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                                      พระสุตตันตปฎก 
  
                           ขุททกนิกาย  ปฏิสมัภิทามรรค 
 

                                 เลมที่  ๗  ภาคที่  ๑ 
 
                                     ขอนอบนอมแด 
              พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคนั้น 

 
                                           มาติกา 
                             วาดวย  ปญญาญาณ  ๗๓   
        ๑.  ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว  เปนสุตมย- 
              ญาณ, 
        ๒.  ปญญาในการฟงธรรมแลวสังวรไว  เปนสลีมยญาณ, 
        ๓.  ปญญาในการสํารวมแลวต้ังไวดี  เปนภาวนามยญาณ, 
        ๔.  ปญญาในการกําหนดปจจัย  เปนธรรมฐิติญาณ,  
        ๕.  ปญญาในการยอธรรมท้ังหลาย  ทั้งอดีต,  อนาคต 
             และปจจุบันแลวกําหนดไว  เปนสัมมสนญาณ,  
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           ๖. ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรม 
                 สวนปจจุบัน  เปนอุทยัพพยญาณ,  
           ๗. ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความ 
                 แตกไป  เปนวิปสสนาญาณ,  
           ๘. ปญญาในการปรากฏโดยความเปนภัย  เปนอาทีนว- 
                 ญาณ, 
           ๙. ปญญาในความปรารถนาจะพนไปท้ังพิจารณา  และ 
                 วางเฉยอยู  เปนสังขารุเปกขาญาณ, 
         ๑๐. ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภาย 
                 นอก  เปนโคตรภูญาณ, 
         ๑๑. ปญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลส  ขันธ  และ 
                 สงัขารนิมิตภายนอกท้ังสอง   เปนมรรคญาณ, 
         ๑๒. ปญญาในการระงับปโยคะ  เปนผลญาณ, 
         ๑๓. ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสน้ัน ๆ อันอริย- 
                 มรรคนั้น ๆ ตัดเสียแลว  เปนวิมุตติญาณ, 
         ๑๔. ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เขามาประชุมใน 
                 ขณะน้ัน  เปนปจจเวกขณญาณ, 
         ๑๕. ปญญาในการกําหนดธรรมภายใน  เปนวัตถุนานัตต- 
                 ญาณ,  
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         ๑๖. ปญญาในการกําหนดธรรมภายนอก  เปนโคจรนา-  
                 นตัตญาณ, 
         ๑๗. ปญญาในการกําหนดจริยา  เปนจริยานานัตตญาณ, 
         ๑๘. ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมนิานัตตญาณ, 
         ๑๙. ปญญาในการกําหนดธรรม ๙ เปนธรรมนานัตตญาณ, 
         ๒๐. ปญญาท่ีรูยิ่ง เปนญาตัฏฐญาณ,  
         ๒๑. ปญญาเครื่องกําหนดรู  เปนตีรณัฏฐญาณ, 
         ๒๒. ปญญาในการละ เปนปริจจาคัฏฐญาณ, 
         ๒๓. ปญญาเครื่องเจริญ  เปนเอกรสัฏฐญาณ, 
         ๒๔. ปญญาเครื่องทําใหแจง  เปนผัสสนัฏฐญาณ, 
         ๒๕. ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทา- 
                 ญาณ, 
         ๒๖. ปญญาในความตางแหงธรรม  เปนธรรมปฏิสัมภิทา- 
                 ญาณ, 
         ๒๗. ปญญาในความตางแหงนิรุตติ  เปนนิรุตติปฏิสัม- 
                 ภทิาญาณ, 
         ๒๘. ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิ- 
                 สมัภิทาญาณ, 
         ๒๙. ปญญาในความตางแหงวิหารธรรม  เปนวิหารรัฏฐ- 
                 ญาณ,  
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         ๓๐.  ปญญาในความตางแหงสมาบัติ  เปนสมาปตตัฏฐ-  
                 ญาณ, 
         ๓๑. ปญญาในความตางแหงวิหารสมาบัติ  เปนวิหารสมา- 
                 ปตตัฏฐญาณ,  
         ๓๒. ปญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ์แหง 
                 สมาธิอันเปนเหตุใหไมฟุงซาน  เปนอานันตริกสมาธิ- 
                 ญาณ, 
         ๓๓. ทสันาธีปไตย  ทัสนะมีความเปนอธิบดี  วิหาราธิคม 
                 คุณเครื่องบรรลุคือวิหารธรรมอันสงบ  และปญญาใน 
                 ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในสมาบัติอันประ- 
                 ณตี  เปนอรณวิหารญาณ, 
         ๓๔. ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญดวยความเปนผู 
                 ประกอบดวยพละ ๒ ดวยความระงับสงัขาร ๓ ดวย 
                 ญาณจริยา ๑๖  และดวยสมาธิจริยา  ๙  เปนนิโรธ 
                 สมาปตติญาณ, 
         ๓๕. ปญญาในความสิ้นไปแหงความเปนไปแหงกิเลส 
                 และขันธของบุคคลผูรูสึกตัว  เปนปรินิพพานญาณ, 
         ๓๖. ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมท้ังปวง  ในการ 
                 ตัดขาดโดยชอบและในนิโรธ  เปนสมสีสัฏฐญาณ,  
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         ๓๗. ปญญาในความสิ้นไปแหงกิเลสอันหนาสภาพตาง ๆ 
                 และเดช  เปนสัลเลขัฏฐญาณ,  
         ๓๘. ปญญาในความประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและจิตท่ี 
                 สงไป  เปนวิริยารัมภญาณ,  
         ๓๙. ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ  เปนอรรถสัน- 
                 ทัสสนญาณ, 
         ๔๐. ปญญาในการสงเคราะหธรรมทั้งปวงเปนหมวดเดียว 
                 กนัในการแทงตลอดธรรมตางกันและธรรมเปนอัน 
                 เดียวกัน  เปนทัสสนวิสสุทธิญาณ, 
         ๔๑. ปญญาในความที่ธรรมปรากฏโดยความเปนของไม 
                 เท่ียงเปนตน  เปนขันติญาณ, 
         ๔๒. ปญญาในความถูกตองธรรม  เปนปริโยคาหนญาณ, 
         ๔๓. ปญญาในการรวมธรรม เปนปเทสวิหารญาณ, 
         ๔๔. ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี  เปนสัญญา- 
                 ววิัฏฏญาณ, 
         ๔๕. ปญญาในธรรมเปนเหตุละความเปนตาง ๆ เปนเจโต- 
                 ววิัฏฏญาณ, 
         ๔๖. ปญญาในการอธิษฐาน  เปนจิตตวิวัฏฏญาณ, 
         ๔๗. ปญญาในธรรมอันวางเปลา  เปนญาณวิวัฏฏญาณ, 
         ๔๘. ปญญาในความสลัดออก  เปนวิโมกขววิัฏฏญาณ,  
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         ๔๙. ปญญาในความวาธรรมจรงิ  เปนสัจจวิวัฏฏญาณ,   
         ๕๐. ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดกายและจิตเขา 
                 ดวยกัน  และดวยสามารถแหงความต้ังไวซึ่งสุข 
                 สญัญาและลหุสัญญา  เปนอิทธิวิธญาณ, 
         ๕๑. ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยางหรือ 
                 อยางเดียวดวยสามารถการแผวิตกไป  เปนโสตธาตุ 
                 วสิุทธิญาณ,  
         ๕๒. ปญญาในการกําหนดจริยาคือวิญญาณหลายอยางหรือ 
                 อยางเดียว  ดวยความแผไปแหงจิต  ๓  ประเภท 
                 อยางเดียวสามารถแหงความผองในแหงอินทรียทั้ง- 
                 หลาย  เปนเจโตปริยญาณ, 
         ๕๓. ปญญาในการกําหนดธรรมทั้งหลายอนัเปนไปตาม 
                 ปจจัย  ดวยสามารถแหงความแผไปแหงกรรมหลาย 
                 อยางหรืออยางเดียว  เปนบุพเพนิวาสานุสสติญาณ, 
         ๕๔. ปญญาในความเห็นรูปนิมติหลายอยางหรืออยาง 
                 เดียว  ดวยสามารถแหงแสงสวาง  เปนทิพจักขุญาณ, 
         ๕๕. ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ 
                 ประการ  โดยอาการ  ๖๔  เปนอาสวักขยญาณ, 
         ๕๖. ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งท่ีควรกําหนดรู  เปนทุกข- 
                 ญาณ,  
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         ๕๗. ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งท่ีควรละ  เปนสมุทยญาณ, 
         ๕๘. ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งท่ีควรกระทําใหแจง  เปน 
                 นโิรธญาณ, 
         ๕๙. ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งท่ีควรเจริญ เปนมรรคญาณ,  
         ๖๐. ทุกขญาณ, 
         ๖๑. ทุกขสมุทยญาณ,  
         ๖๒. ทกุขนิโรธญาณ, 
         ๖๓. ทกุขนิโรธคามนิีปฏิปทาญาณ, 
         ๖๔. อรรถปฏิสัมภิทาญาณ, 
         ๖๕. ธรรมปฏิสัมภทิาญาณ, 
         ๖๖. นิรตุติปฏิสัมภิทาญาณ, 
         ๖๗. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ, 
         ๖๘. อนิทริยปโรปริยัตตญาณ, 
         ๖๙. อาสยานุสยญาณ, 
         ๗๐. ยมกปาฏิหารยิญาณ, 
         ๗๑. มหากรุณาสมาปตติญาณ, 
         ๗๒. สพัพัญุตญาณ, 
         ๗๓. อนาวรณญาณ.  
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         ญาณเหลาน้ีรวมเปน  ๗๓. ญาณ, ในญาณ ๗๓ นี้  ญาณ  ๖๗ 
เบื้องตน  ทั่วไปแกพระสาวก, ญาณ ๖ เบื้องปลาย  ไมทั่วไปแกพระ-  
สาวก  และเปนญาณเฉพาะพระตถาคตเทาน้ัน  ฉะน้ีแล.  
                                          จบ  มาติกา   
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                      อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค 
 
                ชือ่สัทธรรมปกาสินี  ในขทุทกนิกาย 
  

                                  ภาคท่ี  ๑  

 
                                คันถารัมภกถา 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  ทรงพระ- 
         คุณครบถวนลวนแลวดวยความงามทุกสิ่งลวงเสีย 
         ซึ่งความงามของโลกท้ังปวง    ทรงพนจากกิเลส 
         มลทินเปนเครื่องประทุษรายพรอมทั้งวาสนา  ทรง 
         ประทานวิมุตติธรรมอันล้ําเลิศ. 
                     พระองคทรงมีพระทัยเยือกเย็นดุจความ 
         เย็นแหงไมจันทน  กลาวคือพระกรุณาอยูเปนนิจ 
         ทรงพระปญญาโชติชวงดังดวงระวี  มีธรรมเปน 
         เครื่องแนะนําสัตว  ขาพเจา*ขอนอมอภิวาทพระผู- 
         มีพระภาคเจาพระองคนั้น  ซึ่งเปนผูเลิศในหมูสัตว 
         ผูเปนที่พ่ึงในประโยชนแกปวงสัตวดวยเศียรเกลา 
๑. พระมหานามเถระ.  
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                     บรรดาพระมหาเถระผูพุทธชิโนรสมจีํานวน  
         เปนอนันต,    พระมหาเถระองคใดเปนประดุจดัง 
         พระมนุีผูเลิศในหมูสัตวทั้งปวง      ไดเปนผูกระทํา 
         ตามลีลาแหงพระศาสดา  ในการบําเพ็ญประโยชน 
         เกื้อกูลแกชุมชนดวยคุณกลาวคือกรุณาและปญญา 
         ญาณ. 
                     ขาพเจาขอนมัสการพระเถระองคนั้น   ผูม ี
         นามวา    สารบีุตร   ผูมุนีราชบุตร     ผูยินดียิ่งใน  
         เสถียรคุณเปนอเนก  ผูรุงเรืองดวยแสงสวางแหง 
         ปญญามีเกียรติงามฟุงขจรไป  และมีจริยาวัตสงบ 
         งาม. 
                     วิศิษฐปาฐะคือพระบาลีอันใดอันพระสาวก 
         ผูสัทธรรมเสนาบดีผูประกาศพระสัทธรรมจักรผูเขา 
         ถึงความแจมแจง      ในอรรถะตามความเปนจริงใน 
         พระสตูรท้ังหลาย    ที่พระตถาคตเจาไดตรัสไวแลว 
         ผูนําในการยังธรรมประทีปใหโชติชวง  กลาว 
         วิศิษฐปาฐะนั้นไว  โดยนามอันวิเศษวา  ปฏสิม-ฺ 
         ภิทาน  มคฺโค  แปลวา  แหงปฏสิัมภิทาท้ัง- 
         หลาย.  
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                     ปฏิสัมภิทามรรคนั้น  เปนปกรณอัน 
         ละเมียดละมัยดวยอรรถะและนยะตาง ๆ อยางวิจิตร 
         อันบัณฑิตผูมุงบําเพ็ญอัตตัตถะประโยชนตนและ 
         โลกัตถะประโยชนแกชาวโลก  มปีญญาลึกซึ้งจะ 
         พึงหยัง่รูไดในกาลทุกเมื่อ  และสาธุชนท้ังหลายจะ 
         พึงซองเสพอยูเปนนิจ.   
                     ขาพเจาจะพรรณนาเนื้อความท่ีไมซ้ํากันไป 
         ตามลําดับ  ไมกาวลวงสุตตะและยุตติแหงปฏิสัม- 
         ภิทามรรคปกรณนัน้  อันนํามาซึ่งประเภทแหงญาณ 
         อันพระโยคาวจรท้ังหลายเปนอเนกซองเสพแลว 
         โดยไมเหลือ. 
                     อนึ่งน้ันเลาก็จะไมกาวลวงลัทธิของตนและ 
         จะไมกาวกายลัทธิของผูอื่น  แตจะรวบรวมเอา 
         อุปเทสและนยะแหงอรรถกถาแตปางกอนมาแสดง 
         ตามสมควร. 
                     ขาพเจาจะกลาวอรรถกถาชื่อสัทธรรมปกาสินี 
         นั้นโดยเคารพ  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชุมชน 
         เพ่ือความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรมตลอดกาลนาน 
         ขอสาธชุนสัตบุรุษจงต้ังใจสดับทรงจําไวเถิด.  
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         ความท่ีปฏิสัมภิทามรรคเปนมรรคาแหงปฏิสัมภิทา   ขาพเจาตอง 
กลาวกอน     เพราะไดกลาวไวแลวในคันถารัมภกถาวา    ปฏิสมฺภิทาน 
มคฺโคติ   ตนนฺามวิเสสิโต  จ   แปลวา   ซึ่งวิศิษฐปาฐะน้ัน   โดยนาม 
อันวิเศษวา     ปฏิสมัภิทามรรค.  
            ก็ปฏสิัมภิทามี  ๔ คือ  
                  ๑.  อรรถปฏิสมัภิทา            ปญญาแตกฉานในอรรถ, 
                  ๒.  ธรรมปฏิสัมภิทา           ปญญาแตกฉานในธรรม, 
                  ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา          ปญญาแตกฉานในนิรุตติ, 
                  ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา       ปญญาแตกฉานในปฏภิาณ. 
         ทางคืออุบายเปนเครื่องบรรลุปฏิสัมภิทาเหลาน้ัน     ฉะน้ันจึงชื่อ 
วา   ปฏิสัมภิทามรรค,   มีคําอธิบายทานกลาวไววา       เปนเหตุแหงการ 
ไดเฉพาะซึ่งปฏิสัมภิทา. 
         หากจะมีปุจฉาวา        ทางนี้เปนทางแหงปฏิสัมภิทาได     เพราะ 
เหตุไร  ?    ก็พึงมีวิสัชนาวา        เพราะเปนเทสนาท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงโดยประเภท   เปนเทสนาอันนํามาซึ่งปฏิสัมภิทาญาณ 
         จริงอยู   ธรรมท้ังหลายมีประเภทตาง  ๆ  เทสนาก็มีประเภทตาง ๆ 
ยอมใหเกิดประเภทแหงปฏิสัมภิทาญาณ      แกพระอริยบุคคลท้ังหลายผู 
สดับฟง      และเปนปจจัยแกการแตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณแกปุถุชน 
ตอไปในอนาคต     ก็ทานกลาวคํานี้ไววา     เทสนาโดยประเภทยอมนํามา  
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ซึ่งปฏิสัมภิทาญาณเปนเครื่องทําลายฆนสัญญาเสียได    ดังน้ี.   ก็เทสนา 
ประเภทตาง ๆ นี้มีอยู,  เพราะเหตุนั้น   เทสนานั้น   จึงเปนเทสนาให 
สําเร็จความเปนบรรดาแหงปฏิสัมภิทาท้ังหลาย.    
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   จตสฺโส   เปนบทกําหนดจํานวน. 
         บทวา  ปฏิสมฺภิทา   ไดแก   ปญญาเปนเครื่องแตกฉาน.  เปน 
ปญญาเครื่องแตกฉานของญาณเทาน้ัน       หาใชเปนความแตกฉานของ 
ใคร ๆ อ่ืนไม   เพราะทานไดกลาวไววา     ความรูในอรรถ    ชือ่วาอรรถ  
ปฏิสัมภิทา,   ความรูในธรรมชื่อวา   ธรรมปฏิสัมภิทา,  ความรูในโวหาร 
แหงภาษาอันกลาวถึงอรรถและธรรมะ ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา,   ความ 
รูในญาณท้ังหลาย๑    ชื่อวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา.    เพราะฉะนั้น   คําวา 
จตสฺโส  ปฏิสมุภิทา   จึงมีความวา   ประเภทแหงญาณ  ๔  ประการ. 
         ญาณอันถึงความแตกฉานในอรรถ         สามารถทําการกําหนด 
สัลลักขณะและวิภาวนะของประเภทแหงผล   ชื่อวา   อรรถปฏิสัมภิทา. 
         ญาณอันถึงความแตกฉานในธรรม         สามารถทําการกําหนด 
สัลลักขณะและวิภาวนะของประเภทแหงเหตุ  ชื่อวา   ธรรมปฏสิัมภิทา. 
         ญาณอันถึงความแตกฉานในนิรุตติ        สามารถทําการกําหนด 
สัลลักขณะและวิภาวนะของประเภทแหงนิรุตติ  ชือ่วา  นิรุตติปฏิสัมภิทา. 
๑. ญาณท้ัง  ๓  เบ้ืองตน  คือ  อรรถะ,  ธรรมะ  และนิรุตติ.  
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         ญาณอันถึงความแตกฉานในปฏิภาณ      สามารถทําการกําหนด 
สัลลักษณะและวิภาวนะของประเภทแหงปฏิภาณ   ชื่อวา   ปฏิภาณปฏิ-  
สัมภิทา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อตฺโถ    วาโดยสังเขป     ไดแกผล  
อันเกิดแตเหตุ.   จริงอยู   ผลอันเกิดแตเหตุนั้น   ยอมเกิด     คือบรรลถุึง  
ตามครรลองแหงเหตุ      ฉะน้ันทานจึงเรียกวาอรรถะ.      แตเมื่อวาโดย 
ประเภทแลว     ธรรม  ๕ ประการเหลาน้ีคือ       ธรรมอันเกิดแตปจจัย  
( ปจฺจยสมุปฺปนฺน )   อยางใดอยางหน่ึง ๑.    นิพพาน   ๑.    อรรถกถา 
แหงพระบาลีอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ๑.   วิปากจิต   ๑.   กริิยาจิต 
๑.  บัณฑิตพึงทราบวา อรรถะ.  ญาณอันถึงความแตกฉานในอรรถะนั้น 
ของพระอริยบุคคลผูพิจารณาอรรถะนั้นอยู   ชื่อวา  อรรถปฏิสมัภทา. 
         บทวา    ธมฺโม   วาโดยสังเขป  ไดแก  ปจจัย.   จริงอยูปจจัยนั้น 
ยอมให   คือยอมใหเปนไปและยอมใหถึงซ่ึงผลน้ัน ๆ  จะน้ันทานจึงเรียก 
วา   ธรรมะ.    แตเมื่อวาโดยประเภทแลว    ธรรม ๕  ประการเหลาน้ีคือ 
เหตุใหเกิดผลอยางใดอยางหน่ึง  ๑.  อริยมรรค ๑.   พระบาลีอันพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสแลว ๑.   กุศลจิต ๑.   อกุศลจิต  ๑.   บัณฑิตพึงทราบวา 
ธรรม.        ญาณอันถึงความแตกฉานในธรรมน้ันของพระอริยบุคคลผู 
พิจารณาธรรมน้ันอยู   ชื่อวา    ธรรมปฏิสัมภิทา.  
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         จริงอยู      เนื้อความดังตอไปนี้มาในพระอภิธรรมปฎกทานแสดง 
จําแนกไวโดยนัยเปนตนวา :- 
                     ความรูแตกฉานในทุกข   ชื่อวา  อรรถปฏิ- 
         สัมภิทา,  ความรูแตกฉานในทุกขสมุทัย  ชื่อวา  
         ธรรมปฏิสัมภิทา,  ความรูแตกฉานในทุกขนิโรธ 
         ชื่อวา  อรรถปฏิสัมภิทา, ความรูแตกฉานในทุกข- 
         นิโรขคามินีปฏิปทา  ชื่อวา   ธรรมปฏิสัมภทิา,  ความ 
         รูแตกฉานในเหตุ  ชื่อวา  ธรรมปฏิสัมภิทา, ความรู 
         แตกฉานในผลอันเกิดแตเหตุ  ชือ่วา  อรรถปฏิ- 
         สัมภิทา.  
                     ธรรมเหลาใด  เกิดแลว   มาแลว  เกิดพรอม 
         แลว  บงัเกิดแลว  บงัเกิดเฉพาะแลว   ปรากฏแลว, 
         ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา   อรรถปฏิ- 
         สัมภิทา,    ธรรมเหลาน้ัน  เกิดแลว    มีแลว     เกิด 
         พรอมแลว  บังเกิดแลว  บังเกิดเฉพาะแลว  ปรากฏ 
         แลว     จากธรรมเหลาใด   ความรูแตกฉานในธรรม 
         เหลาน้ัน   ชื่อวา  ธรรมปฏิสมัภทิา.  
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                     ความรูแตกฉานในชรามรณะ  ชื่อ  อรรถ- 
         ปฏิสัมภิทา,  ความรูแตกฉานในเหตุเกิดแหงชรา- 
         มรณะ  ชื่อวา  ธรรมปฏิสัมภิทา,  ความรูแตกฉาน 
         ในความดับแหงชรามรณะ  ชื่อวา   อรรถปฏิสัมภิทา,  
         ความรูแตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึงความ 
         ดับแหงชรามรณะ   ชื่อวา   ธรรมปฏิสัมภิทา.  
                     ความรูแตกฉานในชาติ  ฯลฯ  ความรูแตก 
         ฉานในภพ ฯลฯ  ความรูแตกฉานในอุปาทาน  ฯลฯ 
         ความรูแตกฉานในตัณหา  ฯลฯ  ความรูแตกฉาน 
         ในเวทนา  ฯลฯ  ความรูแตกฉานในผัสสะ  ฯลฯ 
         ความรูแตกฉานในสฬายตนะ  ฯลฯ  ความรูแตก 
         ฉานในนามรูป  ฯลฯ  ความรูแตกฉานในวิญญาณ 
         ฯลฯ  ความรูแตกฉานในสังขารทั้งหลาย  ชื่อวา 
         อรรถปฏิสัมภิทา.  ความรูแตกฉานในเหตุเกิดแหง 
         สังขาร  ชื่อวา  ธรรมปฏิสัมภิทา,  ความรูแตกฉาน 
         ในความดับแหงสังขาร  ชื่อวา  อรรถปฏิสัมภิทา, 
         ความรูแตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึงความ 
         ดับแหงสังขาร  ชื่อวา  ธรรมปฏสิัมภิทา.  
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                     ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูแตกฉานซึ่ง 
         ธรรม  คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  
         อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธรรมะ  เวทัลละ  
         นี้เรียกวา  ธรรมปฏสิัมภิทา,  ภิกษุนั้นยอมรูแตก 
         ฉานในอรรถแหงภาษิตน้ัน ๆ วา  นี้เปนอรรถแหง 
         ภาษิตนี้,     นี้เปนอรรถแหงภาษิตน้ัน  นี้เรียกวา 
         อรรถปฏิสัมภิทา. 
                     สภาวธรรมทั้งหลายท่ีเปนกุศลเปนไฉน  ? 
                     กามาวจรกุศลจิต  เกิดพรอมดวยโสมนัส 
         ประกอบดวยปญญา  มีรูปเปนอารมณ  ฯลฯ  ม ี
         ธรรมเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณใด ๆ  เกิดข้ึน 
         ในสมยัใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น 
         ธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา   สภาวธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล. 
         ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  ธรรมปฏ-ิ 
         สัมภิทา,     ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลา 
         นั้น  ชือ่วา  อรรถปฏิสัมภิทา. 
         คําวา   ตตฺร   ธมฺมนริุตฺตาภิลาเป   าณ    ความวา    ความรู 
แตกฉานในคําพูด  คํากลาว   คําท่ีเปลงถึงสภาวนิรุตติอันเปนโวหารที่ไม  
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ผิดเพ้ียนทั้งในอรรถและในธรรมน้ัน,  ในคําพูดอันเปนสภาวนิรุตติ 
ของพระอริยบุคคลผูทําสภาวนิรุตติศัพทที่เขาพูดแลว   กลาวแลว   เปลง  
ออกแลว   ใหเปนอารมณแลว  พิจารณาอยู.   ในมาคธีมูลภาษาของสัตว 
ทั้งหลายอันเปนสภาวนิรุตติ        เพราะสภาวนิรุตตินั้นบัณฑิตรับรองวา  
เปนธรรมนิรตุติอยางนี้วา  นี้เปนสภาวนิรุตติ,  นี้มิใชสภาวนิรุตติ 
ชื่อวา  นิรุตติปฏิสัมภิทา.  
         ดวยประการฉะน้ี    นิรุตติปฏิสัมภิทาน้ี  ชื่อวา  มีสัททะคือ  เสียง 
เปนอารมณ   มิไดมีบัญญติัเปนอารมณ.  เพราะเหตุไร  ?  เพราะพระ- 
อริยบุคคลไดยินเสียงแลวยอมรูวา      นี้เปนสภาวนิรุตติ,  นี้มิใชสภาว- 
นิรุตติ.   จริงอยู    พระอรยิบุคคลผูบรรลุนิรุตติปฏสิัมภิทา   ครัน้เขาพูด 
วา      ผัสโส        ก็ยอมรูวา       นี้เปนสภาวนิรุตติ,   ครั้นเขาพูดวา 
ผสฺสา   หรือ  ผสฺส        กย็อมรูวา      นี้มิใชสภาวนิรุตติ         แมใน 
สภาวธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
         ถามวา    ก็พระอริยบุคคลผูบรรลุนิรุตติปฏิสมัภิทาน้ีจะรูหรือไม 
รูคําอ่ืน  คือเสียงแหงพยัญชนะอันกลาวถึงนาม,  อาขยาต,  อุปสัค, 
และนิบาต. 
         ตอบวา   พระอริยบคุคลผูบรรลนุิรุตติปฏิสัมภิทาน้ัน ครั้นได 
ยินเสียงแลวก็รูวา      นี้เปนสภาวนิรุตติ,  นี้มิใชสภาวนิรุตติ  ดวย 
เหตุสําคัญอันใด,   ก็จักรูคําน้ันดวยเหตุสําคัญอันนั้น,   แตขอน้ีมีผูกลาว  
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ปฏิเสธวา     นี้มิใชกิจของปฏิสัมภิทา     แลวกลาววา     ธรรมดาภาษา 
สัตวทั้งหลายยอมเรียนเอาได      แลวยกอุทาหรณนี้ข้ึนมาสาธกวา 
         จริงอยู   มารดาและบิดา    เอากุมารนอยในคราวยังเปนทารกอยู 
ใหนอนบนเตียงหรือ   แลวพูดภาษาน้ัน ๆ ทํากิจน้ัน ๆ อยู.  ทารกกําหนด 
ภาษาน้ัน ๆ ของมารดาและบิดาเหลานั้นวา      คําน้ีทานผูนี้พูด,  คําน้ี 
ทานผูนี้พูด        ครั้นวันผานมาเวลาผานไป  ก็ยอมรูภาษาท้ังหมดได.  
มารดาเปนชาวทมิฬ,   บิดาเปนชาวอันธกะ    ทารกของมารดาบิดาเหลา 
นั้น    ถาไดยินคําพูดของมารดากอน,      ก็จักพูดภาษาทมิฬ     ถาไดยิน 
คําพูดของบิดากอนก็จักพูดภาษาอันธกะ. แตถาไมไดยินคําพูดของมารดา  
และบิดาท้ัง ๒ นั้น   ก็จักพูดภาษามาคธี๑ 

         แมทารกใดเกิดในปาใหญไมมีบาน      คนอ่ืนที่ชื่อวาจะพูดดวย 
ก็ไมมีในที่นั้น,    ทารกนัน้เมื่อจะเริ่มพูดตามธรรมดาของตน    ก็จักพูด  
ภาษามาคธีนั้นแล.    ภาษามาคธีมีมากในที่ทั้งปวง   คือ  ในนรก,  ใน 
กําเนิดดิรัจฉาน,   ในเปตติวิสัย,   ในมนุษยโลก   ในเทวโลก.     บรรดา 
ภาษาของสัตวในภูมินั้น  ๆ  ภาษาท่ีเหลือ  เชน  โอฏฏภาษา,   กริาตภาษา, 
อันธกภาษา,     โยนกภาษาและทมิฬภาษาเปนตน   ยอมด้ินได,   มาคธี- 
ภาษาน้ีเพียงภาษาเดียวเทาน้ัน     นับวาเปนพรหมโวหารและอริยโวหาร 
ตามเปนจริง   ยอมไมดิ้น. 
๑. มาคธิกภาส = ภาษาของชนชาวมคธ.  
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         แมพระสัมมาสัมพุทธเจา   เมื่อจะทรงยกพระพุทธพจนคือพระ- 
ไตรปฎกข้ึนสูแบบแผน   ก็ทรงยกข้ึนไวในภาษามาคธีเทาน้ัน.     เพราะ 
เหตุไร ?     ก็เพราะเพ่ือจะนําอรรถะมาใหรูไดโดยงาย.     จริงอยู   พระ- 
พุทธพจนที่ยกข้ึนสูแบบแผนดวยมาคธีภาษา      ยงัไมบรรลุถึงคลองแหง 
โสตประสาทของพระอริยบุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทาน้ัน    เปนการเนิ่นชา.   
แตเมื่อโสตประสาทพอพระพุทธพจนกระทบแลวเทาน้ัน  เนื้อความก็  
ปรากฏต้ังรอยนัย     พันนยั.     ก็พระพุทธพจนที่ยกข้ึนสูแบบแผนดวย 
ภาษาอ่ืน    กย็อมตองเรียนเอาแบบตีความแลวตีความเลา.  อันธรรมดาวา 
การเรียนพระพุทธพจนแมมากมายแลวบรรลุปฏิสมัภิทา       ยอมไมมีแก 
ปุถุชน,   แตพระอริยสาวกท่ีจะชื่อวาไมบรรลุปฏิสมัภิทาน้ัน  ยอมไมมีเลย. 
         บทวา  าเณสุ  าน  ความวา  ความรูแตกฉานในญาณทั้ง  ๓ 
เหลาน้ัน           ของพระอริยบุคคลผูกระทําญาณอันมีในที่ทั้งปวงใหเปน 
อารมณแลวพิจารณาอยู,      หรือวา   ญาณอันถึงความกวางขวางในญาณ 
ทั้ง  ๓  เหลาน้ัน   ดวยสามารถแหงอารมณและกิจเปนตน    ชื่อวาปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา. 
         ก็บัณฑิตพึงทราบ   ปฏิสัมภิทา ๔  เหลาน้ีวา   ยอมถึงซ่ึงประเภท 
ในฐานะ  ๒.     ยอมผองใสดวยเหตุ  ๕.      ยอมถงึซ่ึงประเภทในฐานะ    ๒ 
เปนไฉน  ?   คือ   ในเสกขภูม ิ ๑  อเสกขภูม ิ ๑.  
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         ใน ๒ ภูมินั้น    ปฏสิัมภิทาของพระมหาเถระ  ๘๐  องค  มีพระ- 
เถระผูมีนามอยางน้ี  คือ  พระสารีบุตรแถระ.    พระมหาโมคคัลลานเถระ,  
พระมหากัสสปเถระ,  พระมหากัจจายนเถระ,     พระมหาโกฏฐิตเถระ 
เปนตน   ถึงซึ่งประเภทใน   อเสกขภูม,ิ   ปฏิสัมภิทาของพระอริยบุคคล 
ทั้งหลายมีพระอริยบุคคลผูมีนามอยางนี้    คือพระอานนทเถระ,    ทาน  
จิตตคฤหบดี    ทานธรรมมิกอุบาสก,   ทานอุบาลีคฤหบดี,   ขุชชุตตรา- 
อุบาสิกา   เปนตน   ถึงซ่ึงประเภทใน  เสกขภูมิ,    ปฏิสัมภิทายอมถึงซ่ึง 
ประเภทในภูมิ  ๒  เหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
         ปฏิสัมภิทา   ยอมผองใสดวยเหตุ   ๕  ประการ   เปนไฉน ?   ยอม 
ผองใสดวยเหตุ  ๕  ประการ   คือ   ดวยอธิคม,    ดวยปริยัติ,    ดวย 
สวนะ,   ดวยปริปุจฉา,   ดวยบุปพพโยคะ. 
         ในเหตุ  ๕  ประการเหลาน้ัน  การบรรลุพระอรหัต  ชื่อวา  อธิคม. 
ก็ปฏิสัมภิทาของผูบรรลุพระอรหัต  ยอมผองใส. 
         พระพุทธพจน  ชื่อวา   ปริยัติ.    ก็ปฏิสัมภิทาของผูเรียนพระ- 
พุทธพจนนั้น   ยอมผองใส. 
         การฟงพระสัทธรรม  ชื่อวา   สวนะ.   ก็ปฏสิัมภิทาของผูสนใจ 
เรียนธรรมโดยเคารพ  ยอมผองใส.  
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         กถาเปนเครื่องวินิจฉัย   คัณฐีบทและอรรถบท   ในพระบาลีและ 
อรรถกถาเปนตน  ชื่อวา  ปริปุจฉา.  กป็ฏิสัมภิทาของผูที่สอบสวน 
อรรถในพระพุทธพจนทั้งหลายมีพระบาลีเปนตนท่ีตนเรียนแลว    ยอม 
ผองใส.  
         การบําเพ็ญเพียรในวิปสสนากรรมฐานอยูเนือง ๆ   จนกระทั่งถึง  
สังขารุเปกขาญาณอันเปนที่ใกลอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ      เพราะ 
ความท่ีการบําเพ็ญวิปสสนานั้น     อันพระโยคาวจรเคยปฏิบัติแลวปฏิบัติ 
เลามาในศาสนาของพระพุทธเจาองคกอน  ๆ  ชือ่วา   ปุพพโยคะ.    ก ็
ปฏิสัมภิทาของผูบําเพ็ญเพียรมาแลวในปางกอน   ยอมผองใส   ปฏิสัมภิทา 
ยอมผองใสดวยเหตุ  ๕ ประการเหลาน้ี     ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็ในบรรดาเหตุทั้ง  ๕ เหลาน้ี     เหตุ  ๓  เหลาน้ี   คือ   ปรยิัติ, 
สวนะ,   ปรปิุจฉา  เปนเหตุมีกําลังเพ่ือความแตกฉานแล.     ปพุพโยคะ 
เปนปจจัยมีกําลังเพ่ือ. การบรรลุพระอรหัต. 
         ถามวา     หมวด ๓ แหงเหตุมีปริยัติเปนตน    ยอมมีเพื่อความ 
แตกฉาน  ไมมีเพ่ือความบรรลุหรือ ?  
         ตอบวา    ม,ี   แตไมใชอยางนั้น.    เพราะปริยัติ,    สวนะ   และ 
ปริปุจฉา     จะมีในปางกอนหรือไมก็ตาม     แตเวนการพิจารณาสังขาร 
ธรรมดวยการบําเพ็ญเพียรในปางกอน   และการพิจารณาสังขารในปจจุ-  
บันเสียแลว   ชื่อวา   ปฏสิัมภิทา   ก็มไีมได.       เหตุและปจจัยทั้ง  ๒  นี ้ 
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รวมกันชวยอุปถัมภปฏิสมัภิทากระทําใหผองใสได   ดวยประการฉะน้ี. 
         ยังมีอาจารยพวกอ่ืนอีก   ไดกลาวไววา  
                     ปุพพโยคะ  ๑, พาหุสัจจะ  ๑, เทศภาษา ๑, 
         อาคม ๑, ปริปุจฉา ๑, อธิคม ๑,  ครุสันนิสสัย  ๑, 
         และมติตสมาบัติ   ๑.   รวม  ๘  ประการนี้    ลวนเปน 
         ปจจัยแกปฏิสัมภิทา  ดงัน้ี.  
         บรรดาธรรมท้ัง ๘ ประการนั้น    นัยดังท่ีกลาวแลวแล    ชื่อวา 
ปุพพโยคะ. 
         ความฉลาดในศาสตรนั้น ๆ    และศิลปายตนะทั้งหลาย    ชื่อวา 
พาหุสัจจะ. 
         ความฉลาดในภาษา  ๑๐๑  ภาษา   ความฉลาดในภาษามาคธีโดย 
วิเศษ   ชื่อวา   เทศภาษา. 
         การเรียนพระพุทธพจนโดยที่สุดแมเพียงโอปมมวรรค     ชื่อวา 
อาคม. 
         การวินิจฉัยไตสวนอรรถะแมในคาถา ๑   ชื่อวา  ปริปุจฉา. 
         การเปนพระโสดาบันก็ดี   การเปนพระสกทาคามีก็ดี   การเปน 
พระอนาคามีก็ดี  การเปนพระอรหันตก็ดี  ชื่อวา   อธิคม. 
         การอยูในสํานักครูผูมากดวยสุตะและปฏิภาณ    ชื่อวา   ครุสัน- 
นิสสัย.  
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         การไดมิตรเห็นปานนั้นนั่นแล   ชื่อวา  มิตตสมบัติ   
         บรรดาธรรมท้ัง ๘ ประการนั้น    พระพุทธเจาหลาย    และ 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   อาศัย   ปุพพโยคะและอธิคม    แลวบรรล ุ
ปฏิสัมภิทา       สวนพระสาวกท้ังหลายอาศัยเหตุเหลาน้ีแมทั้งหมดแลว 
จึงบรรลุปฏสิัมภิทา.  
         ก็ในการบรรลุปฏิสมัภิทา     ไมมีการบําเพ็ญเพียรในกรรมฐาน 
ภาวนาโดยเฉพาะอีก,         สวนพระเสกขบุคคลมีผละและวิโมกขะของ 
พระเสกขะเปนที่สุด   การบรรลุปฏิสมัภิทา   ก็ยอมมีได. 
         อธิบายวา   ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย   ยอมสําเร็จแกบรรดาพระอริยะ 
บุคคลดวยอริยผลท้ังหลายน่ันแล    ดจุทสพลญาณสําเร็จแกพระตถาคต  
ทั้งหลายฉะน้ัน.  ทางแหงปฏิสัมภิทา ๔  เหลาน้ี    ฉะน้ันจึงชื่อวา  ปฏิ- 
สัมภิทามรรค,  ปกรณ  คือปฏิสัมภิทามรรค ชื่อวา ปฏิสัมภิทามรรค. 
ปกรณ,    ชื่อวา   ปกรณ   เพราะอรรถวา    อรรถอันลึกซ้ึง    แยกโดย 
ประเภทตาง ๆ   ในปฏิสมัภิทาน้ี  ทานกลาวกระทําโดยประการตาง ๆ. 
         ปฏิสัมภิทามรรคปกรณนี้นั้น    สมบูรณดวยอรรถะ,   พยัญชนะ, 
ลึกซ้ึง,   มีอรรถลกึซึ้ง,   ประกาศโลกุตระ,    ประกอบดวยสุญญตา,   ให 
สําเร็จผลวิเศษในการปฏบิัติ,   หามอกุศลอันเปนปฏิปกษ,    เปนรตนากร 
บอเกิดแหงญาณอันประเสริฐของพระโยคาวจร,      เปนเหตุอันวิเศษใน 
การเย้ืองกรายธรรมกถาของพระธรรมกถึกท้ังหลาย,  เปนเครื่องนําออก  
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จากทุกขของผูกลัวภัยในสังสารวัฏ,    มีประโยชนในการยังความชุมชื่น 
ใหเกิดเพราะเห็นอุบายในการออกจากทุกขนั้น,     และมีประโยชนในการ 
ทําลายอกุศลธรรมอันเปนปฏิปกษตอนิสสรณธรรม๑นั้น และมีประโยชน 
ใหเกิดความยินดีในหทัยแกกัลยาณชน      โดยการเปดเผยอรรถแหงบท  
พระสูตรมีเน้ือความอันลึกซึ้งมิใชนอย       อันทานพระสารีบุตรผูธรรม 
เสนาบดี   ของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูธรรมราชาภาษิตแลว   เมื่อประทีป 
ดวงใหญกลาวคือพระสัทธรรม      รุงเรืองแลวดวยแสงประทีปดวงใหญ 
คือพระสัพพัญุตญาณท่ีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลว  
โดยไมขัดของ   สองสวางกระจางไปท่ัวทุกสถาน   มีพระทัยสนิทเสนหา 
ประกอบไปดวยพระมหากรุณาแผกวางไปในปวงชน      เพ่ือกําจัดความ 
มืดมนอนธการ    กลาวคือกิเลส  ดวยพระมหากรุณาในเวไนยชน   ดวย 
การยกพระสัทธรรมน้ันข้ึนอธิบายใหกระจางแจงแกปวงชน   ดวยความ 
เสนหา      ปรารถนาความรุงเรืองแหงพระสัทธรรมไปตราบเทา  ๕,๐๐๐ 
พระพรรษา   ผูมีเจตจํานงคํ้าจุนโลก       ตามเย่ียงอยางพระศาสดา    อัน 
ทานพระอานันทเถระสดับภาษิตน้ันแลวยกข้ึนรวบรวมไวในคราวทํา 
ปฐมมหาสังคีติ    ตามท่ีไดสดับมาแลวน่ันแล. 
         ในปฎกท้ัง ๓  คือ    พระวินัยปฎก    พระสตุตันตปฎก    และ 
พระอภิธรรมปฎก,  ปฏิสัมภิทามรรคปกรณนี้นั้น     นับเนื่องในพระ- 
สุตตันตปฎก. 
๑. ธรรมเปนเคร่ืองนําออกจากทุกข (ทุกฺขนิสฺสรณ)  
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         ในนิกายใหญทั้ง  ๕   คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนกิาย   สังยุตตนิกาย 
อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย, ปฏิสัมภิทามรรคปกรณนี้นั้น  นับเนื่อง 
ในขุททกนิกาย.  
         ในองคแหงสัตถุศาสนทั้ง  ๙  คือ  สุตตะ  เคยยะ    เวยยากรณะ 
คาถา  อุทาน   อิติวุตตกะ    ชาตกะ   อัพภูตธรรมะ   เวทัลละ,    ปฏิสัม- 
ภิทามรรคปกรณนี้นั้น   นับสงเคราะหเขาใน  ๒  องค  คือ  เคยยะ  และ 
เวยยากรณะ   ตามท่ีเปนได.  
         ก็บรรดาพระธรรมขันธทั้ง  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ   อันพระ- 
อานันทเถระผูธรรมภัณฑาคาริก     อันพระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนสู 
เอตทัคคะใน  ๕  ตําแหนง  ปฏิญญาไวอยางนี้วา 
                     ธรรมเหลาใดอันเปนไปแกขาพเจา   ธรรม 
         เหลาน้ัน    ขาพเจาเรียนจากพระพุทธเจา  ๘๒,๐๐๐ 
         พระธรรมขันธ,   จากภิกษุอื่น  ๒,๐๐๐  พระธรรม 
         ขันธ   จึงรวมเปน  ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ  ดังน้ี 
         ปฏิสัมภิทามรรคปกรณนี้นั้นนับเขาในพระธรรมขันธ  มากกวา 
รอย  ในธรรมขันธ   ๒,๐๐๐  พระธรรมขันธที่เรียนจากภิกษุ. 
         ปฏิสัมภิทามรรคปกรณ  ม ี๓ วรรค  คือ  มหาวรรค,   มัชฌิม- 
วรรค,   และจูฬวรรค.  
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         ในวรรคหน่ึง ๆ    มวีรรคละ ๑๐ กถา  รวมเปน  ๓๐  กถา  ม ี
ญาณกถาเปนตน     มีมาติกากถาเปนปริโยสาน.     ขาพเจาจะพรรณนา 
เนื้อความแหงบทท่ีไมซ้ํากันตามลําดับแหงปฏิสัมภิทามรรคปกรณนี้ที่ 
กําหนดโดยสวนเดียว  ดวยประการฉะน้ี.   
         ก็ปกรณนี้       อันกลุบุตรทั้งผูสวดท้ังผูแสดงโดยปาฐะโดยอรรถ 
ก็พึงสวดพึงแสดงโดยเคารพเถิด,    ถงึแมจะเรียนก็พึงเรียนพึงทรงจําไว 
โดยเคารพเถิด.    ขอน้ันเพราะเหตุไร ?     เพราะปกรณนี้เปนปกรณมี 
อรรถลึกซึ้ง  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกโลก  เพ่ือความดํารงมั่นอยูในโลก. 
         หากจะมีคําถามวา  ในกลา  ๓๐  กถาถวนน้ัน   เพราะเหตุไรทาน 
จงกลาวญาณกถาไวแตตน  ?   ก็ตอบวา     เพราะญาณเปนเบื้องตนแหง 
การปฏิบัติ  เพราะเปนธรรมเครื่องชําระมลทินแหงการปฏิบัติ. 
         สมจริงดังพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                     ดูกอนภิกษุเพราะเหตุนั้นแหละ      เธอจง 
         ยังเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลายใหบริสุทธิ์กอน, 
         เบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลายคืออะไร ?    คือศีล 
         อันบรสิุทธิ์ดี   และความเห็นตรง  ดังนี้๑. 
ก็ญาณกลาวคือสัมมาทิฏฐิ   ทานกลาวแลวดวยบทวา        อชุกุา  ทิฏ ิ 
แมเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวญาณกถาไวแตตน.        แมคําอ่ืนพระผูมี- 
พระภาคเจาก็ไดตรัสไวอีกวา 
๑. ส.มหา. ๑๙/๖๘๗.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 28 

                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  บรรดาองคทั้ง ๘ นั้น 
         สัมมาทิฏฐิยอมเปนประธาน,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
         ก็สัมมาทิฏฐิ   ยอมเปนประธานอยางไร  ?  คือ ภิกษ ุ
         รูจักสมัมาทิฏฐิวาเปนสัมมาทิฏฐิ    รูจักมิจฉาทิฏฐิ 
         วาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ความรูของเธอน้ัน   เปนสัมมา-  
         ทิฏฐิ.  
                     ภิกษุรูจกัสัมมาสังกัปปะวาเปนสัมมาสัง- 
         กัปปะ,   รูจักมิจฉาสังกัปปะวาเปนมิจฉาสังกัปปะ. 
                     ภิกษุรูจกัสัมมาวาจาวาเปนสัมมาวาจา, 
         รูจักมจิฉาวาจาวาเปนมิจฉาวาจา. 
                     ภิกษุรูจกัสัมมากัมมันตะวาเปนสัมมากัม- 
         มันตะ,    รูจักมิจฉากัมมันตะวาเปนมิจฉากัมมันตะ. 
                     ภิกษุรูจกัสัมมาอาชีวะวาเปนสัมมาอาชีวะ, 
         ภิกษุรูจักมิจฉาอาชวีะวาเปนมิจฉาอาชีวะ. 
                     ภิกษุรูจกัสัมมาวายามะวาเปนสัมมาวายา- 
         มะ,   ภิกษุรูจักมิจฉาวายามะวาเปนมิจฉาวายามะ. 
                     ภิกษุรูจกัสัมมาสติวาเปนสัมมาสติ,   ภิกษ ุ
         รูจักมจิฉาสติวาเปนมิจฉาสติ.  
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                     ภิกษุรูจกัสัมมาสมาธิวาเปนสัมมาสมาธิ, 
         ภิกษุรูจักมิจฉาสมาวาเปนมิจฉาสมาธิ.      ความรู 
         ของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ.๑ 

         ทานกลาวญาณกถาไวแตตนก็เพ่ือจะใหญาณ กลาวคือ ความเห็น 
ชอบวา     เมือ่สัมมาทิฏฐิเปนประธานสําเร็จ  แลวก็จักรูความท่ีมิจฉาทิฏฐิ 
ทั้งหลายเปนมิจฉาทิฏฐิดังน้ี   ใหสําเรจ็กอน.   
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                     ดูกอนอุทายี   เธอจงงดขันธสวนอดีตและ 
         อนาคตไวกอน    เราจักแสดงธรรมแตเธอวา     เมื่อ 
         เหตุนี้มี   ผลนี้ก็ยอม    เพราะเหตุนี้เกิด    ผลนี้จึงเกิด, 
         เมื่อเหตุนี้ไมมี   ผลน้ีก็ยอมไมม ี    เพราะเหตุนี้ดับ 
         ผลน้ีกย็อมดับ     ดงัน้ี.๒ 

และ       เพราะเวนปุพพันตทิฏฐิและอปรันตทิฏฐิแลวกลาวญาณเทาน้ัน 
ทานจึงกลาวญาณกถาไวแตตน. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                     อยาเลย    สภุัททะ  ขอท่ีถามวา   สมณ- 
         พราหมณเหลาน้ันทั้งหมด     ไดตรัสรูตามปฏิญญา 
         ของตน ๆ หรือ   หรือวาท้ังหมดไมไดตรัสรู    หรือ 
๑. ม.อุ. ๑๔/๒๕๔.   ๒. ม.ม. ๑๓/๓๗๑.  
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         วาบางพวกไมไดตรัสรูดังน้ีนั้นจงงดไวกอน.  ดูกอน  
         สุภัททะ     เราจักแสดงธรรมแกเธอ    เธอจงตั้งใจ 
         ฟงธรรมน้ัน    จงมนสิการใหดี,       เราจักแสดง 
         ณ  บัดนี้"  ดังน้ี.๑ 

และ       เพราะเวนวาทะของพวกสมณพราหมณปุถุชนฝายปรัปปวาท 
ทั้งหลายเสีย      แลวแสดงอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ     และ     เพราะ 
ญาณ    กลาวคือ    สัมมาทิฏฐิในอัฏฐังคิกมรรคเปนประธาน   ทานจึง 
กลาวญาณกถาไวแตตน.   
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย     องคแหงการบรรล ุ
         โสดาบัน  ๔  อยางเหลาน้ี   คือ 
         ๑.  สปฺปุริสสเสโว               การคบหากับสัตบรุุษ 
         ๒.  สทฺธมฺมสฺสวน              การฟงพระสัทธรรม 
         ๓.   โยนิโสมนสิกาโร          การทําไวในใจโดยแยบคาย 
         ๔.   ธมฺมานุธมมฺปฏิปตฺติ     การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.๒ 

และตรัสวา 
๑. ที.มหา. ๑๐/๑๓๘.    ๒. ที.ปา. ๑๑/๒๔๐.  
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                     กุลบุตรเกิดสัทธาแลว      ยอมเขาไปใกล 
         เมื่อเขาไปใกล   ยอมนั่งใกล    เมื่อนั่งใกล    ยอม  
         เง่ียหูลง    เมื่อเง่ียหลูงแลว    ยอมฟงธรรม    ครั้น  
         ฟงธรรมแลว      ยอมทรงธรรมไว      ยอมพิจารณา 
         เน้ือความแหงธรรมที่ทรงไวแลว   เมื่อพิจารณาเนื้อ 
         ความอยู   ธรรมทั้งหลายยอมทนซ่ึงความพินิจ  เมื่อ 
         ธรรมทนความพินิจไดอยู   ฉันทะ  ยอมเกิด   เมื่อ 
         เกิดฉันทะแลว   ยอมอุตสาหะ  ครั้นอุตสาหะแลว 
         ยอมไตรตรอง    ครัน้ไตรตรองแลว    ยอมต้ังความ 
         เพียร   เมื่อมีตนสงไปแลว    ยอมกระทําใหแจงชัด 
         ซึ่งปรมัตถสัจจะนั้นดวยกาย       และเห็นแจงแทง 
         ตลอดซ่ึงปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา๑    ดังนี้ 
และตรัสวา 
                     พระตถาคต      อบุัติขึ้นในโลกน้ี     ฯลฯ 
         พระตถาคตน้ันทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน๒ 

         ดังน้ี. 
         ทานกลาวญาณกถาไวแตตนทํา   สุตมยญาณ   ไวเปนญาณตน 
โดยอนุโลมสุตตันตบทมิใชนอยตามท่ีไดกลาวมาแลวน้ีเปนอาทิ. 
๑. ม.ม. ๑๓/๒๓๘.         ๒. ที.มหา. ๙/๑๐๒.  
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         ก็ญาณกถานี้นั้น  แบงออกเปน   ๒   คือ  อุทเทส  ๑  นิทเทส  ๑. 
ในอุทเทส   ทานแสดงญาณ  ๗๓  ดวยสามารถแหงมาติกาโดยนัยเปนตน  
วา    โสตาวธาเน   ปฺา   สุตมเย  าณ   ซึ่งแปลวา  ปญญาในการ 
ทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว   เปนสุตมยญาณ     ดงัน้ี.  
         ในนิทเทส      ทานแสดงญาณ    ๗๓  เหลาน้ันนั่นแหละ     อยาง  
พิสดารโดยนัยเปนตนวา   กถ    โสตาวธาเน    ปฺา    สุตมเย 
าณ.     อิเม    ธมฺมา   อภิฺเยฺยาติ   โสตาวธาน,   ตปชานนา 
ปฺา   สุตมเย   าณ   ซึ่งแปลวา    ปญญาในการทรงจําธรรมที่ได 
ฟงมาแลว   เปนสุตมยญาณอยางไร ?   ปญญาอันเปนเครื่องทรงจําธรรม 
ที่ไดฟงมาแลว      คือเปนเครื่องรูชัดซึ่งธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา 
ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่งดังน้ี     เปนสุตมยญาณดังนี้. 
                                      จบ  คันถารัมภกถา  
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                          มหาวรรค 
 
                อรรถกถาญาณกถามาติกา  
 
              ๑.  อรรถกถาสุตมยญาณุทเทส  

                         วาดวย สุตมยญาณ 
         ในอุทเทสน้ันเบ้ืองแรก     พึงทราบ   โสต  ศพัท     ในคําน้ีวา 
โสตาวธาเน   ปฺา   สุตมเย  าณ   มีประเภทแหงอรรถเปนอเนก. 
จริงอยางนั้น  โสต   ศัพทนั้นยอมปรากฏ 
                     ในอรรถวา     มังสโสตะ,     โสตวิญญาณ, 
         ญาณโสตะ,     กระแสแหงตัณหาเปนตน,    สายธาร 
         แหงกระแสน้ํา,    อริยมรรค,    และแมในความสืบ 
         ตอแหงจิต. 
         ก็  โสต  ศัพท  นี้   ยอมปรากฏในอรรถวา  มงัสโสตะ  ไดในคํา 
เปนตนวา   โสตายตนะ,  โสตธาตุ   และโสตินทรีย.๑ 

         ปรากฏในอรรถวา   โสตวิญญาณ  ไดในคําเปนตนวา   ไดยิน 
เสียงดวยโสตะ๒. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/ ๑๐๑.  ๒. ม.มู. ๑๒/ ๑๔.  
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         ปรากฏในอรรถ   ญาณโสตะ  ไดในคําเปนตนวา  ไดยินเสียง 
ดวยโสตธาตุอันเปนทิพย๑ 

         ปรากฏในธรรมทั้ง  ๕  มีตัณหาเปนตน     ไดในคําเปนตนวา 
คําวา   กระแสเหลาใดในโลก   ความวา   กระแสเหลาน้ีใด   เรา   
บอกแลว     กลาวแลว    แสดงแลว    บัญญัติแลว     แตงต้ังแลว 
เปดเผยแลว     จําแนกแลว     ทําใหต้ืนขึ้นแลว     ประกาศแลว, 
นี้อยางไร ?   คือ    กระแสตัณหา,   กระแสทิฏฐ,ิ   กระแสกิเลส,  
กระแสทุจรติ,     กระแสอวิชชา๒.   
         ปรากฏในอรรถวา    สายธารแหงกระแสนํ้า  ไดในคําเปนตนวา 
พระผูมีพระภาคเจา    ไดทอดพระเนตรเห็นแลวแล     ซึ่งทอนไม 
ทอนใหญถูกกระแสน้ําพัดไปในแมน้ําคงคา๓. 
         ปรากฏในอรรถวา    อริยมรรค    ไดในคําเปนตนวา    ดูกอน 
อาวุโส คําน้ี   เปนชื่อของอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ  คือ  โสตะ. 
         ปรากฏในอรรถวา  ความสืบตอแหงจิต ไดในคําเปนตนวา  และ 
ยอมรูกระแสวิญญาณของบุรุษ     ซึ่งขาดแลวโดยสวน  ๒     คือ 
ทั้งท่ีไมต้ังอยูในโลกนี้   ทั้งท่ีไมต้ังอยูในปรโลก๔. 
๑. ที.ปา. ๑๑/๔๓๑.      ๒. ขุ.จูฬ. ๓๐/๗๖.        ๓. ส.สฬา. ๑๘/๓๒๕. 
๔. ที.ปา. ๑๑/๗๙.  
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         ก็โสตศัพทในที่นี้    พึงหมายเอา  มังสโสตะ. 
         ชื่อวา   โสตาวธาน   เพราะอรรถวา   ทรงไว  กําหนดไว  ต้ังไว 
ดวยโสตะน้ัน    เปนเหตุ   หรือเปนเหตุใหสําเร็จ.    ชื่อวา   โสตาวธาน  
นั้นอยางไร ?   คือ   สุตะ.   ก็ธรรมชาติที่รูแจง   กําหนดไดโดยครรลอง 
แหงโสตทวาร    ชื่อวา    สุตะ     ดุจในคําเปนตนวา       เปนผูสดับมาก  
เปนผูทรงสุตะ     เปนผูสั่งสมสุตะ๑,      สุตะนั้น    ในที่นี้ทานกลาววา 
โสตาวธาน.       ปญญาที่เปนไปในสุตะกลาวคือโสตาวธานน้ัน   ชื่อวา 
โสตาวธาเน   ปฺา. 
         ก็  บทวา  ปฺา    ไดแกปญญาโดยอรรถวาเปนเครื่องทําให 
รูชัด   กลาวคือ   เปนเครื่องทําอรรถะนั้น ๆ   ใหปรากฏ.    อีกอยางหน่ึง 
ธรรมชาติใด   ยอมรูธรรมทั้งหลายโดยประการนั้น ๆ   คือ    โดยอนิจ- 
ลักษณะเปนตน  ฉะนั้น   ธรรมชาตินัน้   จึงชื่อวา   ปญญา. 
         พึงทราบ  สุต  ศัพท  ทั้งทีมีอุปสรรคและไมมีอุปสรรคในคําน้ีวา 
สุตมเย  าณ  ดังนี้   กอน 
                     สุตศัพท   ยอมปรากฏในอรรถวา  ไป. 
         ปรากฏ,    กําหนัด,     ประกอบเนือง ๆ,     สั่งสม, 
         สัททารมณ,  รูได  ตามครรลองแหงโสตทวาร. 
๑. ม.มุ. ๑๒/๓๗๖.  
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         จริงอยางนั้น     สุตศัพท  มีอรรถวา  ไป    ไดในคําเปนตนวา 
เสนาย   ปสุโต   เสนาเคลื่อนไป.   
         สุตศัพท  มีอรรถวา  มีธรรมอันปรากฏแลว   ไดในคําเปนตนวา 
สุตธมฺมสฺส  ปสฺสโต   มีธรรมอันสดับแลวเห็นอยู.๑ 

         สุตศัพท  มีอรรถวา   กําหนัดและไมกําหนัด  ไดในคําเปนตนวา 
อวสฺสุตา  อวสฺสุตสฺส   ปุรสิปุคฺคลสฺส๒   ภิกษุณีกําหนัดยินดีแลวตอ 
บุรุษบุคคลผูไมกําหนัดยินดีแลว.  
         สุตศัพท   มีอรรถวา  ประกอบเนือง ๆ  ไดในคําเปนตนวา    เย 
ฌานปสุตา   ธีรา๓     กลุบตุรเหลาใดประกอบเนืองๆ ในฌาน  กลุบุตร 
เหลาน้ัน   ชือ่วา   นักปราชญ. 
         สุตศัพท  มีอรรถวา    สั่งสมไดในคําเปนตนวา  ตุมฺเหห ิ ปฺุ 
ปสุต อนปฺปก๔    บญุมิใชนอยอันทานท้ังหลายส่ังสมไวแลว. 
         สุตศัพท   มีอรรถวา  สัททารมณ   ไดในคําเปนตนวา  ทิฏ  สุตฺ 
มุต  วิฺาต๕ รูปอันเราเห็นแลว  เสียงอันเราไดยินแลว  หมวด ๓ แหง 
อารมณอันเราทราบแลวอารมณที่รูแจงแลว. 
๑. ขุ.อุ. ๒๕/๕๑.        ๒. วิ.ภกิฺขุนี. ๓/๑.         ๓. ขุ.ธ. ๒๕/๒๔. 
๔. ขุ.ขุ. ๒๕/๘.           ๕. ม.ม. ๑๒/๒๘๑.  
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            สุตศพัท  มีอรรถวา ทรงไวซึ่งสัททารมณอันตนรูแลวโดยครรลอง 
แหงโสตทวาร    ไดในคําเปนตนวา     พหุสฺสุโต     โหติ     สุตธโร  
สุตสนฺนิจโย๑   เปนผูสดับมาก   เปนผูทรงสุตะ   เปนผูสั่งสมสุตะ. แต 
ในที่นี้     สุตะศัพทมีอรรถวา    อันตนรูแลว.    เขาไปทรงไวแลวโดย 
ครรลองแหงโสตทวาร.  
            บทวา  สุตมเย  าณ   ความวา   ปญญานี้ได   ปรารภพระ- 
สัทธรรม    คือ    สุตะน้ี    ที่รูแลว    ทรงจําไวไดแลว    กระทําใหเปน 
อารมณ    เปนไปแลวในครั้งแรกและครั้งตอ ๆ  มา,   ปญญาญาณน้ัน 
ยอมเปนอันทานกลาวแลววา   สุตมเย  าณ   ญาณอันสําเร็จแลวดวย 
การฟง,  อธิบายวา   สุตมย   าณ   นั่นเอง.    กคํ็าวา   สุตมเย   นี้  
เปนปจจัตตวัจนะ,   ปจจัตตวัจนะ   ในคําเปนตนวา   น  เหว  วตฺตพฺเพ 
ไมพึงกลาวอยางนั้น,   วนปฺปคุมฺเพ  ยถา  ผุสฺสิตคฺเค  พุมไมในไพร 
มรยอดคือดอกบานสะพรั่ง,  นตฺถิ  อตฺตกาเร   การกระทําของตน ไมมี, 
นตฺถิ  ปรกาเร  การกระทาํของคนอ่ืน   ไมม,ี  นตฺถิ ปุริสกาเร  การกระทํา 
ของบุรุษ  ไมมี  ดังนี้    ฉันใด   แมในที่นี้    บทวา  สุตมเย  กพึ็งเขาใจ 
ฉันนั้น.  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคําวา  สุตมย  าณนฺติ อตฺโถ 
อธิบายวา   ญาณอันสําเร็จแลวดวยการฟง   ดังน้ี. 
๑.  ม.มู. ๑๒/๓๗๖.  
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            อีกอยางหน่ึง   หมวดธรรมมผัีสสะเปนตน   อันสําเร็จแลวดวย 
การฟง    จึงชื่อวา     สุตมยะ,    ญาณเปนไปในหมวดแหงธรรมที่ชื่อวา   
สุตมยะน้ัน  คือสัมปยุต  กับดวยสุตมยะน้ัน   ชื่อวา  สุตมเย   าณ. 
ญาณนั้นนั่นแล  ทานกลาววา  ปญญา  เพราะไมกําหนดก็เพ่ือจะอธิบาย 
โดยปริยาย   ภายหลังจึงกลาวกําหนดวา   ญาณ   ทานสาธุชนพึงทราบ 
ตามท่ีกลาวมาน้ี.  
            กช็ื่อวา    ญาณ   มีการแทงตลอดสภาวะเปนลักษณะ    หรือมี 
การแทงตลอดอยางไมผิดพลาดเปนลักษณะ     เหมือนการยิงลูกศรอัน- 
นายขมังธนูผูชาญฉลาดยิงไปแลวฉะน่ัน. 
            มีการสองซึ่งอารมณเปนรส  เหมือนดวงประทีปสองสวางฉะน้ัน. 
            มีความไมหลงเปนปจจุปฏฐาน       เหมือนพรานปาบอกทางแก 
คนหลงทางฉะน้ัน. 
            มีสมาธิเปนปทัฏฐาน    ตามพระบาลีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุมใีจต้ังมั่นแลว   ยอมรูตามความเปนจริง.๑ 

            ก็ในลักษณะเปนตน   พึงทราบวา     สภาวะก็ดี  สามัญญะก็ดี 
ชื่อวา  ลักษณะ,  กิจก็ดี   สมบัติก็ดี  ชือ่วา   รส,  อาการท่ีปรากฏก็ด ี
ผลก็ดี  ชื่อวา  ปจจุปฏฐาน,  เหตุใกล  ชื่อวา  ปทฏัฐาน     ดังน้ี. 
๑. ส. สฬา. ๑๘/๑๔๗.  
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                 ๒. อรรถกถาสีลมยญาณุทเทส 

                         วาดวย  สีลมยญาณ 
         คําวา   สุตฺวาน   สวเร  ปฺา   ความวา :- 
                   ธรรม  ๕  ประการเหลาน้ี   คือ  ปาฏโิมกข ๑  
        สติ ๑  ญาณ  ๑  ขันติ  ๑  และ   วริิยะ  ๑    ทาน  
         แสดงวาสังวร.  
         สังวรท่ีมาแลวโดยนัยเปนตนวา 
                   เปนผูเขาถึง,   เขาถึงพรอม,   เขามา,   เขา 
         มาพรอม,     ถึงแลว,    ถึงพรอมแลว,    ประกอบ 
         พรอมแลว   ดวยปาฏิโมกขสังวรน้ี๑  ชื่อวา   ปาฏิ- 
         โมกขสงัวร. 
         สังวรท่ีมาแลวโดยนัยเปนตนวา 
                   ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว       ไมถือนิมิต 
         ไมถืออนุพยัญชนะ,    เธอยอมปฏิบัติ     เพ่ือสํารวม 
         จักขุนทรีย       เมื่อไมสํารวมแลว     จะเปนเหตุให  
         อกุศลธรรมอันลามก   คืออภิชฌาและโทมนัส 
๑. อภิ.วิ.๓๕/๖๐๒.  
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         ครอบงําน้ัน    ชื่อวา   รักษาจักขนุทรีย,   ชื่อวา 
         ถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย๑   ชื่อวา  สติสังวร. 
         สังวรท่ีมาแลวโดยนัยเปนตนวา 
                   กระแสทั้งหลายเหลาใดในโลก    มอียู, 
         สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน     เรากลาวสติวา  
         เปนเครื่องกั้นกระแสท้ังหลาย,     กระแสเหลาน้ัน  
         อันบัณฑิตยอมปดไดดวยปญญา๒    ดังน้ี 
ชื่อวา  ญาณสังวร. 
         สังวรท่ีมาแลวโดยนัยเปนตนวา 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวนิัย 
         นี้   พิจารณาโดยแยบคายแลว   เสพจีวร๓   ดังน้ี 
ชื่อวา   ปจจยปฏิเสวนาสังวร,   ปจจยปฏิเสวนาสังวรแมนั้น  ทาน 
สงเคราะหดวยญาณสังวรนั้นแล. 
         สังวรท่ีมาแลวโดยนัยเปนตนวา 
                   เปนผูอดกลั้นตอ   หนาว   รอน    หิว 
         ระหาย   สัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด  และ 
         สัตวเลื้อยคลานเปนผูมีชาติแหงผูอดกลั้นตอถอย 
         คําท่ีผูอื่นกลาวชั่วรายแรง      ตอเวทนาท่ีมีอยูในตัว 
๑. ที.สี. ๙/๑๒๒.  ๒. ขุ.ส. ๒๕/๔๒๕.  ๓. ม.มู. ๑๒/๑๔.  
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         ซึ่งบังเกิดขึ้นเปนทุกข  กลา  แขง็ เผ็ดรอน  ไม 
         เปนที่ยินดี    ไมเปนท่ีชอบใจ   อนัจะคราชีวิตเสีย 
         ได๑  ดังนี้  
ชื่อวา   ขันติสังวร. 
         สังวรท่ีมาแลวโดยนัยเปนตนวา   
                   ภิกษุ  ยอมอดกล้ัน  ยอมละ   ยอมบรรเทา 
         กามวิตกท่ีเกิดขึ้นแลว.      ยอมกระทําใหสิ้นสูญไป 
         ใหถึงความไมมี๒ ดังน้ี  
ชื่อวา   วิริยสังวร. 
         สังวรท่ีมาแลวโดยนัยเปนตนวา 
                   พระอริยสาวกในพระศาสนานี้   ละ 
         มิจฉาอาชีวะเสียแลว  สําเร็จชีวติอยูดวยสัมมา- 
         อาชีวะ๓  ดังน้ี 
ชื่อวา   อาชีวปาริสุทธิสังวร,    อาชีวปาริสุทธิสังวร    แมนั้น    ทาน 
สงเคราะหดวยวิริยสังวรน่ันแล. 
         ในสังวร  ๗  เหลาน้ัน   สังวร  ๔  คือ   ปาฏิโมกขสังวร,   อิน- 
ทริยสังวร,   อาชีวปาริสุทธิสังวร,    และปจจัยปฏิเสวนาสังวร     ทาน 
ประสงคเอาในที่นี้,  และในสังวร  ๔  เหลาน้ัน  ปาฏิโมกขสังวร  ทาน 
๑. ม.มู. ๑๒/๓๕.        ๒. ม.ม. ๑๒/๑๗.        ๓. ส.มหา ๑๙.  
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ประสงคเอาเปนพิเศษ.   ก็สังวรน้ีแมทั้งหมดทานเรียกวา  สังวร  เพราะ 
กั้นทุจริตท้ังหลายมีกายทุจริตเปนตน     ที่จําตองสังวรตามธรรมดาของ 
ตน. 
         ปญญาของกุลบุตรผูฟงธรรมตามท่ีกลาวแลวในสุตมยญาณแลว 
สังวรอยู   ทาํการสังวร   เปนไปแลวในการสังวรน้ัน    สัมปยุตกับสังวร   
นั้น   ทานกลาวแลววา   สุตฺวาน  สวเร  ปฺา.   อีกอยางหนึ่งมีความ 
วา     ปญญาในการสังวรเพราะมีการฟงเปนเหตุบาง        เพราะมีคําวา  
เหตุอตฺเถ   สุตฺวา   ฟงเหตุและผลปรากฏอยูดวย. 
         บทวา   สีล   ในคําน้ีวา   สีลมเย  าณ   ความวา   ชื่อวา 
ศีลเพราะอรรถวาสํารวม,    ชื่อวา    การสํารวมน้ี     อยางไร ?   คือการ 
ต้ังม่ัน,     อธิบายวา    ความเปนกายกรรมเปนตนไมเกลื่อนกลนดวย 
สามารถแหงความเปนผูสํารวมดวยดี.  หรือความเขาไปต้ังม่ัน,  อธิบายวา 
ความท่ีแหงกุศลธรรมทัง้หลายเปนที่รองรับดวยสามารถเปนที่ต้ัง. 
         ก็ในศีลนี้   นักปราชญผูรูลักษณศัพท    รับรูตาม ๆ   กันมาซ่ึง 
อรรถะทั้ง ๒ นี้เทาน้ัน.   แตอาจารยพวกอ่ืนพรรณนาวา   ชื่อวา   ศีล 
เพราะอรรถวาเสพยิ่ง   เพราะอรรถวาเปนที่รองรับ   เพราะอรรถวาเปน 
ปกติ  เพราะอรรถวาเปนศีรษะ    เพราะอรรถวาเย็น    เพราะอรรถวา 
เกษม.  
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                   ศีลนั้น  แมจะมีประเภทตาง ๆ  หลายอยาง 
         ก็มีการสํารวมเปนลักษณะ     เหมือนรูป๑มีประเภท 
         ตาง ๆ  เปนอันมาก    กม็ีการเห็นไดดวยตาเปน 
         ลักษณะ  ฉะนั้น.  
         เหมือนอยางวา     ความท่ีรูปายตนะแมมีประเภทตาง ๆ    เปน 
อันมาก   โดยประเภทแหงสีมีสีเขียวและสีเหลืองเปนตน.    กม็ีการเห็น  
ไดดวยตาเปนลักษณะ  เพราะไมกาวลวงความที่แหงรูปายตนะมีประเภท 
ตาง ๆ    โดยประเภทแหงสีมีสีเขียวเปนตน     ก็เปนรูปายตนะที่เห็นได 
ดวยตาฉันใด,    ความสํารวมแหงศีลแมมีประเภทตาง ๆ    หลายอยาง 
โดยประเภทแหงวิรัติมีเจตนาวิรัติเปนตน   ทานกลาวแลววาเปนที่รองรับ 
กายกรรมเปนตน    และเปนที่ต้ังแหงกุศลธรรมนีไ้ด,    การสํารวมน้ัน 
นั่นแหละเปนลักษณะของศีลแมมีประเภทตาง  ๆ หลายอยางโดยประเภท 
แหงวิรัติมีเจตนาวิรัติเปนตน   เพราะไมกาวลวงความเปนที่รองรับและ 
เปนที่ต้ัง. 
                   ก็  การกําจัดความเปนผูทุศีล  และคณุ 
         คือความไมมีโทษ  ทานเรียกวา  เปนรส  เพราะ 
         อรรถวาเปนกิจและสมบัติ   ของศีลนั้นมีลักษณะ 
         ดังท่ีไดกลาวมาแลวอยางน้ี. 
๑.  หมายเอารูปารมณ  
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         เพราะฉะนั้น     ธรรมดาวาศีลนี้    บัณฑิตพึงทราบวา    มกีาร 
กําจัดความเปนผูทุศีลเปนรส  เพราะรสมีอรรถวากิจ,    มีความไมมีโทษ 
เปนรส   เพราะรสมีอรรถวาสมบัติ. 
                   ศีลนี้นั้น   วญิูชนท้ังหลายพรรณนาไววา 
         มีความสะอาดเปนปจจุปฏฐาน     มีโอตตัปปะและ   
         หิริเปนปทัฏฐานของศีลนั้น.  
         ศีลนี้นัน้   มีความสะอาดเปนปจจุปฏฐานตามที่พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสไวอยางนี้วา 
         ความสะอาดกาย,     ความสะอาดวาจา,      ความสะอาดใจ๑ 
ยอมถึงซ่ึงความนับวา    ปรากฏโดยความเปนของสะอาด.   สวน    หิร ิ
และโอตตัปปะ     วิญูชนทั้งหลายพรรณนาไววาเปนปทัฏฐานของศีล 
นั้น,   อธิบายวา   เปนเหตุใกล.  เพราะเม่ือหิริและโอตตัปปะมีอยู   ศลี 
ก็ยอมเกิดข้ึนและต้ังอยู,  เม่ือหิริและโอตตัปปะไมมี   ศีลก็ยอมไมเกิดข้ึน 
และไมต้ังอยูฉะน้ัน  ญาณที่สหรคตดวยศีล   สัมปยตุดวยศีลนั้น   โดย 
วิธีที่กลาวมาแลวอยางนี้  ชื่อวา  สีลมเย   าณ.    อีกอยางหนึ่ง    ศลี 
นั่นแหละสําเร็จแลว    ชื่อวา    สลีมัย,    ญาณในสีลมัยนั้น   คือสัมปยุต 
ดวยศีลมัยนัน้. 
๑. ที.ปา. ๑๑/๒๒๘.  
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            การพิจารณาโทษในการไมสํารวม  ๑,   การพิจารณาอานิสงส 
ในการสํารวม ๑,   การพิจารณาความบริสุทธิ์ในการสํารวม   ๑,    การ 
พิจารณาความขาวสะอาดจากสังกิเลสในเพราะการสํารวม    ๑    ทาน 
สงเคราะหดวยสีลมยญาณนั่นแล.   
 
๓.  อรรถกถาสมาธิภาวนามยญาณุทเทส                               

                        วาดวย   สมาธิภาวนามยญาณ 
            คําวา   สวริตฺว    สมาทหเน   ปฺา   ความวา   ปญญาของ 
กุลบุตรผูสํารวมดวยสีลสังวรตามท่ีกลาวไวในสีลมยญาณ     แลวทําการ 
สํารวมต้ังอยูในศีลมีจิตต้ังไวดวยดี   กระทําจิตใหมีอารมณเปนหน่ึง  ดวย 
สามารถแหงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ    เปนไปแลวในสมาธิจิตนั้น 
คือสัมปยุตกับดวยสมาธิจิตนั้น.      การวางไว    ต้ังไว   ดวยดีโดยชอบ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   สมาทหน - การต้ังไวดวยดี,    คําน้ี    เปนคําเรียก 
สมาธิโดยปริยาย. 
            กุศลจิตเอกัคคตา   ชื่อวา   สมาธิ   ในคําน้ีวา  สมาธิภาวนา- 
มเย   าณ   ชื่อวา   สมาธิ    เพราะอรรถวากระไร  ?   ชื่อวา   สมาธิ 
เพราะอรรถวาต้ังมั่น    ( สมาธาน ).    ชื่อวา    สมาธาน    นี้อยางไร  ?  
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มีคําอธิบายวา    การวาง    การต้ัง    ซึง่จิตและเจตสิกไวในอารมณเดียว 
โดยชอบดวยดี   เพราะฉะนั้น   จิตและเจตสิก   ไมฟุงไป   ไมเกลื่อน 
กลน    ต้ังอยูโดยชอบดวยดีในอารมณเดียว   ดวยอานุภาพแหงธรรมใด,  
คําท่ีกลาวมาแลวน้ีพึงทราบวาเปน    สมาธาน.  
                  กค็วามไมฟุงซานเปนลักษณะ    การกําจัด 
         ความฟุงซานเปนรส            การไมหว่ันไหวเปน 
        ปจจุปฏฐาน       และมีความสขุเปนปทัฏฐานของ 
        สมาธินั้นแล. 
            ธรรมชาติใด    อันพระโยคีบุคคลอบรมอยู    เจริญอยู    ฉะน้ัน 
ธรรมชาตินัน้   ชื่อวา   ภาวนา,   ภาวนาคือสมาธิ   ชื่อวา   สมาธิภาวนา, 
อีกอยางหนึ่ง    การอบรมการเจริญซ่ึงสมาธิ   ชื่อวา  สมาธิภาวนา.   หาม 
ภาวนาอ่ืนดวยคําวา    สมาธิภาวนา.    ญาณอันสําเร็จดวยสมาธิภาวนา 
ดวยสามารถแหงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิดุจในกอน. 
 
     ๔. อรรถกถาธัมมัฏฐติิญาณุทเทส 

                             วาดวย  ธรรมฐิติญาณ 
            ชื่อวาปจจัย  ในคําน้ีวา  ปจฺจยปริคฺคเห   ปฺา  มีวจนัตถะ 
วา  ผลยอมอาศัยธรรมนั้นเกิด   ฉะน้ัน    ธรรมน้ันชื่อวา   ปจจัย.  
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            คําวา  ปฏิจฺจ  ไดแก  ไมเวนจากธรรมที่เปนปจจัยนั้น   อธิบาย 
วา  ไมบอกคืน.   บทวา  เอติ   ความวา   ยอมเกิดข้ึนดวย   ยอมเปนไป 
ดวย.   อีกอยางหน่ึง  มีความวาอุปการะ  มีอรรถวาเปนแดนเกิด,  ปญญา 
ในการกําหนดคือกําหนดไดซึ่งปจจัยทั้งหลาย      เพราะปจจัยน้ันมีมาก   
อยาง   ชื่อวา   ปจฺจยปริคฺคเห   ปฺา   แปลวา   ปญญาเปนเครื่อง 
กําหนดปจจัย. 
            ธมฺมศัพท   ในบทวา    ธมฺมฏ ิติาณ  นี้    ยอมปรากฏใน 
อรรถวา    สภาวะ,    ปญญา, บุญ,   บัญญัติ,  อาบัติ,  ปริยัติ,   นิสสัตตตา, 
วิการ,   คุณ,  ปจจัย,   ปจจยุปบันเปนตน. 
            ก ็  ธมฺมศัพทนี้    ยอมปรากฏในอรรถวาสภาวะ   ไดในติกะวา 
กุสลา    ธมฺมา    สภาวธรรมทั้งหลายท่ีเปนกุศล,  อกุสลา    ธมมฺา 
สภาวธรรมทั้งหลายท่ีเปนอกุศล,     อพฺยากตา  ธมมฺา     สภาวธรรม 
ทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตะ๑. 
ธมฺมศัพท  ยอมปรากฏในอรรถวา  ปญญา  ไดในคําเปนตนวา 
                  บุคคลใดผูอยูครองเรือนประกอบดวย 
         สัทธา   มีธรรม  ๔ ประการเหลาน้ี   คือ  สัจจะ, 
๑. อภิ.ส. ๓๔/๑.  
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            ธรรมะ,  ธิติ,  และจาคะ   บุคคลนั้นแล     ละโลกนี้ 
            ไปแลว   ยอมไมเศราโศก๑  ดังนี้.  
ธมฺมศัพท  ยอมปรากฏในอรรถวา  บญุ  ไดในคําเปนตนวา 
                   ธรรมและอธรรมทั้ง ๒ นี ้   มีผลเสมอกัน 
            หามไิดเลย  อธรรมยอมนําไปนรก  ธรรมยอมใหถึง  
            สุคติ๒  ดังนี้. 
ธมฺมศัพท  ยอมปรากฏในอรรถวา  บญัญัติ   ไดในคําเปนตนวา 
            บัญญัติธรรม,  นิรุตติธรรม,   อธิวจนธรรม๓   ดังน้ี. 
ธมฺมศัพท   ยอมปรากฏในอรรถวา   อาบัติ   ไดในคําเปนตนวา 
            ธรรมคือปราชิก,   ธรรมคือสังฆาทิเสส๔   ดังน้ี. 
ธมฺมศัพท  ยอมปรากฏในอรรถวา   ปริยัติ   ไดในคําเปนตนวา 
            ภิกษุในธรรมวินัย  ยอมเรียนธรรมคือสุตตะ,  เคยยะ   เวยยา- 
กรณะ๕ดังน้ี. 
ธมฺมศัพท   ปรากฏในอรรถวา   นิสสตัตตา-ความไมมีสัตว    ไดใน 
คําเปนตนวา 
            ก็สมยันั้นแล   ธรรมท้ังหลาย  ยอมมี,๖และในคําเปนตนวา 
พระโยคีบุคคล    ตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย  อยู๗    ดังน้ี. 
๑. ส.ส. ๑๕/๘๔๕.           ๒. ขุ.เถร. ๒๖/๓๓๒.      ๓. อภิ.ส. ๓๔/๑๕. 
๔. วิ.มหาวภิงฺค. ๑/๓๐๐.  ๕. องฺ.ปฺจก. ๒๒/๗๓.  ๖. อภิ.ส. ๓๔/๑๕. 
๗. ที.มหา. ๑๐/๒๗๓.  
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ธมฺมศัพท   ปรากฏในอรรถวา    วิการ - ธรรมชาติที่ผันแปร    ไดใน 
คําเปนตนวา 
            ชาติธรรม   ชราธรรม   มรณธรรม๑    ดังน้ี. 
ธมฺมศัพท   ปรากฏในอรรถวา   คุณ  ไดในคําเปนตนวา  
            พุทธธรรม ๖๒ ...    ดังน้ี.  
ธมฺมศัพท   ปรากฏในอรรถวา   ปจจยั  ไดในคําเปนตนวา 
            ความรูแตกฉานในเหตุ    ชื่อวา   ธัมมปฏสิัมภิทา๓    ดงัน้ี. 
ธมฺมศัพท   ปรากฏในอรรถวา   ปจจยุปบัน  ไดในคําเปนตนวา 
            ธาตุนั้น     ต้ังอยูแล   ชื่อวา    ธรรมฐิติ   ธรรมนิยาม๔     ดังน้ี. 
ธมฺมศัพทนีน้ั้น   พึงเห็นวาลงในอรรถวา   ปจจยุปบัน  แปลวา  ธรรม 
ที่เกิดแตปจจัย.    โดยอรรถทานเรียกวาธรรมะ   เพราะทรงไวซึ่งสภาวะ 
ของตน,   หรือ    อันปจจัยทรงไว,   หรือ    ยอมทรงไวซึ่งผลของตน. 
หรือ   ผูใดบําเพ็ญธรรมใหบริบูรณกท็รงผูนั้นไว   ไมใหตกไปในอบาย 
ทั้งหลาย,     หรือทรงไวในลักษณะของตน ๆ.     หรือวายอมต้ังลงไวได 
ดวยจิต,  ตามสมควร.   แตในที่นี้    ชือ่วา   ธรรม   เพราะอรรถวา   อัน 
ปจจัยทั้งหลายของตน  ทรงไว,     ธรรมท้ังหลายอาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ยอม 
ต้ังข้ึน   คือ   ยอมเกิดข้ึนดวย   ยอมเปนไปดวยธรรมชาติใด    ฉะน้ัน 
๑. องฺ.ทสก. ๒๔/๑๐๗.   ๒. ขุ.มหา. ๒๙/๒๓๑.   ๓. อภิ.ว.ิ ๓๕๑๗๗๙. 
๔. ส.นิ. ๑๖/๖๑.  
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ธรรมชาตินัน้ จึงชื่อวา ธรรมฐิติ.  คําน้ีเปนชื่อของปจจัยธรรมทั้งหลาย,  
ญาณในธรรมฐิตินั้น   ชือ่วา  ธัมมฏัฐิติญาณ. 
            ก ็ ธมัมัฏฐิติญาณนี้    มีปรยิายแหงการกําหนดปจจัยแหงนามรูป 
ทั้งหลายเหลาน้ัน      ยอมเกิดข้ึนแกพระโยคีบุคคลผูปรารภความเพียร   
เพ่ือยถาภูตญาณทัสสนะ      ดวยจิตอันต้ังมั่นดวยสมาธิตามท่ีกลาวไวใน 
สมาธิภาวนามยญาณแลวกําหนดนามรูป.   
            หากจะมีปุจฉาวา    ญาณนี้    ทําไมทานไมกลาววา      นามรูป 
ววัตถามญาณ       อยางเดียว     แตกลับกลาววา           ธัมมฏัฐิติญาณ 
เลา ?   ก็มีวิสัชนาวา  เพราะการกําหนดธรรมท่ีอาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ลวน 
สําเร็จดวยการกําหนดปจจัยอยางเดียว.        เพราะวาธรรมที่อาศัยปจจัย 
เกิดข้ึน     อันพระโยคีบุคคลไมไดกําหนดแลว    ก็ไมสามารถจะทําการ 
กําหนดปจจัยได.  เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา     นามรูปววัตถานญาณ 
อันเปนเหตุแหงปจจยปริคคหญาณน้ัน  สําเร็จแลวในกอน   กย็อมเปน 
ญาณอันทานกลาวแลวดวย   ศัพทวา   ธัมมัฏฐิติญาณ   นั่นแล. 
            หากจะมีคําถามวา    เพราะเหตุไร  ทานจะไมกลาว  สมาทหิตฺวา 
ปจฺจยปริคฺคเห  ปฺา  แปลวา  ปญญาในการกําหนดปจจัย   เพราะมี 
จิตต้ังม่ัน     เหมือนญาณท่ี ๑   และญาณที่  ๒   เลา ?   ตอบวา   เพราะ 
สมถะและวิปสสนาเปนธรรมคูกัน. 
            สมจริงดังคาถาประพันธอันโบราณาจารยไดกลาวไววา  
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                   หากวาพระโยคีบุคคลมีจิตต้ังมั่นยอมเห็น 
            แจงไดโดยประการใดไซร,          และหากพระโยคี 
            บุคคลเมื่อเห็นแจงอยู        ยอมมีจิตต้ังมั่นไดโดย 
            ประการนั้น,   ในกาลน้ัน   วิปสสนา   และสมถะ  
            เปนธรรมมีสวนเสมอกัน  เปนธรรมคูกันเปนไป.   
            เพราะฉะนั้น    พึงทราบวา   ทานกลาววา    ปจฺจยปรคฺิคเห 
ปฺา    ธมมฺฏ ิติาณ      แปลวา     ปญญาในการกําหนดปจจัย 
เปนธัมมัฏฐิติญาณดังน้ีไว   ก็เพ่ือจะใหรูวา    ตราบใดท่ีอริยมรรคยังไม 
ละสมาธิทําสมาธิกับปญญาใหเปนธรรมคูกัน,   พระโยคีบุคคลก็จําตอง 
ขวนขวายอยูตราบน้ัน. 
 
     ๕. อรรถกถาสัมมสนญาณุทเทส 

                             วาดวย   สัมมสนญาณ 
            ชื่อวา  อดีต   เพราะอรรถวา  ถึงแลว  ถึงย่ิงแลว  กาวลวงแลว 
ซึ่งสภาวะของตนหรือ    ขณะมีอุปปาทขณะเปนตน,   ชื่อวา    อนาคต 
เพราะอรรถวา   ไมถึงแลว   ไมถึงพรอมแลว    แมซึ่งสภาวะของตนและ 
ขณะมีอุปาทขณะเปนตนท้ัง  ๒ นั้น, ชื่อวา   ปจจบุัน   เพราะอรรถวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 52 

บรรลุแลว   ถึงแลว    เปนไปแลวเพราะอาศัยเหตุนั้น  ๆ    จนลวงขณะมี 
อุปาทขณะเปนตน   ในคําน้ีวา   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน 
สงฺขิปตฺวา  ววตฺถาเน   ปฺา.  ในกาล  ในขณะสืบตอและในปจจุบัน  
ในที่นี้ประสงคเอาปจจุบันสันตติ     คือปจจุบันที่กําลังสืบตอ.   ปญญา 
ในการรวบรวมเอาธรรม    คือขันธ   ๕   ทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตปจจุบัน 
เหลาน้ันเขาไวในขันธหนึ่ง ๆ    แลวทําใหเปนกองดวยสามารถกลาปะ  
คือหมวดหมูแลว  กําหนด  วินิจฉัย  ตัดสินได. 
            ญาณคือปญญาในการถูกตอง  เลือกเฟน  เพงพินิจดวยดี    อธิบาย 
วา  ญาณในการพิจารณาในเบญจขันธโดยความเปนหมวดหมู  (กลาปะ) 
ชื่อวา   สมฺมสเน   าณ   แปลวา   ญาณในการพิจารณาเบญจขันธ. 
            จริงอยู    กลาปสัมมสนญาณน้ี    ยอมเกิดแกพระโยคีบุคคลผูได 
ธัมมัฏฐิติญาณเปนเครื่องกําหนดปจจัยของนามรูป   ในลําดับแหงนาม-  
รูปววัตถานญาณ    ยกแตละขันธ  ๆ    ที่กําหนดไวแลวในกอนข้ึนสูพระ-  
ไตรลักษณแลวเห็นแจงอยู    โดยความเปน   อนิจจัง     ทุกขัง    อนัตตา 
ดวยสามารถแหงการพิจารณาตามที่กลาวแลว         โดยนัยแหงพระบาลี 
เปนตนวา 
            พระโยคีบุคคลกําหนดรูปอยางใดอยางหน่ึง          ทั้งท่ีเปนอดีต 
อนาคตและปจจุบัน    เปนภายในก็ตาม    ภายนอกก็ตาม    หยาบก็ตาม 
ละเอียดก็ตาม   เลวก็ตาม   ประณีตก็ตาม  มีในท่ีไกลก็ตาม  ในที่ใกล  
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ก็ตาม  โดยความเปนของไมเที่ยง  การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณประการ   
หน่ึง,   กําหนดโดยความเปนทุกข    การกําหนดน้ี.   เปนสัมมสนญาณ 
ประการหนึ่ง,   กําหนดโดยความเปนอนัตตา  การกําหนดน้ีก็เปนสัมม- 
สนญาณประการหน่ึง.๑  
  
๖.  อรรถกถาอุทยัพพยานุปสสนาญาณุทเทส 

                    วาดวย  อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
            คําวา  ปจฺจุปฺปนฺนาน   ธมฺมาน   วิปริณามานุปสฺสเน  ปฺา 
ความวา    ปญญาในการเห็นความแปรไป    คือความดับไปแหงธรรมคือ 
เบญจขันธ    ในภายในท่ีเปนปจจุบันดวยอํานาจสันตติ.    จิตแมกําหนด 
ความเกิดข้ึนวา        ธรรมทั้งหลายเหลาน้ีครั้นเกิดข้ึนแลวก็ยอมดับไป 
ดังน้ี   กช็ื่อวาต้ังอยูในความแตกดับไปเหมือนกัน,   เพราะฉะนั้น   พึง 
ทราบวา    การเกิดข้ึนแมไมไดกลาวไวแลวก็เปนอันกลาวไวเหมือนกัน. 
อีกอยางหนึ่ง   การเกิดข้ึนแหงปจจุบันธรรมท้ังหลาย  ยอมเปนอันกลาว 
แลวดวยทัสนะ  เพราะสําเร็จการเห็นความเกิดข้ึน. 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๙๙.  
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            จริงอยู    เวนอุทยะคือการเกิดข้ึนเสีย    ความเกิดข้ึนแหงธรรม 
ทั้งหลาย   กย็อมไมสําเร็จ,    เพราะฉะนั้น   แมเมือ่ไมกลาววา   ปญญา 
ในการตามเห็นความเกิดข้ึนและความแปรไปแหงปจจุบันธรรมทั้งหลาย 
ก็พึงทราบวา   เปนอันกลาวแลวเหมือนกัน.   
            อุทยพัพยานุปสสนาญาณ      ยอมเกิดแกพระโยคีบุคคลผูบรรล ุ
สัมมสนญาณ     ตามท่ีกลาวแลวในลาํดับวา       กก็ารเห็นความเกิดข้ึน 
ยอมสําเร็จเพราะคําน้ันกําหนดตามพระบาลีวา    อทุยพฺพยานุปสฺสเน 
าณ   แปลวา   ปญญาในการตามเห็นการเกิดและความดับไป   ดังน้ี 
แลว  กก็ําหนดการเกิดข้ึนและความดับไปในสังขารธรรมท่ีกาํลังปรากฏ 
ในสัมมสนญาณน่ันเอง       แลวปรารภอุทยัพพยานุปสสนาเพ่ือทําการ 
กําหนดสังขารธรรมท้ังหลาย.   เพราะวาญาณน้ัน   ทานเรียกวา  อุทยัพ- 
พยานุปสสนา   เพราะตามเห็นความเกิดและความดับ. 
 
