-

*วิมุตติ อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อุเบกขาจิต
คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือ
ทิศทักษิณ หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องต่ํา หรือทิศเบื้องขวาง หรือทิศตางๆ
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา อยู
คําวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้น
ทิศที่ ๓ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องต่ําก็ฉันนั้น
ทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา
มีอธิบายวา คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้น
เปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมดไมมีสว นเหลือ หาสวนเหลือมิได
คําวา อุเบกขาจิต มีอธิบายวา อุเบกขา เปนไฉน
การวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยในสัตวทั้งหลาย อุเบกขา*เจโตวิมุตติ อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา
จิต เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวาจิต
จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อุเบกขาจิต
บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใด
กวางขวาง จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตนั้นไมมีเวร จิตใด
ไมมีเวร จิตนั้นไมมีพยาบาท
บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจิตไป
บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา อยู
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
[๗๕๐] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. เมตตา
๒. กรุณา

๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตากุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๕๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่
รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่
สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูและเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต
ดวยเมตตา
เมตตากุศลฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่
รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่
สหรคตดวยเมตตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุต

ดวยเมตตา
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌาน
ที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโต*วิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
เมตตา
กรุณากุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๕๒] กรุณา เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่
สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต*วิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น

อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณากุศลฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยา
ที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยกรุณา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่
สหรคตดวยกรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต*วิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติได
อีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
มุทิตากุศลฌาน จตุกกนัย
[๗๕๓] มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่
พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา
มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต

สมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี
มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโต*วิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตากุศลฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่
พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา
มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่
สหรคตดวยมุทิตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌาน
ที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี
มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติได
อีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโต*วิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา

ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
อุเบกขากุศลฌาน
[๗๕๔] อุเบกขา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌาน
ที่สหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด
การวางเฉย กิรยิ าที่วางเฉย ความวางเฉย อุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา อุเบกขา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขา
[๗๕๕] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตาวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๕๖] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่
สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสม
ไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัย
ใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่
สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร
กุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติ
ผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร

ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูที่ไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก
เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล ซึ่งเปนฌานที่
พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตาวิปากฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่
สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว
ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
เมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่
สหรคตดวยเมตตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร
กุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่
สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร
กุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล อันเปนไปในภายใน เปน
ธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่
รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติได
อีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยะเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
กุศล
เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก
เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล ซึ่งเปนฌานที่
พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยู
เปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตา*เจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
กรุณาวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๕๗] กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่
สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสม
ไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น

อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่
สหรคตดวยกรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร*กุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติ
ผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติได
อีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนาม
กาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาว
สรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก
เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล ซึ่งเปนฌานที่
พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร
กรุณาเจโตวิมตุ ติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณาวิปากฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มี
ในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ได
สั่งสมไวแลวนัน้ แล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน

สมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยกรุณา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศล*กรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณา*เจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌาน
ที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก
วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอัน
เกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาว*ธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศล*กรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติ
ผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
กุศล
เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก
เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล ซึ่งเปนฌานที่พระ
อริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูที่ไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยู
เปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิรยิ าที่สงสาร ความสงสาร กรุณา*เจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา

มุทิตาวิปากฌาน จตุกกนัย
[๗๕๘] มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวย
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่
สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลวไดสั่ง
สมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร*กุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปน
ธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ า
ที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา
มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก
เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล ซึ่งเปนฌานที่
พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ

อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอย
ยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่
เหลือ เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตาวิปากฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบ
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่
สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่ง
สมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ใน
สมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยมุทิตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร*กุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนัน้ แล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความ
พลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ บรรลุตติยฌาน
ที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิด
แตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศล*กรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติ
ผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอย
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติได

อีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย
บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาว
สรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูม ีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ*สัมปชัญญะอยู และเสวยดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยมุทิตา
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล
ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปน
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่
พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา
มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
อุเบกขาวิปากฌาน
[๗๕๙] อุเบกขา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌาน
ที่สหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัย
ใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
ภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยอุเบกขา อันเปนวิบาก เพราะ
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด การวางเฉย กิรยิ าที่วางเฉย ความวางเฉย
อุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขา
[๗๖๐] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตากิริยาฌาน จตุกกนัย
[๗๖๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร

ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทตุ ิยฌานที่สหรคต
ดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ใน
สมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
ตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
เมตตากิริยาฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทตุ ิยฌานที่สหรคต
ดวยเมตตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวย
เมตตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปน
ธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู

ในสมัยใด การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
เมตตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
จตุตถฌานที่สหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด
การรักใคร กิริยาที่รักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา
กรุณากิริยาฌาน จตุกกนัย
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทตุ ิยฌานที่สหรคตดวย
กรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปน
ธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
กรุณา
กรุณา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
ตติยฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด
การสงสาร กิรยิ าที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา

กรุณากิริยาฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทตุ ิยฌานที่สหรคต
ดวยกรุณา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด
การสงสาร กิรยิ าที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวย
กรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปน
ธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยกรุณา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
จตุตถฌานที่สหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด
การสงสาร กิรยิ าที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา
มุทิตากิริยาฌาน จตุกกนัย
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอย
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา

มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทตุ ิยฌานที่สหรคตดวย
มุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปน
ธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่
สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
ตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
มุทิตากิริยาฌาน ปญจกนัย
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอย
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทตุ ิยฌานที่สหรคต
ดวยมุทิตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวย
มุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปน
ธรรมเอกผุดขึ้นแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิรยิ าที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่

สัมปยุตดวยมุทิตา
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวย
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
จตุตถฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น
อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
มุทิตา
อุเบกขากิริยาฌาน
อุเบกขา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล และไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน
มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด การวางเฉย กิรยิ าที่วางเฉย ความ
วางเฉย อุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขา
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๗๖๒] อัปปมัญญา ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ แผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น
ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง
ก็เชนเดียวกันนี้ แผเมตตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีพยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
๒. แผกรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็
อยางนั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชน
เดียวกันนี้ แผกรุณาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
พยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
๓. แผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น
ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชนเดียวกันนี้
แผมุทิตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท
ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
๔. แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็
อยางนั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องขวาง ก็เชน

เดียวกันนี้ แผอเุ บกขาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
พยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอัปปมัญญา ๔ อัปปมัญญาไหน เปนกุศล อัปปมัญญาไหน เปน
อกุศล อัปปมัญญาไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ อัปปมัญญาไหน เปนสรณะ
อัปปมัญญาไหน เปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๖๓] อัปปมัญญา ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อัปปมัญญา ๓
เปนสุขเวทนาสัมปยุต อุเบกขา เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อัปปมัญญา ๔
เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี อัปป*มัญญา ๔ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี
เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี อุเบกขา เปนอวิตักกาวิจาระ
อัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะ
กลาวไมไดวาเปนปติสหคตะก็มี อุเบกขา เปนอุเปกขาสหคตะ อัปปมัญญา ๔
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ อัปปมัญญา ๔ เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี
อัปปมัญญา ๔ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อัปปมัญญา ๔ เปนมหัคคตะ กลาวไมได
วา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะ
อัปปมัญญา ๔ เปนมัชฌิมะ อัปปมัญญา ๔ เปนอนิยตะ กลาวไมไดวา แมเปน
มัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ อัปปมัญญา ๔ เปน
อุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี อัปปมัญญา ๔ เปนอดีตก็มี
เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อัปปมัญญา ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี
เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อัปปมัญญา ๔ เปนพหิทธารัมมณะ
อัปปมัญญา ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๗๖๔] เมตตา เปนเหตุ อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุ อัปปมัญญา ๔
เปนสเหตุกะ อัปปมัญญา ๔ เปนเหตุสัมปยุต เมตตา เปนเหตุสเหตุกะ อัปป*มัญญา ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ เมตตา เปน
เหตุเหตุสัมปยุต อัปปมัญญา ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแต
เหตุสัมปยุตตนเหตุ อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ เมตตา กลาวไมไดวา
แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๗๖๕] อัปปมัญญา ๔ เปนสัปปจจยะ อัปปมัญญา ๔ เปนสังขตะ
อัปปมัญญา ๔ เปนอนิทัสสนะ อัปปมัญญา ๔ เปนอัปปฏิฆะ อัปปมัญญา ๔
เปนอรูป อัปปมัญญา ๔ เปนโลกิยะ อัปปมัญญา ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปน
เกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
อัปปมัญญา ๔ เปนโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ เปนสาสวะ อัปปมัญญา ๔
เปนอาสววิปปยุต อัปปมัญญา ๔ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสว*โนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
อัปปมัญญา ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปน
โนคันถะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปน
โนโยคะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปน
โนปรามาสะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนสารัมมณะ อัปปมัญญา ๔ เปนโนจิตตะ
อัปปมัญญา ๔ เปนเจตสิกะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสัมปยุต อัปปมัญญา ๔
เปนจิตตสังสัฏฐะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตต*สหภู อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ*ฐานะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อัปปมัญญา ๔ เปนจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อัปปมัญญา ๔ เปนพาหิระ อัปปมัญญา ๔ เปน
นอุปาทา อัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี อัปปมัญญา ๔
เปนนอุปาทานะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๗๖๖] อัปปมัญญา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปน
นภาวนาปหาตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อัปปมัญญา ๔
เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี
อุเบกขา เปนอวิตักกะ อัปปมัญญา ๓ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี อุเบกขา
เปนอวิจาระ อัปปมัญญา ๓ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี อุเบกขา เปน
อัปปติกะ อัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อุเบกขา เปน
นปติสหคตะ อัปปมัญญา ๓ เปนสุขสหคตะ อุเบกขา เปนนสุขสหคตะ อุเบกขา
เปนอุเปกขาสหคตะ อัปปมัญญา ๓ เปนนอุเปกขาสหคตะ อัปปมัญญา ๔
เปนนกามาวจร อัปปมัญญา ๔ เปนรูปาวจร อัปปมัญญา ๔ เปนนอรูปาวจร
อัปปมัญญา ๔ เปนปริยาปนนะ อัปปมัญญา ๔ เปนอนิยยานิกะ อัปปมัญญา ๔
เปนอนิยตะ อัปปมัญญา ๔ เปนสอุตตระ อัปปมัญญา ๔ เปนอรณะ ฉะนี้แล

ปญหาปุจฉกะ จบ
อัปปมัญญาวิภังค จบบริบูรณ
๑๔. สิกขาปทวิภังค
อภิธรรมภาชนีย
แจกสิกขาบท ๕ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยที่ ๑
[๗๖๗] สิกขาบท ๕ คือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท
๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
[๗๖๘] ในสิกขาบท ๕ นั้น ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปน
ไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นใน
สมัยใด การงด การเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทํา
ปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลย
ขอบเขตแหงปาณาติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด
ของบุคคลผูงดเวนปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นใน
สมัยใด การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้น อันใด ของ
บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต
มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ

สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต การไมทํา
ปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต
การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจาก
ปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ในสมัยใด การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้น
อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวน
จากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
[๗๖๙] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมิจฉาจา*ราเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรย*มัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นใน
สมัยใด การงด การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
กิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไม
ลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชช*ปมาทัฏฐาน การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด
ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏ*ฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นใน
สมัยใด การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้น อันใด ของ
บุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา*เวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรย*มัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี-

*สิกขาบท
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปยุตตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทํา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิด
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู
งดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี*สิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ในสมัยใด การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้น
อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชช*ปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวย
เจตนา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวน
จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา*เวรมณีสิกขาบท
แจกสิกขาบท ๕ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยที่ ๒
[๗๗๐] สิกขาบท ๕ คือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท
๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
[๗๗๑] ในสิกขาบท ๕ นั้น ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะ

มัชฌิมะ ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสา*ธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ
เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต การ
ไมทําปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณา*ติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวน
จากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ
เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะ
มัชฌิมะ ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสา*ธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ
เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นในสมัยใด การคิดอาน
กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากปาณา*ติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา
ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะ
มัชฌิมะ ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสา*ธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ
เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการ
ชักจูง เปนหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตา*ธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะ

อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ
เกิดขึ้นในสมัยใด การงด การเวน การเลิกละ การงดเวนจากปาณาติบาต กิริยา
ที่ไมทําปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไม
ลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต ในสมัยนั้น
อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี ฯลฯ ธรรมทั้งหลาย
ที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปาณาติ*ปาตาเวรมณีสิกขาบท
[๗๗๒] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมิจฉาจารา*เวรมณีสิกขาบท ฯลฯ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรยมัชช*ปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะ
มัชฌิมะ ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสา*ธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะ
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ
เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นในสมัยใด การงด
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทําสุรา*เมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิด
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู
งดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี
สิกขาบทธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี ฯลฯ ธรรม
ทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิด
ขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เปนหีนะ เปนมัชฌิมะ
ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ

อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ
เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด
การงด การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทํา
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิด
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคล
ผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี
สิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี ฯลฯ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ
ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัย
นั้น นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
ธรรมเปนสิกขา
[๗๗๓] ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา สิกขา
ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวย
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวย
ญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา สิกขา
ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา
ภิกษุเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อ
เขาถึงอรูปภพ ฯลฯ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา สิกขา
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ

[๗๗๔] สิกขาบท ๕ คือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท
๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาสิกขาบท ๕ สิกขาบทไหนเปนกุศล สิกขาบทไหนเปนอกุศล
สิกขาบทไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ สิกขาบทไหนเปนสรณะ สิกขาบทไหน
เปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๗๕] สิกขาบท ๕ เปนกุศลอยางเดียว สิกขาบท ๕ เปนสุขเวทนา*สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สิกขาบท ๕ เปนวิปากธัมมธรรม
สิกขาบท ๕ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ สิกขาบท ๕ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
สิกขาบท ๕ เปนสวิตักกสวิจาระ สิกขาบท ๕ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุข*สหคตะก็มี เปนอุเบกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหา*ตัพพะ สิกขาบท ๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เปน
อาจยคามี สิกขาบท ๕ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สิกขาบท ๕ เปนปริตตะ
สิกขาบท ๕ เปนปริตตารัมมณะ สิกขาบท ๕ เปนมัชฌิมะ สิกขาบท ๕ เปน
อนิยตะ สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ
แมเปนมัคคาธิปติ สิกขาบท ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนอุปปาที สิกขาบท ๕ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี
สิกขาบท ๕ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สิกขาบท ๕ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธา
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สิกขาบท ๕ เปนพหิทธารัมมณะ สิกขาบท ๕
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๗๗๖] สิกขาบท ๕ เปนนเหตุ สิกขาบท ๕ เปนสเหตุกะ สิกขาบท ๕
เปนเหตุสัมปยุต สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแต
สเหตุกนเหตุ สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุ*สัมปยุตตนเหตุ เปนนเหตุสเหตุกะ
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนสัปปจจยะ สิกขาบท ๕ เปนสังขตะ สิกขาบท ๕
เปนอนิทัสสนะ สิกขาบท ๕ เปนอัปปฏิฆะ สิกขาบท ๕ เปนอรูป สิกขาบท ๕

เปนโลกิยะ สิกขาบท ๕ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนโนอาสวะ สิกขาบท ๕ เปนสาสวะ สิกขาบท ๕
เปนอาสววิปปยุต สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแต
สาสวโนอาสวะ สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แม
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เปนแตอาสววิปปยุตตสาสวะ
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนคันถะ
ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนโอฆะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนโยคะ ฯลฯ
สิกขาบท ๕ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ
สิกขาบท ๕ เปนสารัมมณะ สิกขาบท ๕ เปนโนจิตตะ สิกขาบท ๕ เปนเจตสิกะ
สิกขาบท ๕ เปนจิตตสัมปยุต สิกขาบท ๕ เปนจิตตสังสัฏฐะ สิกขาบท ๕
เปนจิตตสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เปนจิตตสหภู สิกขาบท ๕ เปนจิตตานุ*ปริวัตติ สิกขาบท ๕ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เปนจิตตสัง*สัฏฐสมุฏฐานสหภู สิกขาบท ๕ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สิกขาบท ๕
เปนพาหิระ สิกขาบท ๕ เปนนอุปาทา สิกขาบท ๕ เปนอนุปาทินนะ
๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
สิกขาบท ๕ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
สิกขาบท ๕ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สิกขาบท ๕ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
สิกขาบท ๕ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนนภาวนาปหาตัพพ*เหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนสวิตักกะ เปนสวิจาระ สิกขาบท ๕ เปนสัปปติกะก็มี
เปนอัปปติกะก็มี สิกขาบท ๕ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี สิกขาบท ๕
เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี
เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนกามาวจร สิกขาบท ๕ เปนนรูปาวจร
สิกขาบท ๕ เปนนอรูปาวจร สิกขาบท ๕ เปนปริยาปนนะ สิกขาบท ๕ เปน
อนิยยานิกะ สิกขาบท ๕ เปนอนิยตะ สิกขาบท ๕ เปนสอุตตระ สิกขาบท ๕
เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
สิกขาปทวิภังค จบบริบูรณ
๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๗๗๗] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในอรรถ ชือ่ วา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในธรรม
ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติ*ปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปเภทวาร ๕
๑. สัจจวาร
[๗๗๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในทุกข ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในทุกข*สมุทัย ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในทุกขนิโรธ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู
แตกฉานในอันกลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานใน
ญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๒. เหตุวาร
[๗๗๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในเหตุ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในผล
ของเหตุ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๓. ธรรมวาร
[๗๘๐] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเหลาใด เกิดแลว มีแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะ
แลว ปรากฏแลว ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ธรรม

เหลานั้น เกิดแลว มีแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏ
แลว ดวยธรรมเหลาใด ความรูแตกฉานในธรรมเหลานั้น ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๔. ปจจยาการวาร
[๗๘๑] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในชรามรณะ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานใน
เหตุเกิดแหงชรามรณะ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในความดับแหง
ชรามรณะ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึง
ความดับแหงชรามรณะ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม*นิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
[๗๘๒] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในชาติ ฯลฯ ความรูแตกฉานในภพ ฯลฯ ความรู
แตกฉานในอุปาทาน ฯลฯ ความรูแตกฉานในตัณหา ฯลฯ ความรูแตกฉานใน
เวทนา ฯลฯ ความรูแตกฉานในผัสสะ ฯลฯ ความรูแตกฉานในสฬายตนะ ฯลฯ
ความรูแตกฉานในนามรูป ฯลฯ ความรูแตกฉานในวิญญาณ ฯลฯ ความรู
แตกฉานในสังขารทั้งหลาย ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในเหตุเกิด
แหงสังขาร ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในความดับแหงสังขาร ชื่อวา
อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึงความดับแหงสังขาร
ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติ*ปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๕. ปริยัตติธรรมวาร
[๗๘๓] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ในปฏิสัมภิทา ๔ เหลานั้น ธัมมปฏิสัมภิทา เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ ยอมรูแตกฉานซึ่งธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยา*กรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ นี้เรียกวา
ธัมมปฏิสัมภิทา ภิกษุนั้น ยอมรูแตกฉานอรรถแหงภาษิตนั้นๆ วา นี้เปนอรรถ
แหงภาษิตนี้ นี้เปนอรรถแหงภาษิตนี้ นี้เรียกวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย
ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
สุตตันตภาชนีย จบ
อภิธรรมภาชนีย
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘
[๗๘๔] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบาก
แหงธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมี
ดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา
บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้
ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต

ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ความรูแตกฉานใน
ธรรมเหลานี้ ชือ่ วา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น
ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรู
แตกฉานในอันกลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่ง
ญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยรูปาวจรกุศลจิต
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
เปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน
ในวิบากแหงธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานัน้
ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิ*สัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อ
ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยอรูปาวจรกุศลจิต
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง

อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเนวสัญญา*นาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชือ่ วา ธรรมเปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม*นิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณ
ใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น
ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยโลกุตตรกุศลจิต
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
เปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตก
ฉานในวิบากแหงธรรมเหลานัน้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น
ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิ*สัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อ
ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยอกุศลจิต ๑๒
[๗๘๕] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ความรู

แตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรม
เหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉาน
ซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวย*ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส
สัมปยุตดวยปฏิฆะ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจกิ ิจฉา
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวาธรรมเปนอกุศล ความรูแตกฉานใน
ธรรมเหลานี้ ชือ่ วา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น
ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรู
แตกฉานในอันกลาวธัมมนิรตุ ตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉาน
ซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรู
แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
[๗๘๖] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ เกิดขึ้น

เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ
เวทนา สัญญา เจตนา จิต อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรีย
ชีวิตินทรีย หรือนามธรรม ที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม*นิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา
ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โสตวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปน
อารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา
มีรสเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยสุข
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวได
สั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต สุข เอกัคคตาแหงจิต
มนินทรีย สุขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัย
นั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา
อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉาน
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณ
เหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนือ้ ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจร*กุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรีย

ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้
ชื่อวาธรรม เปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม*นิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณ
ใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น
ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรปู เปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจร*กุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย โสมนัสสินทรีย
ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม*นิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา
ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจร
กุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรีย
ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม*นิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณ

ใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น
ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยกามาวจรวิบากจิต ๘
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น
ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุต
ดวยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ...
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น
ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะ
กามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉาน
ในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวย
นิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา
บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้
ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยรูปาวจรวิบากจิต
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา
ไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ

มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรม
เหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉาน
ซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอรูปาวจรวิบากจิต
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเนวสัญญา*นาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัย
นั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคล จึง
บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา อันเปนวิบาก เพราะ
อรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวนั้นแล ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น
ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติ*ปฏิสัมภิทา บุคคลผูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอง
เนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยโลกุตตรวิบากจิต
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมเปนกุศล

โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลว
นั้นแล ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น
ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติ*ปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้นดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อ
ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอกุศลวิบากจิต ๗
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ โสตวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปน
อารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่น
เปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา
มีรสเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยทุกข
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ทุกข เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย
ทุกขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชือ่ วา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา
อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉาน
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณ
เหลานั้นดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนือ้ ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณ
ทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคต

ดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ
เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ
เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย
อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น
ธรรมเหลานี้ ชือ่ วา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา
อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉาน
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณ
เหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนือ้ ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานใน
ญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอเหตุกกิริยาจิต ๓
[๗๘๗] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต
วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม*นิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณ
ใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น
ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใช
กรรมวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใช
กุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปน

อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต
วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัย
เกิดขึ้น แมอื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรู
แตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมี
ดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา
บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยกิรยิ าจิต ๓ ประเภท
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใช
กรรมวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวย
โสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคต
ดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุต
จากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ ยอมเจริญรูปาวจรฌาน ฯลฯ ยอมเจริญ
รูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง จึง
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปน
อัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหง
ธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น
ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซึ่งญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณ
เหลานี้สองเนือ้ ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปฏิภาณ*ปฏิสัมภิทา
[๗๘๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปฏิสัมภิทา ๓ ยอมเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณฝายกามาวจรกุศล
๔ ดวง ในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณฝายกิริยา ๔ ดวง อัตถปฏิสัมภิทา
ยอมเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้ดวย ยอมเกิดในมรรค ๔ ผล ๔ ดวย
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปญหาปุจฉกะ
[๗๘๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาปฏิสัมภิทา ๔ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ
ติกมาติกาวิสัชนา
[๗๙๐] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี เปนสุขเวทนา*สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนวิปากธัมมธรรม
ก็มี เปนแนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อัตถปฏิสัมภิทา เปนวิบากก็มี เปน
วิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนุปา*ทินนุปาทานิยะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนา*นุปาทานิยะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอสังกิลฏิ ฐิสังกิเลสิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปน
สวิตักกสวิจาระ อัตถปฏิสัมภิทา เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
ก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนแนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวา*จยคามินาปจยคามีก็มี อัตถปฏิสัมภิทา เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี
เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อัตถปฏิ*สัมภิทา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓
เปนปริตตะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนปริตตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา
เปนปริตตารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะ
ก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนมัชฌิมะ อัตถปฏิสัมภิทา
เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนิยตะ อัตถปฏิสัมภิทา

เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา กลาวไมไดวา แมเปน
มัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ อัตถปฏิสัมภิทา ไมเปน
มัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคค*เหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ปฏิสัมภิทา ๒ เปนแตมัคคารัมมณะ ไมเปนมัคค*เหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปน
มัคคาธิปติก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา
เปนอุปปาที อัตถปฏิสัมภิทา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาที
ก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา
เปนปจจุปปนนารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๒ เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัม*มณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อัตถปฏิสัมภิทา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปน
อนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัม*มณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปน
อัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา เปน
พหิทธารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑, ๒. เหตุโคจฉกวิสชั นาและจูฬันตรทุกวิสัชนา
[๗๙๑] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนเหตุ เปนสเหตุกะ เปนเหตุสัมปยุต เปน
เหตุสเหตุกะ เปนเหตุเหตุสัมปยุต กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แม
เปนนเหตุอเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอนิทัสสนะ
เปนอัปปฏิฆะ เปนอรูป ปฏิสัมภิทา ๓ เปนโลกิยะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนโลกิยะ
ก็มี เปนโลกุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๗๙๒] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนอาสวะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสาสวะ
อัตถปฏิสัมภิทา เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอาสว*วิปปยุต ปฏิสัมภิทา ๓ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะ
อัตถปฏิสัมภิทา กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะก็มี
กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ กลาวไมไดวา แมเปน
อาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอาสว*วิปปยุตตสาสวะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสว*วิปปยุตตอนาสวะก็มี
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
[๗๙๓] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปน
โนคันถะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนโยคะ

ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนสารัมมณะ เปนโนจิตตะ เปนเจตสิกะ เปนจิตตสัมปยุต
เปนจิตตสังสัฏฐะ เปนจิตตสมุฏฐานะ เปนจิตตสหภู เปนจิตตานุปริวัตติ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐา*นานุปริวัตติ เปนพาหิระ เปนนอุปาทา เปนอนุปาทินนะ ปฏิสัมภิทา ๔ เปน
นอุปาทานะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ
๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๗๙๔] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปน
สวิตักกะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปน
สวิจาระ อัตถปฏิสัมภิทา เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปน
สัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี เปน
สุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะ
ก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนกามาวจร อัตถปฏิสัมภิทา เปนกามาวจรก็มี เปนนกา*มาวจรก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร ปฏิสัมภิทา ๓ เปน
ปริยาปนนะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓
เปนอนิยยานิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี ปฏิสัม*ภิทา ๓ เปนอนิยตะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓
เปนสอุตตระ อัตถปฏิสัมภิทา เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔
เปนอรณะ ฉะนี้แล
ปญหาปุจฉกะ จบ
ปฏิสัมภิทาวิภังค จบบริบูรณ
๑๖. ญาณวิภังค
มาติกา
เอกกมาติกา
[๗๙๕] ญาณวัตถุหมวดละ ๑ คือ วิญญาณ ๕ ๑- เปนนเหตุ เปน
อเหตุกะ เปนเหตุวิปปยุต เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอรูป เปนโลกิยะ
เปนสาสวะ เปนสัญโญชนิยะ เปนคันถนิยะ เปนโอฆนิยะ เปนโยคนิยะ เปน
@๑. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
นีวรณิยะ เปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ เปนสังกิเลสิกะ เปนอัพยากฤต
เปนสารัมมณะ เปนอเจตสิกะ เปนวิบาก เปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกะ เปนนสวิตักกสวิจาระ เปนนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ
เปนนปติสหคตะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหา*ตัพพเหตุกะ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี เปนเนวเสกขนาเสกขะ เปนปริตตะ

เปนกามาวจร เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร เปนปริยาปนนะ เปนโนอปริยาปนนะ
เปนอนิยตะ เปนอนิยยานิกะ เปนอุปปนนมโนวิญญาณวิญเญยยะ เปนอนิจจะ
เปนชราภิภูตะ
วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนปจจุบัน มีอารมณเปนปจจุบัน มีวัตถุเกิดกอน
มีอารมณเกิดกอน มีวัตถุเปนภายใน มีอารมณเปนภายนอก มีวัตถุยังไมแตกดับ
มีอารมณยังไมแตกดับ มีวัตถุตางกัน มีอารมณตางกัน ยอมไมเสวยอารมณของ*กันและกัน ยอมไมเกิดขึ้นเพราะไมนึก ยอมไมเกิดขึ้นเพราะไมทําไวในใจ จะ
เกิดขึ้นโดยไมสับสนกันก็หาไม จะเกิดขึ้นไมกอนไมหลังกันก็หาไม ยอมไมเกิด
ตอจากลําดับของกันและกัน วิญญาณ ๕ ไมมีความคิดนึก บุคคลยอมไมรูแจง
ธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕ วิญญาณ ๕ สักแตวาเปนที่ตกไปแหงอารมณอนั
ใดอันหนึ่ง บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งดวยวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมสําเร็จ
อิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมประกอบ
กายกรรม ไมประกอบวจีกรรม ดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมประกอบกายกรรม ไม
ประกอบวจีกรรมแมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรม
และอกุศลธรรม ดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แม
ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมเขาสมาบัติ ไมออกจากสมาบัติดวย
วิญญาณ ๕ ยอมไมเขาสมาบัติ ไมออกจากสมาบัติ แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
บุคคลยอมไมจตุ ิ ไมเกิดดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมจุติไมเกิด แมตอจากลําดับแหง
วิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน ดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมหลับ ไมตื่น
ไมฝน แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ ปญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ ๕ ตาม
ความเปนจริงดังที่กลาวมานี้ ญาณวัตถุหมวดละ ๑ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ทุกมาติกา
[๗๙๖] ญาณวัตถุหมวดละ ๒ คือ โลกิยปญญา โลกุตตรปญญา
เกนจิวิญเญยยปญญา เกนจินวิญเญยยปญญา สาสวปญญา อนาสวปญญา อาสว*วิปปยุตตสาสวปญญา อาสววิปปยุตตอนาสวปญญา สัญโญชนิยปญญา อสัญ*โญชนิยปญญา สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยปญญา สัญโญชนวิปปยุตตอสัญ*โญชนิยปญญา คันถนิยปญญา อคันถนิยปญญา คันถวิปปยุตตคันถนิยปญญา
คันถวิปปยุตตอคันถนิยปญญา โอฆนิยปญญา อโนฆนิยปญญา โอฆวิปปยุตต*โอฆนิยปญญา โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปญญา โยคนิยปญญา อโยคนิยปญญา
โยควิปปยุตตโยคนิยปญญา โยควิปปยุตตอโยคนิยปญญา นีวรณิยปญญา อนีวร*ณิยปญญา นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยปญญา นีวรณวิปปยุตตอนิวรณิยปญญา ปรา*มัฏฐปญญา อปรามัฏฐปญญา ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐปญญา ปรามาสวิปป*ยุตตอปรามัฏฐปญญา อุปาทินนปญญา อนุปาทินนปญญา อุปาทานิยปญญา