        ๗. อรรถกถาวิปสสนาญาณุทเทส 

                               วาดวย  วิปสสนาญาณ 
            คําวา    อารมฺมณ   ปฏิสงฺขา    ความวา   รู   เห็น   อารมณมี 
รูปขันธเปนตน   เพราะพิจารณาโดยความเปนภังคะ   คือแตกดับไป.  
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            คําวา   ภงฺคานุปสฺสเน   ปฺา   วิปสฺสเน   าณ  ความวา 
ปญญาใดรูในการตามเห็น     ความดับ     แหงญาณท่ีเกิดข้ึนแลวเพราะ 
พิจารณาอารมณของญาณน้ันโดยความเปนภังคะ  คือแตกดับไป,   ญาณ  
นั้น   ทานกลาววา   วิปสฺสเน   าณ   แปลวา   ญาณในวิปสสนา. 
            บทวา   วิปสฺสนา  ไดแก   เห็น   เห็นแจง    โดยประการตาง ๆ. 
ปาฐะวา  อารมฺมณปฏิสงฺขา    ดังน้ีก็ม.ี  
            เนื้อความแหงวิปสสนาญาณน้ันดังตอไปนี้  
            คําวา  ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความ 
แตกดับไป     เปนวิปสสนาญาณ     ทานกลาวไวแลวเพราะพิจารณา 
อารมณโดยนัยตามท่ีกลาวแลววา     การพิจารณา    การรู    การเห็นซึ่ง 
อารมณ.    กวิ็ปสสนายอมถึงยอดแหงภังคานุปสนานั่นแหละ    เพราะ 
ฉะน้ัน   ทานจึงกลาวคําน้ีไวเปนพิเศษวา   วิปสฺสเน   าณ   แปลวา 
ญาณในวิปสสนา. 
            มัคคามัคคญาณทัสนะ  ยอมเกิดแกพระโยคีบุคคลผูไดอุทยัพ- 
พยานุปสสนาญาณ,   เพราะฉะนั้น   เมื่ออุทยัพพยานุปสสนาสําเร็จแลว 
มัคคามัคคญาณทัสนะนั้น  ก็ยอมสําเร็จดวย  คําน้ันทานมิไดกลาวไวเลย 
พึงทราบวา    ญาณมีวิปสสนาเปนยอด    ทานกลาวไวแลวดวยภังคานุ- 
ปสสนาญาณ.  
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            เมื่อสังขารทั้งหลายอันพระโยคีบุคคลผูกําหนดซ่ึงอุทยัพพยะ 
อันตนเห็นแจงแลวดวยอุทยัพพยานุปสสนาแลว    ก็ปรากฏข้ึนโดยพลัน 
ทีเดียว   เมื่อญาณแกกลาอยู   สติกล็ะอุทยะความเกิด  แลวต้ังอยูในภังคะ 
ความดับอยางเดียว,   ภังคานุปสสนาญาณ    ก็ยอมเกิดข้ึนไดในฐานะน้ี 
แกพระโยคีบุคคลน้ัน     ผูเห็นอยูวา        ธรรมดาสังขารธรรมท้ังหลาย 
เกิดข้ึนแลวอยางนี้   ก็ยอมดับไปอยางนี้  
 
       ๘.   อรรถกถาอาทีนวญาณุทเทส  

                                 วาดวย  อาทีนวญาณ 
            คําวา   ภยตูปฏเน  ปฺา   มีความวา  ปญญาในการปรากฏ 
ข้ึนแหงอุปปาทะความเกิด   ปวัตตะความเปนไป  นิมิตเครื่องหมาย อายู- 
หนาการประมวลมา   และปฏิสนธิการเกิดในภพใหม    โดยความเปนภัย 
คือในการเขาไปยึดถือวามีภัยปรากฏอยูเฉพาะหนา       โดยการประกอบ 
ดวยความเบียดเบียนอยูเนือง ๆ.    ยอมปรากฏโดยความเปนภัย    ฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ภยตูปฏฐาน   คืออารมณ.   ปญญา   ในภยตูปฏฐานนั้น.   อีก 
อยางหน่ึง   ชื่อวา   ภยตูปฏฐาน  คือปญญา     เพราะอรรถวา   ปรากฏ 
โดยความเปนภัย   คํานั้นยอมเปนคําอธิบาย   อันทานกลาวแลววา   ภยตู- 
ปฏฐาน.  
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            คําวา   อาทีนเว   าณ   เปนภุมมวจนะ  คือสัตตมีวิภัตติ. 
เพราะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดกลาวไววา 
                   ธรรมเหลาน้ัน  คือ  ปญญาในความปรากฏ 
            โดยความเปนภัย  ๑,   อาทีนวญาณ  ๑,  นิพพิทา- 
            ญาณ  ๑,  มีอรรถอยางเดียวกัน    ตางกันแตพยัญ-  
            ชนะเทาน้ัน๑.  
            แมจะกลาวเพียงคําเดียว     ( ญาณเดียว )     ก็ยอมเปนอันกลาว 
ทั้ง  ๓  โดยประเภทแหงการกําหนด      ดุจมุญจิตุกัมยตาญาณเปนตน 
ฉะน้ัน   แมไมกลาววา   เมื่อภยตูปฏฐานและอาทีนวานุปสสนา  สําเร็จ 
แลว   นิพพิทานุปสสนา   ก็ยอมสําเร็จ      ดังน้ี    ก็พึงทราบวา      เปน 
อันกลาวแลวทีเดียว. 
            สังขารทั้งหลาย    อันจําแนกไวในภพ  ๓,   กําเนิด ๔,    คติ  ๕,  
วิญญาณฐิติ  ๗,    และสัตตาวาส  ๙   ยอมปรากฏเปนมหาภัยแกพระโยคี 
บุคคลผูเสพอยู     เจริญอยู     กระทําใหมากอยูซึ่งภังคานุปสสนามีความ 
ดับไปแหงสังขารทั้งปวงเปนอารมณ      เหมือนอยางสีหะ,      เสือโครง, 
เสือเหลือง,   หมี,   เสือดาว,   ยักษ,    รากษส,   โคดุ,    สุนัขดุ,    ชาง 
ซับมันดุ,  งูดุ,  ฟาผา,  ปาชา,  สมรภูม,ิ  หลุมถานเพลิงท่ีคุกรุนเปนตน 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๕๐๗.  
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ยอมปรากฏเปนภัยใหญแกบุรุษผูกลัวภัยใครมีชีวิตอยูเปนสุข,  ภยตู-   
ปฏฐานญาณ   ยอมเกิดข้ึนไดในฐานะนี้   แกพระโยคีบุคคลผูเห็นอยูวา 
สังขารทั้งหลายในอดีตก็ดับไปแลว,   ในปจจุบันก็กําลังดับ,  ถึงแมใน 
อนาคตก็จักดับไปอยางนี้เหมือนกัน        
            ในภพ,  กําเนิด,   คติ,   ฐิติ,    และสัตตาวาสท่ัวทุกแหงหน   ที ่
ตานทาน   ที่ซอนเรน   ทีไ่ป  ที่พ่ึง  ยอมไมปรากฏเลยแกพระโยคีบุคคล 
ผูเสพอยูเจริญอยูกระทําใหมากอยู    ซึง่ภยตูปฏฐานญาณนั้น,     ความ 
ปรารถนาก็ด ี   ความถือม่ันก็ดี   ยอมไมมีในสังขารทั้งหลายอันมีใน   ภพ,  
กําเนิด,   คติ,  ฐิติ,   นิวาสะ    แมสักสังขารเดียว,    ภพทั้ง ๓   ปรากฏ 
ดุจหลุมถานเพลิงท่ีเต็มดวยถานเพลิงไมมีเปลว,    มหาภูตรูป  ๔  ปรากฏ 
ดุจอสรพิษท่ีมีพิษราย,  ขันธ  ๕    ปรากฏดุจเพชฌฆาตท่ีกําลังเง้ือดาบ,  
อัชฌัตติกายตนะ  ๖  ปรากฏดุจเรือนวางเปลา,   พาหิรายตนะ  ๖  ปรากฏ 
ดุจโจรปลนชาวบาน,   วิญญาณฐิติ   ๗   และสัตตาวาส  ๙   ปรากฏดุจถูก 
ไฟ  ๑๑  กองลุกเผาอยูโชติชวง,    สังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏแกผูนั้น 
เหมือนเปนฝ,    เปนโรค,   เปนลูกศร,   เปนไข,  เปนอาพาธ,   ปราศจาก 
ความแชมชื่น,  หมดรส,   เปนกองแหงโทษใหญ    เปนเหมือนปาชัฏที่ม ี
สัตวราย      แมจะต้ังข้ึนโดยอาการท่ีนารื่นรมยแกบุรุษผูกลัวภัยใครจะมี 
ชีวิตอยูเปนสุข    เปนเหมือนถ้ําท่ีมีภูเขาไฟพนอยู,  เปนเหมือนสระน้ํา 
ที่มีรากษสสิงสถิตอยู       เปนเหมือนขาศึกที่กําลังเง้ือดาบข้ึน.  เปน  
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เหมือนโภชนะที่เจือดวยยาพิษ,     เปนเหมือนหนทางที่เต็มไปดวยโจร,    
เปนเหมือนเรือนท่ีไฟติดทั่วแลว,     เปนเหมือนสนามรบที่เหลาทหาร 
กําลังตอยุทธกัน.  
            เหมือนอยางวา    บุรุษน้ัน     อาศัยภัยมีปาชัฏท่ีเต็มไปดวยสัตว 
รายเปนตนเหลาน้ี   กลัวแลว    ตกใจแลว   ขนลุกชูชัน   ยอมเห็นโทษ 
อยางเดียวรอบดาน      ฉันใด,     พระโยคาวจรน้ันก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ครั้นเมื่อสังขารท้ังปวงปรากฏแลวโดยความเปนภัยดวยอํานาจภังคานุ- 
ปสสนา    กย็อมเห็นแตโทษอยางเดียวปราศจากรสหมดความแชมชื่น 
อยูรอบดาน.  อาทีนวานุปสสนาญาณ  ยอมเกิดข้ึนแกพระโยคีบุคคลน้ัน 
ผูเห็นอยูอยางนี้. 
            พระโยคีบุคคลน้ัน       เมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนโทษ 
อยางนี้   ยอมเบื่อหนาย   กระวนกระวาย   ไมยินดี  ในสังขารทั้งหลาย 
อันมีประเภทในภพ,  กําเนิด,   คติ,  วิญญาณฐิติ,   และสัตตาวาสท้ังปวง. 
เหมือนอยางวาพญาหงสทองผูยินดีเฉพาะเชิงเขาจิตรกูฏ     ยอมไมยินดี 
บอนํ้าแถบประตูบานคนจัณฑาลซ่ึงไมสะอาด,  ยอมยินดีเฉพาะสระใหญ 
ทั้ง  ๗ เทาน้ัน    ฉันใด,   พญาหงสคือพระโยคีนี้     ยอมไมยินดีสังขาร 
อันมีประเภทตาง ๆ     ลวนแลวดวยโทษอันตนเห็นแจมแจงแลว,   แต 
ยอมยินดียิ่งในอนุปสสนา  ๗  เทาน้ัน   เพราะยินดีในภาวนา   คือเพราะ 
ประกอบดวยความยินดีในภาวนาก็ฉันนั้นเหมือนกัน.   แสะเหมือนสีหะ  
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มิคราชา     ถกูจับขังไว     แมในกรงทองก็ไมยินดี,   แตยอมยินดีใน   
หิมวันตประเทศอันกวางใหญถึง  ๓,๐๐๐  โยชน   ฉันใด,  สีหะคือพระ- 
โยคีบุคคลแมนี้     ยอมไมยินดีแมในสุคติภพทั้ง  ๓    แตยอมยินดีในอนุ- 
ปสสนา ๓ เทาน้ัน 
            อน่ึง   เหมือนพญาชางฉัททันต  เผือกผองทั้งตัวมีที่ต้ังดี  ๗  สถาน  
มีฤทธิ    เหาะไปในเวหาส    ยอมไมยนิดีในใจกลางพระนคร,    แตยอม 
ยินดีในสระใหญชื่อฉัททันตเทาน้ัน    ฉันใด,   พระโยคีบุคคลเพียงดัง 
ชางตัวประเสริฐนี้    ยอมไมยินดีในสังขารธรรมแมทั้งปวง,   แตยอมยินดี 
ในสันติบทคือพระนิพพานเทาน้ัน    อันเทาแสดงแลวโดยนัยเปนตนวา 
การไมเกิดข้ึน    เปนการปลอดภัย๑,    มีใจนอยไปโนมไปเง้ือมไปใน 
สันติบทคือพระนิพพานน้ัน.   นิพพิทานุปสสนาญาณยอมเปนอันเกิดข้ึน 
แลวแกพระโยคีนั้น   ดวยเหตุเพียงเทานี้    ดวยประการฉะน้ี. 
 
๙. อรรถกถาสังขารุเปกขาญาณุทเทส 

                          วาดวย  สังขารเุปกขาณาณ 
            คําวา  มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา  ปฺา  สงฺขารุ- 
เปกฺขาสุ  าณ  ความวา  พระโยคีบุคคลใด  มีความประสงคคือ 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๑๑๕.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 61 

ปรารถนาเพ่ือจะพนเพ่ือจะสละ    ฉะนั้น  พระโยคีบุคคลน้ัน   จึงชื่อวา 
มฺุจิตุกมฺโย  แปลวา   ผูใครจะพน,  ความเปนผูใครจะพน    ชือ่วา 
มฺุจิตุกมฺยตา, 
            ปญญาใด   ยอมพิจารณา   ยอมใครครวญ   ฉะน้ัน   ปญญาน้ัน  
จึงชื่อวา  ปฏิสงฺขา,  อีกอยางหน่ึง   การไตรตรอง   ชื่อวา    ปฏิสงฺขา,  
            ปญญาใด   ยอมตกลง    ยอมวางเฉยเสียได   ฉะน้ัน   ปญญาน้ัน 
ชื่อวา    สนฺติฏนา    แปลวา    วางเฉย,  อีกอยางหน่ึง ๆ    การวางเฉย 
ชื่อวา  สนฺติฏนา, 
            ปญญาชื่อวา   มฺุจิตุกมฺยตานั้นดวย   ปฏสิงฺขาดวย  สนฺติฏ- 
นาดวย    ฉะน้ัน    จึงชื่อวา      มุญิจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา 
แปลวา   ความใครจะพน,  การพิจารณา,   และการวางเฉย. 
            ความเปนผูใครจะสลัดเสียซึ่งความเกิดเปนตน    ของพระโยคี 
บุคคลผูเบื่อหนายดวยนิพพิทาญาณ  ในเบื้องตน   ชื่อมุญจิตุกมัยตา, 
            การใครครวญสังขารท้ังหลายที่พิจารณาแลว    เพ่ือทําอุบายแหง 
การละในทามกลาง   ชื่อปฏิสังขา, 
            การปลอยวาง       แลววางเฉยไดในที่สุด      ชื่อสันติฏฐนา. 
            ปญญา ๓  ประการโดยประเภทแหงการกําหนดอยางนี้    ชื่อวา 
ความรูในการพิจารณาสังขารทั้งหลาย.      ก็พระโยคีบุคคลผูปรารถนา  
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ความเขาไปวางเฉยในสังขาร     ดวยปญญาแมทั้ง  ๓   ตางดวยประเภท 
การกําหนดกลาวคือ   
            ๑.  มญุจิตุกัมยตา      ปรารถนาจะพนการเกิดเปนตน 
            ๒.  ปฏิสังขา              พิจารณาสังขารทั้งหลาย 
            ๓.  สนัติฏฐนา            วางเฉยในสังขารทั้งหลาย 
คําวา    ปฺา      และคําวา      สงฺขารุเปกฺขาสุ      ทานทําเปน 
พหุวจนะไว,   คําวา    าณ     พึงทราบวา   ทานทําไวเปนเอกวจนะ 
เพราะแมจะตางกันโดยประเภทแหงการกําหนดก็เปนอยางเดียวกัน. 
            สมจริงดังคําท่ีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา    ธรรม 
เหลาน้ี   คือ   มุญจิตุกัมยตา,   ปฏิสังขานุปสสนา   และปฏิสังขารุเปกขา 
มีเนื้อความเปนอันเดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน.๑    แตอาจารย 
บางพวกกลาววา     คําวา   สงฺขารุเปกขฺาสุ  นี ้   เปนพหุวจนะ    เพราะ 
สังขารุเปกขาเปนของมากดวยสามารถแหงสมถะและวิปสสนา      ดังน้ี 
ก็มี.   ก็คําวา   สงฺขารุเปกขฺาสุ   ในการเพงสังขารทั้งหลาย   พึงทราบ 
วา   เพงการกระทํา. 
            แตจิตของพระโยคีบุคคลผูเบื่อหนายอยู    ระยออยูดวยนิพพิทา- 
ญาณนั้นดวยประเภทแหงการกําหนด   ยอมไมติด    ยอมไมของ    ยอม 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๕๐๘.  
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ไมเกี่ยวอยูในสังขารทั้งหลายทุกประเภท   อันอยูในภพ,    กาํเนิด,    คติ,   
วิญญาณฐิติ,   และสัตตาวาสท้ังปวง,   จิตน้ันก็ใครที่จะพน    ใครที่จะ 
สลัดทิ้งสัพพสังขารทั้งหมด. 
            อีกอยางหน่ึง     เสมือนปลาที่ติดอยูในขาย,    กบที่อยูในปากงู,   
ไกปาท่ีถูกขังอยูในกรง,   มฤคที่ติดบวงแนน,   งูที่อยูในกํามือของหมองู, 
ชางท่ีแลนไปตกหลมใหญ.   นาคราชอยูในปากของครุฑ,    พระจันทร 
ที่เขาไปอยูในปากของราหู,   บุรุษถูกศัตรูลอมไว   เหลาน้ีเปนตน   ลวน 
เปนผูใครเพ่ือจะพนเพ่ือจะหลุดรอดไปจากพันธนาการน้ัน ๆ  ดวยกันทั้ง 
สิ้น   ฉันใด,  จิตของพระโยคีบุคคลน้ัน.  ยอมใครที่จะพน    ใครที่จะ 
หลุดรอดจากสังขารท้ังปวง   ก็ฉันนั้น.   ก็เม่ือกลาวอยูอยางนี้  พระปาฐะ 
วา   มฺุจิตุกามสฺส   มฺุจตุิกมฺยตา   แปลวา   ความใครที่จะพน 
ของพระโยคีบุคคลผูใครจะพน    ก็ยอมถูกตอง.     เมื่อเปนเชนนี้    ก ็
พึงกลาวไดวา  ในบทวา     อุปฺปาท   มฺุจิตุกมฺยตา     เปนตน     ก ็
ควรเปน      อุปฺปาทา   มฺุจิตุกมฺยตา      เปนตน,   เพราะฉะนั้น 
เนื้อความกอนน่ันแหละดีกวา. 
            ก็แล   มุญจิตุกัมยตาญาณ   ยอมเกิดแกพระโยคีบุคคลน้ันผูทอด 
อาลัยในสังขารท้ังปวง   ผูใครจะพนจากสังขารทั้งปวง.   พระโยคีบุคคล 
เปนผูใครจะพนสังขารทุกประเภทบรรดามี   ในภพกําเนิดคติวิญญาณฐิติ 
และสัตตาวาสท้ังปวง        จึงยกสังขารเหลาน้ันข้ึนสูพระไตรลักษณอีก  
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เพ่ือจะทําอุบายแหงการพนใหสําเร็จ       แลวจึงเห็นแจงดวยปฏิสังขานุ- 
ปสสนาญาณ. 
            ก็เม่ือพระโยคีบุคคลน้ันเห็นแจงอยูอยางนี้แล    ปฏิสังขาญาณ 
เปนนิมิตดวยอนิจลักษณะ     ยอมเกิดข้ึน,    ปฏิสังขาญาณอันเปนไป 
ดวยทุกขลักษณะ   ยอมเกิดข้ึน,    และปฏิสังขาญาณเปนนิมิตและเปน  
ไปแลวดวยอนัตตลักษณะ   ก็ยอมเกิด.  
            พระโยคีบุคคลน้ันเห็นวา    สพฺเพ  สงฺขารา  สฺุา  แปลวา 
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนของวาง     ดังน้ีแลวจึงยกข้ึนสูพระไตรลักษณ 
พิจารณาสังขารทั้งหลายอยู   จึงละความกลัวและความยินดีเสียไดก็ยอม 
วางเฉย    มีตนเปนกลางในสังขารท้ังหลาย    ดุจบุรุษเห็นโทษของภริยา 
แลวท้ิงภริยาเสีย   แลววางเฉย   มีตนเปนกลางในรางกายของภริยานั้น, 
พระโยคีบุคคลน้ัน     ยอมไมถืออหังการวา     เรา   หรือ   มมังการวา 
ของเรา. 
            จิตของพระโยคีบุคคลน้ัน  เมื่อรูอยู   เห็นอยู   อยางนี้   ก็ยอม 
หลีกออก  ถอยกลับ   หมุนกลับ    ไมยินดีในภพท้ัง   ๓.    เหมือนใบบัว 
โอนไปหนอยหน่ึง   หยาดน้ําท้ังหลายยอมไหลไป   ถอยกลับ  หมุนกลับ 
ไมไหลลื่นไป,      หรือเหมือนขนไกหรือเอ็นและหนัง    ที่เขาใสในไฟ 
ยอมหลีกออก   งอกลับ   มวนกลับ   ไมคลี่ออกแมฉันใด;    จิตของพระ- 
โยคีบุคคลน้ัน   ยอมหลบหลีก   ถอยกลับ   หมุนกลับ     ไมยนิดีในภพ  
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ทั้ง ๓ ฉันนั้น,    อุเบกขา   ความวางเฉย   กย็อมต้ังข้ึน.   สังขารุเปกขา- 
ญาณ  ยอมเปนอันเกิดข้ึนแลวแกพระโยคีบุคคลน้ันดวยประการฉะน้ี. 
            อนุโลมญาณกับสังขารุเปกขาญาณน้ี    เปนเหตุใหสําเร็จโคตร- 
ภูญาณในเบ้ืองบน  แมจะมิไดกลาวไวดวยญาณตนและญาณหลัง    ก็พึง 
ทราบวา       ยอมเปนอันกลาวไวแลวทีเดียว.       สมจริงดังพระดํารัสที่    
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ภิกษุผูพิจารณา 
            เห็นสังขารไร ๆ  โดยความเปนของเที่ยง   จักเปนผู 
            ประกอบดวยขันติที่สมควร      ขอนั้นยอมไมเปน 
            ฐานะท่ีจะมีได,    ไมประกอบดวยขันติที่สมควร 
            จักกาวลงสูความเปนแหงความเห็นชอบและความ 
            แนนอน   ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได,  เมื่อ 
            ไมกาวลงสูความเปนแหงความเห็นชอบและความ 
            แนนอน  จักกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล,    สก- 
            ทาคามิผล,  อนาคามิผล หรอื อรหัตผล     ขอนั้น 
            ยอมไมเปนฐานะที่จะมีได๑   ดังน้ีเปนตน. 
๑. องฺ.ฉกก. ๒๒/๓๖๙.  
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และพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดกลาวคําเปนตนวา   
            ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการเทาไร,    ยอมกาวลงสูสัม- 
มัตตนิยามดวยอาการเทาไร.  
            ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ  ๔๐,  ยอมกาวลงสูสัมมัตต- 
นิยามดวยอาการ ๔๐๑   ดงัน้ี.  
และในปฏฐานปกรณ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสดําเปนตนวา 
            อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  อนุ- 
โลมเปนปจจัยแกโวทาน   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.๒  
            จริงอยู   เมื่อพระโยคีบุคคลน้ัน   เสพอยู   เจริญอยู   กระทําให 
มากอยู     ซึง่สังขารุเปกขาญาณน้ัน    อธิโมกขสทัธาก็ยอมมีกําลังยิ่ง, 
วิริยะก็ประคองไวไดดวยดี,   สติก็ต้ังม่ัน,  จิตก็เปนสมาธิ,  สังขารุเปกขา- 
ญาณ   กย็อมเปนไปอยางแกกลา. 
            จิตน้ัน   พิจารณาสังขารท้ังหลายวา    อนิจจฺา     ไมเที่ยง, 
ทุกฺขา     เปนทุกข,  หรือ     อนตฺตา      ไมใชตัวตนดวยสังขารุ- 
เปกขาโดยหวังวา  "มรรคจักเกิดข้ึนในบัดนี้ดังน้ี    แลวก็ลงสูภวังค. 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๗๓๕.  ๒. อภิ.ป. ๔๐/๕๐๕.  
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            ตอจากภวังค       มโนทวาราวัชชนะก็เกิดข้ึนทําสังขารท้ังหลาย 
โดยนัยที่สังขารุเปกขาทําแลวน้ันแหละใหเปนอารมณวา       อนิจจา 
ไมเที่ยง,   ทุกขา  เปนทุกข   หรือ    อนัตตา   ไมใชตัวตน. 
            ตอจากมโนทวาราวัชชนะนั้น    ชวนจิตก็เกิดข้ึน  ๒  ขณะ,  ๓ 
ขณะ  หรือ  ๔  ขณะ   รบัเอาสังขารทั้งหลายทําใหเปนอารมณ   เหมือน  
อยางนั้นนั่นแล.  
            ญาณอันสัมปยุตกับชวนจิตน้ัน    ชื่อวาอนุโลมญาณ. 
            จริงอยู   อนุโลมญาณน้ัน       ยอมอนุโลมตามวิปสสนาญาณ  ๘ 
ในเบื้องตน   เพราะเปนกิจแหงสัจญาณ,    และอนุโลมตามโพธิปกขิย- 
ธรรม  ๓๗  อันเปนธรรมที่จะพึงบรรลุในเบื้องหนา. 
            เหมือนอยางวา  ธรรมิกราชา  ประทับนั่งบนบัลลังกเปนที่วินิจฉัย 
ทรงสดับการวินิจฉัยของอํามาตยผูฉลาดในโวหาร  ๘  คน     แลวทรงละ 
อคติวางพระองคเปนกลาง   อนุโมทนาวา     เปนอยางนั้นเถิด      ยอม 
อนุโลมตามขอวินิจฉัยของอํามาตยทั้ง  ๘  คนเหลาน้ัน,   และอนุโลมตาม 
โบราณราชธรรม.  
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            ในขออุปมานั้น       อนุโลมญาณ       เปรียบเหมือนพระราชา, 
วิปสสนาญาณ ๘   เปรียบเหมือนมหาอํามาตยผูฉลาดในโวหาร,  โพธิ- 
ปกขิยธรรม  ๓๗  เปรียบเหมือนโบราณราชธรรม,   พระราชาทรงอนุ- 
โมทนาวา     เปนอยางนั้นเถิด ชื่อวา  ยอมอนุโลมตามขอวินิจฉัยของ  
เหลาอํามาตยผูฉลาดในโวหารดวยตามราชธรรมดวยฉันใด,    อนุโลม- 
ญาณนี้ก็ฉันเปน     ยอมอนุโลมตามวิปสสนาญาณ  ๘   ที่เกิดข้ึนปรารภ 
สังขารทั้งหลายดวยสามารถแหงพระไตรลักษณ   มีอนิจลักษณะเปนตน 
เพราะเปนกิจแหงสัจจะ    และอนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ 
อันเปนธรรมที่จะพึงบรรลุในเบื้องหนา.     เพราะฉะนั้นญาณน้ีทานจึง 
เรียกวา    อนุโลมญาณ   ฉะน้ีแล.  
 
        ๑๐. อรรถกถาโคตรภูญาณุทเทส 

                                    วาดวย  โคตรภูญาณ 
            ในคําวา   พหิทฺธา   วฏุานววิฏฏเน    ปฺา   โคตฺรภูาณ 
แปลวา     ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอกเปน 
โคตรภูญาณ   นี้มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
            บทวา  พหิทฺธา  ไดแกสังขารนิมิต.   เพราะวา  สังขารนิมิตน้ัน 
ทานกลาววา  พหิทฺธา - ภายนอก   เพราะอาศัยอกุศลขันธในจิตสันดาน  
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ในภายใน.   เพราะฉะนั้นโคตรภูญาณนั้นยอมออก  คือต้ังอยูในเบื้องบน   
ปราศจากสังขารนิมิตภายนอก   ฉะน้ันโคตรภูญาณนั้นจึงชื่อวาวุฏฐานะ, 
โคตรภูญาณนั้นยอมหลีกออก  ยอมหมุนกลับ  คือหันหลังให    ฉะน้ัน 
โคตรภูญาณนั้นจึงชื่อวาวิวัฏฏนะ   วุฏฐานะนั้นดวย    วิวัฏฏนะน้ันดวย 
ฉะน้ันจึงชื่อวาวุฏฐานวิวัฏฏนะ.   เพราะเหตุนั้นทานพุทธโฆสาจารย 
จึงกลาววา  
                   โคตรภูญาณ      ยังไมออกจากปวัตตขันธ 
            เพราะตัดสมุทัยยังไมขาด    แตออกจากนิมิตได 
            เพราะมีพระนิพพานเปนอารมณ    ฉะนั้นจึงชื่อวา 
            เอกโตวุฏฐานะ    คือออกจากสังขารนิมิตโดยสวน 
            เดียว๑   ดังน้ี. 
            ชื่อวา    โคตรภู   เพราะครอบงําเสียไดซึ่งโคตรปุถุชน     และ 
เพราะกาวข้ึนสูโคตรอริยะ.    เพราะโคตรภูญาณนี้กระทําพระนิพพาน 
ชื่อวา  อนิมิตตะ  ไมมีนิมิตใหเปนอารมณในที่สุดแหงอาเสวนะแหงอนุ- 
โลมญาณขอจิตท่ีเหน่ือยหนายจากสังขารทั้งปวงดุจนํ้าตกจากใบบัว, กาว 
ลวงเสียซึ่งโคตรปุถุชน   ซึ่งอันนับวาปุถุชน,  ซึ่งภูมิแหงปุถุชน,    หยั่ง 
ลงสูโคตรแหงอริยะ   อันนับวาอริยะ    เปนภูมิแหงอริยะ,    ยังความ 
๑. ปญญานิทเทส  แหงวิสุทธิมรรค.  
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เปนปจจัยใหสําเร็จแกมรรคดวยอํานาจปจจัย  ๖  คือ   อนันตระ,   สม- 
นันตระ,   อาเสวนะ,  อุปนิสสยะ,  นัตถ,ิ  วิคตะ   อันเปนไปในครั้งแรก 
ความเสพในครั้งแรก,      อันประชุมพรอมกันในครั้งแรกในอารมณคือ 
นิพพาน,   ถงึยอดเปนศีรษะวิปสสนา   ยอมเกิดข้ึนกระทําใหเปนภาพ 
ที่ใหหมุนกลบัอีกไมได.    
 
         ๑๑. อรรถกถามัคคญาณุทเทส 

                      วาดวย  มรรคญาณ 
            ในคําวา  ทุภโต  วุฏานวิวฏฏเน   ปฺา   มคฺเค   าณ 
แปลวา     ปญญาในการออกและหลีกจากขันธและนิมิตท้ัง  ๒    เปน 
มรรคญาณ  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
            คําวา  ทุภโต    แปลวาท้ัง  ๒,   อีกอยางหนึ่งทานกลาวอธิบายวา 
ทั้งคู.    มรรคญาณยอมออกคือยอมหมุนกลับจากกิเลสทั้งหลาย     และ 
ขันธอันเปนไปตามกิเลสเหลานั้น    กบัทั้งจากสังขารนิมิตท้ังปวงในภาย 
นอกจากการการทําพระนิพพานใหเปนอารมณ  เพราะตัดกิเลสทั้งหลาย 
ไดขาดแลว     ฉะน้ันจึงชื่อวา   ปญญาในการออกและหลีกจากขันธและ 
นิมิตท้ัง  ๒. 
            เพราะเหตุนั้น  พระพุทธโฆสาจารยจึงกลาววา  
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                   มรรคญาณแมทั้ง  ๔ ออกจากนิมิต   เพราะ 
            มีพระนิพพานอันไมมีนิมิตเปนอารมณ,    และยอม 
            ออกจากปวัตตขันธ   เพราะตัดสมุทัยไดขาด ฉะนั้น   
            จึงชือ่วา   ทุภโตวุฏฐานะ  คือออกโดยสวนท้ังสอง๒ 

            ดังน้ี. 
            ธรรมชาติใดยอมขวนขวาย    ยอมเพงเล็งพระนิพพาน,    หรือ 
พระโยคีบุคคลผูตองการพระนิพพาน  ยอมขวนขวาย  คือยอมแสวงหา,  
หรือวาธรรมชาติใดยังกิเลสทั้งหลายใหตายไป      เปนไปอยู     ฉะน้ัน 
ธรรมชาตินัน้  ชื่อวา  มรรค,   ญาณในมรรคน้ัน  ชื่อวา  มคฺเค   าณ- 
มรรคญาณ. 
            มรรคญาณทานทําเปนเอกวจนะโดยชาติศัพท.  ก็มรรคญาณน้ัน 
เกิดข้ึน   ทําพระนิพพานใหเปนอารมณตอจากโคตรภูญาณ,   ตัดกิเลส 
อันจะพึงฆาไดเองโดยไมมีสวนเหลือ,     เผาผลาญหวงสมุทรคือทุกขใน 
สังสารวัฏอันมีเบื้องตนและท่ีสุดอันบุคคลไปตามอยูรูไมไดแลวใหเหือด- 
แหงไป,   ปดประตูอบายท้ังปวงเสีย,   การทําอริยทรัพย  ๗  ใหปรากฏอยู 
ตอหนา,   ละมิจฉามรรคประกอบดวยองค  ๘,  ทําเวรภัยทั้งปวงใหสงบ, 
นําตนเขาสูความเปนบุตรผูเกิดแตพระอุระ     แหงพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และไดอานิสงสอ่ืน ๆ  อีกหลายรอยเทา  เหมือนคําท่ีกลาววา 
๑. ปญญานิทเทส  แหงวิสุทธิมรรค.  
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                   บุรุษปรารถนาจะโดดขามแมน้ํานอยขึ้นไป   
            ยืนอยูบนฝงโนน  จึงจับเชือกหรือทอนไม   ที่ติดอยู 
            กบัตนไมบนฝงน้ี   แลวโดดขามไปโดยเร็ว   จนตัว 
            ไปตกอยูบนฝงโนน   เมื่อตัวตกท่ีฝงโนนแลวก็ละ 
            ความหวาดหว่ันนั้น   ขึ้นอยูบนฝงไดฉันใด,  พระ-  
            โยคีบุคคลผูปรารถนาจะขามพนกิเลสท้ังหลายเห็น  
            ภัยฝงน้ีลวนแลวดวยสักกายทิฏฐิ   แลวยืนอยูที่ฝง 
            คือพระนิพพานอันไมมีภัย   จงึจับเชือกคือรูปขันธ 
            เปนท่ียึดโดดมาโดยเร็วดวยอุทยัพพยานุปสสนา 
            เปนเบื้องแรก    หรือจับไมกลาวคือนามขันธนั้นไว 
            ดวยดี     กระโดดมาดวยอาวัชชนจิตโดยนัยตามท่ี 
            กลาวแลวในกอน  โดดขึ้นดวยอนุโลมญาณ  แลว 
            โนมไปในพระนิพพาน     เขาไปสูที่ใกลแหงพระ- 
            นิพพานนั้น  ก็ปลอยอารมณคือสังขารธรรมนั้นเสีย 
            ไดดวยโคตรภูญาณ  แลวตกลงท่ีฝงอื่นคือพระนิพ- 
            พานอันเปนอสังขตธรรม  แตนั้นก็ต้ังอยูดวยมรรค- 
            ญาณ  ฉันนั้น.  
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                   นระผูใครจะดูพระจันทร    ในเวลาท่ีพระ- 
            จันทรถูกเมฆหมอกบดบังไว    ครั้นเมือ่เมฆหมอก 
            ถูกพายุพัดไปตามลําดับ   จากหนาทึบเปนบางและ   
            บางเขาก็เห็นพระจันทรไดฉันใด,     โคตรภูญาณท่ี 
            กําลังเพงอมตนิพพานอยู  เมื่อโมหะท่ีปกปดสัจจะ  
            ไวถูกทําลายใหพินาศไปดวยอนุโลมญาณตามลําดับ 
            ก็ฉันนั้นเหมือนกนั   อนุโลมญาณก็มิไดเห็นอมต- 
            นิพพาน    เหมือนลมเหลาน้ันก็มิไดเห็นพระจันทร 
            โคตรภูญาณก็บรรเทาความมืดไมได    เหมอืนบุรุษ 
            กบ็รรเทาเมฆหมอกไมไดฉะนั้น.    แตมรรคญาณน้ี 
             เปนไปในพระนิพพาน   มิไดละสัญญาอันโคตรภู- 
            ญาณใหแลว    จึงทําลายกองกิเลสมีกองโลภะเปน 
            ตนได  เหมอืนจกัรยนตที่ใชเปนเปากําลังหมุนอยู 
            นายขมังธนูยืนจองจะยิงอยูแลว  พอสัญญาอันคน 
            อื่นใหแลว   ก็ยิ่งลูกศรไปทะลุแผนเปาไดต้ัง    ๑๐๐ 
            ฉะนัน้.  มรรคญาณน้ันนั่นแลทําทะเลหลวงคือสัง- 
            สารทุกขใหเหือดแหงไป      ปดประตูทุคติเสียได 
            ทําคนท่ีมีหน้ีคือกิเลสใหเปนเสฏฐบุคคลผูสมบูรณ  
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            ดวยอริยทรัพย   ละมิจฉามรรคเสียได.   ทาํเวรและ 
            ภัยท้ังหลายใหสงบ,  ทําตนใหเปนลูกผูเกิดแตอก 
            แหงพระพุทะเจาผูเปนนาถะของโลก,   ญาณน้ียอม 
            ใหซึง่อานิสงสอื่น  อีกหลายรอยอยาง.   
 
          ๑๒.  อรรถกถาผลญาณุทเทส 

                                   วาดวย  ผลญาณ 
            ในคําวา  ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺา  ผเล  าณ  แปลวา 
ปญญาในการระงับปโยคะเปนผลญาณ   นี ้        มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้ 
            บทวา  ปโยโค   แปลวา   การประกอบอยางแรงกลา,   คือความ 
พยายามที่ออกจากและขันธทั้ง ๒ ไดดวยมรรคภาวนาโดยทําใหแจง 
ซึ่งผล.      ความสงบปโยคะคือความพยามน้ัน  คือการถึงท่ีสุดแหงโยคะ 
ชื่อวา  ปโยคปฏิปสสัทธิ.  ปโยคปฏิปสสัทธินั้นอยางไร ?  คือการส้ินสุด 
แหงกิจในมรรคท้ัง ๔. 
            ปญญาในผลเปนไปแลว      เพราะปโยคปฏิปสสัทธนิั้นเปนเหตุ 
ชื่อวา ปโยคปฏิปสสัทธปิญญา.    ปญญาน้ีเปนผลเพราะอรรถวา   ยอม 
ผลิตผล  คือยอมใหเกิดวิบาก,  ในผลน้ัน   ญาณอันสัมปยุตกับดวยผล- 
จิตน้ัน  (ชื่อวา ผเล  าณ)   ก็ตอจากมรรคญาณหนึ่ง ๆ    ผลจิตอัน  
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เปนวิบากแหงมรรคจิตนั้น ๆ นั่นแหละมีพระนิพพานเปนอารมณ   เกิด  
ข้ึน ๓ ขณะก็มี  ๒ ขณะก็มี  ๑ ขณะกม็ี.    และเพราะผลจิตน้ันเปน 
วิบากเกิดข้ึนในลําดับแหงโลกุตรกุศลท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัส    
วา  สมาธิมานนฺตริกฺมาหุ   บัณฑิตท้ังหลายกลาวสมาธิอันประกอบ 
ดวยผลญาณ  ซึ่งเกิดตอจากมรรคญาณวาเปนธรรมอันบัณฑิตพึงรูทั่วถึง, 
และตรัสคําเปนตนวา    ทนฺธ    อานนฺตริก    ปาปุณาติ    อาสวาน  
ขยาย๑-พระโยคีบุคคลบรรลุธรรมวิเศษเพ่ือความส้ินอาสวะชา. 
            อนุโลมจิต    ของพระโยคีบุคคลใด    ม ี ๒ ขณะ,   ที่ ๓ เปน 
โคตรภู  ที่ ๔  เปนมรรคจิต  ผลจิตอีก ๓ ขณะ  ยอมมีแกพระอริยบุคคล 
นั้น.  (รวมเปน ๗  ตามชวนนิยาม) 
            อนุโลมจิต    ของพระโยคีบุคคลใด     มี ๓ ขณะ,    ที่  ๔  เปน 
โคตรภู  ที่ ๕ เปนมรรคจิต   ผลจิตอีก ๒ ขณะ  ยอมมีแกพระอริยบุคคล 
นั้น.  (รวมเปน ๗ ตามชวนนิยาม) 
            อนุโลมจิต  ของพระโยคีบุคคลใด     มี ๔  ขณะ,    ที่ ๕  เปน 
โคตรภู  ที่ ๖ เปนมรรคจิต   ผลจิตอีก ๑ ขณะ   ยอมมีแกพระอริยบุคคล 
นั้น.  (รวมเปน  ๗  ตามชวนนิยาม) 
๑. องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๖๒.  
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            นี ้ เปนผลในมรรควิถี.     สวนผลในระหวางกาล   เกิดข้ึนดวย 
อํานาจสมาบัติ      และเกดิข้ึนแกผูออกจากนิโรธสมาบัติก็สงเคราะหดวย 
ผลญาณนี้เหมือนกัน.   
 
       ๑๓. อรรถกถาวิมุตติญาณุทเทส  

                                  วาดวย  วิมุตติญาณ 
            คําวา  ฉินฺนวฏมานุปสฺสเน  ปฺา    แปลวา  ปญญาใน 
การพิจารณาเห็นอุปกิเลสอันอริยมรรคตัดขาดแลว    ความวา  ปญญา 
ในการเห็นภายหลังซ่ึงอุปกิเลสนั้น ๆ อันอริยมรรคนั้น ๆ   ตัดขาดแลว. 
            คําวา  วมิุตฺติาณ  เปนวิมุตติญาณ    ความวา   ญาณในวิมุตติ. 
            คําวา   วิมุตฺติ   ไดแกจิตบริสุทธิหลุดพันจากอุปกิเลสทั้งหลาย, 
หรือความท่ีจิตนั้นหลุดพนแลว,   ญาณคือความรูในวิมุตตินั้น     ชื่อวา 
วิมุตติญาณ. 
            ทานกลาวอธิบายการพิจารณากิเลสที่ละแลวดวยญาณน้ีวา  พระ- 
อริยบุคคลเมื่อพิจารณาความสืบตอแหงจิตที่หลุดพนจากกิเลสแลวก็ดี  ซึ่ง 
ความหลุดพนจากกิเลสก็ดี   เวนกิเลสเสียก็พิจารณาไมไดดังน้ี.   ก็คําวา 
วิมุตฺตสฺมึ   วมิุตฺตมิติ   าณ   โหติ       แปลวา   เมือ่จิตหลุดพนแลว  
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ก็รูวาหลุดพนแลวดังน้ี    ทานกลาวหมายเอาวิมุตติญาณนี้นั่นแล.  สวน 
การพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู   แมไมไดกลาวไวแลว    ก็พึงถอืเอาวา 
เปนอันกลาวแลวดวยวิมุตติญาณน้ีแล.   และทานกลาวไววา   
                   แมกลาวในเอกธรรม    กเ็ปนอันกลาวท้ัง- 
            หมด   เพราะสภาวธรรมนั้นมลีักษณะเปนอันเดียว 
            กัน,   นี้เปนลักษณะ  เปนหาระ  ดังน้ี. 
            อีกอยางหน่ึง   พึงทราบวา   เปนอันกลาวถึงการพิจารณากิเลสที่  
ละแลวซ่ึงพระอริยบุคคล   ๔    จะพึงได   เพราะพระอรหันตไมมีการ 
พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู. 
 
๑๔. อรรถกถาปจจเวกขณญาณุทเทส 

                              วาดวย  ปจจเวกขณญาณ    

            คําวา   ตทา   สมทุาคเต  ธมฺเม  ปสฺสเน  ปฺา     แปลวา 
ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เขามาประชุมในขณะน้ัน  ความ 
วา    ปญญาเปนเครื่องเห็นเพงรูในธรรมคือมรรคและผลกับทั้งในธรรม 
คือสัจจะ  ๔  ที่เกิดข้ึนในมรรคขณะและผลขณะ    คือมาพรอมแลว    ถึง 
พรอมแลว   ประชุมกันในกาลน้ัน    ดวยสามารถแหงการไดเฉพาะและ 
ดวยสามารถแหงการแทงตลอด.  
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            คําวา  ปจฺจเวกฺขเณ   าณ  -ปจจเวกขณญาณ       ความวา 
ญาณเปนเครื่องหมุนกลับมาเห็นรูแจมแจง.       ก็ปจจเวกขณญาณทาน 
กลาวไวดวยญาณท้ัง ๒ นี้.   
            ก็ในท่ีสุดแหงโสดาปตติผลในมรรควิถี  จิตของพระโสดาบันก็ 
ลงภวังค.    ตอแตนั้นก็ตัดภวังคขาด      มโนทวาราวัชชนะก็เกิดข้ึนเพ่ือ  
พิจารณามรรค,  ครั้นมโนทวาราวัชชนะนั้นดับลงแลว  ชวนจิตพิจารณา 
มรรคก็เกิดข้ึน  ๗  ขณะโดยลําดับฉะน้ีแล.       ครัน้แลวก็ลงสูภวังคอีก 
อาวัชชนจิตเปนตน      ก็เกิดข้ึนเพ่ือพิจารณาธรรมท้ังหลายมีผลเปนตน 
โดยนัยนั้นเอง.     เพราะความเกิดแหงธรรมเหลาใดมีผลเปนตน   พระ- 
โสดาบันนั้น   ก็พิจารณามรรค,   ผล,  กิเลสที่ละแลว,   กิเลสทีย่ังเหลือ, 
และพระนิพพาน. 
            ก็พระโสดาบันนั้นพิจารณามรรควา      เรามาแลวดวยมรรคนี ้
หนอ,   ตอแตนั้นก็พิจารณาผลวา     อานิสงสนี้เราไดแลว,     ตอ 
แตนั้นก็พิจารณากิเลสที่ละแลววา        ขึ้นชื่อวากิเลสเหลาน้ี   เราละ 
ไดแลว,    ตอแตนั้นก็พิจารณากิเลสที่มรรคเบื้องบนจะพึงประหาณวา 
กิเลสเหลาน้ีเรายังเหลืออยู,         ในที่สุดก็พิจารณาอมตนิพพานวา 
ธรรมนี้เราไดแลวโดยความเปนอารมณ  
            พระอริยสาวกชั้นโสดาบัน   มีปจจเวกขณะ ๕ อยาง  ดวยประ- 
การน้ี.    ปจจเวกขณะของพระสทาคามีและพระอนาคามี    ก็มเีหมือน  
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พระโสดบัน.  แตของพระอรหันต   มปีจจเวกขณะ  ๔  อยางคือ     ไมมี 
การพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู.       รวมปจจเวกขณญาณท้ังหมดมี  ๑๙ 
ดวยประการฉะน้ี.   นี้เปนการกําหนดอยางอุกฤษฏ.   
            ถามวา   การพิจารณากิเลสที่ละไดแลวและท่ียังเหลืออยู     ยังมี 
แกพระเสกขะท้ังหลายหรือไม  ?  
            ตอบวา   เพราะความท่ีการพิจารณาการละกิเลสนั้นไมมี    ทาว 
มหานามสากยราชจึงกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา          ธรรมชื่อ 
อะไรเลา    ทีข่าพระองคยังละไมไดเด็ดขาดในภายใน    อันเปนเหตุให 
โลกธรรมยังครอบงําจิตของขาพระองคไวไดเปนครั้งคราว           ดังน้ี  
เปนตน. 
            ในทีน่ี้    เพ่ือจะใหญาณ ๑๑ มีธรรมฐิติญาณแจมแจง    พึงทราบ 
อุปมาดังตอไปนี้  
            เปรียบเหมือนบุรุษคิดวา     เราจะจับปลา      จึงถือเอาสุมไปสุม 
ลงในน้ําท่ีคิดวาควรจะมีปลา   แลวจึงหยอนมือลงไปทางปากสุม    แลวก ็
ควาเอาคองูเหาท่ีอยูภายในน้ําดวยสําคัญวาเปนปลาไวแนน    ดีใจคิดวา 
เราไดปลาใหญแลว        ก็ยกข้ึนจึงเห็นก็รูวา    งู      เพราะเห็นดอกจัน 
๓  แฉก เกิดกลัว  เห็นโทษ  เบื่อหนายในการจับ  ใครที่จะพนจึงทําอุบาย 
เพ่ือจะหลุดพน      จึงจับงูใหคลายมือต้ังแตปลายหางแลวชูแขนข้ึนแกวง 
ไปรอบศีรษะ  ๒ ครั้ง  ๓  ครั้ง     ทํางูใหทุรพลแลวเหว่ียงไปพรอมกับพูด  
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วา      เฮย ! ไปเจางูราย     แลวโดดข้ึนไปยืนบนบกโดยเร็วทีเดียว  เกิด    
ราเริงใจวา      ทานผูเจริญ   เราพนแลวจากปากงูใหญ       แลวแลดูทาง 
ที่ตนมา. 
            ในขออุปมา - การเปรียบเทียบนั้นมีดังตอไปนี้   
            การยึดมั่นซึ่งขันธ ๕   อันนากลัว    ดวยสามารถแหงลักษณะมี 
ความเปนของไมเที่ยงเปนตน       แลวยินดีดวยสําคัญวาเที่ยงดวยตัณหา 
อันสัมปยุตดวยทิฏฐิ    (คือโลภทิฏฐิคตสัมปยุต)  วา   เรา,   ของเรา 
ของพาลปุถุชนต้ังตนแตพระโยคีบุคคลน้ี         ดจุการจับงูเหาไวมั่นดวย 
สําคัญวาเปนปลา  ของบุรุษน้ันฉะน้ัน, 
            การทําลายฆนสัญญาดวยการกําหนดนามรูปพรอมท้ังปจจัย  แลว 
เห็นพระไตรลักษณมีอนิจจตาเปนตนของขันธ  ๕  ดวยญาณ       มีการ  
พิจารณาโดยความเปนกลาปแลวกําหนดขันธ  ๕  นั้นวา        ไมเที่ยง, 
เปนทุกข,     เปนอนัตตา      ดุจดังการนํางูออกจากปากสุม     แลวเห็น 
ดอกจัน  ๓  แฉก  จึงรูวางู   ของบุรุษน้ันฉะน้ัน, 
            ภยตูปฏฐานญาณของพระโยคีบุคคลน้ี  เหมือนกับความกลัวของ 
บุรุษน้ันฉะน้ัน, 
            อาทีนวานุปสสนาญาณ   ดุจดังการเห็นโทษในงูฉะน้ัน, 
            นิพพิทานุปสสนาญาณ   ดุจดังการระอาในการจับงูฉะนั้น. 
            มุญจิตุกัมยตาญาณ  ดุจดังการใครที่จะสลัดงูไปเสียใหพนฉะนั้น,  
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            ปฏิสงัขานุปสสนาญาณ     ดุจดังการทําอุบายเพ่ือจะสลัดงูไปเสีย 
ใหพนฉะนั้น. 
            การพิจารณาอยางรอบคอบซ่ึงสังขารท้ังหลายดวยสังขารุเปกขา- 
ญาณ  โดยการยกข้ึนสูพระไตรลักษณแลวกระทําใหทุรพลจนไมสามารถ   
จะปรากฏโดยอาการวาเท่ียง,  เปนสุข,   และเปนอัตตาไดอีก    ดจุดังการ 
จับงูข้ึนหมุนไปรอบ ๆ    ในเบื้องบนแหงศีรษะ    กระทําใหทุรพลจนไม 
สามารถจะหวนกลับมากัดไดอีก. 
            โคตรภูญาณ   ดุจดังการสลัดงูทิ้งไปฉะน้ัน, 
            มรรคญาณผลญาณกาวข้ึนยืนอยูบนบก    คือพระนิพพานดุจดัง 
การท่ีบุรุษน้ันสลัดงูทิ้งไปแลวข้ึนไปยืนอยูบนบกฉะน้ัน,  
            ปจจเวกขณญาณในธรรมมีมรรคเปนตน     ดุจดังการแลดูทางที่  
มาแลวของบุคคลผูราเริงฉะนั้น. 
            ในบรรดาปจจเวกขณญาณท้ังหลาย   พึงทราบวา  กิเลสปจจเวก- 
ขณะ   การพิจารณากิเลส  เปนครั้งแรก    ตอแตนั้นจึงเปนการพิจารณา 
มรรคผลและนิพพาน   เพราะลําดับแหงเทศนาอันพระโยคีบุคคลกระทํา 
แลวตามลําดับแหงการเกิดข้ึนแหงญาณ ๑๔  เหลาน้ีมีสุตมยญาณเปนตน 
และตามลําดับแหงการปฏิบัติ. 
            ความท่ีแหงกิเลสปจจเวกขณะ      การพิจารณากิเลสตามสมควร 
แกการปฏิบติันั่นแล   เปนเบื้องตนยอมควร   เพราะทานกลาวการปฏิบัติ  
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มรรคไว    เพราะทําการประหาณกิเลสนั่นแหละ    ใหเปนขอสําคัญวา 
พระโยคีบุคคลเจริญโลกตุรฌาน    อันเปนนิยานิกธรรมนําออกจากทุกข 
เปนอปจยคามีเปนเหตุใหถึงพระนิพพาน       ก็เพ่ือประหาณมิจฉาทิฏฐิ, 
เพ่ือบรรเทากามราคะและพยาบาทใหเบาบางลง,     เพ่ือละกามราคะและ   
พยาบาทไมใหมีสวนเหลือ  เพ่ือละรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ 
และอวิชชาไมใหมีสวนเหลือ,  แตลําดับแหงการกลาวา๑  ทานแสดงไวแลว 
ในอรรถกถา.  
            ก็ลําดับนั้นมี  ๕ อยางคือ  ลําดับแหงการเกิดข้ึน  ลําดับแหงการ 
ประหาณ,   ลําดับแหงการปฏิบัติ,  ลําดับแหงภูมิ,    ลําดับแหงเทศนา. 
            คํามีอาทิอยางนี้วา 
                             ปม  กลล  โหติ         กลลา  โหติ  อพฺพุท 
                   อพฺพุทา  ชายเต  เปสิ           เปสิ  นิพฺพตฺตตี  ฆโนติ. 
                             ในสัปดาหที่  ๑  เกดิเปน   กลละ 
                   ในสัปดาหที่  ๒  จากกลละก็เกิดเปนอัพพุทะ 
                   ในสัปดาหที่ ๓ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ 
                   ในสัปดาหที่  ๔  จากเปสิเกิดเปนฆนะ๒   ดังน้ี  
๑. คือลําดับแหงการแสดง ท่ีปรากฏในวรรคแรกวา  เทสนกฺกมสฺส กตตฺตา. 

๒. ส. ส. ๑๕/๘๐๓.  
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            ชื่อวา  ลําดับแหงการเกิด.   
            ปหาตัพพติกมาติกามีอาทิอยางนี้วา 
            ทสฺสเนน๑ ปหาตพฺพา  ธมมฺา     สภาวธรรมท้ังหลายอันโสดา 
ปตติมรรคพึงประหาณ,  
            ภาวนาย๒  ปหาตพฺพา   ธมฺมา    สภาวธรรมท้ังหลายอันมรรค 
ในเบื้องบน  ๓  พ่ึงประหาณ   ดังนี้  ชือ่วา   ลําดับแหงการละ. 
            คํามีอาทิอยางนี้วา 
            สีลวสิุทฺธิ  ความบริสุทธิ์แหงศีล, 
            จิตฺตวิสุทฺธิ   ความบริสุทธิ์แหงจิต  (สมาธิ), 
            ทิฏ ิวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์แหงทิฏฐิ   (ปญญา), 
            กงฺขาวิตรณวสุทฺธิ   ความบริสุทธิ์แหงกังขาวิตรณะ   ( การขาม 
พนความสงสัย), 
            มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ    ความบริสุทธิ์แหงมัคคามัคค- 
ญาณทัสนะ     (การเห็นดวยปญญาวาใชทางและมิใชทาง), 
            ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ       ความบริสุทธ์ิแหงญาณทัสนะ 
ในปฏิปทา   (การเห็นดวยปญญาในขอปฏิบัติ), 
๑. ทสฺสเนน หมายเอาโสดาปตติมรรค. อภิ. ส. ๓๔/๙๗๐. 
๒. ภาวนาย หมายเอาสกทาคามิมรรค, อนาคามิมรรค, และอรหัตมรรค. 
อภิ. ส. ๓๔/๙๗๑.  
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            าณทสฺสนวิสุทฺธิ   ความบริสุทธิ์แหงญาณทัสนะ  (เห็นแจม- 
แจงดวยปญญา),  ดังน้ี   ชื่อวา  ลําดับแหงการปฏบิัติ. 
            คํามีอาทิอยางนี้วา    
                   สภาวธรรมทั้งหลายท่ีเปนกามาวจระ,   สภาว- 
            ธรรมทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจระ,   สภาธรรมท้ังหลาย 
            ที่เปนอรูปาวจระ๑  ดังน้ี    ชื่อวา   ลําดับแหงภูมิ. 
            คํามีอาทิอยางนี้วา 
                   สติปฏฐาน  ๔, สัมมัปธาน   ๔,  อิทธิบาท 
            ๔,   อินทรีย  ๕,  โพชฌงค  ๗,  โพชฌงค  ๗,  อริย- 
            มรรคมีองค ๘๒. 
            หรือคํามีอาทิวา 
                   แสดงอนุปุพพิกถา   คือ   ทานกถา,   สีลกถา, 
            สัคคกถา,    ประกาศโทษ     ความตํ่าทราม  ความ 
            เศราหมองแหงกามท้ังหลาย    และอานิสงสในการ 
            ออกจากกาม๓ ดังน้ี    ชื่อวา   ลําดับแหงการเทศนา. 
๑. อภิ.ส. ๓๔/๑๔.     ๒. ม.อุ. ๑๔/๕๔.    ๓. วิ.มหา. ๔/๓๑.  
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            แตในท่ีนี้   พึงทราบวาหมายเอาลําดับ  ๓ ประการ  คือลําดับแหง 
การเกิดข้ึนแหงญาณ  ๑๔,   ลําดับแหงการปฏิบัติ,   และลําดับแหงเทศนา 
เพราะแสดงตามลําดับดวยสามารถแหงลําดับทั้ง  ๒  นั้น. 
 
 ๑๕. อรรถกถาวัตถุนานัตตญาณุทเทส    

                            วาดวย  วัตถุนานัตตญาณ 
            นามรูปววัตถานญาณ  ทานยังมิไดกลาวไว  ฉะนั้นเพ่ือท่ีจะแสดง 
ประเภทแหงนามรูป ๕ อยางในบัดนี้     ทานจึงยกเอาญาณ  ๕    มีคําวา 
อชฺฌตฺตววตฺถาเน    ปฺา    วตฺถุนานตฺเต    าณ   ปญญาในการ 
กําหนดธรรมภายใน  เปนวัตถุนานัตตญาณ   ข้ึนแสดง ณ บัดนี้. 
            จริงอยูในนามรูปทั้งส้ินที่ทานกลาวแลว        นามรูปใดอาจท่ีจะ 
กําหนดได,  และนามรูปใดควรกําหนด,  ก็จักกําหนดนามรูปนั้น.   สวน 
นามท่ีเปนโลกุตระ  ไมอาจท่ีจะกําหนดได   เพราะยังไมบรรลุ    และไม 
ควรกําหนด   เพราะนามท่ีเปนโลกุตระไมใชอารมณของวิปสสนา. 
            บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา  อชฌฺตฺตววตฺถาเน-ในการกําหนด  
ธรรมภายใน  ความวา  ชือ่วา  อัชฌัตตะ   เพราะอรรถวา    ทําตนให 
เปนอธิการเปนไปโดยประสงคนี้วา   เราเม่ือเปนไปอยูอยางนี้    ก็จักถึง 
การยึดมั่นวาเปนอัตตาตัวตน.  
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            ก็ศัพทวา  อชฺฌตฺต  นี้   ปรากฏในอรรถ  ๔  อยางคือ   โคจรัช- 
ฌัตตะ,   นิยกัชฌัตตะ,  อัชฌัตตัชฌัตตะ, วิสยัชฌตัตะ.   
            อันอรรถะในโคจรัชฌัตตะนี้    ยอมปรากฏในบาลีอาคตสถานวา 
ดูกอนอานนท  ภิกษุนั้นต้ังจิตภายในใหมั่นในสมาธินิมิตขางตนนั้นแล๑... 
และ     เปนผูยินดีแลวในธรรมภายใน     เปนผูมีจิตต้ังม่ันแลว๒ ดังน้ี 
เปนตน.  
            อรรถะในนิยกัชฌัตตะ    ยอมปรากฏในบาลีอาคตสถานวา     ม ี
ความผองใสแหงจิตในภายใน๓,    หรือ  ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
ภายในอยู๔    ดังน้ีเปนตน. 
            อรรถะในอัชฌัตตัชฌัตตะ       ยอมปรากฏในบาลีอาคตสถานวา 
อายตนะภายใน  ๖๕,    และ   สภาวธรรมท้ังหลายท่ีเปนภายใน๖ดังน้ี  
เปนตน. 
            อรรถะในวิสยัชฌัตตะ  ยอมปรากฏในบาลีอาคตสถานวา   ดูกอน 
อานนท  ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรูแลวน้ีแล   คือตถาคตเขาสุญญตะ 
ภายใน    เพราะไมใสใจนิมิตท้ังปวงอยู๗    ดังน้ีเปนตน.     อธิบายวา 
วิสัยชฌัตตะนี้   ยอมปรากฏในอรรถวา  อิสริยฐานะ.   จริงอยู  ผลสมาบัติ 
๑. ม.อุ. ๑๔/๓๕๗.     ๒. ขุ.อ. ๒๕/๓๕.     ๓. ที.สี. ๙/๑๒๘. 
๔. ที. มหา. ๑๐/๒๙๐. ๕. ม.อุ. ๑๔/๘๑๑.  ๖. อภิ.ส ๓๔/๑. 
๗. ม.อุ. ๑๔/๓๔๖.  
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ชื่อวาเปนอิสริยฐานะของพระพุทธเจาทั้งหลาย.    แตในที่นี้    พึงเห็นวา 
หมายเอาในอรรถวา   อัชฌัตตัชฌัตตะ.     ในการกาํหนดอัชฌัตตะเหลา 
นั้น  ชื่อวา  อชฺฌตฺววตฺถาเน - ในการกาํหนดอัชฌัตตะ. 
            คําวา วตฺถุนานตฺเต   ไดแก ในความเปนตางๆ แหงวัตถุทั้งหลาย, 
อธิบายวา    ในวัตถุตาง ๆ.    
            ในทีน่ี้    ถึงแมภวังคจิตอันเปนปจจัยแกมโนวิญญาณ   คือชวนะ 
ทานก็เรียกวา   วัตถ ุ  เพราะเปนฐานที่เกิดข้ึนดุจหมวด  ๕  แหงปสาทะ 
มีจักขุปสาทะเปนตนฉะน้ัน.    แมอาวัชชนจิต    ก็พึงทําใหเปนที่อาศัย  
ของวัตถุนั้นไดเหมือนกัน. 
 
๑๖.  อรรถกถาโคจรนานัตตญาณุทเทส 

                            วาดวย โคจรนานัตตญาณ 
           คําวา   พหิทฺธา - ภายนอก  ความวา  ในอารมณแหงญาณ 
เหลาน้ันอันมีในภายนอก  จากธรรมอันเปนอัชฌัตตัชฌัตตะ  ๖ 
            คําวา   โคจรนานตฺเต  -  ในความตาง ๆ แหงโคจร      ไดแก 
ในความตาง ๆ แหงวิสยะคืออารมณ.  
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๑๗. อรรถกถาจริยานานัตตญาณุทเทส   

                            วาดวย จริยานานัตตญาณ 
            คําวา  จริยาววตฺถาเน   ในการกําหนดจริยา    ความวา  ในการ 
กําหนดจริยาท้ังหลาย  คือวิญญาณจริยา  อัญญาณจริยา  และญาณจริยา. 
อาจารยบางพวกทํารัสสะเสียบาง   แลวสวดวา   จริยววตฺถาเน. 
 
๑๘.  อรรถกถาภูมินานัตตญาณุทเทส 

                            วาดวย  ภูมินานัตตญาณ  

            คําวา   จตุธมฺมววตฺถาเน - ในการกําหนดธรรม ๔ ความวา 
ในการกําหนดธรรมทั้งหลายอยางละ  ๔  ดวยสามารถแหงธรรมท้ังหลาย 
๑๔   มีธรรมในกามาวจรภูมิเปนตนหมวดละ  ๔. 
            ก็คําวา   ภูม ิ- ภาคพ้ืน     ยอมเปนไปในอรรถวาปฐวีแผนดิน 
ดุจในประโยควา      เงินทองทั้งท่ีมีอยูในพ้ืนดิน       ทั้งท่ีอยูในอากาศ๑ 

เปนตน.    เปนไปในอรรถวาวิสัย -  สถานที่   ดุจในประโยควา  ลูกเอย 
เจาอยาซองเสพภูมิสถานอันไมสมควร๒ เปนตน.      เปนไปในอรรถวา 
๑. ส.ส. ๑๔/๔๑๓.    ๒. ขุ.ชา. ๒๗/๘๖๓.  
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อุปปชชนัฏฐาน -  ที่เปนที่เกิด   ดุจในประโยควา  กามาวจรจิต  อันเปน   
ที่เกิดแหงสุขเวทนา     เปนตน.     แตในท่ีนี้ยอมเปนไปในโกฏฐาสะคือ 
สวน.   อาจารยบางพวกกลาววา   ยอมเปนไปในอรรถวา      ปรจิเฉทะ 
แปลวากําหนด   ก็มี.    
 
๑๙.  อรรถกถาธัมมนานัตตญาณุทเทส  

                           วาดวย  ธัมมนานัตตญาณ 
            คําวา   นวธมมฺววตฺถาเน - ในการกําหนดธรรม  ๙  ความวา 
ในการกําหนดธรรมทั้งหลายอยางละ ๙ ดวยสามารถแหงกามาวจรกุศล- 
จิต,   ดวยสามารถแหงจิตมีความปราโมทยเปนมูล,     และดวยสามารถ 
แหงจิตมีมนสิการเปนมูล. 
            ก็บรรดาญาณท้ัง ๕ เหลาน้ี    อัชฌัตตธรรม   เปนธรรมอันพระ- 
โยคีบุคคลพึงกําหนดูกอน.      ฉะน้ัน      ทานจึงกลาววัตถุนานัตตญาณ   
ญาณในความตาง ๆ แหงวัตถุไวเปนที่   ๑,   จากน้ันก็พึงกําหนดอารมณ 
แหงนานัตตธรรมเหลานั้น    ฉะน้ันในลําดับ    ตอจากนั้นวัตถุนานัตต- 
ญาณนั้น    ทานจึงกลาวโคจรนานัตตญาณ    คือญาณในความตางกันแหง 
อารมณ,    ญาณอีก ๓ อ่ืนจากน้ัน   ทานกลาวโดยอนุโลมการนับดวย 
สามารถแหงธรรม ๓,๔   และ  ๙.  
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     ๒๐.  อรรถกถาญาตัฏฐญาณุทเทส   

                                 วาดวย  ญาตัฏฐญาณ 
            บัดนี ้  ปริญญา ๓ คือ   การกําหนดรูนามรูปโดยประเภทนั้นแล 
เปนญาตปริญญา,   ตอจากนั้นก็เปนตีรณปริญญา,   ในลําดับตอไปก็เปน 
ปหานปริญญา,     และภาวนาการเจริญและสัจฉิกิริยาการทําใหแจง    ก ็
ยอมมีเพราะเนื่องดวยปริญญา ๓ นั้น,   เพราะฉะนั้นทานจึงยกเอาญาณ 
ทั้ง  ๕ มีญาตัฏฐญาณเปนตน   ข้ึนแสดงตอจากธัมมนานัตตญาณ.  
            ก็ปรญิญา ๓ คือ ญาตปริญญา,  ตีรณปริญญาและปหานปริญญา. 
ในปริญญาท้ัง   ๓ นั้น   ดงัน้ี  
            ปญญาอันเปนไปในการกําหนดลักษณะโดยเฉพาะ ๆ แหงสภาว- 
ธรรมเหลาน้ัน ๆ อยางนี้วา   รูปมกีารแตกดับไปเปนลักษณะ,     เวทนามี 
การเสวยอารมณเปนลักษณะ   ชื่อวา   ญาตปริญญา. 
            วิปสสนาปญญาอันมีลักษณะเปนอารมณ      ยกสามัญลกัษณะ 
แหงสภาวธรรมเหลานั้น  ๆ ข้ึนเปนไปโดยนัยเปนตนวา    รูป     อนิจฺจ 
ทุกฺข   อนตฺตา   รูปไมเทีย่งเปนทุกข  เปนอนัตตา,   เวทนา   อนจิฺจา 
ทุกฺขา   อนตฺตา    เวทนาไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตาดังน้ี    ชื่อวา 
ตีรณปริญญา.  
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            ก็วิปสสนาอันมีลักษณะเปนอารมณ      เปนไปดวยสามารถแหง 
การละวิปลาสทั้งหลาย    มีนิจสัญญาวิปลาสเปนตน   ในธรรมท้ังหลาย 
เหลาน้ันเสียไดนั่นแล   ชือ่วา   ปหานปริญญา.    
            บรรดาปริญญาท้ัง  ๓  นั้น  ต้ังตนแตสังขารปริจเฉทญาณ  ญาณ  
ในการกําหนดสังขารธรรม     จนถึงปจจยปริคคหญาณ     ญาณในการ 
กําหนดสังขารธรรมโดยความเปนปจจัย           เปนภูมิของญาตปริญญา. 
เพราะในระหวางนี้   ความเปนอธิบดียอมมีแกพระโยคีบุคคลผูแทงตลอด  
ลักษณะโดยเฉพาะ ๆ ของสภาวธรรมท้ังหลายได. 
            ต้ังแตกลาปสัมมสนญาณ   ญาณในการพิจารณาสังขารธรรมโดย 
กลาป   จนถงึอุทยัพพยานุปสสนาญาณ   ญาณในการเห็นอยูเนือง ๆ  ซึ่ง 
การเกิดข้ึนและดับไปของสังขารธรรม   เพราะในระหวางนี้   ความเปน 
อธิบดียอมมีแกพระโยคีบุคคลผูแทงตลอดสามัญลักษณะได. 
            ต้ังตนแตภังคานุปสสนาญาณ     ญาณในการเห็นอยูเนือง ๆ  ซึ่ง 
ความดับไปแหงสังขารธรรมข้ึนไป   เปนภูมิแหงปหานปริญญา.   เพราะ 
จําเดิมแตนั้นไปความเปนอธิบดียอมมีแกอนุปสสนา  ๗   อันจะใหสําเร็จ 
การละวิปลาสมีนิจสัญญาวิปลาสเปนตน    ไดอยางนี้คือ    เม่ือพิจารณา 
เห็นโดยความเปนของไมเที่ยง      กย็อมละนิจสัญญาวิปลาสได,    เมื่อ 
พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข  กล็ะสุขสัญญาวิปลาสได,   เมื่อพิจารณา 
เห็นโดยความเปนอนัตตา    ก็ละอัตตสัญญาวิปลาสได,    เมื่อเบ่ือหนาย  
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ก็ละความเพลิดเพลินได,  เมื่อคลายกําหนัด   ก็ละราคะได,    เมื่อใหดับ 
ก็ละสมุทัยได,   เมื่อสละคืนก็ละความถือม่ันเสียได๑  ดังนี้. 
            บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา   อภิฺาปฺา  ไดแก  ปญญาเปน 
เครื่องรูตามสภาวะมีรุปปนลักษณะ  คือ  รูปมีอันแตกดับไปเปนลักษณะ 
เปนตน   แหงสภาวธรรมท้ังหลาย.      จริงอยู    ปญญานั้นทานเรียกวา    
อภิญญา     เพราะอธิบายดวยอภิศัพทมีอรรถวางามดังน้ี   คือ   การรูงาม  
ดวยสามารถแหงการรูสภาวะของธรรมเหลาน้ัน ๆ. 
            คําวา   าตฏเ    าณ - ญาณในอรรถวารู   ไดแกญาณ   อัน  
มีความรูเปนสภาวะ. 
 
    ๒๑. อรรถกถาตีรณัฏฐญาณุทเทส 

                               วาดวย  ตีรณัฏฐญาณ 
            คําวา   ปริฺาปฺา - ไดแก  ปญญาเปนเครื่องรู.    จริงอยู 
ปญญาน้ัน  ทานเรียกวา   ปรญิญา    เพราะอธิบายดวย  ปร ิศัพท    ม ี
อรรถวา  ซมึซาบไปรอบ  ดังน้ีคือ   ความรูที่ซึมซาบไปดวยสามารถแหง 
สามัญลักษณะมีอนิจลักษณะเปนตน     หรือดวยสามารถแหงการเขาถึง 
กิจของตน. 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๑๑๒.  
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            คําวา   ตีรณฏเ   าณ  ญาณในอรรถวาใครครวญ  ไดแก  ญาณ 
มีการเขาไปใครครวญเปนสภาวะ   หรือมีการพิจารณาเปนสภาวะ.  
 
๒๒.  อรรถกถาปริจจาคัฏฐญาณุทเทส    

                             วาดวย  ปริจจาคัฏฐญาณ 
            คําวา  ปหเน  ปฺา - ปญญาในการละ   ความวา   ปญญา 
เปนเครื่องละวิปลาสทั้งหลายมีนิจสัญญาวิปลาสเปนตน,    หรือธรรม- 
ชาติใดยอมละนิจสัญญาวิปลาสเปนตนได   ฉะนั้นธรรมชาตินัน้  ชื่อวา 
ปชหนาปญญา,   อีกอยางหน่ึง    พระโยคีบุคคลยอมละนิจสัญญาวิปลาส 
ไดดวยญาณน้ัน  ฉะนั้น  ญาณนั้นจึงชื่อวา  ปหาน  าณ  -  ญาณเปน 
เครื่องละนิจสัญญาวิปลาส, 
            คําวา   ปริจฺจาคฏเ   าณ - ญาณในอรรถวาสละ     ไดแก 
ญาณมีการสละนิจสัญญาวิปลาสเปนตน   เปนสภาวะ. 
 
   ๒๓. อรรถกถาเอกรสัฏฐญาณุทเทส 

                               วาดวย  เอกรสัฏฐญาณ 
            คําวา   ภาวนาปฺา - ปญญาเปนเครื่องอบรม  ไดแกปญญา 
เปนเครื่องเจริญ.  
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            คําวา  เอกรสฏเ   าณ - ญาณในอรรถวามีรสเดียว  ไดแก 
ญาณมีกิจอันเดียวเปนสภาวะ,   หรือญาณมีรสอันเปนสภาวะ  คือวิมุตติ. 
 
     ๒๔. อรรถกถาผัสสนัฏฐญาณุทเทส    

                                วาดวย  ผัสสนัฏฐญาณ 
            คําวา      สจฺฉิกริิยาปฺา - ปญญาเปนเครื่องกระทําพระ- 
นิพพานใหแจง  ไดแก  ปญญาเปนเครื่องกระทําพระนิพพานใหประจักษ 
ดวยสามารถแหงการแทงตลอด    หรอืดวยสามารถแหงการไดเฉพาะ. 
            คําวา  ผสฺสนฏเ  าณ  ไดแก  ญาณมีการไดซึ่งพระนิพพาน 
เปนสภาวะ   ดวยสามารถแหงการแทงตลอดและการไดเฉพาะทั้ง ๒ นั้น 
นั่นแล. 
 
๒๕-๒๘. อรรถกถาอรรถปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสมัภทิา 
นิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณุทเทส 

                              วาดวย  ปฏิสมัภิทาญาณ  ๔ 
            บัดนี ้   ญาณในการละ  ในการเจริญ   และในการกระทาํพระ- 
นิพพานใหแจงยอมประกอบดวยอริยมรรคอริยผล  ฉะนั้น ทานจึงยกเอา  
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ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อันพระอริยบุคคลน่ันแหละ    จะตองไดข้ึนแสดงตอ 
จากผัสสนญาณนั้น.   
           แมในปฏิสัมภิทา  ๔  นั้น      อรรถะคือผลธรรมอันเกิดแตปจจัย 
ยอมปรากฏดุจทุกขสัจจะ    และเปนธรรมอันใคร ๆ  จะพึงรูไดโดยงาย 
เพราะฉะนั้นทานจึงยก   อรรถปฏิสัมภิทาญาณ  ข้ึนแสดงกอน,    ตอแต 
นั้นก็ยก ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ  ข้ึนแสดง    เพราะอรรถะนั้นเปนวิสัย  
แหงธรรมอันเปนเหตุ,     ตอแตนั้นจึงยกเอานิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ 
เพราะอรรถะและธรรมท้ัง  ๒  นั้นเปนวิสัยแหงนิรุตติ,  และตอจากนิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทาญาณน้ัน    ทานก็ยกเอา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ  ข้ึนแสดง 
เพราะเปนไปในญาณแมทั้ง ๓ เหลาน้ัน.   แตอาจารยบางพวกทําทีฆะป- 
อักษะแลวสวดก็มี. 
 
               ๒๙ - ๓๑. อรรถกถาวิหารัฏฐสมาปตตัฏฐญาณุทเทส 

                    วาดวย  วิหารัฏฐญาณและสมาปตตัฏฐญาณ 
            ญาณท้ังหลายอ่ืนจากนี้   ๓  ญาณมีวิหารัฏฐญาณเปนตน   ทานยก 
ข้ึนแสดงตอจากปฏิสัมภิทาญาณ         เพราะเกิดแกพระอริยบุคคลเทาน้ัน 
และเพราะเปนประเภทแหงปฏิสัมภิทา.  
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            จริงอยู  วิหารัฏฐญาณ  เปนธรรมปฏิสัมภิทา,   สมาปตตัฏฐญาณ 
เปนอรรถปฏิสัมภิทา.     แทจริง   ญาณในสภาวธรรม    ทานกลาวไวใน 
ปฏิสัมภิทากถา๑วา         ธรรมปฏิสัมภิทา.      สวนญาณในนิพพานเปน 
อรรถปฏิสัมภิทาน่ันแหละ.    
            บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา   วิหารนานตฺเต - ในความตางแหง 
ธรรมเปนเครื่องอยู   ความวา   ในธรรมเปนเครื่องอยู     คือวิปสสนา 
ตาง  ๆ ดวยสามารถแหงอนิจจานุปสสนาเปนตน. 
            คําวา     วิหารฏเ - ในอรรถวาธรรมเปนเครื่องอยู      ไดแก 
ในธรรมเปนเครื่องอยูคือมีวิปสสนาเปนสภาวะ. 
            คําวา  วิหาโร  ไดแก    วิปสสนาพรอมดวยสัมปยุตธรรมน่ันเอง๒. 
            คําวา   สมาปตฺตินานตฺเต - ในความตางแหงสมาบัติ   ความวา 
ในผลสมาบัติ    ดวยสามารถแหงอนิมิตตนิพพานเปนตน. 
            คําวา  สมาปตฺติ - สมาบัติ ไดแก จิตและเจตสิกธรรมท้ังหลาย 
อันเปนโลกตุรผล. 
            คําวา    วิหารสมาปตฺตินานตฺเต     ในวิหารธรรมและความ 
ตางแหงสมาบัติ    ทานกลาวแลวดวยสามารถแหงญาณทั้ง ๒. 
๑. ขุ.ปุ.  ๓๑/๖๐๓.   ๒. สัมปยุตธรรม  ไดแก  มหากุสลญาณสัมปยุตจิต  ๔ 
เจตสิก ๓๕ (เวนอัปปมัญญา ๒ เพราะในขณะวิปสสนาเกิดไมมีสัตวบัญญัติ 
เปนอารมณ,  และปญญาเจตสิกอีก ๑ เพราะปญญาเปนตัววิปสสนา)  
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           ๓๒.  อรรถกถาอานันตริกสมาธิญาณุทเทส   

                    วาดวย  อานันตริกสมาธิญาณ 
            ญาณท้ัง ๒๑ นั้นแล  อันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผูประสงคจะ 
กลาวโดยประการอ่ืนอีกใหพิเศษดวยเหตุอันแสดงถึงความท่ีมรรคญาณ 
แมที่กลาวแลวในกอนวา   ทุภโต  วุฏานวิวฏฏเน   ปฺา - ปญญา 
ในการออกและหลีกจากกเิลสขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ัง   ๒ 
อันใหสําเร็จวิหารญาณและสมาปตติญาณตอจากญาณทั้ง ๒ นั้น  เปน  
ญาณอันสามารถตัดอาสวะไดเด็ดขาด   และเปนญาณอันใหผลในลําดับ 
ที่ยกข้ึนแสดงวา   อานนฺตริกสมาธิมหฺิ  าณ -  ญาณในสมาธิอันม ี
ในลําดับ   ตอจากญาณท้ัง  ๒  นั้น. 
            บรรดาคําเหลาน้ัน     คําวา    อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตา   -   ความ 
บริสุทธิแหงสมาธิอันไมฟุงซาน    ความวา     จิตยอมฟุงซานไปดวย 
ธรรมชาตินัน้    ฉะน้ันธรรมชาตินั้นจึงชื่อวา   วิกเขปะ - ความฟุงซาน, 
คําน้ีเปนชื่อของอุทธัจจะ,   ธรรมชาตินี้มิใชวิกเขปะ - ความฟุงซาน ชื่อวา 
อวิกเขปะ  ไมฟุงซาน,   คําน้ีเปนชื่อของสมาธิเปนปฏิปกษตออุทธัจจะ. 
            ความเปนแหงความบริสุทธิ์  ชื่อวา  ปริสทุธัตตะ - ความบริสุทธิ์, 
ความบริสุทธ์ิแหงสมาธิ   ชื่อวา  อวิกเขปปริสุทธัตตะ  -  ความบริสุทธิ์แหง 
๑. สมาปตตัฏฐญาณ, วิหารสมาปตตัฏฐญาณ.  
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สมาธิอันไมฟุงซาน,   ฉะนั้น     อวิกเขปปริสุทธัตตา   จึงมีอธิบายวา 
เพราะความเปนแหงความบริสุทธิ์ของสมาธิ.     จริงอยูคําน้ี   เปนตติยา- 
วิภัตติบอกเหตุแหงการตัดอาสวะไดขาด       และแหงการใหผลในลําดับ 
แหงตน.     ในคําวา   อาสวสมุจฺเฉเท - ในการตัดอาสวะไดขาด   ม ี
วินิจฉัยดังตอไปนี้    
            ธรรมชาติใดยอมไหลไป  ฉะนั้น   ธรรมชาตินั้น  ชื่อวา  อาสวะ, 
ทานกลาวคําอธิบายไววา อาสวะทั้งหลายยอมไหลไป  คือยอมเปนไปทาง  
ตาบาง ฯลฯ ทางใจบาง.   อาสวะทั้งหลาย   เมื่อวาโดยธรรมยอมไหลไป 
จนกระทั่งถึงโคตรภู,   หรือเมื่อวาโดยโอกาสคือฐานภูมิอันเปนท่ีอยูของ 
สัตว   ยอมไหลไปจนกระท่ังถึงภวัคคภพ      ฉะน้ันจึงชื่อวา     อาสวะ, 
อธิบายวา      อาสวะทั้งหลายยอมครอบงําท้ังธรรมน้ันดวยท้ังโอกาสน้ัน 
ดวยเปนไป.   จริงอยู  อาอักษรน้ี    มอีรรถวากระทําในภายใน. 
            เมรัยที่ชื่อวา   มทริะเปนตน   ชื่อวา  อาสวะ   เพราะเปนเหมือน 
ของดอง     เพราะอรรถวาดองอยูนาน.      จริงอยู   เมรัยที่ชื่อวา   มทิระ 
เปนตน   เพราะดองอยูนาน    ในทางโลก    ทานยอมเรียกวา   อาสวะ. 
ก็ถาวา   ชื่อวา   อาสวะเพราะอรรถวาดองอยูนานไซร     อาสวะเหลาน้ัน 
ก็ยอมจะมีได   สมจริงดังคําท่ีทานกลาวไววา 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เง่ือนตนแหงอวิชชา 
            ยอมไมปรากฏ,  ในกาลกอนแตนี้   อวิชชาไมไดมี  
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            แลว   แตภายหลังจึงมี๑  ดังนี้เปนตน.  
            อีกอยางหน่ึง     ธรรมชาติใดยอมไปคือยอมไหลไปสูสังสารทุกข 
ตอไป     แมเพราะเหตุนั้น   ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวา   อาสวะ,     อาสวะ 
ทั้งหลายยอมขาดสูญไปดวยมรรคนั้น   ฉะน้ัน  มรรคน้ันจึงชื่อวา  สมุจ- 
เฉทะ - เปนเครื่องตัดอาสวะขาด.  
            คําวา  ปฺา  ไดแก   ปญญาในการตัดอาสวะ ๔   มีกามาสวะ 
เปนตนไดขาด. 
                   คําวา  อานนฺตริกสมาธิมหฺิ   าณ - ญาณในสมาธิอันใหผล 
ในลําดับ    ความวา    สมาธิในมรรคไดชื่อวา   อานันตริกะ     เพราะ 
ใหผลโดยแนนอนทีเดียวในลําดับแหงความเปนไปของตน.    เพราะเม่ือ 
มรรคสมาธิเกิดข้ึนแลว    อันตรายอะไร  ๆ    ที่จะขัดขวางการเกิดข้ึนแหง 
ผลของมรรคสมาธินั้น  ยอมไมมี.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสคํามีอาทิ 
วา 
                   บุคคลนี้พึงเปนผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
            โสดาปตติผล    และเวลาท่ีกัปไหมจะพึงมี   กัปก ็
            ไมพึงไหมตราบเทาท่ีบุคคลนี้ยังไมทําใหแจงซ่ึง 
            โสดาปตติผล  บุคคลนี้เรียกวา   ฐิตกัปป.   บุคคล 
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑.  
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            ผูพรอมเพรียงดวยมรรคแมทัง้หมด  ชื่อวา    เปนผู   
            มีกัปต้ังอยูแลว๑  ดังน้ี. 
            นี้เปนญาณอันสัมปยุตดวยอานันตริกสมาธินั้น. 
  
                    ๓๓. อรรถกถาอรณวิหารญาณุทเทส 

                             วาดวย  อรณวิหารญาณ  

            ญาณท้ัง  ๔  มี  อรณวิหารญาณเปนตน    ทานยกข้ึนแสดงใน 
ลําดับแหงญาณน้ี       เพราะเกิดแกพระอริยะท้ังหลายผูบรรลุอริยผลดวย 
มรรคญาณนี้เทาน้ัน.   กใ็นญาณท้ัง  ๔  แมนั้น   ทานยกอรณวิหารญาณ 
ข้ึนแสดงกอน    เพราะเกิดติดตอกันไปแกพระอรหันตนั่นแล,    และตอ 
แตนั้น     ทานก็ยกนิโรธสมาปตติญาณข้ึนแสดง    เพราะนิโรธสมาบัติ 
นั้นเปนธรรมมีสัมภาระมาก      แมในเมื่อเกิดแกพระอนาคามีและพระ- 
อรหันต และเพราะนิโรธสมาบัติเปนธรรมอันทานสมมุติวาเปนนิพพาน 
โดยพิเศษ     ตอจากนั้น   ทานก็ยกปรินิพพานญาณข้ึนแสดงวา    ทีฆ- 
กาลิกะ - มีกาลนาน    เพราะต้ังอยูจดกาลเปนที่ปรินิพพานในระหวาง 
กาลปรินิพพาน,   ในลําดับตอจากน้ันทานก็ยกสมสีสัฏฐฌาณ  ข้ึนแสดง 
วา     รัสสกาลิกะ - มีกาลสั้น  เพราะต้ังอยูจดกาลเปนที่ปรินิพพาน  
ในลําดับแหงการส้ินกิเลสทั้งปวงของพระอรหันตผูสมสีสะ. 
๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๓๓.  
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            บรรดาคําเหลาน้ัน   จ   อักษรในคําวา   สนฺโต   จ   พึงแปล 
ควบเขากับบทแมทั้ง  ๓   ดังน้ีคือ     ทสฺสนาธิปเตยฺย  จ,    สนฺโต 
วิหาราคโม  จ,  ปณีตาธิมุตฺตตา  จ.   (พึงทราบอธิบายดังตอไปน้ี)   
            คําวา   ทสฺสน - การเห็น  ไดแก   วิปสสนาญาณ,   ความเปน 
ใหญนั่นแหละ   ชื่อวา   อาธิปเตยยะความเปนแหงความเปนใหญ,   อีก 
อยางหน่ึง   เพราะบรรลุถงึโดยอธิปติ   จึงชื่อวา   อาธิปเตยฺย - ความ 
เปนแหงความเปนใหญ,    ทัสนะคือวิปสสนาญาณน้ันดวย     เปน 
อาธิปเตยยะดวย  ฉะนั้น  จึงชื่อวา ทัสนาธิปเตยยะ - วิปสสนาญาณ  
เปนอธิปติ.๑ 

            ธรรมใดยอมอยู    ฉะน้ันธรรมน้ัน    ชื่อวา   วิหาระ,    หรือวา 
พระโยคีบุคคลยอมอยูดวยธรรมน้ัน ฉะน้ัน  ธรรมน้ันชื่อวาวิหาระ เปน 
เครื่องอยูของพระโยคีบุคคล,   ธรรมใดอันพระโยคีบุคคลยอมถึงทับ  คือ 
ยอมบรรล ุ ฉะน้ัน   ธรรมนั้นชื่อวา  อธิคมะ - ธรรมอันพระโยคีบุคคล 
บรรล,ุ    วิหารธรรมนั่นแหละเปนองคคุณท่ีบรรลุ    ฉะน้ัน    จึงชื่อวา 
วิหาราธิคมะ - วิหารธรรมท่ีบรรลุ. 
            ก็วิหาราธิคมน้ัน    เปนนิพพุตะดับสนิทเพราะเวนจากการเบียด 
เบียนของกิเลส   ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   สนัตะ - สงบ.   ก็สันตะน้ันคือ 
อรหัตผลสมาปตติปญญา. 
๑. วิมังสาธิปติ.  
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            เพราะอรรถวาสูงสุดและเพราะอรรถวาไมทําใหเรารอน   จึงชื่อ   
วา    ปณีตะ,   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ปณีตะ - เพราะนําไปสูความเปน 
ประธาน,   การมีใจนอมไป   คือมีจิตสงไปแลวในปณีตะมีผลสมาบัตินั้น 
เปนอยางยิ่ง  ชื่อวา   ปณีตาธิมุตตะ - นอมใจไปในผลสมาบัติ,   ความ 
เปนแหงการนอมใจไปในผลสมาบัตินั้น  ชื่อวา  ปณีตาธิมุตตตา - ความ 
นอมใจไปในผลสมาบัติอันประณีต.   ก็ปณีตาธิมุตตตาน้ัน  เปนบุรพภาค 
ปญญามีอันนอมใจไปในผลสมาบัติแล.  
            คําวา    อรณวิหาเร - ในวิหารธรรมอันไมมีกิเลสเปนขาศึก 
ไดแก    วิหารธรรมมีกิเลสไปปราศแลว.     จริงอยูกิเลสทั้งหลายมีราคะ 
เปนตน   ยอมรุกราน  บดขยี้  เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย  ฉะนั้น  ราคาทิ- 
กิเลสนั้น   จึงชื่อวา   รณา   ผูเบียดเบียน,   อีกอยางหนึ่ง   สัตวทั้งหลาย 
ยอมรองไหคร่ําครวญร่ําไรดวยราคาที่กิเลสเหลาน้ัน   ฉะน้ัน     ราคาทิ- 
กิเลสเหลาน้ัน  จึงชื่อวา  รณา - กิเลสเปนเหตุใหสัตวรองไหคร่ําครวญ, 
วิหารธรรมแมทั้ง ๓ อยาง ทานไดกลาวไวแลว,  รณะคือกิเลสเปนเหตุให 
สัตวรองไหคร่ําครวญไมมีแกธรรมนี้   ฉะน้ัน  ธรรมน้ี    จึงชื่อวา  อรณะ, 
พระอริยบุคคลยอมนําธรรมอันเปนขาศึกออกไดดวยธรรมนัน้   ฉะน้ัน 
ธรรมนั้น   จึงชื่อวา   วิหาระ   นําธรรมท่ีเปนขาศึกออก.   อรณธรรม 
นั้น   ก็ชื่อวาวิหารธรรม.  
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            ในนทิเทสวาระ๑    ปฐมฌานเปนตน   ทานสงเคราะหไวในปณีตา-   
ธิมุตตตาเหมือนกัน.    ก็เพราะประสงคจะเขาผลสมาบัติ    จึงเขาฌานมี 
ปฐมฌานเปนตนออกแลว    เห็นแจงธรรมท่ีสัมปยุตกับฌาน,     ก็อรณ-  
ปฏิปทาอันใดอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวในอรณวิภังคสูตร,๒ 

อรณปฏิปทาแมนั้น   ก็พึงทราบวาทานสงเคราะหดวยขอน้ีแล. 
            จริงอยางนั้น   ในอรณวิภังคสูตรนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา  
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราจะแสดงธรรม 
            ชื่ออรณวิภังคแตเธอท้ังหลายวา...ไมพึงประกอบ 
            เนือง ๆ   ซึ่งสุขอาศัยกาม   อันเลว   เปนของชาว 
            บาน   เปนของปุถุชน   ไมใชของพระอริยะ     ไม 
            ประกอบดวยประโยชน  และไมพึงประกอบเนือง ๆ 
            ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก   อันเปน 
            ทุกข     ไมใชของพระอริยะ      ไมประกอบดวย 
            ประโยชน    ความปฏิบัติปานกลาง   ไมเขาใกลที่ 
           สุด ๒ อยางน้ีนั้น    อันตถาคตรูพรอมดวยปญญา  
            ยิ่งแลว   เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษ ุ  ทําใหมีญาณ 
            เปนไป  เพ่ือเขาไปสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความ 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๒๑๖.    ๒. ม.อุ. ๑๔/๖๕๔.  
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            ตรัสรู         เพ่ือนพิพานพึงรูจักการยกยองและการ 
            ตําหนิ    ครั้นรูแลว    ไมพึงยกยอง    ไมฟงตําหนิ   
            พึงแสดงธรรมเทาน้ัน,     พึงรูการตัดสินความสุข 
            ครั้นรูแลว  พึงประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความสุขภายใน,  
            ไมกลาววาทะท่ีลับหลัง     ไมฟงกลาวคําลวงเกินตอ 
                   หนา  พึงเปนผูไมรีบดวนพูด   อยาพูดรีบดวน  ไม 
            ฟงปรับปรําภาษาชนบท   ไมพึงลวงเลยคําพูดสามัญ 
            เสีย   นี้เปนอุทเทสแหงอรณวภิังค... 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ในอรณวิภังคนั้น 
            การไมตามประกอบความเพียรเนือง ๆ    ซึง่ 
                   โสมนัสของผูมีความสุขโดยสืบตอกาม   อันเลว 
            เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระ- 
            อริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน   นี้เปนธรรมไมม ี
            ทุกข   ไมมีความคับใจ   ไมมีความแคนใจ    ไมม ี
            ความเรารอน   เปนสัมมาปฏปิทา.    เพราะฉะน้ัน 
            ธรรมนี้ชื่อวา   อรณธรรม๑. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในอรณวิภังคนั้น 
            การไมตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตน 
๑. ม.อุ. ๑๔/๖๖๓.  
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            ใหลําบาก   อันเปนทุกข  ไมใชของพระอรยิะ   ไม 
            ประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมไมมทีุกข   ฯลฯ 
            เพราะฉะน้ัน    ธรรมนี้ชื่อวา   อรณธรรม๑. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ในอรณวิภังคนั้น  
            มัชฌิมาปฏิปทาน้ี    อันพระตถาคตรูพรอมย่ิงแลว  
            ฯลฯ  เพราะฉะน้ัน   ธรรมนี้ชือ่วา    อรณธรรม๒. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอรณวิภังคนี้   การ 
            ไมยกยอง     การไมตําหนิ    การแสดงธรรมเทาน้ัน, 
                   นี้เปนธรรมไมมีทุกข  ฯลฯ   เพราะฉะน้ัน   ธรรมนี ้
            ชื่อวา   อรณธรรม๓. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ในอรณวิภังคนั้น 
            สขุอาศัยเนกขัมมะ  สขุเกิดแตความสงัด  สขุเกิด 
                   แตความสงบ   สุขเกิดแตความตรัสรู,  นี้เปนธรรม 
            ไมมทีุกข    ฯลฯ   เพราะฉะน้ัน    ธรรมนีช้ื่อวา 
            อรรณธรรม๔. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ในอรณวิภังคนั้น 
            วาทะหลับหลัง     ที่จริง     ที่แท    ประกอบดวย 
๑. ม.อุ. ๑๔/๖๖๔.   ๒. ม.อุ. ๑๔/๖๖๔.   ๓. ม.อุ. ๑๔/๖๖๖. 
๔. ม.อุ. ๑๔/๖๖๗.  
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            ประโยชน,   นี้เปนธรรมไมมทีุกข   ฯลฯ   เพราะ   
            ฉะน้ัน  ธรรมน้ีชือ่วา  อรณธรรม๑. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ในอรณวิภังคนั้น 
            คํากลาวลวงเกินตอหนา   ที่จริง   ที่แท  ประกอบ   
            ดวยประโยชน,     นี้เปนธรรมไมมีทุกข     ฯลฯ  
                   เพราะฉะน้ัน    ธรรมนี้ชื่อวา   อรณธรรม๒. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในอรณวิภังคนั้น 
            คําท่ีไมรีบดวนพูด    นี้เปนธรรมไมมีทุกข    ฯลฯ 
            เพราะฉะน้ัน   ธรรมนี้ชื่อวา   อรณธรรม๓. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในอรณวิภังคนั้น 
            การไมปรับปรําภาษาชนบท    และการไมลวงเลย 
            สามญัภาษา   นี้เปนธรรมไมมีทุกข   ฯลฯ  เพราะ  
            ฉะนัน้   ธรรมนี้ชือ่วา  อรณธรรม๔. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ัน   พวก 
            เธอพึงศึกษาอยางน้ีแลวา       เราท้ังหลายจักรูธรรม 
๑. ม.อุ. ๑๔/๖๖๘.     ๒. ม.อุ. ๑๔/๖๖๙.    ๓. ม.อุ. ๑๔/๖๗๐. 
๔. ม.อุ. ๑๔/๖๗๒.  
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            ชื่อวาสรณะ๑  และรูธรรมชื่อวาอรณะ๒  ครัน้รูแลว 
            จักปฏิบัติ    อรณปฏิปทา.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
            ก็แล   กุลบุตรชื่อ    สุภูติ   เปนผูปฏิบัติแลว   ซึ่ง 
            อรณปฏิปทา๓  ดังน้ี.   
            ในอรณวิภังคสูตรนั้น     มัชฌิมาปฏิปทาทานสงเคราะหดวย 
ทัสนาธิปเตยยะ     พระนพิพาน    และวิหารธิคมะ.  
            การไมประกอบกามสุขัลลิกานุโยคและอัตกิลมถามุโยค      เปน 
มัชฌิมาปฏิปทาแทเทียว.   จริงอยู   สําหรับพระอรหันต   บรุพภาคแหง 
วิปสสนาเปนมัชฌิมาปฏปิทา  และอรหัตผลสมาบัติก็เปนมัชฌิมาปฏิปทา 
ดวยสามารถแหงมรรคมีองค  ๘.    สวนปฏิปทาท่ีเหลือ      พึงทราบวา 
สงเคราะหดวย   ปณีตาธิมุตตตาน่ันแล. 
            พระอรหันตทั้งปวงเปนผูอยูดวยอรณธรรมก็จริง,   ถึงอยางนั้น 
พระอรหันตเหลาอ่ืนเมื่อจะแสดงธรรม      ก็ยอมแสดงธรรมยกยองและ 
ขมดวยสามารถแหงบุคคลวา      กลุบตุรเหลาน้ี       ปฏิบัติชอบในสัมมา 
ปฏิบัติ   และ   กุลบุตรเหลาน้ี   ปฏิบัติผิดในมิจฉาปฏิบัติ,   แตพระสุภูติ- 
เถระแสดงธรรมดวยสามารถแหงธรรมเทาน้ันวา   นี้    เปนมิจฉาปฏิบัติ, 
นี้เปนสัมมาปฏิบัติ.      เพราะเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรง 
๑. สรณะ  ธรรมมีกิเลสเปนเหตุยังสัตวใหรองไห 
๒. อรณะ ธรรมไมมีกิเลสเปนเหตยุังสัตวใหรองไห.  ๓. ม.อุ. ๑๔/๖๗๒.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 108 

สรรเสริญวา    พระสุภูติเถระเปนผูปฏิบัติอรณปฏิปทาน้ันนั่นแล,   ทรง   
ต้ังไวในฐานะอันเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูอรณวิหารีวา    ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย   พระสุภูติ   เลิศกวาภิกษุสาวกของเราผูมีปกติอยูดวย 
อรณธรรม   ฉะน้ีแล.  
 
               ๓๔. อรรถกถานิโรธสมาปตติญาณุทเทส 

                       วาดวย  นิโรธสมาปตติญาณ 
            คําวา   ทฺวีหิ   พเลหิ - ดวยพละ ๒  ความวา    ดวยสมถพละ 
และวิปสสนาพละ. 
            คําวา  สมนฺนาคตตฺตา - เพราะประกอบแลว    ความวา เพราะ 
ประกอบแลว     หรือเพราะบริบูรณแลว. 
            คําวา   ตโย  จ - สงัขาร  ๓  เปนวิภัตติวิปลาส    ทานกลาวแก 
ไววา   ติณฺณฺจ   แปลวา ๓. 
            คําวา   สงฺขาราน - สังขารท้ังหลาย ไดแก   วจีสังขารกายสังขาร 
และจิตสังขาร. 
            คําวา   ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา - เพ่ือระงับ   ความวา   เพ่ือความสงบ 
คือ   เพ่ือดับ, อธิบายวา   เพ่ือไมเปนไป.  
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            คําวา    โสฬสหิ - ญาณจริยา  ๑๖  ไดแก    อนุปสนา  ๘   ม ี
อนิจจานุปสนาเปนตน,   โลกุตระ  ๘   คือ   มรรค ๔   ผล ๔   จึงรวม 
เปน ๑๖. 
            คําวา   าณจริยาหิ - ญาณจริยาท้ังหลาย  ไดแก   ความเปน 
ไปแหงญาณ.    
            คําวา    นวห ิ- ดวยสมาธิจริยา  ๙  ไดแก    รูปาวจรสมาธิ  ๔ 
อรูปาวจรสมาธิ  ๔  กับทัง้อุปจาระอีก  ๑  จึงรวมเปน  ๙. 
            คําวา    วสิภาวตา    ปฺา - ปญญาในความเปนผูมีความ 
ชํานาญ    ความวา    อิสรยิะความเปนใหญเปนไปตามสบายโดยพลัน 
ชื่อวา    วสะ - อํานาจ,   วสะคืออํานาจนั้นมีอยูแกบุคคลน้ัน    ฉะน้ัน 
ผูนั้นชื่อวา  วสี - ผูมีอํานาจ,  ความเปนแหงบุคคลผูมีวสี   ชื่อวา  วสีภาวะ, 
วสีภาวะนั่นแหละ    ชื่อวา    วสิภาวตา  ดุจ ปาฏิกลฺุยเมว    ความเปน 
ของปฏิกูลน่ันแหละ  ชื่อวา ปาฏิกุลฺยตา ฉะน้ัน.   ปญญามีตัวอยางดังน้ี 
มีอธิบายวา  ปญญาในวสิภาวตา  คือปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ 
แตอาจารยบางพวกทําทีฆะ  สิ อักษรแลวสวด. 
            จ   ศพัท ตองสัมพันธควบกับ   สมนฺนาคตตฺตา   จ - เพราะ 
ประกอบแลวดวย,  ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา  จ - เพ่ือระงับสังขารทั้ง  ๓ ดวย, 
าณจริยาหิ  จ - ดวยจริยาทั้งหลายดวย,  สมาธิจริยาหิ  จ - ดวยสมาธิ 
จริยาดวย.  
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            คําวา   นิโรธสมาปตฺติยา    าณ - ญาณในนิโรธสมาบัติ 
ความวา  ญาณอันเปนนิมิตแหงนิโรธสมาบัติ    อุปมาเหมือนเสือเหลือง 
จะลูกฆาก็เพราะลายเสือ.    
            คําวา    นิโรธสมาปตฺติ - นิโรธสมาบัติ  ความวา   สักวาไมมี 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ,  จะวาเปนธรรมใดธรรมหนึ่งมิใช,   เปน 
เพียงบัญญัติ.    และชื่อวา    นิโรธ    เพราะเหตุสักวาไมมี,  อนึ่ง   อัน 
พระอริยบุคคลผูเขาอยู    ชื่อวา    ยอมเขา     ฉะนั้น     ทานจึงเรียกวา 
สมาบัติ. 
 
                       ๓๕.   อรรถกถาปรินิพพานญาณุทเทส 

                                  วาดวย ปรินิพพานญาณ 
            คําวา    สมฺปชานสฺส - ผูมีสัมปชัญญะ  ความวา  พระโยคี 
บุคคลใด   ยอมรูโดยประการท้ังหลายดวยดี  ฉะน้ัน พระโยคีบุคคลน้ัน 
ชื่อวา  สัมปชาโน   ผูรูดวยดี,  แหงพระโยคีบุคคลน้ันผูรูดวยดี. 
            คําวา  ปวตฺตปริยาทาเน - ในการครอบงําปวัตตขันธ ความวา 
ความเปนไปแหงขันธ   ชือ่วา   ปวัตตะ,   อธิบายวา  การเกิดข้ึน.  ความ 
เปนไปแหงกิเลสดวย   ความเปนไปแหงขันธดวย.   การครอบงํา  ความ 
สิ้นไป  ความไมเปนไปแหงปวัตตขันธนั้น  ชื่อวา  ปวตฺตปริยาทาน - 
การครอบงําปวัตตขันธ.   ในการครอบงําปวัตตขันธนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 111 

            คําวา    ปรินิพฺพาเน   าณ - ญาณในปรินิพพาน   ความวา 
ญาณอันเปนไปแลว  ในกิเลสปรินิพพานและขันธปรินิพพานน้ัน   ของ 
พระอรหันตผูพิจารณาอยูซึ่งความดับไป     คือความไมเปนไปแหงกิเลส 
ทั้งหลายมีกามฉันทะเปนตน  และอนุปาทิเสสปรินิพพานดับกิเลสและ 
ขันธโดยไมเหลือ.    
 
                  ๓๖.  อรรถกถาสมสีสัฏฐญาณุทเทส 

                            วาดวย  สมสีสัฏฐญาณ 
            คําวา   สพฺพธมฺมาน - แหงธรรมท้ังปวง  ความวา  แหงธรรม 
อันเปนไปในภูมิ  ๓  ทั้งปวง. 
            คําวา   สมมฺาสมุจเฺฉเท - ในการตัดขาดโดยชอบ  ความวา 
ในความดับดวยดี   ดวยการตัดขาดสันตติดวย. 
            คําวา   นิโรเธ   จ   อนุปฏานตา - ในความดับดวยในความ 
ไมปรากฏดวย   ความวา   ดําเนินไปในนิโรธ   ในความไมปรากฏอีก, 
อธิบายวา   ไมเกิดข้ึนอีก. 
            จ  อักษรตองสัมพันธควบกับ   สมมฺาสมุจเฺฉเท   จ - ในการ  
ตัดขาดดวยดวย,   นิโรเธ    จ - ในความดับดวย,     อนุปฏนาตา  จ - 
ในความไมปรากฏดวย.  
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            คําวา   สมสีสฏเ   าณ - ญาณในอรรถแหงธรรมอันสงบ 
และเปนประธาน    ความวา   ธรรม ๓๗  ประการมีเนกขัมมะเปนตน 
ชื่อ   สมะ - ธรรมอันสงบ,   ธรรม ๑๓ ประการมตัีณหาเปนตน   ชื่อ 
สีสะ - ธรรมอันเปนประธาน.  ชื่อวา  สมะ  เพราะปจนิกธรรมทั้งหลาย   
สงบ,  ชื่อวา   สีสะ     เพราะเปนประธานตามสมควรแกการประกอบ 
และเพราะเปนยอด.  
            ธรรมอันสงบมีเนกขัมมะเปนตน    และธรรมอันเปนประธาน 
มีสัทธาเปนตน   ในอิริยาบถหน่ึงก็ดี   ในโรคหน่ึงก็ดี   ในชีวิตินทรีย 
หน่ึงดวยการสืบตอกันโดยเสมอภาคก็ดี    มีอยูแกผูนั้น   ฉะน้ัน   ผูนั้น 
จึงชื่อวา   สมสีสี   ผูมีธรรมอันสงบและธรรมอันเปนประธาน,   อรรถะ 
คือเนื้อความแหงสมสีสี   ชื่อวา   สมสสีัฏฐะ   ในอรรถะแหงสมสีสะน้ัน, 
อธิบายวา  ในความเปนสมสีสี. 
            ความเปนแหงสมสีสยีอมมีแกพระอรหันตเทาน้ันผูปรารภวิปส- 
สนาในอิริยาบถหนึ่ง    หรือในโรคหนึ่ง    หรือในชีวิต   ดวยการสืบตอ 
กันโดยเสมอภาค   แลวบรรลุมรรค ๔  ผล ๔   ในอิริยาบถนั้นนั่นเอง 
หรือในโรค   ในชีวิต   ดวยการสืบตอกันโดยเสมอภาค    ปรินพิพานอยู 
ในขณะนั้นน่ันเอง   ฉะน้ัน   ทานจึงกลาวไววา   ญาณในความเปนแหง 
สมสีสีดังน้ี.   สมจริงดังท่ีทานกลาวไวในปุคคลบัญญัติปกรณและอรรถ- 
กถาแหงปกรณวา  
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                   ก็บุคคลชื่อวาสมสีสี  เปนไฉน  ?  การส้ิน   
            ไปแหงอาสวะและการส้ินไปแหงชีวิตของบุคคล 
            ใด  มไีมกอนไมหลังกัน   บุคคลน้ีเรียกวา  สมสีสี๑.  
                          ฟงทราบวินิจฉัยในสมสีสีนิทเทสดังตอไป 
            นี ้ คําวา  อปุพฺพ  อจริม - ไมกอน  ไมหลัง  ความวา  
            ไมใชในภายหนา   ไมใชในภายหลัง  คือ ในคราว 
            เดียวกันดวยสามารถแหงปจจุบันสันตติ,  อธิบาย 
            วา   ในคราวเดียวกันนั่นเอง.  
                   คําวา   ปริยาทาน - การประหาณ  ไดแก 
            การสิ้นไปรอบ. 
                   คําวา  อย - บคุคลนี้   ความวา   บุคคลนี้ 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกชื่อวาสมสีสี.  ก็สมสีสี  
                   บุคคลนี้นั้นมีอยู ๓ จําพวก   คืออิริยาปถสมสีสี ๑, 
            โรคสมสีสี  ๑,  ชีวิตสมสีสี  ๑. 
            บรรดาสมสีสีบุคคลท้ัง  ๓  จําพวกนั้น  บุคคลใด   กําลังจงกรมอยู 
เริ่มต้ังวิปสสนาแลวบรรลพุระอรหัต   ยังจงกรมอยูนั่นเองก็ปรินิพพาน,  
บุคคลใด  กําลังยืนอยูเริ่มต้ังวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต  ยังยืนอยู 
๑.  อภิ.ปุ. ๓๖/๓๒.  
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นั่นเองก็ปรินิพพาน,   บุคคลใด   กําลังน่ังอยูเริ่มต้ังวิปสสนาแลวบรรลุ   
พระอรหัต   ยังนั่งอยูนั่นเองก็ปรินิพพาน   บุคคลน้ีชื่อวา   อริิยาปถ- 
สมสีสี. 
            สวนบุคคลใด  เกดิโรคอยางหน่ึงแลว  เริ่มต้ังวิปสสนาในภายใน 
โรคนั่นเองแลวบรรลุพระอรหัต     แลวปรินิพพานไปดวยโรคนั้นนั่น 
แหละ,   บุคคลน้ีชื่อวา  โรคสมสีสี.  
            บุคคล   ชื่อวา   ชวิีตสมสีสี   เปนไฉน  ?   ศีรษะมี  ๑๓๑.  บรรดา 
ศีรษะเหลาน้ัน   อรหัตมรรคยอมครอบงําอวิชชาอันเปนกิเลสสีสะ,   จุติ 
จิตยอมครอบงําชีวิตินทรียอันเปนปวัตตสีสะ,      จิตท่ีครอบงําอวิชชา 
ครอบงําชีวิตินทรียไมได.       จิตท่ีครอบงําชีวิตินทรียก็ครอบงําอวิชชา 
ไมได.  จิตที่ครอบงําอวิชชาเปนอยางหน่ึง,   และจิตท่ีครอบงําชีวิตินทรีย 
ก็เปนอีกอยางหน่ึง.   ก็ทั้ง ๒ ศีรษะนี้    ของบุคคลใดยอมถึงซ่ึงการ 
ครอบงําพรอมกัน.  บุคคลน้ันชื่อวา  ชีวิตสมสีสี. 
            ศีรษะทั้ง  ๒  นี้   จะมีพรอมกันไดอยางไร ?   มีไดเพราะพรอมกัน 
โดยวาระ.    อธิบายวา   การออกจากมรรคมีในวาระใด    พระอริยบุคคล 
ต้ังอยูในปจจเวกขณญาณ  ๑๙   คือ 
๑. ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ, อุทธัจจะ, อวิชชา, สัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, 
ปญญา, ชีวิตินทรีย, วิโมกข, นิโรธะ.  
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            ในโสดาปตติมรรค     มีปจจเวกขณญาณ  ๕, 
            ในสกทาคามิมรรค     มีปจจเวกขณญาณ  ๕, 
            ในอนาคามิมรรค        มีปจจเวกขณญาณ  ๕, 
            ในอรหัตมรรค            มีปจจเวกขณญาณ  ๔,   
แลวหยั่งลงสูภวังค  จึงปรินิพพาน.  
            การครอบงําศีรษะท้ัง  ๒   ชื่อวายอมมีพรอมกันได     เพราะ 
พรอมกันโดยวาระน้ีนั่นเอง    เพราะเหตุนั้น   บุคคลนี้   ทานจึงเรียกวา 
ชีวิตสมสีสี.   ก็ชีวิตสมสีสีบุคคลน้ีแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงค 
เอาแลวในที่นี้. 
            
              ๓๗. อรรถกถาสัลเลขัฏฐญาณุทเทส 

                         วาดวย  สัลเลขัฏฐญาณ 
            สุตมยญาณ,  สีลมยญาณ,  และภาวนามยญาณ  ที่เปนบาทแหง 
วัฏสงสาร  ยอมไมชื่อวา  สัลเลขะ - ธรรมเปนเครื่องขัดเกลา,  ญาณ 
เหลาน้ีก็ดี  ญาณเหลาอ่ืนก็ดี  เฉพาะท่ีเปนบาทแหงโลกุตระ  ทาน 
เรียกวา  สัลเลขะ - ธรรมเปนเครื่องขัดเกลา  ฉะนั้น  เพ่ือท่ีจะแสดง 
ญาณทั้งหลายที่เปนไปโดยอาการขัดเกลาปจนิกธรรม  พระธรรม  
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เสนาบดีสารีบุตรจึงยกเอาสัลเลขัฏฐญาณข้ึนแสดงตอจาก   สมสีสัฏฐญาณ   
ณ  บัดนี้. 
            ในสลัเลขัฎฐญาณน้ัน    คําวา     ปุถุนานตฺตเตชปริยาทาเน 
ปฺา - ปญญาในความส้ินไปแหงกิเลสอันหนา  มีสภาพตาง ๆ  
และเดช  ความวา   ปญญาในความส้ินไปหมดไปแหงกิเลสหนาทั้งหลาย  
มีราคะเปนตน  และนานตัตกิเลสอันเปนสภาวะตาง ๆ  มีกามฉันทะเปนตน 
กับทั้งกิเลสมีความเปนผูทุศีลเปนตนอันไดชื่อวา   เดช   เพราะอรรถวา 
เรารอนเพราะอรรถวาไมเจือดวยโลกุตระ,   มีคํากลาวอธิบายไววาปญญา 
ในธรรม  ๓๗  ประเภทมีเนกขัมมะเปนตน. 
            หรือ  อธิบายวา  ปญญาอันหนา,  ปญญาอันมีสภาพ  (ประเภท) 
ตาง ๆ,  และปญญาอันเปนเดช  เปนปญญาในการสิ้นไปแหงกิเลสอันหนา 
อันมีสภาพตาง ๆ  และเดช ๕ มีความเปนผูทุศีลเปนตน   เหลาน้ันดังน้ี. 
จะแสดงการสงเคราะหปุถุธรรม๑       และนานัตตธรรม๑ดวยเดชท้ังหลาย 
ในนิทเทสวาระ. 
            คําวา    สลฺเลขฏเ    าณ - ญาณในอรรถวาขัดเกลา    ม ี
วิเคราะหวา   ธรรมใด    ยอมขัดเกลา   ยอมตัดขาดปจนิกธรรมทั้งหลาย 
ฉะน้ัน     ธรรมน้ันจึงชื่อวา   สัลเลขะ - ขัดเกลา,   ญาณในธรรม   ๓๗ 
ประเภทมีเนกขัมมะน้ันมีการขัดเกลาเปนสภาวะ. 
๑. ปุถุธรรม  และนานัตตธรรมมีท้ังฝายกุศลและอกุศล  
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            ถึงแมสัลเลขธรรม  ๔๔  ประเภทอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ในสัลเลขสุตตันตะโดยนัยเปนตนวา        ชนทั้งหลายเหลาอ่ืนจักเปนผู 
เบียดเบียน,  ในขอน้ี   เราจักไมเปนผูเบียดเบียนดังน้ี    ก็พึงทราบวา 
ทานสงเคราะหดวยสัลเลขญาณน้ีเหมือนกัน.      
 
                  ๓๘.  อรรถกถาวีริยารัมภญาณุทเทส 

                           วาดวย  วีริยารมัภญาณ 
            บัดนี ้      เพ่ือจะแสดงวิริยะคือสัมมัปธานอันพระโยคีบุคคลผูต้ัง 
อยูในสัลเลขญาณพึงกระทํา       พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงยกวีริยา- 
รัมภญาณข้ึนแสดงตอจากสัลเลขญาณนั้น. 
            ในวีริยารัมภญาณน้ัน  คําวา  อสลฺลีนตฺตปหิตตฺตปคฺคหฏเ-  
ในอรรถวาประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและตนอันสงไปแลว    ความ 
วา  ชื่อวา  อสัลลีนัตตะ - มีจิตไมหดหู   เพราะอรรถวิเคราะหวา   จิตไม 
หดหู    ไมยอทอดวยสามารถแหงความเกียจคราน    ของบุคคลน้ันมีอยู 
ดังน้ี. 
            คําวา   อตฺตา   ไดแกจิต.    ดุจคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสเปน 
อาทิไววา  
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                   ก็พวกคนไขนํ้ายอมไขน้ําไป,   พวกชางศร 
            ยอมดัดศรใหตรง,     ชางถากก็ถากไม,   บัณฑิต 
            ทั้งหลายก็ยอมฝกตน๑  ดังนี้. 
            ชื่อวา    ปหิตัตตะ - มีตนสงไปแลว    เพราะอรรถวิเคราะหวา 
อัตภาพอันต้ังไวแนวแนสงไปปลอยไป   โดยไมคํานึงถึงรางกายและชีวิต 
ดวยธรรมน้ันดังน้ี.   คําวา   อตฺตา  ไดแก   อัตภาพ.    ดุจคําท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเปนอาทิไววา    
                   อนึ่ง  ภิกษุณใีด  พร่ําตีตนแลวรองไห  (เปน 
            ปาจติตีย๒). 
            อสัลลีนัตตะนั้นดวย  ปหิตัตตะน้ันดวย ชื่อ  อสัลลีนัตตปหิ- 
ตัตตะ - มีจิตไมหดหูและมีตนสงไปแลว.  ธรรมใดยอมประคองคือยอม 
อุปถัมภสหชาตธรรม  ฉะนั้นจึงชื่อวา ปคคหะ - ธรรมอันประคองสห 
ชาตธรรม, ปคคหะ  ธรรมอันประคองสหชาตธรรมน่ันแหละเปนอรรถ 
ชื่อวา  ปคคหัฏฐะ,  อธิบายวา  มีการประกอบเปนสภาวะ. 
            การประคองซึ่งจิตไมหดหูและมีตนอันสงไปแลว  ชื่อวา  อสัลล-ี 
นัตตปหิตัตตปคคหัฏฐะ.  ในอรรถวาประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและ 
มีตนอันสงไปแลวน้ัน. 
๑. ขุ.  ธ. ๒๕/๑๖.    ๒. วิ.  ภกิฺขุนี. ๓/๒๑๗.  
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            การไมยอทอ   การไมหมุนกลบัในปธานความเพียร     อันพระ-   
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวแลวดวย  คําวา    อสลัลีนัตตะ  ปหิตัตตะ 
เพราะเปนคําอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   เพราะเหตุนั้นแล   เธอท้ังหลาย   พึงศึกษา 
            อยางนี้วา     จักเริม่ต้ังความเพียรอันไมยอหยอนวา  
            จะเหลือแตหนัง   เอ็น   และกระดูกก็ตามที   เน้ือ 
            และเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด,  ยังไมบรรลุ 
            ผลท่ีบุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบรุุษ   ดวย 
            ความเพียรของบรุุษ      ดวยความบากบั่นของบุรษุ 
            แลวไซร   ก็จักไมหยุดความเพียรเลยดังน้ีเปนตน๑. 
            ก็วิรยิะ - ความเพียรอันเปนไปแลวดวยดี   พนแลวจากโกสัชชะ 
- ความเกียจคราน   และอุทธัจจะ - ความฟุงซาน  พระธรรมเสนาบดี  
สารีบุตรกลาวแลวดวยคําวาปคคหัฏฐะ. 
            คําวา    วีริยารมฺเภ   าณ - ญาณในการปรารภความเพียร 
ความวา   ความเปนแหงความแกลวกลา   ชื่อวา   วีรยิะ, หรือ  วีรกรรม 
ของผูแกลวกลาท้ังหลาย  ชื่อวา  วีริยะ,  หรือ  ชื่อวา วีริยะ เพราะเปน 
๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๕๑.  
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กิจอันบุคคลพึงใหดําเนินไปพึงใหเปนไปไดดวยวิธี,  ดวยนัย,  ดวยอุบาย.   
            วีริยะนี้นั้น  มีความอุตสาหะเปนลักษณะ,  มีการอุปถัมภ   สห-   
ชาตธรรมเปนกิจ,   มีการไมยอทอเปนอาการปรากฏเฉพาะหนา,   มีความ 
สังเวชเปนเหตุใกล   โดยพระบาลีวา  เปนผูสลดแลว   เริ่มต้ังความเพียร 
ไวโดยแยบคาย   ดังน้ีเปนตน,  หรือมีเหตุเปนเครื่องเริ่มความเพียรเปน 
เหตุใกล.  
            การปรารภความเพียรโดยชอบ      พึงทราบวาเปนมูลแหงสมบัติ 
ทั้งปวง.   ความริเริ่มกลาวคือวิริยะ  ชื่อวา วีริยารัมภะ - เริ่มความเพียร. 
ทานหามความริเริ่มที่เหลือดวยวีริยารัมภศัพทนี้.  จริงอยู  อารัมภ  ศัพท 
นี้มาแลวในอรรถเปนอเนกมีอรรถวา  กรรม,   อาบัติ,   กิริยา,   วีริยะ, 
หิงสา,   วิโกปนะ. 
            ก็คําวา  อารมฺโภ   แปลวา   กรรม   มาในคาถาน้ีวา 
                   ทุกขอยางใดอยางหนึ่งมีอยู  ทุกขทั้งหมด 
            ยอมเกิดเพราะ กรรม เปนปจจยั,  ความเกิดขึ้นแหง 
            ทุกขยอมไมมีเพราะการดับแหง  กรรม  ทั้งหลาย๑. 
๑. ขุ.สุ. ๒๕/๔๐๐.  
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            คําวา  อารมฺโภ   แปลวา  อาบัติ   มาในคําน้ีวา   ปรารภจะลวง 
อาบัติ  ดวย  ยอมเดือดรอนดวย๑. 
            อารมฺโภ แปลวา  กิริยา  เปนเครื่องยกเสาสําหรับผูกสัตวบูชายัญ 
มาในคําน้ีวา    มหายัญท้ังหลาย    ที่มกีารจะตอง ริเริ่ม มาก,    มหายัญ 
เหลาน้ัน  หามีผลมากไม๒.   
            อารมฺโภ   แปลวา  วีริยะ  มาในคําน้ีวา   ทานท้ังหลายจง ริเริ่ม, 
จงกาวไป,    จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา๓. 
            อารมฺโภ   แปลวา   หิงสา - ฆา,  เบียดเบียน     มาในคําน้ีวา 
ชนทั้งหลาย   ยอมฆา  สตัวเจาะจงเฉพาะพระสมณโคดม๔. 
            อารมฺโภ  แปลวา  วิโกปนะ - การพรากมีการตัดการหัก เปนตน  
มาในคําน้ีวา   เปนผูเวนขาด  จากการพราก   พืชคามและภูตคาม๕. 
            แตในท่ีนี้    ทานประสงคเอา วีริยะ  เทาน้ัน.   เพราะฉะนั้น  ทาน 
จึงกลาวไววา   ความริเริ่ม   กลาวคือวีริยะ - ความเพียร   ชื่อวา  วีริยา- 
รัมภาปรารภความเพียร    วีริยะน้ีแลทานเรียกวา   อารัมภะ    ดวย 
๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๔๒.   ๒. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๓๙.  ๓. ส. ส. ๑๕/๖๑๗. 
๔. ม. ม. ๑๓/๕๖.     ๕. ม. มู. ๑๒/๓๓๓.  
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สามารถแหงความพยายาม.   ญาณในวีริยารัมภะนั้น.    อาจารยบางพวก  
กลาววา   อสลฺลีนตฺตา  ปหิตตฺตา   ดังน้ีบาง,  ความวา เพราะไมหดหู, 
เพราะไมคํานึงถึงรางกายและชีวิต.   ปาฐะแรกน่ันแล   ถกู.   แตอาจารย 
บางพวก   พรรณนาไววา  ความพรอมเพรียงแหงสัมโพชฌงค  คือ  สติ,  
ธรรมวิจยะ,   วีริยะ,   ปติ   ชื่อวา  อสัลลีนัตตา,   ความพรอมเพรียงแหง 
โพชฌงค  คือ   สติ,   สมาธิ,   ปสสัทธิ,   อุเบกขา   ชื่อวา   ปหตัิตตา,  
ความพรอมเพรียงแหงสัมโพชฌงคทั้ง ๗  ชื่อวา   ปคคหัฏฐะ     ดังน้ี. 
 
                     ๓๙.   อรรถกถาอัตถสันทัสนญาณุทเทส 

                            วาดวย อัตถสันทัสนญาณ 
            บัดนี ้  เพ่ือแสดงวา   ธรรมเทศนาอันทานผูบรรลุมรรคผล   อัน 
สําเร็จดวยสัมมาวายามะ   พึงกระทําเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกดังนี้  
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร      จึงยกอัตถสันทัสนญาณข้ึนแสดงตอจาก 
วีริยารัมภญาณน้ัน. 
            ในอัตถสันทัสนญาณน้ัน    คําวา   นานาธมฺมปฺปกาสนตา - 
การประกาศธรรมตาง ๆ   ความวา   การแสดง   การเทศนา    โดยการ 
ประกาศธรรมตาง ๆ   คือ   สังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวง.    ก็การ 
ประกาศน่ันแหละ  ชื่อวา  ปกาสนตา.  
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            คําวา  อตฺถสนฺทสฺสเน - ในการแสดงใหเห็นชัดซ่ึงอรรถ-   
ธรรม    ความวา    ในการแสดงใหเห็นชัดซึ่งอรรถธรรมตาง ๆ แกชน 
ทั้งหลายเหลาอ่ืน.   ธรรมทั้งหลายและอรรถท้ังหลาย  ชื่อวา อรรถธรรม 
ทั้งหลายเหลาน้ันนั่นเอง. 
 
               ๔๐. อรรถกถา ทัสนวิสุทธิญาณุทเทส 

                        วาดวย  ทัสนวิสุทธิญาณ 
            บัดนี ้ เพ่ือจะแสดงทัสนวิสุทธิอันเปนเหตุแหงการแสดงตาม 
สภาวธรรม       ของพระอริยบุคคลน้ันผูกําลังแสดงใหเห็นชัดอยูแกชน 
ทั้งหลายเหลาอ่ืนดวยธรรมิกถา    พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงยกเอา 
ทัสนวิสุทธิญาณข้ึนแสดงตอจากอัตถสันทัสนญาณน้ัน. 
            ในทสันวิสุทธิญาณนั้น    คําวา  สพฺพธมฺมาน  เอกสงฺคหตา 
นานตฺเตกตฺตปฏิเวเธ - ในการสงเคราะหธรรมทั้งปวงเปนหมวด 
เดียวกันในการแทงตลอด   ธรรมตางกันและธรรมเปนอันเดียวกัน 
ความวา     การแทงตลอดสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวงสงเคราะห 
โดยความเปนอันเดียวกัน,      และความตางกันแหงนีวรณธรรมมีกาม- 
ฉันทะเปนตน,      กับทั้งความเปนอันเดียวกันทั้งธรรมท้ังหลายมีเนก- 
ขัมมะเปนตน,   อธิบายวา   อภิสมัย  คือ  ตรัสรู.  
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            ก็ปฏเิวธน้ัน ไดแก มรรคปญญา  ๑  ผลปญญา  ๑.   มรรคปญญา 
เปนปฏิเวธเพราะกําลังแทงตลอดดวยการตรัสรูสจัจะในขณะตรัสรูสัจจะ, 
ผลปญญา   เปนปฏิเวธ   เพราะแทงตลอดแลว.    
            พึงทราบวินิจฉัยใน   คําวา     เอกสงฺคหตา   ดังตอไปนี้ :- 
สังคหะ- การสงเคราะห   มี  ๔  อยางคือ    ชาติสังคหะ - สงเคราะห 
โดยชาติ,   สัญชาติสังคหะ - สงเคราะหโดยสัญชาติ,   กิริยาสังคหะ- 
สงเคราะหโดยการกระทํา,  คณนสังคหะ -  สงเคราะหโดยการนับ. 
            บรรดาสังคหะ ๔  อยางนั้น   สังคหะน้ีวา   กษัตริยทั้งปวงจงมา, 
พราหมณทั้งปวงจงมา,    แพศยทั้งปวงจงมา,   ศูทรท้ังปวงจงมา,    หรือ 
ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ   สัมมาวาจา,   สัมมากัมมันตะ,   และสัมมาอาชีวะ, 
ธรรมเหลาน้ี  ทานสงเคราะหในสีลขันธ๑  ดังนี้  ชือ่วา ชาติสังคหะ. 
เพราะวาในท่ีนี้    กษัตรยิเปนตน  ดังที่กลาวแลวท้ังหมด   ทานสงเคราะห 
เปนอันเดียวกันโดยชาติ   ดุจในฐานะแหงคําท่ีกลาววา  คนชาติเดียวกัน 
จงมา  ดังนี้. 
            สังคหะน้ีวา     ชนชาวโกศลทั้งปวงจงมา,    ชนชาวมคธทั้งปวง  
จงมา,   ชนชาวภารุกัจฉกะจงมา,   หรือ   ดกูอนวิสาขะผูมีอายุ    สัมมา- 
วายามะ,  สัมมาสติ,   และสัมมาสมาธิ,  ธรรมเหลาน้ี    ทานสงเคราะห 
ลงในสมาธิขันธ๑  ดังนี้  ชือ่วา  สัญชาติสังคหะ.  เพราะวาในท่ีนี้ 
๑. ม. มู. ๑๒/๕๐๘.  
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ชนชาวโกศลเปนตน   ดงัท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด   ทานสงเคราะหเปนอัน 
เดียวกันโดยที่เปนที่เกิด    โดยท่ีเปนที่อยูอาศัย    ดจุในฐานะแหงคําท่ี   
กลาววา  คนสัมพันธกันโดยชาติ  ในทีเ่ดียวกันจงมา   ดังน้ี. 
            สังคหะน้ีวา  นายควาญชางท้ังปวงจงมา,  นายสารถีฝกมาท้ังปวง 
จงมา, หรือ  ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ    สมัมาทิฏฐิ,    และสัมมาสังกัปปะ, 
ธรรมเหลาน้ีทานสงเคราะหลงในปญญา๑  ดังนี้    ชื่อวา   กริิยาสังคหะ. 
เพราะวานายควาญชางเปนตนเหลาน้ันทั้งหมด   ทานสงเคราะหเปนอัน  
เดียวกันดวยการกระทําคือกิริยาของตน. 
            สังคหะน้ีวา    จักขายตนะ    ยอมถึงการนับโดยขันธเปนไฉน ? 
จักขายตนะยอมถึงการนับไดดวยรูปขันธ.    หากวา  จักขายตนะยอมถึง 
การนับไดดวยรูปขันธ,   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  จักขายตนะ 
ทานนับสงเคราะหดวยรูปขันธ๒    ดังนี้   ชื่อวา  คณนสังคหะ.   ในที่นี ้
ทานประสงคเอาคณนสังคหะน้ี. 
            การกําหนดนับสงเคราะหธรรมเปนแผนก ๆ  โดยความเปนอัน 
เดียวกัน  ในอาการ ๑๒  มีตถัฏฐะ - สภาพตามความเปนจริงเปนตน   ม ี
แกสังคหะเหลาน้ัน    ฉะน้ัน   สังคหะเหลาน้ัน  จึงชื่อวา   เอกสังคหา, 
ความเปนแหงเอกสังคหะ    ชื่อวา   เอกสังคหตา - การสงเคราะหธรรม 
ตาง ๆ โดยความเปนอันเดียวกัน. 
๑. ม. มู. ๑๒/๕๐๘.      ๒. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๒๘.  
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            คําวา     ทสฺสนวิสุทฺธิาณ - ญาณในความบริสุทธิ์แหง 
มรรคญาณและผลญาณ    ความวา    มรรคญาณและผลญาณ  ชือ่วา 
ทัสนะ,  ทัสนะนั่นแหละบริสุทธิ์    ชือ่วา  ทัสนวิสุทธิ,   ญาณคือทัสน- 
วิสุทธิ  ชื่อวา  ทัสนวิสุทธญิาณ.    มรรคญาณยอมบริสุทธิ์   ฉะน้ันจึง    
ชื่อวา   ทัสนวิสุทธิ,   ผลญาณก็ชื่อวา ทัสนวิสุทธิ  เพราะบริสุทธ์ิแลว. 
 
                    ๔๑. อรรถกถา ขันติญาณุทเทส 

                               วาดวย  ขันติญาณ 
            บัดนี ้ เพ่ือจะแสดงวิปสสนาญาณ  ๒  ประการอันใหสําเร็จทัสน- 
วิสุทธิ  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงยกขันติญาณและปริโยคาหณญาณ 
ข้ึนแสดงตอจากทัสนวิสุทธิญาณนั้น. 
            ในขันติญาณนั้น  คําวา  วิทิตตฺตา  ปฺา - ปญญาในความ 
ที่ธรรมปรากฏ   ความวา   ปญญาอันเปนไปแลว   เพราะรูแจงซ่ึงธรรม 
มีรูปขันธเปนตน  โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน. 
            คําวา   ขนฺติ   าณ - ขันติญาณ    ความวา   ธรรมชาติใด 
ยอมรูธรรมโดยความเปนของไมเที่ยงนั่งเอง   ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ขันติ, 
ญาณคือขันติ  ชื่อวา  ขันติญาณ.  ดวยขันติญาณนี้   ยอมหามอธิวาสน-  
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ขันติ.     ขันติญาณนี้เปนตรุณวิปสสนาญาณอันเปนไปแลวดวยสามารถ   
แหงสัมมสนญาณ มีการพิจารณาสังขารธรรมโดยความเปนกลาป๑เปนตน. 
 
                          ๔๒.  อรรถกถาปริโยคาหณญาณุทเทส 

                               วาดวย  ปริโยคาหณญาณ  

            คําวา  ผุฏตฺตา  ปฺา -  ปญญาอันถูกตองซ่ึงธรรม   ความ 
วา     ปญญาอันเปนไปแลวเพราะความท่ีแหงธรรมทั้งหลายมีรูปขันธเปน 
ตน     เปนธรรมอันญาณผัสสะถูกตองแลวดวยสามารถแหงการพิจารณา 
โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน. 
            คําวา  ปริโยคาหเณ   าณ - ญาณในการหย่ังลง   ความวา 
ญาณใด  ยอมหย่ังลง ยอมเขาไปสูธรรมอันญาณผัสสะถูกตองแลวน่ันเอง 
ฉะน้ัน   ญาณน้ันจึงชื่อวา  ปริโยคาหณญาณ.     อาจารยบางพวก   ทํา 
รัสสะ  คา  อักษรเสียบางแลวสวด.  ปริโยคาหณญาณนี้เปนติกขวิปสสนา- 
ญาณเปนไปแลวดวยสามารถแหงภังคานุปสนา.         แตอาจารยบางพวก 
กลาววา    วิปสสนาญาณน่ันแหละ   เปนขันติญาณสําหรับผูมีสัทธาเปน 
พาหะ,   เปนปริโยคาหณญาณสําหรับผูมีปญญาเปนพาหะ.     เมื่อเปน 
๑. คือยังทําลายฆนสัญญาไมได.  
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เชนนี้    ญาณทั้ง ๒ นี้    ยอมไมเกิดพรอมกันแกคนๆ หน่ึง,    ญาณท่ี 
สาธารณะแกพระสาวก ๖๗ ยอมไมเกิดข้ึนพรอมกันแกพระสาวกรูปหน่ึง  
ในการเกิดข้ึนพรอมกันแหงญาณน้ัน,    เพราะฉะนั้น     คําของอาจารย 
บางพวกนั้น  จึงไมถูก.   
 
                     ๔๓. อรรถกถาปเทสวิหารญาณุทเทส 

                              วาดวย  ปเทสวิหารญาณ 
            ประเทสวิหารญาณอันใหสําเร็จทัสนวิสุทธิญาณของพระอรหันต 
อันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร      กลาวญาณอันเปนเหตุใหสําเร็จทัสน- 
วิสุทธิญาณวา   ปถุุชนและพระเสกขบุคคลท้ังหลายพิจารณาอยูซึ่งธรรม 
ทั้งส้ินมีขันธเปนตน  อันเขาถึงวิปสสนา,  ไมพิจารณาเอกเทสแหงธรรม 
เหลาน้ัน,   เพราะฉะนั้น  ปเทสวิหารญาณยอมไมไดแกปุถุชนและพระ- 
เสกขบุคคลเหลาน้ัน,   แตยอมไดตามชอบใจแกพระอรหันตเทาน้ัน  ดังนี้ 
แลวจึงยกข้ึนแสดงตอจากปริโยคาหณญาณ. 
            ในปเทสวิหารญาณ   คําวา   สโมทหเน   ปฺา -  ปญญาใน 
การประมวลมา  ความวา  ปญญาในการประมวลมา  คือปญญาในการ 
รวบรวมมา  ไดแก    ปญญาในการกระทําซ่ึงธรรมคือเวทนาอันเปนธรรม 
พวกเดียวกันใหเปนกอง    บรรดาธรรมมีขันธเปนตน.  ปาฐะวา  สโม-  
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ธาเน  ปฺา - ปญญาในการประชุมดงัน้ีก็มี,     ใจความก็อันนั้นนั่น   
แหละ. 
            คําวา   ปเทสวิหาเร  าณ  -  ญาณในวิหารธรรมสวนหน่ึง 
ความวา     ธรรมเปนเครื่องอยูดวยอังคาพยพสวนหนึ่ง     โดยสวนแหง 
ธรรมมีขันธเปนตน      ชือ่วา   ปเทสวิหาระ  -  ธรรมเปนเครื่องอยูสวน 
หน่ึง,   ญาณในปเทสวิหารธรรมน้ัน.  
            ในคําวา  ปเทสวิหาระน้ัน  ปเทสะมีอยางตาง ๆ คือ ขันธปเทสะ,  
อายตนปเทสะ,  ธาตุปเทสะ,   สัจจปเทสะ,   อินทริยปเทสะ,  ปจจยา- 
การปเทสะ,   สติปฏฐานปเทสะ,    ฌานปเทสะ,   นามรูปปเทสะ,  ธัมม- 
ปเทสะ   ชื่อวา   ปเทสะ.    ก็ปเทสะมีอยางตาง ๆ อยางนี้      กคื็อเวทนา 
นั่นเอง.   อยางไร ?    เวทนานั่นเองเปนปเทสะแหงธรรมมีขันธเปนตน 
อยางนี้   คือ 
                   ขันธ  ๕  เอกเทสแหงขันธ  คือเวทนาขันธ, 
            อายตนะ   ๑๒     เอกเทสแหงธรรมายตนะ   คือ 
            เวทนา,   ธาตุ  ๑๘   เอกเทสแหงธรรมธาตุ    คือ 
            เวทนา,    สัจจะ  ๔   เอกเทสแหงทุกขสัจ     คือ 
            เวทนา,   อินทรีย  ๒๒   เอกเทสแหงอินทรีย  คือ 
            เวทนินทรีย  ๕,   ปฏิจจสมุปปาทังคะ ๑๒  เอก- 
            เทสแหงปจจยาการ    คือเวทนามีผัสสะเปนปจจัย,  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 130 

            สติปฏฐาน  ๔  เอา  เทสแหงสติปฏฐาน คือเวทนา- 
            นุปสนา,   ฌาน  ๔  เอกเทสแหงฌาน   คือสุข- 
            เวทนาและอุเบกขาเวทนา,   นามรูป   เอกเทสแหง 
            นามรูป  คือเวทนาเจตสิก.    
            ธรรมทั้งปวงมีกุศลธรรมเปนตน,  เอกเทสแหงธรรม คือเวทนา  
ชื่อวา   ปเทสวิหาระ   ดวยสามารถแหงการพิจารณาเวทนาน้ันนั่นแล. 
             
                       ๔๔. อรรถกถาสัญญาวิวัฏญาณุทเทส 

                            วาดวย  สัญญาวิวัฏญาณ 
            เพราะเหตุที่ปุถุชนและพระเสกขบุคคลท้ังหลาย  เมื่อเจริญญาณ 
อันสําเร็จแลวดวยสมาธิภาวนา      กระทําภาวนาธรรมท่ีควรเจริญน้ัน ๆ 
ใหเปนอธิบดี    ใหเปนใหญ    พิจารณาธรรมท้ังหลายท่ีตรงกันขามกับ 
ภาวนาธรรมน้ัน   มีสภาวะตาง ๆ มีโทษเปนเอนก   โดยความเปนธรรม 
มีโทษ    แลวต้ังจิตไวดวยสามารถแหงภาวนาธรรมนั้น ๆ   ก็ยอมละปจ- 
นิกธรรมเหลาน้ัน ๆ เสียได,     และเม่ือละก็เห็นสังขารธรรมท้ังปวงโดย 
ความเปนของวางในกาลแหงวิปสสนาภายหลัง   ยอมละไดดวยสมุจเฉท- 
ปหาน,     กแ็ลเมื่อละอยูอยางนั้น    ยอมแทงตลอดสัจจะท้ังหลายละได 
ดวยการตรัสรูในขณะเดียว,  พระอริยะท้ังหลายแมทั้งปวง   ยอมปฏิบัติ   
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ตามควรดวยอาการท้ังหลายตามท่ีกลาวแลวน่ันแล,    ฉะน้ันพระธรรม-   
เสนาบดีสารีบุตรจึงยกญาณทั้ง  ๖  มีสญัญาวิวัฏญาณเปนตน    ข้ึนแสดง 
ตอจากปเทสวิหารญาณตามลําดับ  ณ บัดนี้.  
            ในสญัญาวิวัฏญาณนั้น    คําวา  อธิปตตฺตา   ปฺา - ปญญา 
มีกุศลเปนอธิบดี    ความวา    ปญญาท่ีกระทํากุศลธรรมมีเนกขัมมะ 
เปนตน    ใหเปนธรรมอันยิ่งโดยความเปนแหงอธิบดีแหงกุศลธรรมท้ัง- 
หลายมีเนกขัมมะเปนตน  แลวเปนไปโดยความเปนธรรมอันยิง่ในกุศล- 
ธรรมมีเนกขัมมะเปนตนน้ัน. 
            คําวา  สฺาวิวฏเฏ  าณ - ญาณในความหลีกออกจาก 
นิวรณดวยสัญญา   ทานกลาวอธิบายไววา  การหลีกออก  การหมุนออก 
ความเปนผูหันหลังใหนิวรณมีกามฉันทะเปนตน   ไดดวยสัญญา   ฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   สัญญาวิวัฏฏะ,     ญาณในการหลีกออกจากนิวรณมีกามฉันทะ 
เปนตนนั้น ๆ ดวยสัญญาที่กระทําภาวนาธรรมนั้น  ๆ ใหเปนอธิบดี  เปน 
เหตุ  เปนกรณะ. 
            สัญญา   แมจะมิไดกลาวไววา   เอตฺโต   ววิฏโฏ  -  หมนุกลับ 
จากภาวนาธรรมนี ้    แตก็เปนเหตุใหสัญญาหมุนกลับ    เหมือนอยาง 
วิวัฏนานุปสสนา. 
            ก็สญัญานั้น  มีความจําอารมณ  เปน  ลักษณะ,  
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            มีการจําอารมณไดและทํานิมิตไว   เปน  กจิ  เหมือนชางไม  ทํา 
เครื่องหมายไวที่ไมเปนตน,   
            มีความจําไดในสิ่งท่ีหมายไว  เปน ปจจุปฏฐาน   เหมือนคนตา 
บอดคลําชาง,  อีกอยางหน่ึง  มีการต้ังอยูไมนานเพราะหยั่งลงในอารมณ 
เปน  ปจจุปฏฐาน   เหมือนสายฟาแลบ,  
            มีอารมณที่กําหนดไว  เปน ปทัฏฐาน    เหมือนสัญญาในหุนที่ 
ทําดวยหญาเกิดแกลูกเน้ือวา   เปนบุรษุ. 
 
                   ๔๕.  อรรถกถาเจโตวิวัฏญาณุทเทส 

                             วาดวย  จโตวิวัฏญาณ 
            คําวา  นานตฺเต  ปฺา - ปญญาในนานัตตธรรม  ความวา 
ปญญาท่ีเปนไปแลวในสภาวธรรมตาง ๆ โดยความเปนภาเวตัพพธรรม- 
ธรรมที่ควรเจริญ  และในสภาวธรรมอ่ืน   มกีามฉันทะเปนตน     โดย 
เห็นวาเปนธรรมมีโทษ. 
            และคําวา   นานตฺเต    เปนสตัตมีวิภัตติลงในอรรถแหงนิมิตต- 
สัตตมี,   อีกอยางหนึ่ง   ละความเปนตาง ๆ  ชื่อวา  นานัตตะ,  อธิบายวา 
เหตุแหงการละนานัตตธรรม   เปนนมิิตแหงการละนานัตตธรรม   เปน 
ปญญาในกุศลธรรมมีเนกขัมมะเปนตน.  
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            คําวา  เจโตวิวฏเฏ  าณ - ญาณในการหลีกออกจากนิวรณ 
ดวยใจ   ความวา   การออกจากนิวรณ  มีกามฉันทะเปนตน   ไดดวยใจ 
เปนญาณในกุศลธรรมมีเนกขัมมะเปนตน.    
            ก็ในคําวา  เจโต  นี้  ทานประสงคเอาเจตนา.   เจตนาน้ัน 
                   มีการชักชวนเปน   ลักษณะ,   อีกอยางหนึ่ง 
                   มีการไหลออกแหงผล   เปน ลักษณะ, 
                   มีการรวบรวมมา  เปน  กจิ, 
                   มีการจัดแจง   เห็น  ปจจุปฏฐาน   เหมือนนายชางใหญผู 
เปนหัวหนาศิษย  ทํากิจของตนและกิจของคนอ่ืนใหสําเร็จฉะน้ัน.     ก ็
และเจตนาน้ี  ยอมปรากฏโดยความยกสัมปยุตธรรมทั้งหลายในกิจมีการ 
ระลึกถึงการงานอันเรงรีบ. 
 
                     ๔๖. อรรถกถาจิตวิวัฏญาณุทเทส 

                               วาดวย  จิตวิวัฏญาณ 
            คําวา  อธฏิาเน  ปฺา - ปญญาในการอธิฏฐาน  ความวา 
ปญญาในการต้ังม่ันแหงจิตดวยสามารถแหงคุณมีเนกขัมมะเปนตน. 
            คําวา  จิตฺตวิวฏเฏ  าณ - ญาณในการออกไปแหงจิต 
ความวา    ญาณในการหลีกออกแหงจิตดวยสามารถแหงการละนิวรณ  มี  
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กามฉันทะเปนตน. ก็ในท่ีนี้   จิต  
               มีการรูนิวรณ  เปน ลักษณะ,   
               มีการเกิดกอนและเปนประธานในธรรมท้ังปวง  เปน  กิจ, 
               มีการเกิดข้ึนตอเน่ืองกันไมขาดสาย   เปน   ปจจุปฏฐาน, 
               มีนามรูป  เปน  ปทัฏฐาน.  
 
                   ๔๗.  อรรถกถา ญาณวิวัฏญาณุทเทส 

                        วาดวย  ญาณวิวัฏญาณ 
            คําวา  สฺุเต  ปฺา - ปญาในความวาง  ความวา 
ปญญาเปนเครื่องตามความเห็นโดยความเปนอนัตตา      อันเปนไปแลว 
ในอนัตตธรรมและธรรมอันเนื่องดวยอนัตตะ    เพราะอัตตะและธรรมะ 
อันเนื่องดวยอัตตะเปนของวาง. 
          บทวา  าณวิวฏเฏ าณ - ญาณในความหลีกออกดวย 
ญาณ ความวา ญาณนั่นแหละยอมหลีกออกจากความยึดมั่นถือม่ัน 
ฉะน้ันจึงชื่อวา  วิวัฏฏะ - ญาณอันเปนเหตุแหงการหลีกออกดวยญาณ 
นั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 135 

                      ๔๘. อรรถกถาวิโมกขวิวัฏญาณุทเทส   

                        วาดวย  วิโมกขวิวัฏญาณ 
            ในคําน้ีวา  โวสฺสคฺเค  ปฺา - ปญญาในการสละ  พึงทราบ 
วินิจฉัยดังตอไปนี้       ธรรมใดยอมสลัดออก   ฉะน้ัน    ธรรมนั้นชื่อวา 
โวสสัคคะ - การสลัดออก,   การสละเสียไดซึ่งกามฉันทะเปนตน   เปน 
ปญญาในคุณมีเนกขัมมะเปนตน.  
            คําวา   วิโมกฺขวิวฏเฏ    าณ  - ญาณในการหลีกออกแหง 
จิตดวยวิโมกข    ความวา   ธรรมใดยอมพนจากนิวรณทั้งหลายมีกาม- 
ฉันทะเปนตน  ฉะนั้น   ธรรมน้ันชื่อวา  วิโมกข,   การหลีกออก  คือ 
วิโมกข  ชื่อวา   วิโมกขวิวัฏฏะ,   วิโมกขวิวัฏฏะน้ันนั่นแหละเปนญาณ. 
 
                            ๔๙. อรรถกถาสัจวิวัฏญาณุทเทส 

                                    วาดวย   สัจวิวัฏญาณ 
            คําวา   ตถฏเ   ปฺา - ปญญาในสภาวะท่ีเปนจริง ความวา 
ปญญาท่ีเปนไปโดยไมหลงดวยสามารถแหงกิจในสภาวธรรมอันไมวิปริต  
ในสัจจะหน่ึง ๆ  สัจจะละ ๔ ๆ. 
            คําวา   สจฺวิวฏเฏ  าณ - ญาณในการหลีกออกดวยสัจจะ 
ความวา    ธรรมใดยอมหลีกออกดวยสามารถแหงการออกจากสวนสุดทั้ง  
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๒ ในสัจจะท้ัง ๔  ฉะนัน้    ธรรมน้ันชื่อวา    สัจวิวัฏฏะ,      สัจวิวัฏฏะ 
นั่นแหละเปนญาณ.   
            ญาณเดียวเทาน้ัน   ทานกลาวไวถึง ๔ ประการอยางนี้    คือ 
                   ๑.  สญัญาวิวัฏฏะ   ดวยสามารถแหงกุศลธรรมเปนอธิบดี, 
                   ๒.  เจโตวิวัฏฏะ  ดวยสามารถแหงธรรมที่ควรประหาณ, 
                   ๓.  จิตวิวัฏฏะ   ดวยสามารถแหงการต้ังม่ันแหงจิต, 
                   ๔.  วิโมกขวิวัฏฏะ    ดวยสามารถแหงการละปจนิกธรรม.  
            อนัตตานุปสนาแล    ทานกลาววา   าณวิวฏเฏ  าณ - ญาณ 
ในการหลีกออกดวยญาณ   ดวยสามารถแหงอาการอันวางจากอัตตา, 
ภายหลังทานก็กลาวมรรคญาณไว ๒ อยางคือ  มคฺเค  าณ - ญาณใน 
มรรค และ อานนฺตริกสมาธิมฺหิ   าณ - ญาณในอนันตริกสมาธิ, 
ทานกลาวคําวา  สจฺจวิวฏ   าณ - ญาณในการหลีกออกดวยสัจจะ. 
 
                            ๕๐. อรรถกถาอิทธิวิธญาณุทเทส 

                                      วาดวย  อิทธิวิธญาณ 
            บัดนี ้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ยกอภิญญา  ๖  ที่เปนไปดวย 
สามารถแหงญาณในความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เปนไปดวยอํานาจ 
สัจวิวัฏญาณนั้น     ข้ึนแสดงโดยลําดับ.  
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            ในอภิญญา ๖    แมนั้น    ทานยกอิทธิวิธญาณแสดงกอน    คือ 
ความแปลกประหลาด    เพราะเปนอานุภาพอันปรากฏแกโลก,   ยกทิพ- 
โสตญาณข้ึนแสดงเปนอันดับที่ ๒ คือ ทิพโสตญาณอันเปนโอฬาริกวิสัย 
เพราะเปนอารมณของเจโตปริยญาณ,    ยกเจโตปริยญาณข้ึนแสดงเปน 
อันดับที่ ๓   เพราะเปนสุขุมวิสัย.    
            บรรดาวิชชา ๓   ทานยกบุพเพนิวาสานุสติญาณ  ข้ึนแสดงเปน 
อันดับที่ ๑     เพราะบรรเทาความมืดในอดีตท่ีปกปดบุพเพนิวาสคือการ 
เกิดในชาติกอน,      ยกทพิจักขุญาณข้ึนแสดงเปนอันดับที่  ๒    เพราะ 
บรรเทาความมืดทั้งในปจจุบันและอนาคต,   ยกอาสวักขยญาณข้ึนแสดง 
เปนอันดับที่  ๓   เพราะตัดความมืดทั้งหมดเสียไดเด็ดขาด. 
            บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา   กายมฺป-แมซึ่งกาย   ไดแก   แม 
ซึ่งรูปกาย. 
            คําวา  จิตฺตมฺป - แมซึ่งจิต   ไดแก แมซึ่งจิตอันมีฌานเปนบาท. 
            คําวา    เอกววตฺถานตา - เพราะการกําหนดเขาเปนอันเดียว 
กัน   มีคําอธิบายวา    ดวยทิสมานกายหรืออทิสมานกาย     เพราะต้ังไว 
โดยความเปนอันเดียวกันกับบริกรรมจิต    และเพราะกระทํากายและจิต 
ใหระคนกันตามท่ีจะประกอบได  ในคราวท่ีประสงคจะไป. 
            ก็คําวา   กาโย - กาย  ในที่นี ้  ไดแก   สรีระ.   จริงอยู   สรีระ 
ทานเรียกวา   กาย    เพราะเปนบอเกิดแหงอวัยวะท้ังหลายมีเกสา - ผม  
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เปนตนอันนาเกลียดเพราะสั่งสมไวซึ่งอสุจิ       และเปนบอเกิดแหงโรค   
หลายรอย  มโีรคทางจักษุเปนตน.  
            จ   ศพัท   ทานประกอบไวในคําน้ีวา    สขุสฺฺจ   ลหุ- 
สฺฺจ - ซึ่งสุขสัญญาดวย   ซึ่งลหุสัญญาดวย   เปนสมุจจยัตถะ 
ควบสัญญาศัพทเดียวเทานั้น     อันสัมปยุตกับจตุตถฌานใหเปน ๒ บท 
เพราะตางกันโดยอาการ.   จริงอยู   อุเบกขาในจตุตถฌาน   ทานกลาววา 
สนฺต - สงบ    สุข - เปนสุข,   สัญญาท่ีสัมปยุตกับอุเบกขานั้น    ชื่อวา 
สุขสัญญา.  สุขสัญญาน่ันแหละ  ชื่อวา  ลหุสัญญา  เพราะพนนิวรณ 
ทั้งหลายและปจนิกธรรมมีวิตกเปนตน. 
            คําวา  อธฏิานวเสน - ดวยสามารถแหงการต้ังไว   ความวา 
ดวยสามารถแหงการต้ังไวอยางยิ่ง,  อธิบายวา   ดวยสามารถแหงการเขา 
ไป.    จ   ศัพท  ในคําวา   อธิฏานวเสน   จ   ทานนํามาเชื่อมเขาไว. 
เหตุตามท่ีประกอบไดของอิทธิวิธมีประการท้ังปวง       ทานกลาวไวแลว 
เพียงเทาน้ี. 
            คําวา  อิชฺฌนฏเ    ปฺา -  ปญญาในการสําเร็จ   ความวา 
ปญญาในสภาวะคือการสําเร็จ. 
            คําวา  อิทฺธิวิเธ     าณ - ญาณในการแสดงฤทธิไดตาง ๆ 
มีคําอธิบายทานกลาวไววา   ชื่อวา  อิทธฺิ - ฤทธิ    ในอรรถวาสําเร็จ, 
และในอรรถวาไดเฉพาะ   เพราะอรรถวาสําเร็จ.    จริงอยู   สิ่งใดจะเกิด  
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ข้ึน   และจะไดเฉพาะ   สิ่งน้ันทานเรียกวา    อิชฺฌติ - ยอมสําเร็จ. 
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ถาวา    เมื่อบุคคลปรารถนากามอยู    และ 
            กามก็ยอมสําเร็จแกผูนั้น๑   ดงัน้ี.   
            อน่ึงดุจดังท่ีทานกลาวไว   วา  
                   เนกขัมมะ    ยอมสําเร็จ    ฉะนั้นจึงช่ือวา 
            อิทฺธ ิ-  ฤทธิ     เนกขัมมะยอมกําจัดกามฉันทะ 
            ฉะนัน้จึงช่ือวา   ปาฏิหาริย,     อรหัตมรรค   ยอม 
            สําเรจ็  ฉะนั้นจึงช่ือวา อิทฺธิ - ฤทธิ,    อรหตัมรรค 
            นั้น   ยอมทําลายกิเลสท้ังหมดได   ฉะนั้นจึงชื่อวา 
            ปาฏหิาริย๒  ดังนี้. 
            นัยอ่ืน  อีก 
            ชื่อวา    อิทธิ - ฤทธิ    เพราะอรรถวาสําเร็จ,    คําน้ีเปนชื่อของ 
อุบายสัมปทา,   จริงอยู   อุบายสัมปทา   ยอมสําเร็จ   เพราะประสบผล 
ที่ตนประสงค.   สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา 
                   จิตตคฤหบดีนี้แล   เปนผูมีศีล   มีกัลยาณ- 
            ธรรม,     ถาเธอจักปรารถนาวา     ขอใหเราไดเปน 
            พระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตกาลไซร  ความ 
๑. ขุ.  สุ. ๒๕/๔๐๗.    ๒. ขุ.  ป. ๓๑/๗๒๒.  
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            ปรารถนาดวยใจของเธอผูมีศีล   จักสําเร็จ   เพราะ   
            ความปรารถนาน้ันบริสุทธิ์๑  ดังนี้. 
            นัยอ่ืน    อีก 
            สัตวทั้งหลายยอมสําเร็จไดดวยธรรมชาตินั้น  เหตุนั้น  ธรรมชาติ 
นั้น   จึงชื่อวา  อิทฺธิ - ฤทธิ  คือธรรมชาติเปนเหตุใหสําเร็จ.  
            คําวา   อิชฺฌนฺติ - ยอมสําเร็จ    มีคําอธิบายวา   สําเร็จ    คือ 
เจริญ  คือ  ยอมถึงความโดงดัง.  วิธะ คือ  อิทฺธิ - ฤทธ์ิ  นั่นแหละชื่อวา 
อิทธิวิธะ - แสดงฤทธิ์ตาง ๆ,  อธิบายวา   อิทธิโกฏฐาสะ - สวนแหงฤทธิ์ 
อิทธิวิกัปปะ - ฤทธิ์สําเร็จไดตาง ๆ.    มีคําอธิบายทานกลาวไววา  อิทธิ- 
วิธญาณ - ญาณในการแสดงฤทธ์ิไดตาง ๆ. 
 
                          ๕๑. อรรถกถาโสตธาตุวิสุทธิญาณุทเทส 

                               วาดวย  โสตธาตุวิสุทธิญาณ 
            คําวา  วิตกฺกวิปฺผารวเสน - ดวยสามารถแหงการแผวิตกไป 
ความวา    ดวยสามารถแหงการแผไปคือดวยกําลังแหงวิตกของตน   ใน 
สัททนิมิตในเวลาทําบริกรรมเพื่อใหแกทิพโสตธาตุ 
๑. ส. สฬา. ๑๘/๕๘๔.  
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            ก็ในคําวา   วิตกฺโก   นี้    มีวิเคราะหวา   ธรรมชาติใด    ยอม 
ตรึก   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น   จึงชื่อวา   วิตก   อีกอยางหน่ึงความตรึก 
ชื่อวา   วิตก,  มีคําอธิบายทานกลาวไววา   การพิจารณา.   วิตกน้ีนั้น-    
                   มีการยกจิตขึ้นสูอารมณ  เปนลักษณะ, 
                   มีการประคองจิตไวในอารมณ  เปนกจิ. 
            จริงอยางนั้น   ทานกลาววา   พระโยคีบุคคลยอมกระทําอารมณ 
ใหถูกกระทบดวยวิตก. 
                   มีจิตท่ีทรงอยูในอารมณ  เปนปจจุปฏฐาน, 
            และทานกลาววา  มีอารมณอันมีถึงซ่ึงคลอง  เปน  ปทัฏฐาน 
เพราะเกิดข้ึนโดยอินทรยีที่มาประชุมพรอมซ่ึงอารมณนั้น  และโดยไมมี 
อันตรายในอารมณอันแวดลอมแลว. 
            คําวา   นานตฺเตกตฺตสทฺทนิมิตฺตาน - ซึ่งเสียงเปนนิมิต 
หลายอยางหรืออยางเดียว   ความวา   ซึ่งเสียงเปนนิมิตมีสภาวะตาง ๆ 
และมีสภาวะเดียว.   ก็ในคําวาสัททนิมิตน้ี   สัททะคือเสียงนั่นแหละเปน 
นิมิต  เพราะเปนเหตุแหงการเกิดข้ึนแหงวิตก   และเพราะเปนนิมิตแหง 
สังขาร.   เสียงท่ีกลมกลอมเปนอันเดียวกัน  เชนเสยีงกลอง   หรือหลาย 
เสียงมากมาย,  เสียงในทิศตาง ๆ  หรอืเสียงสัตวตาง ๆ  ชื่อวา  นานัตต- 
สัททา - เสียงตาง ๆ,  เสียงในทิศเดียว,  หรือเสียงสัตวตัวเดียว, หรือเสียง 
แตละเสียงเชนเสียงกลองเปนตน   ชื่อวา   เอกัตตสัททา - เสียงเดียว.  
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            ก็ในคําวา   สทฺโท  นี ้   มีวิเคราะหวา    ธรรมชาติใดยอมแผไป 
ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น  ชือ่วา  สัททะ -  เสียง,  อธิบายวา  เสียงที่เปลงวา 
ออก    
            คําวา  ปริโยคาหเณ  ปฺา - ปญญาในการกําหนด  ความวา 
ปญญาเปนเครื่องเขาถึง  อธิบายวา   ปญญาเปนเครื่องรู. 
            คําวา   โสตธาตุวิสุทฺธาณ - ญาณในโสตธาตุอันบริสุทธิ์ 
ความวา    ชือ่วา    โสตธาตุ    เพราะอรรถวาไดยิน    และเพราะอรรถวา 
มิใชชีวะ,   และชื่อวาโสตธาตุเพราะปญญาทํากิจดุจโสตธาตุดวยสามารถ 
แหงการทํากิจของโสตธาตุ,    ชื่อวา   วิสุทธิ   เพราะโสตธาตุนั้นหมดจด 
แลว     เพราะปราศจากอุปกิเลส,   โสตธาตุนั่นแหละบริสุทธิ์   ชื่อวา 
โสตธาตุวิสุทธิ,      ญาณคือความรูในโสตธาตุวิสุทธินั่นแหละ    ชื่อวา 
โสตธาตุวิสุทธิญาณ. 
 
                            ๕๒.   อรรถกถาเจโตปริยญาณุทเทส 

                                   วาดวย  เจโตปริยญาณ 
            คําวา  ติณฺณ  จิตฺตาน - แหงจิต ๓ ดวง  ความวา  แหงจิต 
๓  ดวง   คือ   โสมนัสสสหคตจิต ๑,  โทมนัสสสหคตจิต ๑,   อุเปกขา  
สหคตจิต ๑.  
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            คําวา  วิปฺผารตฺตา -  ดวยความแผไป   ความวา   ดวยความ   
เปนแหงความแผไป   อธิบายวา   ดวยความเร็ว.   คําวา  วิปฺผารตฺตานี้ 
เปนปญจมีวิภัตติลงในอรรถแหงเหตุ,    ความวา     เพราะเหตุแหงความ 
แผไปแหงจิต  ๓ ดวงของบุคคลเหลาอ่ืน    ในกาลเปนที่กระทําบริกรรม 
เพ่ือใหเจโตปริยญาณเกิดข้ึน.  
            คําวา    อินฺทฺริยาน    ปสาทวเสน - ดวยสามารถแหงความ 
ผองใสของอนิทรียทั้งหลาย  ความวา   ดวยสามารถความผองใสของ 
อินทรีย  ๖   มีจักขุนทรียเปนตน,   ก็ในท่ีนี้โอกาสเปนที่ต้ังแหงอินทรีย 
ทั้งหลาย  ทานกลาวดวยคําวา  อินฺทฺริยาน  โดยผลูปจารนัย๑  ดุจคําวา 
ดูกอนทานผูมีอายุ    อินทรียของทานผองใสยิ่งนัก    ผิวพรรณของทาน 
บริสุทธิ์ผุดผอง๒ดังน้ี.    หทัยวัตถุนั่นแหละทานประสงคแลวในท่ีนี้  แม 
ในโอกาสแหงอินทรียประดิษฐานแลว. 
            คําวา ปสาทวเสน - ดวยสามารถแหงความผองใส   ความวา 
ดวยสามารถแหงความไมขุนมัว.   เม่ือกลาววา   ปสาทปฺปสาทวเสน- 
ดวยสามารถแหงความเลื่อมใสและเลือ่มใสย่ิง       คําน้ีพึงทราบวา 
ทานทําการลบ   อปฺปสาท  ศัพทเสีย.     อีกอยางหนึ่ง   คําน้ีพึงทราบวา 
แมความไมเลื่อมใส    เปนอันทานกลาวแลว  ดวยคําวา   ปสาทวเสน- 
๑. ผลูปจารนัย - พูดเหตุแตหมายถึงผล.    ๒. วิ. มหา. ๔/๑๑.  
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ดวยสามารถแหงความเลื่อมใส  นั่นเอง  เพราะศัพทวา  อปฺปสนฺน- 
ไมผองใสแลว   เปนศัพทที่ไมเพงถึงความเลื่อมใส๑. 
            คําวา   นานตฺเตกตฺตวิฺาณจริยาปริโยคาหเณ    ปฺา-   
ปญญาในการกําหนดจรยิา    คือวิญญาณหลายอยางหรืออยางเดียว  
ความวา  ปญญาในการรูความเปนไปของจิต ๘๙  อันมีสภาวะตาง ๆ กัน 
และที่มีสภาวะเดียวกัน     ตามสมควรแกการเกิดข้ึน.    ในวิญญาณจริยา 
ทั้ง ๒ นี้   วิญญาณจริยาของไมไดสมาธิ    เปนนานัตตวิญญาณจริยา, 
วิญญาณจริยาของผูไดสมาธิ   เปนเอกัตตวิญญาณจริยา.   อีกอยางหน่ึง 
จิตมีราคะเปนตน  เปนนานัตตวิญญาณจริยา.  จิตปราศจากราคะเปนตน 
เปนเอกัตตวิญญาณจริยา. 
            ชื่อวา   ปริยะ   ในคําน้ีวา  เจโตปริยาณ  นี้  เพราะอรรถวา 
กําหนด  อธิบายวา  กําหนดรอบ.  การกําหนดดวยใจ  ชื่อวา  เจโตปริยะ- 
กําหนดดวยใจ     เจโตปรยิะ    นั้นดวย     ญาณดวย    ฉะน้ัน    ชื่อวา 
เจโตปริยาณ  - ญาณในการกําหนดดวยใจ.   ปาฐะวา   วิปฺผารตา 
ดังน้ีก็มี.   มคีวามวาดวยการแผไป. 
๑. เลื่อมใส  กนิความถึง ไมเลื่อมใสดวย,  แต ไมผองใส  ไมกินความถึงความ 
เล่ือมใส.  
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             ๕๓.  อรรถกถาบุพเพนิวาสานุสติญาณุทเทส 

                     วาดวย  บุพเพนิวาสานุสติญาณ   

            คําวา  ปจฺจยปฺปวตฺตาน  ธมฺมาน-ซึ่งธรรมทั้งหลายอันเปน 
ไปตามปจจัย  ความวา  ซึ่งปจจยุปบันธรรมอันเปนไปแลวจากปจจัย 
ดวยสามารถแหงการอาศัยกันเกิดข้ึน.  
            อกุศลกรรม  ชื่อวา นานัตตะ - หลายอยาง,   กุศลกรรม  ชื่อวา 
เอกัตตะ - อยางเดียว  ในคําวา  นานตฺเตกฺตฺตกมฺมวิปฺผารวเสน   นี้. 
อีกอยางหนึ่ง   กามาวจรกรรม   ชื่อวา  นานัตตะ - หลายอยาง,  รูปาวจร 
และอรูปาวจรกรรม   ชื่อวา   เอกัตตะ - อยางเดียว.    สัมพันธความวา 
ปญญาในการกําหนดธรรมอันเปนไปแตปจจัยดวยสามารถการแผไปแหง 
กรรมหลายอยางหรืออยางเดียว. 
            คําวา     ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ - ญาณเปนเครื่องระลึก 
ถึงชาติกอน ๆ  ได.  ความวา ขันธที่เคยอาศัยอยูในกอนคือในอดีตชาติ 
ชื่อวา  บุพเพนิวาสะ-ขันธที่เคยอาศัยอยูในชาติกอน. 
            คําวา    นิวุตฺถา - ขันธที่เคยอาศัยอยู    ความวา   ขันธที่เคย 
อยู   คือท่ีมีแลว    เกิดข้ึนแลวก็ดับไปในสันดานของตน.    หรอืธรรม 
ที่เคยอยูแลวในกอนคือในอดีตชาติ  ชื่อวา  บุพเพนิวาสะ - ธรรมท่ีเคย 
อาศัยอยูในกอน.  
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            บทวา   นิวุตฺถา - ขันธที่เคยอาศัยอยู   ความวา    อยูแลวดวย 
 การอยูเพราะอาศัยธรรมดังกลาวแลวเปนอารมณ   คือ    รูแจงไดดวยจิต 
ของตน   ชื่อวา   การกําหนด    ถึงแมวารูแจงซ่ึงจิตของคนอ่ืน    ก็ชื่อวา 
การกําหนด    แตผูที่ทรงคุณอยางหลังน้ี     ยอมมีแกพระพุทธเจาเทาน้ัน   
ในบรรดาการระลึกถึงการเวียนวายตายเถิดซึ่งขาดเปนตอน ๆ   เปนตน. 
            คําวา  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ - ตามระลึกถึงชาติกอน ๆ  ได  
ความวา   ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในครั้งกอนไดดวยสติใด,   สติ 
นั้น  ชื่อวา  บุพเพนิวาสานุสติ. 
            คําวา   าณ - ญาณ  ไดแก   ญาณอันสัมปยุตดวยสตินั้น. 
 
                                ๕๔. อรรถกถาทิพจักขุญาณุทเทส 

                                      วาดวย  ทิพจักขุญาณ 
            คําวา  โอภาสวเสน - ดวยสามารถแสงสวาง  ความวา ดวย  
อํานาจแสงสวางแหงกสิณ   อยางใดอยางหน่ึง   คือเตโชกสิณ   โอทาต- 
กสิณ   อาโลกกสิณ   อันเปนอารมณแหงจตุตถฌานอันแผไปเพ่ือเห็นรูป 
ดวยทิพยจักษุ. 
            คําวา   นานตฺเตกตฺตรูปนิมิตฺตาน - นิมิตคือรูปตางกันแล  
อยางเดียวกัน  ความวา  รูปแหงสัตวตาง ๆ, หรือ  รูปสัตวทั้งหลาย  
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ที่เกิดข้ึน  ในจําพวกที่มีกายตางกัน,  หรือรูปทั้งหลายในทิศตาง ๆ,  หรือ 
รูปทั้งหลายที่ไมระคนกัน   ชื่อวา   นานตฺตรูป - รูปตางกัน,  รูปแหง 
สัตวผูเดียว,  หรือรูปแหงสัตวผูเกิดในจําพวกที่มีกายอยางเดียวกัน,   หรือ 
รูปทั้งหลายในทิศเดียว,   หรือรูปทั้งหลายเขากันไดแหงทิศตาง ๆ เปนตน 
ชื่อเอกตฺตรูป - รูปอยางเดียวกัน.    
            ก ็ ในคําวา  รูป  นี้  ไดแก  วัณณายตนะ  (สี) เทาน้ัน.  เพราะ 
วัณณายตนะน้ัน    ยอมแตกดับไป    ฉะน้ันจึงชื่อวา   รูป,   อธิบายวา 
วัณณายตนะน้ัน     เมื่อถึงซ่ึงวรรณวิการ - ความเปลี่ยนไปแหงวรรณะ 
ก็ยอมประกาศความถึงซ่ึงหทัย.   รูปนัน่แหละ  ชื่อวา  นิมิตคือรูป.  แหง 
นิมิตคือรูปตางกันและอยางเดียวกันเหลาน้ัน. 
            คําวา   ทสฺสนฏเ   ปฺา - ปญญาในอรรถวาเห็น  ไดแก 
ปญญาในการเห็นเปนสภาวะ. 
            คําวา   ทิพฺพจกฺขุาณ - ญาณในทิพจักขุ    ชื่อวา    ทิพย 
เพราะเปนเชนกับดวยของทิพย.     ปสาทจักขุอันเปนทิพยของทวยเทพ 
อันเกิดข้ึนดวยสุจริตกรรม  อันไมแปดเปอนดวยมลทินทั้งหลาย  ม ีน้ําดี 
เสมหะและโลหิตเปนตน      สามารถรบัอารมณแมในที่ไกลไดเพราะพน 
จากมลทินเครื่องเศราหมอง.    ญาณจักขุแมนี้     อันเกิดเพราะกําลังแหง 
วีริยภาวนา   ก็เปนเชนนั้นนั่นเอง ฉะนั้น   จึงชื่อวา  ทิพย  เพราะเปน 
เชนกับของทิพย.     ชื่อวา    ทิพย     แมเพราะเปนธรรมอันตนอาศัย 
ทิพวิหารธรรม เพราะไดเฉพาะดวยอํานาจทิพวิหารธรรม, ชื่อวา  ทิพย  
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เพราะเปนของรุงเรืองมากดวยการกําหนดอาโลกะ -  แสงสวาง,  ชื่อวา 
ทิพย  แมเพราะมีทางไปมาก  ดวยการเห็นรูปภายในฝาเรือนเปนตนได. 
            คําท้ังหมดน้ัน    พึงทราบตามครรลองแหงคัมภีรศัพทศาสตร. 
เพราะอรรถวาเห็น    จึงชื่อวา    จักข,ุ    ญาณนั้นเหมือนกับจักขุ    แม 
เหตุนั้น  จึงชื่อวา   จักข,ุ  จักขุนั้นดวยเปนเพียงดังทิพยดวย   ฉะนั้น   
จึงชื่อวา  ทิพจักข,ุ  ทิพจักขุนั้นดวย   ญาณดวย  รวมกันเปน   ทิพ- 
จักขุญาณ - ญาณในทิพจักขุ.  
 
                     ๕๕. อรรถกถา  อาสวักขยญาณุทเทส 

                               วาดวย  อาสวักขยญาณ 
            คําวา   จตุสฏ ิยา  อากาเรหิ - ดวยอาการ ๖๔   ความวา 
ดวยอาการแหงอินทรียอยางละ  ๘  ในมรรคผลหนึ่ง ๆ ทั้ง ๘ ในมรรคผล 
ละ ๘   ละ ๘  จึงรวมเปน  ๖๔. 
            คําวา    ติณฺณนฺน   อินฺทฺริยาน - อินทรีย  ๓   ความวา  ใน 
อินทรีย ๓ เหลาน้ีคือ     อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,     อัญญินทรีย, 
อัญญาตาวินทรีย. 
            คําวา    วสิภาวตา    ปฺา -  ปญญาคือความเปนผูมีความ  
ชํานาญ    ความวา   ปญญาอันเปนไปแลวโดยความเปนผูมีความชํานาญ,  
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ปญญาอันเปนไปแลวโดยความเปนผูมีความชํานาญ    แหงอัญญาตาวิน- 
ทรียนั่นแหละดวยอาการ  ๘  ดวยสามารถแหงอินทรีย  ๘   ในอรหัตผล 
คําน้ีพึงทราบวาทานกลาวแลว  เพราะความสําเร็จผลน้ันดวยสามารถแหง   
การสําเร็จเหตุ   แมเพราะความไมมีในขณะแหงอรหัตมรรค.  
            บทวา    อาสวาน    ขเย   าณ - ญาณในความส้ินไปแหง 
อาสวะท้ังหลาย  ความวา  อรหัตมรรคญาณอันกระทําความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายอันตนฆาเสียแลว. 
 
                ๕๖-๕๙. อรรถกถาทุกขสมทุยนิโรธมรรคญาณุทเทส 

                            วาดวย    ญาณในอริยสัจ 
            บัดนี ้    เพ่ือแสดงความตรัสรูดวยญาณอันเดียวกัน    แหงมรรค 
ญาณหน่ึง ๆ บรรดามรรคญาณท้ัง ๔   ดวยการเกี่ยวเนื่องกับดวยอรหัต- 
มรรคญาณกลาวคืออาสวักขยญาณ      พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงได 
ยกญาณทั้ง ๔ มีคําวา  ปริฺฏเ  ปฺา - ปญญาในอรรถวารูรอบ 
เปนตนข้ึนแสดง. 
            บรรดาสัจจะทั้ง  ๔  นั้น    ทกุขสัจจะ    ทานกลาวกอน    เพราะ 
ทุกขสัจจะ   เปนของหยาบ,   เพราะมีอยูทั่วไปแกสัตวทั้งปวง.  และเปน 
ของท่ีรูไดโดยงาย,   แลวแสดงสมุทยสัจจะตอจากทุกขสัจจะนั้น    เพ่ือ  
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แสดงเหตุแหงทุกขสัจจะน้ัน,   ตอจากน้ันก็แสดงนิโรธสัจจะ   เพ่ือจะให   
รูวา  ผลดับ   ก็เพราะเหตุดับ    แลวแสดงมรรคสัจจะในท่ีสุด    เพ่ือจะ 
แสดงอุบายเปนเครื่องบรรลุถึงซ่ึงนิโรธสัจจะน้ัน.  
            อีกอยางหน่ึง   ทานกลาวทุกขกอน   ก็เพ่ือจะใหเกิดความสังเวช 
แกสัตวทั้งหลาย    ผูติดอยูดวยความยินดีสุขในภพ,    ทุกขนั้นมิใชมีมา 
โดยไมมีเหตุ  มิใชมีเพราะพระอิศวรนิรมิตเปนตน,   แตมีมาจากสมุทัย 
นี้    ฉะน้ัน   ทานจึงไดกลาวสมุทยสัจจะไวในลําดับแหงทุกขนั้น   เพ่ือ 
จะใหรูเนื้อความน้ี,    แลวกลาวนิโรธไว    เพ่ือใหเกิดความยินดีแกสัตว 
ทั้งหลายผูมีใจสลดแลว   ผูแสวงหาธรรมเปนเครื่องพนทุกข   เพราะถูก 
ทุกข   อันเปนไปกับดวยเหตุ   คือสมุทัยครอบงํา,   แลวกลาวมรรคอัน 
ใหถึงนิโรธเพ่ือใหบรรลนุิโรธ.  ทานไดยกญาณทั้งหลายอันเปนวิสัยแหง 
สัจจะท้ัง ๔ นั้นข้ึนแสดงตามลําดับ   ณ  บัดนี้. 
            บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา    ปริฺฏเ - ในอรรถวารูรอบ 
ความวา      ในสภาวะที่ควรรูรอบ ๔  อยางมีการเบียดเบียนเปนตนแหง 
ทุกข. 
            คําวา   ปหานฏเ - ในอรรถวาละ     ความวา   ในสภาวะที่ควร  
ละ  ๔  อยางมีการประมวลมีเปนตนแหงสมุทัย. 
            คําวา   สจฺฉิกิริยฏเ - ในอรรถวากระทําใหแจง  ความวา 
ในสภาวะที่ควรทําใหแจง  ๔ อยาง  มกีารออกจากทุกขเปนตนแหงนิโรธ.  
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            คําวา   ภาวนฏเ - ในอรรถวาเจริญ  ความวา  ในสภาวะที่ควร 
เจริญ  ๔   อยาง   มีการนําออกเปนตนแหงมรรค. 
 
                    ๖๐ - ๖๓.  อรรถกถาทุกขทุกขสมุทัยทุกขนิโรธ 
                         ทุกขนิโรธคามินี ปฏปิทาญาณุทเทส    

 วาดวย ทกุขทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ 
            บัดนี ้ เพ่ือจะแสดงสัจญาณเปนแผนก ๆ ไปดวยสามารถแหง 
การพิจารณาถึงมรรคที่ไดเจริญแลวก็ดี    ดวยอํานาจการไดยินไดฟงของ 
ผูไมไดอบรมมรรคก็ดี  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงยกเอาญาณ  ๔ 
มีทุกขญาณเปนตนข้ึนแสดง. 
            บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา   ทกฺุเข - ในทุกข  ทุ  ศัพท  ในคําน้ี  
ยอมปรากฏในอรรถวา  นาเกลียด.  ชนท้ังหลายยอมเรียกบุตรนาเกลียด 
วา    ทุปุตตะ - บุตรชั่ว.  ข   ศัพทนั้นยอมปรากฏในอรรถวาวางเปลา. 
จริงอยูทานเรียกอาการท่ีวางวา   ข.   ก็สัจจะท่ี ๑ นี้   ชื่อวา  นาเกลียด 
เพราะเปนที่ต้ังแหงอุปทวะเปนอเนก,  ชื่อวา   วางเปลา  เพราะเวนจาก 
ความยั่งยืน,   ความงาม,  ความสุข,  และอัตตาอันเปนสิ่งท่ีนาปรารถนา 
ของพาลชน.   เพราะฉะนั้น   ทานจึงเรียกวา    ทุกข    เพราะความเปน 
ของนาเกลียด   และเพราะเปนความวางเปลา.  
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            ในคําวา    ทุกฺขสมุทเย - ในทุกขสมุทัยนี ้   ส    ศัพทนี้  
แสดงถึงสังโยคะ - การประกอบพรอมกัน   ดุจในคําเปนตนวา  สมาค- 
โม - มาประชุมพรอมกัน   สเมต  - มาถึงพรอมกัน,   อุ  ศัพทนี้   แสดง   
ถึงการอุบัติ   ดุจในคําเปนตนวา  อุปฺปนฺน -  เกิดข้ึนแลว อุทิต -  ต้ังข้ึน 
แลว.  อย  ศพัท  ก็ยอมแสดงถึงการณะ - เหตุ. กส็ัจจะท่ี ๒ นี้   เมื่อการ 
ประชุมพรอมแหงปจจัยที่เหลือมีอยูก็เปนเหตุเกิดข้ึนแหงทุกข    เพราะ 
ฉะน้ันทานจึงเรียกวา    ทกุขสมุทัย   เพราะเหตุที่สัจจะท่ี ๒   เปนเหตุ 
เกิดแหงทุกขในเมื่อมีการประกอบ.  
            ในคําวา    ทุกฺขนโิรธ - ในความดับแหงทุกขนี้  นิ  ศัพท 
แสดงถึง  อภาวะ - ความไมมี, และ โรธ  ศัพท  แสดงถึงการเท่ียวไป 
ในวัฏสงสาร.       เพราะฉะนั้น      ความไมมีแหงการเที่ยวไปแหงทุกข 
กลาวคือการเที่ยวไปในสังสารทุกข   เพราะวางจากคติทั้งปวง,   อีกอยาง 
หน่ึง    เม่ือบรรลุนโิรธนัน้แลว     ทุกขนิโรธอันทองเท่ียวไปในสงสาร 
ยอมไมมี    เพราะความท่ีทุกขนิโรธเปนปฏิปกษตอการทองเที่ยวไปใน 
สังสาร  แมเพราะเหตุนี้   ก็เรียกวา   ทกุขนิโรธ   อีกอยางหนึ่ง  เรียกวา 
ทุกขนิโรธ    เพราะเปนปจจัยแกการดับไมเกิดแหงทุกข. 
            ในคําวา   ทุกฺขนิโรธคามินิยา   ปฏิปทาย - ในปฏิปทาเปน 
เหตุถึงซ่ึงทุกขนิโรธนี้    มรรคมีองค   ๘  นี ้      ยอมถึงซ่ึงทุกขนิโรธ  
เพราะมุงหนาตอทุกขนิโรธนั้น    โดยการกระทําใหเปนอารมณ  และ  
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เปนปฏิปทาแหงการบรรลุทุกขนิโรธ  ฉะน้ันทานจึงเรียกวา  ทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทา.   
            มรรคญาณ ๙ เทานั้น    ในเบื้องตนทานกลาววา    มรรคญาณ 
ดวยสามารถแหงการแสดงอาการคือการออก,     ทานกลาววา     อานัน- 
ตริกสมาธิญาณ  ดวยสามารถแหงการแสดงเหตุแหงการใหผลในลําดับ, 
ทานกลาว   สัจวิวัฏญาณ     ดวยอํานาจการแสดงซ่ึงการหลีกออกจาก 
วัฏฏะดวยสัจจะ,   ทานกลาว   อาสวักขยญาณ   เพ่ือแสดงความเกิดข้ึน 
แหงอรหัตมรรคญาณตามลําดับแหงมรรค    และเพ่ือแสดงความรูยิ่งแหง 
ญาณนั้น,  ทานแสดงญาณ  ๔  เปนตนวา   ปญญาในปริญเญยยธรรม 
ชื่อวาทุกขญาณ    เพ่ือแสดงความท่ีมรรคญาณทั้ง  ๔  เปนญาณที่ตรัสรู 
โดยความเปนอันเดียวกันซ้ําอีก   ทานยกญาณท้ัง  ๔  มีทกุขญาณเปนตน 
ดวยสามารถแหงการแสดงการเกิดข้ึนแยกกันในสจัจะหน่ึง ๆ อีก  ฉะนั้น 
พึงทราบความตางกันทั้งในเบ้ืองตนและเบื้องปลาย       ดังแสดงมาดวย 
ประการฉะน้ีแล.  
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     ๖๕ - ๖๗. อรรถกถาอัตถปฏิสัมภิทาธัมมปฏิสมัภิทา 
        นิรุตติปฏิสัมภิทาปฏภิาณปฏิสัมภิทาญาณุทเทส 

                      วาดวย  ปฏิสัมภิทาญาณ๔  

            บัดนี ้  เพ่ือจะแสดงวา  ปฏิสัมภิทาญาณสําเร็จแกพระอริยบุคคล   
ทั้งปวงไดดวยอานุภาพแหงอริยมรรคเทาน้ัน         ทานจึงยกปฏิสัมภิทา- 
ญาณ  ๔  มีอรรถปฏิสัมภทิาญาณ  เปนตน  ข้ึนแสดงอีก.  ก็ปฏสิัมภิทา- 
ญาณเหลาน้ี   เปนสุทธิกปฏิสัมภิทาญาณท่ัวไปแกพระอริยบุคคลท้ังปวง 
แมในเมื่อไมมีการแตกฉานในปฏิสัมภิทาดวยกัน,  แตที่ทานยกข้ึนแสดง 
ในภายหลัง     พึงทราบวา     เปนปฏสิัมภิทาญาณอันถึงความแตกฉาน 
ของผูมีปฏิสัมภิทาแตกฉานแลว    นี้เปนความตางกัน    ของอรรถวจนะ 
ทั้ง ๒ แหงคําเหลาน้ัน.  หรือญาณท่ีทานแสดงในลําดับมีทุกขเปนอารมณ 
และมีนิโรธเปนอารมณ   เปนอรรถปฏิสัมภิทา,     ญาณมีสมุทัยเปน 
อารมณ  และมีมรรคเปนอารมณ   เปนธรรมปฏิสมัภิทา,  ญาณในโวหาร 
อันแสดงอรรถและธรรมนั้น    เปนนริุตติปฏิสัมภิทา,     ญาณในญาณ 
ทั้ง ๓ เหลาน้ัน   เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา,   เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา 
ทานยกสุทธิกปฏิสัมภิทาญาณข้ึนแสดง  เพ่ือจะชี้แจงความแปลกกันแหง 
เนื้อความแมนั้น.    ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแลทานจึงกลาวใหแปลกกันดวย 
นานัตตศัพทในภายหลัง,  ในที่นี้จึงไมกลาวใหแปลกกันเหมือนอยางนั้น 
ดังน้ี.  
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                 ๖๘. อรรถกถาอินทริยปโรปริยัตตญาณุทเทส   

                         วาดวย  อินทริยปโรปริยตัตญาณ 
            พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ครั้นยกญาณอันทั่วไปแกพระสาวก 
๖๗  ญาณข้ึนแสดงตามลําดับอยางนี้แลว    เพ่ือจะแสดงญาณอันมีเฉพาะ 
พระตถาคตเจาเทาน้ันไมทั่วไปแกพระสาวกท้ังหลาย  จึงไดยกอสาธารณ 
ญาณ   ๖  มีอินทริยปโรปริยัตตญาณข้ึนแสดง  ณ บัดนี้.  
            แมบรรดาอสาธารณญาณท้ัง  ๖ นั้น      พระตถาคตเจาทั้งหลาย 
เมื่อจะทรงตรวจดูความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมีภาชนะเปนเครื่องรองรับ 
พระธรรมเทศนา   ก็ยอมตรวจดูดวยพุทธจักษุ.  อินทริยปโรปริยัตตญาณ 
และอาสยานุสยญาณท้ัง ๒  นี้เทาน้ัน   ชื่อวา   พุทธจักษุ.    สมจริงดังท่ี 
ทานกลาวไววา 
                   พระผูมีพระภาคเจาตรวจดูสัตวโลกดวย 
            พุทธจักษุไดทรงเห็นแลวแล        ซึ่งสัตวทั้งหลาย 
            บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษนุอย   บางพวกมีธุลี  
            คือกิเลสในจักษมุาก       บางพวกมีอินทรียแกกลา 
            บางพวกมีอินทรยีออน๑  ดังนี้เปนตน. 
๑. วิ.มหา. ๔/๙.  
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            และเม่ือตรวจดูสัตวโลกทั้งหลาย   ก็ทรงตรวจดูความแกกลาแหง 
อินทรียในสนัดานของสัตวกอน.        ครั้นทรงทราบความแกกลาแหง- 
อินทรียแลว     ตอแตนั้นก็ทรงตรวจดูอาสยานุสัยและจริต      เพ่ือแสดง   
ธรรมตามสมควรแกอาสยะเปนตน,     แมเพราะเหตุนั้น     ทานจึงยก 
อินทริยปโรปริยัตตญาณข้ึนแสดงกอน,   ในลําดับตอจากนั้นก็ยกอา- 
สยานุสยญาณข้ึนแสดง.  
            ก็เม่ือจะทรงแสดงธรรม        ยอมทรงกระทําปาฏิหาริยแกผูควร 
แนะนําดวยปาฏิหาริย,   เพราะเหตุนั้น  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงยก 
ญาณในยมกปาฏิหาริย       ข้ึนแสดงในลําดับตอจากอาสยานุสยญาณ, 
เพ่ือจะแสดงเหตุแหงญาณทั้ง ๓ เหลาน้ี   จึงยก  มหากรุณาญาณ    ข้ึน 
แสดง    แลวยก   สัพพัญุตญาณ   ข้ึนแสดงเปนลําดับตอไป     เพ่ือ 
แสดงความบริสุทธิ์แหงมหากรุณาญาณ. 
            พึงทราบวา  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ไดยก  อนาวรณญาณ 
ข้ึนแสดงในลําดับแหงสัพพัญุตญาณน้ัน   เพ่ือแสดงความท่ีพระสัพพัญ- 
ุตญาณเปนญาณท่ีเนื่องดวยการระลกึถึงธรรมทั้งปวง     และเพ่ือแสดง 
ความท่ีพระสัพพัญุตญาณเปน  อนาวริยภาพ  คือไมมีอะไรขัดของ. 
            ในคําวา  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ  -  ญาณในความย่ิงและ 
หยอนแหงอนิทรียของสตัวทั้งหลายนี้    บทวา   สตฺตาน - แหง 
สัตวทั้งหลาย   ขางหนา  พึงนํามาประกอบในท่ีนี้ดวยเปน    สตฺตาน  
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อินฺทฺริยปุโรปริยตฺตาณ.   เมื่อควรจะกลาววา  ปรานิ   จ   อปรานิ  จ 
ปราปรานิ   ทานก็เรียกเสียวา   ปโรปรานิ   เพราะทําใหเปน  โร  อักษร  
ดวยสนธิวิธี.   ภาวะแหงปโรประ   ชือ่วา   ปโรปรยิะ,    ปโรปริยะน่ัน- 
แหละ   ชื่อวา   ปโรปริยัตตะ,  ความออนและความแกกลาแหงอินทรีย 
๕  มีสัทธาเปนตน   ของเวไนยสัตวทั้งหลาย   ชื่อวา  อินทริยปโรปริ-  
ยัตตะ,    ญาณในอินทริยปโรปริยัตตะ   ชื่อวา   อนิทริยปโรปริยัตต- 
ญาณ,   อธิบายวา    ญาณในความท่ีอินทรียทั้งหลายเปนคุณสูงและตํ่า 
ปาฐะวา   อนิฺทฺริยวโรวรยิตฺตาณ - ญาณในความท่ีอินทรียเปนคุณ 
ประเสริฐและไมประเสริฐ    ดังน้ีก็มี.    พึงประกอบคําวา   วรานิ  จ 
อวริยานิ  จ  วโรวริยานิ - ประเสริฐดวย  ไมประเสริฐดวย   ชื่อวา 
ประเสริฐและไมประเสริฐ,   ภาวะแหงวโรวริยะ   ชื่อวา  วโรวริยัตตะ. 
            คําวา   อวริยานิ - ไมประเสริฐ   ความวา  ไมสูงสุด.   อีกอยาง 
หน่ึง ปร- อินทรียที่ใชไดดวย,  โอปร - อินทรียทีใ่ชไมไดดวย   ชื่อวา 
ปโรประ,   พึงประกอบความวา  ภาวะแหงปโรประ ชื่อวา ปโรปริยัตตะ 
- ความเปนแหงอินทรียที่ใชไดและใชไมไดดังน้ี. 
            คําวา  โอปรานิ - อินทรียที่ใชไมได  มีคําอธิบายวา  ตํ่าทราม, 
ความวา   ลามก   ดุจในคําเปนตนวา     พิจารณาธรรมอันลามกของผูใด  
อยู*ดังน้ี.     ทานต้ังปาฐะไวเปนสัตตมีวิภัตติวา    อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต 
าณ   ดังน้ีก็มี. 
๑. ขุ. สุ.  ๒๕/๓๕๙.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 158 

                 ๖๙. อรรถกถาอาสยานุสยณาณุทเทส 

                         วาดวย  อาสยานุสยญาณ   

            สัตวทั้งหลาย   ของอยูดวยฉันทราคะในขันธทั้งหลายมีรูปขันธ 
เปนตน   เรียกวา   สตฺตา - สัตวทั้งหลาย  ในคําน้ีวา   สตฺตาน     อา- 
สยานุสเย   าณ - ญาณในอาสยานุสัยของสัตวทั้งหลาย.   สมจริง 
ดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
                             ดูกอนราธะ    เพราะเหตุที่ความพอใจ   ความ 
            กําหนัด  ความเพลิดเพลิน   ความทะยานอยากใน 
            รูปแล   เปนผูของในรูป   เปนผูเกี่ยวของในรูปน้ัน 
            ฉะนัน้จึงเรียกวา  สัตว   เพราะเหตุที่ความพอใจ 
            ความกําหนัด    ความเพลิดเพลิน     ความทะยาน 
            อยากในเวทนา...   ในสัญญา...   ในสังขาร ... 
            ในวิญญาณ  เปนผูของในวิญญาณ เปนผูเกี่ยวของ 
            ในวิญญาณน้ัน  ฉะนั้น  จึงเรยีกวา  สัตว๑   ดังน้ี 
            เปนตน 
            สวนอาจารยผูเพงเฉพาะตัวอักษร  ไมใครครวญถึงอรรถะ  ก็ลง 
ความเห็นวา    คําน้ีเปนเพียงคํานามเทานั้น.      ฝายอาจารยเหลาใดใคร 
ครวญถึงอรรถะ,  อาจารยเหลาน้ัน  ก็ยอมประสงค  ความวา  ชื่อวา 
๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๓๖๗.  
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สัตว  เพราะประกอบกับสิ่งทั้งปวง.   สิ่งใดอาศัยอยู  เปนที่อาศัยอยูแหง 
สัตวเหลาน้ัน   ฉะน้ันสิ่งน้ันจึงชื่อวา  อาสยะ,  คํานี้เปนชื่อของสันดาน 
อันมิจฉาทิฏฐิ   หรือสัมมาทิฏฐิอบรมแลว,  หรือวาอันโทษทั้งหลาย   ม ี
กามเปนตน   หรือคุณท้ังหลายมีเนกขัมมะเปนตน  อบรมแลว.    กิเลส 
ใด ๆ ที่นอนเน่ืองเปนไปตาม  อยูในสันดานของสัตว ฉะนั้น  กิเลสนั้น ๆ 
จึงชื่อวา   อนุสยา.    คําน้ีเปนชื่อของกิเลสทั้งหลาย   มีกามราคะเปนตน   
อันมีกําลัง.  
            อาสยะ  ดวย  อนสุยะ  ดวย  ชือ่วา  อาสยานุสยะ.   พึงทราบ 
วาเปนเอกวจนะ โดยชาติศัพทและดวยสามารถแหงทวันทวสมาส.   อธิ- 
มุติกลาวคือจริต   สงเคราะหเขาในอาสยานุสยะ,   เพราะเหตุนั้น   ใน 
อุทเทสทานจึงสงเคราะหญาณในจริตาธิมุติ      เขาดวยอาสยานุสยญาณ 
แลวจึงกลาววา   อาสยานสุเย    าณ - ญาณในอาสยานุสยะ.     ก็ 
ทานทําอุทเทสไวดวยประสงคใด,     นิทเทสทานก็ทําไวดวยประสงคนั้น 
นั่นแล. 
 
                           ๗๐. อรรถกถายมกปาฏิหีรญาณุทเทส 

                                  วาดวย  ยมกปาฏิหรีญาณ 
            พึงทราบคําวินิจฉัยในคําวา   ยมกปาฏิหีเร   าณ - ญาณใน 
ยมกปาฏิหีระนี้    ดังตอไปนี้  
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            ชื่อวา   ยมกะ   เพราะทํากองไฟและทอธารแหงนํ้าเปนตน   ให 
เปนไปในคราวเดียวกันไมกอนไมหลังทีเดียว,   ชือ่วา  ปาฏิหีระ  เพราะ 
กําจัดเสียซึ่งปฏิปกขธรรมท้ังหลาย   มีความไมเชื้อเปนตน,     ยมกะนั้น 
ดวยปาฏิหีระดวย   ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ยมกปาฏิหีระ.    
 
       ๗๑.  อรรถกถามหากรุณาสมาปตติญาณุทเทส   

                     วาดวย   มหากรุณาสมาปตติญาณ 
            พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  มหากรุณาสมาปตฺติยา  าณ - ญาณ 
ในมหากรุณาสมาบัติ  นี ้  ดังตอไปนี้ 
            ธรรมชาติใด   ครั้นเมื่อทุกขของผูอ่ืนมีอยู      ยอมทําความหว่ัน 
ใจ   แกสาธุชนทั้งหลาย    หรือวายอมซ้ือ     คือยอมเบียดเบียนทําลาย 
ทุกขของผูอ่ืน    ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา   กรุณา,  อีกอยางหนึ่ง 
ธรรมชาติใดยอมเรี่ยไร   คือยอมแผไปดวยอํานาจการแผไปในเหลาทุก- 
ขิตสัตว - สัตวผูมีทุกข   ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น  ชื่อวา   กรุณา,   กรุณา 
ใหญ   ชื่อวา  มหากรุณา   ดวยอํานาจกรรมคือการแผไปและดวยอํานาจ 
กรรมอันเปนคุณ,   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงพระมหากรุณา   ยอมเขาสู 
สมาบัตินี้ได  ฉะนั้นจึงชื่อวา  สมาปตติ - สมาบัติ,  พระมหากรุณานั้น  
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ดวยเปนสมาบัติดวย  ฉะนั้นจึงชื่อวา  มหากรุณาสมาบัติ.  ในมหากรุณา 
สมาบัตินั้น,   ญาณอันสัมปยุตกับดวยมหากรุณาสมาบัตินั้น. 
 