อนุปาทานิยปญญา อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปญญา อุปาทานวิปปยุตตอนุ*ปาทานิยปญญา สังกิเลสิกปญญา อสังกิเลสิกปญญา กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิก*ปญญา กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปญญา สวิตักกปญญา อวิตักกปญญา สวิจาร*ปญญา อวิจารปญญา สัปปติกปญญา อัปปติกปญญา ปติสหคตปญญา นปติ*สหคตปญญา สุขสหคตปญญา นสุขสหคตปญญา อุเปกขาสหคตปญญา
นอุเปกขาสหคตปญญา กามาวจรปญญา นกามาวจรปญญา รูปาวจรปญญา
นรูปาวจรปญญา อรูปาวจรปญญา นอรูปาวจรปญญา ปริยาปนนปญญา อปริยา*ปนนปญญา นิยยานิกปญญา อนิยยานิกปญญา นิยตปญญา อนิยตปญญา
สอุตตรปญญา อนุตตรปญญา อัตถชาปกปญญา ชาปตัตถปญญา ญาณวัตถุ
หมวดละ ๒ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ติกมาติกา
[๗๙๗] ญาณวัตถุหมวดละ ๓ คือ จินตามยปญญา สุตมยปญญา
ภาวนามยปญญา ทานมยปญญา สีลมยปญญา ภาวนามยปญญา อธิสีลปญญา
อธิจิตตปญญา อธิปญญาปญญา อายโกศล อปายโกศล อุปายโกศล
วิปากปญญา วิปากธัมมธัมมปญญา เนววิปากนวิปากธัมมธัมมปญญา
อุปาทินนุปาทานิยปญญา อนุปาทินนุปาทานิยปญญา อนุปาทินนานุปาทานิยปญญา
สวิตักกสวิจารปญญา อวิตักกวิจารมัตตปญญา อวิตักกาวิจารปญญา ปติสหคต*ปญญา สุขสหคตปญญา อุเปกขาสหคตปญญา อาจยคามินีปญญา อปจยคามินี*ปญญา เนวาจยคามินีนาปจยคามินีปญญา เสกขปญญา อเสกขปญญา เนวเสก*ขนาเสกขปญญา ปริตตปญญา มหัคคตปญญา อัปปมาณปญญา ปริตตรัมมณ*ปญญา มหัคคตารัมมณปญญา อัปปมาณารัมมณปญญา มัคคารัมมณปญญา
มัคคเหตุกปญญา มัคคาธิปตินีปญญา อุปปนนปญญา อนุปปนนปญญา อุปปา*ทินีปญญา อดีตปญญา อนาคตปญญา ปจจุปปนนปญญา อตีตารัมมณปญญา
อนาคตารัมมณปญญา ปจจุปปนนารัมมณปญญา อัชฌัตตปญญา พหิทธาปญญา
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา อัชฌัตตารัมมณปญญา พหิทธารัมมณปญญา
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา
สวิตักกสวิจารปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนว*วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปน
อนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี สวิตักกสวิจารปญญา
เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สวิตักกสวิจาร*ปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินีก็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินี
ก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนา*เสกขะก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปป*มาณะก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี

เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคค*เหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปน
อนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคต
ก็มี เปนปจจุบันก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตา*รัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี
เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สวิตักกสวิจารปญญา เปนอัชฌัตตา*รัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
อวิตักกวิจารมัตตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อวิตักกวิจารมัตตปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อวิตักกวิจารมัตต*ปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินีก็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินี
ก็มี อวิตักกวิจารปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะ
ก็มี อวิตักกวิจารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี
อวิตักกวิจารปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี อวิตักกวิจาร*ปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี
อวิตักกาวิจารปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนว*วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปน
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อวิตักกาวิจารปญญา
เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อวิตักกาวิจาร*ปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินีก็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินี
ก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนา*เสกขะก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี
เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคค*เหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุป*ปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี
เปนปจจุบันก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะ
ก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปน
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอัชฌัตตารัมมณะ
ก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมม*ธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา
เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทา*นิยะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิ*ตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา

เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินีก็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี ปติ*สหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสก*ขนาเสกขะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะ
ก็มี เปนอัปปมาณะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนปริตตารัมมณะ
ก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ปติสหคตปญญา สุข*สหคตปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปนนะก็มี เปน
อุปปาทินีก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี
เปนปจจุบันก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปน
อนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคต*ปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ปติสหคต*ปญญา สุขสหคตปญญา เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี
อุเปกขาสหคตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อุเปกขาสหคต*ปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินีก็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินี*ก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนา*เสกขะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะ
ก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปน
อัปปมาณารัมมณะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะ
ก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปนนะ
ก็มี เปนอุปปาทินีก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปน
ปจจุบันก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี
เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธา
ก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี
เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ญาณวัตถุ หมวดละ ๓
ยอมมี ดวยประการฉะนี้
จตุกกมาติกา
[๗๙๘] ญาณวัตถุหมวดละ ๔ คือ กัมมัสสกตาญาณ สัจจานุโล*มิกญาณ มัคคสมังคิญาณ ผลสมังคิญาณ ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกข*นิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ กามาวจรปญญา รูปาวจรปญญา
อรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ธรรมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ
สัมมติญาณ อาจยโนอปจยปญญา อปจยโนอาจยปญญา อาจยอปจยปญญา

เนวาจยโนอปจยปญญา นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา ปฏิเวธโนนิพพิทาปญญา
นิพพิทาปฏิเวธปญญา เนวนิพพิทาโนปฏิเวธปญญา หานภาคินีปญญา ฐิติภาคินี*ปญญา วิเสสภาคินีปญญา นิพเพธภาคินีปญญา ปฏิสัมภิทา ๔ ปฏิปทา ๔
อารมณ ๔ ชรามรณญาณ ชรามรณสมุทยญาณ ชรามรณนิโรธญาณ ชรามรณ*นิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ชาติญาณ ฯลฯ ภวญาณ ฯลฯ อุปาทานญาณ ฯลฯ
ตัณหาญาณ ฯลฯ เวทนาญาณ ฯลฯ ผัสสญาณ ฯลฯ สฬายตนญาณ ฯลฯ
นามรูปญาณ ฯลฯ วิญญาณญาณ ฯลฯ สังขารญาณ สังขารสมุทยญาณ
สังขารนิโรธญาณ สังขารนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ยอม
มี ดวยประการฉะนี้
ปญจก-ฉักก-สัตตก-อัฏฐก-นวกมาติกา
[๗๙๙] ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ คือ สัมมาสมาธิมีองค ๕ สัมมาสมาธิ
มีญาณ ๕ ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ญาณวัตถุ หมวดละ ๖ คือ ปญญาในอภิญญา ๖ ญาณวัตถุ หมวดละ ๖
ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ญาณวัตถุ หมวดละ ๗ คือ ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ ละ ๗ ญาณวัตถุ
หมวดละ ๗ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ญาณวัตถุ หมวดละ ๘ คือ ปญญาในมรรค ๔ ปญญาในผล ๔ ญาณ*วัตถุ หมวดละ ๘ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ญาณวัตถุ หมวดละ ๙ คือ ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุ
หมวดละ ๙ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ทสกมาติกา
[๘๐๐] ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ คือ พระตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด
จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศ
พรหมจักร กําลังเหลานั้นชื่อวา กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต
กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต เปนไฉน
๑. พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบธรรมที่เปนฐานะโดยความเปน
ฐานะ และธรรมที่ไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง พระ
ตถาคตทรงทราบธรรมที่เปนฐานะโดยความเปนฐานะ และธรรมที่ไมใชฐานะโดย
ความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือ
สีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๒. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบวิบากของกัมมสมาทาน อัน
เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริง โดยฐานะ โดยเหตุ พระตถาคต
ทรงทราบวิบากของกัมมสมาทานอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริง

โดยฐานะ โดยเหตุ แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรง
อาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาท ในบริษัท
ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๓. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบทางไปสูภูมิทั้งปวงตามความ
เปนจริง พระตถาคตทรงทราบทางไปสูภูมิทั้งปวงตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้ก็
เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐาน
อันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปน
กําลังของพระตถาคต
๔. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุ
เปนนานาธาตุ ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุ
เปนนานาธาตุ ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือ
สีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๕. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายมี
อัธยาศัยตางๆ กัน ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายมี
อัธยาศัยตางๆ กัน ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือ
สีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๖. ยังมีขออืน่ อีก พระตถาคตยอมทรงทราบความแกกลาและไมแกกลา
แหงอินทรียของสัตวเหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่น ตามความเปนจริง พระตถาคต
ทรงทราบความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอื่น ของบุคคล
เหลาอื่น ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือ
สีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๗. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความผอง
แผว ความออก แหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง
พระตถาคตทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออก แหงฌาน
วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของ
พระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของ
พระตถาคต
๘. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความระลึกชาติหนหลังได
ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปน
จริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลัง

ใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรง
ประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๙. ยังมีขออืน่ อีก พระตถาคตยอมทรงทราบความจุติและเกิดของสัตว
ทั้งหลายตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบความจุติและเกิดของสัตวทั้งหลาย
ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคต
ทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาท
ในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต
๑๐. ยังมีขออื่นอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความ
เปนจริง พระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเปนจริง แมใด แมขอนี้
ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะ
อันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปน
กําลังของพระตถาคต
พระตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร กําลังเหลานี้ ชื่อวา กําลัง ๑๐
ของพระตถาคต ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ ยอมมีดวยประการฉะนี้
มาติกา จบ
เอกกนิเทศ
[๘๐๑] วิญญาณ ๕ เปนนเหตุทั้งนั้น เปนอเหตุกะทั้งนั้น เปนเหตุ
วิปปยุตทั้งนั้น เปนสัปปจจยะทั้งนั้น เปนสังขตะทั้งนั้น เปนอรูปทั้งนั้น เปน
โลกิยะทั้งนั้น เปนสาสวะทั้งนั้น เปนสัญโญชนิยะทั้งนั้น เปนคันถนิยะทั้งนั้น
เปนโอฆนิยะทั้งนั้น เปนโยคนิยะทั้งนั้น เปนนีวรณิยะทั้งนั้น เปนปรามัฏฐะทั้งนั้น
เปนอุปาทานิยะทั้งนั้น เปนสังกิเลสิกะทั้งนั้น เปนอัพยากฤตทั้งนั้น เปนสารัมมณะ
ทั้งนั้น เปนอเจตสิกะทั้งนั้น เปนวิบากทั้งนั้น เปนอุปาทินนุปาทานิยะทั้งนั้น
เปนอสังกิสิฏฐสังกิเลสิกะทั้งนั้น ไมเปนสวิตักกสวิจาระทั้งนั้น ไมเปนอวิตักก
วิจารมัตตะทั้งนั้น เปนอวิตักกาวิจาระทั้งนั้น ไมเปนปติสหคตะทั้งนั้น เปนเนว*ทัสสนนภาวนาปหาตัพพะทั้งนั้น เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะทั้งนั้น เปน
เนวาจยคามินาปจยคามีทั้งนั้น เปนเนวเสกขนาเสกขะทั้งนั้น เปนปริตตะทั้งนั้น
เปนกามาวจรทั้งนั้น ไมเปนรูปาวจรทั้งนั้น ไมเปนอรูปาวจรทั้งนั้น เปนปริยา*ปนนะทั้งนั้น ไมเปนอปริยาปนนะทั้งนั้น เปนอนิยตะทั้งนั้น เปนอนิยยานิกะทั้งนั้น
เปนอุปปนนมโนวิญญาณวิญเญยยะทั้งนั้น เปนอนิจจะทั้งนั้น เปนชราภิภูตะทั้งนั้น
[๘๐๒] คําวา วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนปจจุบัน มีอารมณเปน
ปจจุบัน นั้น คือ เมื่อวัตถุเกิดขึน้ เมื่ออารมณเกิดขึ้น วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น
คําวา วิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดกอน มีอารมณเกิดกอน นั้น คือ
เมื่อวัตถุเกิดกอน เมื่ออารมณเกิดกอน วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึ้น

คําวา วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนภายใน มีอารมณเปนภายนอก
นั้น คือ วัตถุของวิญญาณ ๕ เปนภายใน อารมณของวิญญาณ ๕ เปนภายนอก
คําวา วิญญาณ ๕ มีวัตถุยังไมแตกดับ มีอารมณยังไมแตกดับ
นั้น คือ วิญญาณ ๕ เกิดขึ้น ในเมื่อวัตถุยงั ไมแตกดับ ในเมื่ออารมณยังไม
แตกดับ
คําวา วิญญาณ ๕ มีวัตถุตางกัน มีอารมณตางกัน นั้น มี
อธิบายวา วัตถุและอารมณของจักขุวิญญาณเปนอยางหนึ่ง วัตถุและอารมณของ
โสตวิญญาณเปนอีกอยางหนึง่ วัตถุและอารมณของฆานวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง
วัตถุ และ อารมณของชิวหาวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง วัตถุและอารมณ ของกาย
วิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเสวยอารมณของกันและกัน นั้น มีอธิบาย
วา โสตวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจักขุวิญญาณก็ยอมไม
เสวยอารมณของโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ
แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวย
อารมณของจักขุวิญญาณ แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเสวย
อารมณของกายวิญญาณ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ ฯลฯ
จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของฆานวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวย
อารมณของชิวหาวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ
แมกายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณยอมไมเสวย
อารมณของกายวิญญาณ แมกายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ แมกายวิญญาณก็ยอมไมเสวย
อารมณของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ แม
กายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของชิวหาวิญญาณ
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิด เพราะไมพิจารณา นั้น คือ เมื่อ
พิจารณาอารมณ วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึ้น
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิด เพราะไมทําไวในใจ นั้น คือ เมื่อ
ทําอารมณไวในใจ วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึ้น
คําวา วิญญาณ ๕ จะเกิดขึ้นโดยไมสับสนกันก็หาไม นั้น คือ
วิญญาณ ๕ ไมเกิดขึ้นตามลําดับของกันและกัน
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิดขึ้นพรอมกัน นั้น คือ วิญญาณ ๕ ไม
เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิดขึ้นตอจากลําดับของกันและกัน นั้น
มีอธิบายวา โสตวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุ-

*วิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่โสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณยอมไมเกิดตอ
จากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ฆานวิญ*ญาณเกิด ชิวหาวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณ
ก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด กายวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับ
ที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด
จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่โสตวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไม
เกิดตอจากลําดับที่ฆานวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่
ชิวหาวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด
แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด โสตวิญญาณยอมไม
เกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่
โสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด แมกาย*วิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ฆานวิญญาณเกิด ชิวหาวิญญาณยอมไมเกิดตอ
จากลําดับที่กายวิญญาณเกิด แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ชิวหาวิญ*ญาณเกิด
คําวา วิญญาณ ๕ ไมมีความคิดนึก นั้น คือ ความนึก ความคิด
ความพิจารณา หรือความกระทําไวในใจ ยอมไมมีแกวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือ
บุคคลยอมไมรแู จงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕
คําวา วิญญาณ ๕ สักแตวาเปนที่ตกไปแหงอารมณอันใดอัน
หนึ่ง นั้น คือ เปนแตสักวาคลองแหงอารมณอันใดอันหนึ่งเทานั้น
คําวา บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมตอจากลําดับแหงวิญ*ญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับ
แหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง ดวยวิญ*ญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง คือ การเดิน
การยืน การนั่ง การนอน ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งแมตอจาก
ลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง
คือ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญ*ญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรม
ดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม วจีกรรม ดวยวิญ*ญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรม

แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม
วจีกรรม แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวย
วิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวยวิญ*ญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แมตอ
จากลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดสมาทานกุศลธรรมและอกุศล*ธรรม แมดวยมโนธาตุตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลไมไดเขาสมาบัติ ไมไดออกจากสมาบัติ ดวย
วิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดเขาสมาบัติ มิไดออกจากสมาบัติ ดวยวิญ*ญาณ ๕
คําวา บุคคลไมไดเขาสมาบัติ ไมไดออกจากสมาบัติ แมตอ
จากลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดเขาสมาบัติ มิไดออกจาก
สมาบัติ แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมจุติ ไมเกิดดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคล
มิไดจุติ มิไดเกิด ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมจุติ ไมเกิดแมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
นั้น คือ บุคคลมิไดจุติ มิไดเกิด แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน ดวยวิญญาณ ๕ นั้น
คือ บุคคลมิไดหลับ มิไดตื่น มิไดฝน ดวยวิญญาณ ๕
คําวา บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน แมตอจากลําดับแหง
วิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดหลับ มิไดตื่น มิไดฝน แมดวยมโนธาตุ
ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕
ความรูเรื่องวิญญาณ ๕ ดังกลาวมานี้ ชื่อวา ปญญาที่แสดงเรื่องของวิญ*ญาณ ๕ ตามความเปนจริง ญาณวัตถุ หมวดละ ๑ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ทุกนิเทศ
[๘๐๓] ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โลกิย*ปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา โลกุตตรปญญา
ปญญาทั้งหมด ชื่อวา เกนจิวิญเญยยปญญา และเกนจินวิญเญยย*ปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สาสวปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนาสวปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อาสววิปปยุตต*สาสวปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อาสววิปปยุตตอนาสว-

*ปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ นั้น ชื่อวา สัญโญ*ชนิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อสัญโญชนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สัญโญชนวิปป*ยุตตสัญโญชนิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา สัญโญชนวิปป*ยุตตอสัญโญชนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา คันถนิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อคันถนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา คันถวิปปยุตต*คันถนิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา คันถวิปปยุตตอคันถนิย*ปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โอฆนิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อโนฆนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โอฆวิปปยุตต*โอฆนิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา โอฆวิปปยุตตอโนฆนิย*ปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โยคนิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อโยคนิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โยควิปปยุตต*โยคนิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา โยควิปปยุตตอโยคนิย*ปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา นีวรณิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนีวรณิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา นีวรณวิปป*ยุตตนีวรณิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา นีวรณวิปปยุตตอนีวร*ณิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา ปรามัฏฐปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อปรามัฏฐปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา ปรามาสวิปป*ยุตตปรามัฏฐปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา ปรามาสวิปปยุตต*อปรามัฏฐปญญา
ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปาทินนปญญา ปญญาในกุศล*ธรรมในภูมิ ๓ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุปา*ทินนปญญา

ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปาทานิยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุปาทานิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปาทานวิปป*ยุตตอุปาทานิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อุปาทานวิปปยุตต*อนุปาทานิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สังกิเลสิก*ปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อสังกิเลสิกปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา กิเลสวิปปยุตต*สังกิเลสิกปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา กิเลสวิปปยุตตอสังกิเล*สิกปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยวิตก ชื่อวา สวิตักกปญญา ปญญาอันปราศจาก
วิตก ชื่อวา อวิตักกปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยวิจาร ชื่อวา สวิจารปญญา ปญญาอันปราศจาก
วิจาร ชื่อวา อวิจารปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ชื่อวา สัปปติกปญญา ปญญาอันปราศจาก
ปติ ชื่อวา อัปปติกปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ชื่อวา ปติสหคตปญญา ปญญาอันปราศจาก
ปติ ชื่อวา นปติสหคตปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยสุข ชื่อวา สุขสหคตปญญา ปญญาอันปราศจาก
สุข ชื่อวา นสุขสหคตปญญา
ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา ชื่อวา อุเปกขาสหคตปญญา ปญญา
อันปราศจากอุเบกขา ชื่อวา นอุเปกขาสหคตปญญา
ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา กามา*วจรปญญา รูปาวจรปญญา อรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ชื่อวา นกา*มาวจรปญญา
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา รูปาวจร*ปญญา กามาวจรปญญา อรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ชื่อวา นรูปา*วจรปญญา
ปญญาในอรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา อรูปา*วจรปญญา กามาวจรปญญา รูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ชื่อวา นอรูปา*วจรปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา ปริยาปนน*ปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อปริยาปนนปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา นิยยานิกปญญา ปญญาในกุศลธรรม

ในภูมิ ๓ ในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อนิยยา*นิกปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา นิยตปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ใน
วิปากธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อนิยตปญญา
ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา สอุตตรปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุตตรปญญา
ในปญญาเหลานั้น อัตถชาปกปญญา เปนไฉน
ปญญาที่เปนกิริยาอัพยากฤตในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต ผู
กําลังยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ผูกําลังยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ชื่อวา อัตถชาปกปญญา
ปญญาที่เปนกิริยาอัพยากฤตในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต เมื่อ
ขณะที่อภิญญาเกิดขึ้นแลว เมื่อขณะที่สมาบัติเกิดขึ้นแลว ชื่อวา ชาปตัตถปญญา
ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ติกนิเทศ
[๘๐๔] ในญาณวัตถุหมวดละ ๓ นั้น จินตามยปญญา เปนไฉน
ในการงานทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในศิลปะทั้งหลายที่ตอง
นอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในวิชาทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี บุคคลมิ
ไดฟงจากผูอื่น ยอมไดกัมมัสสกตาญาณ หรือยอมไดสจั จานุโลมิกญาณ วารูปไม
เที่ยง ดังนี้บาง วาเวทนาไมเที่ยง ดังนี้บาง วาสัญญาไมเที่ยง ดังนี้บาง วาสังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยง ดังนี้บาง วาวิญญาณไมเที่ยง ดังนี้บาง ยอมไดอนุโลมิกญาณ
ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ ธัมมนิชฌานขันติญาณ
อันใด ซึ่งมีลักษณะอยางนั้น นี้เรียกวา จินตามยปญญา
สุตมยปญญา เปนไฉน
ในการงานทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในศิลปะทั้งหลายที่ตอง
นอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในวิชาทั้งหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี บุคคลได
ฟงจากผูอื่นแลว จึงไดกัมมัสสกตาญาณ หรือไดสัจจานุโลมิกญาณ วารูปไมเที่ยง
ดังนี้บาง วาเวทนาไมเที่ยง ดังนี้บาง วาสัญญาไมเที่ยง ดังนี้บาง วาสังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยง ดังนี้บาง วาวิญญาณไมเที่ยง ดังนี้บาง ไดอนุโลมิกญาณ ขันติญาณ
ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ ธัมมนิชฌานขันติญาณ อันใด ซึ่งมี
ลักษณะอยางนั้น นี้เรียกวา สุตมยปญญา
ปญญาของผูเขาสมาบัติแมทั้งหมด เรียกวา ภาวนามยปญญา
[๘๐๕] ทานมยปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภทานเกิดขึ้นแกบุคคลผูใหทาน นี้เรียกวา ทานมยปญญา
สีลมยปญญา เปนไฉน

ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภศีลเกิดขึ้นแกบุคคลผูรักษาศีล นี้เรียกวา สีลมยปญญา
ปญญาของผูเขาสมาบัติแมทั้งหมด เรียกวา ภาวนามยปญญา
[๘๐๖] อธิสีลปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวรศีล นี้เรียกวา อธิสีลปญญา
อธิจิตปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติ และอรูปาวจรสมาบัติ นี้
เรียกวา อธิจิตตปญญา
อธิปญญาปญญา เปนไฉน
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ นี้เรียกวา อธิปญญาปญญา
[๘๐๗] อายโกศล เปนไฉน
บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา เมื่อเราพิจารณาธรรมเหลานี้ อกุศลธรรมที่
ยังไมเกิดขึ้นก็จะไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็จะละได หรือเมื่อเรา
พิจารณาธรรมเหลานี้ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลวก็จะเปนไปเพื่อความภิยโยยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ
บริบูรณ ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในความขอนั้น อันใด นี้เรียกวา อายโกศล
อปายโกศล เปนไฉน
บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา เมื่อเราพิจารณาธรรมเหลานี้ กุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิดขึ้นก็จะไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็จะดับไป หรือเมื่อเรา
พิจารณาธรรมเหลานี้ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแลวก็จะเปนไปเพื่อความภิยโยยิ่ง เพื่อความไพบูลย ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ
ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในความขอนั้น อันใด นี้เรียกวา
อปายโกศล
ปญญาแมทั้งหมด ที่เปนอุบาย แกไขในกิจรีบดวนหรือภัยที่เกิดขึ้นแลวนั้น
เรียกวา อุปายโกศล
[๘๐๘] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ชื่อวา วิปากปญญา ปญญาใน
กุศลธรรมในภูมิ ๔ ชื่อวา วิปากธัมมธัมมปญญา ปญญาในกิริยาอัพยากตธรรม
ในภูมิ ๓ ชื่อวา เนววิปากนวิปากธัมมธัมมปญญา
[๘๐๙] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปาทินนุปาทานิยปญญา
ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อนุปาทิน*นุปาทานิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อนุปาทินนานุปาทานิย-

*ปญญา
[๘๑๐] ปญญาอันสัมปยุตดวยวิตกวิจาร ชื่อวา สวิตักกสวิจารปญญา
ปญญาอันปราศจากวิตกแตสัมปยุตดวยวิจาร ชื่อวา อวิตักกวิจารมัตตปญญา
ปญญาอันปราศจากวิตกวิจาร ชื่อวา อวิตักกาวิจารปญญา
[๘๑๑] ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ชื่อวา ปติสหคตปญญา ปญญาอัน
สัมปยุตดวยสุข ชื่อวา สุขสหคตปญญา ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา ชื่อวา
อุเปกขาสหคตปญญา
[๘๑๒] ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อาจยคามินีปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา อปจยคามินีปญญา ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา เนวาจยคามินีนาปจยคามินีปญญา
[๘๑๓] ปญญาในมรรค ๔ ในผล ๓ ชื่อวา เสกขปญญา ปญญาใน
อรหัตตผลอันเปนสวนเบื้องสูง ชื่อวา อเสกขปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓
ในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา เนวเสกขนา*เสกขปญญา
[๘๑๔] ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา
ปริตตปญญา ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรม รูปาวจรอัพยากตธรรม อรูปาวจร*กุศลธรรม และอรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา มหัคคตปญญา ปญญาในมรรค ๔
ผล ๔ ชื่อวา อัปปมาณปญญา
[๘๑๕] ปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภปริตตธรรมเกิดขึ้น นี้เรียกวา ปริตตารัมมณปญญา
มหัคคตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภมหัคคตธรรมเกิดขึ้น นี้เรียกวา มหัคคตารัมมณปญญา
อัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด ปรารภ
อัปปมาณธรรมเกิดขึ้น นี้เรียกวา อัปปมาณารัมมณปญญา
[๘๑๖] มัคคารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภอริยมรรคเกิดขึ้น นี้เรียกวา มัคคารัมมณปญญา ปญญาในมรรค ๔
ชื่อมัคคเหตุกปญญา
มัคคาธิปตินีปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด กระทําอริยมรรคใหเปนอธิบดีเกิดขึ้น นี้เรียกวา มัคคาธิปตินีปญญา

[๘๑๗] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินี
ก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุปปนนะ ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยา*กตธรรมในภูมิ ๓ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปน
อุปปาทินี
[๘๑๘] ปญญาทั้งหมดนั้นแล เปนอดีตปญญาก็มี เปนอนาคตปญญา
ก็มี เปนปจจุปนนปญญาก็มี
[๘๑๙] อตีตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภธรรมอันเปนอดีตเกิดขึ้น นี้เรียกวา อตีตารัมมณปญญา
อนาคตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภธรรมอันเปนอนาคตเกิดขึ้น นี้เรียกวา อนาคตารัมมณปญญา
ปจจุปนนารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภธรรมอันเปนปจจุบันเกิดขึ้น นี้เรียกวา ปจจุปปนนารัมมณปญญา
[๘๒๐] ปญญาทั้งหมดนั้นแลเปนอัชฌัตตปญญาก็มี เปนพหิทธาปญญา
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาปญญาก็มี
[๘๒๑] อัชฌัตตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภธรรมอันเปนไปภายในเกิดขึ้น นี้เรียกวา อัชฌัตตารัมมณปญญา
พหิทธารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภธรรมอันเปนภายนอกเกิดขึ้น นี้เรียกวา พหิทธารัมมณปญญา
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภธรรมทั้งภายในและภายนอกเกิดขึ้น นี้เรียกวา อัชฌัตตพหิทธา*รัมมณปญญา
ญาณวัตถุ หมวดละ ๓ ยอมมีดวยประการฉะนี้
จตุกกนิเทส
[๘๒๒] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๔ นั้น กัมมัสสกตาญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด มีลักษณะรูอยางนี้วา ทานที่ใหแลวมีผล การบูชาพระรัตนตรัยมีผล โลก
นี้มีอยู โลกหนามีอยู มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตวผูจุติและปฏิสนธิมีอยู สมณ*พราหมณผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นจริงประจักษซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวย

ตนเอง แลวประกาศใหผูอื่นรูท ั่วกัน มีอยูในโลกนี้ ดังนี้ นี้เรียกวา กัมมัสส*กตาญาณ ยกเวนสัจจานุโลมิกญาณ กุศลปญญาที่เปนสาสวะแมทั้งหมด ชื่อวา
กัมมัสสกตาญาณ
สัจจานุโลมิกญาณ เปนไฉน
อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ
ธัมมนิชฌาน ขันติญาณ อันใด มีลักษณะรูอยางนี้ วารูปไมเที่ยงดังนี้บาง วา
เวทนาไมเที่ยงดังนี้บาง วาสัญญาไมเที่ยงดังนี้บาง วาสังขารทั้งหลายไมเที่ยงดังนี้บาง
วาวิญญาณไมเที่ยงดังนี้บาง นี้เรียกวา สัจจานุโลมิกญาณ
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา มัคคสมังคิญาณ
ปญญาในผล ๔ ชื่อวา ผลสมังคิญาณ
[๘๒๓] มัคคสมังคิญาณ ไดแก ความรูแมในทุกขนี้ ความรูแมใน
ทุกขสมุทัยนี้ ความรูแมในทุกขนิโรธนี้ ความรูแมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้
ทุกขญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภทุกขเกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขญาณ
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภทุกขสมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภ*ทุกขนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[๘๒๔] ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา
กามาวจรปญญา ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา
รูปาวจรปญญา ปญญาในอรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อวา
อรูปาวจรปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา อปริยาปนนปญญา
[๘๒๕] ธัมมญาณเปนไฉน
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา ธัมมญาณ
พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงสงนัยคือปจจเวกขณญาณไปในอดีตและอนาคต
ดวยธรรมนี้ที่พระองคทรงรูแ ลว ทรงเห็นแลว ทรงบรรลุแลว ทรงรูแจงแลว
ทรงหยั่งถึงแลววา ในอดีตกาล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งไดรูทกุ ขแลว
ไดรูทุกขสมุทัยแลว ไดรูทุกขนิโรธแลว ไดรทู ุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแลว สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นก็ไดรูทุกขนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็ไดรูทุกข*สมุทัยนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็ไดรูทุกขนิโรธนีเ้ อง สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นก็ไดรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เอง ในอนาคตกาล สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง จักรูทุกข จักรูทุกขสมุทัย จักรูทุกขนิโรธ จักรู
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จักรูท ุกขนี้เอง สมณะ