    ๗๒ - ๗๓.  อรรถกถาสัพพัญุตญาณอนาวรณญาณุทเทส 

                  วาดวย  สัพพัญุตญาณอนาวรณญาณ  

          พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   สพฺพฺุตาณ  อนาวรณาณ- 
ญาณเปนเครื่องรูธรรมทั้งปวง   ญาณอันไมมีอะไรติดขัด  นี้   ดงัตอ   
ไปน้ี 
            พระพุทธะพระองคใด    ทรงรูธรรมทั้งปวงมีประเภทแหงคลอง 
อันจะพึงแนะนํา  ๕  ประการ   ฉะน้ัน   พระพุทธะพระองคนั้น   ชื่อวา 
สัพพัญู - รูธรรมทั้งปวง,      ความเปนแหงพระสัพพัญู   ชือ่วา 
สัพพัญุตา,  ญาณคือพระสัพพัญุตาญาณน้ัน  ควรกลาววา  สัพพัญุ- 
ตาญาณ  ทานก็กลาวเสียวา  สัพพัญุตญาณ.  จริงอยู  ธรรมท้ังปวง 
ตางโดยเปนสังขตธรรมเปนตน        เปนครรลองธรรมที่จะพึงแนะนํามี 
๕  อยาง๑เทานั้น  คือ  สังขาร  ๑, วิการ  ๑, ลักขณะ ๑.  นิพพาน  ๑ 
และ  บัญญัติ  ๑. 
๑. ในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา  เรียกธรรม  ๕  มีสังขารเปนตน  นีว้า  ไญยธรรม.  
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            คําวา  สพฺพฺู - รูธรรมทั้งปวง    ความวา   สัพพัญูมี  ๕ 
อยางคือ 
              ๑. กมสัพพัญู -    รูธรรมท้ังปวงตามลําดับ,  
              ๒. สกิงสัพพัญู - รูธรรมทัง้ปวงในคราวเดียวกัน,  
              ๓. สตตสัพพัญู - รูธรรมทัง้ปวงติดตอกันไป, 
              ๔. สัตติสัพพัญู - รูธรรมทัง้ปวงดวยความสามารถ.  
              ๕. ญาตสัพพัญู - รูธรรมทัง้ปวงท่ีรูแลว. 
            กมสพัพัญุตา  ยอมมีไมได   เพราะกาลเปนที่รูธรรมทัง้ปวงไม 
เกิดข้ึน    ตามลําดับ, 
            สกิงสัพพัญุตา   ก็มีไมได   เพราะไมมีการรับอารมณทั้งปวงได 
ในคราวเดียวกัน,  
            สัตตสัพพัญุตา  ก็มีไมได   เพราะความเกิดข้ึนแหงจิตในอารมณ 
ตามสมควรแกจิต   มีจักขุวิญญาณจิตเปนตน     และเพราะไมมีการประ- 
กอบในภวังคจิต, 
            สัตติสัพพัญุตา   พึงมีได   เพราะสามารถรูธรรมทั้งปวงโดยการ 
แสวงหา, 
            ญาตสัพพัญุตา   ก็พึงมีได   เพราะธรรมท้ังปวงรูแจมแจงแลว. 
            ขอวา  ความรูธรรมท้ังปวงไมมีในสัตติสัพพัญุตาแมนั้นยอมไม 
ถูกตอง.   เพราะทานกลาวไววา  
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                        อะไร ๆ  อนัพระตถาคตเจาน้ันไมเห็นแลวไม 
            มีในโลกน้ี   อนึ่ง  อะไร ๆ ที่ไมรูแจงและไมควรรู 
            ก็ไมม,ี  สิ่งใดท่ีควรแนะนํามอียู    พระตถาคตเจา   
            ไดรูธรรมทั้งหมดนั้นแลว  เพราะเหตุนั้น  พระตถา-  
            คตเจาจึงชื่อวา  สมันตจักขุ๑. 
            ฉะน้ัน   ญาตสัพพัญุตาเทานั้น  ยอมถกูตอง.   ก็เม่ือเปนเชนนี้  
สัพพัญุตญาณน่ันแล   ยอมมีไดโดยกิจ  โดยอสัมโมหะ  โดยการสําเร็จ 
แหงเหตุ   โดยเนื่องกับอาวัชชนะ    ดวยประการฉะน้ี.      อารมณเปน 
เครื่องกั้นญาณน้ันไมมี  เปนญาณท่ีเนื่องดวยอาวัชชนะนั่นเอง   ฉะน้ัน 
ญาณนั้นจึงชื่อวา    อนาวรณะ - ไมมีการติดขัด,   อนาวรณะ  นัน้นั่น 
แหละ  ทานเรียกวา  อนาวรณญาณ  ดวยประการฉะน้ี. 
            คําวา  อมิานิ  เตสตฺตติ  าณานิ - ญาณ  ๗๓  เหลาน้ี  ความ 
วา    ญาณทั้ง  ๗๓ เหลาน้ี    ทานยกข้ึนแสดงดวยสามารถแหงญาณอันทั่ว 
ไปและไมทั่วไปแกพระสาวกท้ังหลาย. 
            คําวา  อิเมส  เตสตฺตติยา  าณาน - แหงญาณ  ๗๓  เหลาน้ี 
ความวา   แหงญาณท้ังหลาย  ๗๓  ญาณเหลาน้ีอันทานกลาวแลว  ต้ังแต 
๑. ขุ. มหา. ๒๔/๗๒๗.  
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ตน.   ก็คําน้ี   เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถวาเปนกลุม.   ปาฐะวา  เตสตฺ- 
ตตีน  ดังน้ีก็มี.    เมื่อกลาววา   เตสตฺตติยา  พึงทราบวาเปนพหุวจนะ 
ในรูปเอกวจนะ  
            คําวา  สตฺตสฏ ิ   าณานิ - ญาณ  ๖๗ ไดแก  ญาณ  ๖๗ 
นับต้ังแตตนมา.  
            คําวา   สาวกสาธารณานิ - ทั่วไปแกพระสาวก     ความวา 
ชื่อวา   สาวก   เพราะเกิดโดยชาติแหงอริยะในที่สุดแหงการฟง,  ชื่อวา 
สาธารณะ     เพราะการทรงไวมีอยูแกญาณเหลาน้ัน,  ญาณ  ๖๗  นั้น 
เปนญาณท่ีทั่วไปแกพระสาวกของพระตถาคตเจาทั้งหลาย  ชื่อวา สาวก- 
สาธารณะ - ทั่วไปแกพระสาวกท้ังหลาย. 
            คําวา  ฉ   าณานิ - ญาณ ๖  ไดแก   ๖  ญาณที่ทานยกข้ึน 
แสดงในท่ีสุด. 
            คําวา   อสาธารณานิ   สาวเกห ิ- ไมทั่วไปแกพระสาวก 
ความวา   ญาณทั้งหลาย ๖ ญาณ      เฉพาะของพระตถาคตเจาท้ังหลาย 
ไมทั่วไปแกพระสาวกท้ังหลาย   ฉะน้ีแล. 
                                  อรรถกถาญาณกถามาติกุทเทส 
                  ในอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค  ชื่อสัทธัมมปกาสินี  จบ  
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                                        มหาวรรค  ญาณกถา 
                           วาดวย  ความหมายของปญญาญาณ 
            [๑]     ปญญาในการทรงจําธรรมท่ีไดฟงมาแลว  เปนสุตมยญาณ 
อยางไร  ?    
            ปญญาอันเปนเคร่ืองทรงจําธรรมท่ีไดฟงมาแลว    คือเครื่องรูชัด  
ธรรมที่สดับมาแลวน้ันวา อิเม  ธมฺมา  อภิฺเยฺยา   ธรรมเหลาน้ีควร 
รูยิ่งเปนสุตมยญาณ,     ปญญาอันเปนเครื่องทรงจําธรรมท่ีไดฟงมาแลว 
คือเครื่องรูชัดธรรมท่ีสดบัมาแลวน้ันวา   อิเม    ธมฺมา    ปริฺเยฺยา 
ธรรมเหลาน้ีควรกําหนดรู...   อิเม   ธมฺมา  ปหาตพฺพา    ธรรมเหลาน้ี 
ควรละ...    อเิม   ธมมฺา   ภาเวตพฺพา      ธรรมเหลาน้ีควรเจริญ ... 
ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง...      ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนแหงความ 
เสื่อม ...   ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู ...    ธรรมเหลาน้ี  
เปนไปในสวนแหงคุณวิเศษ ...      ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนแหงการ 
ชําแรกกิเลส...  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง . . .   สังขารทั้งปวงเปนทุกข ...  
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ...  นี้ทุกขอรยิสัจ ...  นี้ทกุขสมุทยอริยสัจ...    
นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ...  นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (แตละอยาง) 
เปนสุตมยญาณ.  
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                            ๑.  สุตมยญาณกถา 
                            อรรถกถาวิสัชนุทเทส   
            ๑]  บดันี้   ทานปรารภนิทเทสวารมีอาทิวา    กถ  โสตาวธา- 
เน  ปฺา  สุตมเย   าณ -  ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดฟงมา 
แลว   ชื่อวา   สุตมยญาณ   คืออยางไร ?  ดังน้ี   ก็เพ่ือจะแสดงธรรม 
ทั้งหลายท่ีรวบรวมไวดวยอุทเทสตามท่ีไดยกข้ึนแสดงแลวเปนประเภท ๆ 
ไป.  
            ในนทิเทสวารน้ัน      คําใดท่ีทานกลาวไววา      โสตาวธาเน 
ปฺา,    สุตมเย   าณ - ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว 
ชื่อวา  สุตมยญาณ   ดังน้ี   คําน้ีเปนคําถามเพ่ือจะกลาวแกดวยตนเองวา 
สุตมยญาณน้ันเปนอยางไร ?  จริงอยู  ปุจฉา - คําถามมี  ๕ อยาง คือ 
            ๑.  อทิฏโชตนาปุจฺฉา - ถามเพ่ือจะสองความท่ียังไมเห็น 
            ๒.  ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา - ถามเพ่ือจะเทียบเคียงส่ิงท่ีเห็นแลว 
            ๓.  วมิติจฺเฉทนาปุจฺฉา - ถามเพ่ือจะตัดความสงสัย 
            ๔.  อนุมติปุจฺฉา - ถามเพ่ือจะสอบสวนความรู 
            ๕.  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา - ถามเพ่ือจะตอบเอง. 
ความตางกันแหงปุจฉา ๕  อยางนั้นมีดังตอไปนี้ 
                   อทิฏฐโชตนาปุจฉา   เปนไฉน* ?   คือ  บุคคลยอมถามปญหา 
เพ่ือจะรู   เพ่ือจะเห็น  เพ่ือจะเปรียบเทียบ   เพ่ือจะใครครวญ   เพ่ือจะ 
๑. ขุ. มหา. ๒๙/๗๐๐.  
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แจมแจง   เพ่ือจะเปดเผย    ซึ่งลักษณะตามปกติอันเปนนัยไมเคยรู  ยังไม 
เคยเห็น   ยังไมเคยเปรียบเทียบ  ยังไมเคยใครครวญ  ยังไมเคยแจมแจง  
ยังไมเคยเปดเผย,   ปุจฉาน้ี   ชื่อวา   อทิฏฐโชตนาปุจฉา.   
            ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา  เปนไฉน๑?   คือ  บุคคลน้ันยอมถาม 
ปญหาถึงลักษณะตามปกติที่ตนเคยรูแลว    เคยเห็นแลว    เคยเปรียบ- 
เทียบแลว     เคยใครครวญแลว   เคยแจมแจงแลว     เคยเปดเผยแลว 
เพ่ือเทียบเคียงกับบัณฑิตเหลาอ่ืน     ปจุฉาน้ี    ชื่อวา   ทฏิฐสังสันทนา  
ปุจฉา. 
            วมิติจเฉทนาปุจฉา    เปนไฉน๒?   คือ   บคุคลน้ันตามปกติเปน 
ผูแลนไปสูความสงสัย   เปนผูแลนไปสูความเคลือบแคลง  เปนผูแลนไป 
สูความเห็นอันเปนเหมือนทาง ๒ แพรง      ยอมถามปญหาเพ่ือตัดความ 
สงสัยวา      อยางนั้นหรือหนอ  ?    หรือมิใชอยางนั้น ?   อะไรหนอ ? 
อยางไรหนอแลดังน้ี    นีช้ื่อวา   วิมติจเฉทนาปุจฉา. 
            อนมุติปุจฉา   คือ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหาตามความ 
รูของภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอสําคัญรูปน้ันวา 
เท่ียงหรือไมเท่ียง ?  เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ไมเที่ยงพระเจาขา,  
 ก็ตรัสถามตอไปวา  สิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสขุ ? เมื่อ 
๑.-๒.  ขุ. มหา. ๒๙/๗๐๐.  
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    เปนทุกขพระเจาขา,     ก็ตรัสถามตอไปอีกวา 
สิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกขมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา,   ควรละ 
หรือท่ีจะยึดถือคือเห็นตามวา  นั่นเปนของเรา,   นั่นเปนเรา,  นั่นเปน 
อัตตา  ตัวตนของเรา ?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขอน้ันไมสมควร 
เลยพระเจาขา๑  ดังนี้    ชื่อวา   อนุมติปุจฉา.     
            กเถตุกัมยาปุจฉา   เปนไฉน  ?   คือ  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
ถามแกภิกษุทั้งหลาย    โดยมีพระประสงคจะแกเองวา   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลายสติปฎฐานเหลาน้ีม ี ๔.  สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน๒ ?  ดังน้ี   ชื่อวา 
กเถตุกัมยตาปุจฉา.  ในบรรดาปุจฉาท้ัง  ๕ เหลาน้ัน  ปุจฉานี้   บัณฑิตพึง 
ทราบวา   เปนกเถตุกัมยตาปุจฉาของพระสารีบุตรเถระ. 
            บัดนี ้  ทานไดกลาววิสัชนุทเทส - อุทเทสท่ีต้ังไวเพ่ือจะแก  ๑๖ 
ประการมีอาทิวา      ปญญาเปนเครื่องทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว   คือ 
เครื่องรูชัดธรรมท่ีสดับมาแลวน้ันวา      ธรรมทั้งหลายเหลาน้ีควรรูยิ่ง 
ดังน้ี    ชื่อวา สุตมยญาณ   ตามกเถตุกัมยตาปุจฉาท่ียกข้ึนต้ังไวในเบื้องตน. 
            บรรดาคําเหลาน้ี   ปาฐเสสะ  คือ  พระบาลีวา  เทสยนฺตสฺส- 
ของผูแสดงอยู   ของคําวา  อิเม  ธมฺมา อภิฺเยฺยา  -  ธรรมทัง้หลาย 
เหลาน้ี   ควรรูยิ่ง   ดังน้ีหายไป.   อธิบายวา    สุตะความรูที่ทรงจําธรรม 
๑. วิ. มหา ๔/๒๑.       ๒. ส. มหา. ๑๙/๗๗๖.  
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ที่ไดฟงแลว   ชื่อวา   โสตาวธาน   ตามนัยที่ไดกลาวไวแลวในกอนของ 
พระศาสดาหรือของเพ่ือนพรหมจรรยผูควรเคารพ   แสดงอยูซึ่งธรรมวา 
ธรรมทั้งหลายเหลาน้ี    อันพระโยคีบุคคลควรรูยิ่ง   ดังน้ี,   ปญญาเปน 
เครื่องรูโสตาวธานนั้น    คือปญญาเปนเครื่องรูสุตะน้ัน  ไดแก  ปญญา 
อันทําการกําหนดรูซึ่งปริยาย   ชื่อวา  สุตมยญาณ.   
            คําวา   ตปชานนา - เปนเครื่องรูซึ่งสุตะนั้น     เปนฉัฏฐีตัป- 
ปุริสสมาส   วิเคราะหวา   ตสฺส ปชานนา - เปนเครื่องรูซึ่งสุตะนั้น. 
อีกอยางหนึ่ง  เปนทุติยาวิภัตติดวยสามารถแหงวิภัตติวิปลาสวา  ต ปชา- 
นนา  ดังนี้. 
            ก็คําวา   อภิฺเยฺยา - ควรรูยิง่   ความวา   ควรรูดวยสามารถ 
แหงการรูซึ่งสภาวลักษณะ     คือดวยอาการแหงปญญาในมหากุศลญาณ 
สัมปยุตจิต. 
            คําวา   ปริฺเยฺยา - ควรกําหนดรู   ความวา  ควรรอบรูดวย 
สามารถแหงการรูซึ่งสามัญลักษณะ     และดวยสามารถแหงการยังกิจให 
สําเร็จ. 
            คําวา   ภาเวตพฺพา - ควรอบรม   ความวา   ควรเจริญ. 
            คําวา   สจฺฉิกาตพฺพา - ควรทําใหแจง    ความวา   ควรทําให 
ประจักษ.      ก็การทําใหแจงมี  ๒  อยางคือ     การทําใหแจงดวยการได  
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เฉพาะ ๑   การทําใหแจงดวยการทําใหเปนอารมณ ๑. 
            ธรรมท้ังหลายเหลาใด  จัดจําแนกเขาฝายเส่ือม  กลาวคือเปนไป 
ในฝายแหงความเส่ือมดวยสามารถแหงการกําเริบข้ึนแหงธรรมอันเปน 
ขาศึก    ฉะนัน้    ธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน  จึงชื่อวา   หานภาคิยา - อัน  
เปนสวนแหงความเส่ือม.  
            ธรรมท้ังหลายเหลาใด    จัดจําแนกเขาในฝายดํารงอยู  กลาวคือต้ัง 
อยู   ดวยสามารถแหงการต้ังม่ันแหงสติตามสมควรแกธรรมน้ัน   ฉะน้ัน 
ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน   จึงชื่อวา    ิติภาคิยา - อันเปนสวนแหงการ 
ดํารงอยู. 
            ธรรมท้ังหลายเหลาใด  จัดจําแนกเขาในฝายคุณวิเศษดวยสามารถ 
แหงการบรรลุคุณพิเศษในเบ้ืองบน     ฉะน้ัน   ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน 
จึงชื่อวา   วิเสสภาคิยา - อันเปนสวนแหงคุณพิเศษ. 
            ธรรมใด  ยอมชําแรก  ยอมทําลาย   กองโลภะ  โทสะ    โมหะ 
ซึ่งยังไมเคยจําแรก  ไมเคยทําลาย   ฉะน้ัน  ธรรมน้ันจึงชื่อวา  นิพ- 
เพธะ - ผูทําลาย   คือ  อรยิมรรค,  ธรรมท้ังหลายเหลาใด   ยอมจัด 
จําแนกเขาในฝายทําลายนั้น   ดวยสามารถแหงการต้ังข้ึนแหงสัญญามน- 
สิการอันสหรคตดวยนิพพิทา - ความเบ่ือหนาย   ฉะน้ัน  ธรรมท้ังหลาย 
เหลาน้ัน   จึงชื่อวา   นิพเพธภาคิยา - อันเปนสวนแหงความเบือ่ 
หนาย.  
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            คําวา  สพฺเพ   สงฺขารา -  สังขารท้ังปวง    ไดแก   ธรรมอัน 
เปนไปกับดวยปจจัยทั้งปวง.    ก็ธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   สังขตธรรม- 
ธรรมอันมีปจจัยปรุงแตงแลว.         ธรรมเหลาใดอันปจจัยทั้งหลาย 
ปรุงแตงข้ึน  ฉะนั้น   ธรรมเหลาน้ัน  จึงชื่อวา   สังขาร,   สังขารเหลาน้ัน    
นั่นแหละ  ทานกลาวใหแปลกออกไปวา  สังขตา  เพราะถูกปจจัยทั้งหลาย 
กระทําข้ึน.   รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ในอรรถกถาทาน 
กลาววา   อภิสังขตสังขาร    เพราะเกิดแตกรรม.     แมอภิสังขตสังขาร 
เหลาน้ัน     ก็ยอมสงเคราะหเขาใน  สังขตสังขาร    ดุจในคําเปนตนวา 
อนิจฺจา   วต  สงฺขารา - สงัขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ๑    ดังน้ี. 
            สังขารทั้งหลาย      องคธรรมไดแกกุศลอกุศลเจตนาในภูมิ ๓ ม ี
อวิชชาเปนปจจัย  มาแลวในคําเปนตนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรษุ 
บุคคลนี้   ตกอยูในอํานาจอวิชชา   ยอมตกแตงสังขารอันเปนบญุ 
แตบาป๒    ดงัน้ี   ชื่อวา   อภิสังขรณกสังขาร. 
            ความเพียรอันเปนไปทางกายและทางใจ        มาในคําเปนตนวา 
คติแหงอภิสังขารมีอยูเทาใด,    ก็ไปเทาน้ัน  เหมือนกับถูกตรึงต้ังอยู๓  ดังนี้ 
ชื่อวา   ปโยคาภิสังขาร. 
๑. ที. มหา. ๑๐/๑๔๗.     ๒. ส. นิ. ๑๖/๑๙๑.  ๓. อง. ติก. ๒๐/๔๕๔.  
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            วิตกวิจาร  ปรุงแตงวาจา  มาแลวในคําเปนตนวา  ดูกอนวิสาขะ- 
อุบาสกผูมีอายุ     เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ    วจีสังขารดับกอนแต 
นั้น   กายสังขารดับ   ตอไปจิตสังขารจึงดับ๑   ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   วจีสัง- 
ขาร.    
            อัสสาสะปสสาสะ - ลมหายใจเขาออก  ยอมตกแตงกาย   ฉะน้ัน 
จึงชื่อวา    กายสังขาร. 
            สัญญาดวย    เวทนาดวย    ยอมตกแตงจิต    ฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
จิตตสังขาร.   แตในที่นี้ทานประสงคเอา  สังขตสังขาร. 
            ชื่อวา   อนิจจา - ไมเท่ียง     เพราะอรรถวา   มีแลวกลบัไมมี. 
ชื่อวา   ทุกขา - เปนทุกข   เพราะอรรถวา   เบียดเบียน. 
            คําวา   สพฺเพ  ธมมฺา - ธรรมทั้งปวง   ทานกลาวรวมเอาพระ- 
นิพพานเขาไวดวย.  ชื่อวา  อนัตตา เพราะอรรถวา  ไมเปนไปในอํานาจ. 
            ในเมือ่ควรจะกลาววา  ทุกฺขสมุทโย  ทุกขฺนิโรโธ    ดังน้ี    ทาน 
ก็ทําใหเปนลิงควิปลาสเสียวา   ทุกฺขสมุทย  ทุกขฺนโิรธ  ดังนี้  ดจุใน 
คําเปนตนวา   อิท  ทุกฺข   อริยสจฺจ   ดงัน้ี  แตพระอริยะเจาท้ังหลายมี  
พระพุทธเจาเปนตน   ยอมแทงตลอด    ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา   อริย- 
สจฺจานิ     อริยสัจทั้งหลาย   ดังนี้. 
            ชื่อวา   อริยสัจ   เพราะเปนสัจจะของพระอริยเจาดุจดังที่พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
๑. ม. มู. ๑๒/๕๑๐.  
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                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสัจ ๔ เหลาน้ี ฯลฯ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจ ๔ เหลาน้ีแล   พระ- 
            อริยเจาท้ังหลายยอมแทงตลอด,         เพราะฉะนั้น  
            จึงเรยีกกวา   อริยสัจ.  
            ชื่อวา   อริยสัจ  เพราะสําเร็จความเปนอริยะ  เพราะตรัสรูพรอม 
เฉพาะซึ่งอริยสัจท้ังหลายเหลาน้ัน    ดจุดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   พระตถาคตเปนพระอริยะในโลก    พรอมทั้ง 
            เทวโลก   ฯลฯ  พรอมทั้งเทวดาและมนุษย,  เพราะ 
            ฉะนัน้  จึงเรียกวา   อริยสัจ๑. 
            และชื่อวา    อริยสัจ     เพราะเปนสัจจะอันประเสริฐ      ดุจดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ตถาคต  อรหันตสัมมาสมัพุทธเจา     เพราะ 
            ตรัสรูพรอมเฉพาะซ่ึงอริยสัจ  ๔   เหลาน้ีแล     ตาม 
            ความเปนจริง        เพราะฉะน้ันบัณฑิตจึงเรียกวา 
            อริยะ๒. 
            คําวา   อริยานิ - อนัประเสริฐ   คือ  ไมผิดเพ้ียน,   อธิบายวา 
ไมหลอกลวง.  ดุจดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๘.      ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๓.  
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                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ  ๔   เหลาน้ีแล 
            เปนของจริงแท      ไมแปรผัน      ไมเปนอยางอื่น,  
            เพราะฉะน้ัน   จึงเรียกวา   อรยิสัจ๑. 
            คําวา   สจฺจานิ - สัจจะทั้งหลาย     ความวา    หากจะถามวา 
อะไรเปนอรรถของสัจจะเลา ?   ก็มีคําตอบวา  ธรรมใดไมวิปริตดุจดังมายา  
เปนธรรมท่ีทําใหเขาใจผิดพลาด    ดุจพยับแดดเปนดุจตัวตนดวยการ 
คาดคะเนเอาของพวกเดียรถียหาสภาวะมิได     ยอมปรากฏแกผูพิจารณา 
ดวยปญญาจักษุ,    ธรรมเปนแล  เปนโคจรของอริยญาณ   โดยประการ 
แหง  สันติ - ความสงบ และ นิยยาน - การนําออก  จากแดนเกิด  
แหงความลําบาก   และโดยความเปนจริงอันไมวิปริต.   ความเปนจริงคือ 
ความแทความไมวิปริตนี้    พึงทราบวาเปนอรรถะของสัจจะ    ดุจลักษณะ 
แหงไฟ  และดุจปกติของโลก.   ความพิสดาร  ดจุดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุนั้นแหละ 
            เธอท้ังหลายพึงทําความเพียรเพ่ือรูตามเปนจริงวา นี้ 
            ทุกข  เปนของจรงิแท  ไมแปรผัน  ไมเปนอยางอื่น๒. 
๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๗.     ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 175 

อีกอยางหนึ่ง 
                             ทุกขเปนของทําใหลาํบาก    นอกจากทุกขไม  
            มีสิ่งใดทําใหลําบาก  สิ่งน้ีจึงเรยีกวาสัจจะ  เพราะ 
            นิยามวาทําใหลําบาก,    เวนจากส่ิงน้ันเสียแลว 
            ทุกขไมมีมาจากส่ิงอื่น    ดวยเหตุที่สิ่งน้ันเปนเหตุ 
            แหงทุกขโดยแนนอน  จึงเรียกสิ่งน้ันวาวิสัตติกา-  
                   คือตัณหาวาเปนสัจจะ,   ความสงบอ่ืนจากพระนิพ- 
                   พานไมมี   เพราะฉะน้ัน  ความดับทุกขจึงเปนความ 
            จริง    ดวยเหตุที่พระนิพพานน้ันเปนความดับทุกข 
            อยางแนนอน.   ทางนําออกนอกจากอริยมรรคไมม ี
            เพราะฉะน้ัน       อริยมรรคจึงเปนความจริง  เพราะ 
            เปนความนําออกอยางแทจริง,        เพราะเหตุนั้น 
            บณัฑิตท้ังหลายจึงไดกลาววา   ความเปนจริงอันไม 
            วิปลาสจากความจริง     ในธรรมแมทั้ง  ๔  มีทุกข 
            เปนตน   วาเปนอรรถะแหงสัจจะเปนพิเศษ   ดังน้ี. 
            ก ็  สจัจะ    ศัพทนี้    ยอมปรากฏในอรรถเปนอเนก   คือ 
            ยอมปรากฏในอรรถวา  วาจาสัจจะ  ไดในคําเปนตนวา  บุคคล 
พึงกลาวความจริง  ไมพึงโกรธ๑ดังน้ี. 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๗.  
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            ยอมปรากฏในอรรถวา   วิรติสัจจะ    ไดในคําเปนตนวา   และ 
สมณพราหมณทั้งหลายต้ังอยูแลวในสัจจะ๑   ดังน้ี. 
            ยอมปรากฏในอรรถวา  ทิฏฐิสจัจะ   ไดในคําเปนตนวา   พวก 
มีทิฏฐิตางกัน   ยอมกลาวสัจจะวาสิ่งนี้แหละของจริง   พวกน้ันจะเรียกวา 
เปนผูฉลาดเหมือนกันหมดหรืออยางไร๒ ?   ดังน้ี.   
            ยอมปรากฏในอรรถวา  ปรมัตถสัจจะ    คือนิพพาน  และมรรค 
ในคําเปนตนวา   สัจจะมีเพียงอยางเดียว   สัจจะท่ี ๒ ไมมี    ซึ่งเปนเหตุ 
ใหผูรูโตเถียงกัน๓. 
            ยอมปรากฏใน   อริยสัจ  ในคําเปนตนวา   สัจจะ ๔  เปนกุศล 
เทาไร ? เปนอกุศลเทาไร๔ ?  ดังน้ี. แมในที่นี้    สจัจ  ศัพทนี้นัน้  ยอมเปน 
ไปในอรรถวา   อริยสัจ   ฉะน้ีแล. 
                                อรรถกถาพรรณนาแหงวิสัชนุทเทส 
                           อันทานสงเคราะหแลวในนิทเทสวาระ  จบ 
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๓๕๘.     ๒.-๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๙.    ๔. ขุ. ป. ๓๑/๕๕๑.  
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                                อภิญเญยยนิทเทส 
            [๒]     ปญญาอันเปนเครื่องทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว  คือ เปน 
เครื่องรูชัดซึ่งธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา    ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง      เปน  
สุตมยญาณอยางไร  ?  
            ธรรมอยางหน่ึงควรรูยิ่ง  คือ  สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร   
            ธรรม  ๒   ควรรูยิ่ง   คือ   ธาตุ  ๒  
            ธรรม  ๓   ควรรูยิ่ง   คือ   ธาตุ  ๓ 
            ธรรม  ๔   ควรรูยิ่ง   คือ   อรยิสัจ ๔ 
            ธรรม  ๕   ควรรูยิ่ง   คือ   วิมตุตายนะ  ๕ 
            ธรรม  ๖    ควรรูยิ่ง   คือ   อนุตตริยะ  ๖ 
            ธรรม   ๗   ควรรูยิ่ง   คือ   นิททสวัตถุ - เหตุที่พระขีณาสพนิพ- 
พานแลวไมปฏิสนธิอีกตอไป  ๗  
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                   ธรรม ๘   ควรรูยิ่ง   คือ  อภิภายตนะ-อารมณแหงญาณอันฌายี 
บุคคลครอบงําไว  ๘ 
            ธรรม  ๙  ควรรูยิง่   คือ   อนุปพุพวิหาร  ๙ 
            ธรรม  ๑๐  ควรรูยิ่ง  คือ   นิชชรวัตถุ - เหตุกําจัดมิจฉาทิฏฐิ 
เปนตน  ๑๐.    
            [๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมชาติทั้งปวงควรรูยิ่ง   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ก็ธรรมชาติทั้งปวงควรรูยิ่ง    คืออะไร ?   คือ   ตา   รูป 
จักขุวิญญาณ  จักขุสัมผัส    สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   หรือแมอทกุขมสุข- 
เวทนา ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย   (แตละอยาง ๆ)  ควรรูยิ่ง 
หู  เสียง  ฯลฯ  จมูก    กลิน่ ฯลฯ  ลิ้น  รส  ฯลฯ  กาย  โผฏฐัพพะ 
ฯลฯ ใจ  ธรรมารมณ  มโนวิญญาณ  มโนสัมผัส  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา 
หรือแมอทุกขมสุขเวทนา  ที่เกิดข้ึน  เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  ควร 
รูยิ่งทุกอยาง. 
            [๔]    รูป   เวทนา  สัญญา   สังขาร   วิญญาณ  จักขุ   โทตะ 
ฆานะ   ชิวหา   กาย  ใจ   รูป  เสียง  กลิ่น   รส    โผฏฐัพพะ   ธรรมา-  
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รมณ    จักขุวิญญาณ    โสตวิญญาณ    ฆานวิญญาณ    ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ     มโนวิญญาณ    จักขุสมัผัส    โสตสัมผัส     ฆานสัมผัส  
ชิวหาสัมผัส    กายสัมผัส    มโนสัมผัส    จักขุสัมผัสสชาเวทนา    โสต 
สัมผัสสชาเวทนา  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กาย- 
สัมผัสสชาเวทนา     มโนสัมผัสสชาเวทนา    รูปสญัญา    สัททสัญญา 
คันธสัญญา   รสสัญญา  โผฏฐัพพสูญญา   ธรรมสัญญา   รูปสญัเจตนา  
สัททสัญเจตนา    คันธสัญเจตนา   รสสัญเจตนา    โผฏฐัพพสัญเจตนา 
ธรรมสัญเจตนา   รูปตัณหา    สัททตัณหา   คันธตัณหา    รสตัณหา   
โผฏฐัพพตัณหา   ธรรมตัณหา  รูปวิตก   สัททวิตก  คันธวิตก   รสวิตก 
โผฏฐัพพวิตก    ธรรมวิตก   รูปวิจาร    สัททวิจาร   คันธวิจาร   รสวิจาร 
โผฏฐัพพวิจาร   ธรรมวิจาร   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
            [๕]    ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ    เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อากาสธาตุ 
วิญญาณธาตุ   ปฐวีกสิณ  อาโปกสิณ  เตโชกสิณ   วาโยกสิณ   นลีกสิณ  
ปตกสิณ   โลหิตกสิณ    โอทาตกสิณ    อากาสกสิณ    วิญญาณกสิณ 
ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
            [๖]    ผม   ขน  เลบ็  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น   กระดูก  เยื่อ 
ในกระดูก.   มาม   หัวใจ   ตับ  พังผืด   ไต    ปอด   ไสใหญ   ไสนอย  
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อาหารใหม   อาหารเกา    ดี   เสลด    หนอง   เลือด    เหง่ือ   มนัขน 
น้ําตา   เปลวมัน     น้ําลาย   น้ํามูก  ไขขอ   มูตร    สมองศีรษะ   ควรรู 
ยิ่งทุกอยาง.  
            [๗]    จักขวายตนะ    รูปายตนะ    โสตายตนะ     สัททายตนะ 
ฆานายตนะ    คันธายตนะ    ชิวหายตนะ    รสายตนะ    กายายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ  มนายตนะ   ธรรมยตนะ  จักขุธาตุ   รูปธาตุ  จักขุ-  
วิญญาณธาตุ   โสตธาตุ  สัททธาตุ  โสตวิญญาณธาตุ   ฆานธาตุ  คันธธาตุ 
ฆานวิญญาณธาตุ    ชิวหาธาตุ   รสธาตุ   ชิวหาวิญญาณธาตุ   กายธาตุ 
โผฏฐัพพธาตุ   กายวิญญาณธาตุ   มโนธาตุ  ธรรมธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ 
จักขุนทรีย   โสตินทรีย   ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย  มนินทรีย 
ชีวิตินทรีย   อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย  สุขินทรีย   ทกุขินทรีย   โสมนัส- 
สินทรีย   โทมนัสสินทรีย   อุเบกขินทรีย    สัทธินทรีย    วีริยินทรีย 
สตินทรีย     สมาธินทรีย     ปญญินทรยี  อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
(อินทรียของผูปฏิบัติดวยมนสิการวา   เราจักรูธรรมท่ียังไมรู   อินทรีย 
น็เปนชื่อของโสดาปตติมรรคญาณ)    อัญญินทรีย    ( อินทรียของผูรู 
จตุสัจธรรมดวยมรรคนั้น    อินทรียนี้เปนชื่อของญาณในฐานะ  ๖  คือ 
โสดาปตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ)  อัญญาตาวินทรีย  (อินทรียของพระ-  
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ขีณาสพผูรูจบแลว    อินทรียนี้เปนชือ่ของอรหัตผลญาณ)     ควรรูยิ่ง 
ทุกอยาง. 
            [๘]    กามธาตุ  รปูธาตุ  อรูปธาตุ   กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 
สัญญาภพ     อสัญญาภพ     เนวสัญญานาสัญญาภพ  เอกโวการภพ 
จตุโวการภพ  ปญจโวการภพ  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌาน  จตุตถฌาน 
ควรรูยิ่งทุกอยาง.   
            [๙]    เมตตาเจโตวิมุตติ    กรณุาเจโตวิมุตติ   มุทิตาเจโตวิมุตติ 
อุเบกขาเจโตวิมุตติ   อากาสานัญจายตนสมาบัติ    วิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ    เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ     อวิชชา 
สังขาร    วิญญาณ    นามรูป     สฬายตนะ   ผัสสะ   เวทนา    ตัณหา 
อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรา  มรณะ   ควรรูยิ่งทุกอยาง.  
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                        ๒.  อรรถกถาอภิญเญยยนิทเทส 

                             วาดวย   อภิญเญยยธรรม 
            ๒]   บัดนี้    พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดแสดงนิทเทสวารมี 
อาทิวา   กถ  อิเม  ธมมฺา  อภิฺเยฺย - ธรรมทั้งหลายเหลาน้ีควร 
รูยิ่ง      อยางไร ?  ดังนี้      ก็เพ่ือจะแสดงธรรมอันทานรวบรวมไวใน 
วิสัชนุทเทส    เปนประเภท ๆ ไป.   
            ในคําเหลาน้ัน   พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดยกวิสัชนาขอละ 
๑๐  ๆ   ต้ังแตดนดวยสามารถแหงเอกนิทเทสเปนตนไป   ในคําทั้ง  ๕  มี 
คําแสดงธรรมท่ีควรรูยิ่งเปนตน   ข้ึนแสดงเทียบเคียง โดยปริยายแหง 
ทสุตตรสูตร. 
 
                                        อรรถกถาเอกนิทเทส 
                                            วาดวย  อาหาร 
            บรรดาคําท้ัง ๕ นั้น  ในเบื้องแรก   คําวา   สพฺเพ   สตฺตา- 
สัตวทั้งปวง   ในอภิญเญยยนิทเทส  ไดแก  สัตวทัง้หลายท้ังปวง  ใน 
ภพทั้งปวง  คือในกามภพเปนตน   ในสัญญาภพเปนตน  และในเอกโว- 
การภพเปนตน.  
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            คําวา  อาหารฏ ิติกา - มอีาหารเปนที่ต้ัง   ความวา   การดํารง 
อยูของสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน  เพราะอาหาร   ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อาหา- 
รฏ ิติกา -  มีอาหารเปนท่ีต้ัง. 
            ก็ในคําวา   ิติ -  การดํารงอยูนี้   ทานประสงคเอา  ความมีอยู 
ในขณะของตน.    
            ชื่อวา   อาหาร   เพราะเปนเหตุแหงการดํารงอยูแหงสัตวทั้งปวง 
เปนธรรมอันหน่ึง     เปนธรรมควรรูดวยปญญาอันยิ่ง.      ครัน้รูปจจัย 
แลว    ก็เปนอันรูปจจยุปบัน - ธรรมเกิดแตปจจัย     เพราะปจจัยและ 
ปจจยุปบันทั้ง  ๒  นั้นเพงความอาศัยกันและกัน.     ญาตปริญญา    เปน 
อันทานกลาวแลวดวยคํานั้น. 
            ถามวา   ก็เม่ือเปนอยางนั้น    คําใดท่ีทานกลาวไววา    อสัญญ- 
สัตตาเทวา - อสัญญสัตตาพรหม    ไมมีเหตุ    ไมมอีาหาร    ไมมีผัสสะ๑ 
ดังน้ีเปนตน   คําน้ันจะมิผิดไปหรือ  ?     
            ตอบวา    คําที่ทานกลาวนั้นไมผิด    เพราะฌานเปนอาหารของ  
อสัญญสัตตาเทวาเหลาน้ัน. 
            ถามวา   ถึงแมเปนอยางนั้น    คําน้ีวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อาหารท้ังหลาย   ๔   เหลาน้ี  เพ่ือความต้ังอยูแหงสัตวผูเกิดแลว   เพ่ือ 
อนุเคราะหแกเหลาสัมภเวสี. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๙๙.  
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            อาหาร   ๔  เปนไฉน  ?   คือ   กพฬีการาหาร - อาหารคือคําขาว 
เปนอาหารหยาบหรือละเอียด,   ผัสสะ - อาหารคือผัสสะ    เปนที่  ๒, 
มโนสัญเจตนา - อาหารคือเจตนา    เปนที่  ๓,   วิญญาณ - อาหารคือ 
วิญญาณ  เปนที่๑ ๔  ดังน้ี   ก็ยอมผิด.  
            ตอบวา   ถึงแมคําน้ันก็ไมผิด.   เพราะในพระสูตร    ตรัสไวโดย 
นิปริยายวา  ธรรมทั้งหลายมีอาหารเปนลักษณะแล    ชื่อวา   อาหาร 
แตในที่นี้ตรัสโดยปริยายวา   ปจจัยชื่อวา   อาหาร.    เพราะสังขตธรรม 
ทั้งปวง   ไดปจจัย    ยอมควร     ก็ปจจัยนั้นยอมยังผลใด ๆ  ใหเกิดข้ึน 
ชื่อวายอมนํามาซึ่งผลน้ัน ๆ.    เพราะฉะนั้น   ทานจึงเรียกวา   อาหาร.  
ดวยเหตุนั้นน่ันแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา 
                             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมอวิชชา   เราก ็
            กลาววามีอาหาร  มิไดกลาววา   ไมมีอาหาร   ดูกอน 
            ภิกษุทั้งหลาย   กอ็ะไรเปนอาหารของอวิชชา, 
            ควรกลาววานิวรณ ๕ เปนอาหารของอวิชชา.  ดูกอน 
            ภิกษุทั้งหลาย  แมนิวรณ  ๕  เราก็กลาววามีอาหาร 
            มิไดกลาววาไมมีอาหาร,    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก ็
            อะไรเลาเปนอาหารของนิวรณ  ๕. ฯลฯ  ควรกลาววา 
            อโยนิโสมนสิการเปนอาหารของนิวรณดังน้ีเปน๒ตน. 
            อาหารดังกลาวแลวน้ี   ประสงคแลวในที่นี้. 
๑.  ส. นิ. ๑๖/๒๘.        ๒. องฺ ทสก. ๒๔/๖๑.  
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            ครั้นถือเอาอาหารคือปจจัยแมนี้      อาหารท้ังโดยปริยาย     และ 
อาหารท้ังโดยนิปริยาย   ก็เปนอันถือเอาทั้งหมด.   
            ในคําน้ัน    ปจจยาหาร    ยอมไดในอสัญญภีพ.     จริงอยูเมื่อ 
พระพุทธเจายังมิไดเสด็จอุบัติข้ึน     พวกท่ีบวชเปนเดียรถียทําบริกรรม 
ในวาโยกสิณ   ยังจตุตถฌานใหเกิดข้ึนออกจากฌานน้ันแลว   ก็เห็นวา 
จิตน้ี   เปนของนาติเตียนมาก  ความไมมีจิตเสียเลย  เปนการดี.  เพราะ 
ทุกขมีการฆาและจองจําเปนตน   ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยจิต,    เมื่อไมมี 
จิตทุกขนั้นก็ยอมไมมี  เพราะฉะนั้นจึงเกิดความยินดีพอใจ ฌานไมเสื่อม 
ทํากาละแลวเกิดในอสัญญีภพ.  ผูใดต้ังอยูในอิริยาบถใดในมนุษย  ผูนั้น 
ก็ยอมเกิดดวยอิริยาบถนั้นสถิตอยูตลอด ๕๐๐ กัป.  เปนเหมือนนอน นั่ง 
หรือยืนตลอดกาลยาวนานมีประมาณเพียงน้ัน.   กป็จจยาหารยอมไดแก 
สัตวทั้งหลายเหลาน้ัน.  เพราะสัตวเหลาน้ันเจริญฌานใดแลวเกิด   ฌาน 
นั้นก็เปนปจจัยแกสัตวทั้งหลายเหลานั้น  เหมือนลูกศรท่ียิงไปดวยกําลัง 
แหงสายธนู    กําลังสายธนูมีกําลังเพียงใด     ก็ไปไดเพียงนั้น    ฉันใด  
กําลังฌานปจจัยมีประมาณเพียงใด     ก็สถิตอยูไดเพียงนั้น     ฉันนั้น. 
เมื่อกําลังฌานปจจัยสิ้นแลว    สัตวเหลาน้ันก็จุติ   ดุจลูกศรท่ีมกีําลังส้ิน 
แลวฉะนั้น. 
            สวนสัตวเหลาใดเปนผูเกิดในนรก    สัตวเหลาน้ันทานกลาววา 
ไมเปนผูมีชีวิตอยูดวยความเพียร   ไมเปนผูมีชีวิตอยูดวยผลแหงบุญเลย,  
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อะไรเปนอาหารของสัตวเหลาน้ันเลา ?       กรรมน่ันแลเปนอาหารของ 
สัตวเหลาน้ันดังนี้.    
            ถามวา   อาหารมี ๕  อยางหรือ ?   ตอบวา  คําน้ีไมพึงกลาววา 
มี ๕   หรือมิใช ๕   ดังน้ี.   วาทะวา   ปจจัยเปนอาหาร    ทานกลาวไว 
แลวมิใชหรอื   เพราะเหตุนั้น   สัตวเหลาน้ันเกิดในนรกดวยกรรมใด, 
กรรมน้ันนั่นแหละเปนอาหารของสัตวเหลาน้ัน    เพราะเปนปจจัยแหง 
การดํารงอยู.  คําน้ีทานกลาวหมายเอาคําใด   คําน้ันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวแลววา   ก็สัตวนรกยังไมทํากาละตราบเทาท่ีบาปกรรมยังไม 
สิ้น๑. 
            เพราะฉะนั้น   คําวา   อาหารฏ ิติกา - มีอาหารเปนที่ต้ัง   จึง 
มีความวา  มีปจจัยเปนที่ต้ัง.   กใ็นคําน้ีวา  เพราะปรารภกพฬกีาราหาร 
ไมพึงทําการกลาวใหแตกตางกันไป    เพราะวา     ถึงแมน้ําลายท่ีเกิดใน 
ปากก็สําเร็จกิจเปนอาหารแกสัตวเหลาน้ันใด.   จรงิอยู   น้ําลายก็เปน 
ปจจัยแกพวกเกิดในนรกซึ่งเสวยทุกขเวทนา  และแกพวกเกิดในสวรรค 
ซึ่งเสวยสุขเวทนา. 
            ในกามภพมีอาหาร  ๔  โดยตรง,   ในรูปภพและอรูปภพ   เวน 
อสัญญีภพเสีย   นอกน้ันมีอาหาร  ๓.  อสัญญีภพและภพนอกน้ีเปน   ม ี
ปจจยาหาร    ดวยประการฉะน้ี     เพราะเหตุนั้น    สัตวทั้งหลายทั้งปวง 
เปนผูมีอาหารเปนที่ต้ัง   ดวยอาหารดังกลาวมาแลวน้ี. 
๑. องฺ.ติก. ๒๐/๔๒๗.  
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            คําวา  สพฺเพ  สตฺตา - สัตวทั้งหลายท้ังปวง  เปน  บุคลา- 
ธิฏฐานธรรมเทสนา,   อธิบายวา   สังขารทั้งหลายทั้งปวง    จรงิอยู 
เทสนาของพระผูมีพระภาคเจามี  ๔  อยาง  ดวยสามารถแหงธรรมะ   และ 
บุคคล  คือ  
            ธรรมาธิฏฐานธรรมเทสนา  ๑  
            ธรรมธิฏฐานบุคคลเทสนา   ๑ 
            บุคลาธิฏฐานบุคคลเทสนา  ๑ 
            บุคลาธิฏฐานธรรมเทสนา  ๑. 
            ธรรมาธิฏฐานธรรมเทสนา    เชนเทสนาวา    ดูกอนภกิษุ  
ทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยางหน่ึง ที่อบรมแลว 
ยอมควรแกการงาน  เหมือนจิต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตท่ีอบรม 
แลว   ยอมควรแกการงาน๑. 
            ธรรมธิฏฐานบุคลเทสนา      เชนแสดงวา     ดูกอนภิกษ-ุ 
ทั้งหลาย   ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   จะพึงยึดถือสังขารไร ๆ 
โดยความเปนของเที่ยงน้ัน  มิใชฐานะ  มิใชโอกาสที่จะมีได๒. 
๑. องฺ.เอกก. ๒๐/๒๓.           ๒. องฺ.เอกก. ๒๐/๑๕๓.  
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            บุคลาธิฏฐานบุคลเทสนา  เชนแสดงวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึน้ในโลก       ยอมเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  เพ่ือควานสุขแตชนเปนอันมาก    เพ่ือ 
อนุเคราะหแกชาวโลก   เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกลู  เพ่ือความสุข  
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย๑. 
            บุคลาธิฏฐานธรรมเทสนา เชนแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
ความปรากฏขึ้นแหงจักษใุหญยอมม ี  เพราะความปรากฏขึ้นแหง  
บุคคลคนเดียว๒. 
            ในเทสนา ๔ เหลาน้ัน   ในที่นี้    ทานประสงคเอา      บุคลา- 
ธิฏฐานธรรมเทสนา.  ควรทราบวา  ทานแสดงศัพทคือ   ธรรมะ  ดวย 
สัตตะศัพท   เพราะมุงธรรมเทาน้ัน        ต้ังแตตนจนถึงหมวด  ๑๐, อีก 
อยางหน่ึงพึงทราบวา  ทานแสดงศัพทคือ  สัตตะ  โดยวิเศษ  เพราะพึงเขา 
ไปใครครวญ  ธรรม อันนับเนื่องในสันดานของสัตวไดตามสภาวะดวย 
ญาณอันยิ่ง   หรือควรทราบวา สังขารท้ังหลาย ทานกลาววา สัตว โดย 
ผโลปจารนัย   เพราะเปนเพียงบัญญัติวาสัตวดังนี้     ก็เพราะอาศัยสังขาร 
ทั้งหลาย.    สัตวไร  ๆ  ชือ่วา   ต้ังอยูดวยปจจัยนั้นไมมีเลย   ในท่ีไหน ๆ 
๑. องฺ. เอกก. ๒๐/๑๙๒.      ๒. องฺ.เอกก. ๒๐/๑๔๔.  
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ก็มีแตสังขารท้ังน้ัน,  แตทานเรียกอยางนี้  ดวยสามารถแหงโวหาร. 
ญาตปริญญา   เปนอันทานกลาวไวดวยคําน้ี  ดวยประการฉะน้ี.  
                                 อรรถกถาทุกนิทเทส 
                                       วาดวย  ธาตุ ๒  
            คําวา   เทฺว  ธาตุโย - ธาตุ  ๒   ไดแก   สังขตธาตุ ๑  อสังขต- 
ธาตุ  ๑. 
            บรรดาธาตุทั้ง ๒ นั้น  ขันธ  ๕  อันปจจัยเปนอเนกปรุงแตง 
แลว  ชื่อวา  สังขตธาตุ,   พระนิพพานอันปจจัยอะไรๆ  ปรุงแตงไมได 
แลว  ชื่อวา  อสังขตธาตุ. 
 
                                    อรรถกถาติกนิทเทส 
                                          วาดวย  ธาตุ  ๓ 
            คําวา  ติสฺโส  ธาตุโย - ธาตุ ๓  ไดแก  กามธาตุ  ๑. รูปธาตุ  ๑, 
อรูปธาตุ ๑. 
            บรรดาธาตุทั้ง ๓ นั้น   กามธาตุเปนไฉน  ? 
            ในเบือ้งตํ่ามีอเวจีนรกเปนที่สุด,  ในเบื้องบนมีปรนิมมิตวสวัตดี  
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เทวโลกเปนที่สุด   ขันธ  ธาตุ   อายตนะ   รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
และวิญญาณ     ที่ทองเท่ียวไปในระหวางน้ี     ที่นบัเนื่องในระหวางน้ี, 
นี้เรียกวากามธาตุ๑.    
            บรรดาธาตุทั้ง ๓ นั้น   รูปธาตุเปนไฉน ? ในเบื้องตํ่ามีพรหม- 
โลกเปนที่สดุ    ในเบื้องบนมีอกนิฏฐพรหมโลกเปนที่สุด     สภาวธรรม 
ทั้งหลายคือจิตและเจตสิก   ของบุคคลผูเขาสมาบัติก็ดี   ของผูเกิดแลวก็ดี 
ของผูอยูดวยสุขวิหารธรรมในปจจุบันก็ดี   ที่ทองเท่ียวไปในระหวางน้ี 
นับเนื่องในระหวางนี้,   นี้เรียกวารูปธาตุ๒. 
            บรรดาธาตุทั้ง ๓ นั้น   อรูปธาตุเปนไฉน  ?   ในเบื้องตํ่ามีอากา- 
สานัญจายตนะพรหมโลกเปนที่สุด    ในเบื้องบนมีเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะพรหมโลกเปนที่สดุ      สภาวธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกของ 
ผูเขาสมาบัติก็ดี  ของผูเกิดแลวก็ดี  ของผูอยูดวยสุขวิหารธรรมในปจจุบัน 
ก็ดี    ที่ทองเท่ียวไปในระหวางน้ี     นบัเนื่องในระหวางน้ี,    นี้เรียกวา 
อรูปธาตุ๓. 
            แตในอรรถกถา    ทานกลาววา    กามภพ    ชื่อวา    กามธาตุได 
ขันธ ๕,  รูปภพ  ชื่อวา  รปูธาตุ  ไดขันธ  ๕,   อรูปภพ  ชื่อวา   อรูปธาตุ 
ไดขันธ  ๔.   นี้   ประกอบโดยปริยายแหงทสุตตรสูตร.  
๑. อภิ.วิ. ๓๕/๑๒๒.     ๒. อภิ.วิ. ๓๕/๑๒๔.     ๓. อภิ.ส. ๓๔/๘๓๐.  
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                   สวนในปริยายแหงสังคีติสูตรวา  ถึงแมธาตุทั้งหลายที่ทานกลาวไว 
วา  กุสลธาตุมี  ๓  คือ  เนกขัมธาตุ  ๑, อัพยาปาทธาตุ ๑, อวิหิงสา- 
ธาตุ  ๑.  ธาตุ ๓ อ่ืนอีก    คือ   รูปธาตุ  ๑    อรูปธาตุ  ๑    นิโรธธาตุ ๑. 
ธาตุ  ๓ อ่ืนอีก    คือ    หนีาธาตุ ๑    มัชฌิมาธาตุ  ๑     ปณีตาธาตุ ๑๑. 
ก็ยอมประกอบในที่นี้.    
            ความตรึก   ความตรึกตรอง   อันประกอบดวยเนกขัมมะ   ฯลฯ 
สัมมาสังกัปปะ    นี้เรียกวา     เนกขัมธาตุ,    กุสลธรรมแมทั้งหมด    ก ็
เรียกวา   เนกขัมธาตุ. 
            ความตรึก   ความตรึกตรอง   อันประกอบดวยอัพยาปาทะ   ฯลฯ 
สัมมาสังกัปปะ    เรียกวา    อัพยาปาทธาตุ,    ความมีไมตรี    อาการท่ีมี 
ไมตรี    สภาพที่มีไมตรี    ในสัตวทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติ  นี้เรียกวา 
อัพยาปาทธาตุ. 
            ความตรึก    ความตรึกตรอง    อันประกอบดวยอวิหิงสา  ฯลฯ 
สัมมาสังกัปปะ   เรียกวา   อวิหิงสาธาตุ,    ความกรุณา    อาการท่ีกรุณา 
สภาพที่กรุณา   ในสัตวทัง้หลาย กรุณาเจโตวิมุตติ  นี้เรียกวา  อวิหิงสา- 
ธาตุ๒. 
            รูปธาตุและอรูปธาตุไดกลาวไวแลวแล.      นิพพาน      เรียกวา 
นิโรธธาตุ.   อกุสลจิตตุปบาท ๑๒   เรยีกวา   หีนาธาตุ,   ธรรมท่ีเปนไป 
๑. ที.ปา. ๑๑/๒๒๘.         ๒. อภิ.วิ. ๓๕/๑๒๒.  
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ในภูมิ ๓  ที่เหลือ   เรียกวา   มชัฌิมาธาตุ,    โลกุตรธรรม ๙ เรยีกวา 
ปณีตาธาตุ.  ก็ธรรมแมทัง้หมด    เรยีกวา  ธาตุ     เพราะอรรถวา 
ไมใชชีวะ.  
 
                                    อรรถกถาจตุกนิทเทส 
                                      วาดวย อริยสัจ  ๔  
            คําวา   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ - อริยสัจ  ๔  ไดแก   ทุกขอริย- 
สัจ ๑,  ทุกขสมุทยอริยสัจ  ๑,   ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑,   ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาอริยสัจ  ๑.      วรรณนาแหงอริยสัจ  ๔  เหลาน้ี       จักมีแจงใน 
วิสัชนาแหงสัจจะแล. 
 
                                       อรรถกถาปญจกนิทเทส 
                                       วาดวย  วิมุตตายตนะ  ๕ 
            คําวา    ปฺจ    วมิุตฺตายตนานิ - วิมุตตายตนะ  ๕  ความวา 
เหตุแหงการพน  ๕  ประการเหลาน้ี     คือ    การสดับธรรมเทสนาที่ผูอ่ืน 
แสดงเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน  ๑,  การแสดงธรรมตามท่ีตนไดสดับ 
มาแลวเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกคนเหลาอ่ืน ๑,   การสาธยายธรรมที่ตน 
ไดสดับมาแลว   ๑,    การตรึกถึงธรรมตามท่ีไดสดับมาแลวดวยใจ   ๑,  
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อารมณอันสมควรแกสมถกรรมฐาน  ๔๐ ม ี กสิณ  ๑๐  อสุภะ ๑๐ 
เปนตน ๑. 
            ดุจดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
                             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระศาสดาหรือเพ่ือน 
            สพรหมจาร ี      ผูต้ังอยูในฐานะควรแก   การเคารพ  
            แสดงธรรมแกภกิษุในธรรมวนิัยน้ี    ภิกษนุั้นยอม 
            เขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้นตามท่ีพระศาสดา 
            หรือเพ่ือนสพรหมจารี   ผูต้ังอยูในฐานะควรแกการ 
            เคารพ  แสดงธรรมแกภิกษ,ุ   เมื่อภิกษุนั้น   เขาใจ 
            อรรถ  เขาใจธรรม  ก็ยอมเกิดความปราโมทย,  เมื่อ 
            เกิดความปราโมทยแลว    ปติกย็อมเกิด,    เมื่อใจ 
            สหรคตดวยปติ   กายยอมสงบ,   ผูมีกายสงบก็ยอม 
            เสวยสุข,   เมื่อมีสขุจิตยอมต้ังมั่น,    นี้เปนวิมุต- 
            ตายตนะขอท่ี  ๑. 
                             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  พระ-  
            ศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจาร ี   ผูต้ังอยูในฐานะควร 
            แกการเคารพรูปใดรูปหนึ่ง    ยอมไมไดแสดงธรรม 
            แกภกิษุเลย   แตวา  ภิกษุยอมแสดงธรรมตามท่ีได  
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            สดับมา     ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกคนเหลาอื่นโดย 
            พิสดาร  ภิกษุยอมเขาใจอรรถ   เขาใจธรรมในธรรม 
            นั้นทีภ่ิกษุแสดงธรรมตามท่ีไดสดับมา    ตามท่ีได 
            เลาเรยีนมาแกคนเหลาอื่นโดยพิสดาร      เมื่อภิกษ ุ
            เขาใจอรรถ   เขาใจธรรม   ยอมเกิดปราโมทย  ฯลฯ  
            เมื่อมสีุข     จิตยอมต้ังมั่น.     นี้เปนวิมุตตายตนะ  
            ขอท่ี ๒. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  พระ- 
            ศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจาร ี   ผูต้ังอยูในฐานะควร 
            แกการเคารพรูปใดรูปหนึ่ง   กไ็มไดแสดงธรรมแก 
            ภิกษุ  แมภิกษุก็ไมไดแสดงตามท่ีไดสดับมา  ตามท่ี 
            ที่ไดเลาเรียนมาแกคนเหลาอื่นโดยพิสดาร     ก็แก 
            วาภกิษุยอมทําการสาธยายตามท่ีไดสดับมา   ตามท่ี 
            ไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร   ภิกษุยอมเขาใจอรรถ 
            เขาใจธรรมน้ัน    ตามท่ีภิกษสุาธยายธรรมตามท่ีได 
            สดับมา     ตามท่ีไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร     เมื่อ 
            ภิกษเุขาใจอรรถ   เขาใจธรรม    ยอมเกิดปราโมทย 
            ฯลฯ  เมื่อมีสขุ  จติยอมต้ังมั่น  นี้เปนวิมุตตา- 
            ยตนะขอท่ี  ๓.  
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                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  พระ- 
            ศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจาร ี   ผูต้ังอยูในฐานะควร 
            แกการเคารพรูปใดรูปหนึ่ง       ก็ไมไดแสดงธรรม 
            แกภกิษุ   ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับมา  
            ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกคนเหลาอื่นโดยพิสดาร แม 
            ภิกษกุ็ไมไดทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดสดับมา  
            ตามท่ีไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร   ก็แตวาภกิษุยอม 
            ตรึกตรองใครครวญธรรมตามท่ีไดสดับมา     ตามท่ี 
            ไดเลาเรียนมาดวยใจ   ภิกษุยอมเขาใจอรรถ    เขา 
            ใจธรรม  ยอมเกิดปราโมทย  ฯลฯ  เมือ่มีสขุ  จิต 
            ยอมต้ังมั่น    นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ี  ๔. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  พระ- 
            ศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจาร ี   ผูต้ังอยูในฐานะควร 
            แกการเคารพรูปใดรูปหนึ่ง    ก็ไมไดแสดงธรรมแก 
            ภิกษุ       ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับมา 
            ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกคนเหลาอื่นโดยพิสดาร 
            ภิกษกุ็ไมไดสาธยายธรรมตามที่ไดสดับมา   ตามท่ี 
            ไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร      แมภิกษุก็ไมไดตรึก- 
            ตรองใครครวญธรรมตามท่ีไดสดับมา     ตามท่ีได  
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            เลาเรยีนมาดวยใจ   ก็แตวาสมาธินิมิตอยางใดอยาง   
            หน่ึง    เธอเลาเรียนมาดวยดี     ทําไวในใจดวยดี 
            ทรงไวดวยดี   แทงตลอดดวยดี  ดวยปญญา  ภิกษ ุ
            ยอมเขาใจอรรถ  เขาใจธรรมน้ัน   ตามท่ีไดเลาเรียน 
            สมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงมาดวยดี    ทาํไวในใจ 
            ดวยดี  ทรงไวดวยดี   แทงตลอดดวยดี   ดวยปญญา  
            เมื่อภกิษุเขาใจอรรถ    เขาใจธรรม    ยอมเกดิความ 
            ปราโมทย    เมื่อเกิดปราโมทยแลว    ยอมเกิดปติ 
            เมื่อมใีจสหรคตดวยปติ   กายยอมสงบ   ผูมีกาย 
            สงบแลว    ยอมไดเสวยสุข    เมื่อมีสขุ   จิตยอม 
            ต้ังมัน่.   นี้เปนวมิุตตายตนะขอท่ี  ๕  ดังน้ีแล๑. 
 
                             อรรถกถาฉักกนิทเทส 
                                 วาดวย   อนุตริยะ 
            ในคําน้ีวา  ฉ  อนตฺุตริยานิ -  อนุตริยะ ๖ มคีวามวา   คุณ  
อันยิ่งกวาธรรมชาติเหลาน้ัน   ไมมี   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น    ชื่อวา 
อนุตระ  อนุตระนั่นแหละ  ชื่อวา  อนตุริยะ,    อธิบายวา  เปนธรรมชาติ 
อันประเสริฐ.   สมจริงดังพระดํารัสอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
๑. องฺ.ปฺจก. ๒๒/๒๖.  
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                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนตุริยะ ๖  ประการนี้. 
            ๖  ประการเปนไฉน ?  คือ -   
                   ๑.   ทัสนานุตรียะ - การเห็นอันประเสริฐ, 
                   ๒.   สวนานุตริยะ  - การฟงอันประเสริฐ, 
                   ๓.   ลาภานุตริยะ  - การไดอันประเสริฐ, 
                   ๔.   สิกขานตุริยะ  - การศึกษาอันประเสริฐ, 
                   ๕.   ปาริจริยานุตริยะ - การบํารุงอันประเสริฐ, 
                   ๖.   อนุสตานุตริยะ - อนุสติอันประเสริฐ. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก ็ทสันานุตริยะ  เปน 
            ไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลก 
            นี ้    ยอมไปเพ่ือจะดูชางแกวบาง,      มาแกวบาง, 
            แกวมณีบาง,  ของใหญของเล็ก,  หรือสมณพรหมณ 
            ผูเหน็ผิด,   ผูปฏิบัติผิด,     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
            ทัสนะมีอยู   เรามไิดกลาววา   ไมมี    ดูกอนภิกษ ุ
            ทั้งหลาย  ก็แตวา  ทัสนะนี้นั้นแล  เปนทัสนะอัน 
            เลว   เปนของชาวบาน    เปนของปุถุชน     มิใช 
            ของพระอริยะ     ไมประกอบดวยประโยชน   ไม  
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            เปนไปเพ่ือเบื่อหนาย     เพ่ือคลายกําหนัด     เพ่ือ   
            ความดับ  เพ่ือความสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือตรัสรู 
            เพ่ือพระนิพพาน  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  สวนบุคคล 
            ใดมสีัทธาต้ังมั่น     มีความรักต้ังมั่น     มีสทัธาไม 
            หว่ันไหว   มีความเลื่อมใสย่ิง    ยอมไปเพ่ือใจเห็น 
            ตถาคต  หรือสาวกของตถาคต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
            ไปเพ่ือความบริสทุธิ์แหงสัตวทั้งหลาย  เพ่ือกาว 
            ลวงความโศกและความร่ําไร   เพ่ือความดับสูญแหง 
            ทุกขและโทมนัส   เพ่ือบรรลญุายธรรม  เพ่ือทําให 
            แจงซึ่งพระนิพพาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ี 
            บุคคลผูมีสัทธาต้ังมั่น   มีความรักต้ังมั่น   มีสัทธา 
            ไมหว่ันไหว     มคีวามเลื่อมใสยิ่ง     ไปเหน็พระ- 
            ตถาคต   หรือสาวกของพระตถาคตน้ี    เราเรียกวา 
            ทัสนานุตริยะ.    ทัสนานุตริยะ    เปนดังน้ี. 
                   ก็  สวนานุตริยะ  เปนอยางไร  ?  ดูกอน 
            ภิกษทุั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี   ยอมไปเพ่ือ 
            ฟงเสียงกลองบาง    เสียงพิณบาง    เสียงเพลงบาง  
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            หรือเสียงสูง ๆ  ตํ่า ๆ       ยอมไปเพ่ือฟงธรรมของ 
            สมณพราหมณผูเห็นผิด  ผูปฏบิัติผิด  ดูกอนภิกษ ุ
            ทั้งหลาย   การฟงน้ีมีอยู   เรามไิดกลาววา  ไมม ี ก ็
            แตวาการฟงน้ี   เปนการฟงอันเลว   ฯลฯ     ไมเปน   
            ไปเพ่ือพระนิพพาน.   ดูกอนภกิษุทั้งหลาย  สวน  
            บุคคลใดแลมีสัทธาต้ังมั่น    มคีวามรักต้ังมั่น    ม ี
            สัทธาไมหว่ันไหว    มีความเลือ่มใสย่ิง     ยอมไป 
            เพ่ือฟงธรรมของตถาคต  หรอืของสาวกของตถาคต. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การฟงนี้ประเสริฐกวาการฟง 
            ทั้งหลาย     ยอมเปนไปเพ่ือความบริสุทธิแ์หงสัตว 
            ทั้งหลาย   ฯลฯ    เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน, 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีบคุคลผูมีสัทธาต้ังมั่น 
            มีความรักต้ังมั่น     มีสัทธาไมหว่ันไหว      มีความ 
            เลื่อมใสยิ่ง     ยอมไปฟงธรรมของตถาคตหรือของ 
            สาวกของพระตถาคตนี้  เราเรียกวา  สานานุตริยะ. 
            ทัสนานุตริยะ    สวนานุตริยะ     เปนดังน้ี. 
                   ก็  ลาภานุตรยิะ      เปนอยางไร  ?     ดูกอน 
            ภิกษุ     บุคคลบางคนในโลกน้ี     ยอมไดบุตรบาง  
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            ภรรยาบาง  ทรัพยบาง  หรือลาภมากบาง  นอยบาง 
            หรือไดสัทธาในสมณพราหมณผูเห็นผิด    ผูปฏิบัติ 
            ผิด.    ดูกอนภิกษทุั้งหลาย    ลาภคือการไดนี้มีอยู 
            เรามไิดกลาววา  ไมม.ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็   
            แตวา   ลาภคือการไดนี้เปนลาภเลว   ฯลฯ  ไมเปน  
            ไปเพ่ือพระนิพพาน.    ดูกอนภกิษุทั้งหลาย   สวน 
            บุคคลใดแล  เปนผูมีสัทธาต้ังมั่น    มีความรักต้ังมั่น 
            มีสัทธาไมหว่ันไหว   มีความเล่ือมใสย่ิง    ยอมได 
            สัทธาในพระตถาคต      หรือสาวกของพระตถาคต. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภคือการไดนี้เปนลาภอัน 
            ประเสริฐกวาลาภท้ังหลาย    ยอมเปนไปเพ่ือความ 
            บริสทุธิ์แหงสัตวทั้งหลาย   ฯลฯ   เพ่ือกระทําให 
            แจงซึ่งพระนิพพาน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ี 
            บุคคลผูมีสัทธาต้ังมั่น   มีความรักต้ังมั่น   มีสัทธา 
            ไมหว่ันไหว   มีความเล่ือมใสยิ่ง   ยอมไดสัทธาใน 
            พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตน้ี   เราเรียกวา 
            ลาภานุตริยะ.     ทสันานุตริยะ       สวนานุตริยะ 
            ลาภานุตริยะ   เปนดังน้ี.  
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                   ก็  สิกขานุตตริยะ  เปนอยางไร ? ดูกอน 
            ภิกษทุั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี  ยอมศึกษา 
            ศิลปะเกี่ยวกับชางบาง  มาบาง รถบาง  ธนูบาง 
            ดาบบาง  หรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นตํ่า  ยอมศึกษา   
            ตอสมณพราหมณผูมีความเห็นผิด  ผูปฏบิัติผิด 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การศึกษาน้ีมีอยู,  เรามิได 
            กลาววา  การศึกษาน้ีไมมี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
            ก็แตวาการศึกษาน้ัน    เปนการศึกษาที่เลว  ฯลฯ  
            ยอมไมเปนไปเพ่ือนิพพาน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
            สวนบุคคลใดมีสทัธาต้ังมั่น   มีความรักต้ังมั่น   ม ี
            สัทธาไมหว่ันไหว   มีความเลื่อมใสยิ่ง   ยอมศึกษา 
            อธิศลีบาง    อธิจติบาง    อธิปญญาบาง  ในธรรม 
            วินัยอันตถาคตประกาศแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
            การศึกษานี้ประเสริฐกวาการศึกษาทั้งหลาย  ยอม 
            เปนไปเพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย   ฯลฯ 
            เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน,  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
            ขอท่ีบุคคลผูมีสัทธาต้ังมั่น    มคีวามรักต้ังมั่น     ม ี
            สัทธาไมหว่ันไหว  มีความเลื่อมใสยิ่ง   ยอมศึกษา 
            อธิศลีบาง  อธิจิตบาง  อธิปญญาบาง  ในธรรมวินัย  
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            อันตถาคตประกาศแลวน้ี  เราเรียกวา  สิกขานุต- 
            ริยะ.  ทัสนานุตริยะ  สวนานุตริยะ  ลาภานุต- 
            ริยะ  สิกขานุตริยะ  เปนดังน้ี. 
                   ก็  ปาริจริยานุตริยะ  เปนอยางไร ?  ดูกอน 
            ภิกษทุั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี   ยอมบํารุง   
            กษัตริยบาง,  พราหมณบาง,  คฤหบดีบาง,  ก็หรือ 
            วา   ยอมบํารุงบคุคลชั้นสูงและตํ่า,   หรือยอมบํารุง 
            สมณพราหมณผูมีความเห็นผิด       ผูปฏบิัติผิด. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การบํารุงน้ีมีอยู    เรามิได 
            กลาววา  การบํารุงไมมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แต 
            การบํารุงน้ีแล   เปนการบํารุงอันเลว ฯลฯ      ไมเปน 
            ไปเพ่ือพระนิพพาน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แตวา 
            บุคคลใดแล    ผูมสีัทธาต้ังมั่น     มีความรักต้ังมั่น 
            มีสัทธาไมหว่ันไหว  มีความเลื่อมใสย่ิง  ยอมบํารุง 
            พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต.  ดูกอนภิกษ ุ
            ทั้งหลาย  การบํารุงน้ีประเสริฐกวาการบํารุงท้ังหลาย 
            ยอมเปนไปเพ่ือความบริสุทธแิหงสัตวทั้งหลาย 
            ฯลฯ  เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน,   ดูกอน 
            ภิกษทุั้งหลาย  ขอที่บุคคลผูมีสัทธาต้ังมั่น  มีความ  
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            รักต้ังมั่น    มีสัทธาไมหว่ันไหว   มีความเล่ือมใสย่ิง 
            ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต.  นี้ 
            เราเรยีกวา   ปาริจริยานุตริยะ.         ทัสนานุตริยะ 
            สวนานุตริยะ       ลาภานุตริยะ      สิกขานุตริยะ 
            ปารจิริยานุตริยะ     เปนดังน้ี.   
                   ก็ อนุสตานุตริยะ   เปนอยางไร  ?,  ดูกอน 
            ภิกษทุั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี   ยอมระลึก 
            ถึงการไดบุตรบาง    การไดภรรยาบาง   การไดทรัพย 
            บาง   ก็หรือวา  ยอมระลึกถึงการไดมากบาง   นอย 
            บาง,  หรือระลึกถึงสมณพรหมณผูมีความเห็นผิด 
            ผูปฏบิัติผิด.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การระลึกถึงน้ี 
            มีอยู   เรามิไดกลาววา  การระลึกถึงน้ีไมมี.   ดูกอน 
            ภิกษทุั้งหลาย    แตวา    การระลึกถึงน้ีนั้นแล   เปน 
            การระลึกถึงอันเลว   ฯลฯ     ยอมไมเปนไปเพ่ือ 
            พระนิพพาน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กแ็ตวาบุคคล 
            ใดแล  ผูมีสัทธาต้ังมั่น  มีความรักต้ังมั่น   มีสัทธา 
            ไมหว่ันไหว     มคีวามเลื่อมใสยิ่ง     ยอมระลึกถึง 
            พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต.  ดูกอนภิกษุ  
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            ทั้งหลาย    การระลึกถึงน้ีประเสริฐกวาการระลึกถึง   
            ทั้งหลาย     ยอมเปนไปเพ่ือความบริสุทธิแ์หงสัตว 
            ทั้งหลาย   ฯลฯ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน, 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีบคุคลผูมีสัทธาต้ังมั่น 
            มีความรักต้ังมั่น     มีสัทธาไมหว่ันไหว  มคีวาม 
            เลื่อมใสยิ่ง  ยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของ 
            พระตถาคต.    นี้   เราเรียกวา      อนุสตานุตริยะ. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เหลาน้ีคือ    อนุตรยิะ  ๖  
            ฉะนีแ้ล๑. 
 
                                อรรถกถาสัตตกนิทเทส 
                                     วาดวย  นิททสะ 
            ในคําวา  สตฺต   นิทฺทสวตฺถูนิ   นี้  มีความวา  ทสะ   แปลวา 
๑๐  ไมมีแกผูนั้น   ฉะน้ัน   ผูนั้นจึงชื่อวา   นิททสะ,     วัตถุคือเหตุแหง 
นิททสะคือความเปนแหงนิททสะ   ชือ่วา  นิททสวัตถุ. 
            จริงอยู   พระขีณาสพ   ปรินิพพานในกาลท่ีมีพรรษา ๑๐   ก็ไม 
ชื่อวา   มีพรรษา  ๑๐  อีก   เพราะไมมีปฏิสนธิอีกตอไป   ฉะน้ัน  ทานจึง 
๑. องฺ.  ฉกฺก. ๒๒/๓๐๑.  
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เรียกวา  นิททสะ  ไมมีพรรษา ๑๐.   และไมมีพรรษา  ๑๐.  อยางเดียวเทา  
นั้นก็หาไม  แมพรรษา ๙  ก็ไมมี ฯลฯ    แมกาลสักวาครูเดียวก็ยังไมมี. 
พระขีณาสพปรินิพพานในกาลท่ีมีพรรษา  ๑๐  เทาน้ันก็หาไม     แมปร-ิ 
นิพพานในกาลท่ีมีพรรษา ๗  ก็ไมชื่อวามีพรรษา ๗ ไมมีพรรษา  ๑๐  ไม 
มีกาลแมสักครูเดียว.     กพ็ระผูมีพระภาคเจาเม่ือยกเอาโวหารอันเกิดใน 
ลัทธิเดียรถียมาไวในพระศาสนา แลวทรงแสดงความไมมีแหงพระขีณา- 
สพผูเชนนั้นในลัทธิเดียรถียนั้น,    และความมีอยูแหงพระขีณาสพผูเชน 
นั้นในศาสนาน้ี  จึงตรัสเหตุแหงความมีอยูแหงพระขีณาสพผูเชนนั้นวา 
สตฺต  นิทฺทสวตฺถูนิ - วัตถุแหงนิททสะ ๗. ดุจดังพระผูมีพระภาค-  
เจาตรัสไววา 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิททสวัตถุ  ๗ ประการ 
            นี.้  ๗   ประการเปนไฉน  ?  คือ 
                   ๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัย 
            นี ้  เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทาน 
            สิกขาและเปนผูมีความรักอันไมปราศจากไปในการ 
            สมาทานสิกขา. 
                   ๒.  เปนผูไดความยินดีอยางแรงกลาในการ 
            ใครครวญธรรมและเปนผูมีความรักอันไมปราศจาก  
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            ไปในการใครครวญธรรมตอไป. 
                   ๓.   เปนผูยินดีอยางแรงกลาในการกาํจัด 
            ความอยาก     และเปนผูมีความรักอันไมปราศจาก   
            ไปในการกําจัดความอยากตอไป.  
                   ๔.  เปนผูมีความยินดีอยางแรงกลาในการ 
            หลีกเรน    และเปนผูมีความรกัอันไมปราศจากไป 
            ในการหลีกเรนตอไป. 
                   ๕.  เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการเริ่ม 
            ความเพียร      และเปนผูมีความรักอันไมปราศจาก 
            ไปในการเริ่มความเพียรตอไป. 
                   ๖.   เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในความ 
            เปนผูมีสติปญญาเปนเครื่องรักษาตัว    และเปนผูมี 
            ความรักอันไมปราศจากไปในความเปนผูมีสติปญ- 
            ญาเปนเครื่องรักษาตัวตอไป. 
                   ๗.  เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการ 
            แทงตลอดดวยทิฏฐิ      และเปนผูมีความรักอันไม 
            ปราศจากไปในการแทงตลอดดวยทิฏฐิ      ตอไป.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิททสวัตถุ ๗  ประการนี้แล*. 
แมพระเถระครั้นยกเทศนาอยางนั้นข้ึนกลาววา   สตฺต  นิทฺทสวตฺถูนิ 
- นิททสวัตถุ  ๗  ดังน้ี.    
 
                               อรรถกถาอัฏฐกนิทเทส 
                                วาดวย อภิภายตนะ ๘ 
            ในคําวา  อฏ    อภิภายตนานิ - อภิภายตนะ  ๘ นี้   มคีวาม 
วา  อายตนะท้ังหลายครอบงําฌานเหลาน้ัน  ฉะนั้น  ฌานเหลาน้ันจึง 
ชื่อวา    อภิภายตนะ.     คําวา   อายตนานิ    ความวา   ฌานมีกสณิเปน 
อารมณกลาวคืออายตนะเพราะอรรถวาเปนที่ต้ังอันยิ่ง. 
            อธิบายวา   ก็บุคคลผูมีญาณอันยิ่ง  ผูมีญาณแกลวกลาคิดวา   อัน 
เราพึงเขาในอารมณนี้  เพราะเหตุไร ?  ภาระในการทําจิตใหเปนเอกัคค- 
ตา  ไมมีแกเราดังน้ี    แลวครอบงําอารมณเหลาน้ันเสียเขาสมาบัติ,    ยัง  
อัปปนาใหเกิดข้ึนในอารมณนี้    พรอมกับการเกิดข้ึนแหงนิมิต.    ฌานท่ี 
ใหเกิดข้ึนโดยประการอยางน้ี   ทานเรียกวา  อภิภายตนะ.   อภภิายตนะ 
๘   เปนไฉน ? 
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๘.  
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                   ๑.  ผูหนึ่ง  มคีวามสําคัญในรูปภายใน  เห็น 
            รูปภายนอกเล็กนอย            มวีรรณะดีและทราม 
            ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว      มีความสําคัญอยางน้ีวา 
            เรารู   เราเห็น,   นี้   เปน  อภิภายตนะที่  ๑.    
                   ๒.  ผูหนึ่ง  มีความสําคัญในรูปภายใน   เห็น 
            รูปภายนอกไมมปีระมาณ       มีวรรณะดีและทราม 
            ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว      มีความสําคัญอยางน้ีวา 
            เรารู  เราเห็น,  นี้  เปน  อภิภายตนะที่  ๒. 
                   ๓.  ผูหนึ่ง มคีวามสําคัญในอรูปภายใน  เห็น 
            รูปภายนอกเล็กนอย   มีวรรณะดีและทราม  ครอบงํา 
            รูปเหลาน้ันแลว  มีความสําคัญอยางน้ีวา    เรารู  เรา 
            เห็น,  นี้ เปน อภิภายตนะท่ี  ๓. 
                   ๔. ผูหนึ่ง  มคีวามสําคัญในอรูปภายใน  เห็น 
            รูปภายนอกไมมปีระมาณ        มีวรรณะดีและทราม 
            ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว      มีความสําคัญอยางน้ีวา 
            เรารู   เราเห็น,   นี้   เปน   อภิภายตนะท่ี  ๔.  
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                   ๕.  ผูหนึ่ง   มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็น 
            รูปภายนอกอันเขียว    มีวรรณะเขียว    เขียวลวน 
            มีรังสีเขียว,    ดอกผักตบอันเขียว   มีวรรณะเขียว 
            เขียวลวน   มีรังสีเขียว,   หรือวาผูที่กําเนิดในเมือง   
            พาราณสี  มีสวนท้ังสอง  เกลีย้งเขียว  มีวรรณะเขียว 
            เขียวลวน  มีรังสีเขียว  แมฉันใด,   ผูหน่ึง  มีความ  
            สําคัญในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอันเขียว   ม ี
            วรรณะเขียว    เขียวลวน    มีรังสีเขียว     ฉันนั้น 
            เหมอืนกัน     ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว      มีความ 
            สําคัญอยางน้ี  เรารู  เราเห็น,  นี้  เปน อภิภายตนะ 
            ที่  ๕. 
                   ๖.  ผูหนึ่ง  มคีวามสําคัญในอรูปภายใน  เห็น 
            รูปภายนอกอันเหลือง    มีวรรณะเหลือง     เหลือง 
            ลวน   มีรังสีเหลือง,    ดอกกรรณิกาอันเหลือง    ม ี
            วรรณะเหลือง   เหลืองลวน   มีรังสีเหลือง,   หรือวา 
            ผูที่กาํเนิดในเมืองพาราณสี   มสีวนท้ังสองเกล้ียง- 
            เหลือง   มีวรรณะเหลือง  เหลืองลวน  มรีังสีเหลือง 
            แมฉนัใด,  ผูใดมีความสําคัญในอรูปภายใน  เห็น 
            รูปภายนอกอันเหลือง    มีวรรณะเหลือง    เหลือง  
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            ลวน  มีรังสีเหลอืง  ฉันนั้นเหมือนกัน  ครอบงํารูป 
            เหลาน้ันแลว    มคีวามสําคัญอยางน้ีวา    เรารู   เรา   
            เห็น,  นี้   เปน  อภภิายตนะท่ี  ๖. 
                   ๗.  ผูหนึ่ง  มีความสําคัญในอรูปภายใน   เห็น 
            รูปภายนอกอันแดง   มีวรรณะแดง    แดงลวน     ม ี
            รังสีแดง,       ดอกหงอนไกอันแดง    มีวรรณะแดง 
            แดงลวน   มีรังสีแดง,   หรือวา  ผาท่ีกําเนิดในเมือง 
            พาราณสี    มีสวนท้ังสองเกล้ียงแดง   มีวรรณะแดง 
            แดงลวน   มีรังสีแดง   แมฉันใด,   ผูหนึ่ง   มีความ 
            สําคัญในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอันแดง   ม ี
            วรรณะแดง   แดงลวน   มีรังสีแดง   ฉันนัน้เหมือน 
            กัน   ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว  มีความสําคัญอยางน้ี 
            วา   เรารู   เราเห็น,   นี้   เปน  อภิภายตนะท่ี  ๗. 
                   ๘.  ผูหนึ่ง   มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็น 
            รูปภายนอกอันขาว  มีวรรณะขาว   ขาวลวน      ม ี
            รังสีขาว,   ดาวประกายพรึกอนัขาว     มีวรรณะขาว 
            ขาวลวน   มีรังสีขาว,   หรือวา   ผาท่ีกําเนดิในเมือง 
            พาราณสี    มีสวนท้ังสองเกล้ียงขาว   มีวรรณะขาว 
            ขาวลวน   มีรังสีขาว   แมฉันใด,    ผูหนึ่ง   มีความ  
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                   สําคัญในอรูปภายใน  เหน็รูปภายนอกอันขาว    ม ี
                   วรรณะขาว  ขาวลวน  มีรงัสีขาว  ฉันนั้นเหมือนกนั 
                   ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว     มีความสําคัญอยางน้ีวา 
                   เรารู   เราเห็น,   นี้ เปน   อภิภายตนะท่ี  ๘๑.  
 
                                    อรรถกถานวกนิทเทส 
                              วาดวย  อนุปุพพวิหารธรรม  ๙  
            คําวา  นว อนุปุพฺพวิหารา - อนุปุพพวิหาร ๙  มีความวา ภาย 
หลังแหงธรรมมีในกอน ๆ  ชื่อวา  อนปุุพพะ -  ตามลําดับ,   วิหาระ - 
ธรรมเปนเครื่องอยูตามลําดับ  ชื่อวา อนุปุพพวิหาระ   เพราะเปนธรรม 
อันพระโยคีบุคคลพึงอยู   คือพึงเขาอยูตามลําดับ,  อธิบายวา  ธรรมเปน 
เครื่องอยูอันพระโยคีบุคคลพึงเขาอยูตามลําดับ.  อนุปุพพวิหารธรรม  ๙ 
เปนไฉน ?   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัย 
            นี้เขาปฐมฌาน   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย   ม ี
            วิตกวิจาร   มีปติสุขอันเกิดแตวิเวกอยู 
๑. ที. ปา. ๑๑/๓๔๙.  
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                   ๒.   ภกิษุ   เพราะระงับวิตกวิจารเสียได   ก ็
            เขาทุติยฌาน  อันเปนความผองใสแหงใจในภายใน 
            มีอารมณเปนเอโกทิภาพ - ความที่จิตมีอารมณเดียว 
            ไมมวีิตกวิจาร  มปีติสุขอันเกิดแตสมาธิอยู.  
                   ๓.  ภิกษุ   เขาตติยฌานอันปราศจากปติอยู 
            ดวยอุเบกขา,  สติ,    สัมปชัญญะเสวยสุขทางกาย  
            ซึ่งพระอริยะท้ังหลายเรียกวา  เปนผูมีอุเบกขา,    มี 
            สติ,  มีธรรมเครื่องอยูเปนสุขดังน้ี. 
                   ๔.  ภิกษ ุ เพราะละสุขและทุกขดับโสมนัส 
            โทมนัสในกอนเสียได     จึงเขาจตุตถฌานอันไมม ี
            ทุกขและสุข  บรสิุทธิดวยอุเบกขาและสติอยู. 
                   ๕. ภิกษ ุ เพราะกาวลวงรูปสัญญา  ดับปฏิฆ- 
            สัญญา      ไมใสใจนานัตตสัญญาไดโดยประการท้ัง 
            ปวง      จึงเขาอากาสานัญจายตนะดวยบริกรรมวา 
            อนนโฺต  อากาโส - อากาสไมมทีี่สุดอยู. 
                   ๖.  ภิกษ ุ กาวลวงอากาสานัญจายตนะเสียได 
            โดยประการท้ังปวง   จึงเขาวิญญาณัญจายตนะดวย 
            บริกรรมวา    อนนฺต  วิฺาณ - วิญญาณไมมีที่สุด 
            อยู.  
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                   ๗.  ภิกษุ  กาวลวงวิญญาณัญจายตนะเสียได 
            โดยประการท้ังปวง    จึงเขาอากิญจัญญายตนะดวย 
            บริกรรมวา    นตฺถิ  กิฺจิ  -นิดหน่ึงหนอยหน่ึงไมม ี
            อยู.   
                   ๘.  ภิกษ ุ  กาวลวงอากิญจัญญายตนะเสียได 
            โดยประการท้ังปวง        จึงเขาเนวสัญญานาสัญญา 
            ยตนะอยู  
                   ๙.  ภิกษุ  กาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
            เสียไดโดยประการท้ังปวง    จงึเขาสัญญาเวทยิตนิ- 
            โรธอยู๑  ดังน้ี. 
 
                              อรรถกถาทสกนิทเทส 
                              วาดวย  นิชชรวัตถุ ๑๐ 
            คําวา   ทส   นิชฺชรวตฺถูนิ - นิชชรวัตถุ ๑๐ ความวา  มิจฉา- 
ทิฏฐิเปนตน   ยอมเสื่อมลง   ยอมสลายไป   ฉะนั้นจึงชื่อวา  นิชชระ. 
            คําวา  วตฺถูนิ - วัตถุทั้งหลาย  ไดแกเหตุ.   วัตถุ คือเหตุนั้นดวย 
เสื่อมลงดวย   ฉะน้ันจึงชื่อวา  นิชชรวตัถุ.   นชิชรวัตถุนี้    เปนชื่อของ 
กุศลธรรมมสีัมมาทิฏฐิเปนตน.    นชิชรวัตถ ุ ๑   เปนไฉน  ?  นิชชรวัตถ ุ
๑๐  พระผูมพีระภาคเจาตรัสไวแลววา 
๑. นวก. ๒๓/๒๓๖.  
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                   ๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิจฉาทิฏฐิของผูมี  
            สมัมาทิฏฐิ  ยอมเสื่อมลง,    อกุศลธรรมอนัลามก 
            เปนอเนกเหลาใด   มมีิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย    ยอม 
            เกิดขึน้     อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน    ของผูมี 
            สมัมาทิฏฐินั้น   กย็อมเสื่อมลงดวย.    และกุศล- 
            ธรรมเปนอเนกมสีัมมาทิฏฐิเปนปจจัย    ก็ยอมถึง 
            ซึ่งความเจริญเต็มท่ี.  
                   ๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิจฉาสังกัปปะ 
            ของผูมีสัมมาสังกัปปะ   ยอมเสื่อมลง,  อกุศลธรรม 
            อันลามกเปนอเนกเหลาใด    มีมิจฉาสังกปัปะเปน 
            ปจจยั   ยอมเกิดขึ้น   อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน 
            ของผูมีสัมมาสังกัปปะนั้น     ก็ยอมเสื่อมลงดวย, 
            และกุศลธรรมเปนอเนกมีสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย 
            ก็ยอมถึงซ่ึงความเจริญเต็มที่. 
                   ๓.  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย   มิจฉาวาจา   ของ 
            ผูมีสมัมาวาจา   ยอมเสื่อมลง,  อกุศลธรรมอันลามก 
            เปนอเนกเหลาใด    มีมิจฉาวาจาเปนปจจัย    ยอม 
            เกิดขึน้    อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ันของผูมีสัม- 
            มาวาจานั้น   ก็ยอมเสื่อมลงดวย,   และกุศลธรรม  
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            อันเปนอเนกมีสัมมาวาจาเปนปจจัย    กย็อมถึงซ่ึง   
            ความเจริญเต็มที่. 
                   ๔.  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย     มิจฉากัมมันตะ 
            ของผูมีสัมมากัมมันตะ ยอมเสื่อมลง,  อกุศลธรรม 
            อันลามกเปนอเนกเหลาใด   มมีิจฉากัมมันตะเปน 
            ปจจยั   ยอมเกิดขึ้น   อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน  
            ของผูมีสัมมากัมมันตะน้ัน      ก็ยอมเสื่อมลงดวย, 
            และกุศลธรรมเปนอเนกมีสัมมากัมมันตะเปนปจ- 
            จัย   ก็ยอมถึงซ่ึงความเจริญเต็มท่ี. 
                   ๕.  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย    มิจฉาอาชวีะของ 
            ผูมีสมัมาอาชีวะ    ยอมเสื่อมลง,    อกุศลธรรมอัน 
            ลามกเปนอเนกเหลาใด     มมีิจฉาอาชีวะเปนปจจัย 
            ยอมเกิดขึ้น    อกศุลธรรมทั้งหลายเหลาน้ันของผูม ี
            สมัมาอาชีวะน้ัน  ก็ยอมเสื่อมลงดวย,   และกุศล- 
            ธรรมเปนอเนกมสีัมมาอาชีวะเปนปจจัย   ก็ยอมถึง 
            ซึ่งความเจริญเต็มท่ี. 
                   ๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิจฉาวายามะของ 
            ผูมีสมัมาวายามะ   ยอมเสื่อมลง,    อกุศลธรรมอัน  
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            ลามกเปนอเนกเหลาใด    มีมจิฉาวายามะเปนปจจัย 
            ยอมเกิดขึ้น   อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ันของผูม ี
            สมัมาวายามะนั้น  ก็ยอมเสื่อมลงดวย,  และกุศล- 
            ธรรมเปนอเนกมสีัมมาวายามะเปนปจจัย    ก็ยอม  
            ถึงซ่ึงความเจริญเต็มที่.  
                   ๗.  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย    มิจฉาสติของผูมี 
            สมัมาสติ  ยอมเสือ่มลง  อกุศลธรรมอันลามกเปน 
            อเนกมีมิจฉาสติเปนปจจัย  ยอมเกิดขึ้น   อกุศล- 
            ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน    ของผูมีสัมมาสตินั้น    ก ็
            ยอมเสื่อมลงดวย,  และกุศลธรรมเปนอเนกมีสัม- 
            มาสติเปนปจจัย  ก็ยอมถึงซ่ึงความเจริญเต็มที่. 
                   ๘.  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย   มิจฉาสมาธขิองผู 
            มีสัมมาสมาธิ  ยอมเสื่อมลง,  อกุศลธรรมอันลามก 
            เปนอเนกเหลาใด  มีมิจฉาสมาธิเปนปจจัย    ยอม 
            เกิดขึน้   อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ันของผูมีสัม- 
            มาสมาธินั้น    กย็อมเสื่อมลงดวย,   และกุศลธรรม 
            เปนอเนกมีสัมมาสมาธิเปนปจจัย      ก็ยอมถึงซ่ึง 
            ความเจริญเต็มที่.  
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                   ๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิจฉาญาณของผูมี 
            สมัมาญาณ   ยอมเสื่อมลง,   อกุศลธรรมอนัลามก 
            เปนอเนกเหลาใด    มีมิจฉาญาณเปนปจจัย   ยอม 
            เกิดขึน้  อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ันของผูมีสัมมา-   
            ญาณน้ัน   ก็ยอมเสื่อมลงดวย,  และกุศลธรรมเปน 
            อเนกมีสัมมาญาณเปนปจจัย     ก็ยอมถึงซ่ึงความ  
            เจรญิเต็มที่. 
                  ๑๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิจฉาวิมุตติของผู 
            มีสัมมาวิมุตติ  ยอมเสื่อมลง,  อกุศลธรรมอันลามก 
            เปนอเนกเหลาใด   มมีิจฉาวิมตุติเปนปจจัย   ยอม 
            เกิดขึน้    อกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน     ของผูม ี
            สมัมาวิมุตตินั้น  ก็ยอมเสื่อมลงดวย,   และกุศล- 
            ธรรมเปนอเนกมสีัมมาวิมุตติเปนปจจัย   กย็อมถึง 
            ซึ่งความเจริญเต็มท่ี*. 
 