หรือพราหมณเหลานั้นก็จักรูทกุ ขสมุทัยนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จักรู
ทุกขนิโรธนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จักรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เอง
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในการ
สงนัยคือปจจเวกขณญาณไปนั้น อันใด นี้เรียกวา อันวยญาณ
ปริจจญาณ เปนไฉน
ภิกษุในศาสนานี้ กําหนดรูจิตของสัตวเหลาอื่นของบุคคลเหลาอื่นดวยจิต
(ของตน) คือ จิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะก็รูชัดวา จิต
ปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูชัดวา จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะก็รูชัดวา จิต
ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูชัดวา จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รูชัดวา จิต
ปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูชัดวา จิตหดหู จิตฟุงซานก็รูชัดวา จิตฟุงซาน จิต
เปนมหัคคตะก็รูชัดวา จิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะก็รูชัดวา จิตไมเปน
มหัคคตะ จิตเปนสอุตตระก็รูชัดวา จิตเปนสอุตตระ จิตเปนอนุตตระก็รูชัดวา จิต
เปนอนุตตระ จิตตั้งมั่นก็รูชัดวา จิตตั้งมั่น จิตไมตั้งมั่นก็รูชัดวา จิตไมตั้งมั่น จิต
หลุดพนก็รูชัดวา จิตหลุดพน จิตยังไมหลุดพนก็รูชัดวา จิตยังไมหลุดพน ปญญา
กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในจิตของสัตว
เหลาอื่นของบุคคลเหลาอื่นนั้น อันใด นี้เรียกวา ปริจจญาณ
ยกเวนธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ ปญญาที่เหลือ เรียกวา
สัมมติญาณ
[๘๒๖] อาจย โนอปจยปญญา เปนไฉน
ปญญาในกามาวจรกุศลธรรม ชื่อวา อาจย โนอปจยปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา อปจยโนอาจยปญญา
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรกุศลธรรม ชื่อวา อาจยอปจย*ปญญา ปญญาที่เหลือชื่อวา เนวาจยโนอปจยปญญา
[๘๒๗] นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา เปนไฉน
บุคคลเปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลาย ดวยปญญาใด แตไมได
แทงตลอดอภิญญาและสัจจธรรมทั้งหลาย นีเ้ รียกวา นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา
บุคคลเปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลายนั้นแล ไดแทงตลอด
อภิญญา ดวยปญญา แตไมไดแทงตลอดสัจจธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา ปฏิเวธ*โนนิพพิทาปญญา
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา นิพพิทาปฏิเวธปญญา
ปญญาที่เหลือชื่อวา เนวนิพพิทาโนปฏิเวธปญญา
[๘๒๘] หานภาคินีปญญา เปนไฉน
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม ซานไปยังโยคาวจรบุคคล ผูได
ปฐมฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้นชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรม

นั้น ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยฌานที่ไมมี
วิตกซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทา*ญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตก ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดทุติย*ฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น
ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขาซานไป
ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบ
ดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดตติย*ฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น
ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ
ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญาชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยสุข ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดจตุตถ*ฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น
ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตน*ฌาน ซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทา*ญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูป ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดอากาสา*นัญจายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี สติอันสมควร
แกธรรมนั้น ตั้งมั่น ปญญาชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวย
วิญญาณัญจายตนฌาน ซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสห*รคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ซานไปยังโยคา*วจรบุคคลผูไดวิญญาณัญจายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หาน*ภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามน*สิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนฌาน ซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสสภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา
ชื่อวา นิพเพธภาคินี
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ซานไป ยังโยคา*วจรบุคคลผูไดอากิญจัญญายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หาน*ภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น ตั้งมั่น ปญญา ชื่อวา ฐิติภาคินี สัญญามน*สิการอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ซานไป ปญญา ชื่อวา วิเสส*ภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป

ปญญา ชื่อวา นิพเพธภาคินี
[๘๒๙] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนไฉน
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ความรูแตกฉานในอรรถ ชือ่ วา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานใน
ธรรม ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
เหลานี้ชื่อวา ปฏิสัมภิทา ๔
[๘๓๐] ปฏิปทาปญญา ๔ เปนไฉน
ปฏิปทาปญญา ๔ คือ
๑. ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา
๒. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา
๓. สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา
๔. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา
ในปฏิปทาปญญา ๔ นั้น ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึ้นโดยยากลําบาก รูฐานะ
นั้นก็ชา นี้เรียกวา ทุกขาปปฏิทาทันธาภิญญาปญญา
ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึ้นโดยยากลําบาก แตรูฐานะ
นั้นเร็ว นี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึ้นโดยไมยากลําบาก แต
รูฐานะนั้นชา นี้เรียกวา สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดขึ้นโดยไมยากไมลําบาก รู
ฐานะนั้นก็เร็ว นี้เรียกวา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา
เหลานี้ชื่อวา ปฏิปทาปญญา

[๘๓๑] อารัมมณปญญา ๔ เปนไฉน
อารัมมณปญญา ๔ คือ
๑. ปริตตปริตตารัมมณปญญา
๒. ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา
๓. อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา
๔. อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา
ในอารัมมณปญญา ๔ นั้น ปริตตปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว แผอารมณ
ไปเล็กนอย นี้เรียกวา ปริตตปริตตารัมมณปญญา
ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว แผอารมณ
ไปหาประมาณมิได นี้เรียกวา ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา
อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว แผอารมณไป
เล็กนอย นี้เรียกวา อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา
อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว แผอารมณไป
หาประมาณมิได นี้เรียกวา อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา
เหลานี้เรียกวา อารัมมณปญญา ๔
[๘๓๒] มัคคสมังคิญาณ ไดแก ญาณแมในชรามรณะนี้ ญาณแม
ในชรามรณสมุทัยนี้ ญาณแมในชรามรณนิโรธนี้ ญาณแมในชรามรณนิโรธคา*มินีปฏิปทานี้
ชรามรณญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภชรามรณะเกิดขึ้น นี้เรียกวา ชรามรณญาณ
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภชรามรณสมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกวา ชรามรณสมุทยญาณ ฯลฯ
ปรารภชรามรณนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกวา ชรามรณนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภชรา*มรณนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ
มัคคสมังคิญาณ ไดแก ญาณแมในชาตินี้ ฯลฯ ญาณแมในภพนี้

ฯลฯ ญาณแมในอุปาทานนี้ ฯลฯ ญาณแมในตัณหานี้ ฯลฯ ญาณแมใน
เวทนานี้ ฯลฯ ญาณแมในผัสสะนี้ ฯลฯ ญาณแมในสฬายตนะนี้ ฯลฯ
ญาณแมในนามรูปนี้ ฯลฯ ญาณแมในวิญญาณนี้ ฯลฯ ญาณแมในสังขารนี้
ญาณแมในสังขารนี้สมุทัยนี้ ญาณแมในสังขารนี้โรธนี้ ญาณแมในสังขารนิโรธ*คามินีปฏิปทานี้
ในญาณเหลานั้น สังขารญาณ เปนไฉน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภสังขารทั้งหลายเกิดขึ้น นี้เรียกวา สังขารญาณ
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
อันใด ปรารภสังขารสมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกวา สังขารสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภ
สังขารนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกวา สังขารนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธคามินี
ปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกวา สังขารนิโรธคามินปี ฏิปทาญาณ
ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ปญจกนิเทศ
[๘๓๓] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๕ นั้น สัมมาสมาธิมีองค ๕ เปนไฉน
ปญญาที่แผปติไป ปญญาที่แผสุขไป ปญญาที่แผจิตไป ปญญาที่แผ
แสงสวางไป และปจจเวกขณนิมิต
ปญญาในฌาน ๒ ชื่อวา ปญญาที่แผปติไป ปญญาในฌาน ๓ ชื่อ
วา ปญญาที่แผสุขไป ญาณกําหนดรูจิตของผูอ ื่น ชื่อวา ปญญาที่แผจิตไป
ทิพพจักขุ ชื่อวา ปญญาที่แผแสงสวางไป ปจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคล
ผูออกจากสมาธินั้นๆ ชื่อวา ปจจเวกขณนิมิต นี้เรียกวา สัมมาสมาธิมีองค ๕
[๘๓๔] สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ เปนไฉน
ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบันดวย มีสุขเปนวิบาก
ตอไปดวย ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้ไกลจากกิเลส หาอามิสมิได ญาณ
เกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้ อันบุรุษมีปญญาทราม เสพไมได ญาณเกิดขึ้น
เฉพาะตนวา สมาธินี้สงบ ประณีต ไดความสงบระงับ ไดบรรลุแลวโดยความ
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมบรรลุโดยการขมนิวรณ หามกิเลสดวยจิตที่เปนสสังขาริก
ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนวา ก็เรานั้นแลมีสติเขาสมาธินี้ มีสติออกจากสมาธินี้ นี้
เรียกวา สัมมาสมาธิมีญาณ ๕
ญาณวัตถุหมวดละ ๕ ยอมมีดวยประการฉะนี้
ฉักกนิเทศ
[๘๓๕] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๖ นั้น ปญญาในอภิญญา ๖ เปนไฉน
ปญญาในอภิญญา ๖ คือ
๑. อิทธิวิธญาณ

๒. โสตธาตุวิสุทธิญาณ
๓. ปรจิตตญาณ
๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๕. จุตูปปาตญาณ
๖. อาสวักขยญาณ
เหลานี้ชื่อวา ปญญาในอภิญญา ๖ ญาณวัตถุหมวดละ ๖ ยอมมีดวย
ประการฉะนี้
สัตตกนิเทศ
[๘๓๖] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๗ นั้น ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗
ละ ๗ เปนไฉน
ความรูวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความรูวา เมือ่ ชาติไมมี
ชรามรณะก็ไมมี ความรูวา แมในอดีตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติปจจัย
ความรูวา แมในอดีตกาล เมื่อชาติไมมี ชรามรณะก็ไมมี ความรูวา แมใน
อนาคตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความรูวา แมในอนาคตกาล
เมื่อชาติไมมี ชรามรณก็ไมมี ความรูวา ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้น มีความสิ้น
ไปเปนธรรมดา มีความไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความ
คลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา
ความรูวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
ความรูวา ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ความรูวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา นามรูปเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
ฯลฯ ความรูวา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี
สังขารก็ไมมี ความรูวา แมในอดีตกาลสังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ความ
รูวา แมในอดีตกาล เมื่ออวิชชาไมมี สังขารก็ไมมี ความรูวา แมในอนาคตกาล
สังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ความรูวา แมในอนาคตกาล เมื่ออวิชชาไมมี
สังขารก็ไมมี ความรูวา ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา
เหลานี้ชื่อวา ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ ละ ๗ ญาณวัตถุหมวดละ ๗
ยอมมีดวยประการฉะนี้
อัฏฐกนิเทศ
[๘๓๗] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๘ ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ เปนไฉน
ปญญาในโสดาปตติมรรค ปญญาในโสดาปตติผล ปญญาในสกทาคามิ-

*มรรค ปญญาในสกทาคามิผล ปญญาในอนาคามิมรรค ปญญาในอนาคามิผล
ปญญาในอรหัตตมรรค ปญญาในอรหัตตผล
เหลานี้ชื่อวา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ญาณวัตถุหมวดละ ๘ ยอมมี
ดวยประการฉะนี้
นวกนิเทศ
[๘๓๘] ในญาณวัตถุหมวดละ ๙ นั้น ปญญาในอนุปุพพวิหาร*สมาบัติ ๙ เปนไฉน
ปญญาในปฐมฌานสมาบัติ ปญญาในทุติยฌานสมาบัติ ปญญาในตติย*ฌานสมาบัติ ปญญาในจตุตถฌานสมาบัติ ปญญาในอากาสานัญจายตนสมาบัติ
ปญญาในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ปญญาในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ปญญาใน
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ปจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคล ผูออกจาก
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
เหลานี้ชื่อวา ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุหมวดละ ๙
ยอมมีดวยประการฉะนี้
ทสกนิเทศ
[๘๓๙] ในญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ นั้น ญาณรูธรรมที่เปนฐานะโดยความ
เปนฐานะ และธรรมที่ไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง ของ
พระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอม
ดวยมัคคทิฏฐิ จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนของเที่ยงนั้น ไมใชเหตุ
ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขาร
อะไรๆ โดยความเปนของเที่ยงนั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวย
มัคคทิฏฐิ จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสุขนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย
ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดย
ความเปนสุขนั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวย
มัคคทิฏฐิ จะพึงยึดถือธรรมอะไรๆ โดยความเปนอัตตาตัวตนนั้น ไมใชเหตุ ไม
ใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงยึดถือธรรมอะไรๆ
โดยความเปนอัตตาตัวตนนั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอม
ดวยมัคคทิฏฐิ จะพึงฆามารดานั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได
ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงฆามารดานั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวย

มัคคทิฏฐิ จะพึงฆาบิดา ฯลฯ จะพึงฆาพระอรหันต ฯลฯ จะพึงมีจิตประทุษราย
ยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอขึ้น ฯลฯ จะพึงยังสงฆใหแตกจากกัน ฯลฯ
จะพึงนับถือศาสดาอื่น ฯลฯ จะพึงเกิดในภพที่ ๘ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย
ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่ปุถุชนพึงเกิดในภพที่ ๘ นั้นแล เปน
ฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
๒ พระองคจะพึงอุบัติขึ้นพรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนัน้ ไมใชเหตุ ไมใช
ปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พึงอุบัติขึ้นแตพระองคเดียวในโลกธาตุอันหนึ่งนั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะ
ที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่พระเจาจักรพรรดิ ๒ องคจะ
พึงอุบัติขึ้นพรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใช
ฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่พระเจาจักรพรรดิพึงอุบัติขึ้นแตองคเดียวใน
โลกธาตุอันหนึ่งนั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่หญิงจะพึงเปนพระอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาไดนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรง
ทราบวา ขอที่บุรุษพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดนั้นแล เปนฐานะที่หาได
เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่หญิงจะพึงเปนพระเจา
จักรพรรดิไดนนั้ ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา
ขอที่บุรุษพึงเปนพระเจาจักรพรรดิไดนั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่หญิงจะพึงเกิดเปนพระอินทร
เปนมาร เปนมหาพรหมนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอม
ทรงทราบวา ขอที่บุรุษพึงเกิดเปนพระอินทร เปนมาร เปนมหาพรหม นั้นแล
เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่นา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได
ยอมทรงทราบวา ขอที่กายทุจริตพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ
นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่วจีทุจริต และมโนทุจริตจะ
พึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใช
ฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่วจีทุจริตและมโนทุจริตพึงเกิดผลที่ไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม

นาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะ
ที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่กายสุจริตพึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นา
พอใจ นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่วจีสุจริต และมโนสุจริต
จะพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใช
ปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่วจีสุจริตและมโนสุจริต พึง
เกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะ
ที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกาย*ทุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ
กายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได
ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายทุจริต เบื้องหนาแตความตาย
เพราะกายแตก พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกายทุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจี*ทุจริตและมโนทุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงสุคติ*โลกสวรรค เพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น ไมใชเหตุ ไม
ใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจี*ทุจริตและมโนทุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เพราะกายทุจริตและมโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะ
ที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกาย
สุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก เพราะกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใช
ฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายสุจริต เบื้องหนา
แตความตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกายสุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจี*สุจริตและมโนสุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น ไม
ใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะที่จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอที่บุคคลผูพรั่งพรอม
ดวยวจีสจุ ริตและมโนสุจริต เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงสุคติ*โลกสวรรค เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะ
ที่หาได เปนฐานะที่มีได

พระตถาคต ยอมทรงทราบวา ธรรมเหลาใดๆ เปนเหตุเปนปจจัย ให
ธรรมเหลาใดๆ เกิดขึ้น ธรรมเหลานั้นๆ เปนฐานะ ธรรมเหลาใดๆ ไมเปนเหตุ
ไมเปนปจจัยใหธรรมเหลาใดๆ เกิดขึ้น ธรรมเหลานั้นๆ ไมใชฐานะ ปญญา
กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในธรรมที่เปนฐานะ
และธรรมที่ไมใชฐานะนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูธรรมที่เปนฐานะโดยความเปน
ฐานะ และธรรมที่ไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง ของพระ*ตถาคต
[๘๔๐] ญาณที่รูวิบากของกัมมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ตาม
ความเปนจริง โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง
อันคติสมาบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อันอุปธิ*สมบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อันกาลสมบัติ
หามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อันปโยคสมบัติหามไว
จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยคติวิบัติจึงไดผลก็มี กัมม*สมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยอุปธิวิบัติจึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปน
บาปบางอยาง อาศัยกาลวิบัติจึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัย
ปโยควิบัติจึงใหผลก็มี
กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อันคติวิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี
กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อันอุปธิวบิ ัติหามไว จึงไมใหผลก็มี กัมม*สมาทานอันเปนบุญบางอยาง อันกาลวิบัติหา มไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทาน
อันเปนบุญบางอยาง อันปโยควิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปน
บุญบางอยาง อาศัยคติสมบัติ จึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง
อาศัยอุปธิสมบัติ จึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยกาลสมบัติ
จึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยปโยคสมบัติ จึงใหผลก็มี
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในกัมมสมาทานเหลานั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูวิบากของกัมมสมาทานที่เปนอดีต
อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริง โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต
[๘๔๑] ญาณรูทางไปสูภูมิทั้งปวง ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูนรก
ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ยอมทรงทราบวา
ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูปตติวิสัย ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไป
สูมนุสสโลก ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูเทวโลก ยอมทรง
ทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหถึงนิพพาน

ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในทางไปสูภูมิทั้งปวงนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูทางไปสูภูมิทั้งปวงตามความเปน
จริง ของพระตถาคต
[๘๔๒] ญาณรูโลกอันเปนอเนกธาตุ เปนนานาธาตุ ตามความเปนจริง
ของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบความเปนตางๆ แหงขันธ ยอมทรง
ทราบความเปนตางๆ แหงอายตนะ ยอมทรงทราบความเปนตางๆ แหงธาตุ ชื่อวา
ยอมทรงทราบโลกเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในโลกอันเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูโลกอันเปนอเนก*ธาตุเปนนานาธาตุ ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๓] ญาณรูความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตาม
ความเปนจริงของพระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา สัตวทั้งหลายมีอธั ยาศัยทรามก็มี
สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็มี สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ยอมคบหา
สมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยทราม สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต
ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยประณีต แมในอดีตกาล สัตว
ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ก็ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยทราม
มาแลว สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต ก็ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตว
ที่มีอัธยาศัยประณีตมาแลว แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ก็จัก
คบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยทราม สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัย
ประณีต ก็จักคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยประณีต
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ กันนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความที่สัตว
ทั้งหลายมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๔] ญาณรูความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตว
เหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่น ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบอาสยะ อนุสัย จริต และอัธยาศัย
ของสัตวทั้งหลาย ยอมทรงทราบเหลาสัตวที่มีธุลีคือกิเลสนอย มีธุลีคือกิเลสมาก
มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออ น มีอาการดี มีอาการชั่ว แนะนําใหรูไดงายและ
แนะนําใหรูไดยาก ควรแกการตรัสรูและไมควรแกการตรัสรู
ก็อาสยะของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
ความเห็นวา โลกเที่ยง หรือความเห็นวาโลกไมเที่ยง ความเห็นวาโลก

มีที่สุด หรือความเห็นวาโลกไมมีที่สุด ความเห็นวาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
หรือความเห็นวา ชีพเปนอยางอื่น สรีระก็เปนอยางอื่น ความเห็นวาสัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีก หรือความเห็นวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีก
ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี หรือ
ความเห็นวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิ
ได สัตวทั้งหลายผูอาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิดังที่กลาวมานี้ก็มี หรือสัตวทงั้ หลาย
ไมเขาไปอาศัยสวนสุดทั้ง ๒ นี้ ไดอนุโลมิกขันติ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
ของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มี หรือญาณความรูตามความเปนจริง
นี้เรียกวา อาสยะของสัตวทั้งหลาย
ก็อนุสัยของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
อนุสัย ๗ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย
ราคานุสัยของสัตวทั้งหลาย ยอมนอนเนือ่ งอยูในปยรูป สาตรูปในโลก
ปฏิฆานุสัยของสัตวทั้งหลาย ยอมนอนเนือ่ งอยูในอัปปยรูป อสาตรูปในโลก
อวิชชาตกไปแลวในธรรมทั้ง ๒ นี้ ดวยอาการอยางนี้ มานะ ทิฏฐิ และวิจิกิจฉา
พึงเห็นวาตั้งอยูในที่แหงเดียวกันกับอวิชชานั้น นี้เรียกวา อนุสัยของสัตวทั้งหลาย
จริตของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร อันเปนกามาวจรภูมิ
หรือรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ นี้ชื่อวา จริตของสัตวทั้งหลาย
อัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย เปนไฉน
สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามก็มี สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็มี
สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายที่มี
อัธยาศัยทราม สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตว
ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต แมในอดีตกาล สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ได
คบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามมาแลว สัตวทั้งหลายที่มี
อัธยาศัยประณีต ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตมา
แลว แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม จักคบหาสมาคมเขาใกล
กับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต จักคบหา
สมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต นี้ชื่อวา อัธยาศัยของสัตว
ทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายผูมีธุลีคือกิเลสมากเหลานั้น เปนไฉน
กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ
อุทธัจจะ อหิรกิ ะ อโนตตัปปะ กิเลสวัตถุ ๑๐ เหลานี้ อันสัตวเหลาใด เสพ
มากแลว ทําใหเกิดแลว ทําใหมากแลว เพิ่มพูนขึ้นแลว สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา

ผูมีธุลีคือกิเลสมาก
สัตวทั้งหลายผูมีธุลีคือกิเลสนอยเหลานั้น เปนไฉน
กิเลสวัตถุ ๑๐ เหลานี้ อันสัตวเหลาใดมิไดเสพมากแลว มิไดทําให
เกิดแลว มิไดทําใหมากแลว มิไดเพิ่มพูนขึ้นแลว สัตวเหลานีน้ ั้น ชื่อวา มีธุลี
คือกิเลสนอย
สัตวทั้งหลายผูมีอินทรียอ อ นเหลานั้น เปนไฉน
อินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญิน*ทรีย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันสัตวเหลาใดมิไดเสพใหมากแลว มิไดอบรมแลว
มิไดทําใหมากแลว มิไดเพิ่มพูนขึ้นแลว สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา ผูมีอินทรียออ น
สัตวทั้งหลายผูมีอินทรียแกกลาเหลานั้น เปนไฉน
อินทรีย ๕ เหลานี้ อันสัตวเหลาใดเสพมากแลว อบรมแลว ทําใหมาก
แลว เพิ่มพูนขึ้นแลว สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา ผูมีอินทรียแกกลา
สัตวทั้งหลายผูมีอาการชั่วเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานั้นใด มีอาสยะชั่ว มีอนุสัยชั่ว มีจริตชั่ว มีอัธยาศัยชั่ว มีธุลี
คือกิเลสมาก มีอินทรียออ น สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา มีอาการชั่ว
สัตวทั้งหลายผูมีอาการดีเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานั้นใด มีอาสยะดี มีอนุสัยดี มีจริตดี มีอัธยาศัยดี มีธุลีคือ
กิเลสนอย มีอนิ ทรียแกกลา สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา มีอาการดี
สัตวทั้งหลายที่แนะนําใหรูไดยากเหลานัน้ เปนไฉน
สัตวเหลานั้นใด มีอาการชั่ว สัตวเหลานี้นนั้ ชื่อวา แนะนําใหรูไดยาก
สวนสัตวเหลาใดมีอาการดี สัตวเหลานั้นแล ชื่อวา แนะนําใหรูไดงาย
สัตวทั้งหลายผูไมควรแกการตรัสรูเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานั้นใด ประกอบดวยเครื่องกั้นกาง คือ กรรม ประกอบดวย
เครื่องกั้นกาง คือ กิเลส ประกอบดวยเครื่องกัน้ กาง คือ วิบาก ไมมีศรัทธา ไมมี
ฉันทะ มีปญญาทราม ไมควรเพื่อจะหยั่งลงสูส ัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลาย
ได สัตวเหลานี้นั้น ชื่อวา ผูไมควรแกการตรัสรู
สัตวทั้งหลายผูควรแกการตรัสรูเหลานั้น เปนไฉน
สัตวเหลานั้นใด ไมประกอบดวยเครื่องกั้นกาง คือ กรรม ไมประกอบ
ดวยเครื่องกั้นกาง คือ กิเลส ไมประกอบเครื่องกั้นกาง คือ วิบาก มีศรัทธา มี
ฉันทะ มีปญญา ควรที่จะหยั่งลงสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได สัตว
เหลานี้นั้น ชื่อวา ผูควรแกการตรัสรู
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวทั้งหลายนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ญาณรูความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่น

ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
[๘๔๕] ญาณรูความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหง
ฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง ของพระตถาคต
เปนไฉน
โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก ชื่อวา ฌายี คือโยคาวจรบุคคล
ผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญผิดซึ่งฌานที่ตนไดแลววายังไมไดก็มี โยคาวจร*บุคคลผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญผิดซึ่งฌานที่ตนยังไมไดวาไดแลวก็มี โยคา*วจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญถูกซึ่งฌานที่ตนไดแลววา ไดแลวก็มี
โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญถูกซึ่งฌานที่ตนยังไมไดวา ยังไมได
ก็มี เหลานี้ชื่อวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก
ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔ จําพวก คือ โยคาวจรบุคคลผู
เจริญฌานบางคน เขาฌานชาออกเร็วก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน เขา
ฌานเร็วออกชาก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานชาออกชาก็มี
โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานเร็วออกเร็วก็มี เหลานี้ชื่อวา โยคาวจร*บุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก
ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔ จําพวก คือ โยคาวจรบุคคลผูเจริญ
ฌานบางคน ฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ แตไมฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิ
ก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิ แตไม
ฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ฉลาดกําหนด
สมาธิในสมาธิ และฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน
บางคน ไมฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ และไมฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิก็มี
เหลานี้ชื่อวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก
คําวา ฌาน ไดแกฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
คําวา วิโมกข ไดแกวิโมกข ๘ คือ โยคาวจรบุคคลผูไดรูปฌานโดย
ทําบริกรรมในรูปภายใน ยอมเห็นรูปทั้งหลาย นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๑ โยควจร*บุคคลผูไดรูปฌานโดยทําบริกรรมในรูปภายนอก ยอมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก
นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๒ โยคาวจรบุคคลเปนผูนอมจิตไปวา งามแท นี้จัดเปนวิโมกข
ที่ ๓ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆ*สัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากาสานัญ*จายตนฌาน โดยบริกรรมวา อากาศไมมีที่สุด ดังนี้ อยู นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๔
เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้ อยู นี้จัดเปน
วิโมกขที่ ๕ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจร*บุคคลจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณนอยหนึ่งไมมี ดังนี้

อยู นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๖ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๗ เพราะ
กาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญา
เวทยิตนิโรธ อยู นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๘
คําวา สมาธิ ไดแกสมาธิ ๓ คือ สวิตักกสวิจารสมาธิ อวิตักกวิจาร*มัตตสมาธิ อวิตักกาวิจารสมาธิ
คําวา สมาบัติ ไดแกอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ คือ ปฐมฌานสมาบัติ
ทุติยฌานสมาบัติ ตติยฌานสมาบัติ จตุตถฌานสมาบัติ อากาสานัญจายตนสมาบัติ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตน*สมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
คําวา ความเศราหมอง ไดแกธรรมขางฝายเสื่อม
คําวา ความผองแผว ไดแกธรรมขางฝายวิเศษ
คําวา ความออก ไดแกแมความผองแผว ก็ชื่อวา ความออก แมความ
ออกจากสมาธินั้นๆ ก็ชื่อวา ความออก
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และ
สมาบัติ นั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความเศราหมอง ความผองแผว ความออก
แหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริงของพระตถาคต
[๘๔๖] ญาณรูความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปนจริงของ
พระตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงระลึกชาติหนหลังไดหลายๆ ชาติ คือ ชาติ
หนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบ
ชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง หลายสังวัฏฏกัปปบาง หลายวิวัฏฏกัปปบาง หลายสังวัฏฏวิวัฏฏ*กัปปบาง วาขาพเจาอยูในภพโนน มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีวรรณะอยางนี้
มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุอยางนี้ ขาพเจาจุติจาก
ชาตินั้นแลวไปเกิดในภพโนน ขาพเจาอยูในภพนั้น มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้
มีวรรณะอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุอยางนี้
ขาพเจาจุติจากชาตินั้นแลวมาเกิดในภพนี้ พระตถาคตทรงระลึกชาติหนหลังได
หลายๆ ชาติ พรอมทั้งอาการและอุกเทส ดวยประการฉะนี้
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในความระลึกชาติหนหลังไดนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความระลึกชาติหนหลังได
ตามความเปนจริงของพระตถาคต
[๘๔๗] ญาณรูความจุติและเกิดแหงสัตวทั้งหลายของพระตถา-

*คต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ มีทิพพจักขุอันบริสุทธิ์ลวงเลยจักขุของสามัญ
มนุษย ทรงเห็นเหลาสัตวผูกําลังจุติและเกิด เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ
พรรณทราม ไปสุคติ ไปทุคติ ทรงทราบเหลาสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตว
ทั้งหลายผูเจริญเหลานี้หนอ ประกอบกายทุจริต ประกอบวจีทุจริต ประกอบ
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือเอามิจฉาทิฏฐิกรรม
เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
หรือสัตวผูเจริญเหลานี้ ประกอบกายสุจริต ประกอบวจีสุจริต ประกอบมโน
สุจริต ไมติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนสัมมาทิฏฐิ ถือเอาสัมมาทิฏฐิกรรม
สัตวเหลานั้น เบื้องหนาแตความตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
พระตถาคตมีทิพพจักขุอันบริสุทธิ์ลวงเลยจักขุของสามัญมนุษย ทรงเห็นเหลาสัตว
ผูกําลังจุติและเกิด เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไปสุคติ
ไปทุคติ ทรงทราบเหลาสัตวผเู ปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในความจุติและเกิดแหงสัตวทั้งหลายนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความจุติและเกิด
แหงสัตวทั้งหลายของพระตถาคต
[๘๔๘] ญาณรูความสิ้นอาสวะ ตามความเปนจริงของพระ
ตถาคต เปนไฉน
พระตถาคตในโลกนี้ ทรงรูย ิ่งดวยพระองคเอง ทรงทําใหแจง ทรงเขา
ถึงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป อยู
ในทิฏฐิธรรม
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายนั้น อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความสิ้นอาสวะ
ตามความเปนจริง ของพระตถาคต ฉะนี้แล
ญาณวิภังค จบบริบูรณ
๑๗. ขุททกวัตถุวิภงั ค
มาติกา
เอกกมาติกา
[๘๔๙] ความมัวเมาในชาติ ความมัวเมาในโคตร ความมัวเมาในความ
ไมมีโรค ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว ความมัวเมาในชีวิต ความมัวเมาใน
ลาภ ความมัวเมาในสักการะ ความมัวเมาในการทําความเคารพ ความมัวเมาใน
ความเปนหัวหนา ความมัวเมาในบริวาร ความมัวเมาในโภคสมบัติ ความมัวเมา
ในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี ความมัวเมาในการศึกษา ความมัวเมาใน
ปฏิภาณ ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปน

วัตร ความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น ความมัวเมาในอิริยาบถ ความมัวเมาใน
อิทธิฤทธิ์ ความมัวเมาในยศ ความมัวเมาในศีล ความมัวเมาในฌาน ความมัว
เมาในศิลปะ ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง ความมัวเมาในความมีทรวดทรง
สันทัด ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ
ความมัวเมา ความประมาท ความหัวดือ้ ความแขงดี ความอยากไดเกินประมาณ
ความมักมาก ความปรารถนาลามก การพูดเสียดแทง การพูดเกียดกัน การชอบ
ตกแตง การประพฤติไมสมควร ความไมยินดี ความโงกงวง ความบิดกาย
ความเมาอาหาร ความยอหยอนแหงจิต การหลอกลวง การพูดประจบ การแสดง
นิมิต การพูดติเตียน การแลกเปลี่ยนลาภดวยลาภ ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา
ความสําคัญตนวาเสมอเขา ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตน
วาเลิศกวาเขา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวา
เลวกวาเขา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอ
เขา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ความ
ถือตัว ความดูหมิ่นผูอื่น ความเยอหยิง่ ความดูหมิ่นตัวเอง ความสําคัญวาได
บรรลุธรรมวิเศษ ความสําคัญวามีอัตตาตัวตน ความถือตัวผิด ความคิดถึงญาติ
ความคิดถึงชนบท ความคิดไมตายตัว ความคิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอื่น ความ
คิดเกี่ยวดวยลาภสักการะและชื่อเสียง ความคิดเกี่ยวดวยความไมมีใครดูหมิ่น
ทุกมาติกา
[๘๕๐] โกธะ ความโกรธ อุปนาหะ ความผูกโกรธไว มักขะ ความ
ลบหลูคุณทาน ปลาสะ ความตีเสมอ อิสสา ความริษยา มัจฉริยะ ความ
ตระหนี่ มายา ความเจาเลห สาเถยยะ ความโออวด อวิชชา ความไมรู
ภวตัณหา ความปรารถนาภพ ภวทิฏฐิ ความเห็นวาเกิด วิภวทิฏฐิ ความเห็นวา
ไมเกิด สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาไมเที่ยง อันต*วาทิฏฐิ ความเห็นวามีที่สุด อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นวาไมมที ี่สุด ปุพพันตา*นุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอนาคต
อหิริกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอ
การประพฤติทุจริต โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา ความเปนผูมี
มิตรชั่ว อนาชชวะ ความไมซื่อตรง อมัททวะ ความไมออนโยน อขันติ ความ
ไมอดทน อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม อสาขัลยะ ความไมมีวาจาออนหวาน
อัปปฏิสันถาระ ความไมมีการปฏิสันถาร อินทริยอคุตตทวารตา ความเปนผูไม
สํารวมในอินทรีย ๖ โภชนอมัตตัญุตา ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร
มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
สีลวิปตติ ความวิบัติแหงศีล ทิฏฐิวิปตติ ความวิบัติแหงทิฏฐิ อัชฌัตตสัญโญ-

*ชนะ สัญโญชนภายใน พหิทธาสัญโญชนะ สัญโญชนภายนอก
ติกมาติกา
[๘๕๑] อกุศลมูล ๓ อกุศลวิตก ๓ อกุศลสัญญา ๓ อกุศลธาตุ ๓
ทุจริต ๓ อาสวะ ๓ สัญโญชน ๓ ตัณหา ๓ ตัณหา ๓ แมอีกนัยหนึ่ง ตัณหา ๓
แมอีกนัยหนึ่ง เอสนา ๓ วิธา ๓ ภัย ๓ ตมะ ๓ ติตถายตนะ ๓ กิญจนะ ๓
อังคณะ ๓ มละ ๓ วิสมะ ๓ วิสมะ ๓ แมอีกนัยหนึ่ง อัคคิ ๓ กสาวะ ๓ แม
อีกนัยหนึ่ง อัสสาททิฏฐิ ความเห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี อัตตานุทิฏฐิ
ความเห็นผิดวามีอัตตาตัวตน มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด อรติ ความไมยินดี
วิเหสา ความเบียดเบียน อธัมมจริยา ความประพฤติอธรรม โทวจัสสตา
ความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ
อุทธัจจะ ความฟุงซาน โกสัชชะ ความเกียจคราน ปมาทะ ความประมาท
อสันตุฏฐิตา ความไมสันโดษ อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
มหิจฉตา ความมักมาก อหิรกิ ะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต อโนต*ตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต ปมาทะ ความประมาท อนาทริยะ
ความไมเอื้อเฟอ โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตร
ชั่ว อัสสัทธิยะ ความไมเชื่อ อวทัญุตา ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจ
ความตระหนี่อันกระดาง โกสัชชะ ความเกียจคราน อุทธัจจะ ความฟุงซาน
อสังวร ความไมสํารวม ทุสสีลยะ ความทุศีล อริยอทัสสนกัมยตา ความไม
อยากเห็นพระอริยเจา สัทธัมมอโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม อุปา*รัมภจิตตตา ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ อสัม*ปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซานแหงจิต อโย*นิโสมนสิการ ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว
เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต
จตุกกมาติกา
[๘๕๒] อาสวะ ๔ คันถะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อุปาทาน ๔ ตัณ*หุปปาทา ๔ อคติคมนะ ๔ วิปริเยสะ ๔ อนริยโวหาร ๔ อนริยโวหาร ๔ แมอีก
นัยหนึ่ง ทุจริต ๔ ทุจริต ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ภัย ๔ ภัย ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ภัย ๔
แมอีกนัยหนึ่ง ภัย ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ทิฏฐิ ๔
ปญจกมาติกา
[๘๕๓] โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ มัจฉริยะ ๕
สังคะ ๕ สัลละ ๕ เจโตขีละ ๕ เจตโสวินิพนั ธะ ๕ นิวรณ ๕ อนันตริยกรรม
๕ ทิฏฐิ ๕ เวร ๕ พยสนะ ๕ โทษแหงความไมอดทน ๕ ภัย ๕ ทิฏฐธัมมนิพ*พานวาทะ ๕
ฉักกมาติกา

[๘๕๔] วิวาทมูล ๖ เคหสิตฉันทราคธรรม ๖ วิโรธวัตถุ ๖ ตัณหา*กายะ ๖ อคารวะ ๖ ปริหานิยธรรม ๖ ปริหานิยธรรม ๖ แมอีกนัยหนึ่ง
โสมนัสสอุปวิจาร ๖ โทมนัสสอุปวิจาร ๖ อุเปกขาอุปวิจาร ๖ เคหสิตโสมนัส
๖ เคหสิตโทมนัส ๖ เคหสิตอุเปกขา ๖ ทิฏฐิ ๖
สัตตกมาติกา
[๘๕๕] อนุสัย ๗ ปริยุฏฐาน ๗ สัญโญชน ๗ อสัทธรรม ๗ ทุจริต ๗
มานะ ๗ ทิฏฐิ ๗
อัฏฐกมาติกา
[๘๕๖] กิเลสวัตถุ ๘ กุสีตวัตถุ ๘ จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ อนริย*โวหาร ๘ มิจฉัตตะ ๘ ปุริสโทษ ๘ อสัญญีวาทะ ๘ เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘
นวกมาติกา
[๘๕๗] อาฆาตวัตถุ ๙ ปุริสมละ ๙ มานะ ๙ ตัณหามูลกธรรม ๙ อิญชิตะ
๙ มัญญิตะ ๙ ผันทิตะ ๙ ปปญจิตะ ๙ สังขตะ ๙
ทสกมาติกา
[๘๕๘] กิเลสวัตถุ ๑๐ อาฆาตวัตถุ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ สัญโญชน
๑๐ มิจฉัตตะ ๑๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐีมีวัตถุ ๑๐
[๘๕๙] ตัณหาวิจริตอาศัยอายตนะภายใน ๑๘ ตัณหาวิจริต อาศัยอายตนะ
ภายนอก ๑๘ ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๓๖
ตัณหาวิจริตเปนอดีต ๓๖ ตัณหาวิจริตเปนอนาคต ๓๖ ตัณหาวิจริตเปน
ปจจุบัน ๓๖ ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘
ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหมชาลสูตร
มาติกา จบ
เอกกนิเทศ
[๘๖๐] ในเอกกมาติกาเหลานั้น ความมัวเมาในชาติ เปนไฉน
ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิรยิ าที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความ
ที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยชาติ นี้เรียกวา ความมัวเมาในชาติ
[๘๖๑] ความมัวเมาในโคตร เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยโคตร
นี้เรียกวา ความมัวเมาในโคตร
ความมัวเมาในความไมมีโรค เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความไมมี
โรค นี้เรียกวา ความมัวเมาในความไมมีโรค
ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว เปนไฉน

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปน
หนุมสาว นี้เรียกวา ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว
ความมัวเมาในชีวิต เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยชีวิต นี้
เรียกวา ความมัวเมาในชีวิต
ความมัวเมาในลาภ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยลาภ นี้
เรียกวา ความมัวเมาในลาภ
ความมัวเมาในสักการะ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยสักการะ
นี้เรียกวา ความมัวเมาในสักการะ
ความมัวเมาในการทําความเคารพ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยการทําความ
เคารพ นี้เรียกวา ความมัวเมาในการทําความเคารพ
ความมัวเมาในความเปนหัวหนา เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปน
หัวหนา นี้เรียกวา ความมัวเมาในความเปนหัวหนา
ความมัวเมาในบริวาร เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยบริวาร นี้
เรียกวา ความมัวเมาในบริวาร
ความมัวเมาในโภคสมบัติ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยโภคสมบัติ
นี้เรียกวา ความมัวเมาในโภคสมบัติ
ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยวรรณะแหง
สรีระและคุณความดี นี้เรียกวา ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี
ความมัวเมาในการศึกษา เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยการศึกษา
นี้เรียกวา ความมัวเมาในการศึกษา
ความมัวเมาในปฏิภาณ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยปฏิภาณ นี้
เรียกวา ความมัวเมาในปฏิภาณ
ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนผู

รัตตัญู นี้เรียกวา ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู
ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวัตร เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนผู
ถือบิณฑบาตเปนวัตร นี้เรียกวา ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวัตร
ความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความไมมี
ใครดูหมิ่น นี้เรียกวา ความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น
ความมัวเมาในอิริยาบถ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยอิริยาบถ นี้
เรียกวา ความมัวเมาในอิริยาบถ
ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยอิทธิฤทธิ์
นี้เรียกวา ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์
ความมัวเมาในยศ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยยศ นี้
เรียกวา ความมัวเมาในยศ
ความมัวเมาในศีล เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยศีล นี้
เรียกวา ความมัวเมาในศีล
ความมัวเมาในฌาน เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยฌาน นี้
เรียกวา ความมัวเมาในฌาน
ความมัวเมาในศิลปะ เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยศิลปะ นี้
เรียกวา ความมัวเมาในศิลปะ
ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมี
ทรวดทรงสูง นี้เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง
ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมี
ทรวดทรงสันทัด นี้เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด
ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม เปนไฉน
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมี
ทรวดทรงงาม นี้เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม

ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ เปนไฉน
ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิรยิ าที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความ
ที่จิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีรางกายบริบูรณ นี้เรียกวา ความมัวเมา
ในความมีรางกายบริบูรณ
[๘๖๒] ความมัวเมา เปนไฉน
ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิรยิ าที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความ
ที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด นี้เรียกวา ความมัวเมา
[๘๖๓] ความประมาท เปนไฉน
ความปลอยจิตไป ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไป ในกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต หรือในกามคุณ ๕ หรือความกระทําโดยไมเคารพ ความกระทําโดยไม
ติดตอ ความกระทําไมมั่นคง ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความ
ทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความ
ไมตั้งใจจริง ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย
ความประมาท กิริยาที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะเชนวานี้
นี้เรียกวา ความประมาท
[๘๖๔] ความหัวดื้อ เปนไฉน
ความหัวดื้อ กิริยาที่หัวดื้อ สภาพที่หัวดื้อ ความแข็งกระดาง ความ
หยาบคาย ความถือรั้น ความไมออนโยน อันใด นี้เรียกวา ความหัวดือ้
[๘๖๕] ความแขงดี เปนไฉน
ความแขงดี ความแขงขึ้นหนา กิริยาที่แขงดี กิริยาที่แขงขึ้นหนา สภาพ
ที่แขงขึ้นหนา อันใด นี้เรียกวา ความแขงดี
[๘๖๖] ความอยากไดเกินประมาณ เปนไฉน
ความอยากไดมากของภิกษุผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจยเภสัช และบริขาร หรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนา
ความมักมาก ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความอยากไดเกินประมาณ
[๘๖๗] ความมักมาก เปนไฉน
ความอยากไดมากของภิกษุผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจยเภสัช และบริขาร หรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนา
ความมักมาก ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความมักมาก
[๘๖๘] ความปรารถนาลามก เปนไฉน

คนบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา
เปนผูมีศรัทธา เปนผูทุศีล ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีศีล เปน
ผูมีการศึกษานอย ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมกี ารศึกษามาก เปน
ผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูชอบ
สงัด เปนผูเกียจคราน ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูปรารภความเพียร
เปนผูมีสติหลงลืม ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมสี ติตั้งมั่น เปนผูมี
จิตไมตั้งมั่น ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีจิตตั้งมั่น เปนผูมีปญญา
ทราม ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีปญญา เปนผูยังไมสิ้นอาสวะ
ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูสิ้นอาสวะ ความปรารถนา การปรารถนา
ความปรารถนาลามก ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหง
จิต อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความปรารถนาลามก
[๘๖๙] การพูดเสียดแทง เปนไฉน
การพูดเสียดแทง สภาพที่พูดเสียดแทง การพูดเปนสี่เหลี่ยมสี่คม กิริยา
ที่พูดเปนสี่เหลี่ยมสี่คม การพูดมีเหลี่ยมมีคู สภาพที่พูดมีเหลี่ยมมีคู อันใด นี้
เรียกวา การพูดเสียดแทง
[๘๗๐] การพูดเกียดกัน เปนไฉน
การพูดเกียดกัน กิริยาที่พูดเกียดกัน สภาพที่พูดเกียดกัน ความละโมภ
กิริยาที่ละโมภ สภาพที่ละโมภ ความถอมตนเพื่อจะได ความตองการสิ่งที่ประณีต
อันใด นี้เรียกวา การพูดเกียดกัน
[๘๗๑] การชอบตกแตง เปนไฉน
การตกแตงจีวร การตกแตงบาตร การตกแตงเสนาสนะ การตกแตงกาย
อันเปอยเนา หรือการตกแตงบริขารภายนอก การประเทืองผิว การเลนหัว การ
ราเริง ความกําหนัดยินดี สภาพที่กําหนัดยินดี ความตกแตง กิริยาที่ตกแตง
อันใด นี้เรียกวา การชอบตกแตง
[๘๗๒] ความประพฤติไมสมควร เปนไฉน
ความไมประพฤติตาม ความประพฤติขัดขืน ความไมเอื้อเฟอ สภาพที่
ไมเอื้อเฟอ ความไมเคารพ ความไมเชื่อฟง ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูควรเคารพ
คือ บิดามารดา พี่ชาย พี่สาว อาจารย อุปชฌายะ พระพุทธเจา หรือสาวก
ของพระพุทธเจา นี้เรียกวา ความประพฤติไมสมควร
[๘๗๓] ความไมยินดี เปนไฉน
ความไมยินดี กิริยาที่ไมยินดี ความไมยินดียิ่ง กิริยาที่ไมยนิ ดียิ่ง ความ
รําคาญ ความกระวนกระวายใจ ในเสนาสนะที่สงัด หรือในอธิกุศลธรรมคือสมถะ
และวิปสสนาอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา ความไมยินดี
[๘๗๔] ความโงกงวง เปนไฉน

ความงวงงุน กิริยาที่งวงงุน สภาพที่ใจงวงงุน ความเกียจคราน กิริยา
ที่เกียจคราน สภาพที่เกียจคราน อันใด นี้เรียกวา ความโงกงวง
[๘๗๕] ความบิดกาย เปนไฉน
ความเหยียดกาย การเหยียดกาย ความโนมกายไปขางหนา ความโนม
กายไปขางหนา ความโนมกายไปรอบๆ ความตั้งตัวตรง ความไมสบายกาย อันใด
นี้เรียกวา ความบิดกาย
[๘๗๖] ความเมาอาหาร เปนไฉน
ความมึนเมาเพราะอาหาร ความอึดอัดเพราะอาหาร ความรอนกระวน
กระวายเพราะอาหาร ความหนักเนื้อหนักตัวเพราะอาหาร อันใด ของผูบริโภค
อาหารแลว นี้เรียกวา ความเมาอาหาร
[๘๗๗] ความยอหยอนแหงจิต เปนไฉน
ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแท
ความถดถอย การยอหยอน กิริยาที่ยอหยอน สภาพที่ยอหยอน การหดหู กิรยิ าที่
หดหู สภาพที่หดหู แหงจิต อันใด นี้เรียกวา ความยอหยอนแหงจิต
[๘๗๘] การหลอกลวง เปนไฉน
การหลอกลวงเกี่ยวดวยการเสพปจจัย การหลอกลวงดวยการพูดเลียบเคียง
หรือการดํารงอิริยาบถ กิริยาที่ดํารงอิริยาบถ ความดํารงอิริยาบถดวยดี ความสยิ้ว
หนา สภาพที่สยิ้วหนา การหลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง สภาพที่หลอกลวง
ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยาก
ครอบงํา นี้เรียกวา การหลอกลวง
[๘๗๙] การพูดประจบ เปนไฉน
การทักทายคนอื่น การแนะนําตัวเอง การพูดปลอบโยน การพูดยกยอง
การพูดเยินยอ การพูดออมคอม การพูดชมเชย การพูดสรรเสริญ การพูด
สรรเสริญบอยๆ การพูดเอาใจใหคนรัก การพูดยกยองเพือ่ ตองการใหเขารัก
การพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถั่ว การเปนผูรับเลี้ยงเด็ก ของภิกษุผูมงุ ลาภ
สักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา อันใด
นี้เรียกวา การพูดประจบ
[๘๘๐] การแสดงนิมิต เปนไฉน
การทํานิมิต ความฉลาดในการทํานิมิต การพูดเกี่ยวดวยปจจัย การพูด
เปนเลศนัย การกระซิบใกลๆ การพูดเลียบเคียง แกชนเหลาอื่น อันใด ของ
ภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา
นี้เรียกวา การแสดงนิมิต
[๘๘๑] การพูดติเตียน เปนไฉน
การดา การพูดขม การนินทา การพูดตําหนิโทษ การกลาวโทษ การ

พูดติเตียน การพูดเหยียดหยาม การพูดใหเสียชื่อเสียง การพูดใหเสียชื่อเสียง
อยางรายแรง การนําเรื่องไปเที่ยวติเตียน การพูดไพเราะตอหนานินทาลับหลัง
แกชนเหลาอื่น อันใด ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนา
ลามก ถูกความอยากครอบงํา นี้เรียกวา การพูดติเตียน
[๘๘๒] การแลกเปลี่ยนลาภดวยลาภ เปนไฉน
ภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความ
อยากครอบงํา นําอามิสที่ไดจากขางนี้ไปใหขางโนน นําอามิสที่ไดจากขางโนนมา
ใหขางนี้ การปรารถนา การเสาะหา การแสวงหา กิริยาที่เที่ยวหา กิริยาที่
แสวงหา ซึ่งอามิสดวยอามิส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา การแลก
เปลี่ยนลาภดวยลาภ
[๘๘๓] ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถือตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ
โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดย
ความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา
หรือโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การ
เทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา
[๘๘๔] ความสําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถือตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ
โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดย
ความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา
โดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน
การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะ
เชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญตนวาเสมอเขา
[๘๘๕] ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ
โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย
โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา
หรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน สภาพที่ดูหมิ่นตน ความ
เกลียดตน ความเกลียดตนยิ่ง สภาพที่เกลียดตนยิ่ง ความดูถูกตน ความดูถูกตน
วาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญตน
วาเลวกวาเขา
[๘๘๖] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเลิศกวาคนอื่นๆ โดย

เหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดย
ความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะ
โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนวาเลิศกวา
คนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
[๘๘๗] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ
โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล
โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดย
วิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกับคน
อื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิรยิ าที่ถือตัว สภาพที่ถอื ตัว การยกตน
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
[๘๘๘] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ โดย
เหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดย
ความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดย
ศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนวา
เลวกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน ความ
เกลียดตน กิริยาที่เกลียดตนยิ่ง สภาพที่เกลียดตนอยางยิ่ง ความดูถูกตน ความ
ดูถูกตนวาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศ
กวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
[๘๘๙] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอเขา ถือตัววาเลิศกวาคนอื่นๆ โดย
เหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ
เขาอาศัยการถือตนวา เลิศกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาที่
ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตน
ขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอ
เขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
[๘๙๐] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอเขา ถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ โดย
เหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ
เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิรยิ าที่

ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตน
ขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอ
เขา สําคัญตนวาเสมอเขา
[๘๙๑] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอเขา ถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ โดย
เหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ
เขาอาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยา
ที่ดูหมิ่นตน สภาพที่ดูหมิ่นตน ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตนยิ่ง สภาพที่
ดูหมิ่นตน ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
[๘๙๒] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเลวกวาเขา ถือตนวาเลิศกวาคนอื่นๆ
โดยอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ
เขาอาศัยการถือตนวาเลิศกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว การถือตัว กิริยาที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น
ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขา
สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
[๘๙๓] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเลวกวาเขา ถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ
โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ
เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิรยิ าที่ถือ
ตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น
ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขา
สําคัญตนวาเสมอเขา
[๘๙๔] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถือตนวาเลวกวาคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใดอยาง
หนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ เขาอาศัยการถือ
ตนวาเลวกวาคนอื่นๆ เชนนั้นแลวดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน
สภาพที่ดูหมิ่นตน ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตน สภาพที่เกลียดตนยิ่ง
ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวา
นี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
[๘๙๕] ความถือตัว เปนไฉน
ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน
ความที่จิตตองการเปนดุจธง การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตตองการ

เปนดุจธง อันใด นี้เรียกวา ความถือตัว
[๘๙๖] ความดูหมิ่นผูอื่น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ดูหมิ่นคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ
โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น
ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความดูหมิ่น
ผูอื่น
[๘๙๗] ความเยอหยิง่ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เบื้องตนถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ ตอมาภายหลัง
ถือตนวาเลิศกวาคนอื่นๆ ไมลดตนใหต่ํากวาคนอื่นๆ โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิรยิ าที่
ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตน
ขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความ
เยอหยิ่ง
[๘๙๘] ความดูหมิ่นตนเอง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ดูหมิ่นตนเอง โดยเหตุอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ
โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดย
ความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา
หรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน สภาพที่ดูหมิ่นตน ความ
เกลียดตน ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา ความดูแคลนตน อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความดูหมิ่นตนเอง
[๘๙๙] ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ เปนไฉน
ความสําคัญวาถึงแลวในธรรมที่ตนยังไมถงึ ความสําคัญวาทําแลวในกิจ
ที่ตนยังไมไดทํา ความสําคัญวาบรรลุแลวในธรรมที่ตนยังไมบรรลุ ความสําคัญวา
ไดทําใหแจงแลว ในธรรมที่ตนยังไมไดทําใหแจง ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่
จิตตองการเปนดุจธง อันใดมีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญวาไดบรรลุ
ธรรมวิเศษ
[๙๐๐] ความสําคัญวามีอัตตาตัวตน เปนไฉน
ความสําคัญในรูป วาเปนตัวเรา ความพอใจในรูปวาเปนตัวเรา ความ
เขาใจในรูปวาเปนตัวเรา ความสําคัญในเวทนาวาตัวเรา ฯลฯ ความสําคัญใน
สัญญาวาเปนตัวเรา ฯลฯ ความสําคัญในสังขารวาเปนตัวเรา ฯลฯ ความ
สําคัญในวิญญาณวาเปนตัวเรา ความพอใจในวิญญาณวาเปนตัวเรา ความเขาใจใน
วิญญาณวาเปนตัวเรา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การ

เทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง อันใด
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญวา มีอัตตา ตัวตน
[๙๐๑] ความถือตัวผิด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถือตนโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือโดยหนาที่
การงานอันลามก โดยศิลปะอันลามก โดยวิทยฐานะอันลามก โดยการศึกษาอัน
ลามก โดยปฏิภาณอันลามก โดยศีลอันลามก โดยวัตรอันลามก โดยศีลและ
วัตรอันลามก หรือโดยทิฏฐิอันลามก ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว
การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตตองการ
เปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความถือตัวผิด
[๙๐๒] ความคิดถึงญาติ เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ
ปรารภถึงหมูญ
 าติ นี้เรียกวา ความคิดถึงญาติ
[๙๐๓] ความคิดถึงชนบท เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ
ปรารภถึงชนบท นี้เรียกวา ความคิดถึงชนบท
[๙๐๔] ความคิดไมตายตัว เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ
ประกอบดวยทุกกรกิริยา หรือประกอบดวยทิฏฐิ นี้เรียกวา ความคิดไมตายตัว
[๙๐๕] ความคิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผอู ื่น เปนไฉน
สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ คลุกคลีกับคฤหัสถอยู มีความรื่นเริง
รวมกัน มีความโศกเศรารวมกัน ถึงคราวสุข สุขดวย ถึงคราวทุกข ทุกขดวย
เมื่อมีกิจที่จะพึงทําเกิดขึ้น ก็พยายามชวยทําดวยตนเอง ความตรึก ความตรึก
อยางแรง ฯลฯ ความดําริผิดอันอิงอาศัยกามคุณ ในการคลุกคลีกับคฤหัสถ
เหลานั้น นี้เรียกวา ความคิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอื่น
[๙๐๖] ความคิดเกี่ยวดวยลาภสักการะและชื่อเสียง เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ
ปรารภลาภสักการะและชื่อเสียง นี้เรียกวา ความคิดเกี่ยวดวยลาภสักการะและ
ชื่อเสียง
[๙๐๗] ความคิดเกี่ยวดวยความไมอยากใหใครดูหมิ่น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ รําพึงวา คนเหลาอืน่ อยาไดดูหมิ่นเรา โดยเหตุ
อยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความ
เปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาที่การงาน โดยศิลปะ
โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา โดยปฏิภาณ ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ
ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ ในความไมอยากใหใครดูหมิ่นนั้น นี้เรียกวา

ความคิดที่เกี่ยวดวยความไมอยากใหใครดูหมิ่น
ทุกนิเทศ
[๙๐๘] ในทุกมาติกาเหลานั้น โกธะ ความโกรธ เปนไฉน
ความโกรธ กิริยาที่โกรธ สภาพที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่
คิดประทุษราย สภาพที่คิดประทุษราย ความคิดปองราย กิรยิ าที่คิดปองราย สภาพ
ที่คิดปองราย ความยินราย ความยินรายอยางแรง ความดุราย ความปากราย
ความไมแชมชื่นแหงจิต อันใด นี้เรียกวา โกธะ ความโกรธ
อุปนาหะ ความผูกโกรธไว เปนไฉน
ความโกรธครั้งแรก ชื่อวา ความโกรธ ความโกรธในเวลาตอมา ชื่อวา
ความผูกโกรธไว ความผูกโกรธไว กิรยิ าที่ผูกโกรธไว สภาพที่ผูกโกรธไว ความ
ตั้งไว ความทรงไว ความดํารงไว ความสั่งสมไว ความผูกพันไว ความยึดมั่นไว
ซึ่งความโกรธ อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อุปนาหะ ความผูกโกรธไว
[๙๐๙] มักขะ ความลบหลูคุณทาน เปนไฉน
ความลบหลูคุณทาน กิริยาที่ลบหลูคุณทาน สภาพที่ลบหลูคุณทาน กิริยา
ที่ดูหมิ่นผูมีบุญคุณ การดูหมิ่นผูมีบุญคุณ อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
มักขะ ความลบหลูคุณทาน
ปลาสะ ความตีเสมอ เปนไฉน
ความตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ สภาพที่ตีเสมอ ความตีตัวเสมอ โดยนํา
ความชนะของตนมาอาง เหตุแหงความวิวาท ความแขงดี ความไมลดละ อันใด
นี้เรียกวา ปลาสะ ความตีเสมอ
[๙๑๐] อิสสา ความริษยา เปนไฉน
ความริษยา กิริยาที่ริษยา สภาพที่ริษยา ความเกียดกัน กิริยาที่เกียดกัน
สภาพที่เกียดกัน ในลาภ สักการะ การทําความเคารพ ความนับถือ การกราบ
ไหว และการบูชา ของผูอื่น อันใด นี้เรียกวา อิสสา ความริษยา
มัจฉริยะ ความตระหนี่ เปนไฉน
มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ อยาง คือ ความตระหนี่ที่อยู ความตระหนี่
ตระกูล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะและความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่
กิริยาที่ตระหนี่ สภาพที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแนน ความปกปด
ความไมเอาใจใส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา มัจฉริยะ ความตระหนี่
[๙๑๑] มายา ความเจาเลห เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ แลวตั้งความ
ปรารถนาลามกไว เพราะมีความตองการปกปดทุจริตนั้นเปนเหตุ คือ ปรารถนาวา
ใครอยารูทันเราเลย ดําริวาใครอยารูทันเราเลย พูดวาใครอยารูท ันเราเลย พยายาม
ดวยกายวาใครอยารูทันเราเลย ความเจาเลห ความเปนคนเจาเลห กิริยาที่ทําให

หลง ความลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความหลีกเลี่ยง ความซอน ความ
ซอนบัง ความปกปด ความปดบัง ความไมเปดเผย ความไมทําใหแจง ความ
ปดมิดชิด การกระทําที่ชั่ว อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา มายา ความเจาเลห
สาเถยยะ ความโออวด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูโออวด เปนผูโ ออวดมาก การโออวด
สภาพที่โออวด ความโออวด ความกระดาง สภาพที่กระดาง การพูดเปนเหลี่ยม
เปนคู สภาพที่พูดเปนเหลี่ยมเปนคู ของบุคคลนั้น อันใด นี้เรียกวา สาเถยยะ
ความโออวด
[๙๑๒] อวิชชา ความไมรู เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา ความไมรู
ภวตัณหา ความปรารถนาภพ เปนไฉน
ความพอใจในภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความ
ปรารถนาในภพ ความเยื่อใยในภพ ความเรารอนในภพ ความสยบในภพ ความ
หมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา ภวตัณหา ความปรารถนาภพ
[๙๑๓] ภวทิฏฐิ ความเห็นวาเกิด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาและโลกจักมี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ
ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ภวทิฏฐิ
ความเห็นวาเกิด
วิภวทิฏฐิ ความเห็นวาไมเกิด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาจักไมมีและโลกจักไมมี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไป
ขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
วิภวทิฏฐิ ความเห็นวาไมเกิด
[๙๑๔] สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาเที่ยงและโลกเที่ยง ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขาง
ทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สัสสต*ทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง
อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาจักขาดสูญและโลกจักขาดสูญ ดังนี้ ทิฏฐิ ความ
เห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้
เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ
[๙๑๕] อันตวาทิฏฐิ ความเห็นวามีที่สุด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตามีที่สุด และโลภมีที่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไป
ขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส ความเห็นวาไมมีที่สุด อันใด มีลักษณะ