                               อรรถกถาจักขาทินิทเทส 
                                 วาดวย  จักษุเปนตน 
            ๓]   คํามีอาทิวา   สพฺพ  ภิกฺขเว  อภิฺเยฺย - ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   สิง่ท้ังปวงควรรูยิ่งดังน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว     พึง 
๑. องฺ.ทสก. ๒๔/๑๐๖.  
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ทราบวา   พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนํามาแสดงแลวในที่นี้.    จ  อักษร 
ในคําวา  กิฺจ   เปนนิบาตสักวาทําบทใหเต็ม.      วิสัชนา  ๓๐  มี จกขฺ ุ
เปนตน   พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร    แสดงแยกเปนอยางละ  ๕  ๆ ใน 
ทวารหน่ึง ๆ ในทั้ง ๖   ตามลําดับแหงความเปนไปแหงทวารและอารมณ  
            ในคําน้ัน  จักษุ   มี  ๒ อยาง  คือ  มังสจักษุ ๑   ปญญาจักษุ ๑. 
ในจักษุทั้ง ๒ นั้น  ปญญาจักษุมี  ๕ อยาง  คือ  พุทธจักษุ  ๑,   สมันต-  
จักษุ ๑,   ญาณจักษุ ๑,  ทิพยจักษุ  ๑, ธรรมจักษุ ๑. 
            คําน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราเม่ือตรวจดูสัตวโลก    ไดเห็น 
แลวแลดวยพุทธจักษุ๑   ดังน้ี    ชื่อวา   พุทธจักษุ. 
            คําน้ีวา  สัพพัญุตญาณ   เรียกวา    สมันตจักษุ๒   ดังน้ี    ชื่อวา 
สมันตจักษุ. 
            คําน้ีวา   ดวงตาเห็นธรรม  เกดิข้ึนแลว    ญาณเกิดข้ึนแลว๓  ดังน้ี 
ชื่อวา  ญาณจักษุ. 
            คําน้ีวา     ดูกอนภิกษุ     เราไดเห็นแลวแล    ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์๔   ดงัน้ี   ชื่อวา  ทิพยจักษุ. 
            มรรคญาณเบ้ืองตํ่า ๓ นี้มาในคําวา   ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี 
ไมมีมลทิน   เกิดข้ึนแลว๕  ดังน้ี    ชื่อวา    ธรรมจักษุ. 
๑. ม. มู. ๑๒/๓๒๓.        ๒. ขุ. จูฬ ๓๐/๒๑๖, ๒๔๕. 
๓. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๖.  ๔. ม. มู. ๑๒/๓๒๔.  ๕. ม.มู. ๑๓/๕๙๙.  
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            ฝายมังสจักษุ  มี ๒ อยาง คือ สสัมภารจักษุ  ๑,   ปสาทจักษุ ๑. 
            กอนเนื้ออันใดต้ังอยูที่เบาตา    พรอมดวยหนังหุมลูกตาภายนอก 
ทั้ง  ๒ ขางเบ้ืองตํ่ากําหนดดวยกระดูกเบาตา เบื้องบนกําหนดดวยกระดูก 
ค้ิว   ผูกดวยเสนเอ็นอันออกจากทามกลางเบาตาโยงติดไปถึงสมองศีรษะ  
สสัมภารจักษุ.  
            สวนความใสอันใดเกี่ยวในสสัมภารจักษุนี้       เนื่องในสสัมภาร- 
จักษุนี้    อาศยัมหาภูตรูป  ๔ มีอยู,   ความใสน้ี   ชื่อวา ปสาทจักษุ.  ใน 
ที่นี้   ทานประสงคเอา  ปสาทจักษุ   นี.้ 
            ปสาทจักษุนี้นั้น  โดยประมาณก็สักเทาศีรษะเล็นอาศัยธาตุทั้ง  ๔ 
อาบเยื่อตาทั้ง ๗  ชั้น    ดจุนํ้ามันที่ราดลงที่ปุยนุน ๗ ชั้น   อาบปุยนุน 
ทุกชั้นอยูฉะน้ัน   ใหสําเร็จความเปนวัตถุและทวารตามสมควรแกจิตใน 
วิถีมีจักขุวิญญาณจิตเปนตน     ต้ังอยู  ณ   ตําแหนง     เปนที่เกิดข้ึนแหง 
สรีรสัณฐาน   ที่อยูตรงหนาในทามกลางแววตาดําท่ีแวดลอมดวยมณฑล 
ตาขาว   แหงสสัมภารจักษุนั้น. 
            ธรรมชาติใดยอมเห็น    ฉะน้ัน     ธรรมชาตินั้นชื่อวา    จักษ,ุ 
อธิบายวา   จักษุนั้น   ยอมยินดีรูป   และทําใหรูปปรากฏแจมแจงได. 
            ธรรมชาติใด   ยอมแตกสลายไป   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้นชื่อวา 
รูป,    อธิบายวา    รูปนั้น    เมื่อถึงความแปรไปแหง    วรรณะ    ยอม  
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ประกาศความถึงหทัย.   
            วิญญาณเปนไปทางจักษุ   หรอื   การรูรูปารมณของจักษุ   ชื่อวา 
จักขุวิญญาณ. 
            ชื่อวา   ผัสสะ     เพราะอรรถวา   ถูกตอง.    ทานกลาววา    สัม- 
ผัสสะ    เพราะประดับบทดวยอุปสรรค.   สัมผัสที่เปนไปทางจักษุ  ชื่อวา 
จักขุสัมผัส.  
            คําวา  จกขฺุสมฺผสฺสปจฺจยา  ไดแก   ผัสสเจตสิกท่ีประกอบกับ 
จักขุวิญญาณเปนปจจัย. 
            คําวา   เวทยิต    ไดแก    รับรูอารมณ.    อธิบายวา   การเสวย 
อารมณ. 
            ธรรมชาติที่รับรูอารมณนั้นนั่นแหละ  ยอมเปนสุข  ฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา   สุขะ,   อธิบายวา  สุขะนั้นเกิดแกผูใด     กย็อมทําผูนั้นใหถึงซ่ึง 
ความสุข.   อีกอยางหนึ่ง   ธรรมชาติใดยอมเค้ียวกินและขุดเสียไดดวยดี 
ซึ่งอาพาธทางกายและจิต   ฉะน้ัน  ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา   สุขะ. 
            ธรรมชาติใดยอมเสวยอารมณเปนทุกข  ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น 
จึงชื่อวา   ทุกขะ,     อธิบายวา   ทุกขนั้นเกิดแกผูใด   ก็ยอมทําผูนั้นให 
ถึงซ่ึงความทุกข. 
            ทุกขก็ไมใช,  สุขก็ไมใช  ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อทุกขมสุข.  ม 
อักษรทานกลาวดวยสามารถแหงปทสนธิ - ตอบท.  
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            ก็จักขุสัมผัสนั้น        เปนปจจัยแกเวทนาอันสัมปยุตกับดวยตน   
ดวยอํานาจสหชาตปจจัย,    อัญญมญัญะ-,    นิสสยะ-,   วิปากะ-, 
อาหาระ-,    สัมปยุตตะ-,    อัตถิ-,  อวิคตปจจัย   รวม  ๘  ปจจัย, 
เปนปจจัยแกเวทนาอันสัมปยุตกับดวยสัมปฏิจฉนจิต    ดวยอํานาจ 
อนันตรปจจัย,  สมนันตระ       อนันตรูปนิสสยะ,   นัตถ,ิ  วิคตะ 
รวม ๕ ปจจัย,    เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย   อันสัมปยุตกับดวยสันติ- 
รณจิตเปนตน   ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัยเพียงปจจัยเดียว.   
            ธรรมชาติใดยอมไดยิน  ฉะนั้น   ธรรมชาตินั้น  ชื่อวา  โสตะ.  
โสตะน้ันยังความเปนวัตถุและทวารตามสมควรแกจิตในวิถี     มีโสต-   
วิญญาณจิตเปนตนใหสําเร็จ  ต้ังอยู ณ ตําแหนง  ที่มีสัณฐานดังวงแหวน 
มีขนออนสีน้ําตาลพอกพูนภายในชองแหงสัมภารโสตะ.  
            ธรรมชาติใด   ยอมเปลงออก   ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา 
สัททะ - เสียง,   อธิบายวา   ยอมเปลงเสียง.  
            ธรรมชาติใด     ยอมสูดดม    ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น    ชื่อวา 
ฆานะ - จมูก.    ฆานะน้ันยงความเปนวัตถุและทวารตามสมควรแกจิต 
ในวิถี  มีฆานวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ  ต้ังอยู ณ ตําแหนง  ที่มีสัณฐาน  
ดังกีบแพะในภายในแหงชองสสัมภารฆานะ. 
            ธรรมชาติใด    ยอมฟุงไป    ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น    ชื่อวา 
คันธะ - กลิ่น,   อธิบายวา   ยอมประกาศซ่ึงที่อยูของตน.  
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            ธรรมชาติใดยอมนํามาซึ่งชีวิต   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา 
ชิวหา - ลิ้น,   หรือ  ชื่อวา  ชิวหา   เพราะอรรถวา   ลิ้มรส.  ชิวหาน้ัน 
ยังความเปนวัตถุและทวารตามสมควรแกจิตในวิถี  มีชิวหาวิญญาณจิต 
เปนตนใหสําเร็จ   ต้ังอยู ณ ตําแหนง   มีสัณฐานดังปลายกลีบดอกอุบล 
แตก   ในทามกลางแผนลิ้นเบื้องบนเวนปลายสุด,    โคนและขาง ๆ แหง  
สสัมภารชิวหา.  
            สัตวทั้งหลายยอมยินดีซึ่งธรรมชาตินั้น   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น 
ชื่อวา   รสะ - รส,   อธิบายวา   ยอมชอบใจ. 
            ธรรมชาติใด   เปนบอเกิดแหงสาสวธรรมท้ังหลาย   อันบัณฑิต 
เกลียด   ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา   กายะ - กาย.   คําวา   อาโย 
แปลวา   ประเทศเปนที่เกิดข้ึน.   ความเปนไปแหงอุปาทินนรูปในกายนี้  
อยูตราบใด    ตราบน้ันกายประสาทน้ันยังความเปนวัตถุและทวารตาม 
สมควรแกจิตในวิถี      มกีายวิญญาณจิตเปนตนใหสําเร็จต้ังอยูที่กายน้ัน 
โดยมาก. 
            ธรรมชาติใด     ยอมถูกตอง    ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น    ชื่อวา 
โผฏฐัพพะ - กระทบ. 
            ธรรมชาติใด  ยอมรู   ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น  ชื่อวา   มโน- 
ใจ,   อธิบายวา   ยอมรูอารมณตาง ๆ.  
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            ธรรมชาติใด   ยอมทรงไวซึ่งลักษณะของตน  ฉะน้ัน   ธรรม-  
ชาตินั้น  ชื่อวา  ธัมมะ - ธรรมารมณ. 
            คําวา  มโน - ใจ ไดแก ภวังคจิตท่ีเปนไปกับดวยการรับอารมณ. 
คําวา    ธมมฺา   ไดแก    ธรรมคือธรรมารมณมี  ๑๒  ประเภท๑. 
            คําวา  มโนวิาณ - มโนวิญญาณจิต  ไดแก   มโนวิญญาณ   
ที่ทําชวนกิจ.  คําวา  มโนสมฺผสฺโส - มโนสัมผัสสะ  ไดแก  ผัสสเจตสิก 
ที่ประกอบกับมโนวิญญาณนั้น.  มโนสัมผัสสะน้ัน  เปนปจจัยแกเวทนา 
       ๑. จิตและเจตสิกรับอารมณโดยแนนอน  
มีอารมณ  ๑๒  ประเภท  คือ :- 
       ๑. กามอารมณ              = กามจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ 
       ๒. มหัคคตอารมณ      = มหัคคตจิต ๒๗ เจตสิก ๓๕ 
       ๓. นิพพานอารมณ      = นิพพาน 
       ๔. นามอารมณ             = จิต เจตสิก นิพพาน 
       ๕. รูปอารมณ                = รูป ๒๘ 
       ๖. ปจจุบันอารมณ        = จิต เจตสิก รูป 
       ๗. อดีตอารมณ              = จิต เจตสิก รูป 
       ๘. กาลวิมุตติอารมณ     = นิพพาน บัญญัติ 
       ๙. บัญญัติอารมณ           = อัตถบัญญัติ สัททบัญญัติ 
       ๑๐. ปรมัตถอารมณ        = จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
       ๑๑. อัชฌัตตอารมณ       = จิต เจตสิก รูป 
       ๑๒. พหิทธอารมณ           = จิต เจตสิก รูป นิพพาน บัญญัติ.          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 220 

ที่ประกอบ    ดวยอํานาจปจจัย ๗ ปจจัย๑ที่เหลือเวนวิปากปจจัย,    เปน 
ปจจัยแกเวทนาที่ประกอบกับชวนะเปนลําดับไป  คือชวนะดวงท่ี  ๒  ดวย 
อํานาจปจจัย  ๕  ปจจัย๒เหลาน้ันเหมือนกัน,  เปนปจจัยแกชวนะท่ีเหลือ 
คือชวนะดวงที่ ๓-๗ ดวยอํานาจอุปนิสัยปจจัยเทาน้ัน.    
 
                                          ขันธ  ๕ 
            ๔]   วิสัชนา ๕ มีวิสัชนาในรูปเปนตน  พระธรรมเสนาบดี- 
สารีบุตรแสดงดวยสามารถแหงขันธ. 
            ธรรมชาติใด  ยอมเส่ือมสลาย ยอมถูกเบียดเบียนดวยวิโรธิปจจัย 
มีความเย็นเปนตน   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา  รูป. 
            ธรรมชาติใด   ยอมเสวยอารมณ  ฉะน้ัน  ธรรมชาตินัน้   ชื่อวา 
เวทนา. 
            ธรรมชาติใด   ยอมจําอารมณ   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินัน้   ชื่อวา 
สัญญา. 
            ธรรมชาติใด     ยอมปรุงแตง    ฉะนั้น     ธรรมชาตินั้น    ชื่อวา 
สังขาร. 
๑. สหชาตะ, อัญญมัญญะ, นิสสยะ, อาหาระ, สัมปยุตตะ, อัตถิ, อวิคตะ. 
๒. อนันตระ, สมนันตระ, อนันตรูปนิสสยะ, นัตถิ, วิคตะ.  
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                  ธรรมชาติใด   ยอมรูอารมณ   ฉะน้ัน    ธรรมชาตินัน้   ชื่อวา 
วิญญาณ.    
                                         ธรรมหมวด ๖ 
                  วิสัชนา   ๖๐   มีวิสัชนาในจักขุเปนตน     มีธรรมวิจารเปนที่สุด  
ดวยสามารถแหงหมวด ๖    หมวดละ  ๑๐   พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 
แสดงโดยความเปนปยรูปสาตรูป. 
                  เวทนา   มีเวทนาท่ีเกิดแตจักขุสัมผัสเปนตนกับทั้งธรรมท่ีสัมป- 
ยุตดวย. 
                  ความสําคัญในรูป  ชื่อวา  รูปสัญญา. 
                  ธรรมชาติใด    ยอมต้ังใจในอารมณ    ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น 
ชื่อวา   สญัเจตนา.  อธิบายวา  ยอมมุงสูอารมณ.                 
                  ธรรมชาติใด   ยอมกระหาย    ฉะน้ัน     ธรรมชาตินัน้   ชื่อวา 
ตัณหา.   อธบิายวา   ยอมอยาก. 
                  ธรรมชาติใด     ยอมตรึกซึ่งอารมณ    ฉะน้ัน     ธรรมชาตินั้น 
ชื่อวา    วิตักกะ    อีกอยางหน่ึง   ความตรึก    ชื่อวา   วิตักกะ,    ทาน 
อธิบายไววา   การยกจิตข้ึนสูอารมณ.  
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                   ธรรมชาติใด   ยอมประคองจิตไวในอารมณ   ฉะน้ัน   ธรรมชาติ 
นั้น    ชื่อวา    วิจาระ,    อีกอยางหนึ่ง    การพิจารณา    ชื่อวา    วิจาร, 
ทานอธิบายไววา   การพิจารณาเนือง ๆ.   
                                         ธาตุ  ๖ 
                  ๕]   วิสัชนา ๖    มีวิสัชนาในปฐวีธาตุเปนตน    พระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตร    แสดงดวยสามารถการกําหนดนามรูป    โดยสังเขป. 
                  ชือ่วา   ปฐว-ีดิน   เพราะเปนธรรมชาติแผไป. 
                  ธรรมชาติใด     ยอมเอิบอาบ    หรือวา   ยอมไหลไปและเกาะกุม 
ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น  ชือ่วา  อาโป-น้ํา. 
                  ธรรมชาติใด   ยอมทําใหรอน  ฉะนั้น    ธรรมชาตินัน้   ชื่อวา 
เตโช - ไฟ. 
                  ธรรมชาติใด     ยอมพัดไป    ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น    ชื่อวา 
วาโย - ลม. 
                  ธรรมชาติใด  อันใคร ๆ  ยอมขีดไมได  เขียนไมได   คือ  อัน 
ใคร ๆ   ไมอาจที่จะไถ,   ตัด,   หรือทําลายได   ฉะนั้น    ธรรมชาตินั้น 
ชื่อวา   อากาโส - อากาส. 
                  ชือ่วา   ธาตุ  เพราะอรรถวา  มิใชสัตว.  
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                                               กสิณ  ๑๐   
                 วิสัชนา  ๑๐  มีวิสัชนาในปฐวีกสิณเปนตน   พระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตร ไดแสดงดวยสามารถแหงกสิณภาวนา.  
                   ดวงกสิณดวยสามารถการแผไปในอารมณทั้งส้ินก็ดี,       นิมิตท่ี 
ปรากฏท่ีดวงกสิณน้ันก็ดี,    ฌานมีดวงกสิณน้ันเปนอารมณก็ดี      ทาน 
เรียกวา    กสณิ.    แตในที่นี้ทานประสงคเอาฌาน.    คือ   ฌาน ๔   ม ี
มหาภูตเปนกสิณเปนอารมณ  ในเบื้องตน,  จากน้ัน  ฌาน  ๔  มีวัณณ- 
กสิณเปนอารมณ   ในเบือ้งปลาย. 
                  ปริจเฉทากาส   ๑,   ฌานมีปริจเฉทากาสนั้นเปนอารมณ   ๑, 
กสิณุคฆาฏิมากา  ๑,  และอากาสานัญจายตนฌาน  มีกสิณุคฆาฏิมากาส 
นั้นเปนอารมณ    ทานเรียกวา  อากาสกสิณ. 
                 จิตท่ีรูอากาสานัญจายตนฌาน ๑,   วิญญาณัญจายตนฌานมีอากา- 
สานัญจายตนฌานนั้นเปนอารมณ ๑  ทานเรียกวา   วิญญาณกสิณ. 
                                              อาการ ๓๒ 
                    ๖]    วิสัชนา ๓๒    มีวิสชันาเกสาเปนตัน    พระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตร  ไดแสดงดวยสามารถกรรมฐานมีอาการ ๓๒ เปนอารมณ.  ก ็
เมื่ออาการ  ๓๒   มีเกสาเปนตนเหลานั้นปรากฏโดยความเปนของปฏิกูล  
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ก็เปนอสุภกรรมฐานดวยสามารถแหงกายคตาสติ,   เมื่อปรากฏโดยความ 
เปนสี   ก็เปนวัณณกรรมฐาน,๑    เม่ือปรากฏโดยความเปนธาตุ    ก็เปน 
จตุธาตุววัตถามกรรมฐาน.      อน่ึง   อาการ ๓๒   มีเกสาเปนตนปรากฏ 
โดยความเปนปฏิกูล    หรือโดยสี   ฌานก็มีสิ่งท่ีปรากฏน้ันเปนอารมณ   
เมื่อธาตุปรากฏแลว   ก็พึงทราบวา   เปนโกฏฐาสเหลาน้ัน  และเปนการ 
เจริญธาตุที่มีโกฏฐาสนั้นเปนอารมณ.  
                   ๑ เกสา - ผมท้ังหลาย  เกิดอยูที่หนังหุมกระโหลกศีรษะในดาน  
ขางท้ัง  ๒  แหงศีรษะ      กําหนดดวยกกหูทั้ง  ๒  ขางหนากําหนดดวย 
หนาผากเปนท่ีสุด,    และขางหลังกําหนดดวยทายทอย    นับไดต้ังแสน 
เปนอเนก. 
                   ๒ โลมา - ขนทั้งหลาย    ต้ังอยูที่หนังหุมสรีระโดยมาก     เวน 
ที่เปนที่ต้ังแหงอวัยวะมีผมเปนตน    และฝามือฝาเทาทั้ง ๒ เสีย    ทาน 
กําหนดขุมขนไวถึง   ๙  หม่ืน  ๙  พันขุม    ต้ังอยูในหนังหุมสรีระ    ม ี
ประมาณลิกขาหน่ึงเปนประมาณ. 
                   ๓   นขา - เลบ็ทั้งหลาย       ต้ังอยูบนหลังแหงปลายน้ิวทั้งหลาย 
นับได  ๒๐. 
                  ๔  ทนฺตา  -  ฟนทั้งหลาย    ต้ังอยูที่กระดูกคางท้ัง  ๒    โดยมาก 
นับได  ๓๒  ซี่. 
๑. ฉ. กสิณกรรมฐาน.  
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                  ๕ ตโจ - หนังหุมสรีระทั้งส้ิน   ต้ังอยูใตผิวหนัง  บนพังผืดชั้น 
นอก.   
                  ๖ มส - เนื้อนับได  ๙๐๐ ชิน้  ต้ังฉาบกระดูก ๓๐๐ กวาทอน. 
                  ๗ นหาร ุ- เอ็น  ๙๐๐  ผูกพันกระดูกท้ังหลาย    ต้ังอยูทั่วสกล 
สรีระ.  
                  ๘ อฏ ี - กระดูก  ๓๐๐ กวาทอน     ต้ังอยูทั้งเบ้ืองลางเบ้ืองบน 
ทั่วสกลสรีระ. 
                  ๙ อฏ ิมิฺชา๑- เยื่อในกระดูก  ต้ังอยูภายในกระดูกเหลาน้ัน ๆ. 
                  ๑๐ วกฺก๒- ไต    ไดแก    กอนเน้ือ  ๒  กอนอยูลอมเนื้อหัวใจ 
มีข้ัวอันเดียวกันแตกออกจากหลุมคอ   ถาไปหนอยหน่ึง   แลวแยกออก 
เปน ๒ รึงรัดไวดวยเอ็นหยาบ ๆ. 
                  ๑๑  หทย - หัวใจ   ไดแก   กอนเนื้อหทัย   ต้ังอยูทามกลางถัน 
ทั้ง  ๒ ขางในภายในสรีระ      เต็มไปดวยโลหิตประมาณก่ึงฟายมือเปนที่ 
อาศัยแหงจิต   มีหลุมภายในมีประมาณเทาท่ีต้ังแหงเมล็ดบุนนาค  
                  ๑๒  ยกน  - ตับ   ไดแก    แผนเนื้อเปนคู   อาศัยต้ังอยูขางขวา 
ภายในรางกายระหวางถันทั้ง  ๒ ขาง.  
                  ๑๓. กิโลมก - พังผืด  ไดแก   เนื้อหุม ๒ อยาง  คือ  เนื้อพังผืด   
ที่ปด    หุมหัวใจและมามต้ังอยู  ๑,    และเน้ือพังผืดที่ไมปด    หุมเน้ือใต 
๑. ในท่ีท่ัวไปเปน อฏ ิมิฺช.     ๒. โบราณแปลวา มาม.  
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ผิวหนังต้ังอยูทั่วสกลสรรีะ  ๑. 
                  ๑๔.  ปหก๑ - มาม   ไดแก   เนื้อมีสัณฐานดุจลิ้นลูกโคดําต้ังอยู 
ขางซายหัวใจ   อาศัยขางบนเย้ือหุมทอง.   
                  ๑๕.  ปปฺผาส - ปอด  ไดแก  กอนเนื้อที่เรียกวาปอดโดยประเภท 
นับได ๓๒ กอน    หอยปดเน้ือบนหัวใจและตับต้ังอยูราวนมท้ัง  ๒  ขาง 
ในภายในสรีระ.  
                  ๑๖.  อนฺต - ไสใหญ  ไดแก  เกลียวไสที่เปนขนด  ขดอยูในที่ 
ทั้งหลาย   คือ   เบื้องบนใตหลุมคอลงมา   เบื้องลางถึงกรีมรรค**  ต้ังอยู 
ภายในสรีระ    มีหลุมคอเปนตนและมีกรีสมรรคเปนที่สุดเกี่ยวพันถึงกัน 
ของบุรุษยาว  ๓๒  ศอก  ของสตรียาว  ๒๘ ศอก  รวม  ๒๑   ขนดดวยกัน. 
                  ๑๗.  อนฺตคุณ  -  ไสนอย  ไดแก   ลําไสนอยพันปลายปากขนด 
รวมกันที่ขนดลําไสใหญ    ต้ังอยูระหวางขนดลําไสใหญ ๒  ขนด. 
                  ๑๘. อุทริย - อาหารใหม   ไดแก    อาหารท่ีถูกบดจนเปนจุรณ 
ดวยสากคือฟน   หมุนไปรอบ ๆ ดวยมือคือลิ้น   เกลือกที่กลั้วดวยนํ้าลาย 
ในขณะนั้นก็ปราศจากสมบัติแหงสีกลิ่นและรสเปนตน  เชนกบัขาวยอม 
ดายของชางหูกและรากสุนัข  ตกไปคลุกเคลากับดีเสมหะและลม   เดือด 
ดวยกําลังความรอนของไฟในทอง   เกลื่อนกลนดวยกิมิชาติตระกูลใหญ 
นอย    ปลอยฟองฟอดข้ึนเบื้องบน   จนถึงความเปนข้ีขยะมีกลิ่นเหม็น 
๑. โบราณแปลวา  ไต.    ๒. กรีสมรรค = ทวารหนกั.  
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นาเกลียดยิ่งนัก      อยูทีพ้ื่นลําไสใหญบนนาภี   กลาวคือที่ทองอันเปน   
ที่อาศัยของอาหารใหมตาง ๆ   ที่กลืนดื่มเค้ียวกินและลิ้มเขาไป. 
                   ๑๙  กรีส - อาหารเกา  ไดแก   อุจจาระต้ังอยูในที่สุดแหงลําไส 
ใหญ    สูงประมาณ  ๘  องคุลี    ในระหวางแหงนาภีและที่สุดแหงกระดูก 
สันหลัง๑  ในภายใต   กลาวคือที่อยูขอบอาหารท่ียอยแลว.  
                   ๒๐  ปตฺต - น้ําดี   ไดแก  ดี ๒ อยาง   คือ   ที่อาศัยตับใน 
ระหวางเนื้อหทัยและปอดต้ังอยู   กลาวคือน้ําดีที่อยูประจําในถุงนํ้าดี   ม ี
สัณฐานเชนกับรังบวบขมใหญ ๑,   และที่มิไดอยูประจํา   เวนที่ของผม, 
ขน,   เล็บ,   และฟนที่ไมมีเนื้อ   และหนังท่ีดานและแหงซึมซาบอยูทั่ว 
สรีระสวนท่ีเหลือ. 
                   ๒๑  เสมิห - เสลด   ไดแก    เสมหะประมาณเต็มฟายมือหนึ่ง 
ต้ังอยูที่พ้ืนทอง. 
                  ๒๒  ปุพฺโพ - หนอง     ไดแก   ความแปรไปแหงโลหิตเสีย๒ 

เกิดที่อวัยวะท่ีถูกเส้ียนหนามและเปลวไฟเปนตน  กระทบแลวหรือท่ี 
อวัยวะที่มีฝและตอมพุพองเปนตน    เกิดข้ึนแลวดวยการกําเริบแหงธาตุ 
ในภายในสรีระประเทศ. 
๑. ... ปฏ ิกณฏฺกมูลาน.     ๒. ปริปกฺกโลหิต...โลหิตแกรอบ.  
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                   ๒๓ โลหิต - โลหิต  ไดแก  เลือด ๒ อยาง   คือ  เลอืดท่ีสั่งสม 
อยูมีประมาณเพียงเต็มฟายมือหนึ่งชุมอยูที่ไตเนื้อหัวใจตับและปอด  ไหล 
ออกทีละนอย ๆ     เบื้องบนเน้ือหัวใจไตและปอดเต็มสวนลางของตับ ๑, 
และเลือดท่ีว่ิงแผไปท่ัวสรีระที่มีใจครองท้ังปวง  โดยทํานองแหงเปลวไฟ 
ที่พุงไป   เวนเสียแตที่ของผมขนเล็บและฟนที่ไมมีเนื้อ   และหนังท่ีดาน   
และแหง  ๑.  
                   ๒๔  เสโท - เหง่ือ   ไดแก   อาโปธาตุที่ไหลออกจากชองขุมผม 
และขนท้ังปวงในสรีระที่รอนเพราะความรอนจากไฟและความรอนจาก 
ดวงอาทิตยและความวิการแหงฤดูเปนตน. 
                  ๒๕  เมโท - มันขน  ไดแก  ยางเหนียวขน  ของคนอวนอาศัย 
ต้ังอยูระหวางหนังและเนื้อ,     ของคนผอมอาศัยต้ังอยูที่อวัยวะท้ังหลายมี 
เนื้อแขงเปนตน. 
                   ๒๖  อสฺสุ - น้ําตา  ไดแก   อาโปธาตุที่ต้ังอยูเต็มเบาตาก็ดี   ที่ 
ไหลออกก็ดี  เพราะเกิดจากดีใจเสียใจ  อาหารท่ีเปนวิสภาคคือที่เผ็ดรอน 
และอุตุ. 
                   ๒๗  วสา - มันเหลว  ไดแก   มันเหลวใส   ต้ังอยูที่ฝามือท่ีหลัง 
มือฝาเทาหลังเทาด้ังจมูกหนาผากและจะงอยบา     โดยมากเกิดแตอุสมา- 
เตโชคือไออุนจากความรอนของไฟความรอนของดวงอาทิตยและผิดฤดู. 
                   ๒๘  เขโฬ - น้ําลาย    ไดแก     อาโปธาตุที่ระคนกันเปนฟอง 
ต้ังอยูที่ลิ้นขางกระพุงแกมทั้ง ๒  ขาง     เพราะโดยมากเกิดแกผูเห็นหรือ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 229 

นึกถึงหรือหยิบวางอาหารเชนนั้นไวในปากก็ดี     เกิดแกผูเหน็ดเหน่ือย  
อยูก็ดี   หรือเกิดความรังเกียจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็ดี.  
                   ๒๙  สิงฺฆาณิกา - น้ํามูก  ไดแก   ของเนาไมสะอาดล่ืนเปนมัน 
เกิดแกผูมีธาตุกําเริบ  เกิดดวยอาหารวิสภาค  และผิดฤด,ู  หรือแกคนรอง 
ไหอยู     ไหลออกจากเยื่อในสมองภายในศีรษะ    ไหลออกมาทางชอง 
เพดานไปเต็มอยูในโพรงจมูกเกรอะกรังขังอยูก็มี  ไหลออกอยูก็มี.  
                   ๓๐  ลสิกา - ไขขอ  ไดแก   น้ํามันที่ใหสําเร็จกิจในการหยอด 
น้ํามันที่ขอตอแหงกระดูก    ต้ังอยูระหวางขอตอแหงกระดูก ๑๘๐ ขอตอ.  
                   ๓๑ มุตฺต - น้ํามูตร    ไดแก     อาโปธาตุต้ังอยูภายในกะเพาะ 
ปสสาวะ   ดวยอํานาจอาหารและอุตุ. 
                   ๓๒ มตฺถลุงฺค - มันสมอง    ไดแก    กองแหงเยื่อรวมกันแลว 
มีจํานวน ๔ กอน   ต้ังอยูที่รอยเย็บ ๔ แหงภายในกระโหลกศีรษะ. 
                                          อายตนะ  ๑๒ 
                   ๗]   วิสัชนา ๑๒  มีวิสัชนาในจักขายตนะเปนตน  พระธรรม 
เสนาบดีสารีบุตร  แสดงดวยสามารถแหงอายตนะ  ๑๒.   ชื่อวา อายตนะ 
เพราะสืบตอ,    ชื่อวา   อายตนะ   เพราะสืบตอแหงการมา,    และชื่อวา 
เพราะนําไปซ่ึงการสืบตอ.   มีคําอธิบาย    ทานกลาวไววา  จริงอยู  ธรรม  
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คือจิตและเจตสิก     ในบรรดาจักขุและรูปเปนตนเปนทวารและอารมณ 
นั้น ๆ   ยอมมา   ยอมต้ังข้ึน   ยอมสืบตอ   คือยอมพยายามโดยกิจของ 
ตนๆ   มีการเสวยอารมณเปนตน.   และมีคําอธิบาย   ทานกลาวไวอีกวา 
ก็ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาน้ัน  ยอมแผไปสูธรรมเหลาน้ัน  ในธรรม 
อันเปนทางมา.    และยังมีคําอธิบาย    ทานกลาวไวอีกวา    สังสารทุกข 
สืบตอกันไปอยางมากมายเปนไปในสงสารอันยืดยาวนานหาท่ีสุดมิไดนี้    
ยังไมหมุนกลับตราบใด   ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาน้ัน    กย็อมนําไป 
คือยอมใหเปนไปอยูตราบน้ัน. 
           อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  อายตนะ  เพราะอรรถวาเปนที่อยู,  เพราะ 
อรรถวาเปนบอเกิด,     เพราะอรรถวาเปนที่ประชุมลง,    เพราะอรรถวา 
เปนถิ่นที่เกิด,   และเพราะอรรถวาเปนการณะ. 
          จริงอยางนั้น  ในทางโลก   ที่เปนที่อยู   ทานเรียกวา    อายตนะ 
ไดในคําเปนตนวา    อิสฺสรายตน - ที่อยูของพระอิศวร,    วาสุเทวา- 
ยตน - ที่อยูของวาสุเทพ. 
          บอเกดิทานเรียกวา อายตนะ  ไดในคําเปนตนวา สุวณฺณายตน 
-บอทอง,  รชตายตน - บอเงิน. 
          แตในทางศาสนา    ที่เปนที่ประชุมลง   ทานเรียกวา    อายตนะ 
ไดในคําเปนตนวา    มโนรเม    อายตเน    เสวนฺติ    น   วิหงฺคมา  
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เหลาวิหค  ยอมอาศัยตนไมนั้น  ประชุมกันในที่เปนที่รื่นรมยใจ๑. 
                  ถิน่เปนที่เกิด    ทานเรียกวา    อายตนะ     ไดในคําเปนตนวา   
ทกฺขิณาปโถ  คุนฺน อายตน - ทักษิณาบถ  ถิ่นเปนที่เกิดแหงโค 
ทั้งหลาย.  
                    การณะทานเรียกวา     อายตนะ     ไดในคําเปนตนวา    ตตฺร 
ตเตรฺว  สกฺขภิพฺพต ปาปุณาติ  สติ อายตเน๒ เมื่ออายตนะ  คือเหตุ 
เปนเครื่องระลึกมีอยู   เธอก็จะบรรลุผลในธรรมคืออภิญญาน้ัน ๆ   แน 
นอน. 
                     ธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายเหลานั้น      อาศัยอยูที่จักขุวัตถ-ุ 
เปนตน     เพราะเน่ืองดวยการอาศัยจักขุวัตถุเปนตนนั้นอยู     ฉะน้ัน 
จักขุเปนตนน้ัน   จึงชื่อวาเปนที่อาศัยอยูแหงจิตและเจตสิกเหลาน้ัน. 
                     ธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายเหลานั้น  เกิดที่จักขุวัตถุเปนตน 
เพราะมีจักขุวัตถุเปนตนน้ันเปนที่อาศัย     และเพราะมีจักขุวัตถุเปนตน 
นั้นเปนอารมณ  ฉะนั้น  จักขุวัตถุเปนตน  จึงชื่อวาเปนบอเกิดแหงจิต  
และเจตสิกเหลาน้ัน. 
                    จักขุเปนตน   เปนที่ประชุมแหงธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาน้ัน 
เพราะประชุมลงดวยสามารถแหงวัตถุทวารและอารมณ     ในทวารน้ัน ๆ. 
๑. องฺ.ปฺจก. ๒๒/๓๘.  องฺ.ปฺจก. ๒๒/๒๓.  
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            จักขุเปนตน   เปนประเทศเปนท่ีแหงธรรมคือจิตะเละเจตสิก 
เหลาน้ัน    เพราะเกิดข้ึนในจักขุวัตถุเปนตนนั้นนั่นแหละ    โดยความ 
อาศัยจักขุวัตถุเปนตนนั้นเปนอารมณ.   
             จักขุเปนตน    เปนเหตุแหงธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาน้ัน    ก ็
เพราะความท่ีจักขุเปนตนยังไมพินาศไป.  
            จักขุนั้นดวยเปนอายตนะดวย  ฉะนั้น  จึงชื่อวา  จักขายตนะ 
ตามใจความท่ีไดกลาวมาแลวน้ีแล.     ถึงแมอายตนะท่ีเหลือก็อยางนั้น 
เหมือนกัน. 
                                           ธาตุ  ๑๘ 
            วิสัชนา  ๑๘  มีวิสัชนาในจักขุธาตุเปนตน  พระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตรแสดงดวยสามารถแหงธาตุ  ๑๘. 
              ธรรมหน่ึง ๆ ยอมจัดแจงตามสมควรแกอารมณทั้งหลายใน  ทวาร 
ทั้งหลายมีจักขุทวารเปนตน  ฉะนั้นธรรมนั้น   ชื่อวา  ธาตุ.  ธรรมใด 
ยอมทรงไว  ฉะนั้นธรรมนั้น  ชื่อวา  ธาตุ.   ความทรงไว  ชื่อวา   ธาตุ 
สภาพที่เปนเหตุต้ังไว   ชือ่วา   ธาตุ  หรือสภาพที่เปนเหตุยอมทรงไว 
ในทวารนั้น  ฉะน้ัน  ทวารน้ัน  ชื่อวา   ธาตุ. 
            อธิบายวา       โลกิยธาตุทั้งหลายกําหนดตั้งไวโดยความเปนเหตุ 
ยอมจัดแจงสังสารทุกขเปนอเนกประการ   ดุจธาตุมีธาตุทองและธาตุเงิน  
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เปนตน      กาํหนดต้ังไวโดยความเปนเหตุ     จัดแจงอยูซึ่งทองและเงิน 
เปนตน. 
             ธรรมชาติใด   อันสัตวทรงไว   ความวา   ยอมธํารงไว   ดุจภาระ 
อันบุคคลผูแบกภาระ   แบบไปอยูฉะนั้น.   อน่ึงธาตุนี้   ก็เพียงแคทรงไว   
ซึ่งทุกขเทาน้ัน   เพราะไมเปนไปในอํานาจ.  
           อธิบายวา        สังสารทุกขอันสัตวทั้งหลายทรงไวเสมอดวยธาตุ 
ทั้งหลายอันเปนเหตุประการหนึ่ง,    สังสารทุกขนั้นอันสัตวทรงไวแลว 
อยางนั้น   ยอมต้ังอยู   สถิตอยูในธาตุทั้งหลายเหลาน้ัน   ประการหนึ่ง  
           อน่ึง   สําหรับอัตตาของเดียรถียทั้งหลายไมมีอยูโดยสภาวะ  ฉัน 
ใด,   ก็แลธาตุทั้งหลายเหลาน้ี  จะมีสภาวะฉันนั้นก็หาไม.   แตที่เรียกวา 
ธาตุ   เพราะอรรถวาเปนธรรมชาติทีท่รงไวซึ่งสภาวะของตน.    เหมือน 
อยางวาสวนตาง ๆ    ของหินมีหรดาลและมโนศิลาเปนตนอันวิจิตรตระ- 
การในโลก     ก็เรียกวาธาตุ    ฉันใด     ธาตุทั้งหลายอันวิจิตรแมเหลาน้ี  
ก็เรียกวาเปนสวนท่ีจะพึงรูไดดวยญาณ   ฉันนั้นแล. 
          อีกอยางหน่ึง  ในสวนท้ังหลายมีรสและโลหิตเปนตน   กําหนด 
ตามลักษณะอันเปนวิสภาคแกกันและกัน  อันเปนสวนตาง ๆ ของรางกาย 
กลาวคือสรีระ  ยอมมีชื่อวา   ธาตุ  ฉันใด   ในสวนตางๆ   แหงอัตภาพ 
กลาวคือเบญจขันธแมเหลาน้ี   ก็พึงทราบวา   ชื่อวา    ธาตุ   ฉันนั้น.  
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เพราะธาตุเหลาน้ันมีจักขุธาตุเปนตน     ก็กําหนดดวยลักษณะอันเปน   
วิสภาคแกกันและกัน. 
           อีกอยางหนึ่ง    คําวา   ธาตุ   นี้  เปนเพียงชื่อแหงนิชชีวธรรม. 
จริงอยางนั้น  ในพระบาลมีีอาทิวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    คนเรานี้มี 
ธาตุ  ๖    พระผูมีพระภาคเจาไดทําเทสนาในเรื่อง    ธาตุ   ไว    ก็เพ่ือจะ 
ถอนความหมายม่ันวาเปนชีวะคือบุคคล.  
          จักขุนั้นดวย  เปนธาตุดวย  ฉะนั้น  ชื่อวา   จกัขุธาตุ  ตาม 
ใจความท่ีไดกลาวแลวแล.   ถึงแมธาตุที่เหลือก็อยางนั้นเหมือนกัน. 
           คําวา   มโนธาตุ   ไดแก   มโนธาตุ ๓. 
           คําวา   ธมัมธาตุ   ไดแก   เวทนาขันธ    สญัญาขันธ    สังขาร. 
ขันธ,   สุขุมรูป  ๑๖, และนิพพาน. 
          คําวา  มโนวิญญาณธาตุ  ไดแก  มโนวิญญาณธาตุ  ๗๖. 
                                         อินทรีย    ๒๒ 
          วิสัชนา ๒๒     มีวิสัชนาใน  จักขุนทรีย  เปนตน พระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตรแสดงดวยสามารถแหงอินทรีย  ๒๒. 
           ชื่อวา    จักขุนทรีย    เพราะทําจักขุวัตถุนั่นแหละใหเปนใหญ 
ในลักษณะแหงการเห็น.   
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          ชื่อวา   โสตินทรีย    เพราะทําโสตวัตถุนั่นแหละ   ใหเปนใหญ 
ในลักษณะแหงการไดยิน.   
          ชื่อวา   ฆานินทรีย  เพราะทําฆานวัตถุนั่นแหละ   ใหเปนใหญ 
ในลักษณะแหการสูดกลิน่.  
           ชื่อวา    ชิวหินทรยี   เพราะทําชิวหาวัตถุนั่นแหละใหเปนใหญ  
ในลักษณะแหงการลิ้มรส. 
           ชื่อวา     กายินทรยี    เพราะทํากายวัตถุนั่นแหละใหเปนใหญ 
ในลักษณะแหงการถูกตอง. 
            ชื่อวา   มโน   เพราะรูอารมณ,   อธิบายวา  ยอมรูอารมณตางๆ 
ได.   แตพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา   ชื่อวา   มโน   เพราะนึก 
เพราะรูอารมณ     ดุจคนกําหนดนับอยูดวยทะนาน   และดุจทรงไวดวย 
ตาชั่งใหญฉะนั้น,   ชื่อวา   มนินทรีย   เพราะทํามโนน้ันนั่นแหละให 
เปนใหญ   ในลักษณะแหงการรูอารมณ. 
            สหชาตธรรมดํารงอยูไดดวยธรรมชาตินั้น   ฉะน้ัน   ธรรมชาติ 
นั้นชื่อวา  ชวีิต,   ชื่อวา  ชีวิตินทรีย  เพราะทําชีวิตินทรียนั้นใหเปน 
ใหญ  ในลักษณะแหงการอนุบาลรักษาสหชาตธรรม. 
            ชีวิตินทรียนั้นมี  ๒ อยาง  คือ  รูปชีวิตินทรยี ๑.  อรูปชีวิติน- 
ทรีย  ๑.  ธรรมชาติที่เกิดรวมกับกัมมชรูปทั้งหมด   อนุบาลรักษาสหชาต-  
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รูปไว  ชื่อวา  รูปชีวิตินทรีย,   เจตสิกท่ีเกิดรวมกับจิตท้ังหมด   อนุบาล 
รักษาสหชาตนามธรรมไว  ชื่อวา   อรปูชีวิตินทรีย.   
             ผูใดยอมปรารถนา  คือยอมถึงซ่ึงความสมสู  ผูนั้นชื่อวา  อิตถี- 
หญิง   เพราะต้ังครรภได,   ชื่อวาอินทรีย   เพราะทําความเปนใหญใน 
อวัยวะทั้งหลายมีเพศแหงหญิงเปนตน,    ความเปนใหญแหงหญิงน่ันแล 
ชื่อวา  อิตถนิทรีย  โดยกาํหนด.  
             นิรยะ - นรก   ทานเรียกวา   ปุ,  ผูใดถูกบีบค้ันเบียดเบียนอยู 
ในนรก  กลาวคือปุ  ฉะนั้นผูนั้น  ชื่อวา  ปุริส - ชาย,  ชื่อวา   อินทรีย 
เพราะทําความเปนใหญในอวัยวะท้ังหลาย  เพศแหงบุรุษเปนตน, ความ 
เปนใหญแหงบุรุษน้ันแล  ชื่อวา  ปุริสนิทรีย  โดยกําหนด.  ในอินทรีย 
แมทั้ง  ๒ นัน้    อินทรียแตละอยางที่เกิดรวมกับกัมมชรูป    ยอมมีแตละ 
อินทรียตามสภาวะ. 
             สุขเวทนา     ที่ประกอบกับกุศลวิปากกายวิญญาณจิต,     ชื่อวา 
อินทรีย  เพราะทําความเปนใหญในลกัษณะแหงการรูสึกสบายทางกาย, 
สุขเวทนาน่ันแหละ  เปนใหญ   ชื่อวา  สุขินทรีย. 
            ทุกขเวทนา   ที่ประกอบกับอกุศลวิปากกายวิญญาณจิต,   ชื่อวา 
อินทรีย     เพราะทําความเปนใหญในลักษณะแหงการรูสึกไมสบายทาง 
กาย,  ทุกขเวทนาน่ันแหละเปนใหญ  ชื่อวา   ทุกขนิทรีย.  
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            มนะ - ใจ   ดีคืองาม   เพราะประกอบดวยปติและโสมนัส    ของ   
บุคคลน้ันมีอยู  ฉะนั้น  บคุคลน้ัน  ชื่อวา   สุมโน - มีใจดี,   ความเปน 
 แหงสุมนะ   ชื่อวา   โสมนัสสะ,    เปนอินทรีย   เพราะทําความเปนใหญ 
ในลักษณะแหงความยินดีของเจตสิก,    โสมนัสสะน่ันแหละเปนอินทรีย 
ชื่อวา  โสนนัสสินทรีย.  
             มนะ -ใจ ชั่ว   เพราะประกอบดวยโทมนัสเวทนา   ของบุคคล 
นั่นมีอยู   ฉะนั้น  บุคคลน้ัน  ชื่อวา  ทมุมโน  -  มใีจดี,   ความเปนแหง 
ทุมมนะ  ชื่อวา  โทมนัสสะ,  เปนอินทรีย  เพราะทําความเปนใหญใน 
ลักษณะแหงความไมยินดีของเจตสิก,   โทมนัสสะน่ันแหละเปนอินทรีย 
ชื่อวา  โทมนัสสินทรีย. 
             ธรรมชาติใด  ยอมเพงความเปนไปแหงอาการของสุขเวทนาและ 
ทุกขเวทนา  ยอมเปนไปโดยอาการน้ัน  เพราะต้ังอยูดวยอาการแหงความ 
เปนกลาง  ฉะนั้น   ธรรมชาตินั้น ชื่อวา  อุเปกขา,   เปนอินทรีย  เพราะ 
ทําความเปนใหญในลักษณะแหงความเปนกลาง,      อุเปกขานั่นแหละ 
เปนอินทรีย  ชื่อวา  อุเปกขินทรีย. 
            บุคคลยอมเชื่อดวยธรรมชาตินัน้   หรือเชื่อเอง   ฉะน้ัน  ธรรม- 
ชาตินั้น ชื่อวา สัทธา,  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมชาติสักวาความเชื่อน่ันแหละ 
ชื่อวา  สัทธา,    เปนอินทรีย   เพราะอรรถวาเปนอธิบดีครอบงําความไม 
เชื่อ,    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อินทรีย   เพราะการทําความเปนใหญใน  
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ลักษณะแหงการนอมใจ,   สัทธานั่นแหละเปนอินทรีย  ชื่อวา   สัทธิน-  
ทรีย.   
             ความเปนแหงความแกลวกลา  ชื่อวา  วีริยะ,  หรือการงานแหง 
บุคคลผูแกลวกลาท้ังหลาย,   หรือพึงขวนขวาย   คือพึงเปนไปดวยวิธีอัน 
เปนอุบายเคร่ืองนําไป,  เปนอินทรีย   เพราะอรรถวาเปนอธิบดีครอบงํา 
ความเกียจคราน,   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อินทรีย    เพราะทําความเปน 
ใหญในลักษณะแหงความเพียร,      วีริยะน่ันแหละเปนอินทรีย  ชื่อวา 
วีริยินทรีย.   
              บุคคลยอมระลกึไดดวยธรรมชาตินั้น,    หรือระลึกเอง   ฉะน้ัน 
ธรรมชาตินัน้  ชื่อวา  สติ,  อีกอยางหน่ึง   ธรรมชาติสักวาความระลึกได 
นั่นแหละ  ชือ่วา  สติ,  เปนอินทรีย  เพราะอรรถวาเปนอธิบดีครอบงํา 
ความเผลอสติ,   อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา  อินทรีย   เพราะทําความเปนใหญ   
ในลักษณะแหงการต้ังม่ัน,   สตินั่นแหละเปนอินทรีย  ชื่อวา  สตินทรีย. 
              ธรรมชาติใด       ยอมทรงไว     ยอมต้ังไวดวยดีซึ่งจิตในอารมณ 
ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น   ชือ่วา   สมาธิ,     เปนอินทรีย    เพราะอรรถวา 
เปนอธิบดีครอบงําความซัดสายไปในอารมณตาง ๆ,  อีกอยางหน่ึง  ชื่อวา 
อินทรีย     เพราะทําความเปนใหญในลักษณะแหงความไมซัดสายไปใน 
อารมณตาง ๆ,   สมาธินั่นแหละเปนอินทรีย   ชื่อวา   สมาธินทรีย.  
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          ธรรมชาติใด  ยอมรูอริยสัจโดยนัยเปนตนวา   นี้  ทุกข   ฉะน้ัน 
ธรรมชาตินัน้   ชื่อวา   ปญญา.     แตในอรรถกถาทานกลาววา    ชื่อวา 
ปญญา  เพราะประกาศพระไตรลักษณ  คือ อนิจฺจ - ไมเที่ยง,  ทุกฺข- 
เปนทุกข,   อนตฺตา  - มิใชอัตตา.     เปนอินทรีย   เพราะอรรถวาเปน 
อธิบดีครอบงําอวิชชา,   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อินทรีย   เพราะทําความ   
เปนใหญในลักษณะแหงทัสนญาณ,        ปญญาน่ันแหละเปนอินทรีย 
ชื่อวา ปญญินทรีย.  
           ชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เพราะเกิดแกพระโยคิบุคคล 
ปฏิบัติดวยคิดวา   เราจักรูพระนิพพานอันเปนอมตบทอันยังไมเคยรูใน 
สังสารวัฏอันยาวนาน.   หรือจักรูจักธรรม  ๔ เทาน้ันดังน้ี    และเพราะ 
อรรถวาอินทรีย.   อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียนี้    เปนชื่อของโสดา- 
ปตติมรรคญาณ. 
          ชื่อวา   อัญญินทรีย  เพราะเปนอินทรียที่รูทัว่ถึง   เพราะรูสัจ- 
ธรรม  ๔  อันมรรคน้ันรูแลว     ไมกาวลวงขอบเขตอันปฐมมรรครูแลว 
และเพราะมีอรรถวาอินทรีย.   อัญญนิทรียนี้   เปนชื่อแหงญาณในฐานะ 
ทั้ง  ๖ มีโสดาปตติผลญาณเปนตน.   
           ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย     เพราะเกิดแกพระขีณาสพผูรูทั่วถึง 
แลวคือมีกิจในจตุสัจญาณเสร็จสิ้นแลว      และเพราะมีอรรถวาอินทรีย  
อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   เพราะสําเร็จความเปนใหญใน  
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ระหวางแหงธรรมท้ังหลายอันพระขีณาสพผูรูทั่วถึงแลวคือผูมีจิตในสัจจะ 
๔   เสร็จส้ินแลวแทงตลอดสัจจะ  ๔.     อัญญาตาวินทรียนี้     เปนชื่อแหง 
อรหัตผลญาณ.   
           อินทรียแมทั้งหมดเหลาน้ี      ชื่อวา    อินทรีย     เพราะอรรถวา 
ประกาศกรรมท่ีเปนจอม เพราะอรรถวาทานผูเปนจอมแสดงแลว,  เพราะ 
ทานผูเปนจอมเห็นแลว,  เพราะอรรถวาทานผูเปนจอมจัดแจงแลว.  และ 
เพราะอรรถวาทานผูเปนจอมเสพแลว        บัณฑิตพึงนําไปประกอบตาม 
สมควร.  
          จริงอยู    พระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา    ชื่อวา   เปนจอม 
เพราะความเปนผูมีความใหญยิ่ง,   และกรรมทั้งท่ีเปนกุศลและอกุศล  ก ็
ชื่อวา   เปนจอม   เพราะไมมีใครจะมีความใหญยิ่งเหนือกรรม.    เพราะ 
เหตุนั้นแล  ในอินทรียเหลาน้ี    อินทรียที่กรรมใหเกิด   ยอมประกาศให 
รูกุศลกรรมและอกุศลกรรม.  และอินทรียเหลาน้ัน   อันพระผูมีพระภาค- 
เจาผูเปนจอมน้ัน    ทรงจัดแจงแลว   ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   อินทรีย   เพราะ 
อรรถวาประกาศกรรมท่ีเปนจอม   และเพราะอรรถวาทานผูเปนจอมจัด- 
แจงแลว  อนึ่งอินทรียแมทั้งหมดเหลานั้นนั่นแล  อันพระผูมีพระภาคเจา 
ผูเปนจอมทรงประกาศแลว และตรัสรูยิ่งแลว ตามความเปนจริง ฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  อินทรีย   เพราะอรรถวาทานผูเปนจอมแสดงแลว   และเพราะ 
อรรถวาทานผูเปนจอมทรงเห็นแลว.    พระผูมีพระภาคเจาน้ันน่ันแหละ  
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ผูเปนจอมมุนี    เสพอินทรียบางอยาง    ดวยการเสพโดยความเปนอารมณ 
เสพอินทรียบางอยางดวยการเสพโดยภาวนา    ฉะนั้น   ชื่อวา   อินทรีย 
เพราะอรรถวาผูเปนจอมเสพแลวก็มี.      อีกอยางหน่ึง    อินทรียเหลาน้ี 
ชื่อวา  อินทรีย   เพราะอรรถวาเปนใหญกลาวคือเปนอธิบดีก็มี.   ดวยวา   
ความเปนอธิบดีแหงจักขุเปนตน      สาํเร็จไดในปวัตติกาลแหงจักขุวิญ- 
ญาณเปนตน   เพราะเม่ืออินทรียแกกลา  จักขุวิญญาณเปนตน   ก็แกกลา 
เมื่ออินทรียออนจักขุวิญญาณเปนตน   ก็ออน   ดังน้ีแล.                                   
                           _____________________________ 
 
                              ธาตุ  ๓  โดยภพ  ๓  โวการ  ๓ 
         ๘]   วิสัชนา  ๑๒  มีวิสัชนาในกามธาตุเปนตน   พระธรรมเสนา- 
บดีสารีบุตร   แสดงแลวโดยประเภทแหงภพ. 
            ธาตุอันประกอบดวยกาม   กลาวคือกามราคะ   ชื่อวา   กามธาตุ 
หรือ   ธาตุกลาวคือกาม   ชื่อวา   กามธาตุ. 
            ธาตุอันประกอบแลวดวยรูปฌาน  ชื่อวา  รูปธาตุ   เพราะละกาม 
เสียได   หรือธาตุกลาวคือรูปฌาน.   ชือ่วา   รูปธาตุ. 
            ธาตุอันประกอบแลวดวยอรูปฌาน   ชื่อวา   อรูปธาตุ     เพราะ 
ละกามและรูปฌานเสียได,  หรือธาตุกลาวคืออรูปฌาน   ชื่อวา  อรูปธาตุ.  
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           ธาตุเหลาน้ันนั่นแหละ   ทานกลาวโดยปริยายแหงภพอีก.    จริง  
อยู   ทานเรียกวา  ภพ  เพราะยอมเกิด. 
         ภพอันประกอบแลวดวยสัญญา  ชื่อวา  สัญญาภพ     หรอืภพ 
อันสหรคตดวยสัญญา    ชื่อวา   สญัญาภพ,     หรือสัญญามีอยูในภพน้ี  
ฉะน้ัน  ภพนี้จึงชื่อวา  สัญญาภพ.  
         กามภพนั้น  ๑,   รูปภพที่พนจากอสัญญาภพ ๑,   อรูปภพที่พน   
จากเนวสัญญานาสัญญาภพ  ๑,  มิใชสัญญาภพ  ชือ่วา  อสัญญาภพ,  
อสัญญาภพน้ันเปนเอกเทสแหงรูปภพ. 
          เพราะความไมมีสัญญาหยาบ    ชื่อวา   เนวสัญญา - มีสญัญาก ็
ไมใช,  เพราะมีสัญญาละเอียด   ชื่อวา  นาสัญญา  - ไมมีสัญญาก็ไมใช 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   เนวสัญญานาสัญญา,    ภพที่ประกอบดวยเนวสัญญา- 
นาสัญญาน้ัน  ชื่อวา เนวสัญญานาสัญญาภพ,    อีกอยางหนึ่ง  เพราะ 
ความไมมีสัญญาหยาบ    และเพราะความมีสัญญาละเอียด    ชือ่วา   เนว- 
สัญญานาสัญญา  มีอยูในภพนี้  ฉะนั้น  ภพนี้จึงชื่อวา เนวสัญญานา- 
สัญญาภพ,  เนวสัญญานาสัญญาภพน้ันเปนเอกเทสแหงอรูปภพ. 
          ภพที่ระคนดวยรูปขันธ ๆ เดียว  คือลวนไปดวยรูปขันธ ๆ เดียว 
แหงภพน้ันมีอยู   ฉะน้ัน   ภพนั้น   จึงชื่อวา    เอกโวการภพ,   เอกโว- 
การภพนั้น   เปนอสัญญาภพแล.  
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         ภพที่ระคนดวยนามขันธ  ๔  คือลวนไปดวยนามขันธ  ๔ แหงภพ 
นั้นมีอยู   ฉะนั้น  ภพนั้นจึงชื่อวา  จตุโวการภพ,   จตุโวการภพนั้น 
เปนอรูปภพ.   
          ภพที่ระคนดวยขันธ  ๕  คือลวนไปดวยขันธ ๕ แหงภพน้ันมีอยู 
ฉะน้ัน  ภพนั้นจึงชื่อวา   ปญจโวการภพ,     ปญจโวการภพนั้น  เปน 
กามภพดวยเปนเอกเทสแหงรูปภพดวย.  
                                ______________________ 
 
                                                ฌาน 
           ๙]  วิสัชนา  ๑๒  มีวิสัชนาในปฐมฌานเปนตน     พระธรรม 
เสนาบดีสารีบุตรแสดงดวยอํานาจฌานสมาบัติ. 
            คําวา  ฌาน    ในท่ีนี้   ประสงคเอาเพียงแตพรหมวิหารธรรม 
 เทาน้ัน. 
          ปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตกวิจารปติสุขและเอกกัคตา. 
          ทุติยฌาน   ประกอบดวยปติสุขและเอกัคตา. 
          ตติยฌาน   ประกอบดวยสุขและเอกัคตา. 
          จตุตถฌาน   ประกอบดวยอุเบกขาและเอกัคตา. 
           ๑๐]    ธรรมชาติใด  ยอมสนิทสนม  รกัใคร  ฉะนั้น   ธรรม- 
ชาตินั้น  ชื่อวา   เมตตา    อธิบายวา   ยอมเสนหา.   อีกอยางหนึ่ง  ความ  
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เจริญในมิตร   หรือความเปนไปอันนั้นแหงมิตรมีอยู   ฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
เมตตา     ชื่อวา    วมิุตติ     เพราะพนจากปจนิกธรรมท้ังหลาย   และ 
เพราะนอมไปในอารมณ,      ความพนแหงใจ    ชื่อวา     เจโตวิมุตติ,  
เมตตา  คือ   เจโตวิมุตติ  ชื่อวา   เมตตาเจโตวิมุตติ.    
          กรณุา   ก็มีอรรถตามท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
          บุคคลประกอบดวยธรรมชาตินัน้แลว  ยอมบันเทิง,  หรือธรรม- 
ชาติใด  ยอมบันเทิงเอง,  หรือวา  สักวาความบันเทิงน้ัน   ฉะน้ัน  ชื่อวา 
มุทิตา. 
            ธรรมชาติใด   ยอมเพงดวยการประหาณความพิบัติโดยนัยเปน- 
ตนวา   สัตวทั้งหลายท้ังปวง   เปนผูมีเวรหามิไดเถิด    และดวยการเขาถึง 
ความเปนกลาง    ฉะนั้น   ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา  อุเบกขา. 
          พรหมวิหาร  ๓ มีเมตตาเปนตน    ประกอบดวยฌาน  ๓  มีปฐม- 
ฌานเปนตน,   สวนอุเบกขาพรหมวิหารประกอบดวยจตุตถฌาน. 
            ที่สุดแหงอากาศนั้นไมมีดวยสามารถแหงการแผไป         ฉะน้ัน 
อากาศน้ัน   ชื่อวา  อนนฺโต - ไมมีที่สุด,   อากาศไมมีที่สุด     ชื่อวา  อา- 
กาสานันตะ   ไดแก  กสณุิคฆาฏิมากาส - อากาศท่ีเพิกกสิณออก.   อา- 
กาสานันตะน่ันแหละ   ชื่อวา  อากาสานัญจะ,   อากาสานัญจะน้ัน  ชื่อวา 
เปนอายตนะ    เพราะอรรถวาเปนที่ต้ังแหงฌานพรอมดวยสัมปยุตธรรม  
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นั้น  เชนเดียวกับที่อยูของเทพท้ังหลาย ชื่อวา  เทวายตนะ  เพราะฉะนั้น   
จึงชื่อวา  อากาสานัญจายตนะ,    สมาบัติคืออากาสานัญจายตนะนั่นแหละ 
ชื่อวา  อากาสานัญจายตนสมาบัติ. 
           และทีสุ่ดแหงวิญญาณนั้นไมมีดวยสามารถแหงการแผไป ฉะน้ัน  
ชื่อวา  อนนตฺ - ไมมีที่สุด,    วิญญาณไมมีที่สุดมีอากาศเปนอารมณนั้น. 
อนันตะนั้นแหละ  ชื่อวา  อานัญจะ,   วิญญาณไมมีที่สุด   ทานไมกลาว 
วา   วิฺาณานฺจ  แตกลาววา  วิฺญาณฺจ.  กศ็ัพทนี้ในที่นี้เปน 
รุฬหีศัพท   คือเปนศัพทที่นิยมใชกัน.    วิญญาณัญจะนั้นเปนอายตนะ 
เพราะอรรถวาเปนที่ต้ังแหงฌานพรอมดวยสัมปยุตธรรมนั้น   เชนเดียว 
กับที่อยูของเทพท้ังหลาย   เรียกวาเทวายตนะ    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
วิญญาณัญจายตนะ. 
          ฌานชือ่วา   อากิญจนะ  เพราะไมมีอะไรแมสักนอยหน่ึง   มีคํา 
อธิบายวา   แมโดยที่สุด    เพียงภังคขณะก็ไมมีเหลืออยู.    ภาวะแหงอา- 
กิญจนะ  ชื่อวา  อากิญจัญญะ.     คําน้ี   เปนชื่อของฌานท่ีไมมีอากาสา- 
นัญจายตนะเปนอารมณ.  อากิญจัญญะน้ัน  เปนอายตนะ   เพราะเปน 
ที่ต้ังแหงฌานพรอมดวยสัมปยุตธรรมนั้น.      เชนเดียวกับที่อยูของเทพ 
ทั้งหลาย   เรยีกวา  เทวายตนะ    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อกิญจัญญา- 
ยตนะ.  
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         สัญญาแหงฌานพรอมดวยสัมปยุตธรรมนั้นไมมี      ไมมสีัญญา   
ก็หามิได  เพราะไมมีสัญญาหยาบ   มแีตสัญญาละเอียด   ฉะน้ัน  ชื่อวา 
เนวสัญญานาสัญญา,     เนวสัญญานาสัญญานั้นดวย    เปนอายตนะดวย 
เพราะนับเนื่องดวยมนายตนะและธรรมมายตนะ  ฉะนั้น  จึงชื่อวา  เนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ.  
          อีกนัยหนึ่ง   สัญญาในฌานน้ี   ชื่อวา  เปนสัญญาไมได  เพราะ 
ไมสามารถทํากิจสัญญาใหชัดเจนได,   และชื่อวา  ไมมีสัญญาเลยก็ไมได 
เพราะยังมีอยูโดยสังขารธรรมท่ียังเหลืออยูเปนสุขุมภาพ     ฉะน้ัน    จึง 
ชื่อวา เนวสัญญานาสัญญา,   เนวสัญญานาสัญญาน้ันดวย  เปนอายตนะ 
ดวย   เพราะอรรถวาเปนที่ต้ังแหงธรรมท่ีเหลือ๑   ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ.   คําน้ีเปนชื่อของสมาบัติอันมีอากิญจัญญายตนะ 
เปนอารมณ. 
           อนึ่ง ในฌานนี้   มใิชสัญญาจะเปนอยางนี้อยางเดียว  แมเวทนา 
ชื่อวา เนวเวทนา  นาเวทนา - มีเวทนาก็ไมใช    ไมมีเวทนาก็ไมใช. 
แมจิต   ก็ชื่อวา   เนวจิตตะนาจิตตะ - มีจิตก็ไมใชไมมีจิตก็ไมใช.   ถึง 
ผัสสะ   กช็ื่อวา  เนวผัสสะนาผัสสะ  -   มีผัสสะก็ไมใชไมมีผัสสะก็ไมใช 
๑. เสสธมฺมาน = แหงธรรมท่ีเหลือ : ไดแก  เจตสิก ๒๙ และจิต ๑  มีสัญญา 
เปนประธาน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 247 

ในสัมปุยุตธรรมท่ีเหลือ     ก็นัยนี้.    แตเทศนานี้ทานทําดวยหัวขอวา 
สัญญา.    
                            ________________________ 
 
                                        ปจจยาการ  ๑๒ 
         วิสัชนา  ๑๒  มีวิสชันาใน  อวิชชา   เปนตน   พระธรรมเวนาบดี. 
สารีบุตรแสดงดวยองคแหงปฏิจจสมุปบาท. 
          กายทุจริตเปนตนชื่อวา  อวินทิยะ   ความวา  ไมควรได   เพราะ 
อรรถวาไปควรบําเพ็ญ.    ธรรมชาติใด  ยอมไดซึ่งอวินทิยะน้ัน  ฉะน้ัน 
ธรรมชาตินัน้  ชื่อวา  อวชิชา. 
            กายสุจริตเปนตน  ชื่อวา  วินทิยะ -  ควรได  เพราะตรงกันขาม 
กับอวินทิยะน้ัน.      ธรรมชาติใด    ยอมไมไดซึ่งวินทิยะน้ัน    ฉะน้ัน 
ธรรมชาตินัน้  ชื่อวา  อวิชชา. 
           ธรรมชาติใด  ทําอรรถคือกองแหงขันธทั้งหลายมิใหปรากฏ.  ทํา 
อรรถคือความตอแหงอายตนะทั้งหลายมิใหปรากฏ.      ทําอรรถคือความ 
วางแหงธาตุทั้งหลายมิใหปรากฏ   ทาํอรรถคือความเปนใหญแหงอินทรีย 
ทั้งหลายมิใหปรากฏ.    ทําอรรถคือความจริงแหงสัจจะท้ังหลายมิใหปรา- 
กฏ   ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา  อวิชชา,   ทําอรรถ  ๔  อยางที่กลาว  
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แลวดวยสามารถแหงการบีบค้ันเปนตน  แหงสัจจะทั้งหลายมีทุกขสัจจะ 
เปนตน  ฉะนั้น  จึงชื่อวา  อวิชชา. 
            ธรรมชาติใด     ยอมยังสัตวทั้งหลายใหแลนไปในกําเนิด,   คติ, 
ภพ,  วิญญาณฐิติ,  และสัตตาวาสท้ังปวง  ในสังสารวัฏอันไมมีที่สุด   ฉะน้ัน 
ธรรมชาตินัน้  จึงชื่อวา  อวิชชา.    
             ธรรมชาติใด        ยอมแลนไปในบัญญัติทัง้หลายมีหญิงและบุรุษ 
เปนตน    อันไมมีอยูโดยปรมัตถ,    ไมแลนไปแมในวิชชมานบัญญัติม ี
ขันธเปนตน  ฉะน้ัน  ธรรมชาตินั้น  จึงชื่อวา  อวิชชา. 
           อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  อวิชชาเพราะปกปดเสียซึ่งวัตถุและอารมณ 
แหงวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน    และธรรมทั้งหลายท้ังท่ีเปนปฏิจจ- 
สมุปบาทและท่ีเปนปฏิจจสมุปปนนะ. 
            ธรรมชาติใด  ยอมปรุงแตงซ่ึงสังขตธรรม๑  ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น 
จึงชื่อวา   สังขาร. 
            ธรรมชาติใด   ยอมรูอารมณตาง ๆ ได    ฉะน้ัน   ธรรมชาดิน น 
จึงชื่อวา  วิญญาณ. 
            ธรรมชาติใด  ยอมรูอารมณ  ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น   จึงชื่อวา 
นาม,    อีกอยางหนึ่ง    ธรรมชาติใด   ยอมนอมไปสูอารมณ    ฉะน้ัน 
๑. สังขตธรรม : จิต ๘๙, รูป  ๒๘.  
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ธรรมชาตินัน้   จึงชื่อวา  นาม,   ธรรมชาติใด   ยอมแตกดับไป   ฉะนั้น 
ธรรมชาตินัน้  จึงชื่อวา   รูป.   
             ธรรมชาติใด    ยอมแผไปในจิตและเจตสิกอันเปนที่เกิด    และ 
นําไปสูสังสารทุกขอันยืดเยื้อตอไป     ฉะนั้น     ธรรมชาตินั้น   จึงชื่อวา 
อายตนะ.  
            ธรรมชาติใด    ยอมถูกตอง     ฉะน้ัน     ธรรมชาตินั้น   จึงชื่อวา 
ผัสสะ. 
            ธรรมชาติใด    ยอมเสวยอารมณ    ฉะน้ัน    ธรรมชาตินั้น  จึง 
ชื่อวา   เวทนา. 
            ธรรมชาติใด    ยอมอยากไดในอารมณ   ฉะนั้น    ธรรมชาตินั้น 
จึงชื่อวา  ตัณหา. 
            ธรรมชาติใด  ยอมเขาไปยึดในอารมณ  คือยอมถือไวอยางมั่นคง 
ฉะน้ัน   ธรรมชาตินั้น  จึงชื่อวา  อุปาทาน. 
           ธรรมชาติใด   ยอมเปน  คือยอมเกิด    ฉะน้ัน  ธรรมชาตินั้น 
จึงชื่อวา  ภพ. 
          การเกดิ   ชื่อวา   ชาติ . 
          การแก    ชื่อวา   ชรา. 
         สัตวทั้งหลาย  ยอมตายดวยธรรมชาตินั้น  ฉะนั้น  ธรรมชาติ 
นั้น  จึงชื่อวา   มรณะ.  
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                                        สัจนิทเทส   
        [๑๐]   ทุกข   ควรรูยิ่ง   ทุกขสมุทัย ....ทุกขนิโรธ  ...  ทกุข-  
นิโรธคามีนีปฏิปทา... รปู... รูปสมุทยั...รูปนิโรธ ...รูปนิโรธคามิ- 
นีปฏิปทา ... เวทนา ... สญัญา... สังขาร ... วิญญาณ ...จักขุ   ฯลฯ 
ชรามรณะ ... ชรามรณสมุทัย ... ชรามรณนิโรธ... ชรามรณนิโรธ- 
คามินีปฏิปทา  ( ทุกอยาง )   ควรรูยิ่ง.  
          [๑๑]    สภาพที่ควรกําหนดรูแหงทุกข      ภาพท่ีควรละแหง 
ทุกขสมุทัย    สภาพที่ควรทําใหแจงแหงทุกขนิโรธ    สภาพที่ควรเจริญ 
แหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   สภาพที่ควรกําหนดรูแหงรูป   ภาพที่ควร 
ละแหงรูปสมุทัย   ภาพท่ีควรทําใหแจงแหงรูปนิโรธ    สภาพที่ควรเจริญ 
แหงรูปนิโรธคามินีปฏิปทา     ภาพที่ควรกําหนดรูแหงเวทนา    ฯลฯ 
สัญญา   ฯลฯ   สังขาร    ฯลฯ   วิญญาณ    ฯลฯ    แหงจักขุ     ฯลฯ 
สภาพที่ควรกําหนดรูแหงชรามรณะ    สภาพที่ควรละแหงชรามรณสมุทัย 
สภาพที่ควรทําใหแจงแหงชรามรณนิโรธ     ภาพที่ควรเจริญแหงชรา- 
มรณนิโรธคามินีปฏิปทา  ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
           ๑๒]   ภาพท่ีแทงตลอดดวยการกําหนดรูทุกข   สภาพที่แทง 
ตลอดดวยการลุทุกขสมุทยั     สภาพที่แทงตลอดดวยการทําใหแจงทุกข 
นิโรธ   สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    สภาพ 
ที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูรูป   ภาพท่ีแทงตลอดดวยการละรูปสมุทัย   
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สภาพที่แทงตลอดดวยการทําใหแจงรูปนิโรธ      สภาพที่แทงตลอดดวย  
การเจริญรูปนิโรธคามินีปฏิปทา    สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญเวทนา 
ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ   สังขาร   ฯลฯ   วิญญาณ    ฯลฯ  จักขุ   ฯลฯ 
สภาพที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูชรามรณะ     สภาพที่แทงตลอดดวย 
การละชรามรณสมุทัย     สภาพที่แทงตลอดดวยการทําใหแจงชรามรณ- 
นิโรธ     สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา 
ควรรูยิ่งทุกอยาง.  
          [๑๓]  ทุกข  เหตุใหเกิดทุกข  ความดับทุกข  ความดับเหตุ 
ใหเกิดทุกข  ความดับฉันทราคะในทุกข  ความยินดีในทุกข   โทษแหง 
ทุกข   อุบายเครื่องสลัดออกแหงทุกข   รูป  เหตุใหเกิดรูป   ความดับเหตุ 
ใหเกิดรูป    ความยินดีในรูป   โทษแหงรูป   อุบายเครื่องสลัดออกแหง 
รูป   แหงเวทนา   ฯลฯ   แหงสัญญา   ฯลฯ   แหงสังขาร  ฯลฯ   แหง 
วิญญาณ  ฯลฯ  แหงจักขุ  ฯลฯ ชราและมรณะ  เหตุใหเกิดชราและ 
มรณะ      ความดับชราและมรณะ      ความดับเหตุใหเกิดชราและมรณะ 
ความดับฉันทราคะในชราและมรณะ  คุณแหงชราและมรณะ   โทษแหง 
ชราและมรณะ    อุบายเครื่องสลัดออกแหงชราและมรณะ    ควรรูยิ่งทุก 
อยาง. 
            [๑๔]    ทุกข  ทุกขสมุทัย  ทุกขนิโร   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ความยินดีในทุกข  โทษแหงทุกข  อุบายเครื่องสลัดออกแหงทุกข   รูป 
เหตุใหเกิดรูป  ความดับรูป  ปฏิปทาอันใหถึงความดับรูป  ความยินดี  
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ในรูป    โทษแหงรูป    อุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป    เวทนา    ฯลฯ   
สัญญา   ฯลฯ   สังขาร    ฯลฯ   วิญญาณ   ฯลฯ   จักขุ   ฯลฯ   ชรา 
และมรณะ   เหตุใหเกิดชราและมรณะ  ความดับชราและมรณะ  ปฏิปทา 
อันใหถึงความดับชราและมรณะ   ความยินดีในชราและมรณะ  โทษแหง 
ชราและมรณะ    อุบายเครื่องสลัดออกแหงชราและมรณะ     ควรรูยิ่งทุก 
อยาง.  
           [๑๕]    การพิจารณาเห็นความไมเที่ยง    การพิจารณาเห็นทุกข 
การพิจารณาเห็นอนัตตา    การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนาย    การ 
พิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัด         การพิจารณาเห็นดวยความดับ 
การพิจารณาเห็นดวยความสละคืน  การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป 
การพิจารณาเห็นความทุกขในรูป    การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป  การ 
พิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนายในรูป       การพิจารณาเห็นดวยความ 
คลายกําหนัดในรูป   การพิจารณาเห็นดวยความดับในรูป  การพิจารณา 
เห็นดวยความสละคืนในรูป     การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา 
ฯลฯ  ในสัญญา  ฯลฯ  ในสังขาร  ฯลฯ  ในวิญญาณ    ฯลฯ   ใน 
จักขุ    ฯลฯ    การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ    การ 
พิจารณาเห็นทุกขในชราและมรณะ     การพิจารณาเห็นอนัตตาในชรา 
และมรณะ   การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนายในชราและมรณะ   การ 
พิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัดในชราและมรณะ       การพิจารณา  
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เห็นความดับในชราและมรณะ     การพิจารณาเห็นดวยความสละคืนใน 
ชราและมรณะ   ควรรูยิง่ทุกอยาง. 
           [๑๖]   ความเกิดข้ึน  ความเปนไป เครื่องหมาย ความประมวล 
มา  ( กรรมอันปรุงแตงปฏิสนธิ )   ปฏิสนธิ   คติ  ความบังเกิด    อุบัติ   
ชาติ   ชรา   พยาธิ   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ  อุปายาส  ความไมเกิดข้ึน 
ความไมเปนไป   ความไมมีเครื่องหมาย   ความไมมีประมวลมา   ความ 
ไมสืบตอ   ความไมไป   ความไมบังเกิด    ความไมอุบัติ    ความไมเกิด 
ความไมแก   ความไมปวยไข   ความไมตาย    ความไมเศราโศก    ความ  
ไมรําพัน,   ความไมคับแคนใจ   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
           [๑๗]   ความเกิดข้ึน   ความไมเกิดข้ึน   ความเปนไป    ความ 
ไมเปนไป     เครื่องหมาย     ความไมมีเครื่องหมาย     ความประมวลมา 
ความไมประมวลมา   ความสืบตอ   ความไมสืบตอ  ความไป  ความไมไป 
ความบังเกิด    ความไมบังเกิด    ความอุบัติ    ความไมอุบัติ     ความเกิด 
ความไมเกิด    ความแก    ความไมแก    ความปวยไข     ความไมปวยไข 
ความตาย   ความไมตาย  ความเศราโศก  ความไมเศราโศก  ความรําพัน 
ความไมรําพัน   ความคับแคนใจ  ความไมคับแคนใจ  ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
            [๑๘]   ควรรูยิ่งวา   ความเกิดข้ึนเปนทุกข   ความเปนไปเปน 
ทุกข   เครื่องหมายเปนทุกข   ความประมวลมาเปนทุกข   ปฏสินธิเปน 
ทุกข    คติเปนทุกข  ความบังเกิดเปนทุกข   อุบัติเปนทุกข  ชาติเปนทุกข  
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พยาธิเปนทุกข    มรณะเปนทุกข   โสกะเปนทุกข    ปริเทวะเปนทุกข 
อุปายาสเปนทุกข.    
           [๑๙]    ควรรูยิ่งวา   ความไมเกิดข้ึนเปนสุข   ความไมเปนไป 
เปนสุข      ความไมมีเครื่องหมายเปนสุข    ความไมประมวลมาเปนสุข 
ความไมสืบตอเปนสุข  ความไมไปเปนสุข  ความไมบังเกิดเปนสุข  ความ 
ไมอุบัติเปนสุข   ความไมเกิดเปนสุข   ความไมแกเปนสุข   ความไมปวย 
ไขเปนสุข    ความไมตายเปนสุข    ความไมเศราโศกเปนสุข     ความไม 
รําพันเปนสุข   ความไมคับแคนใจเปนสุข. 
            [๒๐]     ควรรูยิ่งวา    ความเกิดข้ึนเปนทุกข    ความไมเกิดข้ึน 
เปนสุข   ความเปนไปเปนทุกข   ความไมเปนไปเปนสุข   เครือ่งหมาย 
เปนทุกข    ความไมมีเครื่องหมายเปนสุข     ความประมวลมาเปนทุกข 
ความไมประมวลมาเปนสุข   ความสืบตอเปนทุกข   ความไมสืบตอเปน 
สุข   ความไปเปนทุกข  ความไมไปเปนสุข  ความบังเกิดเปนทุกข  ความ 
ไมบังเกิดเปนสุข   ความอุบัติเปนทุกข   ความไมอุบัติเปนสุข   ความเกิด  
เปนทุกข   ความไมเกิดเปนสุข   ความแกเปนทุกข   ความไมแกเปนสุข 
ความปวยไขเปนทุกข      ความไมปวยไขเปนสุข     ความตายเปนทุกข 
ความไมตายเปนสุข   ความเศราโศกเปนทุกข   ความไมเศราโศกเปนสุข 
ความรําพันเปนทุกข  ความไมรําพันเปนสุข   ความคับแคนใจเปนทุกข 
ความไมคับแคนใจเปนสุข.  
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           [๒๑]   ควรรูยิ่งวา   ความเกิดข้ึนเปนภัย   ความเปนไปเปนภัย 
เครื่องหมายเปนภัย      ความประมวลมาเปนภัย      ความสืบตอเปนภัย 
ความไปเปนภัย   ความบังเกิดเปนภัย   ความอุบัติเปนภัย  ความเกิดเปน 
ภัน   ความแกเปนภัย    ความปวยไขเปนภัย    ความตายเปนภัย    ความ 
เศราโศกเปนภัย   ความรําพันเปนภัย   ความคับแคนใจเปนภัย.  
           [๒๒]     ควรรูยิ่งวา      ความไมเกิดข้ึนปลอดภัย      ความไม    
เปนไปปลอดภัย   ความไมมีเครื่องหมาย  ปลอดภัย    ความไมประมวลมา 
ปลอดภัย  ความไมสืบตอปลอดภัย  ความไมไปปลอดภัย  ความไมบังเกิด  
ปลอดภัย   ความไมอุบัติปลอดภัย    ความไมเกิดปลอดภัย    ความไมแก 
ปลอดภัย    ความไมปวยไขปลอดภัย   ความไมตายปลอดภัย    ความไม 
เศราโศกปลอดภัย ความไมรําพันปลอดภัย ความไมคับแคนใจปลอดภัย. 
           [๒๓]     ควรรูยิ่งวา    ความเกิดข้ึนเปนภัย    ความไมเกิดข้ึน 
ปลอดภัย   ความเปนไปเปนภัย   ความไมเปนไปปลอดภัย   เครื่องหมาย 
เปนภัย   ความไมมีเครื่องหมายปลอดภัย  ความประมวลมาเปนภัย ความ 
ไมประมวลมาปลอดภัย    ความสืบตอเปนภัย    ความไมสืบตอปลอดภัย 
ความไปเปนภัย    ความไมไปปลอดภัย    ความบังเกิดเปนภัย    ความไม 
บังเกิดปลอดภัย   ความอุบัติเปนภัย   ความไมอุบัติปลอดภัย   ความเกิด  
เปนภัย   ความไมเกิดปลอดภัย   ความปวยไขเปนภัย   ความไมปวยไข 
ปลอดภัย    ความตายเปนภัย.   ความไมตายปลอดภัย    ความเศราโศก  
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เปนภัย   ความไมเศราโศกปลอดภัย  ความรําพันเปนภัย  ความไมรําพัน   
ปลอดภัย   ความคับแคนใจเปนภัย   ความไมคับแคนใจปลอดภัย. 
          [๒๔]   ควรรูยิ่งวา   ความเกิดข้ึนมีอามิส   ( เครื่องลอ )  ความ 
เปนไปมีอามิส     ความสืบตอมีอามิส     ความประมวลมามีอามิส    ความ 
บังเกิดมีอามิส  ความอุบัติมีอามิส  ความเกิดมีอามิส  ความปวยไขมีอามิส  
ความตายมีอามิส     ความเศราโศกมีอามิส    ความรําพันมีอามิส    ความ 
คับแคนใจมีอามิส.  
           [๒๕]  ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดข้ึนไมมีอามิส  (หมดเครือ่งลอ) 
ความไมเปนไปไมมีอามิส     ความไมมีเครื่องหมายไมมีอามิส     ความไม 
ประมวลมาไมมีอามิส    ความไมสืบตอไมมีอามิส    ความไมไปไมมีอามิส  
ความไมบังเกิดไมมีอามิส     ความไมมีอุบัติไมมีอามิส     ความไมเกิดไมมี 
อามิส    ความไมแกไมมีอามิส    ความไมปวยไขไมมีอามิส   ความไมตาย 
ไมมีอามิส   ความไมเศราโศกไมมีอามิส  ความไมรําพันไมมีอามิส  ความ 
ไมคับแคนใจไมมีอามิส. 
           [๒๖]   ควรรูยิ่งวา   ความเกิดข้ึนมีอามิส   ความไมเกิดข้ึนไมมี 
อามิส    ความเปนไปมีอามิส     ความไมเปนไปไมมีอามิา     เครื่องหมาย 
มีอามิส      ความไมมีเครื่องหมายไมมีอามิส      ความประมวลมามีอามิส 
ความไมประมวลมาไมมีอามิส    ความสืบตอมีอามิส    ความไมสืบตอไมมี 
อามิส     ความไปมีอามิส    ความไมไปไมมีอามิส    ความบังเกิดมีอามิส  
ความไมบังเกิดไมมีอามิส     ความอุบัติไมมีอามิส     ความไมอุบัติไมมีอามิส  
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ความเกิดมีอามิส   ความไมเกิดไมมีอามิส   ความแกมีอามิส    ความไมแก    
ไมมีอามิส    ความปวยไขมีอามิส    ความไมปวยไขไมมีอามิส   ความตาย 
มีอามิส   ความไมตายไมมีอามิส    ความเศราโศกมีอามิส   ความไมเศรา- 
โศกไมมีอามิส     ความรําพันมีอามิส    ความไมรําพันไมมีอามิส     ความ 
คับแคนใจมีอามิส    ความไมคับแคนใจไมมีอามิส.  
           [๒๗]   ควรรูยิ่งวา  ความเกิดข้ึนเปนสังขาร  ความเปนไปเปน 
สังขาร   เครื่องหมายเปนสังขาร    ความประมวลมาเปนสังขาร    ความ 
อุบัติเปนสังขาร   ความไปเปนสังขาร   ความบังเกิดเปนสังขาร   ความ 
อุบัติเปนสังขาร ความเกิดเปนสังขาร  ความแกเปนสังขาร  ความปวยไข 
เปนสังขาร    ความตายเปนสังขาร    ความเศราโศกเปนสังขาร    ความ 
รําพันเปนสังขาร   ความคับแคนใจเปนสังขาร. 
           [๒๘๐]    ควรรูยิ่งวา    ความไมเกิดข้ึนเปนนิพพาน    ความไม 
เปนไปเปนนิพพาน      ความไมมีเครื่องหมายเปนนิพพาน      ความไม 
ประมวลมาเปนนิพพาน   ความไมสืบตอเปนนิพพาน   ความไมไปเปน 
นิพพาน  ความไมบังเกิดเปนนิพพาน  ความไมอุบัติเปนนิพพาน   ความ 
ไมเกิดเปนนิพพาน.     ความไมแกเปนนิพพาน      ความไมปวยไขเปน 
นิพพาน     ความไมตายเปนนิพพาน     ความไมเศราโศกเปนนิพพาน 
ความไมรําพันเปนนิพพาน  ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน.  
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           [๒๙]   ควรรูยิ่งวา   ความเกิดข้ึนเปนสังขาร   ความไมเกิดข้ึน   
เปนนิพพาน     ความเปนไปเปนสังขาร    ความไมเปนไปเปนนิพพาน 
เครื่องหมายเปนสังขาร      ความไมมีเครื่องหมายเปนนิพพาน     ความ 
ประมวลมาเปนสังขาร   ความไมประมวลมาเปนนิพพาน    ความสืบตอ 
เปนสังขาร   ความไมสืบตอเปนนิพพาน   ความไปเปนสังขาร   ความไม 
ไปเปนนิพพาน   ความบังเกิดเปนสังขาร    ความไมบังเกิดเปนนิพพาน 
ความอุบัติเปนสังขาร    ความไมอุบัติเปนนิพพาน   ความเกิดเปนสังขาร  
ความไมเกิดเปนนิพพาน   ความแกเปนสังขาร  ความไมแกเปนนิพพาน 
ความปวยไขเปนสังขาร    ความไมปวยไขเปนนิพพาน    ความตายเปน 
สังขาร    ความไมตายเปนนิพพาน    ความเศราโศกเปนสังขาร    ความ 
ไมเศราโศกเปนนิพพาน    ความรําพันเปนสังขาร   ความไมรําพันเปน 
นิพพาน  ความคับแคนใจเปนสังขาร  ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน. 
                                       จบ  ปฐมภาณวาร  
                             ________________________ 
                                   อรรถกถาทุกขสัจเปนตน 
             ๑๐ ]    พระสารีบตุรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา  ๘๐๘  ขอ      มีทุกข 
เปนตนโดยประกอบเขากับอริยสัจ  ๔.  พระสารบีุตรกลาวประมวล  การ 
วิสัชนา ๒๔ อยาง ดวยจตุกกะ  ๖ ไวในบทมี   อาทิวา  ทุกฺข  อภิฺเยฺย 
ทุกข  ควรรูยิง่   ดวยการวิสัชนา   ๑๙๕   มีอาทิวา   จกฺขุ   อภิฺเยฺย  
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โสต  อภิฺเยฺย  จักขุ... โสตะ  ควรรูยิ่ง   ในไปยาล  (ละคํา)  วา 
จกฺขุ   ฯเปฯ    ชรามรณ - จักขุ   ฯลฯ  ชรามรณะ  เปนอันได   ๑๙๕   
จตุกกะ     ดวยอํานาจของจสุกกะเหลาน้ัน     จึงเปนการวิสัชนา  ๗๘๐, 
ในจตุกกะมีอาทิวา   ชรามรณ  อภิฺเยฺย - ชรามรณะควรรูยิ่งทั้งหมด 
จึงเปนการวิสัชนา ๘๐๘  ขอ โดยประการฉะน้ีวา   จตฺตาริ  วิสชชฺนานิ 
การวิสัชนา ๔  ขอ.  
          อน่ึง  ในการวิสัชนานี้   พึงทราบวา ปจจัยอันเปนประธานของ 
ธรรมนั้นๆ     เปนสมุทัย,    นิพพานวางจากสังขารท้ังปวงเปนนิโรธ. 
ในอธิการน้ี   บทมีอาทิวา   อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริยนิโรโธ  การ 
ดับอินทรีย  คืออัธยาศัยที่มุงบรรลุมรรคผลของผูปฏิบัติ    หมายถึงความ 
ไมมีอินทรียอันเปนโลกตุระ ๓ ประการ  ม ี อนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย 
เปนตน   ถกูตอง.  บทวา  นิโรธคามินปีฏิปทา ในทุกแหงเปนอริยมรรค 
ทั้งน้ัน.   แมเม่ือทานกลาวถึงผลอยางนี้ไว  แม  อัญญินทรีย     ( อินทรีย  
คือการตรัสรูสัจธรรมดวยมรรค)     อญัญาตาวินทรีย   ( อินทรยีของ 
พระอรหันตผูตรัสรูสัจธรรมแลว)  ยอมถูกตอง เพราะมีชื่อเรียกวา   มรรค. 
พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา   ๘๐๘    ขอ         ดวยสภาพที่ควร 
กําหนดรูทุกขเปนตนตอไป.  ทานไดชี้แจงการวิสัชนา ๘๐๘ ขอ   ดวย 
สภาพที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูทุกขเปนตนอีก.    การกําหนดรูและ 
การแทงตลอดดวยสภาพที่ควรแทงตลอด      ชื่อวา      ปริญญาปฏิเวธะ.  
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อรรถคือปรญิญาปฏิเวธะนั้นแล   ชื่อวา  ปริฺาปฏิเวธฏโ - สภาพที่   
แทงตลอดดวยการกําหนดรู. 
               ๑๑ - ๑๔]     พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา    ๑,๖๑๖   ขอ 
มีทุกขเปนตน   มีชรามรณะเปนที่สุด   ตอไปดวย  ๒๐๒ อัฏฐกะ  ประกอบ 
ดวยบท   อยางละ ๗ บท   มีสมุทัยเปนตน.  
             ในอธิการน้ัน   ปจจัยอันเปนประธาน   คือ   สมุทัย,     การดับ 
สมุทัยนั้น   คือ   สมุทยนิโรธ.     ความกําหนัดคือความพอใจ    คือ 
ฉันทราคะ,     ความกําหนัดคือความพอใจทุกข     ดวยสําคัญในทุกขวา 
เปนสุข,   ความดับฉันทราคะนั้น   คือ   ฉันทราคนโิรธ.  สุขโสมนัส  
เกิดข้ึนเพราะอาศัยทุกข  คือความยินดีในทุกข.   ความไมเที่ยงแหงทุกข 
ความแปรปรวนเปนธรรมดาแหงทุกข   คือโทษแหงทุกข.    การนําออก 
ซึ่งฉันทราคะ    การละฉันทราคะในทุกข    คืออุบายเครื่องสลัดออกแหง 
ทุกข.    นิพพานนั่นแล    คืออุบายเครื่องสลัดออกแหงทุกข   เพราะบาลี 
วา  ย  โข  ปน  กิฺจ ิ  ภตู  สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  นิโรโธ   ตสฺส 
นิสฺสรณ - นิโรธเปนเครื่องสลัดออกแหงสังขตธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวอยาง 
ใดอยางหน่ึงซึ่งอาศัยกันและกันเกิดข้ึน.      พึงทราบวา     ทานกลาวถึง 
นิพพาน    ในฐานะ  ๔  อยาง  ดวยคําอันมีปริยายตาง ๆ  โดยตรงกันขาม 
กับสังขตธรรมตาง ๆ วา  การดับทุกข. การดับสมทุัย.  การดับฉันทราคะ, 
อุบายเครื่องสลัดออกแหงทุกข  ๑.   สวนอาจารยบางพวกกลาววา  เพราะ  
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อาหารเปนตนเหตุ    ทุกขจึงเกิด   เพราะดับอาหารทุกขจึงดับ    การดับ   
สมุทัยดวยอํานาจความเปนไปกับดวยกิจ -  กิจรส.  อีกอยางหน่ึง    การ 
ดับสมุทัย   ดวยการเห็นความเกิดและความดับ  มรรคพรอมดวยวิปสสนา 
เปนการดับฉันทราคะ.     เมื่อทานกลาวไวอยางนี้พึงถือเอานัยที่กลาวไว 
ตอนแรกวา      ยังไมเปนสรรพสาธารณะเพราะอินทรียอันเปนโลกุตระ  
ยังไมเขาถึงวิปสสนา.    นยัที่ทานกลาววา   การดับฉันทราคะเพราะไมมี 
ฉันทราคะในอินทรียอันเปนโลกุตระนั่นแลจึงถูกตอง.    เปนอันกระทํา 
ฉันทราคะแมในผมเปนตน    อันเปนสวนหนึ่งของสรีระ     ดวยความ 
กําหนัดคือความพอใจในสรีระนั่นแล.   เปนอันกระทําฉันทราคะแมใน 
ชราและมรณะ  ดวยความกําหนัดคือความพอใจ ในการมีชราและมรณะ 
โดยแท     พึงประกอบแมความพอใจและโทษไวอยางนี้ดวย.    พระสาร-ี 
บุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๑,๔๑๔  นยั    ม ี ๒๐๒  บท    มีทุกขเปนตน 
มีชรามรณะเปนที่สุดตอไป    ดวย  ๒๐๒   สัตตกะประกอบดวยบทอยาง 
ละ  ๖  มีสมทุัยเปนตน. 
          ๑๕]   บัดนี้     เพ่ือแสดงประกอบบท ๒๐๑ บท    มีรูปเปนตน 
ชรามรณะเปนที่สุด     ดวยอนุปสนา  ๗       พระสารีบุตรจึงชี้แจงอนุ-  
ปสนา ๗    มีอนิจจานุปสนาเปนตนกอน.     ทั้งหมดเหลาน้ันเปนการ 
วิสัชนา   ๑,๔๑๔   นัย        พรอมดวยการวิสัชนาอนุปสนาลวน   ๗ 
ประการ.     การพิจารนาเห็นวาไมเที่ยง     คือ       อนิจจานุปสนา.  
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อนิจจานุปสนานั้น    เปนปฏิปกษตอ   นิจสัญญา   ความสําคัญวาเที่ยง. 
การพิจารณาเห็นวา  เปนทุกข  คือ  ทกุขานุปสนา.      ทุกขานุปสนา 
นั้นเปนปฏิปกษตอ  สุขสัญญา - ความสําคัญวาเปนสุข.   การพิจารณา 
เห็นวา  เปนอนัตตา   คือ   อนัตตานุปสนา.       อนัตตานุปสนาน้ัน   
เปนปฏิปกษตอ    อัตสัญญา - ความสําคัญวาเปนอัตตา.  พระโยคาวจร 
ยอมเบื่อหนาย     เพราะอนุปสนา    ๓  บริบรูณ     ฉะน้ัน     จึงชื่อวา 
นิพพิทา,  นิพพิทาน้ันดวย   อนุปสนาดวย     ชื่อวา  นิพพิทานุปสนา. 
นิพพิทานุปสนานั้น    เปนปฏิปกษตอความเพลิดเพลิน.   พระโยคาวจร 
ยอมคลายกําหนัด     เพราะอนุปสนา  ๔  บริบูรณ    จึงชื่อวา    วิราโค, 
วิราคะน้ันดวย    อนุปสนาดวย   ชื่อวา    วิราคานุปสนา.     วิราคานุ- 
ปสนานั้นเปนปฏิปกษตอราคะ.          พระโยคาวจรยอมดับราคะเสียได 
เพราะอนุปสนา   ๕  บริบรูณ    จึงชื่อวา    นิโรโธ.     นิโรธน้ันดวย 
อนุปสนาดวย     ชื่อวา   นิโรธานุปสนา.      นิโรธานุปสนานั้นเปน 
ปฏิปกษตอสมุทัย.   พระโยคาวจรยอมสละคืนเสียได    เพราะอนุปสนา 
๖  บริบรูณ   จึงชื่อวา   ปฏินิสฺสคฺโค.  ปฏินิสสัคคะน้ันดวย   อนุปสนา 
ดวย  ชื่อวา  ปฏินิสสัคคานุปสนา.      ปฏินิสสัคคานุปสนานั้นเปน 
ปฏิปกษตอการยึดมั่น.      เม่ืออินทรียอันเปนโลกุตระเขาถึงวิปสนายัง 
ไมมี   พึงทราบวา  ทานประกอบอนุปสนา  ๗  ไวดวยธรรมะแมเหลาน้ัน 
โดยพิจารณาเห็นวา   ชื่อวา   มีนิโรธ    เพราะไมมีความเพลิดเพลินและ 
ความกําหนัดในสิ่งท่ีสําคัญวา   เที่ยง    เปนสุข    เปนตัวตน   เพราะสิ่ง  
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เหลาน้ันเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนอนัตตา   ดังบาลีวา  สพฺเพ 
สงฺขารา  อนจิฺจา,    สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา,  สพฺเพ   ธมฺมา  อนตฺตา 
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง    สังขารท้ังปวงเปนทุกข.    ธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวงเปนอนัตตา  และเพราะมีการสละดวยการบริจาค   การสละดวยการ 
แลนไป.    เมื่อผูมีชรามรณะที่ตนเห็นแลว   โดยเปนของไมเที่ยงเปนตน   
เปนอันชื่อวา   เห็นแมชรามรณะ    โดยเปนของไมเที่ยงเปนตน,   เมื่อ  
เบื่อหนาย     คลายกําหนัดในชรามรณะท่ีมีอยู     เปนอันเบื่อหนายและ 
คลายกําหนัดในชรามรณะ,   เมื่อมีชรามรณะที่เห็นแลวโดยนิโรธ   เปน 
อันชื่อวา     เห็นแมชรามรณะโดยนิโรธ     เมื่อสละในชรามรณะที่มีอยู 
ยอมเปนอันสละชรามรณะโดยแท   พึงทราบวา     ทานประกอบอนุปส- 
นา  ๗  ดวยชรามรณะ   ดวยประการฉะน้ี. 
               ๑๖-๒๙]  บัดนี้   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๑๕ ขอ 
อันเปนไวพจนของธรรมเหลาน้ัน  มี   อุปฺปโท - ความเกิดข้ึนเปนตน 
และดวยอารมณ  ๕  ม ี อปฺุปาโท เปนตน   อันเปนวัตถุแหง   อาทีนว-  
ญาณ - ความรูวาเปนโทษ,   ชี้แจงการวิสัชนา  ๑๕  ขอ   ม ี อนปุปาโท 
เปนตน    ดวยอารมณอันเปนปฏิปกษแหงธรรมนั้น    แหง  สนฺติปท- 
ญาณ - ความรูทางแหงสันติ,     ชี้แจงการวิสัชนา  ๓๐ ประกอบบท    ม ี
อุปปาทะและอนุปปาทะเปนตนเหลานั้นตอไปดวยเปนคูกัน      ดวย 
ประการฉะน้ี    จึงเปนการวิสัชนา ๖๐  ในนัยนี้นัน่แล.  
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           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อุปฺปาโท - การเกิดข้ึน   ไดแก    การ   
เกิดในภพน้ี    เพราะกรรมกอนเปนปจจัย. 
           บทวา    ปวตฺต - ความเปนไป   ไดแก    ความเปนไปแหงการ 
เกิดอยางนั้น.  
            บทวา  นิมิตฺต - เครื่องหมาย  ไดแก  เครื่องหมายสังขารท้ังหมด. 
เพราะสังขารของพระโยคาวจรยอมปรากฏดุจมีซวดทรง    ฉะน้ัน   ทาน 
จึงกลาววา   นิมิตฺต. 
           บทวา   อายูหนา - ความประมวลมา  ไดแก   กรรมอันเปนเหตุ  
แหงปฏิสนธิตอไป    เพราะวา  กรรมนั้นทานเรียกวา  อายูหนา  เพราะ 
อรรถวาปรุงแตงปฏิสนธิ. 
           บทวา   ปฎิสนฺธิ   ไดแก   เกิดตอไป.    การเกิดนั้นทานเรียกวา 
ปฏิสนธิ   เพราะสืบตอกันในระหวางภพ 
            บทวา   คติ - การไป   ไดแก  ปฏิสนธิ  ที่ทานเรียกวา  คติ  เพราะ 
สัตวตองไป. 
           บทวา    นิพฺพตฺติ-  ความบังเกิด    ไดแก    ความเกิดแหงขันธ 
ทั้งหลาย. 
            บทวา   อุปฺปตฺติ - อุบัติ    ไดแก    ความเปนไปแหงวิบากท่ีทาน 
กลาวไวอยางนี้วา  สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  วา-ธรรมคือจิต 
และเจตสิกของผูเขาถึงแลวหรือผูอุบัติแลว.  
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           บทวา   ชาติ - การเกิด   ไดแก    ความปรากฏครั้งแรกแหงขันธ 
ของสัตวทั้งหลายผูเกิดในภพน้ัน ๆ.   
           บทวา   ชรา - ความเสื่อมโทรม   อธิบายวา   ชรานั้นมี ๒ อยาง 
คือสังขตลักษณะอันไดแกลักษณะท่ีต้ังอยูและเปนอยางอ่ืน ๑      ภพเกา 
แหงขันธอันเนื่องในภพหนึ่งในสันตติ  เปนที่รูกนัวามีฟนหักเปนตน    ๑. 
ในที่นี้ทานประสงคเอาชรานั้น.  
           บทวา    พฺยาธิ - ความเจ็บปวย  ไดแก    อาพาธ  ๘  อยาง   อัน 
ต้ังข้ึนเพราะธาตุกําเริบเปนปจจัย    คือ   น้ําดี   ๑   เสมหะ  ๑    ลม  ๑ 
ไขสันนิบาต ๑  การเปลี่ยนฤดู ๑  การบริหารรางกายไมสม่ําเสมอ     ๑ 
เพียรเกินไป  ๑   วิบากของกรรม  ๑.    ชื่อวา    พฺยาธิ     เพราะทุกข 
หลายอยาง  แผดเผา  กลุมรุม  หรือ  เพราะทุกขเบียดเบียนใหเดือดรอน 
หว่ันไหว. 
          บทวา   มรณ   คือพยาธิเปนเหตุใหตาย  มรณะน้ัน  มี ๒ อยาง 
คือ   สังขตลักษณะอันมีความเสื่อมเปนลักษณะ ๑     การตัดขาดการ 
เกี่ยวเนื่องกันแหงชีวิตินทรียอันนับเนื่องในภพหน่ึง   ๑.   ในท่ีนี้ทาน 
ประสงคเอามรณะนั้น. 
           บทวา  โสโก   คือ  ความเห่ียวแหงใจ  ไดแก  ความเดือดรอนใจ 
ของผูที่ถูกความเส่ือมจากญาติ    สมบัติ  โรค   ศลี   และทิฏฐิ   กระทบ.   
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           บทวา    ปริเทโว   คือ   รองไหคร่ําครวญ   ไดแก   การพร่ําเพอ   
ของผูที่ถูกความเส่ือมจากญาติเปนตน   กระทบ. 
           บทวา   อุปายาโส - แคนใจมาก.  ไดแก   โทสะอันเกิดจากทุกข 
ใจหนัก   ของผูที่ถูกความเส่ือมจากญาติเปนตน   กระทบ.  
         ในนิทเทสน้ีทานกลาวอภิญไญยธรรม  ๕  ม ีอุปฺปาโท  เปนตน 
ดวยสามารถเปนวัตถุแหงอาทีนวญาณ,    ที่เหลือทานกลาวดวยสามารถ 
เปนไวพจนของอภิญไญยธรรมเหลาน้ัน,  บทวา นิพฺพตฺติ  เปนไวพจน 
ของ  อุปฺปาโท.   บทวา  ชาติ  เปนไวพจนของ  ปฏสินธิ,   สองบทวา 
คติ   อุปปตฺติ   เปนไวพจนของ   ปวตฺต,  ชรา   เปนตนเปนไวพจน 
ของ  นิมิตฺต.  ทานกลาวนิพพานเทานั้นดวยคํา  มี  อนุปฺปสโท - ความ 
ไมเกิดข้ึนเปนตน.  
           พระสารีบุตรชี้แจงบท  ๖๑ มี  อุปปาทะ   และ   อนุปปาทะ 
เปนตน     การวิสัชนา  ๖๐ ประกอบดวยบทวาดวยทุกขและสุข,    การ 
วิสัชนา  ๖๐ ประกอบดวยบทวาดวยภัยและความปลอดภัย,   การวิสัชนา  
๖๐  ประกอบดวยบทวาดวยสามิส    ( มีเครื่องลอ )   และนิรามิส    ( ไมมี 
เครื่องลอ ),    การวิสัชนา  ๖๐ ประกอบดวยบทแหงสังขารและนิพพาน. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ทุกข - เปนทุกข  อธิบายวา   ชือ่วา 
ทุกข    เพราะเปนของไมเที่ยง.    ชื่อวา    สุขเพราะตรงกันขามกับทุกข. 
สิ่งใดเปนทุกข   สิ่งน้ันเปนภัย.   ชื่อวา  เขมะ - ความปลอดภัย   เพราะ 
ตรงกันขามกับภัย.  สิ่งใดเปนภัยสิ่งนั้นชื่อวาเปน  สามิส  ( มีเครื่องลอ)  
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เพราะไมพนไปจากวัฏฏามิสและโลกุามิส     ชื่อวา  นิรามิส  (ไมมีเครื่อง   
ลอ)   เพราะตรงกันขามกับ    สามิส.   สิ่งใดเปนสามิส    สิ่งน้ันเปน 
เพียงสังขารเทาน้ัน.    ชื่อวา   นิพพาน    เพราะสงบจากส่ิงตรงกันขาม 
กับสังขาร.    เพราะสังขารเปนของรอน    นิพพานเปนของสงบ.     พึง 
ทราบวาทานกลาวไวอยางนั้นหมายถึงความเปนไปโดยอาการน้ัน ๆ  อยาง 
นี้วา  โดยอาการที่เปนทุกข   โดยอาการที่เปนภัย  โดยอาการท่ีเปนสามิส 
โดยอาการที่เปนสังขาร   ดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบ  อรรถกถาปฐมภาณวาร   
                               
                                          ทุติยภาณวาร 
            [๓๐]    สภาพแหงธรรมที่ควรกําหนดถือเอา   สภาพแหงธรรม 
ที่เปนบริวาร     ภาพแหงธรรมท่ีเต็มรอบ     สภาพแหงสมาธิที่มีอารมณ 
อยางเดียว    ภาพแหงสมาธิไมมีความฟุงซาน     ภาพแหงธรรมท่ีประ- 
คองไว   ภาพแหงธรรมที่ไมกระจายไป   สภาพแหงจิตไมขุนมัว   สภาพ 
แหงจิตไมหว่ันไหว        ภาพแหงจิตต้ังอยูดวยสามารถแหงความปรากฏ 
แหงจิตมีอารมณอยางเดียว     สภาพแหงธรรมเปนอารมณ     สภาพแหง 
ธรรมเปนโคจร    สภาพแหงธรรมที่ละ   สภาพแหงธรรมที่สละ   สภาพ 
แหงธรรมที่ออก    สภาพแหงธรรมที่หลีกไป    สภาพแหงธรรมท่ีละเอียด   
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สภาพแหงธรรมท่ีประณีต   สภาพแหงธรรมที่หลดุพน   สภาพแหงธรรม   
ที่ไมมีอาสวะ  สภาพแหงธรรมเครื่องขาม   สภาพแหงธรรมที่ไมมีเครื่อง 
หมาย   สภาพแหงธรรมที่ไมมีที่ต้ัง   สภาพแหงธรรมท่ีวางเปลา    สภาพ 
แหงธรรมที่มีกิจเสมอกัน    สภาพแหงธรรมที่ไมลวงเลยกัน    สภาพแหง 
ธรรมที่เปนคู     สภาพแหงธรรมที่นําออก      ภาพแหงธรรมที่เปนเหตุ 
สภาพแหงธรรมท่ีเห็น  สภาพแหงธรรมท่ีเปนอธิบดี  ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
          [๓๑]   สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมถะ  สภาพท่ีพิจารณาเห็นแหง 
วิปสสนา   สภาพที่มีกิจเสมอกันแหงสมถะและวิปสสนา    สภาพมิไดลวง 
กันแหงธรรมที่เปนคู     สภาพที่สมาทานแหงสิกขาบท     สภาพที่โคจร 
แหงอารมณ     สภาพที่ประคองจิตท่ียอทอ    สภาพที่ปราบจิตท่ีฟุงซาน  
สภาพที่คุมจิตอันบริสุทธิ์จากความยอทอและฟุงซานท้ัง   ๒   ประการ 
สภาพที่จิตบรรลุคุณวิเศษ        สภาพที่แทงตลอดอริยมรรคอันประเสริฐ 
สภาพที่ตรัสรูสัจจะ    สภาพที่ใหจิตต้ังอยูเฉพาะในนิโรธ    ควรรูยิ่งทุก 
อยาง. 
          [๓๒]     สภาพที่นอมไปแหงสัทธินทรีย      สภาพที่ประคองไว 
แหงวีริยินทรีย     สภาพที่ต้ังม่ันแหงสตินทรีย    สภาพที่ไมฟุงซานแหง  
สมาธินทรีย   สภาพที่เห็นแหงปญญินทรีย   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
           [๓๓]   สภาพที่สัทธาพละมิไดหว่ันไหวในเพราะความไมมีสัทธา 
สภาพที่วีริยพละมิไดหว่ันไหวเพราะความเกียจคราน        สภาพที่สติ-  
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พละมิไดหว่ันไหวเพราะความประมาท  สภาพที่สมาธิพละมิไดหว่ันไหว   
เพราะอุทธัจจะ  สภาพที่ปญญาพละมิไดหว่ันไหวเพราะอวิชชา  ควรรูยิ่ง 
ทุกอยาง.  
        [๓๔] สภาพที่ต้ังม่ันแหงสติสัมโพชฌงค   สภาพที่เลือกเฟน 
แหงธรรมวิจยสัมโพชฌงค  สภาพที่ประคองแหงวีริยสัมโพชฌงค 
สภาพที่แผไปแหงปติสัมโพชฌงค  สภาพที่สงบแหงปสสัทธิสัมโพชฌงค 
สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมาธิสัมโพชฌงค  สภาพที่พิจารณาหาทางแหง 
อุเบกขาสัมโพชฌงค  ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
        [๓๕]  สภาพที่เห็นแหงสัมมาทิฏฐิ  สภาพที่ตรึกแหงสัมมาสัง- 
กัปปะ  สภาพท่ีกําหนดแหงสัมมาวาจา  สภาพที่ต้ังข้ึนแหงสัมมากัมมันตะ 
สภาพที่ผองแผวแหงสัมมาอาชีวะ  สภาพที่ประคองไวแหงสัมมาวายามะ 
สภาพที่ต้ังม่ันแหงสัมมาสติ  สภาพที่ไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ  ควรรู 
ยิ่งทุกอยาง. 
        [๓๖]  สภาพที่เปนใหญแหงอินทรีย  สภาพที่ไมหว่ันไหวแหง 
พละ  สภาพท่ีนําออกแหงโพชฌงค  สภาพที่เปนเหตุแหงมรรค  สภาพ 
ที่ต้ังม่ันแหงสติปฏฐาน  สภาพที่เริ่มต้ังแหงสัมมัปธาน  สภาพที่สําเร็จ 
แหงอิทธิบาท  สภาพที่เที่ยงแทแหงสัจจะ  สภาพที่ระงับแหงประโยชน 
สภาพที่ทําใหแจงแหงผล  สภาพที่ตรึกแหงวิตก  สภาพที่ตรวจตราแหง 
วิจาร  สภาพที่แผไปแหงปติ  สภาพที่ไหลมาแหงสุข  สภาพที่มีอารมณ  
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เดียวแหงจิต    สภาพที่คํานึง    สภาพที่รูแจง    สภาพท่ีรูชัด  สภาพที่จําได    
สภาพที่สมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน    ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
           [๓๗]   สภาพที่รูแหงปญญาท่ีรูยิ่ง          สภาพที่พิจารณาแหง 
ปริญญา   สภาพที่สละแหงปหานะ     สภาพแหงภาวนามีกิจเปนอยางเดียว 
สภาพที่ถูกตองแหงสัจฉิกิริยา    สภาพที่เปนกองแหงทุกข   ภาพที่ทรงไว 
แหงธาตุ     สภาพที่ตอแหงอายตนะ      สภาพที่ปจจัยปรุงแตงแหงสังขต- 
ธรรม    สภาพที่ปจจัยไมไดปรุงแตแหงอสังขตธรรม    ควรรูยิ่งทุกอยาง 
ที่เปนปจจัย.  
          [๓๘]  สภาพที่คิด    สภาพท่ีไมมีระหวางแหงจิต  สภาพที่ออก 
แหงจิต   สภาพที่หลีกไปแหงจิต   สภาพที่เปนเหตุแหงจิต   สภาพที่เปนปจ- 
จัยแหงจิต   สภาพที่เปนท่ีต้ังแหงจิต   สภาพที่เปนภูมิแหงจิต   สภาพที่เปน 
อารมณแหงจิต  สภาพที่เปนโคจรแหงจิต   สภาพที่เท่ียวไปแหงจิต   สภาพ 
ที่ไปแหงจิต     สภาพที่นําไปย่ิงแหงจิต     สภาพที่นําออกแหงจิต     สภาพ 
ที่สลัดออกแหงจิต   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
           [๓๙]    สภาพที่นึกในความท่ีจิตมีอารมณอยางเดียว    สภาพท่ีรู 
แจง...   สภาพที่รูชัด...    สภาพที่จําได...    สภาพที่จิตม่ันคง ... 
สภาพที่เนื่อง...    สภาพที่แลนไป...    สภาพที่ผองใส ...    สภาพที่ 
ต้ังม่ัน... สภาพท่ีหลุดพน...   สภาพที่เห็นวานี่ละเอียด...    ภาพที่ 
ทําใหเปนเชนดังยาน...     สภาพที่ทําใหเปนที่ต้ัง ...    สภาพที่ต้ังข้ึน 
เนืองๆ ...    สภาพที่อบรม ...   สภาพที่ปรารภชอบดวยดี...   สภาพที่  
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กําหนดถือไว...   สภาพที่เปนบริวาร ...   สภาพท่ีเต็มรอบ...   สภาพ 
ที่ประชุม ...  สภาพที่อธิษฐาน... สภาพที่เสพ...  สภาพที่เจริญ... สภาพ 
ที่ทําใหมาก... สภาพที่รวมดี...  สภาพที่หลุดพนดวยดี...  สภาพที่ตรัสรู...   
สภาพที่ตรัสรูตาม...   สภาพที่ตรัสรูเฉพาะ ...   สภาพที่ตรัสรูพรอม... 
สภาพที่ต่ืน...    สภาพที่ต่ืนตาม...    สภาพที่ต่ืนเฉพาะ...    สภาพที่  
ต่ืนพรอม.. .   สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรู...    สภาพที่เปนไป 
ในฝกฝายความตรัสรูตาม ...         สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรู 
เฉพาะ....     สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรูพรอม ...     สภาพที่ 
สวาง...   สภาพที่สวางข้ึน ...   สภาพที่สวางเนือง ๆ ...   สภาพที่สวาง 
เฉพาะ...   สภาพที่สวางพรอมในความท่ีจิตมีอารมณอยางเดียว   ควรรู  
ยิ่งทุกอยาง. 
           [๔๐]   ภาพท่ีอริยมรรคใหสวาง  สภาพที่อริยมรรคใหรุงเรือง 
สภาพที่อริยมรรคใหกิเลสท้ังหลายเรารอน   สภาพที่อริยมรรคไมมีมลทิน 
สภาพที่อริยมรรคปราศจากมลทิน   สภาพที่อริยมรรคหมดมลทิน  สภาพ 
ที่อริยมรรคสงบ      สภาพที่อริยมรรคใหกิเลสระงับ      สภาพแหงวิเวก 
สภาพแหงความประพฤติในวิเวก     สภาพที่คลายกําหนัด     สภาพแหง 
ความประพฤติในความคลายกําหนัด    สภาพแหงความประพฤติในความ 
๑.  พระบาลีวา  ปตาปนฏโ.  ยุ. ปฺกาสนฏโ.  
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ดับ   สภาพที่ปลอย    สภาพแหงความประพฤติในความปลอย   สภาพที่  
พน   สภาพแหงความประพฤติในความพน   ควรรูยิ่งทุกอยาง.  
          [๔๑]   สภาพแหงฉันทะ  สภาพที่เปนมูลแหงฉันทะ   สภาพที่ 
เปนบาทแหงฉันทะ     สภาพที่เปนประธานแหงฉันทะ    สภาพท่ีสําเร็จ  
แหงฉันทะ    สภาพที่นอมไปแหงฉันทะ    สภาพที่ประคองไวแหงฉันทะ 
สภาพที่ต้ังม่ันแหงฉันทะ    สภาพที่ไมฟุงซานแหงฉันทะ    สภาพท่ีเห็น 
แหงฉันทะ   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
            [๔๒]     สภาพแหงวีริยะ    สภาพที่เปนมูลแหงวีริยะ    สภาพที่  
เปนบาทแหงวีริยะ   สภาพที่เปนประธานแหงวีริยะ   สภาพที่สําเร็จแหง 
วิริยะ    สภาพที่นอมไปแหงวีริยะ   สภาพที่ประคองไวแหงวีริยะ    สภาพ 
ที่ต้ังม่ันแหงวีริยะ    สภาพที่ไมฟุงซานแหงวีริยะ    สภาพที่เห็นแหงวิริยะ 
ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
           [๔๓]   สภาพแหงจิต   สภาพที่เปนมูลแหงจิต  สภาพท่ีเปนบาท 
แหงจิต    สภาพที่เปนประธานแหงจิต   สภาพที่สําเร็จแหงจิต     สภาพที่ 
นอมไปแหงจิต  สภาพที่ประคองไวแหงจิต  สภาพที่ต้ังม่ันแหงจิต   สภาพ 
ที่ไมฟุงซานแหงจิต    สภาพที่เห็นแหงจิต   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
            [๔๔]   สภาพแหงวีมังสา   สภาพที่เปนมูลแหงวีมังสา    สภาพ 
ที่เปนบาทแหงวีมังสา   สภาพที่เปนประธานแหงวีมังสา    สภาพท่ีสําเร็จ 
แหงวีมังสา    สภาพที่นอมไปแหงวีมังสา    สภาพที่ประคองไวแหงวีมังสา  
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สภาพที่ต้ังม่ันแหงวีมังสา    สภาพที่ไมฟุงซานแหงวีมังสา    สภาพท่ีเห็น   
แหงวีมังสา   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
          [๔๕]  สภาพแหงทุกข   ภาพที่ทุกขบีบค้ัน    สภาพที่ทุกขอัน 
ปจจัยปรุงแตง      สภาพที่ทุกขใหเดือดรอน       สภาพที่ทุกขแปรปรวน 
สภาพแหงสมุทัย    สภาพที่สมุทัยประมวลมา    สภาพท่ีสมุทัยเปนเหตุ 
สภาพที่สมุทัยเกี่ยวของ  สภาพที่สมุทัยพัวพัน  สภาพแหงนิโรธ   สภาพแหง 
นิโรธสลัดออก      สภาพที่นิโรธเปนวิเวก      สภาพที่นิโรธเปนอสังขตะ 
สภาพที่นิโรธเปนอมตะ    สภาพแหงมรรค   สภาพที่มรรดนําออก  สภาพที่ 
มรรคเปนเหตุ    สภาพที่มรรคเห็น     สภาพที่มรรคเปนอธิบดี  ควรรูยิ่ง  
ทุกอยาง. 
          [๔๖]   สภาพที่ถองแท    สภาพที่เปนอนัตตา   สภาพที่เปนสัจจะ 
สภาพที่ควรแทงตลอด    สภาพที่ควรรูยิ่ง    สภาพที่ควรกําหนดรู    สภาพ 
ที่ทรงรู   สภาพที่เปนธาตุ    สภาพที่อาจรูได     สภาพที่รูควรทําใหแจง 
สภาพที่ควรถูกตอง   สภาพที่ควรตรัสรู  ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
          [๔๗]   เนกขัมมะ    อัพยาบาท  อาโลกสัญญา  ความไมฟุงซาน 
ความกําหนดธรรม   ญาณ    ความปราโมทย    ปฐมฌาน    ทติุยฌาน 
ตติยฌาน   จตุตถฌาน   อากาสานัญจายตนสมาบัติ    วิญญาณัญจายตน- 
สมาบัติ    อากิญจัญญายตนสมาบัติ     เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
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          [๔๘]   การพิจารณาเห็นความไมเที่ยง  การพิจารณาเห็นความ   
ทุกข    การพิจารณาเห็นอนัตตา    การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนาย 
การพิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัด     การพิจารณาเห็นดวยความดับ 
การพิจารณาเห็นดวยความสละคืน  การพิจารณาเห็นความส้ินไป    การ 
พิจารณาเห็นความเส่ือมไป     การพิจารณาเห็นความแปรปรวน      การ 
พิจารณาเห็นความไมมีเครื่องหมาย        การพิจารณาเห็นธรรมไมมีที่ต้ัง 
การพิจารณาเห็นความวางเปลา  การพิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิ่ง 
ความรูความเห็นตามความเปนจริง  การพิจารณาเห็นโทษ  การพิจารณา 
หาทาง   การพิจารณาเห็นอุบายท่ีจะหลีกไป   ควรรูยิ่งทุกอยาง.  
          [๔๙]    โสดาปตติมรรค  โสดาปตติผลสมาบัติ   สกทาคามิมรรค 
สกทาคามิผลสมาบัติ    อนาคามิมรรค   อนาคามิผลสมาบัติ   อรหัตมรรค 
อรหัตผลสมาบัติ     ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
          [๕๐]   สัทธินทรียดวยความวานอมใจเชื่อ       วีริยินทรียดวย 
ความวาประคองไว    สตินทรียดวยความวาต้ังม่ัน    สมาธินทรียดวยความ 
วาไมฟุงซาน   ปญญินทรยีดวยความวาเห็น      สัทธาพละดวยความวา 
ไมหว่ันไหวเพราะความไมมีสัทธา          วีริยพละดวยความไมหว่ันไหว 
เพราะความเกียจคราน   สติพละดวยความไมหว่ันไหวเพราะความประ- 
มาท   สมาธิพละดวยความวาไมหว่ันไหวเพราะความฟุงซาน  ปญญาพละ 
ดวยความวาไมหว่ันไหวเพราะอวิชชา   ควรรูยิ่งทุกอยาง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 275 

         [๕๑]    สติสัมโพชฌงคดวยอรรถวาต้ังมั่น    ธรรมวิจยสัมโพช- 
ฌงคดวยอรรถวาเลือกเฟน   วีริยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาประคองไว  ปติ 
สัมโพชฌงคดวยอรรถวาแผไป   ปสสทัธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาสงบ 
สมาธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาไมฟุงซาน  อุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถ 
วาพิจารณาหาทาง   ควรรูยิ่งทุกอยาง.     
           [๕๒]   สัมมาทิฏฐิดวยความวาเห็น     สัมมาสังกัปปะดวยความ 
วาตรึก   สัมมาวาจาดวยความวากําหนดเอา   สัมมากัมมันตะดวยความวา 
ใหกุศลธรรมเกิด    สัมมาอาชีวะดวยความวาขาวผอง    สัมมาวายามะดวย 
ความวาประคองไว   สัมมาสติดวยความวาต้ังม่ัน    สัมมาสมาธิดวยความ 
วาไมฟุงซาน   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
          [๕๓]   อินทรียดวยความวาเปนใหญ   พละดวยความวาไมหว่ัน 
ไหว   โพชฌงคดวยความวานําออก    มรรคดวยความวาเปนเหตุ    สติ- 
ปฏฐานดวยความวาต้ังม่ัน     สัมมัปธานดวยความวาต้ังไว  อิทธิบาทดวย 
ความวาสําเร็จ   สัจจะดวยความวาเที่ยงแท   สมถะดวยความวาไมฟุงซาน 
วิปสสนาดวยความวาพิจารณา  สมถะและวิปสสนาดวยความวามีกิจเสมอ 
กัน    ธรรมชาติที่เปนคูดวยความวาไมลวงเกินกัน   ควรรูยิ่งทุกอยาง. 
             [๕๔]  สลีวิสุทธิดวยความวาสํารวม     จิตตวิสุทธิดวยความวา 
ไมฟุงซาน    ทิฏฐิวิสุทธิดวยความวาเห็น    วิโมกขดวยความวาหลุดพน 
วิชชาดวยความวาแทงตลอด   วิมุตติดวยความวาสละ   ญาณในความส้ิน  
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ไปดวยความวาตัดขาด   ญาณในความไมเกิดข้ึนดวยความวาระงับ  ฉันทะ    
ดวยควานวาเปนมูลฐาน   มนสิการดวยความวาเปนสมุฏฐาน  ผัสสะดวย 
ความวาประมวลมา   เวทนาดวยความวาประชุม   สมาธิดวยความวาเปน 
ประธาน    สติดวยความวาเปนใหญ    ปญญาดวยความวาประเสริฐกวา 
กุศลธรรมนัน้ ๆ   วิมุตติดวยความวาเปนแกนสาร    นิพพานอันหยั่งลง 
ในอมตะดวยความวาเปนที่สุด   ควรรูยิ่งทุกอยาง.  
           [๕๕]     ธรรมใด ๆ  ที่รูยิ่งแลว      ธรรมน้ัน ๆ  เปนคุณท่ีรูแลว 
ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น  ชื่อวาปญญา  เพราะอรรถวารูทั่ว 
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาเครื่องทรงจําธรรมท่ีไดสดับมา  คือ 
เครื่องรูชัดธรรมท่ีไดสดบัมาแลวน้ันวา      ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง     เปน 
สุตมยญาณ. 
                                      จบ  ทุติยภาณวาร ฯ                             
                                     อรรถกถาทุติยภาณวาร 
            ๓๐]   พระสารีบตุรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา   ๓๑ ขอ  ม ี ปริคฺค- 
หฏโ - สภาพแหงธรรมที่ควรกําหนดถือเอา เปนตน  ดวยขณะแหง 
อริยมรรค.      จริงอยู   ธรรมท้ังหลายอันสัมปยุตดวยอริยมรรค     ยอม  
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กําหนดถือเอาเพื่อเกิดข้ึนต้ังแตตน     เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา   ปริคฺคหา   
-  กําหนดถือเอา. 
            สภาพแหงธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   ปริคฺคหฏโ   - สภาพแหง 
ธรรมที่ควรกําหนดถือเอา.  
             สภาพแหงธรรม   ชื่อวา  ปริวารฏโ - สภาพแหงธรรมที่เปน 
บริวาร   เพราะธรรมเหลาน้ันเปนบริวารของกันและกัน. 
            สภาพแหงธรรม  ชื่อวา   ปริปูรฏโ - สภาพแหงธรรมที่เต็ม 
รอบ  โดยบรบิูรณดวยภาวนา. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   เอกคฺคฏโ  -  สภาพแหงสมาธิที่มี 
อารมณอยางเดียว   เพราะเพงกําหนดถือเอาอารมณเดียว. 
            สภาพแหงธรรม    ชื่อวา    อวกิเขปฏโ - สภาพแหงสมาธิ 
ไมมีความฟุงซาน    เพราะเพงถึงความไมฟุงซานในอารมณตาง ๆ  
             สภาพแหงธรรม    ชื่อวา     ปคฺคหฏโ   - สภาพแหงธรรมที ่
ประคองไว   คือประคองไวดวยความเพียร. 
              สภาพแหงธรรม    ชื่อวา   อวสิารฏโ  - สภาพแหงธรรมท่ีไม 
กระจายไป   เพราะไมกระจายไปดวยอํานาจสมาธิ   ดุจแปงใชทาในการ 
อาบนํ้า  ไมกระจายไปดวยน้ําฉะน้ัน. 
             สภาพแหงธรรม  ชื่อวา อนาวิลฏโ - สภาพแหงจิตไมขุนมัว 
เพราะไมขุนมัวดวยการประกอบความเพียร.  
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          สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   อนิชฺนฏโ  -  สภาพแหงจิตไม 
หว่ันไหว    เพราะไมกําเริบ.                             
         บทวา  เอกตฺตุปฏฐานวเสน - ดวยสามารถแหงความปรากฏ 
แหงจิตมีอารมณเดียว  ไดแก ดวยการประกอบสมาธิ  และดวยสามารถ 
แหงการต้ังอยูในอารมณเดียวอยางมั่นคง.  
          บทวา     ิตฏโ - สภาพแหงจิตต้ังอยู    ไดแก    ต้ังอยูโดยไม 
หว่ันในอารมณ. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา  อารมฺมณฏโ  - สภาพแหงธรรมเปน 
อารมณ  เพราะยึดนิพพานเปนอารมณ.         
            สภาพแหงธรรม    ชื่อวา    โคจรฏโ - สภาพแหงธรรมเปน 
โคจร   เพราะเที่ยวไปในความอยาก. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   ปหานฏโ  - สภาพแหงธรรมที่ละ  
เพราะความท่ีนิพพานเปนสรณะประหาณ. 
             สภาพแหงธรรม    ชื่อวา   ปรจิฺจาคฏโ  - สภาพแหงธรรมที ่
สละ    ดวยสามารถสละกิเลสดวยอริยมรรค. 
            สภาพแหงธรรม    ชื่อวา  วุฏานฏโ - สภาพแหงธรรมท่ีออก  
ดวยสามารถการออกจากความชั่วราย. 
            สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  วิวตฺตนฏโ - สภาพธรรมท่ีหลีกไป 
ดวยสามารถหลีกไปจากนิมิตและความเปนไป.  
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        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  สนฺตฏโ - สภาพแหงธรรมที่ละ- 
เอียด  เพราะดับสนิท. 
        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  ปณีตฏโ - สภาพแหงธรรมที ่
ประณีต  เพราะความเปนธรรมไมเดือดรอน  และเพราะความเปนธรรม 
สูงสุด.  
        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  วิมุตฺตกฺโ - สภาพแหงธรรมที่หลดุ 
พน  เพราะหลุดพนจากกิเลส  และนอมไปในอารมณ. 
        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  อนาสวฏโ - สภาพแหงธรรมที่ไม 
มีอาสวะ  เพราะความท่ีบริสุทธิ์โดยไมเปนวิสัยแหงอาสวะท้ังหลาย. 
        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  ตรณฏโ - สภาพแหงธรรมเปน 
เครื่องขาม  เพราะกาวลวงจากกิเลสกันดาร  และสงัสารกันดาร. 
        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  อนิมิตฺตฏโ - สภาพแหงธรรม 
ที่ไมมีเครื่องหมาย  เพราะไมมีสังขารนิมิต. 
        สภาพแหงธรรม   ชือ่วา  อปฺปณิหิตฏโ - สภาพแหงธรรม 
ที่ไมมีที่ต้ัง  เพราะไมมีที่ต้ัง  คือตัณหา.         
        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  สฺุตฏโ - สภาพแหงธรรมที ่
วางเปลา  เพราะไมมีสาระในตน. 
        สภาพแหงธรรม  ชื่อวา  เอกรสฏโ - สภาพแหงธรรมที่ม ี
กิจอยางเดียวกัน  เพราะมีรสอยางเดียวกันดวยวิมุตติรส   หรอื  เพราะ 
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ความท่ีสมถะและวิปสสนามีรสอยางเดียวกัน.   
           สภาพแหงธรรม    ชื่อวา   อนติวตฺตนฏโ - สภาพแหงธรรม 
ที่ไมลวงเลยกัน   เพราะสมถะและวิปสสนาอาศัยซึ่งกันและกัน. 
           สภาพแหงธรรม     ชื่อวา     ยคุนทฺธฏโ - สภาพแหงธรรม 
ที่เปนคู   เพราะสมถะและวิปสสนานั่นแลเปนคู.  
           สภาพแหงธรรม    ชื่อวา     นยิฺยานฏโ -  สภาพแหงธรรม 
ที่นําออก   เพราะออกไปจากสังขารดวยอริยมรรค. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา    เหตฏโ -  สภาพแหงธรรมที่เปน 
เหตุ   เพราะเปนเหตุใหถึงนิพพาน. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา  ทสฺสนฏโ -  สภาพแหงธรรมที่เห็น 
เพราะทํานิพพานใหประจักษ. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   อาธปิเตยฺยฏโ  - สภาพแหงธรรม 
ที่เปนอธิบดี   เพราะความเปนใหญยิ่ง. 
           ๓๑ ]  พระสารีบุตรไดแจงถึงการวิสัชนา  ๔  ขอ  มีสมถะเปนตน   
ดวยสามารถแหงสมถะและวิปสสนา.  สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   อนุปสฺส- 
นฏโ - สภาพที่พิจารณาเห็น     เพราะพิจารณาเห็นดวยอนิจลักษณะ 
เปนตน. 
          สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   อนติวตฺตนฏโ  -  สภาพท่ีมิไดลวง 
กัน       เพราะความท่ีสมถะและวิปสสนาทั้งสองเปนธรรมคูกนัโดยมีกิจ 
อยางเดียวกัน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 281 

          พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา   ๙ ขอ  มีสิกขาเปนตน ดวย 
สามารถแหงอริยมรรค    เบื้องตนทามกลางและที่สุด.      ชื่อวา   สิกฺขา 
เพราะตองศึกษา.   
            สภาพแหงธรรม     ชื่อวา   สมาทานฏโ  - สภาพท่ีสมาทาน 
เพราะตองสมาทานสิกขานั้น.                                
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   โคจรฏโ - สภาพที่โคจร    เพราะ 
เปนที่ต้ังแหงภาวนาและความเปนไปของอารมณที่ต้ังอยูในศีลแลว   ถือ 
เอาดวยกรรมฐานและเพราะเปนที่ต้ังแหงโคจร. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   ปคฺคหฏโ  - สภาพท่ีประคองจิต 
คือสภาพท่ีพยายามทําจิตท่ีหดหูดวยความเกียจคราน      ดวยเจริญธรรม   
วิจยสัมโพชฌงค   วีริยสมัโพชฌงคและปติสัมโพชฌงค. 
            สภาพแหงธรรม  ชื่อวา   วินิคฺคหฏโ  -   สภาพท่ีปราบจิต   คือ 
สภาพทําจิตท่ีฟุงซานดวยอุทจจะใหสงบ      เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค 
สมาธิสัมโพชฌงค   และอุเบกขาสัมโพชฌงค. 
          บทวา   อุโภ   วิสุทธาน - จิตบรสิุทธิ์จากท้ังสอง   อธิบายวา 
คุมจิตอันบริสุทธิ์จากความหดสูและฟุงซาน.    พึงทราบวา  ทานทําเปน 
พหุวจนะ  ดวยความสามารถแหงจิตต้ังอยูในความเปนกลาง  เปนไปดวยอํานาจ 
ของสันตติ.  
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          สภาพแหงธรรม   ชื่อวา  อชฺฌุเปกฺขณฏโ -  สภาพที่คุมจิต    
คือไมมีความขวนขวายในความพยายามและในการทําใหสงบ. 
          สภาพแหงธรรม   ชื่อวา     วิเสสาธิคมนฏโ - สภาพที่จิต  
บรรลุคุณวิเศษ   คือการอบรมจิตใหเปนไปสมํ่าเสมอ.  
           สภาพแหงธรรม    ชื่อวา    อุตฺตริปฏิเวธฏโ  - สภาพท่ีแทง 
ตลอดอริยมรรคอันประเสริฐ  คือดวยสามารถทําอริยมรรคใหปรากฏ. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   สจจฺาภิสมยฏโ - สภาพท่ีตรัสรู 
สัจจะ  คือดวยสามารถแทงตลอดอริยสัจ ๔   สําเร็จดวยอริยมรรค. 
            สภาพแหงธรรม   ชื่อวา   ปติฏาปกฏโ -  สภาพที่ทําจิตให 
ต้ังอยู     คือใหต้ังอยูในนิโรธดวยอํานาจผลสมาบัติ.    เพราะผลสมาบัติ 
นั้น  ยังบุคคลผูมีความพรอมใหต้ังอยูในนิพพานอันไดแกนิโรธ. 
           ๓๒ ]   พระสารีบุตรกลาวถึงการวิสัชนา ๕ ขอ  มี สัทธนิทรีย 
เปนตน   ดวยสามารถแหงสภาพธรรม   คืออินทรีย.    บทวา   อธิโมกฺ- 
ขฏโ  - สภาพที่นอมไป.   บทวา  อุปฏานฏโ -  สภาพที่ต้ังมั่น 
คือ  สภาพท่ีเขาไปต้ังม่ันซ่ึงอารมณ.  บทวา  ทสฺสนฏโ - สภาพที่เห็น 
คือ    สภาพที่เพงถึงความเปนจริง. 
          ๓๓]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา  ๕  ขอ  ม ี สทัธาพละ 
เปนตน   ดวยสามารถแหงสภาพธรรม  คือ   พละ    ชื่อวา   สทฺธาพล 
เพราะสัทธาน่ันแลเปนกําลัง    ดวยอรรถวาไมหว่ันไหว.    บทวา   อส-ฺ  
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สทฺธิเย   เพราะความไมมีสัทธา.  อน่ึงบทวา   อสฺสทฺธิย  ไดแก   จิต-   
ตุปบาทอันเปนปฏิปกษตอสัทธา. บทวา  อกมฺปยฏโ   ไดแก   ภาพที่ไม 
ควรหว่ันไหว  อธิบายวา  ไมสามารถใหหว่ันไหวได.  บทวา   โกสชฺเช- 
เพราะความเกียจคราน  ไดแก  เพราะถีนมิทธะอันเปนความเกียจคราน. 
บทวา  ปมาเท - เพราะความประมาท  ไดแก   เพราะจิตตุปบาทอันเปน 
ปฏิปกษตอสติ.   บทวา   อุทฺธจฺเจ   คือ   เพราะความฟุงซาน   กลาวคือ 
ความไมสงบ.   บทวา   อวิชฺชาย   เพราะอวิชชา  ไดแก   เพราะโมหะ. 
           ๓๔]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๗ ขอ มีสติสัมโพช-  
ฌงคเปนตน   ดวยสามารถแหงสภาพธรรมคือโพชฌงค.   องคแหงธรรม 
เครื่องตรัสรู  ชื่อวา   โพชฌงค.   โพชฌงคเปนธรรมประเสริฐ    และ 
เปนธรรมดี   ชื่อวา  สมัโพชฌงค.    สตินั่นแลเปนสัมโพชฌงค   จึง 
ชื่อวา   สติสมัโพชฌงค.   ชื่อวา   ธรรมวิจยะ  เพราะเลือกเฟนธรรม. 
บทนี้เปนชื่อของปญญา.  บทวา  ปวิจยฏโ -  สภาพที่เลือกเฟน  ไดแก 
สภาพที่ไตรตรอง.    ชื่อวา   ปติ   เพราะเอิบอ่ิมใจ.   บทวา  ผรณฏโ- 
สภาพที่แผไป  ไดแก   สภาพที่ซานไป.   ความสงบ  ชื่อวา  ปสฺสทฺธิ. 
บทวา   อุปสมฏโ -  สภาพที่สงบ   ไดแก   ภาพที่ไมมีความกระวนกระ- 
วาย.   ชื่อวา  อุเปกฺขา   เพราะเห็นโดยอุบัติ.   อธิบายวา   เพงสม่ําเสมอ 
คือ   เพงไมตกไปในฝายใด.   อุเบกขานั้นในที่นี้    ไดแก    ตตฺรมชฺฌตฺตุ- 
เปกฺขา   คือ   วางเฉยดวยความเปนกลางในอารมณนั้น ๆ.        เรียกวา  
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โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  บาง.  บทนี้เปนชื่อของอุเบกขานั้น. ชื่อวา  ปฏีสงฺขา-   
นฏโ -  สภาพที่พิจารณาหาทาง   เพราะมีลักษณะนําไปเสมอ. 
          ๓๕]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๘ ขอ   มีสัมมาทิฏฐิ 
เปนตน    ดวยมรรค.   ชื่อวา   สมมฺาทฏิ ิ   เพราะเห็นชอบ   หรือเห็น 
ชอบดวยทิฏฐินั้น   หรือการเห็นประเสริฐดี.  แหงสัมมาทิฏฐินั้น  
          ชื่อวา   สมฺมาสงฺกปฺโป   เพราะดําริชอบ,     หรือดําริชอบดวย 
ความดํารินั้น,   หรือความดําริประเสริฐดี.  
          บทวา  อภิโรปนฏโ -  สภาพที่ตรึก   ไดแก  สภาพที่ตรึกอารมณ 
ของจิต.   ปาฐะวา   อารมมฺณาภินิโรปนฏโ  - สภาพที่ตรึกอารมณบาง. 
          บทวา  สมมฺาวาจา   เพราะพูดชอบ,  หรือพูดดวยวาจาน้ันชอบ, 
หรือวาจาประเสริฐดี     บทนี้เปนชื่อของการเวนจากมิจฉาวาจา. 
          บทวา   ปริคฺคหฏโ    สภาพที่กําหนด   ไดแก   กําหนดสํารวม 
วาจา  ๔   อยาง. 
           ชื่อวา  สมฺมากมมฺ   เพราะทําชอบ,    หรือทําชอบดวยการงาน 
นั้น   หรือการงานประเสริฐดี,   การงานชอบน่ันแล  ชื่อวา  สมมฺากมฺ-  
มนฺโต.   บทนี้เปนชื่อการเวนจากมิจฉากัมมันตะ. 
           บทวา  สมุฏานฏโ     สภาพที่ต้ังข้ึน   ไดแก    สภาพที่ต้ังข้ึน 
ดวยการสํารวมกาย  ๓  อยาง.  
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          ชื่อวา  สมมฺาอาชีโว  เพราะเปนอยูชอบ  หรอืเปนอยูดวยอาชีพ   
นั้นชอบ,   หรืออาชีพประเสริฐดี.  บทนี้เปนชื่อของการเวนจากมิจฉาชีพ  
           บทวา   โวทานฏโ     สภาพที่ผองแผว   ไดแก   สภาพที่บริสุทธิ์. 
           ชื่อวา   สมมฺาวายาโม      เพราะพยายามชอบ     หรือพยายาม, 
หรือพยายามชอบดวยความพยายามน้ัน,   หรือพยายามประเสริฐดี.  
           ชื่อวา    สมฺมาสติ    เพราะระลึกชอบ,    หรือระลึกดวยสตินั้น  
ชอบ,   หรือระลึกประเสริฐดี.  
          ชื่อวา  สมมฺาสมาธ ิ  เพราะต้ังใจชอบ,   หรือต้ังใจชอบดวยสมาธิ 
นั้น,   หรือต้ังใจประเสริฐดี. 
          ๓๖]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา  ๑๐ ขอ   มี  อนิทรีย 
เปนตน  ทําใหเปนหมวดหมูตามลําดับ. 
         บทวา   อาธิปเตยฺยฏโ  -  สภาพที่เปนใหญ  ไดแก   สภาพที่เปน 
อธิบดี  ดวยสามารถทําความเปนใหญในหนาท่ีของตน. 
         บทวา   อกมฺปยฏโ - สภาพที่ไมหว่ันไหว   ไดแก  ปฏิปกษ 
ไมสามารถทําใหหว่ันไหวได. 
          บทวา   นิยฺยานฏโ -  สภาพที่นําออก  ไดแก   การออกไปจาก 
ปฏิปกษดวยโลกิยะและโลกุตระ. 
          บทวา   เหตฏโ    สภาพที่เปนเหตุ.  ชื่อวา  เหตฏโ   เพราะ  
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สัมมาทิฏฐิเปนตน  เปนเหตุเพ่ือละมิจฉาทิฏฐิเปนตน  หรือเพราะสัมมา- 
ทิฏฐิทั้งหมดเปนเหตุใหเขาถึงนิพพาน. 
          ชื่อวา อุปฏฐาน  เพราะโลดแลนไปในอารมณอันเปนสติปฏฐาน 
แลวต้ังมั่น,    สตินั่นแลต้ังม่ัน   จึงชื่อวา   สติปฏฐาน. 
           สตินั้นในกายเวทนาจิตธรรม   ยอมมีประเภท  ๔  อยาง    ที่เปน 
ไปดวยการยึดถืออาการ    คือความไมงาม    ความทุกข     ความไมเที่ยง   
และความไมเปนตัวตน     และดวยสําเร็จกิจคือการละ      ความสําคัญวา 
เปนของงาม   เปนความสุข   เปนของเท่ียง   เปนตัวตน.  
           จิตเหลาน้ียอมไดในจิตตาง ๆ   ในสวนเบื้องตน,    สวนสติอยาง 
เดียวเทาน้ัน  ยอมไดชื่อ  ๔  อยางในขณะของมรรค. 
           ชื่อวา  ปธาน   เพราะเปนเหตุเริ่มต้ังในสัมมัปธาน,    การเริ่มต้ัง 
ชอบ   ชื่อวา  สัมมัปธาน,    หรือเปนเหตุเริ่มต้ังชอบ,  อน่ึงการเริ่มต้ัง 
นั้นชอบ   ชือ่วา   ปธาน   เพราะเวนจากการผิดปกติของกิเลส,    ชื่อวา 
สัมมัปธาน      เพราะนํามาซึ่งความเปนสิ่งประเสริฐที่สุดดวยใหสําเร็จ 
ประโยชนและความสุข   หรือ  เพราะทําความเริ่มต้ัง.   บทนี้เปนชื่อของ 
วีริยะ.   วีริยะนั้นมี  ๔ ประเภทโดยใหสําเร็จ  คือละอกุศลธรรมที่เกิดข้ึน 
แลว ๑    อกศุลธรรมท่ียังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน  ๑  กศุลธรรมท่ียังไมเกิด 
ใหเกิดข้ึน  ๑ กุศลธรรมทีเ่กิดข้ึนแลวใหต้ังอยู ๑.   ปธาน   เหลาน้ี  ยอม  
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ไดในจิตตาง ๆ  ในสวนเบื้องตน,    สวน  วีริยะ  อยางเดียวเทานั้น   ยอม 
ได  ๔ ชื่อ   ในขณะแหงมรรค.   
          บทวา  ปทหนฏโ    สภาพที่เริ่มต้ัง   ไดแก   สภาพที่อุตสาหะ. 
ปาฐะวา  ปธานฏโ   ดังน้ีก็มี,   ความอยางเดียวกัน.  ในบทวา  อิทฺธ-ิ  
ปาทาน   นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้   ชื่อวา  อิทฺธิ เพราะบรรดา  ฉันทะ 
วีริยะ  จิตตะ  วีมังสา   อยางหน่ึง ๆ  ยอมสําเร็จ,   อธิบายวา   ยอมสําเร็จ  
เสมอ   คือ   ยอมปรากฏชัด.   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อิทฺธ ิ  เพราะสัตว 
ทั้งหลายยอมสําเร็จดวยอิทธินั้น   คือวาสัตวทั้งหลายเปนผูสําเร็จ   เจริญ 
ดียิ่ง.  โดยอรรถท่ี  ๑   ปาท  -  ธรรมเครื่องใหถึง    คือ  อิทฺธิ - ความ 
สําเร็จ     ชื่อวา   อิทธิบาท,     ความวา   สวนแหงความสําเร็จ.     โดย 
อรรถที่สอง  ชื่อวา อิทธิบาท   เพราะเปนธรรมเครื่องใหถึงความสําเร็จ. 
           บทวา   ปาโท - คือเปนที่ต้ัง     อธิบายวา    เปนอุบายใหบรรล.ุ 
เพราะสัตวทั้งหลายยอมถึง    คือยอมบรรลุความสําเร็จยิ่ง ๆ  ข้ึนไปดวย 
อิทธิบาทน้ัน,    ฉะน้ัน   ทานจึงเรียกวา   ปาโท.   อิทธิบาทมี   ฉันทะ 
เปนตนเหลานั้น    ยอมไดในจิตตาง ๆ   ดวยความเปนใหญในสวนเบื้อง 
ตน,  แตในขณะแหงมรรค   ยอมไดรวมกันโดยแท. 
           บทวา   อิชฺฌนฏโ -  สภาพที่สําเร็จ  คือ   สภาพที่ปรากฏ   หรือ 
สภาพเปนที่ต้ัง.                 
            บทวา   สจฺจาน  ไดแก   อริยสจั ๔.  
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            บทวา    ตถฏโ -  สภาพที่เที่ยงแท  ไดแก  สภาพตามท่ีเปนจริง. 
การวิสัชนา ๘ เหลาน้ีเจือดวยโลกิยะและโลกุตระ. 
           บทวา   ปโยคาน - ปโยคะทั้งหลาย   ไดแก    ปโยคะของอริย-  
มรรค  ๔.    
          บทวา   ปฏิปสฺสทฺธฏโ  -  สภาพที่ระงับ    ไดแก   ระงับดวย 
อริยผล ๔.    จริงอยูมรรคปโยคะเปนอันระงับในขณะแหงผล    เพราะ 
หมดกิจแลว.   หรือภาวะแหงมรรคปโยคะระงับดวยผลเกิดข้ึน. 
           บทวา   ผลาน   สจฉฺิกิริยฏโ - สภาพที่ทําใหแจงแหงผล ไดแก 
สภาพที่ทําใหประจักษดวยพิจารณาอริยผล.   เปนอันทานกลาวถึงการทํา 
ใหแจงซ่ึงอารมณ.   หรือการทําใหแจงซ่ึงการไดในขณะแหงผล. 
            พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา  ๕  ขอ  มีวิตกเปนตน  ดวย 
องคฌาน.   การตรึก   ชือ่วา  วิตักกะ   ทานกลาววา  ไดแก  การยกข้ึน 
การตรอง   ชือ่วา  วิจาร  ทานกลาววา ไดแก  การตามตรวจตรา.   บทวา 
อุปวิจารฏโ - สภาพที่ตรวจตรา   ไดแก   สภาพที่ตามขัดสีชําระลาง. 
บทวา    อภสินฺทนฏโ - สภาพที่ไหลมา   ไดแก    สภาพที่ชุมชื่น   คือ 
สภาพที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง   ดวยอํานาจสมาธิ. 
           พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงกางวิสัชนา  ๕  ขอ  มี  อาวัชชนะ -  การ 
คํานึงเปนตน      โดยเปนขอเบ็ดเตล็ด.      สภาพที่คํานึงของจิต  ๒  ดวง 
นอมไปสูจิตสันดานในอารมณอ่ืนจากอารมณแหงภวังคะ   ในปญจทวาร  
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และมโนทวาร,    สภาพที่รูแจงดวยวิญญาณ      สภาพที่รูชัดดวยปญญา   
สภาพที่จําไดแหงสัญญา.    สภาพที่สมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน.     เพราะ 
สมาธิในทุติยฌานเปนเอกผุดข้ึน   ทานจึงกลาววา   เอโกทิ    อธิบายวา 
เปนสมาธิเลิศประเสริฐ   เกิดข้ึนเพราะวิตกวิจาร    สงบเงียบ.     เพราะ 
สมาธิประเสริฐ   ทานจึงกลาววา   เปนธรรมเอกในโลก.    อีกอยางหน่ึง. 
ทานกลาววา   เปนธรรมเอกไมมีคู   เวนวิตกวิจารผุดข้ึนดังน้ีบาง   ยอม 
ควร.     อีกอยางหน่ึง   กุศลสมาธิแมทั้งหมดเปนธรรมสงบเงียบจากวิตก    
วิจารเหลาน้ัน     เพราะเปนปฏิปกษตอนิวรณเปนตน   หรือตออุทธัจจะ 
เทาน้ัน  ฉะนั้นจึงเปนธรรมอันเลิศผุดข้ึน  หรือเวนจากวิตกวิจารเหลาน้ัน 
จึงเปนธรรมไมมีคูผุดข้ึน   จึงชื่อวา เอโกทิ  เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ยอม 
ถูกตอง. 
         ๓๗]   บทวา  อภิาย   าตฏโ - สภาพที่รูแหงปญญา 
ไดแก   สภาพที่รูสภาวธรรมดวย  ญาตปริญญา - กําหนดรูดวยการรู. 
         บทวา  ปริ ฺาย    ตีรณฏโ - สภาพทั้งหมดพิจารณาดวย 
ปริญญา   ไดแก    สภาพที่กําหนดพิจารณาโดยเปนของไมเที่ยงเปนตน 
ดวย    ตีรณปริญญา - กําหนดรูดวยการพิจารณา. 
         บทวา   ปหานสฺส  ปริจฺจาคฏโ      ภาพที่สละแหง   ปหาน 
ไดแก  สภาพท่ีสละธรรมอันเปนปฏิปกษตอ  ปหานปริญญา - กําหนด  
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รูดวยการละเสีย.   สภาพที่ภาวนาเปนไปเสมอ  มีกิจเปนอยางเดียวกัน   
- ชื่อวา   ภาวนาย  เอกรสฏโ. 
          บทวา   ผสฺสนฏโ - สภาพที่ถูกตอง  ไดแก   สภาพที่ประสบ  
ชื่อวาสภาพท่ีเปนขันธ - ขนฺธฏโ       ดวยการแบกภาระที่หนักตอเปน 
ในรูป.    ชื่อวาสภาพท่ีทรงไว -  ธาตฏโ   เพราะความวางเปลาเปนตน. 
ชื่อวาสภาพท่ีตอ - อายตนฏโ        เพราะการตอเขตแดนอันเปนสวน  
ของตน ๆ.    ชื่อวาสภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตง - อสงฺขตฏใ    เพราะทํารวมกับ 
ปจจัยทั้งหลาย.    ชื่อวาสภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตง  -  อสงฺขตฏโ    เพราะ 
ตรงกันขามกับปจจัยปรุงแตงน้ัน. 
          ๓๘ ]   พระสารีบุตรไดแจงถึงการวิสัชนา ๑๕ ขอ  มีบทวา  จิตฺ- 
ตฏโ    สภาพที่คิดเปนตน.   พึงทราบวินิจฉัยในบทวา   จิตฺตฏโ   ดัง  
ตอไปนี้.      ชื่อวา   จิตฺต   เพราะคิดถึงอารมณ,   ความวา   ยอมรูแจง.  
ชวนจิต    มอียูในอารมณนี้    ยอมสะสมสันดานของตน   ดวย  ชวนวิถี  
จิตฺต   แมดังน้ี    กช็ื่อวา   จิตฺต.    แมวิบากอันกรรมกิเลส   สะสมไวดังน้ี  
ก็ชื่อวา  จิตฺต.  ทั้งหมด  ชือ่วา  จิตฺต.  เพราะสะสมไวตามสมควร,   ชื่อวา 
จิตฺต   เพราะทําใหวิจิตร,   จิตอันเปนปจจัยแกวัฏฏะ   ยอมสะสมสังสาร 
ทุกขแมดังนี้    ก็ชื่อวา  จตฺิต.   สภาพท่ีคิดโดยมีการสะสมอารมณเปนตน 
ดวยประการฉะน้ี.   ชื่อวา อนนฺตร  เพราะจิตน้ันไมมีระหวางในการเกิด   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 291 

ของจิต  ในการเกิดของผล.   ความเปน  อนันตระ    ชื่อวา   อนันตริยะ   
- ความไมมีระหวาง,   ความท่ีจิตไมมีระหวาง   ชือ่วา   จิตตานันตริยะ. 
จิตตานันตริยะ  นั้น  คือสภาพแหงจิตไมมีระหวาง.   อธิบายวา  สมรรถ- 
ภาพในจิตตุปบาท  ในระหวางของจิตดวงใดดวงหน่ึงดับในระหวางเสมอ 
เวนจุติจิตของพระอรหันต.        มรรถภาพในการเกิดผลในระหวางของ 
มรรคจิต.  
          บทวา    จิตฺตสฺส   วฏุานฏโ  -   สภาพที่ออกแหงจิต  ไดแก 
สภาพที่ออกโดยเปนนิมิตแหงโคตรภูจิต    โดยความเปนไปแหงนิมิตของ 
มรรคจิต. 
          บทวา จิตฺตสฺส  วิวฏฏนฏโ -  สภาพที่หลีกไปแหงจิต  คือสภาพ 
ที่หลีกไปในนิพพานของจิตสองดวงน้ันซึ่งต้ังข้ึนโดยท่ีกลาวไวแลว. 
           บทวา    จิตฺตสฺส   เหตฏโ - สภาพที่เปนเหตุแหงจิต   ไดแก 
สภาพที่เปนเหตุของเหตุ ๙  อยางที่เปนปจจัยของจิต. 
            บทวา จิตฺตสฺส  ปจฺจยฏโ -  สภาพที่เปนปจจัยแหงจิต   ไดแก 
สภาพที่เปนปจจัย  แหงปจจัยมากมายของจิต  มี   วัตถารัมมณะ  เปนตน. 
            บทวา   จิตฺตสฺส    วตฺถฏโ  - สภาพเปนที่ต้ังแหงจิต    ไดแก 
สภาพเปนที่ต้ังแหง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย และใจ  (หทัย)  อันเปน 
ที่ต้ังของจิต.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 292 

         บทวา    จิตฺตสฺส   ภมูฏโ -  สภาพที่เปนภูมิแหงจิต   ไดแก   
สภาพที่เปนภูมิมีกามาวจรภูมิเปนตน   ดวยเปนถิ่นท่ีเกิดของจิต. 
         บทวา  จิตฺตสฺส อารมฺมณฏโ - สภาพเปนอารมณของจิต  ได 
แก   อารมณมีรูปเปนตน.  
          ชื่อวา   โคจรฏโ -  สภาพท่ีเปนโคจร เพราะอรรถวาเปนที่สัญ- 
จรของอารมณที่สะสมไว. 
           ชื่อวา   จริยฏโ  - สภาพที่เที่ยวไป    เพราะเท่ียวไปในวิญญาณ 
ที่กลาวไวในตอนตน.       อีกอยางหนึ่ง     สภาพที่ปรากฏแหง  ปโยคะ  
ชื่อวา   จริยฏัฐะ. 
           ชื่อวา   คตฏโ  -  สภาพที่ไปดวยการยึดถืออารมณใกลและใกล 
แมในความที่จิตไมไป. 
          บทวา  อภินีหารฏโ - สภาพที่นําไปย่ิง  ไดแก    สภาพที่นําไป 
ยิ่งแหงจิต   เพ่ือมนสิการถึงอารมณอ่ืนจากอารมณที่ยึดถือไว.  
           บทวา   จิตฺตสฺส   นิสฺสยานฏโ  - สภาพที่นําออกแหงจิต  ไดแก 
สภาพที่นําออกจากวัฏฏะแหงมรรคจิต. 
          ชื่อวา จิตฺตสฺส  นิสฺสรณฏโ -  สภาพที่สลัดออกแหงจิต  เพราะ 
นัยมีอาทิวา   จิตของผูไมเนกขัมมะเปนอันสลัดออกจากกามฉันทะ๑. 
๑ . ขุ. ป. ๓๑/๖๕.  
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          ๓๙]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๔๒ ขอ  มี  เอกตฺเต   
เปนตน.  โดยเชื่อม  เอกตฺต   ศัพททกุแหง. 
          บทวา   เอกตฺเต   คือในความท่ีจิตมีอารมณอยางเดียว,   อธิบาย 
วา  ไดแก  เอการัมมณะ. 
          ชื่อวา   ปกฺขนฺทนฏโ - สภาพที่แลนไป   เพราะอํานาจปฐม- 
ฌาน.  
          ชื่อวา   ปสีทนฏโ  -  สภาพที่ผองใส   เพราะอํานาจทุติยฌาน. 
          ชื่อวา    สนิติฏฐนฏโ -  สภาพที่ต้ังม่ัน    เพราะอํานาจตติย- 
ฌาน. 
          ชื่อวา    มุจฺจนฏโ  -  สภาพที่หลุดพน    เพราะอํานาจจตุตถ- 
ฌาน. 
          ชื่อวา  ปสฺสนฏโ -  สภาพที่เห็นนี้      ละเอียดดวยอํานาจการ 
พิจารณา. 
          การวิสัชนา ๕   มี   ยานีกตฏโ  -  สภาพที่ทําใหเปนเชนดังยาน 
เปนตน  เปนความชํานาญอันวิเศษของสมาธิ. 
          บทวา   ยานีกตฏโ     ไดแก    สภาพที่ทําใหเปนเชนดังยานที่  
เทียมแลว. 
          บทวา   วตฺถุกตฏโ  - สภาพที่ทําใหเปนที่ต้ัง  ไดแก    ภาพที่  
ทําใหต้ังไวดุจวัตถุ.  
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         บทวา   อนุฏ ิตฏโ  -  สภาพที่ต้ังข้ึนเนือง ๆ  ไดแก   สภาพที่ 
เขาไปต้ังไวเฉพาะ.   
          บทวา  ปริจิตฏโ -  สภาพท่ีอบรม ไดแก   สภาพที่สะสมไวโดย 
รอบ.  
          บทวา สุสมารทฺธฏโ  -  สภาพที่ปรารภพรอมดวยดีไดแก  สภาพ 
ที่เริ่มดวยดี   อธิบาย   สภาพที่ทําไวดี.   อีกอยางหนึ่งควรประกอบบท  ๕ 
บท   ตามลําดับดวยความเปนผูชํานาญในอาวัชชนะ  สมาปชนะ    อธิฏ- 
ฐานะ   วุฏฐานะ    ปจจเวกขณะ. 
           สภาพที่กําหนดถือเอา - สภาพที่เปนบริวาร     สภาพที่บริบูรณ 
แหงจิตเจตสิกในเวลาที่ถึงยอดแหงการภาวนาอารมณ   มกีสิณเปนตน. 
           ชื่อวา   สโมธานฏโ  - สภาพที่ประชุม   เพราะเจตสิกเหลาน้ัน 
ต้ังไวแลวชอบ   ดวยการประชุมในอารมณเดียว. 
          ชื่อวา    อธิฏานฏโ  -  สภาพที่อธิษฐาน    เพราะจิตเจตสิก 
เหลาน้ัน   ครอบงําอารมณดวยการปลูกกําลัง   แลวต้ังม่ัน. 
           ชื่อวา   อาเสวนฏโ - สภาพที่เสพ   เพราะเสพอยางเอาใจใส 
แหงสมถะหรือวิปสสนาต้ังแตตน. 
           ชื่อวา   ภาวนฏโ -  สภาพที่เจริญ   เพราะสามารถทําใหเจริญ. 
          ชื่อวา  พหุลีกมมฺฏโ - สภาพที่ทําใหมาก   เพราะการทําบอย ๆ.  
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           ชื่อวา   สุสมุคฺคตฏโ - สภาพที่รวมดวยดี   เพราะสามารถการ   
รวมสิ่งท่ีทําไวมากแลวดวยดี. 
          ชื่อวา   สุวมิุตฺตฏโ - สภาพที่หลุดพันดวยดี   เพราะสามารถ 
การหลุดพนดวยดี   จากธรรมเปนขาศึกของสภาพที่รวมไวดีแลว     และ 
สามารถในการนอมไปดวยดีในอารมณ.  
         พระสารีบุตรกลาวถงึบท  ๔  บท  มีบทวา  พุชฺฌนฏโ -  สภาพ 
ที่ตรัสรูดวยโพชฌงคเปนตน. 
           ชื่อวา   พุชฺฌนฏโ - สภาพที่ตรัสรูโพชฌงค  เพราะองคแหง 
โพชฌงคของโสดาปตติมรรค. 
         ชื่อวา   อนุพุชฺฌนฏโ -  สภาพท่ีตรัสรูตามโพชฌงค   เพราะ 
องคแหงโพชฌงคของอนาคามิมรรค. 
         ชื่อวา  ปฏิพุชฺฌนฏโ - สภาพที่ตรัสรูเฉพาะโพชฌงค  เพราะ 
องคแหงโพชฌงคของอนาคามิมรรค. 
         ชื่อวา  สมฺพุชฺฌนฏโ - สภาพที่ตรัสรูพรอมโพชฌงค  เพราะ 
องคแหงโพชฌงคของอรหัตมรรค.   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  พุชฌฺนฏโ- 
สภาพที่ตรัสรูโพชฌงคดวยวิปสสนา.  ชื่อวา  อนพุุชฺฌนฏโ - สภาพที่ 
ตรัสรูตามโพชฌงคดวยทัสนมรรค.   ชื่อวา  ปฏิพุชฺฌนฏโ -  สภาพที่ 
ตรัสรูเฉพาะโพชฌงคดวยภาวนามรรค.  ชื่อวา  สมฺพุชฺฌนฏโ -  สภาพ-  
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ที่ตรัสรูพรอมโพชฌงคดวยผล.  พึงทราบอรรถ  ๔  อยาง  มี  โพธนัฏฐะ- 
สภาพที่ต่ืนเปนตน        แหงโพชฌงคทั้งหลายดวยกระทําการต่ืนเปนตน   
ของบุคคลน้ัน ๆ.    ธรรมท้ังหลาย   ชือ่วา  โพธิปกขิยะ    เพราะมีใน 
ฝกฝายของบุคคลผูใด   ชือ่วา    โพธะ      เพราะอรรถวาตรัสรูโพชฌงค 
ตามท่ีกลาวแลวน่ันแล.  พึงทราบอรรถ ๔ อยาง   มี โพธิปกขิยัฏฐะ- 
สภาพที่เปนไปในฝกฝายแหงความตรัสรูเปนตน      แหงโพชฌงคตามท่ี 
กลาวแลว.  
          ชื่อวา  โชตนฏโ  - สภาพที่สวาง   เพราะวิปสสนาปญญา. 
         ชื่อวา  อุชฺโชตนานุโชตนปฏิโชตนสฺโชตนฏโ -  สภาพที ่
สวางข้ึน   สภาพที่สวางเนือง  ๆ  สภาพที่สวาง   เฉพาะสภาพท่ีสวางพรอม 
ดวยมรรคปญญา  ๔  ตามลําดับ.  อีกอยางหน่ึง   พึงทราบ   โชตนฏโ- 
สภาพที่สวางเปนตน  ดวยมรรคปญญา  ๔,  สฺโชตนฏโ  - สภาพที่  
สวางพรอมดวยผลปญญาตามลําดับ. 
            ๔๐]   พระสารีบตุรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา   ๑๘  ขอ     มี   ปตา- 
ปนัฏฐะ - สภาพที่อริยมรรคใหสวางเปนตน   ดวยอริยมรรค.    จริงอยู 
อริยมรรคที่เกิดข้ึนแกจิตใด    ยอมยังจิตน้ันใหสวาง  คือใหรุงเรือง  ฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ปตาปนะ - อริยมรรคใหสวาง.  ชื่อวา  ปตาปนัฏฐะ -  สภาพที่  
อริยมรรคนัน้ใหสวาง.   
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           ชื่อวา  วิโรจนฏโ -  สภาพที่อริยมรรคใหรุงเรือง  เพราะความท่ี   
อริยมรรคนัน้เองประภัสสรยิ่งนัก. ชือ่วา สนฺตาปนฏโ - สภาพที่อริย- 
มรรคใหกิเลสเรารอน   ดวยใหกิเลสทั้งหลายเหือดแหงไป   ชื่อวา อม- 
ลฏโ   สภาพที่อริยมรรคไมมีมลทิน   เพราะอริยมรรคมีนิพพานอันไม 
มีมลทินเปนอารมณ. 
          ชื่อวา  วิมลฏโ - สภาพที่อริยมรรคปราศจากมลทิน  เพราะไม 
มมีลทินเกลอืกกลั้ว. 
         ชื่อวา  นิมฺมลฏโ -  สภาพที่อริยมรรคหมดมลทิน  เพราะไมมี 
มลทินทําใหเปนอารมณ.  
          อีกอยางหน่ึง  อมลฏโ - สภาพไมมีมลทิน   ดวยโสดาปตติมรรค. 
วิมลฏโ - สภาพที่อริยมรรคปราศจากมลทิน   ดวยสกทาคามิมรรคและ 
อนาคามิมรรค.    นมิฺมลฏโ -  สภาพทีอ่ริยมรรคหมดมลทิน   ดวย 
อรหัตมรรค. 
         อีกอยางหนึ่ง  อมลฏโ  -  สภาพที่อริยมรรคไมมีมลทิน   ดวย 
มรรคของพระสาวก.  วมิลฏโ  -  สภาพที่อริยมรรคปราศจากมลทิน  ดวย 
มรรคของพระปจเจกพุทธะ.     นิมมลฏโ  -  สภาพที่อริยมรรคหมด  
มลทิน  ดวยมรรคของพระสัมมาสัมพุทธะ. 
         ชื่อวา  สมฏโ - สภาพที่อริยมรรคสงบ  เพราะไมมีความไมสงบ 
คือ  กิเลส. 
  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 298 

          ชื่อวา  สมยฏโ - สภาพที่อริยมรรคใหกิเลสระงับ   ในสภาพท่ี 
อริยมรรคประหาณกิเลส    ดุจในบาลีมอีาทิวา   สมมฺา   นานาภิสมยา๑ 

เพราะอริยมรรคใหกิเลสระงับตาง ๆ โดยชอบ.  
            ชื่อวา   วิเวกฏโ -  สภาพแหงวิเวก   เพราะสมุจเฉทวิเวก    ใน 
วิเวก ๕   คือ  วิกขัมภนวิเวก ๑   ตทังควิเวก ๑   สมจุเฉทวิเวก  ๒  ปฏ-ิ   
ปสสัทธิวิเวก   ๑   นิสสรณวิเวก ๑.    ชื่อวา   วินาภาวฏโ -  สภาพแหง 
ความพราก. 
           ชื่อวา  วิเวกจริยฏโ - สภาพแหงความประพฤติในวิเวก  เพราะ 
ประพฤติในนิพพานอันเปนนิสสรณวิเวก. 
          ชื่อวา   วิราคฏโ - สภาพที่คลายกําหนัด    เพราะคลายกําหนัด 
เปนสมุจเฉทในวิราคะ ๕. 
           ชื่อวา   วิราคจริยฏโ  -  สภาพแหงความประพฤติในความคลาย 
กําหนัด  เพราะเท่ียวไปในนิพพานอันเปนนิสสรณวิเวก. 
           ชื่อวา     นิโรธฏโ - สภาพที่ดับ      เพราะดับเปนสมุจเฉทใน 
นิโรธ   ๕. 
           ชื่อวา   นิโรธจริยฏโ -  สภาพแหงความประพฤติเพ่ือความดับ  
เพราะเท่ียวไปในนิพพานอันเปนความดับทุกข. 
๑. ม. มู. ๑๒/๑๙.  
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          ชื่อวา  โวสฺสคฺคฏโ - สภาพที่ปลอย    เพราะปลอยดวยการ 
บริจาค   และการแลนไป.    อริยมรรค   ชื่อวา   ปลอยดวยการบริจาค 
เพราะกิเลสดวยอํานาจสมุจเฉทปหาน   และ  
           ชื่อวา   ปลอยดวยการแลนไป    เพราะแลนไปสูนิพพานดวย 
กระทํานิพพานใหเปนอารมณ     อน่ึงวิปสสนา     ชื่อวาปลอยดวยการ 
บริจาค    เพราะละกิเลสดวยตทังคปหาน.    ชื่อวาปลอยดวยการแลนไป  
เพราะแลนไปสูนิพพาน    ดวยการเอียงไปสูนิพพานนั้น.    ในนิทเทส 
ทานหมายถึงอริยมรรคนั้น. 
          ชื่อวา   โวสฺสคฺคจรยิฏโ  -  สภาพแหงความประพฤติในความ 
ปลอย  เพราะละกิเลสดวยสมุจเฉทปหาน. 
         ชื่อวา  วิมุตฺตฏโ - สภาพที่พน  เพราะพันดวยสมุจเฉทปหาน 
ในวิมุตติ ๕. 
          ชื่อว   วิมุตฺติจริยฏโ   สภาพแหงความประพฤติในความพน 
เพราะประพฤติในนิสสรณวิมุตติ. 
          ๔๑]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา  ๔๐  ขอ  ม ี ฉนฺทฏ- 
โฐ   สภาพแหงฉันทะ  เปนตน  ดวยสามารถอิทธิบาท ๔ อยางละ  ๑๐ 
ดวยอิทธิบาทหน่ึง ๆ  ในอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วีริยะ จิตตะ  วิมังสา. 
          ชื่อวา   ฉนฺทฏโ - สภาพแหงฉันทะ   คือสภาพที่ใครจะทํา.  
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           ชื่อวา   มูลฏโ  - สภาพที่เปนมูลแหงฉันทะในเวลาเริ่มภาวนา  
ต้ังฉันทะไวเปนหลัก. 
           ชื่อวา   ปาทฏโ - สภาพที่เปนบาทแหงฉันทะ  เพราะความเปน 
หลักแหงสหชาตธรรม.   ปาฐะวา   ปทฏโ  ก็ม.ี 
          ชื่อวา   ปธานฏโ    สภาพที่เปนประธานแหงฉันทะ   เพราะ 
ความเปนใหญยิ่ง   ใหถึงความสําเร็จ.  
           ชื่อวา  อิชฺฌนฏโ -  สภาพที่สําเร็จแหงฉันทะ   ในเวลาประกอบ 
ความเพียร. 
           ชื่อวา    อธิโมกฺขฏโ - สภาพที่นอมไปแหงฉันทะ.     เพราะ 
ประกอบดวยสัทธา.  ชื่อวา  ปคฺคหฏโ  -  สภาพที่ประคองไวแหงฉันทะ  
เพราะประกอบความเพียร. 
           ชื่อวา    อุปฏฐานฏโ  -  สภาพที่ต้ังม่ันแหงฉันทะ      เพราะ 
ประกอบดวยสติ. 
            ชื่อวา   อวิกฺเขปฏโ  -  สภาพที่ไมฟุงซานแหงฉันทะ    เพราะ 
ประกอบดวยสมาธิ. 
           ชื่อวา   ทสฺสนฏโ -  สภาพที่เห็นแหงฉันทะ   เพราะประกอบ 
 ดวยปญญา.  
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          ๔๒ ]   ชื่อวา   วีริยฏโ   สภาพแหงวีริยะ   คือสภาพที่ประคอง   
ไว. 
          ชื่อวา   มูลฏโ -  สภาพที่เปนมูลแหงวีริยะ   ในเวลาเริ่มภาวนา 
ต้ังวีริยะไวเปนหลัก.  
          ชื่อวา   ปคฺคหฏโ  -  สภาพที่ประคองไวแหงวีริยะ  เพราะมีความ 
เพียรดวยตนเอง. 
            ๔๓]   ชื่อวา   จิตฺตฏโ - สภาพแหงจิต   คือมากดวยความคิด. 
          ชื่อวา   มูลฏโ    สภาพที่เปนมูลแหงจิต   ในเวลาเริ่มภาวนาต้ัง 
จิตไวเปนหลัก. 
             ๔๔]   ชื่อวา   วีมสฏโ - สภาพแหงวิมังสา   คือสภาพที่เขาไป 
สอบสวน. 
          ชื่อวา   มูลฏโ - สภาพที่เปนมูลแหงวิมังสา   ในเวลาเริ่มภาวนา 
ต้ังวิมังสาไวเปนหลัก. 
           ชื่อวา   ทสฺสนฏโ - มีสภาพที่เห็นแหงวีมงัสา   เพราะพิจารณา 
ดวยตนเอง. 
            ชื่อวา   พระสารบีุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา   ๑๖   ขอ     มีบทวา 
ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโ - สภาพที่ทุกขบีบค้ันเปนตน  ดวยลกัษณะอันถอง- 
แทแหงสัจจะ.  
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        ชื่อวา   ปฬนฏโ - สภาพที่ทุกขบีบค้ัน   เพราะการเห็นทุกข 
นั่นเอง.   
          ชื่อวา   สงฺขตฏโ - สภาพที่ทุกขถูกปจจัยปรุงแตง    เพราะการ 
เห็นสมุทัยอันประมวลมาซ่ึงทุกข.  
         ชื่อวา  สนฺตาปฏโ - สภาพที่ทุกขทําใหเดือดรอน   เพราะการ 
เห็นมรรคอันเปนความเย็น  - เพราะนําสภาพท่ีทุกขทําใหเดือดรอนออก 
ไปเสีย. 
           ชื่อวา  วิปริณามฏโ -  สภาพทีทุ่กขแปรปรวน  เพราะการเห็น 
ความดับสิ่งที่ไมแปรปรวน.      
          ชื่อวา   อายุหนฏโ -  สภาพที่สมุทัยประมวลมา    เพราะเห็น 
สมุทัยนั่นเอง. 
          ชื่อวา   นิทานฏโ  -  สภาพที่สมุทัยเปนเหตุ    เพราะการเห็น 
ทุกขที่ประมวลมาดวยสมุทัย. 
          ชื่อวา  สฺโคฏโ - สภาพที่สมุทัยเกี่ยวของ   เพราะการเห็น 
นิโรธอันเปน   วิสัญโญคะ - สมุทัยไมเกี่ยวของ. 
           ชื่อวา   ปลิโพธฏโ  - สภาพที่สมุทัยพัวพัน  เพราะการเห็น 
มรรคอันเปน   นิยยานะ -  การนําออกไป. 
           ชื่อวา     นิสฺสรณฏโ  -  สภาพท่ีสลัดออก      เพราะเห็นพระ- 
นิพพานน่ันเทียว.  
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           ชื่อวา    วิเวกฏโ  -  สภาพที่นิโรธเปนวิเวก    เพราะการเห็น   
สมุทัยอันไมเปนวิเวก. 
           ชื่อวา   อสงฺขตฏโ -  สภาพท่ีนิโรธเปนอสังขตะ    เพราะการ 
เห็นมรรคอันเปนสังขตะ.       
           ชื่อวา    อมตฏโ - สภาพที่นิโรธเปนอมตะ    เพราะการเห็น 
ทุกขอันเปนพิษ. 
           ชื่อวา    นิยฺยานฏโ  -  สภาพที่มรรคนําออก    เพราะการเห็น 
มรรคน่ันเอง. 
           ชื่อวา  เหตฏโ - สภาพที่มรรคเปนเหตุ   เพราะการเห็นสมุทัย 
อันมิใชเหตุแหงการบรรลนุิพพาน. 
          ชื่อวา   ทสฺสนฏโ -  สภาพที่มรรคเห็น   เพราะการเห็นนิโรธ 
ที่เห็นไดแสนยาก.  
          ชื่อวา  อาธิปเตยฺยฏโ - สภาพที่มรรคเปนอธิบดีเชนกับตระกูล 
ที่ใหญโต  เพราะการเห็นทุกขเชนกับคนยากไร.  อธิบายวา  ยอมปรากฏ. 
           พระสารีบุตรกลาวถึงสัจจะหนึ่ง  ๆ   มีลักษณะอยางละ  ๔   ดวย 
การเห็นสัจจะน้ัน ๆ  และดวยการเห็นสัจจะอ่ืนนอกจากสัจจะน้ัน   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
            ๔๖]   พระสารีบตุรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๑๒ ขอ  มี  ตถฏโ- 
สภาพที่ถองแทเปนตน   ดวย  ๑๒ บทอันสงเคราะหในธรรมทั้งหมด.  
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          บทวา   ตถฏโ -  สภาพที่ถองแท  ไดแก   สภาพตามความเปน 
จริง. 
         บทวา   อนตฺตฏโ - สภาพที่เปนอนัตตา  ไดแก    สภาพที่เวน 
จากอัตตา.   
          บทวา   สจฺจฏโ - สภาพที่เปนสัจจะ  ไดแก   การท่ีไมพูดหลอก 
ลวง. 
          บทวา   ปฏิเวธฏโ -  สภาพที่เปนปฏิเวธะคือการแทงตลอด  ได 
แก   สภาพที่ควรแทงตลอด. 
          บทวา   อภิชานนฏโ   ไดแก   สภาพที่ควรรูยิ่ง. 
           บทวา  ปริชานนฏโ    ไดแก   สภาพที่ควรกําหนดรู   เพราะ 
กําหนดรูดวยความรู. 
          บทวา   ธมฺมฏโ -  สภาพที่เปนธรรม   คือ  มีอรรถวาทรงสภาพ 
ไวเปนตน. 
          บทวา     ธาตฏโ - สภาพที่เปนธาตุ      มีอรรถวาเปนของสูญ 
เปนตน. 
           บทวา   าตฏโ    ไดแก   สภาพที่รู   คือ   อาจรูได. 
           บทวา   สจฺฉิกิรยิฏโ    คือ   สภาพที่ควรทําใหแจง. 
          บทวา  ผสฺสนฏโ  คือ  สภาพที่ควรสัมผัสดวยญาณ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 305 

          บทวา   อภิสมยฏโ - สภาพที่ควรตรัสรู  ไดแก   ภาพที่ควร 
ถึงโดยชอบอยางยิ่ง   ดวยการพิจารณาหรือควรไดเฉพาะดวยญาณ. 
           แมการไดเฉพาะทานก็กลาววา   การตรัสรู    ดุจในบทมีอาทิวา  
อตฺถาภิสมยา  ธีโร๑  คนมีปญญาเพราะตรัสรูยิ่งซึ่งอรรถ. 
           ๔๗]   พระสารีบตุรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๗ ขอ ม ีเนกขัมมะ 
เปนตน  ดวย  อุปจารฌาน.  
           บทวา  เนกฺขมฺม   ไดแก  ความไมโลภอันเปนปฏิปกษตอ กาม- 
ฉันทะ. 
          บทวา  อาโลกสฺา  ไดแก  สญัญาในอาโลกนิมิตอันเปนปฏ-ิ 
ปกษตอ  ถีนมิทธะ. 
          บทวา   อวิกฺเขโป   ไดแก   ความไมฟุงซานอันเปนปฏิปกษตอ 
อุทธัจจะ. 
          บทวา   ธมฺมววตฺถาน - ความกําหนดธรรม  ไดแก   ญาณอัน 
เปนปฏิปกษตอ   วิจิกิจฉา. 
         บทวา  าณ  ไดแก   ญาณอันเปนปฏิปกษตอ  อวิชชา. 
          บทวา   ปามุชฺช   ไดแก   ปติอันเปนปฏิปกษตอ   อรติ. 
          พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๘ ขอ  มีปฐมฌานเปนตน 
ดวยรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติ. 
๑. ส. ส. ๑๕/๓๘๕.  
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          อน่ึง   พระสารีบุตรไดชี้แจงพรหมวิหาร ๔  โดยเชื่อมรูปฌานไว 
ในลําดับรูปสมาบัติ.   
          ๔๘]  พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงบทมี  อนิจฺจานุปสฺสนา    การ 
พิจารนาเห็นความไมเที่ยงเปนตน   ดวยมหาวิปสสนา  ๑๘ ในสวนเบื้อง 
ตนของโลกุตรมรรค.      พระสารีบุตรไดกลาวถึงอนุปสนา  ๗   เขาไป  
ประกอบดวยรูปเปนตน     ในหนหลัง,   แตในนิทเทสนี้ทานกลาวไว 
ทั้งหมด.  หากถามวา เพราะเหตุไรจึงไมกลาวถึงอุทยัพพยานุปสนา - การ 
พิจารณาเห็นความเกิดและความดับ      ดวยการพิจารณาเปน    กลาปะ 
- กอง.  ตอบวา    เม่ือทานกลาวถือนุปสนาเหลาน้ี     เปนอันทาน 
กลาวถึงอนุปสนา   แมทัง้สองเหลาน้ีดวย  เพราะอนิจจานุปสนาเปนตน 
สําเร็จดวยอํานาจวิปสสนา  ๒  เหลาน้ัน,     หรือ   เมื่อกลาวถึงวิปสสนา 
เหลาน้ีเปนอันกลาวถึงวิปสสนาเหลาน้ันดวย   เพราะวิปสสนา ๒ เหลา   
นั้นเวนอนิจจานุปสนาเหลาน้ันดวย  เสียแลวก็จะเปนไปไมได. 
            บทวา   ขยานุปสฺสนา - การพิจารณาเห็นความสิ้นไป  ไดแก 
การเห็นและการรู    ความดับแหงรูปขันธเปนตน   ที่เปนปจจุบัน   และ 
การเห็นและการรู   ความดับแหงจิตและเจตสิกอันมีขันธเปนอารมณใน 
ลําดับ   ความดับแหงขันธนั้นๆ. 
             บทวา   วยานุปสสฺนา -  การเห็นความเส่ือมไป  ไดแก  การเห็น 
การรูความดับแหงขันธในอดีตอนาคตอันสืบเนื่องกันไปกับขันธนั้น  ใน  
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ลําดับแหงการเห็นและการรูความดับแหงขันธในปจจุบัน. 
         บทวา  วิปริณามานุปสฺสนา  ไดแก  การพิจารณาเห็นความ 
แปรปรวน    แหงขันธทั้งปวงวา   ขันธที่เปนอดีต   อนาคต    ปจจุบัน 
แมทั้งหมดมีความแปรปรวน    เพราะนอมไปในนิโรธอันไดแกความดับ 
นั้น.    
         บทวา  อนิมิตฺตานุปสฺสนา - การพิจารณาเห็นความไมมีเครื่อง 
หมาย ไดแก  อนิจจานุปสนา    การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงของพระ- 
โยคาวจรผูเห็นความแปรปรวนของสังขารทั้งปวงอยางนี้แลว    พิจารณา 
เห็น   โดยความเปนของไมเที่ยง   ชื่อวา  อนิมิตฺตานุปสฺสนา    เพราะไม 
มีเครื่องหมายอันเปนความเที่ยง     ดวยการละเครื่องหมายอันเปนความ 
เที่ยงเสียได. 
         บทวา  อปฺปณิหิตานุปสฺสนา - การเห็นธรรมไมมีที่ต้ัง   ไดแก 
การพิจารณาเห็นทุกขอันเปนไปในลําดับแหงอนิจจานุปสสนา.    ชื่อวา 
อปฺปณิหิตานุปสฺสนา  เพราะไมมีที่ต้ัง   ดวยการละความปรารถนาสุข. 
         บทวา    สฺุตานุปสฺสนา - การพิจารณาเปนความวางเปลา 
ไดแกการพิจารณาเปนอนัตตาอันเปนไปในลําดับทุกขานุปสนา.   ชื่อวา 
สฺุญตานุปสฺสนา    เพราะเห็นความเปนของวางเปลาจากตน   ดวยการ 
ละความยึดมั่นตัวตน.  
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         บทวา  อธิปฺาธมฺมวีปสฺสนา - การพิจารณาเห็นธรรมดวย   
ปญญาอันยิ่ง  ไดแก  วิปสสนาเปนไปเพราะถือความวางเปลาดวยการดับ 
วา   สังขารของพระโยคาวจรผูเห็นแลว ๆ เลา ๆ   ซึ่งความดับของสังขาร 
อยางนี้  แลวพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน   ยอมดับไป, 
นอกจากความดับของสังขาร   ยอมไมมีอะไรอ่ืน.  
         วิปสสนานั้นทานกลาววา   อธิปฺาธมฺมวปิสฺสนา    เพราะ 
ทําเปนรูปวิเคราะหวา อธิปฺา  จ  ธมฺเมสุ  จ วปิสฺสน - อธิปญญา 
และความเห็นแจงในธรรมท้ังหลาย. 
          บทวา  ยถาภูตาณทสฺสน - ความรูความเห็นตามความเปนจริง 
ไดแก   ภยตูปฏฐานญาณ - ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏเปนของนา 
กลัว     อันเปนไปแลววา    สภยา   สงฺขารา -  สังขารทั้งหลายนากลัว 
เพราะเห็นความดับแลว ๆ เลา ๆ. 
          บทวา   อาทีนวานุปสฺสนา - การพิจารณาเห็นโทษ  ไดแก    การ 
เห็นการรูโทษ    ดวย  ภยตูปฏฐานญาณ   อันเกิดข้ึนแลวในภพทั้งปวง 
เปนตน. 
          เมื่อทานกลาวถึง  อาทีนวานุปสฺสนา - การพิจารณาเห็นโทษ 
ดวย  ภยตูปฏฐานญาณ    เปนอันทานกลาวถึง      นิพพิทานุปสนา 
การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนาย   ไวในนิทเทสน้ีดวย   เพราะบาลี 
วาธรรมเหลาน้ี     คือ   ภยตูปฏฐานญาณ   อาทีนวญาณ   และ   นิพ-  
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พิทาญาณ      มีอรรถอยางเดียวกัน,   พยัญชนะเทาน้ันตางกัน.*  ใน 
นิทเทสน้ีทานไมกลาวไว   เพราะทานกลาวทําบทท่ี  ๔  ไวแตตนแลว. 
         บทวา   ปฏิสงฺขานุปสฺสนา - การพิจารณาหาทาง ไดแก  อนิจ-   
จานุปสนาญาณ     ทุกขานุปสนาญาณ     อนัตตานุปสนาญาณ    เกิด 
ข้ึนดวย  มุจฺิตุกัมยตาญาณ -  ปรีชาคํานึงถึงดวยความใครจะพนไป 
เสีย    กระทาํอุบายเพ่ือพน  กําหนดรูดวย   ปฏิสังขานุปสนา.       เมื่อ 
ทานกลาวถึง  ปฏิสังขานปุสนา    เปนอันทานกลาวถึง  มุญจิตุกัมย- 
ตาญาณ   และ   สังขารุเบกขาญาณ - ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยใน 
สังขาร    ดวย  เพราะบาลีวา  ธรรมเหลาน้ี   คือมุญจิตุกัมยตาญาณ  ปฏ-ิ   
สังขานุปสนาญาน       และสังขารุเบกขาญาณ     มีอรรถอยางเดียวกัน, 
พยัญชนะเทาน้ันตางกัน.๒ 

          บทวา    วิวฏฏนานปุสฺสนา - การพิจารณาการเห็นอุบายท่ีจะ 
หลีกไป  ไดแก  โคตรภญูาณ - ญาณซึ่งเปนลําดับแหงอริยมรรค    เกิด 
ข้ึนดวย   อนโุลมญาณ - ญาณอันสมควรแกการกําหนดรู      เมื่อทาน 
กลาวถึงโคตรภูญาณเปนอันกลาวอนุโลมญาณดวย    เพราะโคตรภูญาณ 
สําเร็จดวยอนุโลมญาณ,  ทานกลาวถงึลําดับแหงมหาวิปสสนา  ๑๘  อยาง 
นี้  ยอมรวมในบาลี  ดังทีท่านกลาวไวในอินทริยกถาวา 
                อนิทรีย  ๕  ดวยสามารถปฐมฌานสลัดไป 
        จากอินทรีย  ๕  ในสวนเบื้องตน,  อินทรีย  ๕ 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๐๗           ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๐๘  
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         ดวยสามารถทุติยฌานสลัดออกจากอินทรีย ๕  ใน 
         ปฐมฌาน.๑   
         ทานกลาวถึงอินทรียตามลําดับยิ่ง ๆ  ข้ึนไปโดยนัยตนตลอดถึง 
อรหัตผล.   เพราะฉะน้ันมหาวิปสนา ๑๘  ยอมสมควรในบาลีโดยลําดับ 
ดังท่ีกลาวแลว. 
          ทานกลาวไวในวิสุทธิมรรควา  
                 บทวา  ขยานุปสฺสนา ไดแก  ญาณของ 
         พระโยคาวจรผูแยกฆนสัญญา - กอน  ออกแลวเห็น 
         ความส้ินไปวา  ชื่อวาไมเที่ยง เพราะอรรถวาส้ินไป. 
         บทวา   วิปริณามานุปสฺสนา   ไดแก    การกาวลวง 
         ข้ันตอนน้ัน ๆ  ดวยรูปสัตตกะ   และอรูปสัตตกะ 
         เปนตน       แลวเห็นความเปนไปโดยประการอ่ืน. 
         อีกอยางหนึ่ง      การเห็นความปรวนแปรดวยอาการ 
         ๒   คือ   ดวยชราและมรณะของสัตวผูเกิดมาแลว. 
         บทวา  ยถาภูตญาณทสฺสน - การรูและการเห็นตาม 
         ความเปนจริง    ไดแก   การกําหนดนามรูปพรอม 
         ดวยปจจัย. 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๓๕.  
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          บทนัน้ในบาลีปรากฏเปนเหมือนบทผิด   บทวา    วิวฏฎนานุ-   
ปสฺสนา - การพิจารณาเห็นอุบายท่ีจะออกไป    ทานกลาววา     ไดแก 
สังขารุเบกขาญาณ    และอนุโลมญาณ.   อน่ึง   บทนั้นในบาลีดูเหมือน 
จะผิด.   เพราะทานกลาวไวในจริยากถาวา  
                อพัยากตธรรมอันเปนกิรยิาของอาวัชนะ  เพ่ือ 
            ประโยชนในการพิจารณาเห็นความเปนของไม 
            เท่ียง    ชื่อวา    วญิญาณจริยา.    การพิจารณาเห็น 
            ความเปนของไมเท่ียง    ชื่อวา   ญาณจริยา  ฯลฯ 
            อัพยากตธรรมอนัเปนกิริยาของอาวัชนะ        เพ่ือ 
            ประโยชนในการพิจารณาหาทาง  ชื่อวา   วิญญาณ- 
            จริยา.  ปฏิสังขานปุสนาญาณ  เปน   ญาณจริยา.๑ 