เชนวานี้ นี้เรียกวา อันตวาทิฏฐิ ความเห็นวามีที่สุด
อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นวาไมมีที่สุด เปนไฉน
ความเห็นวา อัตตาไมมีที่สุด และโลภไมมที ี่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็น
ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นวาไมมีที่สุด
[๙๑๖] ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภ
สวนอดีตเกิดขึ้น นี้เรียกวา ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต
อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอนาคต เปนไฉน
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภ
สวนอนาคตเกิดขึ้น นี้เรียกวา อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอนาคต
[๙๑๗] อหิริกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่ควรละอาย ความไม
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิริกะ ความ
ไมละอายตอการประพฤติทุจริต
อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่ควรเกรงกลัว ความ
ไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนต*ตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต
[๙๑๘] โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน
กิริยาที่เปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพที่เปนผูวายาก ความยึดถือ
ขางขัดขืน ความพอใจทางโตแยง กิริยาที่ไมเอื้อเฟอ ความไมเอื้อเฟอ ความไม
เคารพ ความไมเชื่อฟง ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตา
ความเปนผูวายาก
ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว เปนไฉน
บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ไมมีศีล มีการศึกษานอย มีความ
ตระหนี่ มีปญญทราม การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การ
คบ การคบดวยดี ความภักดี ความจงรักภักดีแกบุคคลเหลานั้น ความเปนผู
โนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ปาปมิตตตา ความเปนผูมี
มิตรชั่ว
[๙๑๙] อนาชชวะ ความไมซื่อตรง เปนไฉน
ความไมตรง สภาพที่ไมตรง ความคด ความโคง ความงอ อันใด นี้
เรียกวา อนาชชวะ ความไมซื่อตรง
อมัททวะ ความไมออนโยน เปนไฉน

ความไมออนนอม สภาพที่ไมออนนอม ความกระดาง ความหยาบคาย
สภาพที่กระดาง ความแข็งกระดาง ความถือรั้น ความไมออนนอม อันใด นี้
เรียกวา อมัททวะ ความไมออนโยน
[๙๒๐] อขันติ ความไมอดทน เปนไฉน
ความไมอดทน สภาพที่ไมอดทน ความไมอดกลั้น ความดุราย ความปวด
ราย ความไมแชมชื่นแหงจิต อันใด นี้เรียกวา อขันตี ความไมอดทน
อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้ง
ทางกายและทางวาจา นี้เรียกวา อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม ความเปนผูทุศีล
แมทั้งหมด ก็เรียกวา อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม
[๙๒๑] อสาขัลยะ ความเปนผูมีวาจาไมออ นหวาน เปนไฉน
วาจาใด เปนปม หยาบคาย เผ็ดรอนตอผูอนื่ กระทบผูอื่น ยั่วใหโกรธ
ไมเปนไปเพื่อสมาธิ บุคคลพูดวาจาเชนนั้น ความเปนผูมีวาจาไมออนหวาน
ความเปนผูมีวาจาไมสละสลวย ความเปนผูมีวาจาหยาบในลักษณะดังกลาวนั้น
อันใด นี้เรียกวา อสาขัลยะ ความเปนผูมีวาจาไมออนหวาน
อัปปฏิสันถาระ ความไมมีการปฏิสันถาร เปนไฉน
ปฏิสันถาร ๒ คือ อามิสปฏิสันถาร ๑ ธัมมปฏิสันถาร ๑ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไมทําการปฏิสันถาร ดวยอามิสปฏิสันถาร หรือดวยธัมมปฏิสันถาร
นี้เรียกวา อัปปฏิสันถาระ ความไมมีการปฏิสันถาร
[๙๒๒] อินทริยอคุตตทวารตา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖
เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถือ
อนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงํา
บุคคลนั้น ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ
ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรกั ษาจักขุนทรียนั้น ไมสําเร็จการ
สํารวมในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ สูดกลิ่นดวยฆานะแลว
ฯลฯ ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รู
ธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม
ทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมมนินทรียอยู
เพราะการไมสํารวมมนินทรียใ ดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น
ไมรักษามนินทรียนั้น ไมสําเร็จการสํารวมในมนินทรียนั้น
การไมคุมครอง กิรยิ าที่ไมคุมครอง การไมรักษา การไมสํารวม ซึ่ง
อินทรีย ๖ เหลานี้ อันใด นี้เรียกวา อินทริยอคุตตทวารตา ความเปนผูไม
สํารวมในอินทรีย ๖

โภชนอมัตตัญุตา ความไมรูประมาณในโภชนาหาร เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารเพื่อเลน
เพื่อมัวเมา เพื่อใหผิวพรรณสวยงาม เพื่อความอวนพี ความไมสันโดษ ความ
ไมรูประมาณ ความไมพิจารณา ในโภชนาหารนั้น อันใด นี้เรียกวา โภชน*อมัตตัญุตา ความไมรูประมาณในโภชนาหาร
[๙๒๓] มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ เปนไฉน
ความระลึกไมได ความตามระลึกไมได ความหวนระลึกไมได ความ
ระลึกไมได สภาพที่ระลึกไมได สภาพที่ทรงจํา ความเลื่อนลอย ความหลงลืม
อันใด นี้เรียกวา มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
[๙๒๔] สีลวิปตติ ความวิบัติแหงศีล เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้ง
ทางกายและทางวาจา นี้เรียกวา สีลวิปตติ ความวิบัติแหงศีล ความทุศีลแมทั้ง
หมด ก็เรียกวา สีลวิปตติ ความวิบัติแหงศีล
ทิฏฐิวิปตติ ความวิบัติแหงทิฏฐิ เปนไฉน
ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ สมณ
พราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเอง แลวประกาศใหผูอื่นรูได ไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไป
ขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
ทิฏฐิวิปตติ ความวิบัติแหงทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด ก็เรียกวา ทิฏฐิวิปตติ
ความวิบัติแหงทิฏฐิ
[๙๒๕] อัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายใน เปนไฉน
สัญโญชนเบื้องต่ํา ๕ จัดเปนอัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายใน
สัญโญชนเบื้องสูง ๕ จัดเปนพหิทธาสัญโญชนะ สัญโญชนภายนอก
ติกนิเทศ
[๙๒๖] ในติกมาติกาเหลานั้น อกุศลมูล ๓ เปนไฉน
โลภะ โทสะ โมหะ
บรรดาอกุศลมูล ๓ นั้น โลภะ เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี
ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต
ความอยาก ความสยบ ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยู
ความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป ธรรมชาติผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิด

ธรรมชาติผูยังใหเกิดพรอม ธรรมชาติอันรอยรัด ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติ
อันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือนเสนดาย ธรรมชาติอันแผไป
ธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสองปณิธาน ธรรมชาติผูนําไปสูภพ
ตัณหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยื่อใย ความหวงใย
ความผูกพัน การหวัง กิริยาที่หวัง สภาพที่หวัง ความหวังรูป ความหวังเสียง
ความหวังกลิ่น ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย
ความหวังบุตร ความหวังชีวิต ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว ธรรมชาติ
ผูกระซิบยิ่ง การกระซิบ กิริยาที่กระซิบ สภาพที่กระซิบ การละโมภ กิริยาที่
ละโมภ สภาพที่ละโมภ ธรรมชาติที่เปนเหตุซมซานไป ความใครในอารมณดีๆ
ความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินขนาด ความติดใจ กิริยาที่ติดใจ
ความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา ภวตัณหา วิภว*ตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ (คือ ราคะที่สหรคต
ดวยอุจเฉททิฏฐิ) รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา
ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ นิวรณ เครื่องปดบัง
เครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย ความปรารถนา
วัตถุมีอยางตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหง
มาร เบ็ดแหงมาร แดนแหงมาร ตัณหาเหมือนแมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย ตัณหา
เหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ อันใด
นี้เรียกวา โลภะ
โทสะ เปนไฉน
ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเราแลว
ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา ความอาฆาต
ยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้จักทําความเสื่อมเสียแกเรา ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวย
คิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอของเราแลว ความอาฆาต
ยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอของเรา
ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้จักทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักที่ชอบ
พอของเรา ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเจริญแกคนผูไมเปน
ที่รักไมเปนที่ชอบพอของเราแลว ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทํา
ความเจริญแกผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวย
คิดวา ผูนี้จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา หรือความ
อาฆาตยอมเกิดขึ้นในฐานะอันใชเหตุ ความอาฆาตแหงจิต การกระทบกระทั่ง
ความกระทบกระทั่ง ความยินราย ความขุนเคือง การขุนเคือง ความขุนเคือง
อยางแรง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความ
พยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายทางใจ ความโกรธ กิรยิ าที่โกรธ สภาพที่

โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย สภาพที่คิดประทุษราย ความ
คิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย สภาพที่คิดปองราย การยินราย ความยินราย
ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต อันใด มีลักษณะเชนวานี้
นี้เรียกวา โทสะ
โมหะ เปนไฉน
ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความ
ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต
ความไมรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต ความไมรูในธรรมอันเปนปจจัยของกัน
และกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู
ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามเปนจริง ความไมแทงตลอด ความไมถอื เอา
โดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ ความไมพิจารณา การ
ไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง
ความลุมหลง ความหลงไหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสยั
คืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา โมหะ
เหลานี้เรียกวา อกุศลมูล ๓
[๙๒๗] อกุศลวิตก ๓ เปนไฉน
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก
บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยกาม
นี้เรียกวา กามวิตก
พยาบาทวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความ
พยาบาท นี้เรียกวา พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความ
เบียดเบียน นี้เรียกวา วิหิงสาวิตก
เหลานี้เรียกวา อกุศลวิตก ๓
[๙๒๘] อกุศลสัญญา ๓ เปนไฉน
กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา
บรรดาสัญญา ๓ นั้น กามสัญญา เปนไฉน
ความจํา กิริยาที่จํา สภาพที่จํา อันเกี่ยวดวยกาม นี้เรียกวา กามสัญญา
พยาบาทสัญญา เปนไฉน
ความจํา กิริยาที่จํา สภาพที่จํา เกี่ยวดวยพยาบาท นี้เรียกวา พยาบาท

สัญญา
วิหิงสาสัญญา เปนไฉน
ความจํา กิริยาที่จํา สภาพที่จํา อันเกี่ยวดวยความเบียดเบียน นี้เรียกวา
วิหิงสาสัญญา
เหลานี้เรียกวา อกุศลสัญญา ๓
[๙๒๙] อกุศลธาตุ ๓ เปนไฉน
กามธาตุ พยาบาทธาตุ วิหิงสาธาตุ
บรรดาอกุศลธาตุ ๓ นั้น กามธาตุ เปนไฉน
กามวิตก จัดเปนกามธาตุ พยาบาทวิตก จัดเปนพยาบาทธาตุ วิหิงสา
วิตก จัดเปนวิหิงสาธาตุ
บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยกาม
นี้เรียกวา กามวิตก
พยาบาทวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความ
พยาบาท นี้เรียกวา พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก เปนไฉน
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความ
เบียดเบียน นี้เรียกวา วิหิงสาวิตก
เหลานี้เรียกวา อกุศลธาตุ ๓
[๙๓๐] ทุจริต ๓ เปนไฉน
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายทุจริต เปนไฉน
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกวา กายทุจริต
วจีทุจริต เปนไฉน
มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ นี้เรียกวา วจีทุจริต
มโนทุจริต เปนไฉน
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ นี้เรียกวา มโนทุจริต
กายทุจริต เปนไฉน
กายกรรมฝายอกุศล ชื่อวา กายทุจริต
วจีกรรมฝายอกุศล ชื่อวา วจีทุจริต
มโนกรรมฝายอกุศล ชื่อวา มโนทุจริต
บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายกรรมฝายอกุศล เปนไฉน
กายสัญเจตนาฝายอกุศล ชื่อวา กายกรรมฝายอกุศล

วจีสัญเจตนาฝายอกุศล ชื่อวา วจีกรรมฝายอกุศล
มโนสัญเจตนาฝายอกุศล ชื่อวา มโนกรรมฝายอกุศล
เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๓
[๙๓๑] อาสวะ ๓ เปนไฉน
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
บรรดาอาสวะ ๓ นั้น กามาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวา
กามาสวะ
ภวาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา ภวาสวะ
อวิชชาสวะ เปนไฉน
ความไมรูในทุกข ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ นี้เรียกวา
อวิชชาสวะ
เหลานี้เรียกวา อาสวะ ๓
[๙๓๒] สัญโญชน ๓ เปนไฉน
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
บรรดาสัญโญชน ๓ เหลานั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยเจา ไมไดรบั การแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็น
สัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ
ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็นตนในรูป ยอมเห็น
เวทนาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารเปนตน ฯลฯ
ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนใน
วิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา เปนไฉน
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา เคลือบแคลงสงสัยในพระธรรม
เคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ เคลือบแคลงสงสัยในสิกขา เคลือบแคลงสงสัย
ในสวนอดีต เคลือบแคลงสงสัยในสวนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยทั้งในสวนอดีต
และสวนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยในธรรมอันเปนปจจัยของกันและกันและ
อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง สภาพที่
เคลือบแคลง ฯลฯ ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด มีลักษณะเชนวานี้
นี้เรียกวา วิจิกจิ ฉา
สีลัพพตปรามาส เปนไฉน

สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีได
ดวยศีล ดวยวัตร ดวยศีลและวัตร ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส
เหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๓
[๙๓๓] ตัณหา ๓ เปนไฉน
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคต
ดวยภวทิฏฐิ นี้เรียกวา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคต
ดวยอุจเฉททิฏฐิ นี้เรียกวา วิภวตัณหา ตัณหาที่เหลือนอกนั้น เรียกวา กามตัณหา
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบ
ดวยกามธาตุ นี้เรียกวา กามตัณหา
ความกําหนัด ความกําหนัดนักแหงจิต ฯลฯ อันประกอบดวยรูปธาตุและ
อรูปธาตุ เรียกวา ภวตัณหา
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคต
ดวยอุจเฉททิฏฐิ นี้เรียกวา วิภวตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหา ๓
[๙๓๔] ตัณหา ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
กามตัณหา รูปตัณหา อรูปตัณหา
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบ
ดวยกามธาตุ นี้เรียกวา กามตัณหา
รูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบ
ดวยรูปธาตุ นี้เรียกวา รูปตัณหา
อรูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบ
ดวยอรูปธาตุ นี้เรียกวา อรูปตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหา ๓
[๙๓๕] ตัณหา ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
รูปตัณหา อรูปตัณหา นิโรธตัณหา

บรรดาตัณหา ๓ นั้น รูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบ
ดวยรูปธาตุ นี้เรียกวา รูปตัณหา
อรูปตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันประกอบ
ดวยอรูปธาตุ นี้เรียกวา อรูปตัณหา
นิโรธตัณหา เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันสหรคต
ดวยอุจเฉททิฏฐิ นี้เรียกวา นิโรธตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหา ๓
[๙๓๖] เอสนา ๓ เปนไฉน
กาเมสนา ภเวสนา พรหมจริเยสนา
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวา
กาเมสนา
ภเวสนา เปนไฉน
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา
ภเวสนา
พรหมจริเยสนา เปนไฉน
ความเห็นวาโลกเที่ยง หรือความเห็นวาโลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนา
แตตายจะเกิดอีกก็หามิได จะไมเกิดอีกก็หามิได ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขาง
ทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา พรหม*จริเยสนา
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เปนไฉน
ความกําหนัดในกาม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศล
ตั้งอยูในฐานเดียวกันกับความกําหนัดในกามนั้น นี้เรียกวา กาเมสนา
ภเวสนา เปนไฉน
ความกําหนัดในภพ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศล
ตั้งอยูในฐานเดียวกันกับความกําหนัดในภพนั้น นี้เรียกวา ภเวสนา
ความเห็นวาโลกมีที่สุด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศล
ตั้งอยูในฐานเดียวกันกับความเห็นวาโลกมีที่สดุ นั้น นี้เรียกวา พรหมจริเยสนา
เหลานี้เรียกวา เอสนา ๓
[๙๓๗] วิธา ๓ เปนไฉน
ความถือตัววาประเสริฐกวาเขา ความถือตัววาเสมอเขา ความถือตัววา

เลวกวาเขา เหลานี้เรียกวา วิธา ๓
[๙๓๘] ภัย ๓ เปนไฉน
ชาติภัย ชราภัย มรณภัย
บรรดาภัย ๓ นั้น ชาติภัย เปนไฉน
ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุง
แหงจิต เพราะอาศัยความเกิด นี้เรียกวา ชาติภยั
ชราภัย เปนไฉน
ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุง
แหงจิต เพราะอาศัยชรา นี้เรียกวา ชราภัย
มรณภัย เปนไฉน
ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุง
แหงจิต เพราะอาศัยความตาย นี้เรียกวา มรณภัย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๓
[๙๓๙] ตมะ ๓ เปนไฉน
บุคคลยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ปรารภ*อดีตกาล ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ปรารภอนาคตกาล
ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ปรารภปจจุบันกาล
เหลานี้เรียกวา ตมะ ๓
[๙๔๐] ติตถายตนะ ๓ เปนไฉน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็น
อยางนี้วา คนเรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใด
อยางหนึ่ง ยอมไดเสวยสุขทุกขหรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนั้น เพราะไดทําเหตุไว
ในปางกอน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็น
อยางนี้วา คนเรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใด
อยางหนึ่ง ยอมไดเสวยสุขทุกขหรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนั้น เพราะเหตุคือมีผู
เปนใหญสรางให
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็น
อยางนี้วา คนเรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใด
อยางหนึ่ง ยอมไดเสวยสุขทุกขหรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนั้น โดยไมมีเหตุไมมี
ปจจัย
เหลานี้เรียกวา ติตถายตนะ ๓
[๙๔๑] กิญจนะ ๓ เปนไฉน
กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ กิเลสเครื่องกังวลคือโทสะ กิเลสเครื่องกังวล

คือโมหะ เหลานี้เรียกวา กิญจนะ ๓
[๙๔๒] อังคณะ ๓ เปนไฉน
กิเลสเพียงดังเนินคือราคะ กิเลสเพียงดังเนินคือโทสะ กิเลสเพียงดังเนิน
คือโมหะ เหลานี้เรียกวา อังคณะ ๓
[๙๔๓] มละ ๓ เปนไฉน
มลทินคือราคะ มลทินคือโทสะ มลทินคือโมหะ เหลานี้เรียกวา มละ ๓
[๙๔๔] วิสมะ ๓ เปนไฉน
ความไมสม่ําเสมอคือราคะ ความไมสม่ําเสมอคือโทสะ ความไมสม่ํา
เสมอคือโมหะ เหลานี้เรียกวา วิสมะ ๓
[๙๔๕] วิสมะ ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางกาย ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจา
ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจ เหลานี้เรียกวา วิสมะ ๓
[๙๔๖] อัคคิ ๓ เปนไฉน
ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ เหลานี้เรียกวา อัคคิ ๓
[๙๔๗] กสาวะ ๓ เปนไฉน
น้ําฝาดคือราคะ น้ําฝาดคือโทสะ น้ําฝาดคือโมหะ เหลานี้เรียกวากสาวะ ๓
[๙๔๘] กสาวะ ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
น้ําฝาดทางกาย น้ําฝาดทางวาจา น้ําฝาดทางใจ เหลานี้เรียกวา กสาวะ ๓
[๙๔๙] อัสสาททิฏฐิ ความเห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี เปนไฉน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็น
อยางนี้วา กามทั้งหลายไมมีโทษ ดังนี้ เขาจึงบริโภคกาม นี้เรียกวา อัสสาททิฏฐิ
ความเห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี
อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นวามีอัตตาตัวตน เปนไฉน
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยะเจา ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยะเจา ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็น
สัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ
ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็นตนในรูป ยอมเห็น
เวทนาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารเปนตน ฯลฯ
ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนใน
วิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นวามีอัตตาตัวตน
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด เปนไฉน
ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ สมณะ
หรือพราหมณผูรูยิ่งเห็นจริงประจักษซึ่งโลกนี้ และโลกหนาดวยตนเอง แลวประกาศ

ใหผูอื่นรูได ไมมีในโลกนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดย
วิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ จัดเปน
อัสสาททิฏฐิ สักกายทิฏฐิ จัดเปนอัตตานุทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ จัดเปนมิจฉาทิฏฐิ
[๙๕๐] อรติ ความไมยินดี เปนไฉน
ความไมยินดี กิริยาที่ไมยินดี ความไมยินดียิ่ง กิริยาที่ไมยนิ ดียิ่ง ความ
กระสัน ความดิ้นรน ในเสนาสนะอันสงัด หรือในอธิกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
นี้เรียกวา อรติ ความไมยินดี
วิเหสา ความเบียดเบียน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายดวยฝามือบาง กอน
ดินบาง ทอนไมบาง ศาตราบาง เชือกบาง อยางใดอยางหนึ่ง ความบีบคั้น
ความบีบคั้นยิ่ง ความเบียดเบียน ความเบียดเบียนยิ่ง ความทําใหเดือดรอน ความ
ทําใหเดือดรอนยิ่ง ความทํารายสัตวอื่น อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
วิเหสา ความเบียดเบียน
อธัมมจริยา ความประพฤติไมเปนธรรม เปนไฉน
ความประพฤติไมเปนธรรมทางกาย ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางกาย
ความประพฤติไมเปนธรรมทางวาจา ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจา ความ
ประพฤติไมเปนธรรมทางใจ ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจ นี้เรียกวา อธัมม*จริยา ความประพฤติไมเปนธรรม
[๙๕๑] โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน
กิริยาที่เปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพที่เปนผูวายาก ความยึดถือ
ขางขัดขืน ความพอใจทางโตแยง กิริยาที่ไมเอื้อเฟอ ความไมเอื้อเฟอ ความไม
เคารพ ความไมเชื่อฟง ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตา
ความเปนผูวายาก
ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว เปนไฉน
บุคคลเหลาใดไมมีศรัทธา ไมมีศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่
มีปญญาทราม การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดี
ความภักดี ความจงรักภักดีแกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคล
เหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว
นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ เปนไฉน
สัญญาที่เกี่ยวดวยกาม สัญญาที่เกี่ยวดวยพยาบาท สัญญาที่เกี่ยวดวย
ความเบียดเบียน นี้เรียกวา นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ อกุศลสัญญา แม
ทั้งหมด ก็เรียกวา นานัตตสัญญา
[๙๕๒] อุทธัจจะ ความฟุงซาน เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความ

พลานแหงจิต อันใด นี้เรียกวา อุทธัจจะ ความฟุงซาน
โกสัชชะ ความเกียจคราน เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโน*ทุจริต หรือในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมติดตอ
ความทําโดยไมมั่นคง ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้ง
ธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งมั่น
ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา
โกสัชชะ ความเกียจคราน
ปมาทะ ความประมาท เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโน*ทุจริต หรือในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมติดตอ
ความทําโดยไมมั่นคง ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้ง
ธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งมั่น
ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย ความ
ประมาท กิริยาที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
ปมาทะ ความประมาท
[๙๕๓] อสันตุฏฐิตา ความไมสันโดษ เปนไฉน
ความอยากไดมากยิ่ง ของบุคคลผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามไดหรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา
การปรารถนา ความไมสันโดษ ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ
ความกําหนัดนักแหงจิตอันใดมีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อสันตุฏฐิตา ความ
ไมสันโดษ
อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใด
นี้เรียกวา อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
มหิจฉตา ความมักมาก เปนไฉน
ความอยากไดมากยิ่งของบุคคลผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนา*สนะ คิลานปจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามไดหรือดวยกามคุณ ๕ ความ
ปรารถนา การปรารถนา ความมักมาก ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ
ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา มหิจฉตา ความ
มักมาก
[๙๕๔] อหิริกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่ควรละอาย ความไม
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิริกะ ความ

ไมละอายตอการประพฤติทุจริต
อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน
ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่ควรเกรงกลัว ความ
ไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะ
ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต
ปมาทะ ความประมาท เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูน การปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต หรือในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไม
ติดตอ ความไมมั่นคง ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความ
ทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความ
ไมตั้งมั่น ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาทในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย
ความประมาท กิริยาที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะเชนวานี้
นี้เรียกวา ปมาทะ ความประมาท
[๙๕๕] อนาทริยะ ความไมเอื้อเฟอ เปนไฉน
ความไมเอื้อเฟอ สภาพที่ไมเอื้อเฟอ ความไมเคารพ ความไมเชื่อฟง
ความไมถือเอา กิริยาที่ไมถือเอา สภาพที่ไมถือเอา ความไมมีศีล ความไมยําเกรง
อันใด นี้เรียกวา อนาทริยะ ความไมเอื้อเฟอ
โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน
กิริยาที่เปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพที่เปนผูวายาก ความยึดถือ
ขางขัดขืน ความพอใจทางโตแยง ความไมเอื้อเฟอ สภาพที่ไมเอื้อเฟอ ความไม
เคารพ ความไมเชื่อฟง ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตา
ความเปนผูวายาก
ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว เปนไฉน
บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ทุศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่
มีปญญาทราม การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดี
ความภักดี ความจงรักภักดีแกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคล
เหลานั้น อันใด นี้เรียกวาปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว
[๙๕๖] อัสสัทธิยะ ความไมมีศรัทธา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีปญญา ไมมีศรัทธา ไมเชื่อพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ ความไมมีศรัทธา กิริยาที่ไมเชื่อ กิริยาที่ไมปลงใจเชื่อ
ความไมเลื่อมใสยิ่ง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อัสสัทธิยะ ความ
ไมมีศรัทธา
อวทัญุตา ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจความตระหนี่
อันกระดาง เปนไฉน

มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ คือ อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ที่อยู
กุลมัจฉริยะ ความตระหนี่ตระกุล ลาภมัจฉริยะ ความตระหนี่ลาภ วัณณมัจฉริยะ
ความตระหนี่วรรณะ ธัมมมัจฉริยะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่ กิริยาที่
ตระหนี่ สภาพที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแนน ความปกปด ความ
ไมเอาใจใส อันใด ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อวทัญุตา ความเปนผูไมรู
ถอยคําดวยอํานาจความตระหนี่อันกระดาง
โกสัชชะ ความเกียจคราน เปนไฉน
การปลอยจิต ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโน*ทุจริต หรือในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความไมทําโดยติดตอ
ความไมทําใหมั่นคง ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ
ความไมเสพใหมาก ความไมทําใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งมั่น
ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา
โกสัชชะ ความเกียจคราน
[๙๕๗] อุทธัจจะ ความฟุงซาน เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความ
พลานแหงจิต อันใด นี้เรียกวา อุทธัจจะ ความฟุงซาน
อสังวร ความไมสํารวม เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถือ
อนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงํา
บุคคลนั้น ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ
ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรกั ษาจักขุนทรียนั้น ไมสําเร็จการสํารวม
ในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ สูดกลิ่นดวยฆานะแลว ฯลฯ ลิ้มรส
ดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว
เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและ
โทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสํารวม
มนินทรียใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ไมรักษามนินทรียนั้น
ไมสําเร็จการสํารวมในมนินทรียนั้น นี้เรียกวา อสังวร ความไมสํารวม
ทุสสีลยะ ความเปนผูทุศีล เปนไฉน
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทั้ง
ทางกายและวาจา นี้เรียกวา ทุสสีลยะ ความเปนผูทุศีล
[๙๕๘] อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยะเจา
เปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น พระอริยะเจา เปนไฉน พระพุทธเจาและพระสาวก
ของพระพุทธเจา เรียกวา พระอริยะเจา ความไมตองการจะพบ ความไมตองการ

จะเห็น ความไมตองการจะเขาใกล ความไมตองการจะสมาคมกับพระอริยะเจา
เหลานี้ อันใด นี้เรียกวา อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยะเจา
สัทธัมมอโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม เปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น พระสัทธรรม เปนไฉน สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เรียกวา
พระสัทธรรม ความไมตองการจะฟง ความไมตองการจะสดับ ความไมตองการจะ
เรียน ความไมตองการจะทรงจําซึ่งพระสัทธรรมนี้ อันใด นี้เรียกวา สัทธัมม*อโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม
อุปารัมภจิตตตา ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี เปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น ความคิดแขงดี เปนไฉน ความคิดแขงดี ความคิด
แขงดีเนืองๆ กิริยาที่คิดแขงดี กิริยาที่คิดแขงดีเนืองๆ สภาพที่คิดแขงดีเนืองๆ
ความดูถูก ความดูหมิ่น ความดูแคลน ความคอยแสวงหาโทษ อันใด นี้เรียกวา
อุปารัมภจิตตตา ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี
[๙๕๙] มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ เปนไฉน
ความระลึกไมได ความตามระลึกไมได ความหวนระลึกไมได ความ
ระลึกไมได สภาพที่ระลึกไมได ความทรงจําไมได ความเลื่อนลอย ความหลงลืม
อันใด นี้เรียกวา มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซานแหงจิต เปนไฉน
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความ
พลานแหงจิต อันใด นี้เรียกวา เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซานแหงจิต
[๙๖๐] อโยนิโสมนสิการ ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย
เปนไฉน
ความทําไวในใจโดยไมแยบคายในสิ่งที่ไมเที่ยง วาเที่ยง ความทําไวในใจ
โดยไมแยบคาย ในสิ่งที่เปนทุกข วาเปนสุข ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย
ในสิ่งที่ไมใชอัตตาตัวตนวาเปนอัตตาตัวตน ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย ใน
สิ่งที่ไมงาม วางาม หรือความนึก ความนึกเนืองๆ ความคิด ความพิจารณา
ความทําไวในใจ แหงจิต โดยผิดจากความจริง นี้เรียกวา อโยนิโสมนสิการ
ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย
กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว เปนไฉน
บรรดาบทเหลานั้น ทางชั่ว เปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ

นี้เรียกวา ทางชั่ว การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดี
การชอบใจ ความชอบใจ ซึ่งทางชั่วนี้ ความเปนผูโนมนาวไปตามทางชั่วนี้ อันใด
นี้เรียกวา กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว
เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต เปนไฉน
ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแท
ความถดถอย ความยอหยอน กิริยาที่ยอหยอน สภาพที่ยอหยอน ความซบเซา
กิริยาที่ซบเซา สภาพที่ซบเซาแหงจิต อันใด นี้เรียกวา เจตโสลีนัตตะ ความ
ยอหยอนแหงจิต
จตุกกนิเทศ
[๙๖๑] ในจตุกกมาติกาเหลานั้น อาสวะ ๔ เปนไฉน
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ
บรรดาอาสวะ ๔ นั้น กามาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวา กามาสวะ
ภวาสวะ เปนไฉน
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา ภวาสวะ
ทิฏฐาสวะ เปนไฉน
ความเห็นวาโลกเที่ยง ฯลฯ ความเห็นวาสัตวเบื้องหนา แตตายแลว
จะเกิดอีกก็หามิได จะไมเกิดอีกก็หามิได ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ทิฏฐาสวะ มิจฉาทิฏฐิ
แมทั้งหมดก็เรียกวา ทิฏฐาสวะ
อวิชชาสวะ เปนไฉน
ความไมรูในทุกข ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกวา
อวิชชาสวะ
เหลานี้เรียกวา อาสวะ ๔
[๙๖๒] คันถะ ๔ เปนไฉน
อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทัง*สัจจาภินิเวสกายคันถะ
บรรดาคันถะ ๔ นั้น อภิชฌากายคันถะ เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความเพงเล็งที่จะเอาทรัพยสมบัติ
ของผูอื่น อกุศลมูลคือโลภะ อันใด นี้เรียกวาอภิชฌากายคันถะ
พยาปาทกายคันถะ เปนไฉน
ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสียแกเราแลว
ฯลฯ ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต อันใด นี้เรียกวา
พยาปาทกายคันถะ

สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เปนไฉน
สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธิ์ ยอมมีไดดวยศีล
ดวยวัตร ดวยศีลและวัตร ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอา
โดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เปนไฉน
ความเห็นวาโลกเที่ยง นี้แหละจริง อยางอื่นไมจริง ความเห็นวา
โลกไมเที่ยง นี้แหละจริง อยางอื่นไมจริง ฯลฯ ความเห็นวา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวจะเกิดอีกก็หามิได จะไมเกิดอีกก็หามิได นี้แหละจริง อยางอื่น
ไมจริง ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มี
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อิทงั สัจจาภินิเวสกายคันถะ ยกเวนสีลัพพตปรามาส*กายคันถะ มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด ก็เรียกวา อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ
เหลานี้เรียกวา คันถะ ๔
[๙๖๓] โอฆะ ๔ ฯลฯ โยคะ ๔ ฯลฯ อุปาทาน ๔ เปนไฉน
กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน
บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทาน เปนไฉน
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวา
กามุปาทาน
ทิฏุปาทาน เปนไฉน
ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาพระรัตนตรัยไมมีผล
ฯลฯ สมณพราหมณผูปฏิบัติดี ผูปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นแจงประจักษซึ่งโลกนี้และ
โลกหนาดวยตนเองแลว ประกาศใหผูอื่นรูไดไมมีในโลก ทิฏฐิ ความเห็นไป
ขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา
ทิฏุปาทาน ยกเวนสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทาน มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด
ก็เรียกวา ทิฏุปาทาน
สิลัพพตุปาทาน เปนไฉน
สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีได
ดวยศีล ดวยวัตร ดวยศีลและวัตร ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน เปนไฉน
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรม
ของพระอริยะเจา ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ
ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็น
รูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตน
ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารเปนตน ฯลฯ ยอมเห็น

วิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชน
วานี้ นี้เรียกวา อัตตวาทุปาทาน
เหลานี้เรียกวา อุปาทาน ๔
[๙๖๔] ตัณหุปาทา ๔ เปนไฉน
ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะจีวรเปนเหตุบาง ตัณหา
เมื่อจะเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะบิณฑบาตเปนเหตุบาง ตัณหาเมื่อจะเกิดแก
ภิกษุ ยอมเกิดเพราะเสนาสนะเปนเหตุบาง ตัณหาเมื่อจะเกิดแกภิกษุ ยอมเกิด
เพราะปจจัยดังกลาวมานี้อันประณีตและประณีตยิ่งเปนเหตุบาง
เหลานี้เรียกวา ตัณหุปปาทา ๔
[๙๖๕] อคติคมนะ ๔ เปนไฉน
บุคคลยอมลําเอียงเพราะรักใครกัน ยอมลําเอียงเพราะไมชอบกัน ยอม
ลําเอียงเพราะเขลา ยอมลําเอียงเพราะกลัว ความลําเอียง การถึงความลําเอียง
การลําเอียงเพราะรักใครกัน การลําเอียงเพราะเปนพวกพองกัน ความหันเหไป
เหมือนน้ําไหล อันใด มีลักษณะเชนวานี้
เหลานี้เรียกวา อคติคมนะ ๔
[๙๖๖] วิปริเยสะ ๔ เปนไฉน
ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความ
เขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ ในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา
ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ ในสิ่งที่เปนทุกขวา
เปนสุข ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความ
เขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ ในสิ่งที่ไมใชอัตตาตัวตนวาเปนอัตตาตัวตน ความเขาใจ
ผิดดวยอํานาจสัญญา ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ
ในสิ่งที่ไมงามวางาม
เหลานี้เรียกวา วิปริเยสะ ๔
[๙๖๗] อนริยโวหาร ๔ เปนไฉน
เมื่อไมเห็น พูดวาเห็น เมื่อไมไดยิน พูดวาไดยิน เมื่อไมรู พูดวารู
เมื่อไมรูแจง พูดวารูแจง
เหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๔
[๙๖๘] อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
เมื่อเห็น พูดวาไมเห็น เมื่อไดยิน พูดวาไมไดยิน เมื่อรู พูดวาไมรู
เมื่อรูแจง พูดวาไมรูแจง
เหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๔
[๙๖๙] ทุจริต ๔ เปนไฉน

ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท
เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๔
[๙๗๐] ทุจริต ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ
เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๔
[๙๗๑] ภัย ๔ เปนไฉน
ชาติภัย ชราภัย พยาธิภัย มรณภัย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๔
[๙๗๒] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ราชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๔
[๙๗๓] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ภัยเกิดแตคลื่น ภัยเกิดแตจรเข ภัยเกิดแตวงั วน ภัยเกิดแตปลาราย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๔
[๙๗๔] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ภัยเกิดแตการคอนขอดตัวเอง ภัยเกิดแตการคอนขอดผูอื่น ภัยเกิดแต
อาชญา ภัยเกิดแตอบาย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๔
[๙๗๕] ทิฏฐิ ๔ เปนไฉน
ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแนแทมั่นคงวา สุขทุกขตนทําเอง ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแน
แทมั่นคงวา สุขทุกขคนอื่นกระทําให ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแนแทมั่นคงวา สุขทุกข
ตนทําเองดวย คนอื่นทําใหดวย ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแนแทมั่นคงวา สุขทุกขไมได
ทําเองดวย คนอื่นไมไดทําใหดวย แตเกิดขึ้นเองโดยเฉพาะ
เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๔
ปญจกนิเทศ
[๙๗๖] ในปญจกมาติกาเหลานั้น โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ เปนไฉน
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ คือ
๑. สักกายทิฏฐิ
๒. วิจิกิจฉา
๓. สีลัพพตปรามาส
๔. กามฉันทะ
๕. พยาบาท
เหลานี้เรียกวา โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕
[๙๗๗] อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ เปนไฉน

อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ คือ
๑. รูปราคะ
๒. อรูปราคะ
๓. มานะ
๔. อุทธัจจะ
๕. อวิชชา
เหลานี้เรียกวา อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕
[๙๗๘] มัจฉริยะ ๕ เปนไฉน
มัจฉริยะ ๕ คือ
๑. อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ที่อยู
๒. กุลมัจฉริยะ ความตระหนี่ตระกูล
๓. ลาภมัจฉริยะ ความตระหนี่ลาภ
๔. วัณณมัจฉริยะ ความตระหนี่วรรณะ
๕. ธัมมมัจฉริยะ ความตระหนี่ธรรม
เหลานี้เรียกวา มัจฉริยะ ๕
[๙๗๙] สังคะ ๕ เปนไฉน
สังคะ ๕ คือ
๑. ราคสังคะ เครื่องของคือราคะ
๒. โทสสังคะ เครื่องของคือโทสะ
๓. โมหสังคะ เครื่องของคือโมหะ
๔. มานสังคะ เครื่องของคือมานะ
๕. ทิฏฐิสังคะ เครื่องของคือทิฏฐิ
เหลานี้เรียกวา สังคะ ๕
[๙๘๐] สัลละ ๕ เปนไฉน
สัลละ ๕ คือ
๑. ราคสัลละ ลูกศรคือราคะ
๒. โทสสัลละ ลูกศรคือโทสะ
๓. โมหสัลละ ลูกศรคือโมหะ
๔. มานสัลละ ลูกศรคือมานะ
๕. ทิฏฐิสัลละ ลูกศรคือทิฏฐิ
เหลานี้เรียกวา สัลละ ๕
[๙๘๑] เจโตขีละ ๕ เปนไฉน
เจโตขีละ ๕ คือ
๑. บุคคลยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใส

ในพระพุทธเจา
๒. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระ
ธรรม
๓. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระสงฆ
๔. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในสิกขา
๕. เปนผูมีจิตขุนเคือง ไมชอบใจ มีจิตกระทบกระทั่ง กระดางกระ*เดื่องในเพื่อนพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย
เหลานี้เรียกวา เจโตขีละ ๕
[๙๘๒] เจโตวินิพันธะ ๕ เปนไฉน
เจโตวินิพันธะ ๕ คือ
๑. บุคคลเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอ
ใจ ยังไมปราศจากความรักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจาก
ความเรารอน ยังไมปราศจากความอยากในกาม
๒. เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ
ยังไมปราศจากความรักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรา
รอน ยังไมปราศจากความอยากในกาย
๓. เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยัง
ไมปราศจากความรักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน
ยังไมปราศจากความอยากในรูป
๔. บริโภคอาหารเต็มทองตามความตองการแลว หาความสุขในการ
นอน หาความสุขในการพลิกไปมา หาความสุขในการหลับอยู
๕. ปรารถนาเปนเทวดาตนใดตนหนึ่ง แลวประพฤติพรหมจรรยดวย
ผูกใจวา เราจักเปนเทวดาผูมีศักดิ์ใหญ หรือเทวดาผูมีศักดิ์นอยตนใดตนหนึ่ง
ดวยศีลนี้ หรือดวยตบะนี้ หรือพรหมจรรยนี้
เหลานี้เรียกวา เจโตวินิพันธะ ๕
[๙๘๓] นิวรณ ๕ เปนไฉน
นิวรณ ๕ คือ
๑. กามฉันทนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือ
กามฉันทะ
๒. พยาปาทนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือ
พยาบาท
๓. ถีนมิทธนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือ
ถีนมิทธะ
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือ

อุทธัจจกุกกุจจะ
๕. วิจิกิจฉานิวรณ ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น คือ
วิจิกิจฉา
เหลานี้เรียกวา นิวรณ ๕
[๙๘๔] อนันตริยกรรม ๕ เปนไฉน
อนันตริยกรรม ๕ คือ
๑. มาตุฆาต ฆามารดา
๒. ปตุฆาต ฆาบิดา
๓. อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต
๔. โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอขึ้น
๕. สังฆเภท ยังสงฆใหแตกจากกัน
เหลานี้เรียกวา อนันตริยกรรม ๕
[๙๘๕] ทิฏฐิ ๕ เปนไฉน
ทิฏฐิ ๕ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนี้วา อัตตามีสัญญา
เบื้องหนาแตตายไมแปรผัน
๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนี้วา อัตตาไมมีสัญญา
เบื้องหนาแตตายไมแปรผัน
๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนี้วา อัตตามีสัญญาก็
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เบื้องหนาแตตายไมแปรผัน
๔. ก็หรือวา สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความไมมี ของสัตวซึ่งปรากฏมีอยู
๕. ก็หรือวา สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันทิฏฐธัมมนิพพาน
เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๕
[๙๘๖] เวร ๕ เปนไฉน
เวร ๕ คือ
๑. ปาณาติบาต ฆาสัตว
๒. อทินนาทาน ลักทรัพย
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาท พูดเท็จ
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท
เหลานี้เรียกวา เวร ๕
[๙๘๗] พยสนะ ๕ เปนไฉน

พยสนะ ๕ คือ
๑. ญาติพยสนะ ความพินาศแหงญาติ
๒. โภคพยสนะ ความพินาศแหงทรัพย
๓. โรคพยสนะ ความพินาศเพราะโรค
๔. สีลพยสนะ ความพินาศแหงศีล
๕. ทิฏฐิพยสนะ ความพินาศแหงทิฏฐิ
เหลานี้เรียกวา พยสนะ ๕
[๙๘๘] โทษแหงความไมอดทน ๕ เปนไฉน
โทษแหงความไมอดทน ๕ คือ
๑. ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของชนมาก
๒. มีเวรมาก
๓. มีโทษมาก
๔. ตายโดยความหลงลืม
๕. เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เหลานี้เรียกวา โทษแหงความไมอดทน ๕
[๙๘๙] ภัย ๕ เปนไฉน
ภัย ๕ คือ
๑. ภัยเกิดแตการเลี้ยงชีพ
๒. ภัยเกิดแตการติเตียน
๓. ภัยคือความขลาดกลัว เมื่อเขาสูที่ประชุม
๔. ภัยเกิดแตมรณะ
๕. ภัยเกิดแตอบาย
เหลานี้เรียกวา ภัย ๕
[๙๙๐] ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ เปนไฉน
ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
ทานผูเจริญ เมื่อใดแล อัตตานี้เพียบพรอม พรัง่ พรอม บํารุงบําเรอ ดวยกาม*คุณ ๕ อยู ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงชื่อวา ไดบรรลุทิฏฐ*ธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมม*นิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
๒. สมณะหรือพราหมณอื่น กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา ทาน
ผูเจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมีก็หา
มิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม ดวย
เหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนั้นมีอะไรเปนเหตุ ทานผูเจริญ เพราะกามทั้งหลาย

ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ความเศราโศก ความร่ําไห
ความทุกข ความโทมนัส ความคับแคนใจ ยอมเกิดขึ้น เพราะกามเหลานั้น
แปรปรวนเปนอยางอื่น ทานผูเ จริญ เมื่อใดแล อัตตานี้สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยู ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
อัตตานี้จึงชื่อวา ไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณ
พวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวย
ประการอยางนี้
๓. สมณะหรือพราหมณอนื่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา ทาน
ผูเจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมีก็หา
มิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม ดวย
เหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนั้นมีอะไรเปนเหตุ วิตก วิจารใด มีอยูในปฐมฌาน
นั้น ปฐมฌานนี้ยอมปรากฏเปนของหยาบเพราะวิตกและวิจารนั้น ทานผูเจริญ
เมื่อใดแล อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน อันเปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร
สงบ ฯลฯ อยู ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงชื่อวา ไดบรรลุทิฏฐธัมม*นิพพานอันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมม*นิพพานอันยอดเยี่ยม ของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
๔. สมณะหรือพราหมณอนื่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา ทาน
ผูเจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมีก็หา
มิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ มดวย
เหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนั้นมีอะไรเปนเหตุ ปติ ความลําพองใจใด มีอยูใ น
ทุติยฌานนั้น ทุติยฌานนี้ยอมปรากฏเปนของหยาบเพราะปติและความลําพองใจนั้น
ทานผูเจริญ เมื่อใดแล เพราะคลายปติไดอีกดวย อัตตานี้บรรลุตติยฌาน ฯลฯ
อยู ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม
สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตว
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
๕. สมณะหรือพราหมณอนื่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา ทาน
ผูเจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมีก็
มิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้ชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ดวย
เหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนี้มีอะไรเปนเหตุ สุขและความนึกคิดทางใจใด มีอยู
ในตติยฌานนั้น ตติยฌานนี้ ยอมปรากฏเปนของหยาบเพราะสุขและความนึกคิด
ทางใจนั้น เมื่อใดแล อัตตานี้บรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขและทุกขได ฯลฯ อยู ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงชื่อวาไดบรรลุ
ทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ ม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐ*ธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้

เหลานี้เรียกวา ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕
ฉักกนิเทศ
[๙๙๑] ในฉักกมาติกาเหลานั้น วิวาทมูล ๖ เปนไฉน
ความโกรธ ความหลบหลูคุณทาน ความริษยา ความโออวด ความ
ปราถนาลามก ความยึดถือแตความเห็นของตน
เหลานี้เรียกวา วิวาทมูล ๖
[๙๙๒] ฉันทราคเคหสิตธรรม ๖ เปนไฉน
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันอิง
อาศัยกามคุณ ในรูปที่นาชอบใจ ฯลฯ ในเสียงที่นาชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นที่
นาชอบใจ ฯลฯ ในรสที่นาชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะที่นาชอบใจ ความ
กําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันอิงอาศัยกามคุณ ใน
ธรรมารมณที่นาชอบใจ
เหลานี้เรียกวา ฉันทราคเคหสิตธรรม ๖
[๙๙๓] วิโรธวัตถุ ๖ เปนไฉน
ความอาฆาต ความกระทบกระทั่งแหงจิต ฯลฯ ความดุราย ความ
ปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต ในรูปที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ ในเสียงที่ไมนา
ชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ ในรสที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ ใน
โผฏฐัพพะที่ไมนาชอบใจ ความอาฆาต ความกระทบกระทั่งแหงจิต ฯลฯ
ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต ในธรรมารมณที่ไมนา
ชอบใจ
เหลานี้เรียกวา วิโรธวัตถุ
[๙๙๔] ตัณหากาย ๖ เปนไฉน
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมม*ตัณหา
เหลานี้เรียกวา ตัณหากาย ๖
[๙๙๕] อคารวะ ๖ เปนไฉน
บุคคลไมเคารพ ไมเชื่อฟงในพระศาสดา ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ
ในพระธรรม ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ ในพระสงฆ ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ
ในสิกขา ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ ในความไมประมาท ประพฤติเปนไปอยู
บุคคลไมเคารพ ไมเชื่อฟงในการปฏิสันถาร ประพฤติเปนไปอยู
เหลานี้เรียกวา อคารวะ ๖
[๙๙๖] ปริหานิยธรรม ๖ เปนไฉน
ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา ความยินดีในการ
หลับนอน ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ความยินดีในการอยูร วมกัน ความ

ยินดีในธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา
เหลานี้เรียกวา ปริหานิยธรรม ๖
[๙๙๗] ปริหานิยธรรม ๖ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน
ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา ความยินดีในการ
หลับนอน ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ความเปนผูวายาก ความเปนผูมี
มิตรชั่ว
เหลานี้เรียกวา ปริหานิยธรรม ๖
[๙๙๘] โสมนัสสุปวิจาร ๖ เปนไฉน
เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส ฟงเสียงดวย
หูแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธ รรมารมณดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณ
อันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
เหลานี้เรียกวา โสมนัสสุปวิจาร ๖
[๙๙๙] โทมนัสสุปวิจาร ๖ เปนไฉน
เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส ฟงเสียงดวย
หูแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธ รรมารมณดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณอัน
เปนที่ตั้งแหงโทมนัส
เหลานี้เรียกวา โทมนัสสุปวิจาร ๖
[๑๐๐๐] อุเปกขุปวิจาร ๖ เปนไฉน
เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวย
หูแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธ รรมารมณดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณอัน
เปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
เหลานี้เรียกวา อุเปกขุปวิจาร ๖
[๑๐๐๑] เคหสิตโสมนัส ๖ เปนไฉน
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิง
อาศัยกามคุณ ในรูปอันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ใน
กลิ่นอันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในรสอันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเปน
ที่ชอบใจ ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอัน
อิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณอันเปนที่ชอบใจ
เหลานี้เรียกวา เคหสิตโสมนัส ๖

[๑๐๐๒] เคหสิตโทมนัส ๖ เปนไฉน
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปน
ทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโต*สัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในรูปอันไมเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันไมเปน
ที่ชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นอันไมเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในรสอันไมเปนที่ชอบใจ ฯลฯ
ในโผฏฐัพพะอันไมเปนที่ชอบใจ ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความ
เสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไม
สบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณอันไม
เปนที่ชอบใจ
เหลานี้เรียกวา เคหสิตโทมนัส ๖
[๑๐๐๓] เคหสิตอุเปกขา ๖ เปนไฉน
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในเสียง
อันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในรสอัน
เปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ความสบาย
ทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อัน
อิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
เหลานี้เรียกวา เคหสิตอุเปกขา ๖
[๑๐๐๔] ทิฏฐิ ๖ เปนไฉน
ความเห็นเกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา อัตตาของเรามีอยู ดังนี้บาง
ความเห็นเกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา อัตตาของเราไมมี ดังนี้บาง ความเห็น
เกิดขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา เรารูจักอัตตาดวยอัตตา ดังนี้บาง ความเห็นเกิด
ขึ้นแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา เรารูจักอนัตตาดวยอัตตา ดังนีบ้ าง ความเห็นเกิดขึ้น
แกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา เรารูจักอัตตาดวยอนัตตา ดังนี้บาง ความเห็นเกิดขึ้น
แกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา อัตตาของเรานี้นั้นเปนผูกลาว เปนผูเสวย ยอมเสวย
ผลแหงความดีและความชั่วในภพนั้นๆ สิ้นกาลนาน อัตตานั้นไมเกิด ไมไดมีมา
แลวในอดีต อัตตานั้นไมเกิด จักไมมีในอนาคต อัตตาเปนของเที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง ไมแปรผัน ดังนี้บาง
เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๖
สัตตกนิเทศ
[๑๐๐๕] ในสัตตกมาติกาเหลานั้น อนุสัย ๗ เปนไฉน
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย

ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย
เหลานี้เรียกวา อนุสัย ๗
[๑๐๐๖] ปริยุฏฐาน ๗ เปนไฉน
กามราคปริยุฏฐาน ปฏิฆปริยุฏฐาน มานปริยุฏฐาน ทิฏฐิปริยุฏฐาน
วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน ภวราคปริยุฏฐาน อวิชชาปริยุฏฐาน
เหลานี้เรียกวา ปริยุฏฐาน ๗
[๑๐๐๗] สัญโญชน ๗ เปนไฉน
กามราคสัญโญชน ปฏิฆสัญโญชน มานสัญโญชน ทิฏฐิสัญโญชน
วิจิกิจฉาสัญโญชน ภวราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน
เหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๗
[๑๐๐๘] อสัทธรรม ๗ เปนไฉน
บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ มีการศึกษานอย
เกียจคราน หลงลืมสติ มีปญญาทราม
เหลานี้เรียกวา อสัทธรรม ๗
[๑๐๐๙] ทุจริต ๗ เปนไฉน
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา
ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ
เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๗
[๑๐๑๐] มานะ ๗ เปนไฉน
มานะ อติมานะ มานาติมานะ โอมานะ อธิมานะ อัสมิมานะ มิจฉา*มานะ
เหลานี้เรียกวา มานะ ๗
[๑๐๑๑] ทิฏฐิ ๗ เปนไฉน
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้มีรูป สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ เกิดในสุกกะของมารดา
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณ
พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยู
ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ อยางนี้วา ทานผู
เจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็
หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ ก็
หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่นเปนทิพยมีรูป ทองเที่ยงอยูในกามภูมิ มีอาหารคือ
คําขาวเปนภักษา มีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตานั้น

ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอม
พินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงไดชื่อวาขาดสูญ
ดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ
ไมมีของสัตวผปู รากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ อยางนี้วา ทานผู
เจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็
หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ ก็
หามิได ทานผูเจริญอัตตาอื่นเปนทิพยมีรูป สําเร็จแลวดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญ
ครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง มีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรา
ยอมรูเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแลเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตา
นี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความไมมีของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ อยางนี้วา ทานผู
เจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็
หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้
ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอืน่ ที่เขาถึงอากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา
อากาศไมมีที่สุด เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไป
แหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา มีอยูแล ทานยอมไมรูไม
เห็นอัตตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวย
เหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวก
หนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตว ผูป รากฏมีอยู ดวย
ประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ อยางนี้วา ทานผู
เจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็
หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ ก็
หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่นที่เขาถึงวิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา
วิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง มี
อยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตานัน้ ทานผูเจริญ เพราะ
อัตตานั้นแล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไม
มี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะ
หรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตว
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้

สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ อยางนี้วา ทานผู
เจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็
หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้
ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอืน่ ที่เขาถึงอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวา
วิญญาณนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
มีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะ
อัตตานั้นแล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไม
มี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงไดชื่อวา ขาดสูญดวยดี สมณะ
หรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตว
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้
สมณะหรือพราหมณอื่นกลาวกะสมณะหรือพราหมณนนั้ อยางนี้วา ทานผู
เจริญ ทานกลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็
หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็
หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอื่นที่เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง มีอยูแ ล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น เรา
ยอมรูเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
อัตตานี้จึงไดชื่อวาขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความ
ขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยูดวยประการอยางนี้
เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๗
อัฏฐกนิเทศ
[๑๐๑๒] ในอัฏฐกมาติกาเหลานั้น กิเลสวัตถุ ๘ เปนไฉน
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ
เหลานี้เรียกวา กิเลสวัตถุ ๘
[๑๐๑๓] กุสีตวัตถุ ๘ เปนไฉน
กุสีตวัตถุ ๘ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ มีการงานที่ตองทํา เธอเกิดความคิดอยางนี้วา เรา
จักตองทําการงานแล แตเมื่อเราทําการงานอยู จักลําบากกาย อยากระนั้นเลย
เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุ
ขอที่ ๑
๒. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เรา
ไดทําการงานแลว เมื่อเรากําลังทําการงานอยู ลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะ
นอนละ เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ

คุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๒
๓. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจัก
ตองเดินทางแล แตเมื่อเราเดินทางไป จักลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ
เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไม
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๓
๔. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราได
เดินทางแลว เมื่อเรากําลังเดินทางอยู ลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ
เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไม
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๔
๕. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุเที่ยวไปในบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ไมได
โภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอคิดอยางนี้วา เมื่อเรา
เที่ยวไปตามบานหรือนิคม ก็ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความ
ตองการ กายของเรานั้นลําบาก ไมควรแกการงาน อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ
เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไม
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๕
๖. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเทีย่ วไปตามบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ได
โภชนะอันเศราหมอง หรือประณีตพอแกความตองการแลว เธอคิดอยางนี้วา เมื่อ
เราเที่ยวไปตามบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีต
พอแกความตองการแลว กายของเรานั้นหนัก ไมควรแกการงาน จะเปนเหมือนถั่ว
หมัก อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพือ่
ถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําให
แจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๖
๗. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กนอย เธอมีความคิดอยางนี้
วา เราเกิดอาพาธขึ้นเล็กนอย ความดําริเพื่อจะนอนมีอยู อยากระนั้นเลย เราจะ
นอนละ เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
คุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอที่ ๗
๘. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุหายไขแลว แตยังไมนาน เธอคิดอยางนี้วา
เราหายไขแลว แตยังไมนาน กายของเราออนเพลีย ไมควรแกการงาน อยา
กระนั้นเลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยัง
ไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งคุณที่ยังมิไดทําใหแจง นี้จัด
เปนกุสีตวัตถุขอที่ ๘
เหลานี้เรียกวา กุสีตวัตถุ ๘
[๑๐๑๔] จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ เปนไฉน
จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ คือ

๑. ความยินดีในลาภ
๒. ความยินรายในความเสื่อมลาภ
๓. ความยินดีในยศ
๔. ความยินรายในความเสื่อมยศ
๕. ความยินดีในความสรรเสริญ
๖. ความยินรายในความนินทา
๗. ความยินดีในสุข
๘. ความยินรายในทุกข
นี้เรียกวา จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘
[๑๐๑๕] อนริยโวหาร ๘ เปนไฉน
อนริยโวหาร ๘ คือ
๑. เมื่อไมเห็น พูดวาเห็น
๒. เมื่อไมไดยิน พูดวาไดยิน
๓. เมื่อไมรู พูดวารู
๔. เมื่อไมรูแจง พูดวารูแจง
๕. เมื่อเห็น พูดวาไมเห็น
๖. เมื่อไดยิน พูดวาไมไดยิน
๗. เมื่อรู พูดวาไมรู
๘. เมื่อรูแจง พูดวาไมรูแจง
เหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๘
[๑๐๑๖] มิจฉัตตะ ๘ เปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ
เหลานี้เรียกวา มิจฉัตตะ ๘
[๑๐๑๗] ปุริสโทษ ๘ เปนไฉน
ปุริสโทษ ๘ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัตินั้น
แกตัวดวยความไมมีสติวา เราระลึกไมไดๆ ดังนี้ นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๑
๒. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูก
โจทดวยอาบัตินั้น ไดโตตอบผูโจทวา ประโยชนอะไรหนอ ดวยการกลาวสําหรับ
ทานผูโงเขลา ผูไมฉลาด แมทานยังสําคัญผิดที่จะกลาวกะเรา ดังนี้ นี้จัดเปน
ปุริสโทษขอที่ ๒
๓. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูก
โจทดวยอาบัตินั้นกลับปรับอาบัติแกภิกษุผูโจทนั่นแหละวา ทานนั่นแหละตองอาบัติ

ชื่อนี้ ทานจงแสดงอาบัตินั้นเสียกอน ดังนี้ นีจ้ ัดเปนปุริสโทษขอที่ ๓
๔. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูก
โจทดวยอาบัตินั้น ยกเหตุอื่นๆ มาพูดกลบเกลื่อน พูดชักใหเขวไปนอกเรื่อง
ทําเคือง ทําโกรธ ทําอาการไมพอใจ นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๔
๕. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูก
โจทดวยอาบัตินั้น โบกมือปฏิเสธในทามกลางสงฆ นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๕
๖. ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูก
โจทดวยอาบัตินั้น นิ่งเสีย ทรมานสงฆใหลําบาก นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๖
๗. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูก
โจทดวยอาบัตินั้น ไมเอื้อเฟอตอสงฆ ไมเอื้อเฟอตอโจท หลีกไปเสียตามชอบใจ
ทั้งที่ยังตองอาบัติอยู นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๗
๘. ขออื่นยังมีอยูอ ีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูก
โจทดวยอาบัตินั้น พูดอยางนีว้ า ทําไมหนอทานจึงขวนขวายในเรานัก บัดนี้เราจะ
ลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถ เธอนั้นก็ลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถแลวกลาวอยางนี้
วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย บัดนี้แลทานทั้งหลายจงยินดีแชมชื่นเถิด ดังนี้ นี้จัดเปน
ปุริสโทษขอที่ ๘
[๑๐๑๘] อสัญญีวาทะ ๘ เปนไฉน
อสัญญีวาทะ ๘ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีรูป เบื้องหนาแตตาย
ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่ไมมีรูป เบื้องหนาแต
ตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีรูปและไมมีรูป
เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๔. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีรูปก็ไมใช ที่หารูปมิ
ไดก็มิใช เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๕. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีที่สุด เบื้องหนาแต
ตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๖. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่หาที่สุดมิได เบื้องหนา
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๗. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไมมีที่สุด
เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา
๘. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีที่สุดก็ไมใช ที่หาที่สุด
มิไดก็ไมใช เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา

เหลานี้เรียกวา อสัญญีวาทะ ๘
[๑๐๑๙] เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ เปนไฉน
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีรูป เบื้องหนาแตตาย
ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่ไมมีรูป เบื้องหนาแต
ตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีรูปและไมมีรูป
เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช
๔. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตามีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็
ไมใช เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช
๕. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่มีที่สุด เบื้องหนาแตตาย
ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๖. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่ไมมีที่สุด เบื้องหนาแต
ตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๗. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไมมีที่สุด
เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช
๘. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตามีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็
ไมใช เบื้องหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช
เหลานี้เรียกวา เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘
นวกนิเทศ
[๑๐๒๐] ในนวกมาติกาเหลานั้น อาฆาตวัตถุ ๙ เปนไฉน
อาฆาตวัตถุ ๙ คือ
๑. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนไี้ ดกระทําความเสื่อมเสีย
แกเราแลว
๒. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนกี้ ําลังทําความเสื่อมเสีย
แกเรา
๓. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนจี้ ักกระทําความเสื่อมเสีย
แกเรา
๔. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนไี้ ดกระทําความเสื่อมเสีย

แกคนเปนที่รักที่ชอบพอของเราแลว
๕. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนกี้ ําลังทําความเสื่อมเสีย
แกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอของเรา
๖. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนจี้ ักกระทําความเสื่อมเสีย
แกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอของเราแลว
๗. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนไี้ ดกระทําประโยชนแก
คนผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเราแลว
๘. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนกี้ ําลังทําประโยชนแกคน
ผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา
๙. ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนจี้ ักทําประโยชนแกคนผู
ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา
เหลานี้เรียกวา อาฆาตวัตถุ ๙
[๑๐๒๑] ปุริสมละ ๙ เปนไฉน
ปุริสมละ ๙ คือ
๑. โกธะ ความโกรธ
๒. มักขะ ความลบหลูคุณทาน
๓. อิสสา ความริษยา
๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่
๕. มายา ความเจาเลห
๖. สาเถยยะ ความโออวด
๗. มุสาวาท พูดเท็จ
๘. ปาปจฉา ความปรารถนาลามก
๙. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
เหลานี้เรียกวา ปุริสมละ ๙
[๑๐๒๒] มานะ ๙ เปนไฉน
มานะ ๙ คือ
๑. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
๒. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
๓. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
๔. ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
๕. ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอเขา
๖. ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
๗. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา
๘. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา

๙. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา
เหลานี้เรียกวา มานะ ๙
[๑๐๒๓] ตัณหามูลกธรรม ๙ เปนไฉน
ตัณหามูลกธรรม ๙ คือ
๑. เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา
๒. เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกิดการได
๓. เพราะอาศัยการได จึงเกิดการวินิจฉัย
๔. เพราะอาศัยการวินิจฉัย จึงเกิดฉันทราคะ
๕. เพราะอาศัยฉันทราคะ จึงเกิดความยึดถือ
๖. เพราะอาศัยความยึดถือ จึงเกิดการหวงแหน
๗. เพราะอาศัยการหวงแหน จึงเกิดความตระหนี่
๘. เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงเกิดการรักษา
๙. เพราะอาศัยการรักษา จึงเกิดบาปอกุศลธรรม หลายประการ คือ
การจับทอนไม การจับศาสตรา การทะเลาะ การเกี่ยงแยง การวิวาท การพูดขึ้นมึงกู
การพูดสอเสียด การพูดเท็จ
เหลานี้เรียกวา ตัณหามูลกธรรม ๙
[๑๐๒๔] อิญชิตะ ๙ เปนไฉน
อิญชิตะ ๙ คือ
๑. ความหวั่นไหววา มีเรา
๒. ความหวั่นไหววา เปนเรา
๓. ความหวั่นไหววา นี้เปนเรา
๔. ความหวั่นไหววา เราจักมี
๕. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวมีรปู
๖. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวไมมีรูป
๗. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวมีสัญญา
๘. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา
๙. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็
ไมใช
เหลานี้เรียกวา อิญชิตะ ๙
[๑๐๒๕] มัญญิตะ ๙ ผันทิตะ ๙ ปปญจิตะ ๙ สังขตะ ๙ เปนไฉน
สังขตะ ๙ คือ
๑. ความปรุงแตงวา เรามี
๒. ความปรุงแตงวา เปนเรา
๓. ความปรุงแตงวา นี้เปนเรา

๔. ความปรุงแตงวา เราจักมี
๕. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีรูป
๖. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวไมมีรูป
๗. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีสัญญา
๘. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา
๙. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็
ไมใช
เหลานี้เรียกวา สังขตะ ๙
ทสกนิเทศ
[๑๐๒๖] ในทสกมาติกาเหลานั้น กิเลสวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ
อโนตตัปปะ
เหลานี้เรียกวา กิเลสวัตถุ ๑๐
[๑๐๒๗] อาฆาตวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
อาฆาตวัตถุ ๑๐ คือ
๑. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสียแกเราแลว
๒. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา
๓. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้จักทําความเสื่อมเสียแกเรา
๔. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่
รักที่ชอบพอของเราแลว
๕. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปน
ที่รักเปนที่ชอบพอของเรา
๖. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้จักทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่
รักที่ชอบพอของเรา
๗. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้ไดทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่รัก
ไมเปนที่ชอบพอของเราแลว
๘. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่
รักไมเปนที่ชอบพอของเรา
๙. ความอาฆาตเกิดขึ้นดวยคิดวา ผูนี้จักทําประโยชนแกคนผูไมเปนที่รัก
ไมเปนที่ชอบพอของเรา
๑๐. ความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไมควร
เหลานี้เรียกวา อาฆาตวัตถุ ๑๐
[๑๐๒๘] อกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนไฉน

อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ
๑. ปาณาติบาต ฆาสัตว
๒. อทินนาทาน ลักทรัพย
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาท พูดเท็จ
๕. ปสุณาวาจา พูดสอเสียด
๖. ผรุสวาจา พูดคําหยาบ
๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ
๘. อภิชฌา โลภอยากไดของเขา
๙. พยาบาท ปองรายเขา
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม
เหลานี้เรียกวา อกุศลกรรมบถ ๑๐
[๑๐๒๙] สัญโญชน ๑๐ เปนไฉน
สัญโญชน ๑๐ คือ
๑. กามราคสัญโญชน
๒. ปฏิฆสัญโญชน
๓. มานสัญโญชน
๔. ทิฏฐิสัญโญชน
๕. วิจิกิจฉาสัญโญชน
๖. สีลัพพตปรามาสสัญโญชน
๗. ภวราคสัญโญชน
๘. อิสสาสัญโญชน
๙. มัจฉริยสัญโญชน
๑๐. อวิชชาสัญโญชน
เหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๑๐
[๑๐๓๐] มิจฉัตตะ ๑๐ เปนไฉน
มิจฉัตตะ ๑๐ คือ
๑. มิจฉาทิฏฐิ
๒. มิจฉาสังกัปปะ
๓. มิจฉาวาจา
๔. มิจฉากัมมันตะ
๕. มิจฉาอาชีวะ
๖. มิจฉาวายามะ
๗. มิจฉาสติ

๘. มิจฉาสมาธิ
๙. มิจฉาญาณ
๑๐. มิจฉาวิมุตติ
เหลานี้เรียกวา มิจฉัตตะ ๑๐
[๑๐๓๑] มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ
๑. ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล
๒. ความเห็นวา การบูชาพระรัตนตรัยไมมีผล
๓. ความเห็นวา การบูชาเทวดาไมมีผล
๔. ความเห็นวา ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไมมี
๕. ความเห็นวา โลกนี้ไมมี
๖. ความเห็นวา โลกหนาไมมี
๗. ความเห็นวา มารดาไมมี
๘. ความเห็นวา บิดาไมมี
๙. ความเห็นวา สัตวที่จุติและเกิดไมมี
๑๐. ความเห็นวา สมณพราหมณ ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นแจง
ประจักษซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลว ประกาศใหผูอื่นรูได ไมมีในโลก
เหลานี้เรียกวา มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐
[๑๐๓๒] อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เปนไฉน
อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ
๑. ความเห็นวา โลกเที่ยง
๒. ความเห็นวา โลกไมเที่ยง
๓. ความเห็นวา โลกมีทสี่ ุด
๔. ความเห็นวา โลกไมมที ี่สุด
๕. ความเห็นวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
๖. ความเห็นวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น
๗. ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก
๘. ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก
๙. ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไม
เกิดอีกก็มี
๑๐. ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิได
นี้เรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐
อัฏฐารสกนิเทศ

[๑๐๓๓] ในมาติกานั้น ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายใน
เปนไฉน
ตัณหาวาเรามี ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราเปนโดยประการนี้ ดังนี้ ก็มี ตัณหา
วาเราเปนอยางนั้น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราเปนโดยประการอืน่ ดังนี้ ก็มี ตัณหาวา
เราจักเปน ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราจักเปนโดยประการนี้ ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราจัก
เปนอยางนั้น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราจักเปนโดยประการอื่น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวา
เราแนนอน ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราไมแนนอน ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปน ดังนี้
ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการนี้ ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนอยางนัน้ ดังนี้
ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการอื่น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนบาง ดังนี้
ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการนี้บาง ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนอยางนั้นบาง
ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการอื่นบาง ดังนี้ ก็มี
[๑๐๓๔] ก็ตัณหาวา เรามี คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เรามี ไดมานะวา เรามี ไดทิฏฐิวา เรามี เมื่อธรรม
ทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราเปนโดยประการนี้ หรือเรา
เปนอยางนั้น หรือเราเปนโดยประการอื่นก็ยอมมี
[๑๐๓๕] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราเปนกษัตริย หรือเปนพราหมณ เปนแพศย หรือเปนศูทร
เปนคฤหัสถ หรือเปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปนมนุษย มีรูป หรือไมมรี ปู
มีสัญญา หรือไมมีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช อยางนี้ชื่อวา
ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้
[๑๐๓๖] ก็ตัณหาวา เราเปนอยางนั้น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
เปนกษัตริยเหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็เปนพราหมณเหมือนกัน หรือ
เขาเปนแพศย เราก็เปนแพศยเหมือนกัน หรือเขาเปนศูทร เราก็เปนศูทรเหมือน
กัน หรือเขาเปนคฤหัสถ เราก็เปนคฤหัสถเหมือนกัน หรือเขาเปนบรรพชิต
เราก็เปนบรรพชิตเหมือนกัน หรือเขาเปนเทวดา เราก็เปนเทวดาเหมือนกัน หรือ
เขาเปนมนุษย เราก็เปนมนุษยเหมือนกัน หรือเขามีรูป เราก็มีรูปเหมือนกัน
หรือเขาไมมีรปู เราก็ไมมีรูปเหมือนกัน หรือเขามีสัญญา เราก็มีสัญญาเหมือนกัน
หรือเขาไมมีสัญญา เราก็ไมมีสัญญาเหมือนกัน หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญา
ก็ไมใช เราก็มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหา
วา เราเปนอยางนั้น
[๑๐๓๗] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการอื่น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราไม

ไดเปนกษัตริยเหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมไดเปนพราหมณเหมือนเขา
หรือเขาเปนแพศย เราไมไดเปนแพศยเหมือนเขา หรือเขาเปนศูทร เราไมได
เปนศูทรเหมือนเขา หรือเขาเปนคฤหัสถ เราไมไดเปนคฤหัสถเหมือนเขา หรือ
เขาเปนบรรพชิต เราไมไดเปนบรรพชิตเหมือนเขา หรือเขาเปนเทวดา เราไมได
เปนเทวดาเหมือนเขา หรือเขาเปนมนุษย เราไมไดเปนมนุษยเหมือนเขา หรือ
เขามีรูป เราไมมีรูปเหมือนเขา หรือเขาไมมีรปู เรามิใชไมมีรูปเหมือนเขา หรือ
เขามีสัญญา เราไมมีสัญญาเหมือนเขา หรือเขาไมมีสัญญา เราไมใชไมมีสัญญา
เหมือนเขา หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมใชมีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราเปนโดยประการอืน่
[๑๐๓๘] ก็ตัณหาวา เราจักเปน คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เราจักเปน ไดมานะวา เราจักเปน ไดทิฏฐิวา เรา
จักเปน เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราจักเปนโดย
ประการนี้ หรือเราจักเปนอยางนั้น หรือเราจักเปนโดยประการอื่น ก็ยอมมี
[๑๐๓๙] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราจักเปนกษัตริย หรือจักเปนพราหมณ จักเปนแพศย
หรือจักเปนศูทร จักเปนคฤหัสถ หรือจักเปนบรรพชิต จักเปนเทวดา หรือจัก
เปนมนุษย จักมีรูป หรือจักไมมีรูป จักมีสัญญา หรือจักไมมีสัญญา หรือจักมี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้
[๑๐๔๐] ก็ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
จักเปนกษัตริยเหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็จักเปนพราหมณเหมือนกัน
ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็จักมีสัญญาก็ไมใช ไมมี
สัญญาก็ไมใชเหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้น
[๑๐๔๑] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นวา เขาเปนกษัตริย
เราจักไมไดเปนกษัตริยเหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราจักไมไดเปนพราหมณ
เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราจักไมเปนผูมี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปน
โดยประการอืน่
[๑๐๔๒] ก็ตัณหาวา เราแนนอน คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว มีตัณหาวา เราเที่ยง เรายั่งยืน เราแนนอน เราไมมีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราแนนอน

[๑๐๔๓] ก็ตัณหาวา เราไมแนนอน คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว มีตัณหาวา เราจักขาดสูญ เราจักพินาศ เราจักไมมี อยางนี้ชื่อวา
ตัณหาวา เราไมแนนอน
[๑๐๔๔] ก็ตัณหาวา เราพึงเปน คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เราพึงเปน ไดมานะวา เราพึงเปน ไดทิฏฐิวา เรา
พึงเปน เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราพึงเปนโดย
ประการนี้ หรือเราพึงเปนอยางนั้น หรือเราพึงเปนโดยประการอื่น ก็ยอมมี
[๑๐๔๕] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริย หรือพึงเปนพราหมณ พึงเปนแพศยหรือ
พึงเปนศูทร พึงเปนคฤหัสถ หรือพึงเปนบรรพชิต พึงเปนเทวดา หรือพึงเปนมนุษย
พึงมีรูป หรือพึงไมมีรูป พึงมีสัญญา หรือพึงไมมีสัญญา หรือพึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้
[๑๐๔๖] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
พึงเปนกษัตริยเหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณเหมือนกัน
ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมี
สัญญาก็ไมใชเหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้น
[๑๐๔๗] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่น คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เรา
ไมพึงเปนกษัตริยเหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมพึงเปนพราหมณเหมือน
เขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึงมีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่น
[๑๐๔๘] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนบาง คืออยางไร
คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เราก็พึงเปนบาง ไดมานะวา เราก็พึงเปนบาง ได
ทิฏฐิวา เราก็พึงเปนบาง เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้
วา เราก็พึงเปนโดยประการนีบ้ าง หรือพึงเปนอยางนั้นบาง หรือพึงเปนโดยประ
การอื่นบาง ก็ยอมมี
[๑๐๔๙] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้บาง คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราก็พึงเปนกษัตริยบาง หรือพึงเปนพราหมณบาง พึงเปน
แพศยบาง หรือพึงเปนศูทรบาง พึงเปนคฤหัสถบาง หรือพึงเปนบรรพชิตบาง
พึงเปนเทวดาบาง หรือพึงเปนมนุษยบาง พึงมีรูปบาง หรือพึงไมมีรูปบาง พึงมี

สัญญาบาง หรือพึงไมมีสัญญาบาง หรือพึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชบาง
อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้บาง
[๑๐๕๐] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นบาง คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
พึงเปนกษัตริยเหมือนเขาบาง หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณเหมือน
เขาบาง ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาบาง อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนอยาง
นั้นบาง
[๑๐๕๑] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นบาง คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
พึงเปนกษัตริยเหมือนเขาบางก็หาไม หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณ
เหมือนเขาบางก็หาไม ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาบางก็หาไม อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เรา
พึงเปนโดยประการอื่นบาง
เหลานี้ชื่อวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายใน
[๑๐๕๒] ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก เปนไฉน
ตัณหาวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนโดยประ
การนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนอยางนัน้ ดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหา
วา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
ตัณหาวา เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราไมแนนอนดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึง
เปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่น
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ
นี้บาง ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ตัณหา
วา เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ตัณหาวา เราพึงเปนโดย
ประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
[๑๐๕๓] ก็ตัณหาวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คือ
อยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะวา เรา

มีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดทิฏฐิวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เรามีโดยประการนี้ดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือ
เราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ก็ยอมมี
[๑๐๕๔] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเปน
พราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ เปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
หรือเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ เปนคฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ หรือเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ เปนเทวดาดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
มีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือไมมีรปู ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
มีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ หรือมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้
[๑๐๕๕] ก็ตัณหาวา เราเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
เปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เราก็
เปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ เขามีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้เหมือนกัน อยางนี้ชอื่ วา ตัณหาวา เราเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้
[๑๐๕๖] ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
เปนกษัตริยเหมือนเขา ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเขาเปนพราหมณ เรา
ไมเปนพราหมณเหมือนเขา ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ฯลฯ หรือเขามีสัญญา
ก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เรามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ก็หามิได อยางนีช้ ื่อวา ตัณหาวา เราเปนโดยประการ
อื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๕๗] ก็ตัณหาวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
คืออยางไร

คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะ
วา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดทิฏฐิวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราจัก
เปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราจักเปนอยางนั้นดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราจักเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ
นี้ ก็ยอมมี
[๑๐๕๘] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราจักเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจัก
เปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ หรือจักเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปนคฤหัสถดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปน
เทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ หรือจักมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ จักมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักไมมีสัญญาดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้
[๑๐๕๙] ก็ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เรา
ก็จักเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ
เราก็จักเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็จักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้นดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๐] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ คืออยางไร
คือตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เรา
จักไมเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ
เราจักไมเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราจักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาก็หามิได อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราจักเปนโดย

ประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๑] ก็ตัณหาวา เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว มีตัณหาวา เราเที่ยง เรายั่งยืน เราแนนอน เราไมมีความแปร
ปรวนเปนธรรมดา ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เรา
แนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๒] ก็ตัณหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว มีตัณหาวา เราจักขาดสูญ เราจักพินาศ เราจักไมมี ดวยรูป
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้
[๑๐๖๓] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะ
วา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดทิฏฐิวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเครื่องเนิ่นชาเหลานี้วา เราพึงเปน
โดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ หรือเราพึงเปนโดยประการอืน่ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ก็
ยอมมี
[๑๐๖๔] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึง
เปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ หรือพึงเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนคฤหัสถดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึง
เปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ พึงเปนผูมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนผูไมมีรูปดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนผูมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือ
พึงเปนผูไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนผูมีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึง
เปนโดยประการนี้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้

[๑๐๖๕] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
พึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เรา
ก็พึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสญ
ั ญา
ก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๖] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้ คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวาเขาเปนกษัตริย เราไม
พึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เรา
ไมพึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามี
สัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประ
การอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๗] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
บาง คืออยางไร
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ได
มานะวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ไดทิฏฐิวา เราพึงเปนดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเครื่องเนิ่นชาวา เรา
พึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือเราพึงเปนอยางนั้นดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือเราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้บาง ก็ยอมมี
[๑๐๖๘] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้บาง คืออยางไร
คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือ
พึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้บาง หรือพึงเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปน
คฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือพึงเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือพึง
เปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้บาง หรือพึงไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงมีสัญญาดวย

รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือพึงไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
บาง หรือพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้
[๑๐๖๙] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือ
วิญญาณนี้บาง คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราก็
พึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ
เราก็พึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน ฯลฯ หรือเขา
มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช ดวย
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน อยางนีช้ ื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนอยาง
นั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
[๑๐๗๐] ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ
หรือวิญญาณนี้บาง คืออยางไร
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นวา เขาเปนกษัตริย เราไม
พึงเปนกษัตริยเหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือเขาเปนพราหมณ
เราไมพึงเปนพราหมณเหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ฯลฯ หรือเขา
มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช
เหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง อยางนี้ชื่อวาตัณหาวา เราพึงเปนโดย
ประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง
เหลานี้ชื่อวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก
[๑๐๗๑] ตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธภายใน ๑๘ เหลานี้ ตัณหาวิจริต
อาศัยเบญจขันธภายนอก ๑๘ เหลานี้ ประมวลเขากันเปนตัณหาวิจริต ๓๖
ตัณหาวิจริตดังกลาวนี้เปนอดีตกาล ๓๖ เปนอนาคตกาล ๓๖ เปนปจจุบัน
กาล ๓๖ ประมวลเขากันเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘
[๑๐๗๒] ในมาติกานั้น ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวใน
พรหมชาลสูตร เปนไฉน
คือ สัสสตวาทะ ๔ เอกัจจสัสสติกวาทะ ๔ อันตานันติกวาทะ ๔
อมราวิกเขปกวาทะ ๔ อธิจจสมุปปนนิกวาทะ ๒ สัญญีวาทะ ๑๖ อสัญญีวาทะ ๘
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ อุจเฉทวาทะ ๗ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ ทิฏฐิ ๖๒
เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหมชาลสูตร ดวยประการฉะนี้
ขุททกวัตถุวิภังค จบ
๑๘. ธัมมหทยวิภังค
สัพพสังคาหิกวาร
[๑๐๗๓] ขันธมีเทาไร อายตนะมีเทาไร ธาตุมีเทาไร สัจจะมี

เทาไร อินทรียมีเทาไร เหตุมีเทาไร อาหารมีเทาไร ผัสสะมีเทาไร
เวทนามีเทาไร สัญญามีเทาไร เจตนามีเทาไร จิตมีเทาไร
[๑๐๗๔] ขันธมี ๕ อายตนะมี ๑๒ ธาตุมี ๑๘ สัจจะมี ๔ อินทรียมี
๒๒ เหตุมี ๙ อาหารมี ๔ ผัสสะมี ๗ เวทนามี ๗ สัญญามี ๗ เจตนามี ๗
จิตมี ๗
[๑๐๗๕] ในธรรมเหลานั้น ขันธ ๕ เปนไฉน
คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕
[๑๐๗๖] อายตนะ ๑๒ เปนไฉน
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ
ธัมมายตนะ
เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๑๒
[๑๐๗๗] ธาตุ ๑๘ เปนไฉน
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสต*วิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหา*วิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ
เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๑๘
[๑๐๗๘] สัจจะ ๔ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ
เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๔
[๑๐๗๙] อินทรีย ๒๒ เปนไฉน
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนิน*ทรีย อิตถินทรีย ปุริสนทรีย ชีวิตินทรีย สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัส*สินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย
เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๒๒
[๑๐๘๐] เหตุ ๙ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓
ในเหตุ ๙ เหลานั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ คือ อโลภะ กุศลเหตุ คือ อโทสะ กุศลเหตุ คือ อโมหะ
เหลานี้เรียกวา กุศลเหตุ ๓
อกุศลเหตุ ๓ เปนไฉน

คือ อกุศลเหตุ คือ โลภะ อกุศลเหตุ คือ โทสะ อกุศลเหตุ คือ โมหะ
เหลานี้เรียกวา อกุศลเหตุ ๓
อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย หรือใน
กิริยาอัพยากตธรรมทั้งหลาย
เหลานี้เรียกวา อัพยากตเหตุ
[๑๐๘๑] อาหาร ๔ เปนไฉน
คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร
เหลานี้เรียกวา อาหาร ๔
[๑๐๘๒] ผัสสะ ๗ เปนไฉน
คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
มโนธาตุสัมผัส มโนวิญญาณธาตุสัมผัส
เหลานี้เรียกวา ผัสสะ ๗
[๑๐๘๓] เวทนา ๗ เปนไฉน
คือ เวทนาเกิดแตจักขุสัมผัส เวทนาเกิดแตโสตสัมผัส เวทนาเกิดแต
ฆานสัมผัส เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส เวทนาเกิดแตกายสัมผัส เวทนาเกิดแต
มโนธาตุสัมผัส เวทนาเกิดแตมโนวิญญาณธาตุสัมผัส
เหลานี้เรียกวา เวทนา ๗
[๑๐๘๔] สัญญา ๗ เปนไฉน
คือ สัญญาเกิดแตจักขุสัมผัส สัญญาเกิดแตโสตสัมผัส สัญญาเกิดแต
ฆานสัมผัส สัญญาเกิดแตชิวหาสัมผัส สัญญาเกิดแตกายสัมผัส สัญญาเกิดแต
มโนธาตุสัมผัส สัญญาเกิดแตมโนวิญญาณธาตุสัมผัส
เหลานี้เรียกวา สัญญา ๗
[๑๐๘๕] เจตนา ๗ เปนไฉน
คือ เจตนาเกิดแตจักขุสัมผัส เจตนาเกิดแตโสตสัมผัส เจตนาเกิดแต
ฆานสัมผัส เจตนาเกิดแตชิวหาสัมผัส เจตนาเกิดแตกายสัมผัส เจตนาเกิดแต
มโนธาตุสัมผัส เจตนาเกิดแตมโนวิญญาณธาตุสัมผัส
เหลานี้เรียกวา เจตนา ๗
[๑๐๘๖] จิต ๗ เปนไฉน
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญ*ญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
เหลานี้เรียกวา จิต ๗
อุปปตตานุปปตติวาร
[๑๐๘๗] ในกามธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร

ในกามธาตุ มีขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๓ อินทรีย ๒๒
เหตุ ๙ อาหาร ๔ ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗
บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๕ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕ ในกามธาตุ
อายตนะ ๑๒ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้
เรียกวา อายตนะ ๑๒ ในกามธาตุ
ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ ธัมมธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ
สัจจะ ๓ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ใน
กามธาตุ
อินทรีย ๒๒ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุนทรีย ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๒๒
ในกามธาตุ
เหตุ ๙ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ เหลานี้เรียกวา เหตุ
๙ ในกามธาตุ
อาหาร ๔ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลา
นี้เรียกวา อาหาร ๔ ในกามธาตุ
ผัสสะ ๗ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เหลานี้เรียกวา ผัสสะ
๗ ในกามธาตุ
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ในกามธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา
จิต ๗ ในกามธาตุ
[๑๐๘๘] ในรูปธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร
ในรูปธาตุ มีขันธ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๙ สัจจะ ๓ อินทรีย ๑๔ เหตุ
๘ อาหาร ๓ ผัสสะ ๔ เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔
ขันธ ๕ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕ ในรูปธาตุ
อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ เปนไฉน

คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ มนายตนะ ธัม*มายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ
ธาตุ ๙ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญ*ญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๙ ใน
รูปธาตุ
สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ใน
รูปธาตุ
อินทรีย ๑๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย
อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย
๑๔ ในรูปธาตุ
เหตุ ๘ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๒ อัพยากตเหตุ ๓
บรรดาเหตุ ๘ ในรูปธาตุนั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุคืออโลภะ กุศลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคืออโมหะ เหลานี้
เรียกวา กุศลเหตุ ๓
อกุศลเหตุ ๒ เปนไฉน
คือ อกุศลเหตุคือโลภะ อกุศลเหตุคือโมหะ เหลานี้เรียกวา อกุศล*เหตุ ๒
อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย หรือ
ในกิริยาอัพยากตธรรมทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา อัพยากตเหตุ ๓
เหลานี้เรียกวา เหตุ ๘ ในรูปธาตุ
อาหาร ๓ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร
๓ ในรูปธาตุ
ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส มโนธาตุสัมผัส มโนวิญญาณธาตุสัมผัส
เหลานี้เรียกวา ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ
เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้

เรียกวา จิต ๔ ในรูปธาตุ
[๑๐๘๙] ในอรูปธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร
ในอรูปธาตุ มีขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๓ อินทรีย ๑๑ เหตุ
๘ อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑
บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๔ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียก
วา ขันธ ๔ ในอรูปธาตุ
อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ
ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ
สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ใน
อรูปธาตุ
อินทรีย ๑๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย
เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๑๑ ในอรูปธาตุ
เหตุ ๘ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๒ อัพยากตเหตุ ๓ เหลานี้เรียกวา เหตุ
๘ ในอรูปธาตุ
อาหาร ๓ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร
๓ ในอรูปธาตุ
ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวา จิต ๑ ในอรูปธาตุ
[๑๐๙๐] ในโลกุตตระ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร
ในโลกุตตระ มีขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๒ อินทรีย ๑๒
เหตุ ๖ อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑
บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๔ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา
ขันธ ๔ ในโลกุตตระ

อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ
ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ
สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ
อินทรีย ๑๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๑๒ ในโลกุตตระ
เหตุ ๖ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓
บรรดาเหตุ ๖ เหลานั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ กุศลเหตุคืออโลภะ กุศลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคืออโมหะ เหลา
นี้เรียกวา กุศลเหตุ ๓
อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เหลานี้
เรียกวา อัพยากตเหตุ ๓
เหลานี้เรียกวา เหตุ ๖ ในโลกุตตระ
อาหาร ๓ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร
๓ ในโลกุตตระ
ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวา จิต ๑ ในโลกุตตระ
ปริยาปนนาปริยาปนนวาร
[๑๐๙๑] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเนื่องในกามธาตุ ขันธ
ไหน ไมนับเนื่องในกามธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเนื่องใน
กามธาตุ จิตไหน ไมนับเนื่องในกามธาตุ
รูปขันธ นับเนื่องในกามธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับ
เนื่องในกามธาตุก็มี
อายตนะ ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในกามธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี

ธาตุ ๑๖ นับเนื่องในกามธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่อง
ในกามธาตุก็มี
สมุทยสัจจะ นับเนื่องในกามธาตุ สัจจะ ๒ ไมนับเนื่องในกามธาตุ ทุกข*สัจจะ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
อินทรีย ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อินทรีย ๓ ไมนับเนื่องในกามธาตุ
อินทรีย ๙ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
อกุศลเหตุ ๓ นับเนื่องในกามธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไม
นับเนื่องในกามธาตุก็มี
กพฬิงการาหาร นับเนื่องในกามธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในกามธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
ผัสสะ ๖ นับเนื่องในกามธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องใน
กามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ นับเนื่องในกามธาตุ มโนวิญญาณ*ธาตุ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี
[๑๐๙๒] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเนื่องในรูปธาตุ ขันธไหน ไม
นับเนื่องในรูปธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในรูปธาตุ จิตไหน ไม
นับเนื่องในรูปธาตุ
รูปขันธ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับ
เนื่องในรูปธาตุก็มี
อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี
ธาตุ ๑๖ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับ
เนื่องในรูปธาตุก็มี สัจจะ ๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ทุกขสัจจะ นับเนื่องใน
รูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี
อินทรีย ๑๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ อินทรีย ๙ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม
นับเนื่องในรูปธาตุก็มี
อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม
นับเนื่องในรูปธาตุก็มี
กพฬิงการาหาร ไมนับเนื่องในรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี
ผัสสะ ๖ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องใน
รูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณ*ธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี

[๑๐๙๓] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ ขันธไหน ไม
นับเนื่องในอรูปธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ จิตไหน
ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ
รูปขันธ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนับ
เนื่องในอรูปธาตุก็มี
อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
ธาตุ ๑๖ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนับ
เนื่องในอรูปธาตุก็มี
สัจจะ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ทุกขสัจจะ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
อินทรีย ๑๔ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ อินทรีย ๘ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
กพฬิงการาหาร ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในอรูปธาตุ
ก็มี ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
ผัสสะ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องใน
อรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญ*ญาณธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี
[๑๐๙๔] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนโลกิยะ ขันธไหน เปนโลกุตตระ
ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนโลกิยะ จิตไหน เปนโลกุตตระ
รูปขันธ เปนโลกิยะ ขัน ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนโลกิยะ อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระ
ก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยะ ธาตุ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี สัจจะ
๒ เปนโลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกุตตระ
อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตตระ อินทรีย ๙ เปน
โลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยะ เหตุ ๖ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
กพฬิงการาหาร เปนโลกิยะ อาหาร ๓ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระ
ก็มี
ผัสสะ ๖ เปนโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนโลกิยะก็มี เปน

โลกุตตระก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุ
เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี
วิชชมานาวิชชมานวาร
[๑๐๙๕] ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ยอมเกิด
ปรากฏ ฯลฯ จิตเทาไร ยอมเกิดปรากฏ
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
อายตนะ ๑๑ ยอมเกิดแกสัตวบางพวก อายตนะ ๑๐ ยอมเกิดแกสัตว
บางพวก อายตนะ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อายตนะ ๙
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อายตนะ ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก
ธาตุ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก ธาตุ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวบางพวก ธาตุ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก ธาตุ ๙
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก
สัจจะ ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
อินทรีย ๑๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๑๓ ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวบางพวก อินทรีย ๑๓ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก
อินทรีย ๑๒ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
บางพวก อินทรีย ๙ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๙ เหลาอื่นอีก
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๙ เหลาอื่นอีก ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวบางพวก อินทรีย ๘ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๘ เหลาอื่นอีก
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก
อินทรีย ๕ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
บางพวก
เหตุ ๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก เหตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
บางพวก อเหตุกวิบากบางเหลา ยอมเกิดปรากฏ
อาหาร ๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
ผัสสะ ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
[๑๐๙๖] ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ เหลาไหนยอม
เกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน

ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๑ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ
ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
มนายตนะ ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป
เปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งมีอายตนะ
บริบูรณ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิดอายตนะ ๑๑ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
เหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ คือ รูปายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ
ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปน
อุปปาติกสัตว ซึ่งตาบอดมาแตกําเนิดในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอม
เกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฆานายตนะ
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ
ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปน
อุปปาติกสัตว ซึ่งหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ ยอมเกิดปรากฏแก
แกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ คือ รูปายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ยอมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว
ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ เหลานี้
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ คือ รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏแก
คัพภไสยกสัตว ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว

จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ
คันธธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป เปรต อสุรกาย
สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งมีอายตนะบริบูรณ ในกามธาตุ
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ คือ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ
ชิวหาธาตุ รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอม
เกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว
ซึ่งตาบอดมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหลาอื่นอีก ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ
ชิวหาธาตุ รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิด
ปรากฏแกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรกที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งหูหนวก
มาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหลานั้น ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
เหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๙ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ชิวหาธาตุ
กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกเปรต
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งตาบอดและหูหนวก
มาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๙ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
เหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ คือ รูปธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ กายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวทุกจําพวก

คือ ทุกขสัจจะ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๔ ยอมเกิดปรากฏ
แกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๔ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย อินถินทรียห รือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ใน
กามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียห รือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต ในกามธาตุ ใน
ขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ เหลาอื่นอีก ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย
วิริยินทรีย สตินทรีย ปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกมนุษยสมัยปฐมกัป
ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ เหลานี้
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๒ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๒ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกมนุษยสมัย*ปฐมกัป ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุตในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๒ เหลานี้
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือ
ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย

สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปน
สเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือ
ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณ*วิปปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
เหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ เหลาอืน่ อีก ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียห รือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
อุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏแตเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก
ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งมีอายตนะบริบูรณในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๙
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ คือโสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย
กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว
ซึ่งตาบอดมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลานี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลาอื่นอีก ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ คือ จักขุนทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย
กายินทรีย อิตถินทรียหรือปุรสิ ินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย ยอมเกิด
ปรากฏแกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่ง
หูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลานี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๗ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๗ คือ ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย

มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสนิ ทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรียยอมเกิดปรากฏ
แกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว ซึ่งตาบอด
และหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๗ เหลานี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๕ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๕ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือ
ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๔ ยอมเกิดปรากฏแก
สัตวจําพวกไหน
ในขณะที่เกิด อินทรีย ๔ คือ กายินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย
อุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนอเหตุกนปุงสกสัตว
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ คือ อโลภะที่เปนวิปากเหตุ อโทสะที่เปน
วิปากเหตุ อโมหะที่เปนวิปากเหตุ ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษย
สมัยปฐมกัป คัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะ
ที่เกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว
จําพวกไหน
ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ คือ อโลภะที่เปนวิปากเหตุ อโทสะที่เปน
วิปากเหตุ ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป คัพภไสยก*สัตว ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ เหลานี้
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้
อเหตุกวิบาก ยอมเกิดปรากฏแกสัตวนอกจากที่กลาวมานี้
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๔ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
คือ กวฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้

ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑
จิต ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
คือ มโนวิญญาณธาตุ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ยอมเกิด
ปรากฏแกสัตวทุกจําพวก
[๑๐๙๗] ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ยอมเกิด
ปรากฏ ฯลฯ จิตเทาไร ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๕ สัจจะ ๑
อินทรีย ๑๐ เหตุ ๓ อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑
จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏแกเทวดาทั้งหลาย เวนแตพวกอสัญญสัตว
[๑๐๙๘] ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ เหลาไหน ยอม
เกิดปรากฏ
คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๕ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๕ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ใน
รูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ ทุกขสัจจะ ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิด
ปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย
หรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ อโลภะ ที่เปนวิปากเหตุ อโทสะ ที่เปนวิปากเหตุ อโมหะ ที่เปน

วิปากเหตุ ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด
อาหาร ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้
ยอมเกิดปรากฏ
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑
จิต ๑ อยางไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุ ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ยอมเกิด
ปรากฏ
[๑๐๙๙] ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ยอมเกิดปรากฏ ฯลฯ
จิตเทาไร ยอมปรากฏ แกเหลาเทวดาอสัญญสัตว
ในขณะที่เกิด ขันธ ๑ คือ รูปขันธ ยอมเกิดปรากฏแกเหลาเทวดา
อสัญญสัตว
อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏ
ธาตุ ๒ คือ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏ
สัจจะ ๑ คือ ทุกขสัจจะ ยอมเกิดปรากฏ
อินทรีย ๑ คือ รูปชีวิตินทรีย ยอมเกิดปรากฏ
เหลาเทวดาอสัญญสัตว ไมมีเหตุ ไมมีอาหาร ไมมีผัสสะ ไมมีเวทนา
ไมมีสัญญา ไมมีเจตนา ไมมีจิต ยอมเกิดปรากฏ
[๑๑๐๐] ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธเทาไร ฯลฯ จิต
เทาไร ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๔ ยอมเกิดปรากฏ อายตนะ ๒
ยอมเกิดปรากฏ ธาตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏ สัจจะ ๑ ยอมเกิดปรากฏ อินทรีย ๘
ยอมเกิดปรากฏ เหตุ ๓ ยอมเกิดปรากฏ อาหาร ๓ ยอมเกิดปรากฏ ผัสสะ ๑
ยอมเกิดปรากฏ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏ
[๑๑๐๑] ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๔ เหลาไหน
ยอมเกิดปรากฏ
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ในอรูปธาตุ
ในขณะที่เกิด ขันธ ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๒ เหลาไหน ยอมเกิด

ปรากฏ
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๒
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๒ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๒
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ ทุกขสัจจะ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิด
ปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๘
เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ อโลภะที่เปนวิปากเหตุ อโทสะที่เปนวิปากเหตุ อโมหะที่เปนวิปาก*เหตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓ เหลาไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในอรูปธาตุ ในขณะ
ที่เกิด อาหาร ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกิด
ปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้
ยอมเกิดปรากฏ
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑
อยางไหน ยอมเกิดปรากฏ
คือ มโนวิญญาณธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ยอม
เกิดปรากฏ
ทัสสนวาร
[๑๑๐๒] ธรรมที่เปนกามาวจร ธรรมที่ไมใชกามาวจร ธรรม

ที่เปนรูปาวจร ธรรมที่ไมใชรูปาวจร ธรรมที่เปนอรูปาวจร ธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจร ธรรมที่เปนโลกิยะ ธรรมทีเ่ ปนโลกุตตระ
[๑๑๐๓] ธรรมที่เปนกามาวจร เปนไฉน
คือ ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันใด อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูมินี้ อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้ คือ
เบื้องต่ํากําหนดเอาอเวจีนรกเปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเอาเหลาเทวดาชั้นปรนิมมิต*วสวัตตีเปนที่สุด เหลานี้เชื่อวา ธรรมที่เปนกามาวจร
ธรรมที่ไมใชกามาวจร เปนไฉน
คือ ธรรมที่เปนรูปาวจร ธรรมที่เปนอรูปาวจร ธรรมที่เปนโลกุตตระ
เหลานี้ชื่อวา ธรรมที่ไมใชกามาวจร
ธรรมที่เปนรูปาวจร เปนไฉน
คือ จิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผูเขาสมาบัติ หรือผูเกิดแลว หรือ
ผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูมินี้ อันนับเนื่องอยูใน
ระหวางภูมินี้ คือ เบื้องต่ํากําหนดเอาพรหมโลกเปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเอา
เหลาเทวดาชั้นอกนิฏฐะเปนที่สุด เหลานี้ ชื่อวา ธรรมที่เปนรูปาวจร
ธรรมที่ไมใชรูปาวจร เปนไฉน
คือ ธรรมที่เปนกามาวจร ธรรมที่เปนอรูปาวจร ธรรมที่เปนโลกุตตระ
เหลานี้ชื่อวา ธรรมที่ไมใชรูปาวจร
ธรรมที่เปนอรูปาวจร เปนไฉน
คือ จิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผูเขาสมาบัติ หรือผูเกิดแลว หรือ
ผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูมินี้ อันนับเนื่องอยูใน
ระหวางภูมินี้ คือ เบื้องต่ํากําหนดเอาเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ
เปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเอาเหลาเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเปน
ที่สุด เหลานี้ชื่อวา ธรรมที่เปนอรูปาวจร
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจร เปนไฉน
คือ ธรรมที่เปนกามาวจร ธรรมที่เปนรูปาวจร ธรรมที่เปนโลกุตตระ
เหลานี้ ชื่อวา ธรรมที่ไมใชอรูปาวจร
ธรรมที่เปนโลกิยะ เปนไฉน
คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เปนอารมณของอาสวะ
อันเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรปู ขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้ชื่อวา ธรรมที่เปนโลกิยะ
ธรรมที่เปนโลกุตตระ เปนไฉน
คือ มรรค ผลแหงมรรค และอสังขตธาตุ (คือนิพพาน) เหลานี้
ชื่อวา ธรรมที่เปนโลกุตตระ

อุปปาทกัมมอายุปมาณวาร
[๑๑๐๔] คําวา เทวดา ไดแกเทวดา ๓ จําพวก คือ สมมติเทวดา
อุปปตติเทวดา วิสุทธิเทวดา
พระราชา พระเทวี พระราชกุมาร เรียกวา สมมติเทวดา
เหลาเทวดาชั้นบน นับแตเหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นไป เรียกวา
อุปปตติเทวดา พระอรหันตทั้งหลาย เรียกวา วิสุทธิเทวดา
[๑๑๐๕] คนทั้งหลาย ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม
แลว เกิดที่ไหน
คนทั้งหลาย ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว บางคนเขาถึง
ความเปนพวกแหงกษัตริยผูมหาศาล บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงพราหมณผู
มหาศาล บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงคหบดีผูมหาศาล บางคนเขาถึงความ
เปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราช บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลา
เทวดาชั้นดาวดึงส บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นยามา บางคน
เขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นดุสิต บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลา
เทวดาชั้นนิมมานรดี บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
[๑๑๐๖] อายุของเหลามนุษย มีประมาณเทาไร
คือ ประมาณ ๑๐๐ ป ต่ํากวาบาง เกินกวาบางก็มี
อายุของเหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราช มีประมาณเทาไร
คือ ๕๐ ป ของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้น
จาตุมมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น
เปน ๑ ป ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๙ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส มีประมาณเทาไร
คือ ๑๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้น
ดาวดึงส ๓๐ ราตรีโดยราตรีนนั้ เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป
๑,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๓ โกฏิ ๖ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นยามา มีประมาณเทาไร
คือ ๒๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้น
ยามา ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป
๒,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นยามา
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร

มีประมาณ ๑๔ โกฏิ ๔ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นดุสิต มีประมาณเทาไร
คือ ๔๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้น
ดุสิต ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน ๑ ป
๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นดุสิต
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๕๗ โกฏิ ๖ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี มีประมาณเทาไร
คือ ๘๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้น
นิมมานรดี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน
๑ ป ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ลานป
อายุของเหลาเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีประมาณเทาไร
คือ ๑,๖๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น
เปน ๑ ป ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นปรนิม*มิตวสวัตตี
นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๙๒๑ โกฏิ ๖ ลานป
พวกเทวดากามาวจรสวรรค ๖ ชั้น เพียบพรอมไปดวยกามคุณทั้งปวง
อายุของพวกเทวดากามาวจรสวรรค ๖ ชั้น นับรวมกันทั้งหมดเปนเทาไร เปน
๑๒๒๘ โกฏิ ๕ ลานป โดยนับอยางปมนุษย
[๑๑๐๗] ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณเทาสวนที่ ๓ ที่ ๔ แหงกัปป [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔
แหงกัปป]
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณกึ่งกัปป
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นมหาพรหมา

อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑ กัปป
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นปริตตาภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๒ กัปป
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอัปปมาณาภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๔ กัปป
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอาภัสสระ
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๘ กัปป
ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑๖ กัปป
ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอัปปมาณสุภา
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๓๒ กัปป
ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดที่ไหน
ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นสุภกิณหะ
อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๖๔ กัปป
ผูเจริญจตุตถฌาน บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาเหลาอสัญญสัตว บางคน
ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นเวหัปผลา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอวิหา บางคน
ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอตัปปา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นสุทัสสา บางคน
ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นสุทัสสี บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐะ บางคน
ไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดา
ผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญา*ยตนภพ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เพราะ
อารมณตางกัน เพราะมนสิการตางกัน เพราะฉันทะตางกัน เพราะปณิธิตางกัน

เพราะอธิโมกขตางกัน เพราะอภินิหารตางกัน เพราะปญญาตางกัน
อายุของเหลาเทวดาอสัญญสัตว และเหลาเทวดาชั้นเวหัปผลา
มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๕๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นอวิหา มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นอตัปปา มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นสุทัสสา มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นสุทัสสี มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาชั้นอกนิฏฐะ มีประมาณเทาไร
มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณ
เทาไร
มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ มีประมาณ
เทาไร
มีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ มีประมาณ
เทาไร
มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัปป
อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มี
ประมาณเทาไร
มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัปป
เหลาสัตวที่มีอํานาจแหงบุญสงเสริม ไปแลวสูกามภพ และรูปภพ หรือ
แมไปสูภวัคคพรหม ยอมกลับไปสูทุคติอีกได เหลาสัตวมีอายุยืนถึงเพียงนัน้
ก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ ภพไหนๆ ชื่อวา เที่ยง ไมมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญไดตรัสไวอยางนี้ เพราะฉะนั้นแล เหลานักปราชญผูมี
ปญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ คํานึงถึงความจริงขอนี้ จึงเจริญมรรคอันอุดมเพื่อพน
จากชรามรณะ ครั้นเจริญมรรคอันบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งมีปกติยังสัตวใหหยั่งถึงพระ
นิพพานแลว ยอมเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน เพราะกําหนดรูอาสวะทั้งปวง
ฉะนี้แล

อภิญเญยยาทิวาร
[๑๑๐๘] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนอภิญเญยยธรรม
ขันธไหน เปนปริญเญยยธรรม ขันธไหน เปนปหาตัพพธรรม ขันธ
ไหน เปนภาเวตัพพธรรม ขันธไหน เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ขันธ
ไหน ไมใชปหาตัพพธรรม ขันธไหน ไมใชภาเวตัพพธรรม ขันธ
ไหน ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปน
อภิญเญยยธรรม จิตไหน เปนปริญเญยยธรรม จิตไหน เปนปหา*ตัพพธรรม จิตไหน เปนภาเวตัพพธรรม จิตไหน เปนสัจฉิกาตัพพ*ธรรม จิตไหน ไมใชปหาตัพพธรรม จิตไหน ไมใชภาเวตัพพธรรม
จิตไหน ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม
รูปขันธ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม
ขันธ ๔ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม
ก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหา*ตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อายตนะ ๒ เปน
อภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรม
ก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใช
สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพ*ธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ธาตุ ๒ เปนอภิญเญยย*ธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปน
สัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกา*ตัพพธรรม ก็มี
สมุทยสัจ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มัคคสัจเปนอภิญเญยยธรรม เปน
ปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพ*ธรรม นิโรธสัจ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม
เปนภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ทุกขสัจ เปนอภิญเญยยธรรม เปน
ปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม ก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกา*ตัพพธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ก็มี
อินทรีย ๙ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพ*ธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม โทมนัสสินทรีย เปน

อภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม
ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปน
ปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม
อัญญินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปน
ภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี อัญญาตาวินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม
เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกา*ตัพพธรรม อินทรีย ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหา*ตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชภาเวตัพพ*ธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี อินทรีย ๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญย*ธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี
ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพ*ธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม
กุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพ*ธรรม เปนภาเวตัพพธรรม มิใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ก็มี
อัพยากตเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหา*ตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี ไมใชสัจฉิกาตัพพ*ธรรม ก็มี
กพฬิงการาหาร เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหา*ตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อาหาร ๓ เปนอภิญ*เญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี
เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใช
สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
ผัสสะ ๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพ*ธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส
เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพ*ธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม
ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปน
ปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพ*ธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหา*ตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพ*ธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี
อารัมมณวาร

[๑๑๐๙] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสารัมมณธรรม ขันธ
ไหน เปนอนารัมมณธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปน
สารัมมณธรรม จิตไหน เปนอนารัมมณธรรม
รูปขันธ เปนอนารัมมณธรรม ขันธ ๔ เปนสารัมมณธรรม
อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม มนายตนะ เปนสารัมมณธรรม
ธัมมายตนะ เปนสารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม ธาตุ ๗ เปนสารัมมณธรรม ธัมมธาตุ
เปนสารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
สัจจะ ๒ เปนสารัมมณธรรม นิโรธสัจ เปนอนารัมมณธรรม ทุกขสัจ
เปนสารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณธรรม อินทรีย ๑๕ เปนสารัมมณธรรม
ชีวิตินทรีย เปนสารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
เหตุ ๙ เปนสารัมมณธรรม
กพฬิงการาหาร เปนอนารัมมณธรรม อาหาร ๓ เปนสารัมมณธรรม
ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เปนสารัมมณธรรม
[๑๑๑๐] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสารัมมณารัมมณธรรม
ขันธไหน เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ขันธไหน เปนอนารัมมณธรรม
ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนสารัมมณารัมมณธรรม จิตไหน เปน
อนารัมมณารัมมณธรรม จิตไหน เปนอนารัมมณธรรม
รูปขันธ เปนอนารัมมณธรรม ขันธ ๔ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม มนายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรม
ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี ธัมมายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม ธาตุ ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม
มโนวิญญาณธาตุ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
ธัมมธาตุ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปน
อนารัมมณธรรม ก็มี
นิโรธสัจ เปนอนารัมมณธรรม มัคคสัจ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม
สมุทยสัจ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี ทุกขสัจ
เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณ*ธรรม ก็มี
อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณธรรม อินทรีย ๕ เปนอนารัมมณารัมมณ*ธรรม อินทรีย ๙ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี

ชีวิตินทรีย เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปน
อนารัมมณธรรม ก็มี
เหตุ ๙ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
กพฬิงการาหาร เปนอนารัมมณธรรม อาหาร ๓ เปนสารัมมณารัมมณ*ธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
ผัสสะ ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปน
สารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม
มโนวิญญาณธาตุ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี
ทิฏฐาทิวาร
[๑๑๑๑] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนทิฏฐธรรม ขันธไหน
เปนสุตธรรม เปนมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ขันธไหน ไมใช
ทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม ไมใชวิญญาตธรรม ฯลฯ
บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม เปนมุตธรรม
เปนวิญญาตธรรม ขันธไหน ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช
มุตธรรม ไมใชวิญญาตธรรม
รูปขันธ เปนทิฏฐธรรม ก็มี เปนสุตธรรม ก็มี เปนมุตธรรม ก็มี ไมใช
ทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ก็มี ขันธ ๔
ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
รูปายตนะ เปนทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม สัททายตนะ ไมใชทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใช
สุตธรรม เปนมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม อายตนะ ๗ ไมใชทิฏฐธรรม
ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
รูปธาตุ เปนทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาต*ธรรม สัททธาตุ ไมใชทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาต*ธรรม คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม เปน
มุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ธาตุ ๑๓ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช
มุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
สัจจะ ๓ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม ทุกขสัจ เปนทิฏฐธรรม ก็มี เปนสุตธรรม ก็มี เปนมุตธรรม ก็มี
ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม ก็มี เปนวิญญาตธรรม
อินทรีย ๒๒ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม

เหตุ ๙ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม
อาหาร ๔ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม
ผัสสะ ๗ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน
วิญญาตธรรม
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุต*ธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม
กุสลติกวาร
[๑๑๑๒] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนกุศล ขันธไหน เปน
อกุศล ขันธไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปน
กุศล จิตไหน เปนอกุศล จิตไหน เปนอัพยากฤต
รูปขันธ เปนอัพยากฤต ขันธ ๔ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปน
อัพยากฤตก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอัพยากฤต อายตนะ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี
เปนอัพยากฤตก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากฤต ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปน
อัพยากฤตก็มี
สมุทยสัจ เปนอกุศล มัคคสัจ เปนกุศล นิโรธสัจ เปนอัพยากฤต
ทุกขสัจ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย เปนอกุศล อนัญญตัญ*ญัสสามีตินทรีย เปนกุศล อินทรีย ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๖
เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนอกุศล กุศลเหตุ ๓ เปนกุศล อัพยากตเหตุ ๓ เปน
อัพยากฤต
กพฬิงการาหาร เปนอัพยากฤต อาหาร ๓ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี
เปนอัพยากฤตก็มี
ผัสสะ ๖ เปนอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนกุศลก็มี เปน
อกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอัพยากฤต มโนวิญญาณ*ธาตุ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
เวทนาติกวาร
[๑๑๑๓] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ขันธไหน สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ขันธไหน สัมปยุตดวยอทุกขม-

*สุขเวทนา ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน สัมปยุตดวยสุขเวทนา จิต
ไหน สัมปยุตดวยทุกขเวทนา จิตไหน สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ขันธ ๒ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกข*เวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ขันธ ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมป*ยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา มนายตนะ สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี ธัมมายตนะ
สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุข*เวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา
หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกข*เวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ธาตุ ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
กายวิญญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญ*ญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาก็มี ธัมมธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
ก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา
หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี
สัจจะ ๒ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
นิโรธสัจ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา
หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ทุกขสัจ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยุตดวย
สุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี
อินทรีย ๑๒ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อินทรีย ๖ สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี อินทรีย ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี ชีวิตินทรีย สัมป*ยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนาหรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี
โทสะที่เปนอกุศลเหตุ สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เหตุ ๗ สัมปยุตดวย
สุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี โมหะที่เปนอกุศลเหตุ สัมปยุตดวย
สุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี

กพฬิงการาหาร กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาหาร ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
ผัสสะ ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา กายสัมผัส สัมปยุตดวย
สุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส สัมปยุตดวย
สุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
เวทนา ๗ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกข*เวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา กายวิญญาณ
สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุ สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี
วิปากติกวาร
[๑๑๑๔] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนวิปากธรรม ขันธไหน
เปนวิปากธัมมธรรม ขันธไหน เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนวิปากธรรม จิตไหน เปนวิปากธัมมธรรม
จิตไหน เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
รูปขันธ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ขันธ ๔ เปนวิปากธรรมก็มี
เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อายตนะ ๒ เปนวิปากธรรม
ก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ธาตุ ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุ
เปนวิปากธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒ เปนวิปากธรรมก็มี
เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
สัจจะ ๒ เปนวิปากธัมมธรรม นิโรธสัจ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ทุกขสัจ เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมม*ธรรมก็มี
อินทรีย ๗ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อินทรีย ๓ เปนวิปากธรรม
อินทรีย ๒ เปนวิปากธัมมธรรม อัญญินทรีย เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปาก*ธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙ เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนว*วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
เหตุ ๖ เปนวิปากธัมมธรรม อัพยากตเหตุ ๓ เปนวิปากธรรมก็มี เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
กพฬิงการาหาร เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาหาร ๓ เปนวิปากธรรม
ก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี

ผัสสะ ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมก็มี เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมก็มี เปน
วิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุ
เปนวิปากธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุ เปน
วิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อุปาทินนุปาทานิยติกวาร
[๑๑๑๕] ขันธ ๕ ขันธไหน เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ขันธไหน เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ขันธไหน เปนอนุปา*ทินนานุปาทานิยธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนอุปาทินนุ*ปาทานิยธรรม จิตไหน เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม จิตไหน เปน
อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม
รูปขันธ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี
ขันธ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปน
อนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม สัททายตนะ เปนอนุปาทินนุ*ปาทานิยธรรม อายตนะ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมก็มี อายตนะ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม สัททธาตุ เปนอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรม ธาตุ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี
ธาตุ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปน
อนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
สมุทยสัจ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม สัจจะ ๒ เปนอนุปาทินนานุ*ปาทานิยธรรม ทุกขสัจ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมก็มี
อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม โทมนัสสินทรีย เปนอนุปา*ทินนุปาทานิยธรรม อินทรีย ๓ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อินทรีย ๙
เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนา*นุปาทานิยธรรมก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม กุศลเหตุ ๓ เปนอนุปา*ทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี อัพยากตเหตุ ๓ เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุ
ปาทานิยธรรมก็มี

กพฬิงการาหาร เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมก็มี อาหาร ๓ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิย*ธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
ผัสสะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนอุปาทินนุ*ปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุ*ปาทานิยธรรมก็มี
เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
มโนธาตุ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี
มโนวิญญาณธาตุ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี
วิตักกติกวาร
[๑๑๑๖] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ขันธไหน เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ขันธไหน เปนอวิตักกาวิจาร*ธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนสวิตักกสวิจารธรรม จิตไหน
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม จิตไหน เปนอวิตักกาวิจารธรรม
รูปขันธ เปนอวิตักกาวิจารธรรม ขันธ ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี สังขารขันธ เปนสวิ*ตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
กลาวไมไดวา เปนสวิตักกสวิจารธรรม หรืออวิตักกวิจารมัตตธรรม หรืออวิตักกา*วิจารธรรมก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกาวิจารธรรม มนายตนะ เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี ธัมมายตนะ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี กลาวไมไดวา เปนสวิตักก
สวิจารธรรม หรือเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม หรือเปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรม มโนธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรม
มโนวิญญาณธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปน
อวิตักกาวิจารธรรมก็มี ธัมมธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจาร*มัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี กลาวไมไดวา เปนสวิตักกสวิจารธรรม
หรือเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม หรือเปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
สมุทยสัจ เปนสวิตักกสวิจารธรรม นิโรธสัจ เปนอวิตักกาวิจารธรรม
มัคคสัจ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตกั กวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิ*ตักกาวิจารธรรมก็มี ทุกขสัจ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตต*ธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี กลาวไมไดวา เปนสวิตักกสวิจารธรรม

หรือเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม หรือเปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
อินทรีย ๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรม โทมนัสสินทรีย เปนสวิตักกสวิ*จารธรรม อุเปกขินทรีย เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
อินทรีย ๑๑ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิ*ตักกาวิจารธรรมก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรม เหตุ ๖ เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
กพฬิงการาหาร เปนอวิตักกาวิจารธรรม อาหาร ๓ เปนสวิตักกสวิจาร*ธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารธรรมก็มี
ผัสสะ ๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนสวิตักกสวิจาร*ธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจาร*มัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรม
มโนธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี
รูปทุกวาร
[๑๑๑๗] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนรูปธรรม ขันธไหน
เปนอรูปธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนรูปธรรม จิตไหน
เปนอรูปธรรม
รูปขันธ เปนรูปธรรมขันธ ๔ เปนอรูปธรรม
อายตนะ ๑๐ เปนรูปธรรม มนายตนะ เปนอรูปธรรม ธัมมายตนะ เปน
รูปธรรมก็มี เปนอรูปธรรมก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนรูปธรรม ธาตุ ๗ เปนอรูปธรรม ธัมมธาตุ เปนรูปธรรม
ก็มี เปนอรูปธรรมก็มี
สัจจะ ๓ เปนอรูปธรรม ทุกขสัจ เปนรูปธรรมก็มี เปนอรูปธรรมก็มี
อินทรีย ๗ เปนรูปธรรม อินทรีย ๑๔ เปนอรูปธรรม ชีวิตินทรีย เปน
รูปธรรมก็มี เปนอรูปธรรมก็มี
เหตุ ๙ เปนอรูปธรรม
กวฬิงการาหาร เปนรูปธรรม อาหาร ๓ เปนอรูปธรรม
ผัสสะ ๗ เปนอรูปธรรม
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เปนอรูปธรรม
โลกิยทุกวาร
[๑๑๑๘] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนโลกิยธรรม ขันธไหน
เปนโลกุตตรธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนโลกิยธรรม

จิตไหน เปนโลกุตตรธรรม
รูปขันธ เปนโลกิยธรรม ขันธ ๔ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตร*ธรรมก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนโลกิยธรรม อายตนะ ๒ เปนโลกิยธรรมก็มี เปน
โลกุตตรธรรมก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยธรรม ธาตุ ๒ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตร*ธรรมก็มี
สัจจะ ๒ เปนโลกิยธรรม สัจจะ ๒ เปนโลกุตตรธรรม
อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยธรรม อินทรีย ๓ เปนโลกุตตรธรรม อินทรีย ๙
เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยธรรม เหตุ ๖ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตร*ธรรมก็มี
กพฬิงการาหาร เปนโลกิยธรรม อาหาร ๓ เปนโลกิยธรรมก็มี เปน
โลกุตตรธรรมก็มี
ผัสสะ ๖ เปนโลกิยธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนโลกิยธรรมก็มี
เปนโลกุตตรธรรมก็มี
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนโลกิยธรรม มโนวิญญาณ*ธาตุ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี
หัวขอธรรมที่แสดงมาคือ อภิญญา อารัมมณะ ๒ ทิฏฐะ กุศลเวทนา
วิปาก อุปาทินนะ วิตก รูป โลกิยะ ฉะนี้แล
ธัมมหทยวิภงั ค จบบริบูรณ
วิภังคปกรณ จบ