            ทานกลาวถึงอาวัชนะตางหากกันของญาณท่ีไดอาวัชนะตาง ๆ กัน  
แตทานไมกลาวถึงอาวัชนะเพื่อพิจารณาเห็นอุบายท่ีจะออกไปแลวกลาว 
วา   วิวัฏฏานุปสนา  เปน  ญาณจริยา.   ผิวา   สังขารุเบกขาญาณ 
และอนุโลมญาณ    จะพึงเปนวิวัฏฏานุปสนาญาณได,     ก็ควรกลาวถึง 
อาวัชนะเพ่ือประโยชนแกญาณนั้น  เพราะอาวัชนะของญาณน้ันมีพรอม, 
แตทานไมกลาวถึงอาวัชนะเพื่อประโยชนแกญาณนั้น.  โครตญาณ 
๑. ขุ.ป. ๓๑/๑๖๙  
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ไมมีอาวัชนะตาง ๆ กัน        เพราะเกิดข้ึนในอาวัชนวิถีแหงอนุโลมญาณ 
นั่นเอง.    เพราะฉะนั้นโคตรภูญาณนั่นแล    เปน   วิวัฏฏนานุปสนา 
ถูกตองเพราะทานไมกลาวถึงอาวัชนะ   เพ่ือประโยชนแกวิวัฏฏนานุปสนา.   
             ๔๙]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา  ๘  ขอ     ม ี โสดา- 
ปตติมรรค   เปนตน   ดวยอํานาจแหงมรรคและผลอันเปนโลกุตระ.  
             การถึงกระแสแหงมรรค ชื่อวา โสตาปตฺติ,  โสดาปตฺติ  นั่นแล 
เปน    มรรค   ชื่อวา   โสตาปตติมรรค. 
             ผลแหงการถึงกระแส  ชื่อวา โสดาปตติผล,   ชื่อวา  สมาปตติ 
เพราะอรรถวา  เขาถึง.   โสดาปตติผลนั่นและเปนสมาบัติ   ชือ่วา  โสดา- 
ปตติผลสมาบัติ. 
             ชื่อวา  สกทาคามี  เพราะอรรถวา   มาสูโลกน้ีคราวเดียวเทาน้ัน 
ดวยอํานาจปฏิสนธ,ิ    มรรคแหงสกทาคามีนั้น ชื่อวา  สกทาคามิมรรค. 
             ชื่อวา   อนาคามี      เพราะอรรถวา    ไมมาสูกามภพดวยอํานาจ 
ปฏิสนธินั่นแล,    มรรคแหงอนาคามีนั้น   ชื่อวา    อนาคามิมรรค.  ผล 
แหงอนาคามี   ชื่อวา   อนาคามิผล. 
             ชื่อวา   อรห   เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลาย,    เพราะกําจัดขาศึก 
คือกิเลส    เพราะหักซี่ลอของสังสารจักรเสียได,   เพราะไมมีความลับใน 
การทําบาป,    เพราะควรแกปจจัยเปนตน.     ความเปนอรหันต    ชื่อวา  
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อรหตฺต       นั้นคืออะไร ?    คืออรหัตผล.       มรรคแหงอรหัต   ชื่อวา   
อรหัตมรรค.  ผลแหงอรหัตน่ันแล  ชือ่วา   อรหัตผล. 
              ๕๐ - ๕๓]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๓๓ ขอ    มี  
บทวา   อธิโมกฺขฏเน   สทฺธินฺทฺริย  ไดแก   สัทธนิทรียดวยความวา 
นอมใจเชื่อเปนตน,   บทวา   ตถฏเน  สจฺจา  ไดแก    สัจจะดวยความ 
วาเที่ยงเปนท่ีสุด   ไดชี้แจงการวิสัชนาเสมอกันดวยการวิสัชนา ๓๓ ขอ 
มีบทวา อินฺทฺริยสฺส  อธิโมกฺขฏโ - สภาพที่นอมใจเชื่อแหงสัทธินทรีย 
เปนตันในภายหลัง. ไดชี้แจงอรรถดวยธรรมท้ังหลาย ในบทนั้นส้ินเชิง. 
ในบทนี้ไดชีแ้จงธรรมท้ังหลายดวยอรรถ   นี้เปนความตางกัน. พึงทราบ 
ความตางกันแหงการวิสัชนา ๔ ขอ มบีทวา   อวิกฺเขปฏเน   สมโถ- 
สมถะดวยความวาไมฟุงซานเปนตน    และการวิสัชนา ๔ ขอ   มีบทวา 
สมถสฺส  อวกิฺเขปฏโ -  สภาพไมฟุงซานแหงสมถะเปนตน   โดยนัย 
ดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
              ๕๔]   พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา ๘ ขอ  มีบทวา  สว- 
รฏเน - ดวยความวาสํารวมเปนตน    ดวยอํานาจธรรมมี  ศีล  เปนตน 
มี พละ เปนที่สุด. 
          บทวา   สีลวิสุทฺธ ิ- ความหมดจดแหงศีล  ไดแก   ศีล  ๔ อยาง 
มีปาติโมกขสังวรศีล    อันบริสุทธิ์ดวยดีเปนตน     ชื่อวา   สีลวสิุทฺธิ 
เพราะชําระมลทิน  คือความเปนผูทุศีล.  
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         บทวา  จิตฺตวิสุทฺธิ - ความหมดจดแหงจิต  ไดแก  สมาบัติ ๘ 
พรอมดวย  อุปจาร.  ในบทน้ีทานกลาวสมาธิดวยหัวขอวา  จิตตะ  สมาธิ 
นั้น  ชื่อวา  จติตวิสุทธิ  เพราะชําระมลทินของจิต.    
          ชื่อวา  ทิฏ ิวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์  แหงทิฏฐิ  ไดแก  การเห็น 
นามรูปตามที่เปนจริง ชื่อวา ทิฏ ิวิสุทธิ  เพราะชําระมลทินของทิฏฐิ ๗. 
         บทวา  มุตฺตฏเน - ดวยความวาหลุดพน  ไดแก  หลุดพนจาก 
อุปกิเลสดวยอํานาจ   ตทังควิมุตติ   และนอมไปในอารมณ. 
         บทวา  วิโมกฺโข  ไดแก   ความหลุดพนดวยตทังควิมุตติ. 
         บทวา   ปฏิเวธฏเน   วิชฺช - วิชชา  ดวยความวาแทงตลอด 
ไดแก   บุพเพนิวาสานุสติญาณ     ชื่อวา   วิชชา ดวยความวาแทงตลอด 
ในภพกอน. 
            บทวา   ปฏิเวธฏเน  ไดแก   ดวยความวารูแจง. 
           บทวา   ปริจฺจาคฏเน   วิมุตฺติ  - ความหลุดพนดวยการสละ 
ไดแก   ชื่อวา   ผลวิมุตติ   เพราะพนจากการสละ. 
           บทวา   สมุจฺเฉทฏเน  ขเย  าณ - ญาณในความส้ินไปดวย 
ความตัดขาด   ไดแก    ญาณในอริยมรรคกระทําความส้ินกิเลสดวยความ 
ตัดกิเลสไดขาด. 
         บทวา  ปฏิปฺปสฺสทฺธฏเน    อนปฺุปาทา  าณ - ญาณในความ 
ไมเกิดข้ึนดวยความวาระงับ   ไดแก     ญาณในอรยิผลอันเกิดข้ึนในที่สุด   
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แหงความไมเกิดข้ึนแหงกิเลสอันฆาดวยมรรคน้ัน ๆ  อันเปนความไมเกิด 
ดวยปฏิสนธิ   เพราะระงับปโยคะคือมรรคกิจเสียได.  
            พระสารีบุตรไดชี้แจงถึงการวิสัชนา  ๙  ขอ     มีบทวา    ฉนฺโท 
มูลฏเน - ฉันทะดวยความวาเปนมูลฐานเปนตน      ดวยอํานาจอริย-   
มรรคอันเปนเบื้องตนทามกลางและที่สุด. 
           บทวา    ฉนฺโท    มลูฏเน  ไดแก   ฉันทะคือความเปนผูใคร 
เพ่ือจะทํากุศลธรรมทั้งหลาย   ดวยความวาเปนมูลฐาน     เพราะเปนมูล 
แหงการปฏิบัติและแหงความสําเร็จ 
           บทวา   มนสิกาโร  สมุฏานฏเน -  มนสิการดวยความวาเปน 
สมุฏฐาน   ไดแก   โยนโิสมนสิการดวยความวาเปนสมุฏฐาน   เพราะยัง  
กุศลธรรมทัง้หมดใหต้ังข้ึน. 
           บทวา  ผสฺโส   สโมธานฏเน - ผัสสะดวยความวาประมวลมา 
ไดแก   เพราะเวทนาเปนปธานเหตุแหงตัณหาโดยเฉพาะ,     อน่ึง  เมื่อ 
จะละตัณหา   ยอมละดวยเวทนาที่กําหนดรูโดยเฉพาะ,    และผัสสะเปน 
ปธานเหตุแหงเวทนาน้ัน,        เมื่อกําหนดรูผัสสะแลวเปนอันกําหนดรู 
เวทนาดวย,  ฉะน้ัน  ทานจึงกลาวผัสสะในวัตถุที่ควรรูยิ่ง ๗ กอน.   ก ็
ผัสสะน้ัน  ชือ่วา   ควรรูยิง่ดวยความวาประมวลมา   เพราะทานกลาววา 
ติกสนฺนิปาตปจฺจุปฏาโน - มีการประมวลมา    รวมกันระหวางวัตถุ 
อารมณและวิญญาณ  ๓ อยางเปนอาการปรากฏ        เพราะประกาศดวย  
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อํานาจเหตุของตน   กลาวคือการประมวลมาแหงธรรมทั้ง ๓   แตอาจารย 
บางพวกกลาววา  ผัสสะ คือ ญาณผัสสะ. 
           ก็เพราะเวทนายังจิตและเจตสิกใหเปนไปในอํานาจของตน  ยอม   
ประชุม คือ ยอมเขาไปในจิตเจตสิกนั้น,  หรือเขาไปสูจิตสันดานน่ันเอง, 
ฉะน้ันทานจึงกลาววา  สโมสรณฏเน  อภิฺเยฺยา - เวทนาควรรูยิ่ง 
ดวยความวาประชุม.  
            สวนอาจารยพวกหน่ึงกลาววา    การกําหนดรูแมทั้งหมด    ยอม 
ประชุมลงในเวทนาท้ังหลาย,   เมื่อกําหนดรูเวทนาแลวเปนอันกําหนดรู 
ที่ต้ังของตัณหาทั้งหมดได.    นั่นเพราะเหตุไร ?   เพราะตัณหาท้ังหมดมี 
เวทนาเปนปจจัย.   ฉะนั้น เวทนาจึงควรรูยิ่งดวยความวาประชุม  เพราะ 
สมาธิชื่อวาเปนประมุข  เปนใหญของกุศลธรรมทัง้หลาย  เพราะประมวล 
ไวซึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลาย  ดุจชอฟากูฏาคารเปนประมุข   เพราะยึดไว 
ดวยไมจันทัน,   ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา  สมาธิ  ปมุขฏเน      สมาธิ 
ดวยความวาเปนประธาน.   ปาฐะวา   ปามุกฺขฏเน   บาง.      
         เพราะสติเปนใหญในการกําหนดอารมณของผูเจริญสมถวิปสสนา, 
เมื่ออารมณกําหนดไวไดดวยสติกุศลธรรมแมทั้งหมด     ยอมยังกิจของ 
ตน ๆ ใหสําเร็จ     ฉะน้ันทานจึงกลาววา   สติ   อาธิปเตยฺยฏเน - 
สติดวยความวาเปนใหญ.  
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          บทวา   ปา     ฉเน  ปญญาดวยความวาประเสริฐ   
กวากุศลนั้น ๆ  ไดแก   อริยมรรคปญญา   ชื่อวาควรรูยิ่ง   ดวยความวา 
ยิ่งคือประเสริฐกวากุศลธรรมน้ัน ๆ.     อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา    ตทุตฺตรา 
เพราะอรรถวา   กาวลวงยิ่งจากกิเลสท้ังหลาย  หรอืจากสังสารวัฏ,  อรรถ 
แหง    ตทุตฺตรา   นั้น   ชือ่วา  ตทุตฺตรฏโ   ความวาประเสริฐกวากุศล-  
ธรรมนั้น ๆ.   ดวย  ตทุตฺตรฏโ  นั้น.    ปาฐะวา    ตตุตฺตรฏเน  บาง 
ความวาดวยความย่ิงกวาธรรมน้ัน. 
          บทวา    วิมุตฺติ   สารฏเน - วิมุตติดวยความวาเปนแกนสาร 
ไดแก   ผลวิมุตติ   ชื่อวาเปนแกนสาร    เพราะความม่ันคงโดยไมเสื่อม, 
แมเพราะกาวลวงสิ่งน้ันแลวไมมีสิ่งอ่ืนที่พึงแสวงหา     ก็ชื่อวาเปนแกน- 
สาร.  วิมุตตินั้นควรรูยิ่ง   ดวยความวาเปนแกนสารน้ัน. 
         บทวา อมโตคธ  นพฺิพาน - นิพพานอันหยั่งลงในอมตะ  ชื่อวา 
อมตะ  เพราะนิพพานไมมี  มตะ  คือความตาย,  ชื่อวา  อมตะ   เพราะ 
เปนยาแกพิษคือกิเลสบาง,     ชื่อวา โอคธ   เพราะเปนหลักของสัตว 
ทั้งหลายดวยการทําใหแจง.   ชื่อวา  นพิพาน  คือดับเพราะสงบจากทุกข 
ในสงสาร,   ชื่อวา   นิพฺพาน   เพราะในนิพพานน้ีไมมีเครื่องรอยรัดคือ 
ตัณหา. 
         นิพพานน้ันควรรูยิ่งดวยความวาเปนที่สุด    เพราะคําสอนเสร็จ- 
สิ้นแลว.  ในอภิญเญยยนิทเทสน้ีรวมการวิสัชนา  ได ๗,๗๔๐  บท  ดวย  
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ประการฉะน้ี. 
           ๕๕]  บัดนี้    สรุปธรรมเหลาน้ันที่พระสารีบุตรไดชี้แจงไวแลว 
อยางนี้วา ธรรมใด ๆ ทีรู่ยิง่แลว,  ธรรมน้ัน ๆ เปนคุณท่ีรูแลว,   อธิบายวา 
เปนคุณท่ีรูแลว   เพราะทําบทน้ันใหเปนประธาน.   
          บทวา   ตาตฏเน   าณ - ชือ่วา   ญาณ   เพราะอรรถวารู 
ธรรมนั้น  ความวา ชื่อวา ญาณ  เพราะอรรถวารูธรรมมีประการดังกลาว 
แลวน้ัน.  
          บทวา   ปชานนฏเน  ปฺา - ชื่อวา  ปญญา   เพราะอรรถวา 
รูทั่ว   คือรูโดยอาการ. 
           คําถามท่ีทานถามไวแตตนวา   เตน   วุจฺจติ   ทานแสดงสรุปไว. 
ดวยเหตุนั้นจึงมีความวา    ปญญาเครื่องทรงจําท่ีไดสดับมา    คือเครื่องรู 
ชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวน้ันวา   ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง   เปนสตุมยปญญา 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                      จบ  อรรถกถาทุติยภาณวาร  
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                                         ตติยภาณวาร 
              [๕๖]     ปญญาเครื่องทรงจําธรรมท่ีไดสดับมา  คือ  เครื่องรูชัด 
ธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา   ธรรมเหลาน้ีควรกําหนดรู เปนสุตมยญาณ 
อยางไร.  
            ธรรมอยางหน่ึงควรกําหนดรู  คือ  ผัสสะอันมีอาสวะ   เปนที่    
แหงอุปาทาน   ธรรม  ๒   ควรกําหนดรู   คือ   นาม ๑   รูป ๑,  ธรรม ๓ 
ควรกําหนดรู   คือ เวทนา  ๓,  ธรรม ๔  ควรกําหนดรู   คืออาหาร ๔, 
ธรรม ๕   ควรกําหนดรู  คือ  อุปาทานขันธ  ๕,  ธรรม ๖  ควรกําหนดรู 
คือ   อายตนะภายใน ๖,  ธรรม ๗   ควรกําหนดรู  คือ  วิญญาณฐิติ ๗, 
ธรรม ๘   ควรกําหนดรู   คือ   โลกธรรม  ๘,   ธรรม ๙   ควรกําหนดรู 
คือ  สัตตาวาส  ๙,  ธรรม  ๑๐   ควรกําหนดรู  คือ   อายตนะ ๑๐. 
          [๕๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวงควรกําหนดรูดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กส็ิ่งท้ังปวงท่ีควรกําหนดรูคืออะไร   คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ 
จักขุสัมผัส   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   หรือแมอทุกขมสุขเวทนา    ที่เกิด 
ข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย   ควรกําหนดรูทุกอยาง. 
           หู   เสยีง   ฯลฯ   จมูก   กลิ่น   ฯลฯ   ลิ้น   รส   ฯลฯ   กาย 
โผฏฐัพพะ   ฯลฯ  ใจ   ธรรมารมณ   มโนวิญญาณ   มโนสัมผัส   สุข- 
เวทนา   ทุกขเวทนา   หรือแมอทุกขมสุขเวทนา    ที่เกิดข้ึนเพราะมโน- 
สัมผัสเปนปจจัย   ควรกําหนดรูทุกอยาง.                                        
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          [๕๘]   รูป   เวทนา   สัญญา   สงัขาร   วิญญาณ    จักขุ  ฯลฯ   
ชราและมรณะ   ฯลฯ   นิพพานท่ีหยั่งลงในอมตะดวยความวาเปนที่สุด 
ควรกําหนดรูทุกอยาง   บุคคลผูพยายามเพ่ือจะไดธรรมใด ๆ   เปนอันได 
ธรรมนั้น ๆ แลว     ธรรมเหลาน้ันเปนธรรมอันบคุคลน้ันกําหนดรูแลว 
และพิจารณาแลวอยางนี้.  
          [๕๙]  บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดเนกขัมมะ  เปนอันได 
เนกขัมมะแลว     ธรรมน้ัน  เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรูแลวและ 
พิจารณาแลวอยางนี้. 
          บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดความไมพยาบาท    เปนอันได 
ความไมพยาบาทแลว . . . บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอาโลกสญัญา 
เปนอันไดอาโลกสญัญาแลว  . . . บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดความ  
ไมฟุงซาน    เปนอันไดความไมฟุงซานแลว . . .บคุคลผูพยายามเพื่อตอง 
การจะไดการกําหนดธรรม   เปนอันไดการกําหนดธรรมแลว . . .บุคคล 
ผูพยายามเพ่ือตองการจะไดญาณ           เปนอันไดญาณแลว . . . บุคคลผู 
พยายามเพ่ือตองการจะไดความปราโมทย       เปนอันไดความปราโมทย 
แลว   ธรรมนั้น   เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรูแลวและพิจารณาแลว 
อยางนี้.  
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                                อรรถกถาปริญเญยยนิทเทส   
           ๕๖]   พึงทราบวินิจฉัย   ในปรญิเญยยนิทเทสดังตอไปนี้  ทาน 
สงเคราะหปริญญา ๓   คือ   ญาตปริญญา ๑  ตีรณปริญญา ๑   ปหาน 
ปริญญา ๑  ดวยปริญญาติศัพทไวก็จริง แตในนิทเทสน้ี ทานประสงคเอา 
ตีรณปริญญา  เทาน้ัน   เพราะทานกลาวถึง   ญาตปริญญา  วา  อภิ-ฺ  
เยฺยา ควรรูยิ่งไวแลวในตอนหลัง เพราะทานกลาวถึง ปหานปริญญา 
วา   ปหาตพฺพา   ควรละไวตอนตอไป. 
          บทวา  ผสฺโส สาสโว อุปาทานโย  ผัสสะอันมีอาสวะเปนที่ต้ัง 
แหงอุปาทาน  ไดแก   ผัสสะอันเปนไปในภูมิ ๓ เปนปจจัย แหงอาสวะ 
และอุปาทาน.   จริงอยู   ผัสสะน้ันชื่อวา   สาสวะ   เพราะทําตนใหเปน 
อารมณพรอมกับอาสวะท่ีเปนไปอยู    ชื่อวา  อุปาทานิยะ   เพราะเขาถึง 
ความเปนอารมณ    แลวหนวงอุปาทานไวดวยการผูกพันไวกับอุปาทาน. 
เพราะเม่ือผัสสะกําหนดรูไดดวยตีรณปริญญา         อรูปธรรมแมที่เหลือ 
ยอมกําหนดรูไดดวยผัสสะเปนประธานและรูปธรรม   ยอมกําหนดรูได 
ดวยเปนไปตามผัสสะน้ัน,  ฉะน้ัน  ทานจึงกลาวผัสสะอยางเดียวเทาน้ัน. 
แมในธรรมที่เหลือก็พึงประกอบตามควร.   บทวา  นาม ไดแก  ขันธ ๔ 
และนิพพานอันไมมีรูป.    บทวา    รูป    ไดแก   มหาภูตรูป  ๘    และ 
อุปาทายรูป  ๒๔    อาศัยมหาภูตรูป ๔.   ขันธ ๔   ชื่อวา   นาม   เพราะ 
อรรถวานอมไป.   จริงอยูขันธเหลาน้ันมีอารมณเปนตัวนํา  ยอมนอมไป.  
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นามแมทั้งหมดก็ชื่อวา   นาม  ในอรรถวาใหนอมไป.   จริงอยู  ขันธ   ๔. 
ยังกันและกันใหนอมไปในอารมณ,      นิพพานยังธรรมท่ีไมมโีทษให 
นอมไปในตน    เพราะเปนปจจัยแหงความเปนใหญในอารมณ.   ชื่อวา 
รูป     เพราะอรรถวาเปลีย่นแปลงไปดวยความเย็นเปนตน    โดยอํานาจ  
สันตติ - ความสืบตอ.  
           บทวา  รูปนฏเน  ไดแก   ความกําเริบ.   ธรรมชาติที่ถกูความ  
หนาวเปนตน  กระทบดวยการปรวนแปรของสันตติ  ทานกลาววา  รูป. 
แตในที่นี้    บทวา    นาม    ทานประสงคเอานามท่ีเปนโลกิยะเทาน้ัน,  
สวนรูปเปนโลกิยะโดยสวนเดียว. 
          บทวา   ติสฺโส  เวทนา  เวทนา ๓  ไดแก   สขุเวทนา   ทุกข- 
เวทนา   อทุกขมสุขเวทนา.   เวทนาเหลาน้ันเปนไปในโลกเทาน้ัน. 
           บทวา   อาหารา  ไดแก   ปจจัย.  ปจจัย ชื่อวา  อาหารา  เพราะ 
นํามาซึ่งผลแกตน.   อาหาร ๔ อยาง  คือ  กพฬกีาราหาร   ( อาหาร  คือ 
คําขาว ) ๑   ผัสสาหาร   ( อาหาร  คือ   ผัสสะ ) ๑   มโนสัญเจตนาหาร 
(อาหาร  คือ  มโนสัญเจตนา) ๑ วิญญาณาหาร  (อาหาร  คือ  วิญญาณ)  ๑. 
ชื่อวา  กฬฬีการะ    เพราะควรทําใหเปนคําดวยวัตถุ.    ชื่อวา    อาหาร 
เพราะควรกลืนกิน.        บทนี้เปนชื่อของโอชะอันเปนวัตถุมีขาวสุกและ 
ขนมทําดวยถั่วเขียวเปนตน.    โอชะน้ัน   ชื่อวา   อาหาร   เพราะนํามา 
ซึ่งรูปมีโอชะเปนที่  ๘.  ผัสสะ  ๖ อยาง    มีจักขุสัมผัสเปนตน    ชื่อวา 
อาหาร    เพราะนํามาซึ่งเวทนา ๓.    ชือ่วา    มโนสัญเจตนา     เพราะ  
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มีความต้ังใจของใจ      มใิชของสัตว    เหมือนความท่ีจิตมีอารมณเดียว. 
อีกอยางหนึ่ง    สัญเจตนาสัมปยุตดวยใจ     ชื่อวา     มโนสัญเจตนา 
เหมือนรถเทียมดวยมาอาชาไนย.   ไดแก   กุศลเจตนาและอกุศลเจตนา   
เปนไปในภูมิ ๓.    มโนสัญเจตนานั้น   ชื่อวา   อาหาร   เพราะนํามาซึ่ง 
ภพ ๓.  
         บทวา  วิฺาณ  ไดแก  ปฏิสนธวิิญญาณ ๑๙  อยาง.   ปฏสินธิ 
วิญญาณนั้นชื่อวาอาหาร   เพราะนํามาซ่ึงนามรูปอันเปนปฏิสนธิ. 
          บทวา    อุปทานกฺขนฺธา    ไดแก    ขันธ    อันเปนโคจรของ 
อุปาทาน     พึงเห็นลบบททามกลาง - มชฺฌปทโลโป.     อีกอยางหนึ่ง 
ขันธที่เกิดเพราะอุปาทาน    ชื่อ    อุปาทานข้ึน  เหมือนไฟไหมหญา 
ไฟไหมแกลบ.   อีกอยางหนึ่ง    ขันธที่เชื่อฟงอุปาทาน   ชื่อ   อุปาทาน- 
ขันธ  เหมือนราชบุรุษ.   อีกอยางหนึ่ง   ขันธที่มีอุปาทานเปนแดนเกิด 
ชื่อวา   อุปาทานขันธ   เหมือนตนไมมีดอก   ตนไมมีผล    อุปาทานมี 
๔  อยาง   คือ   กามุปาทาน -  คือม่ันกาม   ๑   ทิฏุปาทาน -  คือ 
มั่นทิฏฐิ   ๑  สีลัพพตุปาทาน - คือม่ันศีลพรต  ๑  อตัตวาทุปาทาน 
- คือม่ันวาทะวาตน   ๑.   แตโดยอรรถ   ชื่อวา   อุปาทาน  เพราะยึดถือ 
จัด. อุปาทานขันธ  ๕   คือ  รูปูปาทานขันธ ๑ เวทนปูาทานขันธ ๑  
 สัญูปาทานขันธ  ๑  สงัขารูปาทานขันธ ๒  วิญญาณูปาทานขันธ  ๑.  
           บทวา  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ ไดแก  อายตนะภายใน  ๖ 
คือ   จักขายตนะ ๑   โสตายตนะ ๑   ฆานายตนะ ๑   ชิวหายตนะ ๑  
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กายายตนะ ๑   มนายตนะ  ๑.  
         บทวา  สตฺต  วิฺาณฏ ิติโย   ไดแก   วิญญาณฐิติ    ภูม ิ
เปนที่ต้ังแหงวิญญาณ    ๗.  
         วิญญาณฐิติ   มีอะไรบาง ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหน่ึงมีกายตางกัน  มีสัญญา  
ตางกัน    เชนมนุษยทั้งหลาย   เทพบางพวก    วินปิาติกะ    เปรต 
บางหมู   นี้เปนวิญญาณฐิติ  ที่  ๑. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่ง   มีกายตางกัน  มีสญัญา 
อยางเดียวกัน  เชน  เทพผูอยูในพวกพรหม  ผูเกดิในภูมิปฐมฌาน 
นี้เปนวิญญาณฐิติ   ที ่  ๒. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวเหลาหนึ่ง   มีกายอยางเดียวกัน 
มีสัญญาตางกัน     เชน    พวกเทพอาภัสสรา     นี้เปนวิญญาณฐิติ 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหน่ึง   มีกายอยางเดียวกัน 
มีสัญญาอยางเดียวกัน  เชน  พวกเทพสุภกิณหา  นีเ้ปนวิญญาณ- 
ฐิติ  ที่ ๔. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่ง  กาวลวงรูปสัญญาโดย 
ประการทั้งปวง  ดับปฏิฆสัญญา  ไมมนสิการถึงสัญญาตางกัน เปน 
ผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะวา   อนนโฺต  อากาโส - อากาศไมม ี
ที่สุด  นี้เปนวิญญาณฐิติ  ที่  ๕.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวเหลาหนึ่งกาวลวงอาสานัญ- 
จายตนะโดยประการทั้งปวง      เปนผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา   
อนนฺต วิฺาณ  วิญญาณไมมีที่สุด  นีเ้ปนวิญญาณฐิติ  ที่  ๖. 
        ดูกอนภกิษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหน่ึงกาวลวงวิญญาณัญจา- 
ยตนะโดยประการท้ังปวง  เปนผูเขาถึงอากิญจัญญายตนะวา   นตฺถิ 
กิฺจิ   ไมมีอะไร ๆ.  นี้เปนวิญญาณฐิติ ที่ ๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
วิญญาณฐิติ  ๗  เหลาน้ีแล.๑ 

          บทวา    วิฺาณฏ ิติโย - ภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ  ไดแก 
ขันธพรอมกับวิญญาณอันเปนฐานแหงปฏิสนธิวิญญาณ  
          ในบทเหลาน้ัน   บทวา   เสยฺยถาป   เปนนิบาตลงในอรรถวา 
 การชี้แจง. 
          บทวา  มนุสฺสา   คือ  มนุษย แมสองคนจะเปนเชนคนเดียวกัน 
ก็ไมมีดวยวรรณะและสัณฐานเปนตนของมนุษย     ไมมีประมาณ     ใน 
จักรวาลอันหาประมาณมิได.     แมมนุษยจะเหมือนกันดวยวรรณะหรือ 
 สัณฐาน     ก็ไมเหมือนกันดวยการแลและการเหลียวเปนตน       เพราะ 
ฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา  นานตฺตกายา - มีกายตางกัน. 
           ปฏิสนธิสัญญาของมนุษยเหลานั้น   เปนติเหตุกะบาง   ทวิเหตุกะ 
บาง   อเหตุกะบาง,   เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา นานตฺตสฺ ิโน- 
มีสัญญาตางกัน. 
           บทวา  เอกจฺเจ  จ  เทวา - เทพบางพวก  ไดแก  กามาวจรเทพ 
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๑.  
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๖ ชั้น.     บรรดาเทพเหลาน้ัน    เทพบางพวกมีกายสีเขียว,  บางพวกมี  
ผิวพรรณสีเหลืองเปนตน,   แตสัญญาของเทพเหลานั้นเปนไปกับติเหตุกะ 
บาง  ทวิเหตุกะบาง,   ไมเปนอเหตุกะ.    
           บทวา   เอกจฺเจ   จ   วินิปาติกา - วินิปาติกะบางพวก   ไดแก 
เวมานิกเปรตเหลาอ่ืนอาทิอยางนี้   คือ  ยักษิณ ี  ชือ่  ปุนัพพสุมาตา  
ปยังกรมาตา   ผุสสมิตตา    ธรรมคุตตา    พนจากอบาย  ๔.    เปรต 
เหลาน้ันมีกายตางกัน    โดยมีผิวขาว    ดํา    เหลือง    และสีนิลเปนตน 
และโดยมีลกัษณะผอม   อวน  เต้ีย   สูง.   แมสัญญาก็ตางกันดวยอํานาจ 
ติเหตุกะ   ทวิเหตุกะและอเหตุกะเหมือนสัญญาของมนุษยทั้งหลาย.   แต  
เวมานิกเปรตเหลาน้ันไมมีศักดิ์ใหญเหมือนเทพท้ังหลาย.     มศีักด์ินอย 
อาหารและเส่ือผาหาไดยาก   ถูกทุกขบีบค้ันเหมือนมนุษยยากไร. 
           วินิปาติกะบางพวก  ในวันขางแรมไดรับทกุข   ในวันขางข้ึนได 
รับสุข,    เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา   วินิปาติกา   เพราะตกไปจาก 
การสะสมสุข. 
           อน่ึง   ในบทนี้    แมการรูธรรมของวินิปาติกะท่ีเปนติเหตุกะก็มี  
ได    ดุจการรูธรรมของยักษิณี   ชื่อวา   ปยังกรมาตาเปนตน. 
          บทวา   พฺรหฺมกายกิา - พวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม   ไดแก 
พรหมปาริสัชชะ   พรหมปุโรหิตะ   และมหาพรหม. 
          บทวา ปมาภินิพฺพตฺตา - ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน   ไดแก   พวก 
เทพทั้งหมดน้ัน  เกิดแลว   ดวยปฐมฌาน. สวนพรหมปาริสัชชะ  เกิด  
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ดวยฌานเล็กนอย,  พรหมปุโรหิตะ    เกิดดวยฌานอยางกลาง.    อน่ึง    
กายของพวกเทพเหลาน้ัน     แผซานยิ่ง.     มหาพรหมเกิดดวยฌานอัน 
ประณีต,  กายของมหาพรหมเหลาน้ัน   แผซานยิ่งนัก.    พรหมกายิกา 
เหลาน้ัน   ทานกลาววา   มีกายตางกัน   มีสัญญาอยางเดียวกัน   เพราะ 
กายตางกัน   เพราะสัญญาอยางเดียวกันดวยอํานาจปฐมฌาน.  
             สัตวที่เกิดในอบาย  ๔  ก็เหมือนกัน.   ในนรกบางพวกรางกาย 
คาวุตหนึ่ง,   บางพวกกึ่งโยชน,  บางพวก ๓ คาวุต    สวนเทวทัตมี 
รางกายรอยโยชน.   แมในเดียรัจฉาน  บางพวกก็เล็ก,  บางพวกก็ใหญ. 
แมในเปตติวิสัย   บางพวกก็  ๖๐  ศอก   บางพวกก็  ๘๐  ศอก   บางพวก 
ผิวงาม   บางพวกผิวทราม.   เหมือนกาลกัญชิกาสูร.   อน่ึง  บรรดาเปรต 
เหลาน้ี    พวกทีฆปฏฐิกาเปรตก็มีกายสูง  ๖๐  โยชน.    สัญญาของเปรต  
ทั้งหมดน้ัน     เปนไปกับอเหตุกะมีอกุศลเปนวิบาก.      แมสัตวในอบาย 
ทั้งหลายก็ถือไดวาเปนผูมีกายตางกัน    มีสัญญาอยางเดียวกัน. 
           บทวา   อาภสฺสรา - พวกเทพอาภัสสระ    รัศมีจากรางกายของ 
อาภัสสรเทพเหลาน้ัน     รุงเรืองสวางไสวดุจขาดแลว ๆ  ตกลงมาเหมือน 
คบเพลิงมีดาม  จึงชื่อวา  อาภัสสรา.  บรรดาเทพเหลาน้ัน  รัศมีเกิดข้ึน 
เพราะเจริญทุติยฌานและตติยฌานท้ังสองในปญจกนัยนิดหนอย  จึงชื่อ 
วา   ปริตตาภา.     รัศมีเกิดข้ึนเพราะเจริญฌานปานกลาง     จึงชื่อวา 
อัปปมาณาภา.   รัศมีเกิดข้ึนเพราะเจริญฌานประณีต  จึงชื่อวา  อาภัส-  
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สรา.    แตในที่นี้ทานกําหนดเอาเทพท้ังหมดเหลานั้น   ดวยการกําหนด   
ชั้นยอด.   กายของเทพเหลาน้ันทั้งหมด    แผซานเปนอันเดียวกัน,   แต 
สัญญาตางกัน      เพราะไมมีวิตกมีแตวิจาร      และเพราะไมมีทั้งวิตกและ 
วิจาร.  
          บทวา  สุภกิณฺหา - พวกเทพสุภกิณหะ   ไดแก   พวกเทพผูเปยม 
กระจายไปดวยความงาม.   อธิบายวา      มีรัศมีเปนกอนเดียวกันดวยดี 
รัศมีจากรางกาย.   รัศมีของพวกสุภกิณหเทพเหลานั้นไมขาดเปนตอน ๆ 
เหมือนรัศมีของพวกอาภัสสรเทพ.   พวกเทพปริตตสุภะ   อัปปมาณสุภะ 
สุภกิณหะเกิดข้ึนดวยอํานาจตติยฌานในจตุกกนัย  จตุตถฌานในปญจก- 
นัย  อันเปนฌานนิดหนอย  ปานกลาง  และประณีต.   พวกเทพทั้งหมด  
เหลาน้ัน     พึงทราบวา     มีกายอยางเดียวกัน    มสีัญญาอยางเดียวกัน 
ดวยสัญญาในจตุตถฌาน.   เวหัปผละ   ยอมรวมเขากับ   วิญญาณฐิติ 
ขอท่ี  ๔.  อสัญญสัตว -  สัตวไมมีสัญญา   ไมสงเคราะหเขาในวิญญาณฐิติ 
นี้   เพราะไมมีวิญญาณ,   สงเคราะหเขาใน   สัตตาวาส  -  ภพเปนที่อยู 
ของสัตว. 
           สุทธาวาส - ภพเปนที่อยูของผูบริสุทธิ์    ดํารงอยูในฝายแหง 
วิวัฏฏะ  (นพิพาน) มิใชดํารงอยูตลอดทุกกาล.ภพเทพสุทธาวาสยอมไม 
เกิดในโลกท่ีวางจากพระพุทธเจาตลอดแสนกัปบาง,  ตลอดอสงไขยกัปบาง.  
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เมื่อพระพุทธเจาอุบัติในระหวางหน่ึงหม่ืนหกพันกัป   ภพเทพสุทธาวาส  
จึงเกิด.     พวกเทพเหลานั้นเปนเหมือนกองทัพของพระผูมีพระภาคเจา 
ผูประกาศพระธรรมจักร,   เพราะฉะน้ันจึงไมเปนวิญญาณฐิติ.    ทั้งไม 
รวมเขากับสัตตาวาส.   พระมหาสีวเถระกลาวโดยพระสูตรนี้วา   ดูกอน 
สารีบุตร  สตัตาวาสท่ีเราไมเคยอาศัยอยู  นอกจากเทพสุทธาวาสโดยกาล 
ยาวนานน้ีหาไดไมงายนักแล    ดังน้ี๑แมสุทธาวาสก็รวมเขากับวิญ- 
ญาณฐิติที่ ๔    และสัตตาวาสท่ี  ๔,  สูตรนั้นทานเห็นตามดวย    เพราะ 
เปนสูตรที่ไมไดหามไว.  
         ชื่อวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะ   เพราะวิญญาณละเอียดจะ 
มีวิญญาณก็ไมใช  ไมมีวิญญาณก็ไมใช  เหมือนสัญญาละเอียด,  เพราะ 
ฉะน้ันทานจึงไมกลาวไวในวิญญาณฐิติ. 
          บทวา   อฏ  โลกธมฺมา - โลกธรรม ๘ เหลาน้ี    คือ  ลาภ  ๑ 
เส่ือมลาภ  ๑  ยศ ๑  เส่ือมยศ   ๑ นินทา  ๑  สรรเสรญิ ๑  สุข  ๑ 
ทุกข ๑     เมือ่ความเปนไปของโลกมีอยู    ธรรมของโลก   จึงเรียกวา 
โลกธรรม    เพราะมีความเปลี่ยนไปเปนธรรมดา.    ชื่อวา     สตัวจะพน 
จากโลกธรรมเหลาน้ี    ยอมไมมี.    จะมีก็แตพระพุทธเจาเทานั้น.   ดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โลกธรรม  ๘ 
เหลาน้ี    ยอมหมุนไปตามโลก,   และโลกก็ยอมหมุนไปตามโลก 
ธรรม ๘. โลกธรรม  ๘  คืออะไรบาง.  โลกธรรม  ๘  คือ  ลาภ  ๑ 
๑. ม.มู. ๑๒/๑๘๙  
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เส่ือมลาภ  ๑  ยศ  ๑  เสื่อมยศ  ๑  นินทา  ๑  สรรเสรญิ  ๑ 
สุข  ๑   ทุกข  ๑.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โลกธรรม ๘   เหลาน้ี 
ยอมหมุนไปตามโลก.     และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘ 
เหลาน้ี.๑    
          ในบทเหลาน้ัน    บทวา    อนุปรวิตฺตนฺติ - ยอมหมุนไปตาม 
ไดแก   ติดตามไป   คือไมละ.   อธิบายวา   ไมกลบัไปจากโลก. 
          บทวา    ลาโภ - ลาภ    คือลาภของบรรพชิต    มีจีวรเปนตน, 
ของคฤหัสถ   มีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน.   เมื่อไมไดลาภน้ัน  ชื่อวา 
เสื่อมลาภ.   เมื่อกลาววา   น   ลาโภ  อลาโภ  ไมใชลาภ -  ชื่อวา  ไมมี 
ลาภ  ไมควรเขาใจโดยความไมมีประโยชน.    
          บทวา   ยโส - ยศ   ไดแก   บริวารยศ.  เมื่อไมไดยศนั้น  ชื่อวา 
เสื่อมยศ. 
         บทวา  นินฺทา  คือ  พูดกลาวโทษ.  บทวา  ปสสา   คือ  พูด 
กลาวถึงคุณ. 
           บทวา    สขุ    ไดแก   สุขทางกายและสุขทางใจของกามาวจร. 
           บทวา    ทุกขฺ   ไดแก    ทุกขทางกายและทุกขทางใจของปุถุชน 
พระโสดาบัน    พระสกทาคามี,   พระอนาคามีและพระอรหันตมีแตทุกข 
ทางกายเทานั้น. 
๑. อง  อฏฐก. ๒๓/๙๕.  
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           บทวา  นว  สตฺตาวาสา  ไดแก  ที่อยูของสัตวทั้งหลาย,   อธิบาย 
วา  สถานที่เปนที่อยู.   
           สถานที่อยูเหลาน้ัน  ไดแก    ขันธ   อันเปนที่ปรากฏรูกนัแลว. 
สัตตาวาส  ๙   คืออะไรบาง.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตตาวาส  ๙  เหลาน้ี, สัตตาวาส  ๙ 
คืออะไรบาง   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  สตัวเหลาหน่ึง   มีกายตางกัน 
มีสัญญาตางกัน   เชน   พวกมนุษย  พวกเทพบางหมู   พวกวิน ิ
ปาติกะ   (เปรต)  นี้เปนสตัตาวาส    ขอท่ี  ๑. 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวเหลาหนึ่ง   มีกายตางกัน  มี 
สัญญาอยางเดียวกัน  เชน พวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม  ผูเกิด 
ในปฐมฌาน  น้ีเปนสัตตาวาส   ขอท่ี  ๒. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน 
มีสัญญาตางกัน    เชน    พวกเทพอาภัสสระ.    นี้เปนสัตตาวาส 
ขอท่ี  ๓. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหนึ่ง    มกีายอยางเดียวกัน 
มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน พวกเทพสุภกิณหะ  นี้เปนสัตตาวาส 
ขอท่ี  ๔. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหนึ่ง   ไมมีสญัญา   ไมเสวย 
เวทนา  เชน พวกเทพผูเปนอสัญญีสัตว   นี้เปนสัตตาวาส  ขอท่ี  ๕. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวเหลาหนึ่ง    กาวลวงรูปสัญญา 
โดยประการท้ังปวง    ดับปฏิฆสัญญา  ไมใสใจถึง  สัญญาตางกัน  
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เขาถึงอากาสานัญจายตนะวา     อนนฺโต   อากาโส  -  อากาศไมมี 
ที่สุด.  นี้เปนสัตตาวาส  ขอท่ี  ๖.                      
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวเหลาหนึ่ง    กาวลวงอากาสา-  
นัญจายตนะ     โดยประการท้ังปวง     เขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา 
อนนฺต  วิญญาณ - วิญญาณไมมีที่สุด  นี้เปนสัตตาวาส   ขอท่ี   ๗. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่ง   กาวลวงวิญญาณัญจา- 
ยตนะ    โดยประการท้ังปวง    เขาถึงอากิญจัญญายตนะวา     นตฺถิ 
กิฺจิ - ไมมีอะไร ๆ  นี้เปนสัตตาวาส   ขอท่ี   ๘. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวเหลาหนึ่ง   กาวลวงอากิญจัญ- 
ญายตนะ   โดยประการท้ังปวง   เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
นี้เปนสัตตาวาส  ขอท่ี  ๙.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตตาวาส   ๙ 
เหลาน้ีแล.๑ 

           บทวา   ทสายตนานิ  ไดแก  อายตนะ  ๑๐ อยางนี้    คือ  จักขา- 
ยตนะ  ๑   รปูายตนะ ๑   โสตายตนะ ๑   สัททายตนะ   ๑  ฆานายตนะ  ๑ 
คันธายตนะ  ๑   ชิวหายตนะ  ๑   รสายตนะ ๑    กายายตนะ  ๑   โผฏ- 
ฐัพพายตนะ  ๑.   สวนมนายตนะ    ธัมมายตนะ  ทานไมจัดไว  เพราะ 
เจือดวยโลกุตระ. 
             ๕๗]  ในการวิสชันา  ๑๐   เหลานี้  ทานกลาวถึง    ตีรณปริญญา  
ดวยอํานาจวิปสสนา. 
         พึงทราบวินิจฉัยในบทมี  อาทิวา  สพฺพ  ภิกขฺเว  ปริฺเยฺย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิ่งทั้งปวงควรกําหนดรูดังตอไปนี้.   ทานกลาวถึง 
๑. อง. นวก. ๒๓/๒๒๘.  
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ตีรณปริญญา  ดวยการไดเฉพาะธรรมเหลาน้ี   คือธรรม ๓  ม ีอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย   ( อินทรีย  คืออัธยาศัยที่มุงบรรลุมรรคผล   ของ 
ผูปฏิบัติ)  เปนตน,  ธรรม  ๑๕  ม ี อนปุปาทธรรม เปนตน  ของการ 
ออกไปแหงทุกขเปนตน   อันเปนปฏปิทาของการดับทุกข  เปนการเจริญ   
เพ่ือทําใหแจง     เปนการแทงตลอดธรรมเหลาน้ัน,  ธรรม  ๓๑     ม ี 
ปริคฺคหฏโ  -  สภาพที่กําหนดไว,   ธรรม ๓  ม ี  อตุตริปฏิเวธัฏะ- 
สภาพที่แทงตลอดยิ่งข้ึนไปเปนตน,  ธรรม  ๘      อันเปนองคมรรค, 
ธรรม ๒   มสีภาพสงบแหงปโยคะเปนตน,    ธรรม ๒    มีสภาพออกไป 
แหงสภาพท่ีเปนอสังขตะ,    ธรรม ๓   มีสภาพตรัสรูตามสภาพท่ีนําสัตว 
ออกไปเปนตน,  ธรรม ๓  มีอนุโพธนัฏฐะ - สภาพที่รูตาม   เปนตน, 
ธรรม ๓   มอีนุโพธปกขิยะ  - ธรรมทีเ่ปนฝกฝายแหงการตรัสรูตาม 
เปนตน,   ธรรม  ๔  มีอุชโชตนัฏฐะ  - สภาพที่รุงเรือง      เปนตน, 
ธรรม  ๑๘   มีปตาปนัฏฐะ  - สภาพที่ทําใหเรารอน   เปนตน,  ธรรม ๙ 
มีวิวัฏฏนานุปสสนา - การ - พิจารณาเห็นนิพพาน   เปนตน.  ญาณใน 
ความส้ินไป    และญาณในความไมเกิด     นิพพานอันเปนปญญาวิมุตติ, 
พึงทราบวา  ตีรณปริญญา  ทานกลาวดวยอํานาจแหงวิปสสนาตามสมควร 
แกหมูธรรม   และดวยอํานาจการไดเฉพาะ. 
          ๕๘ ]   ทานกลาวถงึตีรณปริญญาดวยอรรถวา   เขาถึงกิจ    ดวย 
บทวา   เยส  เยส  ธมมฺาน  ฯเปฯ   ติรติา  จ  ความวา  บุคคลผูพยายาม 
เพ่ือจะไดธรรมใด ๆ   เปนอันไดธรรมนั้น ๆ แลว.    ธรรมเหลาน้ันเปน  
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ธรรมอันบุคคลกําหนดรูแลว   และพิจารณาแลวอยางนี้.    เมื่อเขาถึงกิจ 
แลว   เปนอันไดธรรมนัน้ ๆ แลว.   แตอาจารยบางพวกกลาววา   ญาต- 
ปริญญา  ของผูยังไมเขาถึงวิปสสนา   นั่นไมดีเลย เพราะ  ญาตปริญญา 
ทานกลาวดวยธรรมควรรูยิ่ง.    
          บทวา  ปริฺตา  เจว  โหนฺติ  ตีริตา  จ ธรรมอันบุคคลกําหนด 
รูแลว     และพิจารณาแลว     ความวา     ธรรมอันบุคคลไดแลว    ชื่อวา 
เปนอันกําหนดรูแลว   และชื่อวาพิจารณาแลว.   เปนอันทานกลาวความ 
ที่กําหนดรู  ดวยการเขาถึงสมาบัติอยางนี้. 
            ๕๙]   บัดนี ้  เพ่ือประกอบอรรถน้ัน    ดวยการไดธรรมอยาง 
หน่ึง ๆ   แลวแสดงสรุปในที่สุด   พระสารีบุตร   จึงกลาววา   เนกฺขมฺม 
เปนตน.   พึงทราบบทท้ังหมดนั้น  โดยทํานองตามดังท่ีทานกลาวไวแลว 
ในตอนกอนแล. 
                             จบ  อรรถกถาปริญเญยยนิทเทส  
                               --------------------------------- 
                                         ปหาตัพพนิทเทส 
            [๖๐]   บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดปฐมฌาน      เปนอัน 
ไดปฐมฌานแลว    ธรรมนั้น   เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําลังรูแลว    และ 
พิจารณาแลวอยางนี้    บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดทุติยฌาน  ฯลฯ  
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ตติยฌาน   ฯลฯ   จตุตถฌาน   เปนอันไดจตุตถฌานแลว . . .    บุคคลผู   
พยายามเพ่ือตองการจะไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ. . .      วิญญาณัญ- 
จายตนสมาบัติ . . .       อากิญจัญญายตนสมาบัติ. . .      เนวสัญญานา- 
สัญญายตนสมาบัติ        เปนอันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว 
ธรรมนั้น     เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรูแลว      และพิจารณาแลว 
อยางนี้.  
             ๖๑]   บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอนิจจานุปสนา   เปน 
อันไดอนิจจานุปสนาแลว    ธรรมน้ัน    เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรู 
แลวและพิจารณาแลวอยางนี้    บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดทุกขา- 
นุปสนา ... อนัตตานุปสนา . . . นิพพิทานุปสนา . . . วิราคานุปสนา. . . 
นิโรธานุปสนา . . .   ปฏนิิสสัคคานุปสนา . . .    ขยานุปสนา . . .    วยา-  
นุปสนา. . .  วิปริณามานุปสนา. . . อนิมิตตานุปสนา...  อัปปณิหิตา- 
นุปสนา. . .  สุญญตานุปสนา . . .  เปนอันไดสุญญตานุปสนาแลว  ธรรม 
นั้น   เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้. 
         [๖๒]  บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดอธิปญญาธรรมวิปสสนา 
การพิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิ่ง         เปนอันไดอธิปญญาธรรม 
จะปสสนาแลว     ธรรมน้ัน  เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรูแลวและ 
พิจารณาแลวอยางนี้        บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดยถาภูตญาณ- 
ทัสนะ. . . อาทีนวานุปสนา. . .  ปฏิสังขานุปสนา. . .   วิวัฏฏนานุปสนา  
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. . .  เปนอันไดวิวัฏฏนานุปสนาแลว   ธรรมน้ัน   เปนธรรมอันบุคคลน้ัน 
กําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางน้ี.    
           [๖๓]   บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดโสดาปตติมรรค  เปน 
อันไดโสดาปตติมรรคแลว    ธรรมน้ัน   เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนด 
รูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้  บุคคลผูพยายามเพ่ือตองการจะไดสกทา- 
คามิมรรค . . .   อนาคามิมรรค . . .   อรหัตมรรค   เปนอันไดอรหัตมรรค 
แลว   ธรรมนั้น  เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรูแลวและพิจารณาแลว 
อยางนี้     บคุคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดธรรมใด ๆ   เปนอันไดธรรม 
นั้น ๆ แลว   ธรรมเหลาน้ัน    เปนธรรมอันบุคคลน้ันกําหนดรูแลวและ 
พิจารณาแลวอยางนี้      ชือ่วาญาณ  เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวา 
ปญญา     เพราะอรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้น     ทานจึงกลาววา   ปญญา 
เครื่องทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว    คือ   เครื่องรูชัดธรรมท่ีไดสดับมา 
แลวน้ันวา     ธรรมเหลาน้ีควรกําหนดรู   ชื่อวาสุตมยญาณ. 
            [๖๔]   ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว  คือ  เครื่อง 
รูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวน้ันวา   ธรรมเหลาน้ีควรละ  ชื่อวาสุตมยญาณ 
อยางไร ? 
              ธรรมอยางหน่ึงควรละ   คือ   อัสมิมานะ,  ธรรม ๒ ควรละ  คือ 
อวิชชา  ๑  ตัณหา  ๑,  ธรรม ๓ ควรละ  คือ  ตัณหา  ๓,  ธรรม ๔  ควรละ 
คือ   โอฆะ  ๔,   ธรรม ๕  ควรละ   คือ  นิวรณ ๕,  ธรรม ๖  ควรละ  คือ  
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หมวดตัณหา ๖,   ธรรม ๗ ควรละ   คือ  อนุสัย ๗,  ธรรม ๘ ควรละ  คือ 
มิจฉัตตะ - ความเปนผิด ๘,   ธรรม  ๙  ควรละ  คือ  ธรรมมีตัณหาเปน 
มูลเหตุ  ๙.  ธรรม  ๑๐  ควรละ   คือ   มิจฉัตตะ  ๑๐.   
         [๖๕]  ปหานะ  ๒    คือ  สมุจเฉทปหานะ  ๑  ปฏิปสสัทธ-ิ 
ปหานะ  ๑   สมุทเฉทปหานะ    อันเปนโลกุตรมรรค   และปฏปิสสัทธิ- 
ปหานะอันเปนโลกุตรผล  ในขณะแหงผล   ยอมมีแกบุคคลผูเจริญมรรค 
เครื่องใหถึงความส้ินไป. 
           ปหานะ ๓  คือ  เนกขัมมะ  เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงกาม ๑ 
อรูปฌาน  เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ๑   นโิรธ   เปนอุบายเครื่อง 
สลัดออกแหงสังขตธรรมที่เกิดข้ึนแลวอยางใดอยางหนึ่ง      ซึ่งอาศัยกัน 
และกันเกิดข้ึน  ๑     บุคคลผูไดเนกขัมมะเปนอันละและสละกามไดแลว 
บุคคลผูไดอรูปฌานเปนอันละและสละรูปไดแลว   บุคคลผูไดนิโรธเปน 
อันละและสละสังขารไดแลว. 
           ปหานะ   ๔  คือ   บุคคลผูแทงตลอดทุกขสัจ      อันเปนการแทง 
ตลอดดวยการกําหนดรู  ยอมละกิเลสที่ควรละได  ๑  บุคคลผูแทงตลอด  
สมุทัยสัจ   อันเปนการแทงตลอดดวยการละ   ยอมละกิเลสที่ควรละได ๑ 
บุคคลผูแทงตลอดนิโรธสัจ     อันเปนการแทงตลอดดวยการทําใหแจง 
ยอมละกิเลสที่ควรละได  ๑   บุคคลผูแทงตลอดมรรคสัจ     อันเปนการ  
แทงตลอดดวยการเจริญ   ยอมละกิเลสท่ีควรละได  ๑.  
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         ปหานะ  ๕  คือ  วิกขัมภนปหานะ ๑     ตทังคปหานะ  ๑    สมุจ- 
เฉทปหานะ  ๑  ปฏิปสสัทธิปหานะ ๑  นิสสรณปหานะ  ๑   การละนิวรณ 
ดวยการขมไว    ยอมมีแกบุคคลผูเจริญปฐมฌาน     การละทิฏฐิดวยองค 
นั้น ๆ      ยอมมีแกบุคคลผูเจริญสมาธิอันเปนไปในสวนแหงการชําแรก  
กิเลส    สมุจเฉทปหานะอันเปนโลกตุรมรรค     และปฏิปสสทัธิปหานะ  
อันเปนโลกตุรผล    ในขณะแหงผล    ยอมมีแกบุคคลผูเจริญมรรคเครื่อง 
ใหถึงความส้ินไป   และนิสสรณปหานะเปนนิโรธ    คือ   นิพพาน. 
           [๖๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สิง่ท้ังปวงควรละ    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย     ก็สิ่งท้ังปวงควรละคืออะไร    คือ   จักษุ   รูป   จักษุวิญญาณ 
จักษุสัมผัส   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   หรือแมอทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิด  
ข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยควรละทุกอยาง. 
            หู   เสียง   ฯลฯ   จมูก   กลิ่น   ฯลฯ   ลิ้น   รส    ฯลฯ   กาย 
โผฏฐัพพะ  ฯลฯ  ใจ  ธรรมารมณ  ฯลฯ  มโนวิญญาณ  ฯลฯ  มโน- 
สัมผัส   ฯลฯ   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   หรือแมอทกุขมสุขเวทนาที่เกิด  
ข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยควรละทุกอยาง. 
            เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน    ยอมละ 
กิเลสที่ควรละได   เมื่อพิจารณาเห็นเวทนา . . .   สญัญา. . .   สังขาร . . . 
วิญญาณ... จักษุ ... ชราและมรณะ  โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน 
ยอมละกิเลสที่ควรละได      เมื่อพิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะ  
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ดวยความเปนอนัตตา  ดวยความวาเปนที่สุด    ยอมละกิเลสที่ควรละได   
ธรรมใด ๆ  เปนธรรมที่ละไดแลวธรรมนั้น ๆ  เปนอันสละไดแลว   ชื่อวา 
ญาณ      เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา     เพราะอรรถวารูชัด 
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาเครื่องทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว 
คือ   เครื่องรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวน้ันวา   ธรรมเหลาน้ีควรละ  ชื่อวา 
สุตมยญาณ.  
                                      จบ  ตติยภาณวาร  
                                 ----------------------------- 
 
                                อรรถกถาปหาตัพพนิทเทส 
         ๖๐-๖๔]  พึงทราบวินิจฉัยในปหาตัพพนิทเทส   ดังตอไปนี้. 
บทวา   อสฺมมิาโน - มานะวาเปนเรา   ไดแก   ชื่อวา   มานะ    เพราะ 
เปนเราในอุปาทานขันธ  ๕   มีรูปเปนตน.      จรงิอยูเมื่อละมานะนั้นได 
เปนอันไดบรรลุพระอรหัต    พึงทราบวา   แมเมื่อรูปราคะเปนตน   ยังม ี
อยูก็ไมกลาวถึงสังโยชนที่เหลือกกลาวถึงอัสมิมานะเทาน้ัน    เพราะอัสมิ- 
มานะน้ันหยาบเทียบไดกับทิฏฐิ. 
          บทวา  อวิชฺชา   คือความไมรูในฐานะ  ๔  มทีุกขเปนตน  โดย 
สุตตันตปริยาย,    การไมรูในฐานะ   ๘   กับที่สุดของเบ้ืองตนเปนตน 
โดยอภิธรรมปริยาย.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
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                     ในธรรมเหลาน้ันอวิชชาเปนไฉน  ?  อวิชชา 
            คือความไมรูทุกข  ๑  ไมรูทุกขสมุทัย  -  ไมรูทุกข- 
            นิโรธ  ๑  ไมรูทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา  ๑  ไมรูสวน  
            เบื้องตน  ๑  ไมรูสวนเบื้องปลาย  ๑  ไมรูทั้งสวน   
            เบื้องตนและสวนเบื้องปลาย  ๑  ไมรูปฏิจจสมุป- 
            ปาทธรรมอันเปนอิทัปปจจยตา๑  -  สิ่งน้ีเปนปจจัย 
            ของสิ่งน้ี  เมื่อสิ่งน้ีมี    สิ่งน้ียอมม.ี 
            บทวา  ภวตณฺหา  ไดแก ปรารถนาในภพมีกามภพเปนตน.  ดังท่ี  
 พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                     ในตัณหา  ๓ นั้น    ภวตัณหาเปนไฉน ?  ภว- 
            ตัณหา คือ ความพอใจในภพ   ความกําหนัดในภพ 
            ความเพลิดเพลินในภพ  ความอยากในภพ  ความ 
            เสนหาในภพ  ความเรารอนในภพ    ความสยบใน 
            ภพ   ความพะวงหลงใหลในภพ.๒ 

            บทวา   ติสฺโส  ตณฺหา - ตัณหา ๓  ไดแก  กามตัณหา  ๑  ภว- 
ตัณหา   ๑   วิภวตัณหา  ๑.      ในอภิธรรมทานชีแ้จงตัณหาเหลาน้ันไว 
อยางนี้วา  ในตัณหา ๓ นั้น  ภวตัณหาเปนไฉน ?   ราคะสหรคตดวย 
ภวทิฏฐิ   ฯลฯ   จิตมีราคะ    นี้เรียกวาภวตัณหา. 
๑. อภิ. ส. ๓๔/๖๙๑.   ๒. อภ.ิ วิ. ๓๕/๙๑๒.  
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            วิภวตัณหาเปนไฉน ?   ราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ  ฯลฯ  จิต   
มีราคะ   นี้เรยีกวาวิภวตัณหา.   ตัณหานอกนั้นเปนกามตัณหา  
            กามตัณหาเปนไฉน ?   ราคะประกอบดวยกามธาตุ   ฯลฯ   จิตมี 
ราตะ  นี้เรียกวากามตัณหา.  
            ภวตัณหาเปนไฉน  ? ราคะประกอบดวยรูปธาตุและอรูปธาตุ ฯลฯ 
            วิภวตัณหาเปนไฉน ?  ราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฏ๑ฐิ   ฯลฯ 
            แตในอรรถกถาทานกลาววา   ราคะเปนไปในกามคุณ ๕  ชื่อวา 
กามตัณหา,     ราคะในรูปภพและอรูปภพ    ราคะสหรคตดวยความใคร 
ในฌาน   และสัสสตทิฏฐิ  ความปรารถนาดวยอํานาจภพ   ชื่อวา   ภว- 
ตัณหา,   ราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ  ชื่อวา   วิภวตัณหา.   นีแ้กไว 
โดยปริยายแหงทสุตตรสูตร.    แมตัณหาทานกลาวไวโดยปริยายแหงสัง- 
คีติ   และโดยปริยายแหงอภิธรรมวา   ตัณหา ๓ อยางอ่ืนอีก   คือ  กาม- 
ตัณหา   รูปตัณหา   อรูปตัณหา.   อยางอีกอีก ๓ คือ   รูปตัณหา   อรูป- 
ตัณหา  นิโรธตัณหา**    ถูกตองในนิทเทสน้ี.  ในตัณหาเหลานั้น  ตัณหา 
๕  ประกอบดวยกามธาตุ   รูปธาตุ  อรูปธาตุ,  ตัณหาสุดทายสหรคตดวย 
อุจเฉททิฏฐิ. 
          บทวา จตฺตาโร  โอฆา - โอฆะ ๔ คือ กาโมฆะ ๑    ภโวฆะ  ๑ 
ทิฏโฐฆะ  ๑ อวิชโชฆะ ๑. ชื่อวา  โอฆะ  เพราะอรรถวา  ยอมยังสัตว 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๓.       ๒. ที. ปา. ๑๑/๒๒๘.  
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นั้นใหจมลงในวัฏฏะ.    โอฆะท้ังหลายเหลาน้ีเปนกิเลสมีกําลงั.  โอฆะใน   
กาม  ไดแก   กามคุณ   ชือ่วา   กาโมฆะ.   คําวา  กาโมฆะ  นี้เปนชื่อ 
ของ  กามตัณหา.   โอฆะในภพ  ๒  อยาง  คือ  รปูภพและอรูปภพ   จาก 
กรรม  และจากอุปบัติ   ชือ่วา  ภโวฆะ.  คําวา  ภโวฆะ   นี้   เปนชื่อของ 
ภวตัณหา.  โอฆะ คือ ทิฏฐินั่นแล   ชื่อวา ทิฏโฐฆะ  คําวา   ทิฏโฐ- 
ฆะ  นี ้  เปนชื่อของทิฏฐิมีอาทิวา   สสฺสโต   โลโก - โลกเท่ียง.   โอฆะ 
คือ   อวิชชานั่นแล   ชื่อวา   อวิชโชฆะ.   คําวํา  อวชิโชฆะ  นี ้  เปน 
ชื่อของความไมรูในทุกขเปนตน.  
         บทวา  ปฺจ  นีวรณานิ - นิวรณ  ๕  คือ กามฉันทะ ๑  พยา-  
บาท ๑  ถีนมทิธะ  ๑  อุทธัจจกุกกุจจะ  ๑  วิจิกิจฉา ๑.   ชื่อวา  นวีรณานิ 
-เพราะหาม   คือ   รัดรึงจิตไว.    ชื่อวา   กามา  -  เพราะเปนเหตุใคร. 
ไดแก   กามคุณ  ๕.   ความพอใจในกาม   ชื่อวา  กามฉันทะ.   อีกอยาง 
หน่ึง   ชื่อวา   กาโม   เพราะยอมใคร.  ความพอใจ คือ กาม,  มิใชความ 
พอใจใครจะทํา  มิใชความพอใจในธรรม  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา  กาม- 
ฉันทะ.  บทนี้เปนชื่อของ กามตัณหา. 
           ชื่อวา   พฺยาปาโท    เพราะจิตยอมปองราย   คือ   ถึงความเสีย 
ดวยความปองรายนั้น,    อีกอยางหนึ่ง    จิตยังวินัยอาจาระ   รูปสมบัติ  
ประโยชน   สุข  ใหถึงความพินาศ.   บทนี้เปนชื่อของ  โทสะ.  
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          ชื่อวา  ถีน  เพราะความหดหู,   ชื่อวา  มิทฺธ  เพราะความทอแท, 
อธิบายวา   ความไมเพิ่มพูน   ความอุตสาหะและกําจัด   ความไมสามารถ. 
จิตไมขะมักเขมน   ชื่อวา ถีนะ,  ความท่ีเจตสิกไมควรแกการงาน   ชื่อวา   
มิทธะ,   ความหดหูและทอแท   ชื่อวา   ถีนมิทธะ.  
          ความท่ีจิตฟุงซาน   ชื่อวา   อุทธฺจฺจ  ไดแก  ความไมสงบ.   บทนี ้ 
เปนชื่อของความฟุงซาน.   จิตทําความนํ้าเกลียด  ชือ่วา  กุกฺกต,  ความ 
ที่จิตทําความนาเกลียด     ชื่อวา   กกฺุกจฺุจ,     อธิบายวา     ความเปนผูมี 
กิริยานาติเตียน.   บทนี้เปนชื่อของความเดือดรอนในภายหลัง. 
           ชื่อวา   วิจิกิจฺฉา   เพราะปราศจากความคิด,    อธิบายวา   หมด 
ปญญา.    อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา   วิจิกิจฉา     เพราะเปนเหตุคนหาความ 
จริง    ยาก   ลําบาก.   บทนี้เปนชื่อของความสงสัย.   นิวรณ    คือ   กาม- 
ฉันทะน่ันแล   ชื่อวา   กามฉันทนิวรณ.   แมในบทท่ีเหลือก็อยางนี้. 
          บทวา  ฉ  ธมฺมา     ปาฐะวา   ฉทฺธมฺมา   บาง.      บทวา   ฉ 
ตณฺหากายา -  หมวดตัณหา ๖  คือ.   รปูตัณหา ๑   สัททตัณหา  ๑  คันธ- 
ตัณหา  ๑  รสตัณหา     โผฏฐัพพตัณหา  ๒   ธรรมตัณหา  ๑.     ตัณหา 
ในรูป   ชื่อวา   รูปตัณหา.   ตัณหานั้นนั่นแลทานกลาววา  เปนหมวด 
ดวยอรรถวาเปนกอง     เพราะมีหลายประเภท   โดยแยกกันมกีามตัณหา 
เปนตน   แมในบทที่เหลือก็อยางนี้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 344 

          บทวา   สตฺตานุสยา - อนุสัย ๗  คือ   กามราคานุสัย ๑   ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  ๒  มานานุสัย  ๑   ทฏิฐานุสัย  ๑    วิจิกิจฉานุสัย  ๑    ภวราคา- 
นุสัย ๑   อวิชชานุสัย  ๑.    
          ชื่อวา   อนุสัย   เพราะนอนเนื่องโดยอรรถวาละไมได.    ความ 
กําหนัดในกาม   ชื่อวา   กามราคะ,     อีกอยางหนึ่ง   ราคะ   คือ   กาม 
ชื่อวา   กามราคะ.    ชื่อวา   ปฏิฆะ     เพราะกระทบกระทั่งในอารมณ. 
ชื่อวา   ทิฏ ิ    เพราะอรรถวา  ไมเห็นความเปนจริง.    ชื่อวา   มานะ 
เพราะสําคัญวาดีกวาเขาเปนตน.   ความกําหนัดในภพ  ชื่อวา  ภวราคะ. 
กามราคะมีกําลัง   ชื่อวา  กามราคานุสัย.   แมในบทท่ีเหลือก็อยางนี้. 
          บทวา  อฏ   มิจฺฉตฺตา - ความเปนผิด ๘   คือ  มิจฉาทิฏฐิ  ๑ 
มิจฉาสังกัปปะ  ๑    มิจฉาวาจา      มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑   
มิจฉาวายามะ ๑   มิจฉาสติ  ๑  มิจฉาสมาธิ  ๑.   ชื่อวา  มิจฉัตตา - ความ 
เปนผิด    เพราะมีสภาพผิดโดยที่แมหวังอยางนี้วา    เขาจักนําประโยชน 
และความสุขมาใหแกเราก็ไมเปนอยางนั้น   และโดยท่ีเปนไปวิปริตใน 
สิ่งไมงามวางามเปนตน.     ชื่อวา   มิจฉาทิฏฐิ  เพราะเห็นผิด,     หรือ 
ทิฏฐิเปนเหตุเห็นผิด,    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   มิจฉาทิฏฐิ   เพราะความ  
เห็นวิปริต,  หรือเพราะความเห็นไมจริง,  หรือเพราะความเห็นเหลวไหล, 
หรือเพราะความเห็นอันบัณฑิตเกลียด    เพราะนําความเส่ือมมาให.  แม  
ในคําวา   มิจฉาสังกัปปะ   เปนตน  กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.  
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          บทวา  มิจฺฉาทิฏ ิ - เห็นผิด  ไดแก   ยึดมั่นสสัสตทิฏ   และ 
อุจเฉททิฏฐิ. 
          บทวา   มิจฺฉาสงฺกปฺโป  - ดําริผิด  ไดแก  วิตก ๓ อยางมีกาม- 
วิตกเปนตน.    
           บทวา   มิจฺฉาวาจา - เจรจาผิด  ไดแก   เจตนา  ๔ อยางมีมุสา- 
วาทเปนตน. 
          บทวา   มิจฺฉากมมฺนฺโต - การงานผิด  ไดแก  เจตนา ๓ อยาง  
มีปาณาติบาตเปนตน. 
          บทวา   มิจฺฉาอาชีโว - อาชีพผิด  ไดแก  เจตนาต้ังข้ึนโดยประ- 
กอบมิจฉาอาชีวะ. 
          บทวา   มิจฺฉาวายาโม - เพียรผิด  ไดแก   ความเพียรประกอบ 
ดวยอกุศลจิต. 
          บทวา   มิจฺฉาสติ - ระลึกผิด  ไดแก  อกุศลจิตเกิดเปนปฏิปกษ 
ตอสติ. 
          บทวา   มิจฺฉาสมาธ ิ- ต้ังใจผิด  ไดแก   อกุศลสมาธิ. 
          บทวา   นว  ตณฺหามูลกา๑ - ธรรมมีตัณหาเปนมูลเหตุ ๙ ไดแก 
เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา     เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิด  
๑. ที. มหา. ๑๐/๕๙.  
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ลาภ ๑ เพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจ  ๑  เพราะอาศัยการตกลงใจจึง 
เกิดการรักใครพึงใจ      เพราะอาศัยการรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง  ๑ 
เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดการยึดถือ  ๑  เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิด 
ความตระหน่ี  ๑   เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการปองกัน  ๑   เพราะ   
อาศัยการปองกัน อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย  คือ   การถือไม    ถือมีด 
การทะเลาะ   การแกงแยง   การวิวาท   การกลาววา   มึง   มึง    การพูด  
คําสอเสียด    การพูดปด   ยอมเกิดข้ึน  ๑.     ธรรมมีตัณหาเปนมูลเหตุ  ๙ 
เหลาน้ี     ชื่อวา   ตัณหามลูกา   เพราะธรรมมีตัณหาเปนมูลเหตุ.   การ 
แสวงหาเปนตน   เปนอกศุลทั้งน้ัน.  
         บทวา   ตณฺห  ปฏิจจฺ  คือ  อาศัยตัณหา.  บทวา  ปริเยสนา 
คือ  การแสวงหาอารมณมีรูปเปนตน.   เพราะเม่ือตัณหามีอยู   การแสวง 
หานั้นก็มี. 
          บทวา   ลาโภ   ไดแก   การไดอารมณมีรูปเปนตน,   เพราะเม่ือ 
การแสวงหามีอยู   ลาภนั้นก็มี.    การตกลงใจมี ๔ อยาง   คือ   ญาณ ๑ 
ตัณหา  ๑  ทฏิฐิ  ๑  วิตก ๑. 
          ในวินจิฉัย คือ การตกลงใจเหลาน้ัน  ชื่อวา  ญาณวินิจฺฉโย๑ - การ 
ตกลงใจดวยความรู   เพราะพึงรูสุขวินิจฉัย     ครัน้รูสุขวินิจฉัยแลวพึง 
ขวนขวายหาความสุขในภายใน. 
๑. ม.อุ. ๑๔/๖๕๔.  
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          ตัณหาวิจริต  ๑๑๘  ที่ปรากฏอยางนี้วา   บทวา  วินิจฺฉโย  ไดแก 
วินิจฉัย  ๒ อยาง คือ   ตัณหาวินิจฉัย  ๑ ทิฏฐิวินิจฉัย  ๑.   ชื่อวา  ตณฺหา-   
วินจฺฉโย๑ - การตกลงใจดวยตัณหา. 
          ทฏิฐิ ๖๒   ชื่อวา  ทิฏ ิวินิจฺฉโย - การตกลงใจดวยทิฏฐิ.  ใน  
ที่นี้ทานกลาววิตกวา   วินิจฉยะ    มาแลวในสูตรน้ีวา  ฉนฺโท  โข  เท- 
วานมินฺท   วติกฺกนิทาโน๒ - ขาแตจอมเทพ   ฉันทะแลมีวิตกเปนเหตุ. 
ครั้นไดลาภแลว   ยอมตัดสินถึงส่ิงท่ีชอบ ไมชอบ และดี  ไมดี  ดวยวิตก 
วา  สิ่งมีประมาณเทาน้ีจักมีแกเราเพ่ือประโยชนแกรูปารมณ,  มีประมาณ 
เทาน้ีจักมีแกเราเพ่ือประโยชนแกสัททารมณเปนตน,    มีประมาณเทาน้ี  
จักเปนของเรา,   มีประมาณเทาน้ีจักเปนของผูอ่ืน,   มีประมาณเทาน้ีเรา 
จักใชสอย,       มีประมาณเทาน้ีเราจักเก็บไว.       ดวยเหตุนั้นพระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  ลาภ  ปฏิจฺจ  วนิิจฺฉโย  - อาศัยลาภจึงเกิดการ 
ตกลงใจ. 
           บทวา   ฉนฺทราโค -  การรักใครพึงใจ   ไดแก   เมื่อวิตกถึงวัตถุ 
ดวยอกุศลวิตกอยางนี้แลว  ยอมเกิดราคะอยางออนและอยางแรง.  บทวา 
ฉนฺโท   เปนชื่อของราคะอยางออน,    บทวา  ราโค  เปนชื่อของราคะ 
อยางแรง. 
๑. ขุ. มหา. ๒๙/๔๗๐.     ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๕๖.  
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           บทวา   อชฺโฌสาน - ความพะวง   ไดแก  การตกลงอยางแรงวา 
เรา    ของเรา. 
          บทวา   ปริคฺคโห - ความยึดถือ    ไดแก   ทําความยึดถือดวย 
ตัณหาทิฏฐิ.    
          บทวา   มจฺฉริย - ตระหนี่   ไดแก  ไมยอมใหเปนสิ่งสาธารณะ 
แกคนอ่ืน,     ดวยเหตุนั้นโบราณาจารยจึงกลาวความหมายของ   บทวา 
มัจฉริยะ   ไวอยางนี้วา    ทานกลาววา   มัจฉริยะ     เพราะเปนไปใน 
ความวา    ของอัศจรรยนี้จงมีแกเราเทาน้ัน    จงอยามีแกผูอ่ืนเลย 
           บทวา   อารกฺโข - การปองกัน   ไดแก   การรักษาดวยดี   ดวย 
ปดประตู  เกบ็ไวในหีบเปนตน. 
           ชื่อวา   อธิกรณ   เพราะทําใหยิ่ง.    บทนี้เปนชื่อของเหตุ. 
            บทวา   อารกขฺาธกิรณ - เปนภาวนปุงสกลิงค   ไดแก  เหตุแหง 
การปองกัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีการถอืไมเปนตน   ดังตอไปนี้      การถือ 
ไมเพ่ือปองกันผูอ่ืน   ชื่อวา   พณฺฑาทาน.   การถือศัสตรามีคมขางเดียว 
เปนตน  ชื่อวา  สตฺถาทาน.  การทะเลาะทางกายบาง  ทางวาจาบาง ชื่อวา 
กลโห.  โกรธกันมาครั้งกอน  ๆ  ชื่อวา  วิคฺคโห.     โกรธกันครั้งหลัง ๆ 
ชื่อวา   วิวาโท.      บทวา   ตุวตุว   ไดแก    พูด  มึง  มึง   ดวยความไม 
เคารพ.  
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          บทวา   ทส  มิจฉฺตฺตา - ความเปนผิด  ๑๐  คือ มิจฉาทิฏฐิ  ฯลฯ 
มิจฉาสมาธิ   มิจฉาญาณะ   มิจฉาวิมุตติ.   
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   มิจฉฺาาณ - รูผิด  ไดแก   โมหะเกิด 
ข้ึน   ดวยคิดถึงอุบายในการทําชั่ว  และดวยอาการพิจารณาวา   เราทําชั่ว 
ก็เปนการทําของตนเอง.  
          บทวา   มิจฺฉาวมุตฺติ - พนผิด ไดแก เมื่อยังไมพนสําคัญวาพน. 
          ๖๕]   บัดนี้  เพ่ือแสดงธรรมที่ควรละดวยปหานะ    มีประเภท 
หลายอยาง   พระสารีบุตรจึงเริ่มบทมีอาทิวา   เทฺว ปหานานิ - ปหานะ 
๒  ก็เมื่อรูแจงปหานะแลวควรรูธรรมท่ีควรละดวยปหานะนั้น ๆ.      ใน 
ปหานะ  ๕  ทานกลาวถึงโลุกุตรปหานะ  ๒ พรอมกับ  ปโยคะ  กอนเวน 
ปหานะ  ๒  ทางโลก และ  นิสสรณปหานะ  การละดวยอุบายเครื่องสลัด  
ออก  อันไมเปน   ปโยคะ. 
          ชื่อวา   สมุจเฉทะ    เพราะปหานะเปนเหตุทําใหกิเลสขาดไป 
โดยชอบ,   ชื่อวา  ปหานะ  เพราะปหานะเปนเหตุละกิเลส. 
          ชื่อวา  สมุจเฉทปหานะ   เพราะละกิเลสอันเปนสมุจเฉท  ไมใช 
ละกิเลสที่ยังมีเหลือ. 
          ชื่อวา  ปฏิปสสัทธิ   เพราะกิเลสสงบ,   ชื่อวา  ปหานะ  เพราะ 
ละกิเลส,     การละอันเปนความสงบ     ชื่อวา  ปฏปิสสัทธิปหานะ.  
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ชื่อวา   โลกุตระ   เพราะขามโลก.     ชือ่วา    ขยคามี   เพราะถึงความ   
สิ้นไป  ไดแก   นิพพาน.     ขยคามีและมรรค   ชื่อวา   ขยคามมิรรค, 
อธิบายวา     มรรคของผูเจริญขยคามิมรรค  ชื่อวา  สมุจเฉทปหานะ. 
โลกุตรผล  ในขณะแหงผล  ชื่อวา  ปฏปิสสัทธิปหานะ.  
          พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา   กามานเมต   นิสฺสรณ - เนก- 
ขัมมะเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงกามเปนตน. ชื่อวา  นิสสรณะ  เพราะ 
เนกขัมมะเปนเหตุสลัดออกจากกาม  จากรูป  จากสังขตะ.  อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา  นิสสรณะ   เพราะออกไปจากกามเหลาน้ัน.    นิสสรณะ   คือ 
อสุภฌาน. 
            ชื่อวา เนกขัมมะ เพราะออกจากกาม.  หรอื ไดแก  อนาคามิมรรค. 
จริงอยูอสุภฌาน   ชื่อวา   นิสสรณะ   เพราะขมกามไวได.    สวน อุป- 
ปาทิตอนาคามิมรรค -  อนาคามิมรรคยังฌานใหเกิด     ทําฌานน้ันให 
เปนบาท   ชือ่วา   อจฺจนตฺนิสฺสรณ - เปนอุบายสลัดออกโดยสวนเดียว 
เพราะขาดจากกามโดยประการท้ังปวง.      ชื่อวา   รูป      เพราะอรรถวา 
สลายไป,   อธิบายวา  อรูปมิใชรูปเปนปฏิปกษตอรูป    ดุจอมิตรเปนปฏิ- 
ปกษยอมิตร,   และดุจอโลภะเปนตน   เปนปฏิปกษตอโลภะเปนตน.   อีก 
อยางหน่ึง   ชื่อวา   อรูป   เพราะอรรถวา  ในฌานนี้ไมมีรูปดวยอํานาจ 
แหงผล,   อรปูนั่นแล   ชือ่วา   อารุปฺป - อรูปฌาน.      อารุปปะ    คือ 
อรูปฌาน.  อรูปฌานเหลาน้ันเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป.  อรหัต-  
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มรรค   ชื่อวา   อุบายเครื่องสลัดออกแหงรูปโดยประการทั้งปวง   เพราะ   
หามการเกิดใหมดวยอรูปฌาน.     บทวา   ภูต   คือ   เกิดแลว.    บทวา 
สงฺขต   คือ   อาศัยปจจัยปรุงแตง.    
          บทวา    ปฏิจฺจสมปฺุปนฺน  -  ธรรมอาศัยกันเกิดข้ึน     ไดแก 
ปจจัยนั้น ๆ เกิดข้ึนโดยชอบและรวมกัน.      เปนอันทานแสดงความไม 
เที่ยง  ดวยแสดงถึงความเกิดครั้งแรก,  เมื่อมีความไมเที่ยงครั้งที่  ๒  ทาน 
ก็แสดงถึงความเปนไปในเบื้องหนาดวยการแสดงถึงอานุภาพของปจจัย, 
เมื่อมีความเปนไปในเบ้ืองหนาครั้งที่ ๓ ทานก็แสดงถึงความเปนธรรมดา 
อยางนี้    ดวยการแสดงถึงความเปนผูขวนขวายปจจัย. 
          บทวา   นิโรโธ   คือ  นิพพาน.   ทานกลาววา   นิโรโธ   เพราะ 
อรรถวา   อาศัยนิพพานดับทุกข.   นิโรธ  นั้น  ชื่อวา  เปนอุบายสลัดออก 
แหงสังขตะน้ัน   เพราะสลัดออกจากสังขตะทั้งหมด.    สวนในอรรถกถา 
ทานกลาวไววา 
                   ในบทนี้วา  นิโรโธ ตสฺส นิสฺสรณ - นิโรธ 
         เปนอุบายสลัดออกแหงสังขตะน้ัน    ทานประสงค 
         อรหัตผลวา  นิโรธ.   จริงอยูเมื่อเห็นนิพพานดวย 
         อรหัตผล   สังขารทั้งปวงก็จะไมมีตอไปอีก  เพราะ 
         เหตุนั้นทานจึงกลาว    นิโรโธ     เพราะเปนปจจัย 
          แหงนิโรธอันไดแกพระอรหัต.  
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          พึงทราบวินิจฉัยโดยบทมีอาทิวา   เนกฺขมมฺ   ปฏิลทฺธสฺส - เมื่อ 
บุคคลผูไดเนกขัมมะแลวมีดังตอไปนี้     เมื่อบุคคลผูไดเนกขัมมะเปนอัน       
ละและสละกามไดแลว  ดวย  วิกขัมภนปหานะในเพราะอุบายสลัดออก 
แหงอสุภฌาน.   ดวย   สมุจเฉทปหานะ  ในเพราะอบายสลัดออกแหง 
อนาคามิมรรค.    พึงประกอบรูปทั้งหลายอยางนี้ในเพราะอุบายสลัดออก   
แหงอรูปฌานและในเพราะอุบายสลัดออกแหงอรหัตมรรค.    การตัดขาด  
รูปยอมมีดวยการละฉันทราคะในรูปทั้งหลาย,   อนึ่งในบทวา   รูปา  นี ้ 
เปนลิงควิปาลาส.    เมื่อบุคคลผูไดนิโรธเปนอันละและสละสังขารไดแลว 
ดวย นิสสรณปหานะ  ในเพราะพระนิพพานเปนเครื่องสลัดออก,   ดวย 
ปฏิปสสัทธิปหานะในเพราะอรหัตผลเปนเครื่องสลัดออก.   พึงทราบวา 
การไดเฉพาะดวยสามารถทําใหเปนอารมณ           ในเพราะความท่ีพระ 
นิพพานเปนเครื่องสลัดออก 
             พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  ทุกฺขสจฺจ   ดังตอไปนี้. 
          บทวา   ปริฺาปฏเิวธ  -  การแทงตลอดดวยการกําหนดรูเปน 
ตน  เปนภาวนปุงสกะ.  การแทงตลอดดวยการกําหนดรู   ชื่อวา   ปริ-ฺ 
าปฏิเวธ.    ทุกขสัจนั้นเปนการแทงตลอดดวยการกําหนดรู.     แมใน   
บทที่เหลือก็มีนัยนี้. 
           บทวา  ปชหาติ  -  ยอมละ  พึงถือเอาความวา  บุคคลผูแทงตลอด  
ไดอยางนั้น  ๆ ยอมละกิเลสที่ควรละได.  อธิบายวา  ยอมละกเิลสเหลาน้ัน  
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ดวยละฉันทราคะแมในโลกิยะและโลกุตระ.     ปาฐะวา   ปชหติ   บาง.    
มรรคญาณยอมตรัสรูอรยิสัจ ๔ ในขณะเดียวกันไมกอนไมหลัง.   ยอม    
ตรัสรูทุกข   ดวยปริญญาภิสมัย - การตรัสรูดวยการกําหนดรู,    ยอม 
ตรัสรูสมุทัย      ดวยปหานาภิสมัย -  การตรัสรูดวยการละ,     ยอมตรัสรู 
มรรค    ดวยภาวนาภิสมัย - การตรัสรูดวยการทําใหเกิด,    ยอมตรัสรู    
นิโรธ    ดวยสัจฉิกิริยาสมัย -  การตรสัรูดวยการทําใหแจง.   เหมือนเรือ 
ยอมทํากิจ ๔ อยางในขณะเดียวกัน,     ยอมละฝงใน,   ตัดกระแส,   นํา 
สินคาไป,   ยอมถึงฝงโนน   ฉะน้ัน.   ทานอธิบายไวอยางไร ?   พึงทราบ 
วา   ทานกลาวถึง   ปหานะ  แมในขณะเดียวกันก็ดุจแยกกัน    เพราะ 
ทานกลาววา   พระโยคาวจรทานิโรธใหเปนอารมณ  ยอมบรรลุ    ยอม   
เห็น   ยอมแทงตลอดอริยสัจ  ๔. 
           พึงทราบวินิจฉัยในปหานะ  ๕  ดังตอไปนี้   การขม  การทําให  กล 
ซึ่งปจนิกธรรมมีนิวรณเปนตน       ดวยโลกิยสมาธินั้น ๆ   ดุจเอาหมอ 
เหว่ียงลงไปในน้ําท่ีมีแหน  ทําใหแหนกระจายไปใกล  ฉะน้ัน    นี้ชื่อวา 
วิกขัมภนปหานะ. 
         บทวา  วิกฺขมฺภนปหานฺจ   นีวรณาน   ปมชณฺาน  ภาว-  
ยโต - การละนิวรณดวยการขมไว     ยอมมีแกผูเจริญปฐมฌาน      พึง 
ทราบวา  ทานกลาวถึงการละนิวรณ  เพราะนิวรณปรากฏ.    อันที่จริง 
นิวรณยังไมครอบงําจิตเร็วนักทั้งในสวนเบื้องตน    ทั้งในสวนเบื้องหลัง  
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แหงฌาน.   เมื่อจิตถูกนิวรณครอบงํา   ฌานยอมเสื่อม,   แตวิตกเปนตน 
ยังเปนไปไดไมเปนปฏิปกษทั้งกอนหลังต้ังแตทุติยฌานเปนตน.   เพราะ   
ฉะน้ัน   การขมนิวรณจึงปรากฏ.   การละธรรมท่ีควรละนั้น ๆ โดยเปน 
ปฏิปกษกันดวยองคฌานอันเปนสวนของวิปสสนานั้น ๆ  ดุจตามประทีป 
ไวในตอนกลางคืนละความมืดเสียได   นีช้ื่อวา  ตทังคปหานะ.  
         บทวา  ตทงฺคปฺปหานฺจ  ทิฏ ิคตาน  นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ   
ภาวยโต - การละทิฏฐิดวยองคนั้น ๆ   ยอมมีแกผูเจริญสมาธิอันเปนไป 
ในสวนแหงการชําแรกกิเลส  พึงทราบวา   ทานกลาวถึงการละทิฏฐิโดย 
เปนของหยาบ.  เพราะทิฏฐิเปนของหยาบ,    นิจสัญญาเปนตนละเอียด. 
          ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ทิฏ ิคตาน   คือ  ทฏิฐินั่นแล   ชือ่วา 
ทิฏฐิคตะ   ดจุบทมีอาทิวา   คูถคต    มุตฺตคต๑ - คูถมูตร.  ทฏิฐิคตะ 
นี้เที่ยวไปดวยทิฏฐิ   เพราะความเปนของท่ีควรไปบาง      ชื่อวา   ทิฏ ิ- 
คตะ.   ไปในทิฏฐิ  เพราะหยั่งลงภายในทิฏฐิ  ๖๒  บาง     ชื่อวา  ทิฏ ิ- 
คตะ.  ทิฏฐิคตะเหลาน้ัน    ทานกลาวเปนพหุวจนะ. 
          บทวา  นิพฺเพธภาคิย   สมาธึ  -  สมาธิอันเปนไปในสวนแหง 
การชําแรกกิเลส  ไดแก   สมาธิสัมปยุตดวยวิปสสนา.   การละโดยอาการ 
ที่เปนไปไมไดอีกตอไปแหงธรรมอันเปนสังโยชน    ดวยอริยมรรคญาณ 
ดุจตนไมที่ถูกสายฟาฟาด    นีช้ื่อวา  สมุจเฉทปหานะ. 
๑. องฺ.  นวก. ๒๓/๒๑๕.  
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        บทวา   นิโรโธ   นิพฺพาน - นิโรธ  คือ   นิพพาน   ไดแก 
นิพพาน   กลาวคือ  นิโรธ.    
           ๖๖]   เพ่ือแสดงธรรมท่ีควรละดวย  ปหานะ  อยางนี้แลวแสดง 
ธรรมที่ควรละอีกโดยสรปุ  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพุทธพจนมีอาทิวา 
สพฺพ  ภิกฺขเว  ปหาตพฺพ  -  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งท้ังปวงควรละ. 
         ในธรรมเหลาน้ัน  ควรละธรรมมจัีกษุเปนตน     ดวยการละฉันท-  
ราคะ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  รูป  ปสฺสนฺโต   ปชหาติ - เมื่อ 
เห็นรูปยอมละ   ไดแก    เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนของไมเที่ยง  
เปนตน   ยอมละกิเลสที่ควรละได.     เมื่อพิจารณาเห็น   สํารวจ   เพง  
ปรารถนา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ในสองไปยาลวา  จกฺขุ  ฯเปฯ  
ชรามรณ  ฯเปฯ     อมโตคธ   นิพฺพาน,  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ในโลกุตรธรรมเหลาน้ัน   มีอาทิวา   ปสฺสนฺโต  ปชหาติ - เมื่อพิจารณา 
เห็น  ยอมละได   ยอมละกิเลสที่ควรละ  ในขณะแหงวิปสสนา  เพราะ 
เหตุนั้นควรประกอบโดยอนุรูปแกธรรมนั้น ๆ. 
                          จบ  อรรถกถาปหาตัพพนิทเทส 
                               จบ อรรถกถาตติยภาณวาร  
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                   จตุตถภาณวาร -  ภาเวตัพพนิเทส    

           [๖๗]ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว  คือ  เครื่อง 
รูชัดธรรมท้ังไดสดับมาแลวน้ันวา   ธรรมเหลาน้ีควรเจริญ  ชื่อวาสุตมย- 
ญาณอยางไร ?  
          ธรรมอยางหน่ึงควรเจริญ  คือ  กายคตาสติอันสหรคตดวยความ 
สําราญ.  ธรรม ๒ ควรเจริญ   คือ   สมถะ  ๑.    วิปสสนา ๑.  ธรรม ๓ 
ควรเจริญ   คือ   สมาธิ  ๓.  ธรรม  ๔  ควรเจริญ    คือ   สติปฏฐาน  ๔. 
ธรรม ๕ ควรเจริญ    คือ    สัมมาสมาธิมีองค  ๕.   ธรรม  ๖ ควรเจริญ 
คือ     อนุสติ ๖.  ธรรม ๗ ควรเจริญ   คือ    โพชฌงค ๗.   ธรรม  ๘ 
ควรเจริญ   คือ   อริยมรรคมีองค ๘.  ธรรม  ๙  ควรเจริญ   คือ   องค 
อันเปนประธานแหงความบริสุทธิ์  -   ปาริสุทธิ   ๙.   ธรรม   ๑๐   ควร 
เจริญ   คือ   กสิณ  ๑๐. 
           [ ๖๘ ]ภาวนา ๒     คือโลกิยภาวนา ๑    โลกุตรภาวนา  ๑. 
ภาวนา ๓  คือ  การเจริญธรรมอันเปนรูปาวจรกุศล ๑   การเจริญธรรม 
อันเปนอรูปาวจรกุศล   ๑      การเจริญกุศลธรรมอันไมนับเนื่องในโลก 
คือโลกุตรกศุล  ๑.   การเจริญธรรมอันเปนรูปาวจรกุศล    เปนสวนเลว 
ก็มี   เปนสวนปานกลางก็มี  เปนสวนประณีตก็มี,  การเจริญธรรมอัน 
เปนอรูปาวจรกุศล   เปนสวนเลวก็มี   เปนสวนปานกลางก็มี   เปนสวน 
ประณีตก็มี,  การเจริญกุศลธรรมอันไมนับเนื่องในโลก   เปนสวนประณีต  
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อยางเดียว.   ภาวนา  ๔    คือ   เมื่อแทงตลอดทุกขสัจ    อันเปนการแทง 
ตลอดดวยปริญญา   ชื่อวาเจริญอยู  ๑   เมื่อแทงตลอดสมุทยสัจอันเปน 
การแทงตลอดดวยปหานะ   ชื่อวาเจริญอยู  ๑    เมือ่แทงตลอดนิโรธสัจ 
อันเปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา    ชื่อวาเจริญอยู  ๑   เมื่อแทงตลอด    
มรรคสัจอันเปนการแทงตลอดดวยภาวนา ชื่อวาเจริญอยู ๑ ภาวนา ๔ นี้. 
          [๖๙]ภาวนา  ๔  อีกประการหน่ึง    คือ    เอสนาภาวนา   ๑  
ปฏิลาภภาวนา   ๑  เอกรสาภาวนา  ๑   อาเสวนาภาวนา  ๑. 
           เอสนาภาวนาเปนไฉน ?   เมื่อพระโยคาวจรท้ังปวงเขาสมาธิอยู 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในธรรมอันเปนสวนเบื้องตนน้ัน      มีกิจเปนอยาง 
เดียวกัน    เพราะฉะนั้น   ภาวนานี้   จึงชื่อวาเอสนาภาวนา . 
          ปฏิลาภภาวนาเปนไฉน ?  เมื่อพระโยคาวจรท้ังปวงเขาสมาธิแลว 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในอัปปนาน้ัน    ไมเปนไปลวงกันและกัน    เพราะ 
ฉะน้ัน   ภาวนานี้    จึงชื่อวาปฏิลาภภาวนา. 
          [๗๐]เอกรสาภาวนาเปนไฉน ?  เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัท- 
ธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ    อินทรียอีก  ๔  อยาง    มีกิจอยางเดียว 
กันดวยสามารถแหงสัทธินทรีย    เพราะฉะนั้น    ชื่อวาภาวนา    ดวย 
อรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน   เมื่อพระโยคาวจรเจริญ 
วีริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว . . . เมื่อเจริญสตินทรียดวยอรรถวาต้ัง  
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มั่น ... เม่ือเจริญสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน . . . เมื่อเจริญปญ- 
ญินทรียดวยอรรถวาเห็น   อินทรียอีก ๔ อยาง   มกีจิอยางเดียวกันดวย 
สามารถปญญินทรีย   เพราะฉะน้ัน   ชื่อวาภาวนา  ดวยอรรถวาอินทรีย 
ทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน.    
           เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัทธาพละ        ดวยอรรถวาไมหว่ันไหว 
เพราะอสัทธิยะ  พละอีก  ๔  อยาง  มกีจิอยางเดียวกันดวยสามารถสัทธา- 
พละ    เพราะฉะนั้น    ชือ่วาภาวนา    เพราะอรรถวาพละท้ังหลายมีกิจ 
เปนอยางเดียวกัน     เมื่อพระโยคาวจรเจริญวีริยพละ    ดวยอรรถวาไม 
หว่ันไหวเพราะโกสัชชะ. . . เมื่อพระโยคาวจรเจริญสติพละ.    ดวยอรรถ 
วาไมหว่ันไหวเพราะปมาทะ . . .เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิพละ  ดวย 
อรรถวาไมหว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ...เมื่อพระโยคาวจรเจริญปญญาพละ 
ดวยอรรถวาไมหว่ันไหวเพราะอวิชชา     พละอีก  ๔ อยาง      มีกิจเปน 
อยางเดียวกันดวยสามารถปญญาพละ      เพราะฉะน้ัน      ชื่อวาภาวนา 
ดวยอรรถวาพละท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน. 
            เมื่อพระโยคาวจรเจริญสติสัมโพชฌงค      ดวยอรรถวาต้ังมั่น 
โพชฌงคอีก  ๖  อยาง    มกีิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถสติสัมโพช- 
ฌงค  เพราะฉะนั้น   ชื่อวาภาวนา   ดวยอรรถวาโพชฌงคทั้งหลายมีกิจ 
เปนอยางเดียวกัน     เมื่อพระโยคาวจรเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคดวย 
อรรถวาเลือกเฟน ... เมื่อเจริญวีริยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาประคองไว...  
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เมื่อเจริญปติสัมโพชฌงคดวยอรรถวา  ซาบซานไป. ..เมื่อเจริญปสสัทธิ 
สัมโพชฌงคดวยอรรถวาสงบ...เมื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวา 
ไมฟุงซาน...เมื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถวาพิจารณาหาทาง 
โพชฌงคอีก ๖ อยาง     มกีิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถอุเบกขาสัม-   
โพชฌงค  เพราะฉะนั้น  ชื่อวาภาวนา   ดวยอรรถวาโพชฌงคทั้งหลาย  
มีกิจเปนอยางเดียวกัน.  
           เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็นชอบ      องค 
มรรคอีก ๗ อยาง  มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถสัมมาทิฏฐิ  เพราะ 
ฉะน้ัน  ชื่อวาภาวนา  ดวยอรรถวาองคมรรคท้ังหลายมีกิจเปนอยางเดียว 
กัน        เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาตรกึ . . .เมื่อ 
เจริญสัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนดเอา...เมื่อเจริญสัมมากัมมันตะดวย 
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ... เม่ือเจริญสัมมาอาชีวะดวยอรรถวาผองแผว .. . 
เมื่อเจริญสัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว ...เมื่อเจริญสัมมาสติดวย 
อรรถวาต้ังมั่น ... เม่ือเจริญสัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน  องคมรรค 
อีก ๗ อยาง     มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถสัมมาสมาธิ    เพราะ 
ฉะน้ัน    ชื่อวาภาวนาดวยอรรถวาองคมรรคทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียว 
กัน   ภาวนาน้ี   ชื่อวาเอกรสาภาวนา. 
             [๗๑]   อาเสวนาภาวนาเปนไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอม 
เสพเปนอันมากซึ่งสมาธิที่ถึงความชํานาญ     ตลอดเวลาเชาก็ดี    ตลอด  
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เวลาเที่ยงก็ดี    ตลอดเวลาเย็นก็ดี    ตลอดเวลากอนภัตก็ดี    ตลอดเวลา 
หลังภัตก็ดี   ตลอดยามตนก็ดี   ตลอดยามหลังก็ดี    ตลอดคืนกด็ี    ตลอด   
วันก็ดี   ตลอดคืนและวันก็ดี    ตลอดกาฬปกษก็ดี    ตลอดชุณหปกษก็ดี 
ตลอดฤดูฝนก็ดี   ตลอดฤดูหนาวก็ดี   ตลอดฤดูรอนก็ดี   ตลอดสวนวัยตน 
ก็ดี     ตลอดสวนวัยกลางก็ดี     ตลอดสวนวัยหลังก็ดี     ภาวนานี้ชื่อวา 
อาเสวนาภาวนา   ภาวนา ๔ ประการน้ี.  
           [๗๒]  ภาวนา  ๔  อีกประการหนึ่ง   คือ  ภาวนา  ดวยอรรถวา 
ไมลวงกันและกันแหงธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในภาวนาน้ัน  ๑   ภาวนาดวย 
อรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน  ๑   ภาวนาดวยอรรถวา 
นําไปซ่ึงความเพียรอันเขาถึงธรรมนั้น ๆ ๑  ภาวนาดวยอรรถวาเสพเปน 
อันมาก ๑ 
            [๗๓]  ภาวนา      ดวยอรรถวาไมลวงกันและกันแหงธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดในภาวนาน้ัน   อยางไร. 
            เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะ   ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถ 
เนกขัมมะยอมไมลวงกันและกัน    เพราะฉะน้ัน    ชื่อวาภาวนา   ดวย 
อรรถวาไมลวงกันและกันแหงธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในภาวนาน้ัน     เมื่อ 
พระโยคาวจรละพยาบาท        ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถความไม 
พยาบาท   ยอมไมลวงกันและกัน...เมื่อละถีนมิทธะ   ธรรมท้ังหลายท่ีเกิด   
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ดวยสามารถอาโลกสัญญา       ยอมไมลวงกันและกัน . . . เมื่อละอุทธัจจะ   
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถความไมฟุงซาน       ยอมไมลวงกันและ 
กัน ...เมื่อละวิจิกิจฉา       ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถการกําหนด  
ธรรม ยอมไมลวงกันและกัน...เม่ือละอวิชชา   ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวย  
สามารถแหงญาณ  ยอมไมลวงกันและกัน . . . เมื่อละอวิชชา  ธรรมท้ังหลาย 
ที่เกิดดวยสามาร    ความปราโมทย   ยอมไมลวงกันและกัน . . . เมื่อละ 
นิวรณทั้งหลาย     ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถปฐมฌาน     ยอมไม 
ลวงกันและกัน ... เม่ือละวิตกและวิจารธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถ  
ทุติยฌาน    ยอมไมลวงกันและกัน. . .เมื่อละปติ     ธรรมทั้งหลายท่ีเกิด 
ดวยสามารถตติยฌาน       ยอมไมลวงกันและกัน . . . เมื่อละสุขและทุกข 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถจตุตถฌาน    ยอมไมลวงกันและกัน . . . 
เมื่อละรูปสัญญา  ปฏิฆสัญญา  นานตัตสัญญา    ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวย 
สามารถอากาสานัญจายตนสมาบัติ       ยอมไมลวงกันและกัน . . . เมื่อละ 
อากาสานัญจายตนสัญญา     ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถวิญญาณัญ- 
จายตนสมาบัติยอมไมลวงกันและกัน. . . เมื่อละวิญญาณัญจายตนสัญญา 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถอากิญจัญญายตนสมาบัติ   ยอมไมลวงกัน 
และกัน ... เม่ือละอากิญจัญญายตนสัญญา        ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวย 
สามารถเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   ยอมไมลวงกันและกัน...เม่ือ 
ละนิจสัญญา     ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอนิจจานุปสนา   ยอม 
ไมลวงกันและกัน ...เมื่อละสุขสัญญา   ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถ  
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ทุกขานุปสนา     ยอมไมลวงกันและกัน...เมื่อละอัตตสัญญา    ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถอนัตตานุปสนา      ยอมไมลวงกันและกัน...  
เมื่อละความเพลิดเพลิน       ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถนิพพิทานุ- 
ปสนา     ยอมไมลวงกันและกัน...เมื่อละราคะ     ธรรมทั้งหลายท่ีเกิด 
ดวยสามารถวิราคานุปสนา   ยอมไมลวงกันและกัน ...เมื่อละมนสัญญา  
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถขยานุปสนา   ยอมไมลวงกันและกัน... 
เมื่อละสมุทัย    ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถนิโรธานุปสนา   ยอมไม 
ลวงกันและกัน ...เมื่อละความถือม่ัน    ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถ 
ปฏินิสสัคคานุปสนา    ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอายูหนะ -  การ 
ทําความเพียรเพื่อประโยชนแกสังขาร    ธรรมท้ังหลายที่เกิดดวยสามารถ 
วยานุปสนา    ยอมไมลวงกันและกัน... เมื่อละธุวสัญญา - ความสําคัญ 
วายั่งยืน    ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถวิปริณามานุปสนา    ยอมไม 
ลวงกันและกัน ...เมื่อละนิมิต   ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถอนิมิต- 
ตานุปสนา  ยอมไมลวงกันและกัน ...เม่ือละปณิธิ   ธรรมทั้งหลายท่ีเกิด 
ดวยสามารถอัปปณิหิตานุปสนา     ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอภิ- 
นิเวส - ความยึดมั่นวามีตัวตน        ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถ 
สุญญตานุปสนา       ยอมไมลวงกันและกัน ...เมือ่ละสาราทานาภินิเวส  
- ความยึดมั่นดวยการถือวาเปนแกนสาร     ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวย 
สามารถอธิปญญาธรรมวิปสสนา - ความเห็นแจงซ่ึงธรรมดวยปญญาอัน  
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ยิ่ง     ยอมไมลวงกันและกัน ... เม่ือละสัมโมหาภินิเวส - ความยึดมั่น   
ดวยความหลงใหล     ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถยถาภูตญาณทัสนะ 
ยอมไมลวงกันและกัน...เมื่อละอาลยาภินิเวส -  ความยึดมั่นดวยความ 
อาลัย    ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถอาทีนวานุปสนา   ยอมไมลวง 
กันและกัน ...เมื่อละอัปปฏิสังขา - ความไมพิจารณา    ธรรมทั้งหลาย  
ที่เกิดดวยสามารถปฏิสังขานุปสนา     ยอมไมลวงกันและกัน...เมื่อละ 
สัญโญคาภินิเวส - ความยึดมั่นดวยกิเลสเครื่องประกอบสัตว   ธรรมท้ัง 
หลายที่เกิดดวยสามารถวิวัฏฏนานุปสนา - ความตามเห็นกามเปนเครื่อง 
ควรหลีกไป     ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละกิเลสท่ีต้ังอยูรวมกันกับ 
ทิฏฐิ    ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถโสดาปตติมรรค   ยอมไมลวงกัน 
และกัน ... เม่ือละกิเลสอยางหยาบ       ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยสามารถ 
สกทาคามิมรรค      ยอมไมลวงกันและกัน . . . เมื่อละกิเลสอยางละเอียด 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยความสามารถอนาคามิมรรค       ยอมไมลวงกัน 
และกัน . . .เม่ือละกิเลสทั้งปวง    ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดดวยสามารถอรหัต- 
มรรค   ยอมไมลวงกันและกัน   เพราะฉะนั้น   ชื่อวาภาวนา   ดวยอรรถ 
วาธรรมทั้งหลายท่ีเกิดดวยความไมลวงกันและกัน       ชื่อวาภาวนา 
ดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในภาวนาน้ันไมลวงกันและกัน    อยาง 
นี้. 
           [๗๔]  ชื่อวาภาวนา     ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน 
อยางเดียวกันอยางไร.  
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          เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะ      อินทรีย  ๕   มีกิจเปนอยาง 
เดียวกันดวยสามารถเนกขัมมะ   เพราะฉะนั้น  ชื่อวาภาวนา  ดวยอรรถ   
วาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน   เมื่อละพยาบาท   อินทรีย  ๕ 
มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถความไมพยาบาท  ฯลฯ  เมื่อละกิเลส 
ทั้งหมด     อินทรีย ๕    มกีิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถอรหัตมรรค 
เพราะฉะนั้น   ชื่อวาภาวนา  ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยาง 
เดียวกัน      ชื่อวาภาวนา     ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยาง 
เดียวกัน   อยางนี้.   
            [๗๕]  ชื่อวาภาวนา     ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอัน 
สมควรแกธรรมนั้น ๆ   อยางไร ? 
          พระโยคาวจรเม่ือละกามฉันทะ     ยอมนําไปซ่ึงความเพียรดวย 
สามารถเนกขัมมะ   เพราะฉะนั้น   ชื่อวาภาวนา   ดวยอรรถวานําไปซ่ึง 
ความเพียรอันสมควรแกธรรมนั้น ๆ    เมื่อละพยาบาท    ยอมนําไปซ่ึง 
ความเพียรดวยสามารถความไมพยาบาท     ฯลฯ     เมื่อละกิเลสท้ังปวง 
ยอมนําไปซ่ึงความเพียรดวยสามารถอรหัตมรรค    เพราะฉะนั้น   ชื่อวา 
ภาวนา  ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรมนัน้ ๆ  ชื่อวา 
ภาวนา       ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันสมควรแกธรรมน้ัน  ๆ 
อยางนี้.  
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           [๗๖]ชื่อวาภาวนา   ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก   อยางไร ?   
          เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะ     ยอมเสพเปนอันมากซึ่งเนก- 
ขัมมะ    เพราะฉะน้ัน   ชือ่วาภาวนา   ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก  เมื่อ 
ละพยาบาทยอมเสพเปนอันมากซ่ึงความไมพยาบาท  ฯลฯ  เมื่อละกิเลส  
ทั้งปวง  ยอมเสพเปนอันมากซึ่งอรหัตมรรค   เพราะฉะนั้น    ชื่อวาภาวนา 
ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก  ชื่อวาภาวนา  ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก 
อยางนี้    ภาวนา ๙ ประการนี้. 
          พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูป    ชื่อวาเจริญภาวนา     พิจารณา 
เห็นเวทนา . . . พิจารณาเห็นสัญญา. . . พิจารณาเห็นสังขาร . . .พิจารณา 
เห็นวิญญาณ . . .พิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   พิจารณาเห็นชราและมรณะ   
. . . พิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยอรรถวาเปนที่   ชื่อวา 
เจริญภาวนา    ธรรมใด  ๆ   เปนธรรมอันเจริญแลว   ธรรมน้ัน ๆ  ยอมมี 
กิจเปนอยาเดียวกัน    ชือ่วาญาณ    ดวยอรรถวารูธรรมนั้น  ๆ    ชื่อวา 
ปญญา  ดวยอรรถวารูชัด   เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา   ปญญาความ 
ทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว   คือ   เครื่องรูชัดซึ่งธรรมที่ไดสดับมาแลว 
วา   ธรรมเหลาน้ีควรเจริญ   ชื่อวาสุตมยญาณ. 
                                     จบ   จตุตถภาณวาร  
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                                  อรรถกถาภาเวตัพพนิทเทส   
           [๖๗]พึงทราบวินิจฉัยในภาเวตัพพนิทเทส   ดังตอไปนี้   บทวา 
กายคตาสติ   ไดแก   สติสัมปยุตดวยการมนสิการถึงอานาปานสติ   อิร-ิ 
ยาบถ  ๔  อิรยิาบถเล็กนอย   อาการ ๓๒   ธาตุ  ๔  ปาชา   ๙    และการ 
กําหนดส่ิงเปนปฏิกูล  ทานกลาวไวแลวในสูตรอันวาดวยกายคตาสติและ 
สัมปยุตดวยรูปฌานตามสมควร.   สตินั้นทานกลาววา   กายคตา   เพราะ 
ไป   คือ   เปนไปในกายเหลาน้ัน.  
          บทวา   สาตสหคตา - สติสหรคตดวยความสําราญ  ไดแก  ถึง 
ภาวะมีเกิดข้ึนครั้งเดียวเปนตนกับดวยความสําราญ   กลาวคือ  การเสวย 
สุขอันหวานช่ืน.  สหคตะศัพทปรากฏในชินวจนะลงในอรรถ ๕ ประการ 
คือ   ในตัพภาวะ - ความกําหนัดดวยความพอใจ  ๒     ในโวกณิณะ- 
ความเจือ  ๑    ในอารัมมณะ -  อารมณ    ๑   ในนสิสยะ  -   นสิัย  ๑ 
ในสังสัฏฐะ - ความเกี่ยวของ ๑. 
          ปรากฏในอรรถรา  ตัพพภาวะ    ดังในบทน้ีวา    ยาย   ตณฺหา  
โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา - ตัณหาทําใหเกิดภพใหมสหรคตดวย 
นันทิราคะ,   อธิบายวา   เปนความกําหนัดดวยความพอใจ.    ปรากฏใน 
อรรถวา   โวกิณณะ    ดังในบทน้ีวา   ยา   ภกิฺขเว   วีมสา  โกสชฺช- 
สหคตา  โกสชฺชสมิปยุตฺตา -  วิมังสา    สหรคตดวยโกสัชชะ   สมัป- 
ยุตดวยโกสัชชะ,   อธิบายวา  วีมังสาเจือดวยโกสัชชะเกิดข้ึนในระหวาง ๆ.   
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ปรากฏในบทวา   อารมัมณะ   ดังในบทน้ีวา   ลาภี  โหติ  รูปสหคตาน   
วา  สมาปตฺตีน  อรูปสหคตาน   วา  สมาปตฺตีน - ผูไดสมาบัติสหรคต  
ดวยรูป  หรอืสหรคตดวยอรูป,  อธิบายวา   สมาบัติอันมีรูปเปนอารมณ 
และมีอรูปเปนอารมณ.    ปรากฏในอรรถวา    นิสสยะ    ดังในบทน้ีวา 
อฏ ิกสฺญาสหคต   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ - ภิกษุเจริญสติสัมโพช- 
ฌงค   หรคตดวยอัฏฐิกสัญญา,   อธิบายวา  เจริญอัฏฐิกสัญญา   อันมี 
อัฏฐิกสัญญานอนเน่ืองอยูในสันดานเปนอันไดเฉพาะแลว.    ปรากฏใน  
อรรถวา   สังสัฏฐะ   ดังในบทน้ีวา   อทิ  สุข  อิมาย  ปติยา  สหคต  
โหติ   สหชาต  สมิปยุตฺต - สุขนี้สหรคต   คือเกิดรวม  คือสัมปยุตดวย 
ปตินี้,    อธิบายเกี่ยวของกัน.    แมในบทน้ี   ทานก็ประสงคเอาความ 
เกี่ยวของกัน.  เพราะสติเกี่ยวของดวยความสําราญ   ทานกลาววา  สาต- 
สหคตา - สหรคตดวยความสําราญ. 
          จริงอยู     สติเกี่ยวของดวยความสําราญน้ัน    เวนจตุตถฌานใน 
ฌานท่ีเหลือยอมเปน  สาตสหคตา -  สหรคตดวยความรําราญ,  แมเม่ือ 
สติสหรคตดวยอุเบกขามีอยู   โดยมากทานก็กลาววา  สาตสหคตา,  อีก 
อยางหน่ึง   เพราะจตุตถฌานเปนมูลของปุริมฌานเปนอันทานกลาวถึง 
สติหรคตดวยอุเบกขาบาง    เพราะสหรคตดวยความสําราญ,     ก็เม่ือ 
ความสุขมีอยูดวยอุเบกขา   สติจึงเปน   สาตสหคตา   เพราะพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไวแลว    ดวยเหตุนั้นจึงเปนอันทานกลาวถึงสติสัมปยุต 
ดวยจตุตถฌานดวย.  
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          บทวา    สมโถ จ   วปิสฺสนา   จ -  สมถะและวิปสสนา. ชือ่วา 
สมถะ   เพราะยังธรรมที่เปนขาศึก  มีกามฉันทะเปนตนใหสงบ   คือให 
หมดไป     สมถะน้ีเปนชื่อของสมาธิ.   ชื่อวา   วิปสสนา     เพราะเห็น   
ธรรมโดยอาการหลายอยาง  โดยมีความเปนของไมเที่ยงเปนตน    วิปส- 
สนานี้เปนชื่อของปญญา.   ในสองบทน้ี    ในทสตุตรปริยายสูตร  ทาน 
กลาววา    เปนบุพภาค,    และในสังคีติปริยายสูตร   ทานกลาววา   เจือ 
ดวยโลกิยะและโลกุตระ.  
           บทวา   ตโย  สมาธ ี -  สมาธิ ๓  ไดแก   สมาธิมีวิตกไมมีวิจาร  ๑ 
สมาธิไมมีวิตกมีเพียงวิจาร   ๑   สมาธิไมมีทั้งวิตกไมมีทั้งวิจาร  ๑.   สมาธิ 
พรอมดวยวิตกเปนไปดวยอํานาจสัมปยุตธรรม      ชื่อวา    สวติกฺโก, 
สมาธิพรอมดวยวิจาร   ชือ่วา  สวิจาโร.   สมาธินั้น   เปนขณิกสมาธิ- 
สมาธิชั่วขณะ  เปนวิปสสนาสมาธิ - สมาธิเห็นแจง  เปนอุปจารสมาธ-ิ 
-  สมาธิเฉียด ๆ ปฐมัชฌานสมาธิ - สมาธิในปฐมฌาน. ชื่อวา อวิตกฺโก   
เพราะสมาธิไมมีวิตก    ชือ่วา  วิจารมตฺโต   เพราะในวิตกวิจาร    สมาธิ 
มีเพียงวิจารมีประมาณย่ิง,   อธิบายวา    สมาธิไมถึงการประกอบรวมกัน 
กับวิตกย่ิงกวาวิจาร.    ในปญจกนัย    สมาธินั้นเปนสมาธิในทุติยฌาน, 
สมาธิเวนทั้งสองอยางนั้น  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร.   สมาธินั้น   ในจตุกนัย  
เปนรูปาวจรสมาธิ   มีทุติยฌานเปนตน,   ในปญจกนัยเปนรูปาวจรสมาธิ 
มีตติยฌานเปนตน.   สมาธิแมทั้ง ๓ เหลาน้ี    ก็ยังเปนโลกิยะอยูนั่นเอง. 
ในสังคีติปริยายสูตร   ทานกลาวถึงสมาธิ  ๓ แมอยางอ่ืนอีก  คือ สฺุต-  
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สมาธิ -  สมาธิวางจากราคะ   โทสะ   โมหะ   อนมิตฺิตสมาธิ  -  สมาธิ   
ไมมีราคะ  โทสะ  โมหะเปนนิมิต   อปฺปณิหิตสมาธิ๑- สมาธิหาราคะ 
โทสะ     โมหะเปนที่ต้ังมิได    ดวยเหตุนั้นในที่นี้    ทานไมประสงคเอา 
สมาธิเหลาน้ัน.  
          บทวา   จตฺตาโร  สติปฏานา - สติปฏฐาน  ๔  ไดแก  กายานุ- 
ปสสนาสติปฏฐาน  ๑    เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ๑    จิตตานุปสสนา 
สติปฏฐาน   ๒  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  ๑.    พระโยคาวจรผูกําหนด 
กาย   โดยวิธ ี ๑๔ อยาง   ในสวนเบื้องตน   พึงทราบวา   เปนกายานุ- 
ปสสนาสติปฏฐาน. 
            พระโยคาวจรผูกําหนดเวทนา    โดยวิธี ๙ อยาง     พึงทราบวา 
เปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน. 
            พระโยคาวจรผูกําหนดจิต  โดยวิธี  ๑๖ อยาง  พึงทราบวา   เปน 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน. 
           พระโยคาวจรผูกําหนดธรรม     โดยวิธี  ๕ อยาง      พึงทราบวา 
เปนธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน. 
           ในทีน่ี้ทานไมประสงคเอาโลกุตรธรรม. 
           บทวา   ปฺจงฺคิโก   สมาธิ - สมาธิมีองค  ๕  ไดแก    สมาธิ 
ในจตุตถฌาน.   องค  ๕  คือ  ปติผรณตา - ปติซาบซาน  ๑  สขุผรณตา 
-  ความสุขซาบซาน  ๑  เจโตผรณตา -  จิตซาบซาน  ๑  อาโลกผรณตา 
-  แสงสวางแผซาน  ๑   ปจจเวกขณนิมิต - การพิจารณาเปนนิมิต ๑. 
 ๑. ที. ปา. ๑๑/๒๒๘.  
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                 ปญญาในฌาน  ๒  ชื่อวา  ปติผรณตา   เพราะแผปติเกิดข้ึน.  
                  ปญญาในฌาน  ๓   ชื่อวา   สขุผรณตา   เพราะแผสุขเกิดข้ึน. 
                 เจโตปริยปญญา - ปญญากําหนดรูจิต    ชื่อวา    เจโตผรณตา  
เพราะแผจิตแกคนอ่ืนเกิดข้ึน.   
                 ทิพจักขุปญญา -  ปญญาเกิดจากตาทิพย  ชื่อวา  อาโลกผรณตา 
เพราะแผแสงสวางเกิดข้ึน. 
                 ปจจเวกขณญาณ   ชื่อวา  ปจจเวกขณนิมิต.   แมขอน้ีทาน 
ก็กลาวไววา  ปญญาในฌาน ๒  ชื่อวา    ปติผรณตา,   ปญญาในฌาน  ๓ 
ชื่อวา    สุขผรณตา,    ปรจิตตปญญา   ชื่อวา   เจโตผรณตา,   ทิพจักขุ 
ปญญา   ชื่อ   อาโลกผรณตา,   ปจจเวกขณญาณของผูออกจากสมาธินั้น 
ชื่อวา   ปจจเวกขณนิมิต. 
          ปจจเวกขณญาณน้ัน   ทานกลาววา    เปนนมิิต   เพราะถอืเอา 
อาการท่ีเปนไปของผูออกจากสมาธิแลว. 
          อน่ึง  ในสมาธิมีองค  ๕  นั้น   ปติผรณตา   สุขผรณตา   ดุจเทา 
ทั้งสอง,    เจโตผรณตา   อาโลกผรณตา    ดุจมือท้ังสอง,    จตุตถฌาน 
มีอภิญญาเปนบาท  ดุจมัชฌิมกาย - กายในทามกลาง   ปจจเวกขณนิมิต 
ดุจศีรษะ.         ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระแสดงสัมมาสมาธิมี 
องค ๕  เปรียบบุรุษผูสมบูรณดวยอวัยวะนอยใหม. 
           บทวา   ฉ  อนุสฺสติฏานานิ - อนุสติ . สตินัน่แล  เพราะ 
เกิดข้ึนบอย ๆ   จึงเรียกวา   อนุสติ,   สติสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวย  
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ศรัทธา     เพราะเปนไปในฐานะที่ควรเปนไป    ชือ่วา      อนุสติก็มี,   
อนุสตินั่นแล   ชื่อวา   อนสุติฏฐานะ  เพราะเปนฐานแหงปติเปนตน. 
        อนุสติ  ๖    เปนไฉน ?  อนุสติ  ๖   คือ    พุทธานุสติ   ๑  
ธัมมานุสติ  ๑  สังฆานุสติ  ๑  สีลานสุติ  ๑  จาคานุสติ  ๑  เทวตานุสติ ๑. 
         บทวา    โพชฌงฺคา    คือ    เพ่ือการตรัสรู,    หรือองคแหงการ 
ตรัสรู.  ทานอธิบายไววา   พระอริยสาวกยอมตรัสรูดวยธรรมสามัคคี 
ไดแก   สติ  ธรรมวิจยะ  วีริยะ  ปติ  ปสสัทธิ   สมาธิ  และอุเบกขา  อันเปน 
ปฏิปกษตออันตรายไมนอย    มีความหดหู    ฟุงซาน   ติดแนน    สะสม 
กามสุขัลลิกานุโยค    อัตกลิมถานุโยค   อุจเฉททิฏฐิ    สัสสติทิฏฐิ   การ 
ยึดมั่นเปนตน   อันเกิดข้ึนในขณะแหงโลกุตรมรรค    ดวยเหตุนั้นทาน 
จึงกลาววา   โพธิ,  บทวา  พุชฺฌติ   ยอมต่ืน   ไดแก   ลุกจากหลบั 
อันเปนสันดานกิเลส,   หรือแทงตลอดอริยสัจ ๔.    หรือทํานิพพานให 
แจง,    องคแหงการตรัสรู   กลาวคือ    ธรรมสามัคคีนั้น   ชื่อวา   โพช- 
ฌังคา  บาง    ดุจองคฌานและองคมรรคเปนตน.    อริยสาวกตรัสรูดวย 
ธรรมสามัคคีมีประการดังกลาวแลว   ทานเรียกวา โพธิ,  องคแหง  โพธิ 
นั้น  ชื่อวา  โพชฌังคา   ดจุองคแหงเสนาและองคแหงรถเปนตน.  ดวย 
เหตุนั้น   พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา   องคแหงบุคคลผูตรัสรู   ชื่อวา 
โพชฌังคา.    อีกอยางหนึ่ง    พึงทราบอรรถแหงโพชฌงค    โดยนัยมี  
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อาทิวา   บทวา  โพชฺฌงฺคา  ชื่อวา  โพชฌงคดวยอรรถวากระไร  ?   ชื่อวา 
โพชฺฌงฺคา   เพราะอรรถวา   ยอมเปนไปเพ่ือการตรัสรู    
           บทวา   อริโย  อฏฐงฺคิโก   มคฺโค - อริยมรรคมีองค  ๘   ชือ่วา 
อริยะ   เพราะไกลจากกิเลสที่ถูกฆาดวยมรรคนั้น  ๆ   เพราะทําความเปน 
อริยะ  และเพราะทําใหไดอริยผล.   มรรคมีองค ๘  ชื่อวา  อัฏฐงัคิกะ. 
มรรคมีองค ๘ นั้นดุจเสนามีองค ๔,  เพียงองคเทานั้นดุจดนตรีมีองค ๕, 
พนไปจากองคแลวยอมไมมี.    องคมรรคคือโพชฌงคเปนโลกุตระ,   แม 
สวนเบื้องตนก็ยอมไดโดยปริยายแหงทสุตตรสูตร. 
          บทวา  นว  ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ - องคเปนประธานแหงความ 
บริสุทธิ์   ๙   ไดแก    สลีวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์แหงศีล    เปนองค   เปน 
ประธานแหงความบริสุทธิ์  ๑   จิตตวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์แหงจิต   เปน 
องคเปนประธานแหงความบริสุทธิ์  ๑   ทฏิฐิวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์แหง 
ทิฏฐิ   เปนองคเปนประธานแหงความบริสุทธิ์   ๑   กังขาวิตรณวิสุทธิ- 
ความบริสุทธ์ิแหงญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย         เปนองคเปน 
ประธานแหงความบริสุทธิ์  ๑        มคัคามัคคญาณทัสนวิสุธิ -  ความ 
บริสุทธิ์แหงญาณเปนเครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง   เปนองคเปนประ- 
ธานแหงความบริสุทธิ์  ๑    ปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์แหง 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๕๗.  
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ญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติเปนองคเปนประธานแหงความบริสุทธิ์   ๑   
ญาณทัสนวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์แหงญาณทัสนะ     เปนองคเปน 
ประธานแหงความบริสุทธิ์   ๑  ปญญาวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์แหงปญญา  
เปนองคเปนประธานแหงความบริสุทธิ์  ๑  วิมุตติวิสุทธิ - ความบริสุทธิ์  
แหงวิมุตติ  เปนองคเปนประธานแหงความบริสุทธิ์๑  ๑. 
           บทวา   สีลวิสุทฺธิ   ไดแก   จตุปาริสุทธิศีล   อันสามารถใหถึง 
ความหมดจด.   สลีวิสุทธินั้น   ชําระมลทิน   คือ   ความเปนผูทุศีล. 
          บทวา   ปาริสุทธิปธานิยงฺค   คือองค   เปนประธานสูงสุดแหง 
ความเปนผูบริสุทธิ์. 
           บทวา   จิตฺตวิสุทฺธิ   ไดแก    สมาบัติ  ๘  อันคลองแคลว   เปน 
ปทัฏฐานแหงวิปสสนา. 
            บทวา    ทิฏฐิวิสทฺุธิ     คือ    การเห็นนามรูปพรอมดวยปจจัย. 
ทิฏฐิวิสุทธินั้น  ชําระมลทิน  คือ  สัตวทิฏฐิ - ความเห็นวาเปนสัตวใหหมดจด. 
          บทวา    กงฺขาวิตรณวสุทฺธิ   คือ   ความรูปจจยาการ.    พระ- 
โยคาวจรเมื่อเห็นวาธรรมทั้งหลาย       ยอมเปนไปดวยสามารถปจจัยใน 
อัทธา - กาลอันยืดยาว ๓   ดวยกังขาวิตรณวิสุทธินั้น   ขามมลทิน   คือ 
ความสงสัย ๗ ในอัทธาแม  ๓  ยอมบริสุทธิ์. 
๑. ที. ปา. ๑๑/๔๕๖.  
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                  บทวา มคฺคามคฺคณาณทสฺสนวิสุทฺธิ  ไดแก  วิปสสนูปกิเลส ๑๐ 
คือ :- 
                โอภาส - แสงสวาง  ๑    
                 ญาณ - ความรู ๑ 
                 ปติ - ความอ่ิมใจ ๑ 
                 ปสสัทธิ - ความสงบ ๑ 
                 สขุ - ความสุข  ๑  
                 อธิโมกข - ความนอมใจเชื่อ ๑ 
                 ปคคหะ - ความเพียร  ๑ 
                 อปุฏฐาน - ความต้ังมั่น  ๑  
                 อุเบกขา -  ความวางเฉย ๑  
                 นกิันติ - ความใคร ๑ 
                 เกิดข้ึนในขณะ  อุทยัพพยานุปสสนา - พิจารณาเห็นความเกิด  
และความดับ,  มิใชทาง,    อุทยัพพยญาณปฏิบัติไปตามวิถี    เปนทาง 
ดวยเหตุนั้นชื่อวา  มัคคามัคคญาณ - ญาณในทางและมิใชทาง   ดวย  
ประการฉะน้ีจึงยังมลทินอันมิใชทางใหหมดจดดวยญาณน้ัน.  
                บทวา   ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ   ไดแก    วิปสสนาญาณ 
๙  เหลาน้ี   คือ :- 
                 อทุยัพพยานุปสนาญาณ  - ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้ง 
ความดับ ๑  
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                 ภงัคานุปสนาญาณ - ปรีชาคํานึงเห็นความดับ ๑   
                 ภยตูปฏฐานานุปสนาญาณ - ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏ 
เปนของนากลัว  ๑  
                 อาทีนวานุปสนาญาณ - ปรีชาคํานึงเห็นโทษ  ๑ 
                 นพิพิทานุปสนาญาณ - ปรีชาคํานึงถึงดวยความเบื่อหนาย ๑   
                 มญุจิตุกัมยตาญาณ - ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย  ๑ 
                 ปฏิสังขานุปสนาญาณ - ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง ๑   
                 สงัขารุเปกขาญาณ  -   ปรชีาคํานึงดวยความวางเฉยในสังขาร ๑ 
                 สจัจานุโลมิกญาณ - ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกกําหนดรูอริย- 
สัจ ๑. 
วิปสสนาญาณเหลาน้ัน   ยอมชําระมลทินมีความสําคัญวาเท่ียงเปนตน. 
                 บทวา   าณทสฺสนวิสุทฺธิ     ไดแก   ปญญาในอริยมรรค  ๔. 
อริยมรรคปญญาน้ัน      ยอมชําระมลทินคือกิเลสที่ถูกฆาดวยมรรคของ 
ตน ๆ  โดยเด็ดขาด. 
                  บทวา  ปฺุาวิสุทฺธิ   ไดแก  ปญญาในอรหัตผล. 
                  บทวา   วิมุตฺตีวิสุทฺธิ  ไดแก   วิมุตติในอรหัตผล. 
                  บทวา   ทส  กสิณายตนานิ - กสิณ  ๑๐  ทานกลาวถึงกสิณ ๑๐ 
ไวอยางนี้   คือ  ทานหน่ึงรูพรอมปฐวีกสิณ  เบื้องบน   เบื้องลาง   เบ้ือง   
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ขวาง   ไมมสีอง   ไมมีประมาณ,    ทานหน่ึงรูพรอมอาโปกสิณ   ฯลฯ   
ทานหน่ึงรูพรอมเตโชกสิณ.    ทานหนึ่งรูพรอมวาโยกสิณ.    ทานหน่ึง 
รูพรอมนีลกสิณ.    ทานหน่ึงรูพรอมปตกสิณ.   ทานหน่ึงรูพรอมโลหิต 
กสิณ.     ทานหน่ึงรูพรอมโอทาตกสิณ.    ทานหนึ่งรูพรอมอากาสกสิณ. 
ทานหน่ึงรูพรอมวิญญาณกสิณ    เบื้องบน   เบื้องตํ่า   เบื้องขวาง  ไมม ี 
สอง    ไมมปีระมาณ๑.    ชื่อวา   กสิณ    เพราะอรรถวาแผไปท่ัว,    อีก 
อยางหน่ึงชื่อวา   อายตนะ   เพราะอรรถวาเปนเขต    หรือเปนทีต้ั่งของ 
ธรรมอันมีกสิณน้ันเปนอารมณ. 
          บทวา   อุทฺธ   คือ   มุงเฉพาะทองฟาเบ้ืองบน.    บทวา   อโธ  
คือ   มุงเฉพาะภาคพ้ืนเบื้องลาง. 
          บทวา  ติริย  คือ กําหนดไวโดยรอบดุจบริเวณของพ้ืนที่.  เพราะ 
บางทานเจริญกสิณเบื้องบน,      บางทานเบื้องตํ่า,       บางทานโดยรอบ 
หรือวาแมทานหนึ่งประสงคจะเห็นรูป  ดุจประสงคจะเห็นแสงสวาง  ยอม 
ขยายออกไปอยางนี้ดวยเหตุนั้น ๆ.      ดังท่ีทานกลาวไววา    ทานหน่ึงรู 
พรอมปฐวีกสิณ   เบื้องบน   เบื้องลาง   เบื้องขวาง. 
          บทวา   อทฺวย   นี้   ทานกลาวเพ่ือไมใหกสิณอยางหน่ึงถึงความ 
เปนอยางอ่ืน.   ปฐวีกสิณยอมเปนปฐวีกสิณเทาน้ัน   ปฐวีกสิณน้ันไมมี 
๑. อ. ทสก. ๒๔/๒๕  
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กสิณอ่ืนปะปนเหมือนเมื่อคนลงไปสูน้ํา   นาเทาน้ันยอมมีในทิศทั้งปวง   
มิใชอ่ืน.  ในบทท้ังปวงมีนัยอยางนี้. 
          บทวา  อปฺปมาณ  นี้   ทานกลาวดวยอํานาจการแผไปของกสิณ 
นั้นๆ  ไมมีกาํหนด.   จริงอยู   กสิณน้ัน   เมื่อแผไปทางใจ   ชือ่วา   แผ 
ไปท่ัว,    มิไดกําหนดวา   นี้เปนเบื้องตน   นี้เปนทามกลาง   ของกสิณ 
นั้น.  
          บทวา   อากาสกสณิ   ไดแก    อากาศท่ีเพิกกสิณ   และอากาศ 
กสิณท่ีกําหนดไว. 
          บทวา   วิฺาณกสณิ   ไดแก    วิญญาณอันเปนไปในอากาศ 
ที่เพิกกสิณ.  ในวิญญาณกสิณน้ัน   พึงทราบความเปนเบื้องบน   เบื้อง 
ลาง  เบ้ืองขวาง  ในอากาศท่ีเพิกกสิณ   ดวยอํานาจกสิณ   ในวิญญาณ 
อันเปนไปแลว    ในวิญญาณกสิณน้ัน    ดวยอํานาจอากาศท่ีเพิกกสิณ, 
พึงทราบดวยสามารถกสิณน้ัน    เพราะแมอากาสกสิณท่ีกําหนดไวก็ควร 
เจริญดังน้ีบาง. 
           ๖๘]  บัดนี้   ทานพระสารีบุตร  เมื่อจะแสดงประเภทของภาวนา 
จึงกลาวบทมีอาทิวา   เทฺว   ภาวนา - ภาวนา ๒. 
          พึงทราบวินิจฉัยในบทวา   เทฺว   ภาวนา    ดังตอไปนี้    วัฏฏะ 
ทานกลาววา    โลก    เพราะอรรถวาแตกสลายไป.    ชื่อวา    โลกิยา 
เพราะอรรถวาประกอบแลวในโลก ดวยความเกี่ยวเนื่องกันในวัฏฏะน้ัน,  
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การเจริญธรรมอันเปนโลกิยะ    ชื่อวา    โลกิยา.    แมทานจะกลาววา 
การเจริญธรรมโดยโวหารก็จริง,   ถึงดังน้ัน    ก็ไมมีการเจริญแยกออก  
จากธรรมเหลาน้ัน.   เพราะทานเจริญธรรมเหลาน้ันนั่นเอ   จึงเรียกวา  
ภาวนา.    บทวา    อุติติณฺณา    แปลวา   ขาม.   ชือ่วา   โลกุตฺตรา 
เพราะอรรถวา   ขามไปจากโลกดวยความไมเกี่ยวของโลก.  
           ชื่อวา   รูปาวจรา   เพราะอรรถวา   ทองเท่ียวไปในรูปอันไดแก 
รูปภพ. 
            กุสล  ศัพท  ในบทวา  รูปาวจรกุสลาน   นี้   ยอมปรากฏใน 
ความไมมีโรค  ไมมีโทษ   ฉลาดและสขุวิบาก.  ปรากฏในความไมมีโรค 
ในบทมีอาทิวา   กจฺจิ  นุ  โภโต  กุสล,  กจฺจิ  โภโต  อนาม๑ย - พระ- 
คุณเจาสบายดีหรือ,   มีอนามัยดีหรือ.   ปรากฏในความไมมีโทษ  ในบท 
มีอาทิอยางนี้วา   ขาแตทานผูเจริญ   กก็ายสมาจารเปนกุศล   เปนไฉน ? 
มหาบพิตรกายสมาจารไมมีโทษ๒แลเปนกุศล   และในบทมีอาทิวา  ขาแต 
ทานผูเจริญ    ขออ่ืนยังมีอยูอีก   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมใน 
กุศลธรรม๓   นั่นเปน    อนุตริยะ      ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.   ปรากฏใน 
ความฉลาด    ในบทมีอาทิวา     ขาแตราชกุมาร     พระองคเปนผูฉลาด 
ทรงสําคัญสวนนอยใหญของรถเปนอยางไร,๔  และในบทมีอาทิวา  หญิง 
มีความสามารถ  มีความสําเหนียก  เปนหญิงฉลาด  การฟอนและการ 
๑. ขุ.ชา. ๒๗/๒๑๓๓.   ๒. ม.ม. ๑๓/๕๕๔.   ๓. ที.ปา. ๑๑/๗๕. 
๔. ม.ม. ๑๓/๙๕.  
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ขับรอง.๑    ปรากฏในสุขวิบาก   ในบทมีอาทิวา   บุญน้ียอมเจริญอยางน้ี  
เพราะเหตุการสมาทานกุศลธรรม๒  และในบทอาทิวา   เพราะทํา   คือ 
สะสมกุศลธรรม.๔ กุสล   ศัพท   ในทีน่ี้  ยอมสมควรแมในความไมมี 
โรค   แมในความไมมีโทษ   แมในสขุวิบาก.   กใ็นบทน้ี   มีอธิบายคํา  
ดังตอไปนี้    กุจฺฉิเต  ปาปเก   ธมฺเม  สลยนฺติ  จลยนฺติ    กมฺเปนฺติ  
วิทฺธ  เสนฺตีติ   กุสลา - ธรรมเหลาน้ี     ชื่อวา   กุสล  เพราะอรรถวา 
ปองกัน   ยอมทําใหหว่ันไหว   ยอมทําใหสะเทือน   ยอมกําจัดธรรมอัน 
ลามก   นาเกลียด.  อีกอยางหน่ึง  บาปธรรม   ชื่อวา   กุส   เพราะอรรถ 
วา  ยอมนอน   คือ  ยอมเปนไปโดยอาการอันนาเกลียด.  ชื่อวา   กุสล 
เพราะอรรถวา   ตัด    ทําลายกุสธรรมอันนาเกลียด     อันไดแกอกุศล 
เหลาน้ัน,    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  กุสล    เพราะทําส่ิงนาเกลียดใหนอย 
ใหสิ้นสุด  ไดแก   ญาณ.   ชื่อวา  กุสล  เพราะอรรถวา  พึงตัด  พึงยึด 
คือ  พึงใหเปนไปดวย   กสุ - ญาณนั้น.   อีกอยางหน่ึง  ชื่อวา   กุสล 
เพราะอรรถวา    กุศลแมเหลาน้ี    ยอมตัดฝายที่เปนสังกิเลสที่ถึงสวนท้ัง 
สอง   ทั้งท่ีเกิดและยังไมเกิด,   เหมือนหญาบาดมือ   อันถึงสวนทั้งสอง. 
เพราะฉะนั้น   จึงเหมือนหญาคาอันบุคคลตัด  ไดแก  การเจรญิรูปาวจร 
กุศลเหลาน้ัน.  ที่ชื่อวา   อรูปาวจร   เพราะทองเที่ยวไปในอรูป    อัน 
ไดแก  อรูปภพ.  ชื่อวา  ปริยาปนฺนา - การนับเนื่อง  เพราะอรรถวา 
๑. ขุ.ชา. ๒๘/๔๓๖.   ๒. ที.ปา. ๑๑/๓๓    ๓. อภิ.ส. ๓๔/๓๓๘.  
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นับเนื่อง    คือ    หยั่งลงภายใน    ในวัฏฏะเปนไปในภูมิ   ๓,   ที่ชื่อวา 
อปริยาปนฺนา - การไมนับเน่ือง   เพราะอรรถวา  ไมนับเนื่องในวัฏฏะ 
เปนไปในภูมิ ๓ นั้น   จึงเปน   โลกุตระ.    
           หากถามวา  เพราะเหตุไรทานจึงไมกลาวถึงการเจริญธรรมท่ีเปน 
กามาวจรกุศลเลา ?    ตอบวา     เพราะเม่ือการเจริญยังไมถึงข้ันอัปปนา 
ทานประสงคเอาการเจริญในอภิธรรม       ดังท่ีทานกลาวไวในอภิธรรม 
นั้นวา 
                    พระโยคาวจรไมไดสดับจากผูอื่น     ยอม 
         ไดเฉพาะซึ่งขันติ  ทิฏฐิ  รุจิ  มติุ - ความรู  เปกขะ- 
         ความเพง  ธัมมนิชฌานักขันติ - ขันติคือความเพง 
         ธรรม  อันเปนอนุโลมเห็นปานนี้   คือ  รูป  เวทนา 
         สัญญา  สังขาร   วญิญาณ  อันเปนกัมมสกตาญาณ 
         หรือสจัจานุโลมิกญาณ  ในกัมมายตนะ  สปิปายตนะ 
         วิทยฐานะ   อันจัดไวดวยโยคะ    เปนของไมเที่ยง 
         นี้ทานกลาววา    จนิตามยปญญา.     อกีอยางหนึ่ง 
         พระโยคาวจรไดสดับจากผูอื่น       ยอมไดซึ่งขันติ 
         ทิฏฐิ  รุจิ  มุติ  เปกขะ   ธมัมนิชฌานักขันติ    ใน 
         กัมมายตนะอันจัดไวดวยโยคะ  ฯลฯ  นี้ทานกลาววา  
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                 สตุมยปญญา.   ปญญาของผูเขาถึงแลวแมทั้งหมด 
                 เปนภาวนามยปญญา๑.  
                 สวนกามาวจรภาวนาน้ัน   พึงทราบวา   ทานไมเรียกวา  ภาวนา 
เพราะความท่ีแหงกามาวจรภาวนานั้น      มีอยูในระหวางอาวัชชนะและ 
ภวังค.  
                 ความท่ีอุปจารสมาธิและวิปสสนาสมาธิ        เปนบญุสําเร็จดวย 
ภาวนา   เปนอันสําเร็จแลวเพราะบุญท้ังหมดหย่ังลงภายในบุญกิริยาวัตถุ 
๓ อยาง.   แตในที่นี้ทานสงเคราะหภาวนาเขาในโลกิยภาวนานั่นเอง  
                พึงทราบในความท่ีรูปาวจรและอรูปาวจร     มี ๓ อยาง    ดังตอ 
ไปน้ี   บทวา    หีนา    คือ    ลามก.    ภาวนาในทามกลางแหงธรรมเลว 
และธรรมสูงสุด   ชื่อวา   มชฺฌา   ปาฐะวา   มชฺฌิมา   บาง.   ชื่อวา 
ปณีตา   เพราะอรรถวา   นําไปสูความเปนประธาน   ไดแก   สงูสุด  
                พึงทราบความท่ีภาวนาเปนสวนเลว    เปนสวนปานกลาง    และ 
เปนสวนประณีต     ดวยการรวบรวมมา.     เพราะวาในขณะรวบรวมมา 
ภาวนาที่เปนฉันทะ  วีริยะ  จิตตะ  วิมังสา  เลว   ชือ่วา   หีนา.   ภาวนา 
ที่เปนธรรมปานกลาง   ชื่อวา   มชฺฌมิา.   ภาวนาที่เปนประณีต   ชื่อวา 
ปณีตา.   อีกอยางหน่ึง   ภาวนาที่สัมปยุตดวยอินทรียออน  ชือ่วา  หีนา.  
๑. อภิ.วิ. ๓๕/๘๐๔.  
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ภาวนาที่สัมปยุตดวยอินทรียปานกลาง   ชื่อวา    มชฺฌิมา.    ภาวนาที่ 
สัมปยุตดวยอินทรียมีประมาณยิ่ง   ชือ่วา   ปณีตา.   ทานกลาวถึงความ 
ประณีตเทานั้น    เพราะภาวนาอันไมนับเนื่อง    ไมมีสวนเลวและสวน   
ปานกลาง.    ภาวนานั้น    ชื่อวา    ปณตีา    เพราะอรรถวาสูงสุดและ 
เพราะอรรถวาไมเดือดรอน.  
              ๖๙]ในปฐมภาวนาจตุกะ    มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
              บทวา   ภาเวติ ิ  ไดแก    พระโยคาวจรเมื่อแทงตลอดอยางนั้น ๆ 
ในขณะเดียวเทาน้ัน   ชื่อวา   ยอมเจริญอริยมรรค. 
              ในทุติยภาวนาจตุกะ   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
              บทวา    เอสนาภาวนา    ไดแก     ภาวนาในสวนเบื้องตนของ 
อัปปนา.    เอสนาภาวนาน้ัน    ทานกลาววา    เอสนา    เพราะเปนเหตุ 
แสวงหา   อัปปนา. 
              บทวา   ปฏิลาภภาวนา    ไดแก    อัปปนาภาวนา.    ปฏิลาภ 
ภาวนานั้น   ทานกลาววา   ปฏิลาภ   เพราะไดดวยการแสวงหาน้ัน. 
              บทวา   เอกรสาภาวนา   ไดแก    ภาวนาในเวลาประกอบความ 
เพียรของผูใครจะบรรลุ   ความเปนผูชํานาญในการไดเฉพาะ.   เอกรสา 
ภาวนานั้นมีรสเปนอันเดียวกันดวยวิมุตติรส   เพราะพนจากกิเลสนั้น ๆ 
ดวย   ปหานะ   นั้น ๆ  เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   เอกรสา.  
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          บทวา    อาเสวนาภาวนา   ไดแก    ภาวนาในเวลาบริโภคตาม 
ความชอบใจของผูบรรลุความชํานาญในการไดเฉพาะ.  อาเสวนาภาวนา   
นั้น   ทานกลาววา   อาเสวนา   เพราะอรรถวา  เสพหนัก.   แตอาจารย 
บางพวกพรรณนาไววา    อาเสวนาภาวนาเปน    วสีกรรม.    เอกรสา 
ภาวนา    มีประโยชนทั้งหมด.     พึงทราบความในจตุกวิภาคดังตอไปนี้  
บทวา  สมาธ ึ  สมาปชฺชนตฺาน - เมื่อพระโยคาวจรเขาสมาธิอยู   เปน 
คํากลาวถึงปจจุบันใกลปจจุบัน.  
          บทวา   ตตฺถ   ชาตา  ไดแก     ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในธรรมอัน 
เปนสวนเบื้องตนนั้น.   บทวา   เอกรสา   โหนฺติ     ไดแก   เปนธรรม 
มีกิจเสมอกันในการเขาถึงอัปปนา.   บทวา   สมาธึ   สมาปนฺนาน - เมื่อ 
พระโยคาวจรเขาสมาธิแลว   ไดแก   มีอัปปนาแนนแฟนแลว. 
          บทวา   ตตฺถ  ชาตา  ไดแก   ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในอัปปนาน้ัน. 
บทวา   อฺมฺ   นาติวตฺตนฺติ - ไมเปนไปลวงกันและกัน   ไดแก 
ไมกาวลวงกันและกัน  โดยเปนไปเสมอกัน. 
           ๗๐]  พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  อธิโมกฺขฏเน  สทฺธินฺ- 
ทฺริย    ภาวยโต - เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัทธินทรีย    ดวยอรรถวา 
นอมใจเธอ   ดังตอไปนี้    อินทรียแมทีเ่หลือมีกิจของตน ๆ    เปนเหตุ 
ดวยอาศัยอินทรียนั้น ๆ    ในการทํากิจของตน ๆ     แหงอินทรียหน่ึง ๆ 
แมในขณะเดียวกัน  จึงมีรสอยางเดียวกันดวยวิมุตติรส    เพราะเหตุนั้น  
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จึงชื่อวา     ภาวนา     เพราะอรรถวา     มีรสอยางเดียวกันดวยวิมุตติรส    
นั่นแล.  แมในพละ  โพชฌงค  และองคมรรคก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  อน่ึง 
บทวา   เอกรสา   เปนลิงควิปลาส. 
              ๗๑]   บทวา  อิธ  ภิกขฺุ   คือ  ภิกษุในศาสนานี้.   ชื่อวา  ภิกขฺุ  
เพราะอรรถวา   เห็นภัยในสงสาร.  
              ในบทมีอาทิวา ปุพฺพณฺหสมย  เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหง 
อัจจันตสังโยค - สิ้น,   ตลอด,   แตโดยอรรถเปนสัตตมีวิภัตติ  มีความวา 
ในกาลกอนแหงวัน   คือเวลาเชา. 
              บทวา   อาเสวติ    ไดแก   เสพเปนอันมาก    ซึ่งสมาธิที่ถึงความ 
ชํานาญ. 
              บทวา    มชฺฌนฺติกสมย   ไดแก    ในเวลากลางวัน   คือเวลา 
เที่ยง. 
              บทวา   สายณฺหสมย   ไดแก  ในเวลาเย็น. 
              บทวา   ปฺเรภตฺต   ไดแก   ในเวลากอนภัตในตอนกลางวัน. 
              บทวา ปจฺฉาภตฺต  ไดแกในเวลาหลังภัตตอนกลางวัน. 
              บทวา   ปุริเมป   ยาเม   ไดแก   ในยามตนของราตรี. 
              บทวา    กาเฬ   ไดแก   ในกาฬปกษ - ขางแรม. 
              บทวา   ชุณฺเห  ไดแก   ในศุกลปกษ - ขางข้ึน. 
              บทวา   ปุริเมป   วโยชนฺเธ    ไดแก   ในสวนวัยตน   คือปฐม  
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วัย.    อน่ึงใน  ๓ วัย   คนมีอายุ  ๑๐๐  ป   ในวัยหนึ่ง ๆ   มีอายุ  ๓๓ ป 
๔  เดือน.    
          ๗๒ - ๗๖]   พึงทราบวินิจฉัยในตติยภาวนาจตุกะ ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา   ตตฺถ  ชาตาน   ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน-ภาวนาดวย 
อรรถวาไมกาวลวงกันและกัน   แหงธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในภาวนาน้ัน 
คือ   ดวยความไมกาวลวงกันและกนั    แหงธรรมคูกัน   ไดแก     สมาธิ 
และปญญาท่ีเกิดข้ึนในภาวนาวิเศษ  มีเนกขัมมะเปนตนนั้น. 
           บทวา   อินฺทฺริยาน  เอกรสฏเน - ภาวนาดวยอรรถวาอินทรีย 
ทั้งหลายมีรสอยางเดียวกัน   คือ    ดวยความที่อินทรียทั้งหลายมีศรัทธา 
เปนตนมีรสอยางเดียวกัน  ดวยวิมุตติรสเพราะพนจากกิเลสตาง ๆ. 
            บทวา   ตทุปควีริยวาหนฏเน - ภาวนาดวยอรรถวา   นาํไปซ่ึง 
ความเพียรอันเขาถึงธรรมนั้น ๆ    คือ   ดวยการนําไปซ่ึงความเพียรอัน 
สมควรแกความท่ีธรรมนั้น   มีรสเปนอันเดียวกันไมกาวลวงกัน. 
            บทวา  อาเสวนฏเน - ภาวนาดวยอรรถวา  เสพเปนอันมาก 
คือ   ดวยการเสพเปนอันมากของการเสพที่เปนไปในสมัยนั้น ๆ. 
           บทวา   รูปสฺ   ไดแก   รูปสญัญา   กลาวคือ   รูปาวจรฌาน 
๑๕ อยาง    ดวยอํานาจกุศลวิบากกิริยา.    แมรูปาวจรฌานทานก็กลาววา 
รูป  ในบทมอีาทิวา   รูป   รูปานิ   ปสฺสติ - ผูมีรูปยอมเห็นรูป,๑   แม 
 
๑. ที. มหา. ๑๐/๑๐๑.  
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อารมณแหงฌานนั้น    ทานก็กลาววา   รูป   ในบทมีอาทิวา   เห็นรูป 
ภายนอกมีผิวงามและผิวทราม.๑  รูปาวจรฌานเปนสัญญาในรูปดวยหัวขอ  
วา   สัญญา   เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  รูปสัญญา. 
          บทวา   ปฏิฆสฺ   ไดแก   ปฏฆิสัญญา  ๑๐  อยาง   คือกศุล 
วิบาก  ๕,  อกุศลวิบาก  ๕.   สัญญาสัมปยุตดวยทวิปญจวิญญาณ   ทาน 
เรียกวา      ปฏิฆสฺา     เพราะวัตถุมีจักขุเปนตนและอารมณมีรูป 
เปนตนเกิดข้ึนดวยการกระทบ.   ชื่อของสัญญาน้ี   คือ  รูปสญัญา  สัทท-  
สัญญา  คันธสัญญา   รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญาบาง. 
         บทวา  นานตฺตสฺ   ไดแก   นานัตตสัญญา  ๔๔  อยาง   คือ 
กามาวจรกุศลสัญญา ๘,  อกุศลสัญญา  ๑๒, กามาวจรกุศลวิบากสัญญา ๑๑, 
อกุศลวิบากสัญญา  ๒  กามาวจรกิริยาสัญญา ๑๑.  นานัตตสัญญาน้ัน 
เปนสัญญาเปนไปในโคจร    อันมีประเภท    มรีปูและเสียงเปนตน   ม ี
ความตางกัน  คือ  มีสภาพตางกันเพราะเหตุนั้นจึงเปน   นานัตตสัญญา. 
อีกอยางหนึ่ง    สัญญาไมเหมือนกัน    มีความตางกัน    มีสภาพตางกัน 
โดยประเภท ๔๔  อยาง  ทานกลาววา เปน  นานตฺตสฺา    แมสัญญา 
มีมากทานก็ทําใหเปนเอกวจนะดวย   ชาติ   ศัพท. 
          บทวา   นิจฺจสฺ   ไดแก     สญัญาวา   เปนของเท่ียง    ชื่อ 
นิจฺจสฺา.  สุขสฺา  อตฺตสฺา    ก็อยางนั้น.   บทวา  นนทฺึ-  
ความเพลิดเพลิน  ไดแก   ตัณหาอันมีความอ่ิมใจ.   บทวา  ราค  ไดแก 
๑. ที. มหา. ๑๐/๑๐๐.  
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ตัณหาไมมีความอ่ิม.   บทวา   สมุทย  ไดแก   เหตุเกิดราคะ.   อีกอยาง 
หน่ึง   อุทย - ความเกิดแหงสังขารท้ังหลาย     เพราะเห็นความดับดวย 
ภังคานุปสนาญาณ.    
            บทวา    อาทาน - ความถือม่ัน   คือ    ถือม่ันกิเลสดวยอํานาจ 
ความเกิด   หรือถือม่ันอารมณอันเปนสังขตะ   เพราะยังไมเห็นโทษ. 
            บทวา   ฆนสฺ    ไดแก   สญัญาวา   เปนกอนดวยสันตติ- 
ความสืบตอ. 
            บทวา    อายูหน    ไดแก    การทําความเพียรเพื่อประโยชนแก 
สังขาร. 
            บทวา   ธุวสฺ  ไดแก   สญัญาวาม่ันคง. 
            บทวา    นิมิตฺต   ไดแก   เครื่องหมายวาเที่ยง. 
            บทวา   ปณิธ ึ  ไดแก   ปรารถนาความสุข. 
            บทวา   อภินิเวส  ไดแก   การยึดมั่นวา   ตนมีอยู. 
            บทวา   สาราทานาภินิเวส -  ความยึดมั่นดวยถือวาเปนแกนสาร 
ไดแก   ความยึดมั่นดวยถือวาตนมีแกนสารเปนนิจ. 
            บทวา  สมฺโมหาภินิเวส - ความยึดมั่นดวยความหลงใหล   ไดแก 
ความยึดมั่นดวยความหลงใหลดวยบทมีอาทิวา        เราไดเปนแลวตลอด 
กาลในอดีต๑  และดวยบทมีอาทิวา   สัตวโลกเกิดจากพระผูเปนใหญ. 
            บทวา    อาลยาภิหนิเวส  -  ความยึดมั่นดวยความอาลัย    ไดแก 
ยึดมั่นวา   นีค้วรยึดใหแนนเพราะยังไมเห็นโทษ. 
๑. ส.นิ.   ๑๖/๖๓.  
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            บทวา   อปฺปฏิสงฺข - ความไมพิจารณา  ไดแก  การไมถอือุบาย. 
            บทวา   สฺโคาภินิเวส - การยึดมั่นดวยกิเลสเครื่องประกอบ 
สัตว   ไดแก   ความเปนไปแหงกิเลสมีกามโยคะเปนตน.   
            บทวา    ทิฏเกฏเ - กิเลสที่ต้ังรวมกับทิฏฐิ    ไดแก    ชื่อวา 
ทิฏเกฏา   เพราะอรรถวา   ต้ังในท่ีเดียวกันกับทิฏฐิ.   ซึ่งกิเลสท่ีตั้ง 
รวมกันกับทฏิฐินั้น.  
            ชื่อวา   กิเลสา    เพราะกิเลสทําใหเศราหมอง    ใหเดือดรอน 
ใหลําบาก.   กิเลสต้ังอยูในที่เดียวกัน ๒ อยาง   คือ   ต้ังอยูในที่เดียวกัน 
ดวยการละ ๑      อยูในทีเ่ดียวกันดวยเกิดรวมกัน ๑.   ชื่อวา     ต้ังอยูใน 
ที่เดียวกันดวยการละเพราะละทิฏฐิ ๖๓   มีสักกายทิฏฐิเปนประธานดวย 
โสดาปตติมรรค.     อธิบายวา     กิเลสท้ังหลายต้ังอยูในบุคคลคนเดียว. 
บทนี้ทานประสงคเอาในท่ีนี้.   ในกิเลส   ๑๐ อยาง    ในที่นี้    หมายถึง 
กิเลสคือทิฏฐิเทาน้ัน.   กใ็นกิเลสที่เหลือ   กิเลส. อยาง   คือ โลภะ   ๑ 
โทสะ  ๑  โมหะ ๑  มานะ  ๑   วิจิกิจฉา  ๑  ถีนะ ๑  อุทธัจจะ ๑  อหิริกะ ๑ 
อโนตตัปะ  ๑     เปนกิเลสทําสัตวใหไปสูอบาย        ต้ังอยูในที่เดียวกันกับ  
ทิฏฐิ   ละไดดวยโสตาปตติมรรค,  กิเลสทั้งหมดนําสัตวไปสูอบาย.   อีก 
อยางหน่ึง   บรรดากิเลส  ๑,๕๐๐    มรีาคะ   โทสะ   โมหะ  เปนประธาน 
เมื่อละทิฏฐิไดดวยโสดาปตติมรรค         กิเลสทั้งหมดนําสัตวไปสูอบาย 
พรอมกับทิฏฐิ    ยอมละไดดวยการต้ังอยูในท่ีเดียวกัน  ดวย  ปหานะ, 
ในกิเลสต้ังอยูในทีเดียวกันโดยการเกิดรวมกัน      มีอธิบายวา      กิเลส    
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ทั้งหลายต้ังอยูในจิตดวงเดียวกันกับดวยทิฏฐิ.   เมือ่ละจิตอันเปนอสังขา-   
ริกะ    สัมปยตุดวยทิฏฐิ  ๒  อยาง   ดวยโสดาปตติมรรคได   กิเลสเหลาน้ี 
คือ   โลภะ   โมหะ   อุทธจัจะ   อหิริกะ   อโนตตัปปะ   เกิดรวมกันกับ 
จิตเหลาน้ัน   ยอมละไดดวยอํานาจกิจเลสต้ังอยูในที่เดียวกันโดยการเกิด 
รวมกัน.    เมือ่ละจิตอันเปนสสังขาริกท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๒   อยางได 
กิเลสเหลาน้ี   คือ   โลภะ   โมหะ   ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ    อโนตตัปปะ 
เกิดรวมกับจิตเหลาน้ัน      ยอมละไดดวยอํานาจกิเลสตั้งอยูในที่เดียวกัน 
โดยการเกิดรวมกัน.  
             บทวา  โอฬาริเก   กิเลเส - กิเลสอยางหยาบ   ไดแก   ถามราคะ 
พยาบาทอันเปนกิเลสอยางหยาบ. 
             บทวา    อณุสหคเต    กิเลเส - กิเลสอยางละเอียด     ไดแก 
กามราคะพยาบาทอันเปนกิเลสอยางละเอียด. 
             บทวา   สพฺพกิเลเส  ไดแก  กิเลสที่เหลือละไดดวยมรรคที่  ๓.  
             บทวา     วีริย     วาเหติ - ยอมนําไปซ่ึงความเพียร     ความวา 
พระโยคาวจรยังความเพียรใหเปนไป.   ทานกลาวถึงเอสนาภาวนา  ปฏ-ิ 
ลาภเทสนา    เอกรสาภาวนา    อาเสวนาภาวนา    ในหนหลังเพ่ือแสดง 
ถึงความตางกันแหงภาวนาท้ังหลายวา    ภาวนาเปนอยางนี้   เพ่ือแสดง  
เหตุแหงภาวนา   ทานจึงกลาวคําทั้งหลายวา  ชื่อวา  ภาวนาดวยอรรถวา 
ไมกาวลวงธรรมท่ีเกิดในภาวนานั้น    ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีรส 
อยางเดียวกัน        ดวยอรรถวานําไปซ่ึงความเพียรอันเขาถึงธรรมน้ัน ๆ  
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ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก.    ทานกลาววา  ภาวนา  ดวยเหตุนี้     และ 
ดวยเหตุนี้     แลวกลาวดวยสามารถขณะตาง ๆ  กนัวา   อาเสวนาภาวนา 
ในภายหลัง,    ในที่นี้    ชือ่วา    ภาวนา   ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก  
เพราะเหตุนั้นจึงมีความตางกัน    ดวยบทวา    เอกกฺขณวเสน - ดวย    
สามารถขณะหน่ึง.   
          ในบทมีอาทิวา   รูป    ปสฺสนฺโต   ภาเวติ   พระโยคาวจรเมื่อ 
พิจารณาเห็นรูป    ชื่อวาเจริญภาวนา    มีอธิบายวา    พระโยคาวจรเมื่อ 
พิจารณาเห็นรูปเปนตนโดยอาการท่ีควรเห็น   ชื่อวา  ยอมเจริญภาวนา 
ที่ควรภาวนา. 
          บทวา    เอกรสา   โหนฺติ ิ - ภาวนามีรสเปนอันเดียวกัน    คือ 
มีรสเปนอันเดียวกัน    ดวยวิมุตติรส    หรือดวยรสอันเปนกิจ.    บทวา 
วิมุตฺติรโส  ไดแก   สัมปตติรส - รสคือการถึงพรอม   ชื่อวา  รส  ทาน 
กลาวดวยอรรถวาถึงพรอมดวยกิจ    ดวยเหตุนั้น    เปนอันทานกลาวไว 
แลวแล. 
                                     จบ อรรถกถาภาเวตัพพนิทเทส 
                                        จบ อรรถกถาจตุตถภาณวาร  
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                                    สจัฉิกาตัพพนิทเทส   
             [๗๗]  ปญญาเครื่องทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาแลว   คือ  เครื่อง 
รูชัดซึ่งธรรมท่ีไดสดับมาแลวน้ันวา   ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง    ชื่อวา 
สุตมยญาณอยางไร ?  
           ธรรมอยางหน่ึงควรทําใหแจง คือ เจโตวิมุตติอันไมกําเริบ,  ธรรม 
๒  ควรทําใหแจง  คือ   วิชชา  ๑.  วิมุตติ ๑,  ธรรม ๓  ควรทําใหแจง  คือ 
วิชชา ๓,  ธรรม ๔  ควรทําใหแจง  คือ  สามัญญผล ๔,  ธรรม  ๕   ควร 
ทําใหแจง   คือ  ธรรมขันธ ๕,  ธรรม  ๖  ควรทําใหแจง  คือ  อภิญญา ๖, 
ธรรม ๗ ควรทําใหแจง   คือ  กําลังของพระขีณาสพ   ๗,  ธรรม ๘  ควร 
ทําใหแจง  คือ  วิโมกข  ๘, ธรรม  ๙  ควรทําใหแจง  คือ  อนุปพุพนิโรธ  ๙, 
ธรรม  ๑๐   ควรทําใหแจง   คือ   อเสกขธรรม  ๑๐. 
           [๗๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิง่ท้ังปวงควรทําใหแจง    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงควรทําใหแจง  คือ  อะไร ? คือ  จักษุ  รูป  จักษุ- 
วิญญาณ   จักษุสัมผัส   สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  หรือแมอทุกขมสุขเวทนา 
ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย    ควรทําใหแจงทุกอยาง   หู   เสียง 
ฯลฯ  จมูก   กลิ่น  ฯลฯ  ลิ้น   รส   ฯลฯ  กาย   โผฏฐัพพะ  ฯลฯ  ใจ 
ธรรมารมณ   มโนวิญญาณ  มโนสัมผัส   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา  หรือ 
แมอทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย   ควรทําใหแจง 
ทุกอยาง.  
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            พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นรูป   ยอมทําใหแจงโดยทําใหเปน   
อารมณ   เมือ่พิจารณาเห็นเวทนา . . .   เมื่อพิจารณาเห็นสัญญา . . . เมื่อ 
พิจารณาเห็นสังขาร . . .    เมื่อพิจารณาเห็นวิญญาณ . . .   เมื่อพิจารณา  
เห็นจักษุ . . .  เมื่อพิจารณาเห็นชราและมรณะ . . .     เมื่อพิจารณาเห็น 
นิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยอรรถวาเปนที่สุด   ยอมทําใหแจงโดยทํา 
ใหเปนอารมณ    ธรรมใด ๆ  เปนธรรมอันทําใหแจงแลว     ธรรมน้ัน ๆ 
ยอมเปนธรรมอันถูกตองแลว.  
           ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ๆ   ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา   ปญญาเครื่องทรงจําธรรม 
ที่ไดสดับมาแลว   คือ   เครื่องรูชัดที่ไดสดับมาแลวน้ันวา    ธรรมเหลาน้ี 
ควรทําใหแจง   ชื่อวาสุตมยญาณ. 
           ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว  คือ  เครื่องรูชดัธรรม 
ที่ไดสดับมาแลวน้ันวา        ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนแหงความเส่ือม 
ธรรมเหลาน้ีไปในสวนแหงความต้ังอยู   ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวน 
แหงความวิเศษ    ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนชําแรกกิเลส   ชื่อวาสุตมย- 
ญาณ. 
             สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยกาม   ของพระโยคาวจรผูได 
ปฐมฌานเปนไปอยู   นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม   ความ 
พอใจอันเปนธรรมสมควรแกปฐมฌานน้ันยังต้ังอยู   นี้เปนธรรมเปนไป  
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ในสวนแหงความต้ังอยู   สัญญาและมนสิการอันไมประกอบดวยวิตกเปน 
ไปอยู  นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ    สัญญาและมนสิการ 
อันสหรคตดวยความเบื่อหนาย   ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู    นี้เปน   
ธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส       สญัญาและมนสิการอัน 
ประกอบดวยวิตก    ของพระโยคาวจร       ผูไดทุติยฌานเปนไปอยู   นี ้
เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม    ความพอใจอันเปนธรรมสม- 
ควรแกทุติยฌานน้ันยังต้ังอยู  นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู  
สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอุเบกขาและสุขเปนไปอยู     นี้เปน 
ธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ      สัญญาและมนสิการอันสหรคต 
ดวยความเบื่อหนาย   ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู    นี้เปนธรรมเปนไป 
ในสวนแหงความชําแรกกิเลส    สญัญาและมนสิการอันประกอบดวยปติ 
และสุข   ของพระโยคาวจร    ผูไดตติยฌานเปนไปอยู       นี้เปนธรรม 
เปนไปในสวนแหงความเส่ือม  ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกตติย- 
ฌานน้ันยังต้ังอยู    นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู    สัญญา 
และมนสิการอันประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนไปอยู    นี้เปนธรรม 
เปนไปในสวนแหงความวิเศษ  สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความ 
เบื่อหนาย   ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู    นี้เปนธรรมเปนไปในสวน 
แหงความชําแรกกิเลส    สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอุเบกขาและ 
สุขของพระโยคาวจรผูไดจตุตถฌานเปนไปอยู     นี้เปนธรรมเปนไปใน  
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สวนแหงความเส่ือม   ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกจตุตถฌานนั้น   
ยังต้ังอยู     นีเ้ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู    สัญญาและมน- 
สิการอันประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌานเปนไปอยู     นี้เปนธรรม 
เปนไปในสวนแหงความวิเศษ   สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความ 
เบื่อหนาย   ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู     นี้เปนธรรมเปนไปในสวน 
แหงความชําแรกกิเลส    สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยรูป    ของ 
พระโยคาวจรผูไดอากาสานัญจายตนฌานเปนไปอยู     นี้เปนธรรมเปน 
ไปในสวนแหงความเส่ือม    ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกอากาสา- 
นัญจายตนฌานน้ันยังต้ังอยู    นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู 
สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌานเปนไปอยู 
นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ      สญัญาและมนสิการอัน 
สหรคตดวยความเบื่อหนาย   ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู       นี้เปน 
ธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส     สัญญาและมนสิการอัน 
ประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌาน   ของพระโยคาวจรผูไดวิญญาณัญ- 
จายตนฌานเปนไปอยู          นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม 
ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกวิญญญาณัญจายตนฌานน้ันยังต้ังอยู 
นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู    สญัญาและมนสิการอันประ- 
 กอบดวยอากิญจัญญายตนฌานเปนไปอยู      นี้เปนธรรมเปนไปในสวน 
แหงความวิเศษ        สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 395 

ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู       นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ 
ชําแรกกิเลส  สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌาน 
ของพระโยคาวจรผูไดอากิญจัญญายตนฌานเปนไปอยู       นี้เปนธรรม 
เปนไปในสวนแหงความเส่ือม    ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกอา-   
กิญจัญญายตนฌานน้ันยังต้ังอยู   นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ัง  
อยู    สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
เปนไปอยู   นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ   สัญญาและมน- 
การอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย  ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู    นี ้
เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส    ชื่อวาญาณ   ดวยอรรถ 
วารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา   ดวยอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา    ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว    คือ   เครื่องรูชัด 
ธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา    ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนแหงความเส่ือม 
ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู    ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวน 
แหงความวิเศษ        ธรรมเหลาน้ีเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส 
ชื่อวาสุตมยญาณ. 
                                อรรถกถาสัจฉิกาตัพพนิทเทส 
           ๗๗]   พึงทราบวินิจฉัยในสัจฉิกาตัพพนิทเทสดังตอไปน้ี    พระ- 
สารีบุตรกลาววิสัชนา   เอกุตตรธรรม  ๑๐  ขอ   ดวยการทําใหแจงถึงการ 
ไดเฉพาะ.  
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         ในบทเหลาน้ันบทวา  อกุปฺปา   เจโตวิมุตฺติ - เจโตวิมุตติอันไม 
กําเริบ  ไดแก   อรหัตผลวิมุตติ.        เจโตวิมุตตินั้น     ชื่อวา   อกุปฺปา 
เพราะอรรถวา   ไมกําเริบ  ไมหว่ันไหว  ไมเสื่อม,    ทานกลาววา   เจโต- 
วิมุตฺติ   เพราะจิตพนจากกิเลสทั้งปวง.    
           บทวา   วิชฺชา  ไดแก   วิชชา  ๓.   บทวา   วมิตฺุติ     ทานกลาว 
ถึงอรหัตผล  โดยปรยิายในทสุตตรสูตร,   แตทานกลาวดวยปริยายในสังคีติ- 
สูตรวา    บทวา  วิมุตฺติ    ไดแก   วิมุตติ  ๒  คือ  การนอมจิตไป  - จิตฺ- 
ตสฺส   จ   อธมิุตฺติ    และนิพพาน. 
            อน่ึง   ในนิทเทสน้ี    สมาบัติ  ๘ ชื่อวา  วิมตุติ   เพราะพนดวยดี  
จากนิวรณเปนตน,   นิพพาน   ชื่อวา  วิมุตติ   เพราะพนจากสังขตธรรม 
ทั้งปวง. 
          บทวา  ติสฺโส  วิชฺชา - วิชชา   ๓ คือ    ญาณกาํหนดระลึกชาติ 
หนหลังได  ๑  ญาณกําหนดรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  ๑     ญาณ 
รูจักทําอาสวะใหสิ้น  ๑.   ชื่อวา   วิชชา   ดวยอรรถวา  ทําลายความมืด  
ได,   ชื่อวา   วิชชา   ดวยอรรถวา   ทําความรูใหแจงบาง,   บุพเพนิวา- 
สานุสติญาณ     ชื่อวา   วชิชา   เพราะทําลายความมืดอันปกปดความ 
ระลึกชาติที่เกิดข้ึนเสียได,  และทําความรูแจงถึงการระลึกชาติได.     จ-ุ  
ตูปปาตญาณ   ชื่อวา   วิชชา    เพราะทําลายความมืดอันปกปดจุติและ 
ปฏิสนธิเสียได,   และทําใหรูแจงถึงจุติและอุปบัติได.    อาสวักขยญาณ  
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ชื่อวา   วิชฺชา   เพราะทําลายความมืดอันปกปดอริยสัจ  ๔,   และทําใหรู 
แจงถึงสัจธรรม  ๔.    
         บทวา   จตฺตาริ  สามฺผลานิ -  สามัญญผล  ๔   คือ   โสดา- 
ปตติผล  ๑   สกทาคามิผล  ๑   อนาคามิผล  ๑   อรหัตผล  ๑.       ชื่อวา 
สมณะ   เพราะอรรถวา  ยังธรรมลามกใหสงบ  คือ  ใหพินาศ.   ความ 
เปนสมณะ  ชื่อวา สามัญญะ.  สามัญญะ  นี้  เปนชื่อของอริยมรรค ๔. 
ผลแหงสามัญญะ   ชื่อวา  สามัญญผล. 
         บทวา  ปฺจ   ธมฺมกฺขนฺธา    ธรรมขันธ  ๕  คือ  สีลขันธ  ๑ 
สมาธิขันธ  ๑  ปญญาขันธ  ๑   วิมุตติขันธ ๑   วิมตุติญาณทัสนขันธ   ๑. 
          บทวา   ธมฺมกขฺนฺธา    คือ   การจําแนกธรรม   สวนของธรรม. 
แมในสีลขันธเปนตน  กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ทั้งท่ี 
เปนโลกิยะท้ังที่เปนโลกุตระนั่นแล      ชื่อวา   ศีลสมาธิปญญาขันธ. 
สมุจเฉทวิมตุติ     ปฏิปสสัทธิวิมุตติและนิสสรณวิมุตตินั่นแล     ชื่อวา 
วิมุตติขันธ.  การพิจารณาวิมุตติ ๓ อยางนั่นแล  ชือ่วา  วิมุตติญาณ- 
ทัสนขันธ  ขันธเปนโลกิยะ   ชื่อวา   ญาณ   เพราะอรรถวารู,    ชือ่วา 
ทัสนะ   เพราะอรรถวา  เห็น  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา   ญาณทัสนะ, 
ญาณทัสนะแหงวิมุตติทั้งหลาย  ทานกลาววา  วิมตุติญาณทัสนะ.   สวน 
วิกขัมภนวิมุตติและตทังควิมุตติ    ทานสงเคราะหเขาดวยสมาธิขันธและ 
ปญญาขันธ.    ธรรมขันธ  ๕  เหลาน้ีทานกลาววา   เปนเสกขธรรมของ  
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ผูยังตองศึกษา    เปนอเสกขธรรมของผูไมตองศึกษา.   ในธรรมขันธ   
เหลาน้ี    ธรรมขันธที่เปนโลกิยะและเปนนิสสรณวิมุตติ   เปนเนวเสกขา- 
นาเสกขธรรม - ธรรมของผูยังตองศึกษาก็ไมใช   ไมตองศึกษาก็ไมใช. 
แมเสกขธรรมมีอยู  ทานก็กลาวเสกขธรรมวา   เหลาน้ีของผูยังตองศึกษา, 
กลาวอเสกขธรรมวา   เหลาน้ีของผูไมตองศึกษา.     ในบทนี้วา   พระ- 
โยคาวจรเปนผูประกอบดวยวิมุตติขันธอันเปนเสกขธรรม  แตก็พึงทราบ  
วา พระโยคาวจรเปนผูประกอบดวยการทํานิสสรณวิมุตติใหเปนอารมณ 
          บทวา   ฉ   อภิฺา  ไดแก   ญาณอันยิ่ง  ๖.     ญาณอันยิ่ง  ๖ 
เปนไฉน ?   ญาณ ๖ เหลาน้ี   คือ  อิทธิวิธญาณ  ๑    ทิพโสดธาตุญาณ ๑  
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  ๑   เจโตปริยญาณ  ๑  ทิพจักขุญาณ ๑   อาสวัก- 
ขยญาณ  ๑. 
          บทวา  สตฺต  ขีณาสวพลานิ - กาํลังของพระขีณาสพ  ๗   ชื่อวา 
ขีณาสวะ   เพราะมีอาสวะสิ้นแลว  กําลังของพระขีณาสพ  ชื่อวา ขีณา- 
สวพละ   ขีณาสวะ  ๗  เปนไฉน  ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษขุีณาสพในธรรม- 
           วินัยนี้เห็นดีแลวซ่ึงสังขารท้ังปวงโดยความเปนของ 
           ไมเท่ียง     ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง, 
           ขอท่ีภิกษุขีณาสพเห็นดีแลวซ่ึงสังขารท้ังปวง  โดย 
           ความเปนของไมเท่ียง  ดวยปญญาอันชอบตามความ  
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            เปนจริง     นี้เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ,   กําลังท่ี 
            ภิกษุขีณาสพอาศัย   ยอมรูความส้ินไปแหงอาสวะ 
            ทั้งหลาย   วาอาสวะของเราส้ินแลว    นี้เปนขอท่ี  ๑. 
                       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ภิกษุ- 
            ขีณาสพเห็นดีแลวซ่ึงกามท้ังหลาย  เปรียบดวยหลุม   
            ถานเพลิง    ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง, 
            ขอท่ีภิกษุขีณาสพเห็นดีแลวซ่ึงกามทั้งหลายเปรียบ  
            ดวยหลุมถานเพลิง    ดวยปญญาอันชอบตามความ 
            เปนจริง    นี้เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ,   กําลังท่ี 
            ภิกษุขีณาสพอาศัย    ยอมรูความส้ินไปแหงอาสวะ 
            ทั้งหลายวา  อาสาวะของเราส้ินแลว  นี้เปนขอท่ี  ๒. 
                       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ขออ่ืนยังมีอยูอีกจิต 
            ของภิกษุขีณาสพนอมไปในวิเวก   โอนไปในวิเวก  
            เง้ือมไปในวิเวก   ต้ังอยูในวิเวก  ยินดใีนเนกขัมมะ 
            สิ้นสดุจากธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะ   โดยประการ 
            ทั้งปวง   ฯลฯ แมนี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ 
            ฯลฯ.  นี้เปนขอท่ี  ๓. 
                       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  สติ- 
            ปฏฐาน  ๔   อันภิกษุขีณาสพอบรมแลว    อบรมดี   
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            แลว   ฯลฯ   นี้เปนขอท่ี  ๔. อนิทรีย  ๕  อนัภิกษ-ุ 
            ขีณาสพอบรมแลว  อบรมดีแลว  ฯลฯ    นี้เปนขอ 
            ที่  ๕.  โพชฌงค  ๗   อันภิกษขุีณาสพอบรมแลว 
            อบรมดีแลว   ฯลฯ    นี้เปนขอท่ี  ๖.  อริยมรรคม ี  
            องค  ๘  อันภิกษขุีณาสพอบรมแลว    อบรมดีแลว๑   
            ฯลฯ   นี้เปนขอท่ี  ๗. 
            ในกาํลังเหลาน้ัน    ทานประกาศการแทงตลอดทุกขสัจดวยกําลัง 
ที่ ๑,    การแทงตลอดสมุทยสัจดวยกําลังท่ี ๒.    การแทงตลอดนิโรชสัจ 
ดวยกําลังท่ี  ๓,  การแทงตลอดมรรคสัจดวยกําลังที่ ๔. 
            บทวา    อฏ     วโิมกฺขา   -   วิโมกข   ๘    ชื่อวา     วิโมกข    ดวย 
อรรถวา  นอมไปในอารมณ   และดวยอรรถวา  พนดวยดีจากกรรมเปน 
ขาศึก.   วิโมกข  ๘  เปนไฉน ? วิโมกข ๘ คือ ภิกษุมีรูปยอมเห็นรูป  นี้เปน 
วิโมกขขอท่ี  ๑   ภิกษุมีความสําคัญในอรูปภายใน  ยอมเห็นรปูภายนอก  
นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๒.    ภิกษุนอมใจไปวา   นี้งาม   เปนวิโมกขขอท่ี   ๓. 
ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจายตนะวา   อนนฺโต  อากาโส - อากาศไมมีที่สุด 
อยู   เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงดับปฏิฆสัญญา    ไมใสใจถึง 
นานัตตสัญญา   นี้เปนวิโมกขขอท่ี   ๔.   ภิกษุเขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา 
อนนฺต   วิฺาณ  - วิญญาณไมมีที่สุดอยู   เพราะลวงอากาสานัญจายตะ 
โดยประการทั้งปวง  นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๕. ภิกษุเขาถึงอากิญจัญญายตนะ 
๑. ที. ปา. ๑๑/๔๔๒.  
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วา  นตฺถิ  กิฺจิ - อะไร ๆ ไมมีอยู  เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ  โดย 
ประการทั้งปวง      เปนวิโมกขขอท่ี  ๖.   ภิกษุเขาถึงเนวสัญญานาสัญญา-   
ยตนะอยู    เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ   โดยประการท้ังปวง    นี้เปน  
วิโมกขขอท่ี   ๗.   ภิกษุเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู  เพราะลวงเนวสัญ- 
ญานาสัญญายตนะ   โดยประการท้ังปวง   นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๘.๑ 

          บทวา  นว   อนุปุพฺพนิโรธา - อนุปุพพนิโรธ  ๙   คือ  การดับ 
ตามลําดับ  ๙  อยาง.   นิโรธ  ๙  อยาง   เปนไฉน ?    กามสัญญาของผูเขา 
ปฐมฌาน   ยอมดับไป     วิตกวิจารของผูเขาถึงทุติยฌาน  ยอมดับไป   ๑ 
ปติของผูเขาถึงตติยฌาน  ยอมดับไป ๑   ลมอัสสาสะปสสาสะของผูเขาถึง 
จตุตถฌาน   ยอมดับไป  ๑     รูปสัญญาของผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ 
ยอมดับไป ๑    อากาสานัญจายตนสัญญาของผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ 
ยอมดับไป  ๑    วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเขาถึงอากิญจัญญายตนะ 
ยอมดับไป ๑    อากิญจัญญายตนสัญญาของผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะ   ยอมดับไป  ๑  สญัญาและเวทนาของผูเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ 
ยอมดับไป ๑.๒ 

          บทวา  ทส  อเสกฺขา  ธมมิา - อเสกขธรรม  ๑๐ ชื่อวา อเสกฺขา 
เพราะไมมีสิ่งท่ีควรศึกษาตอไป.   อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา  เสกฺขา   เพราะ 
ยังตองศึกษาในไตรสิกขา,   ชื่อวา  อเสกฺขา   เพราะเสกขธรรมหมดส้ิน 
แลว, ไดแก   พระอรหันต.      ชื่อวา   อเสกฺขา    เพราะธรรมเหลาน้ี  
๑. ที. มหา.๑๐/๑๐๑.         ๒. ที. ปา. ๑๑/๓๕๖.  
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ของพระอเสกขะ.   อเสกขธรรม  ๑๐  เปนไฉน ?   อเสกขธรรม  ๑๐  คือ 
สัมมาทิฏฐิ  ๑   สัมมาสังกัปปะ  ๑    สัมมาวาจา  ๑     สัมมากมัมันตะ ๑ 
สัมมาอาชีวะ  ๑  สัมมาวายามะ  ๑   สมัมาสติ ๑   สัมมาสมาธิ   ๑  สัมมา-   
ญาณะ ๑  สมัมาวิมุตติ  ๑๑   ที่เปนของพระอเสกขะ. 
         บทวา อเสกฺข  สมมฺาาณ - สัมมาญาณท่ีเปนของพระอเสกขะ 
ไดแก   โลกยิปญญาท่ีเหลือเวนอรหัตผลปญญา.    บทวา  สมฺมาวิมุตฺติ  
ไดแก   อรหตัผลวิมุตติ.   ทานกลาวไวในอรรถกถาวา  
                 ธรรมสมัปยุตดวยผลแมทั้งหมดมีสัมมาทิฏฐิ 
         เปนตนนั่นแล  เปนอเสกขธรรม.     อนึ่งในบทน้ี 
         ทานกลาวปญญาไวในฐานะ  ๒  อยาง  คือ   สัมมา- 
         ทิฏฐิ  สัมมาญาณะ   สงเคราะหธรรมอันเปนผล- 
         สมาบติัเหลือจากที่ทานกลาวไวดวยบทนี้วา  สัมมา- 
         วิมุตติ.๒ 

          ๗๘]  ในบทมีอาทิวา  สพฺพ  ภกิฺขเว  สจฉฺิกาตพฺพ - ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สิ่งท้ังปวงควรทําใหแจง พึงทราบวา ไดแก  การทาใหแจง  
ดวยอารมณ.  ในบทมีอาทิวา   รูป   ปสสฺนฺโต   สจิฉกิโรติ  - เมื่อเห็น  
๑. ที.ปา.  ๑๑/๓๖๒. 
๒. สุมังคลวิลาสินี ๓/๓๑.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 403 

รูปยอมทําใหแจง   ความวา   พระโยคาวจรเมื่อเห็นรูปเปนตน   อันเปน   
โลกิยะโดยอาการอันควรเห็น   ยอมทําใหแจงซ่ึงรูปเปนตนเหลาน้ันดวย 
ทําใหแจงดวยอารมณ,   หรือเมื่อเห็นรูปเปนตน  โดยอาการอันควรเห็น 
ยอมทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันควรทําใหแจงดวยเหตุนั้น.    นักคิดอักขระ  
ทั้งหลายตองการ  บทวา ปสฺสนฺโต  ลงในอรรถแหงเหตุ   พระโยคาวจร 
เมื่อเห็นโลกุตรธรรม    มอีนัญญาตัญญัสสามีตินทรียเปนตน    ดวยการ 
พิจารณา     ยอมทําใหแจงซ่ึงโลกุตรธรรมนั้นดวยอารมณ.       บทนี้วา 
พระโยคาวจรยอมทําใหแจงซ่ึงนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะ    ดวยอรรถวา 
หยั่งลงคือทําใหตรงทีเดียว    เพราะทําใหแจงใน  ปริญเญยยะ -  ทุกข 
ควรกําหนดรู  ปหาตัพพะ - สมุทัยควรละ  สัจฉิกาตัพพะ - นิโรธควร 
ทําใหแจง   ภาเวตัพพะ -  มรรคควรเจริญ. 
             บทวา   เย  เย   ธมฺมา   สจฉฺิกตา   โหนฺติ,   เต    เต   ธมมฺา 
ผุสิตา   โหนติฺ - ธรรมใด ๆ เปนธรรมอันทําใหแจงแลว,    ธรรมน้ัน ๆ 
ยอมเปนธรรมอันถูกตองแลว   ไดแก    ธรรมอันทาํใหแจงแลว  ดวยการ 
ทําใหแจงดวยอารมณ      ยอมเปนธรรมอันถูกตองแลวดวยความถูกตอง 
อารมณ,  ธรรมอันทําใหแจงแลวดวยการทําใหแจงซ่ึงการไดเฉพาะ   ยอม 
เปนธรรมอันถูกตองแลวดวยความถูกตองการไดเฉพาะ     ดวยประการ- 
ฉะน้ี. 
                          จบ  อรรถกถาสัจฉิกาตัพพนิทเทส  
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                           อรรถกถาหานภาคิยจตุกนิทเทส๑     
          บัดนี ้  เพราะความท่ีธรรมเปนไปในสวนแหงความเส่ือม   ยาม 
มีโดยประเภทที่วางจากสมาธิอยางหน่ึง ๆ,     ฉะน้ัน   พระสารีบุตรจึงได 
ชี้แจงหานภาคิยจตุกะโดยเปนอันเดียวกัน.  
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภึ  คือ  ของ 
พระโยคาวจรผูไดปฐมฌาน.   บทวา   ลาภึ     เปนทุติยาวิภัตติลงใน 
อรรถฉัฏฐีวิภัตติ.   ลาโภ   ทานกลาวเปน    ลาภ ี  เพราะอรรถวา   มีการ 
ทําใหแจง. 
         ศัพทวา  สหคต  ในบทวา   กามสหคตา   นีท้านประสงคเอา 
ความวา   อารมณ,  อธิบายวา  มีวัตถุกามและกิเลสกามเปนอารมณ.      
          บทวา   สฺามนสิการา - สัญญาและมนสิการ  ไดแก   ชวน- 
สัญญา  และมนสิการดวยความคํานึงถึงสัญญาน้ัน.  มนสิการสัมปยุตดวย 
ญาณก็ควร.   บทวา   สมทุาจรนฺติ   ยอมปรากฏ   คือ   ยอมเปนไป.     
          บทวา    ธมฺโม  ไดแก   ธรรม   คือ   ปฐมฌาน.   พระโยคาวจร 
เมื่อเสื่อมจากฌาน    ชื่อวา   เสื่อมดวยเหตุ ๓  ประการ   คือ   ดวยกิเลส 
กําเริบ  ๑    ดวยอสัปปายกิริยา  ๑    ดวยการไมประกอบความเพียร   ๑. 
เมื่อเสื่อมดวยกิเลสกําเริบ  ชื่อวา  เสื่อมเร็ว.   เมื่อเส่ือมดวยอสัปปายกิริยา  
๑. อยูในขอ  ๗๘.  
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ดวยอํานาจการประกอบความเปนผูยินดีในการงาน   ความเปนผูยินดีใน 
การพูดเหลวไหล   ความเปนผูยินดีในการนอน  ความเปนผูยินดีในการ 
คลุกคลี    ชือ่วา  เสื่อมชา,   เมื่อไมเขาถึงเนือง ๆ  ดวย  ปลโิพธ -  ความ 
กังวล   มีความเจ็บไขและความวิบัติดวยปจจัยเปนตน   แมเมือ่เส่ือมดวย   
การไมประกอบความเพียร   กช็ื่อวา   เส่ือมชา.    แตในนิทเทสน้ี  พระ- 
สารีบุตรเมื่อจะแสดงเหตุอันมีกําลังเทาน้ัน    จึงกลาวถึงกิเลสกําเริบอยาง 
เดียว.  
          ก็เม่ือพระโยคาวจรเสื่อมจากทุติยฌานเปนตน      ชื่อวา    เสื่อม 
แมดวยความพอใจในฌานชั้นตํ่า ๆ  กาํเริบ.     ถามวา   เปนอันเสื่อมดวย 
เหตุประมาณเทาไร ?  ตอบวา   เปนอันเสื่อมดวยเหตุเทาท่ีไมสามารถจะ  
เขาถึงได. 
           บทวา   ตทนุธมฺมตา - ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกปฐม- 
ฌานน้ัน   คือ   ธรรมอันเปนไปสมควร  ชื่อวา  อนธุมฺโม.  บทนีเ้ปน 
ชื่อของธรรม   คือ   ความพอใจอันเปนไปเพราะทําฌานใหยิ่ง.  ธรรมอัน 
สมควรน่ันแล   ชื่อวา อนุธมฺมตา.   ความเปนธรรมสมควรแกฌานน้ัน 
ชื่อวา   ตทนุธมฺมุตา. 
         บทวา สติ  คือ  พอใจ.   บทวา  สนฺติฏติ   คือ  ต้ังอยู.  ทาน 
อธิบายวา  ความพอใจอันเปนไปตามปฐมฌานน้ัน   ยังเปนไปอยู.  
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            บทวา   อวิตกฺกสหคตา - ไมสหรคตดวยวิตก    ไดแก   มีทุติย-  
ฌานเปนอารมณ.  บทนั้นทานกลาววา  อวิตกฺก   เพราะในทุติยฌานน้ี 
ไมมีวิตก.  
            บทวา นิพฺพิทาสหคตา - สหรคตดวยนิพพิทา ไดแก  มวิีปสสนา 
เปนอารมณ.   วิปสสนานั้นทานกลาววา   นิพฺพิทา   เพราะเบ่ือหนายใน 
สังขารทั้งหลาย,     สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา      นพฺิพินฺท 
วิรชฺชติ๑  เมื่อเบื่อหนาย   ยอมคลายกําหนัด. 
            บทวา   วิราคูปสฺหิตา   ประกอบดวย  วิราคะ  ไดแก  วิปสสนา 
ประกอบดวยอริยมรรค.   วิปสสนานั้นถึงยอดแลว  ใหบรรลุความต้ังข้ึน 
ของมรรค.    เพราะฉะนั้น   สัญญาและมนสิการมีวิปสสนาเปนอารมณ 
ทานจึงกลาววา   วิราคูปสฺหิตา - ประกอบดวยวิราคะ,    สมดังท่ีพระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสไววา   วิราคา    วิมจฺุจติ๒  เพราะคลายความกําหนัด  
จิตยอมหลุดพน. 
            บทวา  วิตกฺกสหคตา - สหรคตดวยวิตก  ไดแก  มีปฐมฌาน 
เปนอารมณ   ดวยอํานาจวิตก. 
            บทวา  อุเปกฺขาสขุสหคตา - สหรคตดวยอุเบกขาและสุข  ได 
แก  มีตติยฌานเปนอารมณ  ดวยอํานาจอุเบกขา  คือ  เปนกลางในฌาน 
๑. วิ. มหา. ๔/๒๓.       ๒. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๐๙.  
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นั้นและดวยสุขเวทนา.   
          บทวา   ปติสุขสหคตา - สหรคตดวยปติและสุข  ไดแก  มีทุติย- 
ฌานเปนอารมณ   ดวยอํานาจปติและสุขเวทนา.  
         บทวา  อทุกฺขมสขุสหคตา  -  สหรคตดวยอทุกขมสุข   ไดแก 
มีจตุตถฌานเปนอารมณ   ดวยอํานาจอุเบกขาเวทนา.  เวทนาน้ันไมมี 
ทุกข  ไมมีสขุ  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   อทุกขฺมสุขเวทนา.   ม 
อักษรในบทนี้ทานกลาวดวยบทสนธิ. 
          บทวา   รูปสหคตา - สหรคตดวยรูป   ไดแก   แมเม่ือมีธรรม 
เปนไปในสวนแหงความเส่ือม        ธรรมเปนไปในสวนแหงความต้ังอยู 
และธรรมเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลสของพระโยคาวจรผูต้ังอยู 
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ   เพราะมีรูปฌานเปนอารมณ   ทานก็มิได 
ชี้แจงถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ   เพราะไมมีธรรมเปนไปในสวนแหง 
ความวิเศษ.    ทานกลาววา   สมาธิอันเปนโลกิยะน้ีแมทั้งหมดเปนไปใน 
สวนแหงความเส่ือมแกพระโยคีผูมีอินทรียอยางออน  มีปกติอยูดวยความ 
ประมาท,      เปนไปในสวนแหงความต้ังอยูแกพระโยคีผูมีอินทรียอยาง 
ออน   มีปกติอยูดวยความไมประมาท.    เปนไปในสวนแหงความพิเศษ 
แกพระโยคีผูมีอินทรียแกกลาอันมีตัณหาเปนจริต,   เปนไปในสวนแหง 
การชําแรกกิเลสแกพระโยคีผูมีอินทรียแกกลามีทิฏฐิเปนจริต. 
                      จบ   อรรถกถาหานภาคิยจตุกนิทเทส  
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                                  ลักขณัตติกนิทเทส 
           [๗๙]  ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว   คือ  เครื่อง 
รูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวน้ันวา   สงัขารทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวง   
เปนทุกข   ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา   ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร  ?  
            ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว  คือ  เครื่องรูชัดธรรม 
ที่ไดสดับมาแลวน้ันวา      รูปไมเที่ยงเพราะความวาในรูป       เปนทุกข 
เพราะความวานากลัว  เปนอนัตตาเพราะความวาหาแกนสารมิได  ชื่อวา 
สุตมยญาณ   ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว   คือ  เครื่องรูชัด 
ธรรมที่ไดสดับมาแลวน้ันวา   เวทนา   สัญญา   สงัขาร   วิญญาณ  จักษุ  
ฯลฯ  ชราและมรณะ  ไมเที่ยง   เพราะความวาส้ินไป   เปนทุกขเพราะ  
ความวานากลัว      เปนอนัตตาเพราะความวาหาแกนสารมิได       ชื่อวา 
สุตมยญาณ   ชื่อวาญาณดวยอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญาดวยอรรถ  
วารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ได 
สดับมาแลว  คือ เครื่องรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวน้ันวา   สังขารทั้งปวง 
ไมเที่ยง     สงัขารทั้งปวงเปนทุกข    ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา    ชื่อวา 
สุตมยญาณ.  
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                            อรรถกถาลักขณัตติกนิทเทส   
          ๗๙]  บัดนี้  เพราะโลกิยธรรมแมอยางหน่ึง ๆ      ถูกกําจัดดวย 
ไตรลักษณ,  ฉะนั้นทานจึงชี้แจงไตรลักษณเปนอันเดียวกัน.  
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อนิจฺจ   ขยฏเน - รปูไมเที่ยงเพราะ 
อรรถวา   สิน้ไป  คือ  รปู  ชื่อวา  ไมเที่ยง  เพราะความส้ินไปในลักษณะ 
นั้น ๆ.  อาจารยบางพวกกลาววา   ชื่อวา  ไมเท่ียง  เพราะมีความส้ินไป 
เสื่อมไป   หมดความยินดี  ดับไปเปนธรรมดา.  
          บทวา   ทุกขฺ   ภยฏเน     เปนทุกข   เพราะอรรถวา   นากลัว 
คือ   ชื่อวา   ทุกข  เพราะความมีภัยเฉพาะหนา.    เพราะสิ่งใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันไมเที่ยงยอมนํามาซึ่งความนากลัว    ดุจความทุกขของทวยเทพใน 
สีโหปมสูตร๑ฉะน้ัน.   อาจารยบางพวกกลาววา  ชือ่วา  ทุกฺข   ดวยอรรถวา 
ชาติ  ชรา   พยาธิ   และมรณะ    เปนสิ่งนากลัว. 
          บทวา   อนตฺตา   อสารกฏเน   เปนอนัตตา     เพราะอรรถวา 
หาแกนสารมิได   คือ   ชือ่วา   อนัตตา      เพราะไมมีแกนสารในตนท่ี  
กําหนดไวอยางนี้วา   ตัวตน   ผูอยูอาศัย   ผูกระทาํ   ผูรู    ผูมีอํานาจเอง 
เพราะวาส่ิงใดไมเที่ยง   เปนทุกข     สิ่งน้ัน  ไมสามารถจะดํารงความไม 
เที่ยงแมของตนหรือความเกิด    ความเส่ือมและความบีบค้ันไวได,   จะหา 
๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๕๔.  
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ความเปนผูกระทําเปนตนของตนนั้นไดแตไหน.    สมดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากรูปนี้เปนตัวตนแลวไซร, 
รูปนี้จะไมพึงเปนไปเพ่ือความอาพาธเลย.๑ อาจารยบางพวกกลาววา ชื่อวา 
อนัตตา   เพราะไมมีแกนสารในตน  ไมมีแกนสารเปนนิจ.     
                           จบ   อรรถกถาลักขณัตติกนิทเทส  
 
 
                                       ทุกขสัจนิทเทส 
           [๘๐]  ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว   คือ  เครื่อง 
รูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลววา  นี้ทุกขอริยสัจ    นีทุ้กขสมุทยอริยสัจ    นี ้
ทุกขนิโรธอริยสัจ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ชื่อวาสุตมยญาณ  
อยางไร ? 
           ในอรยิสัจ  ๔  ประการน้ัน  ทกุขอริยสัจเปนไฉน   ชาติเปนทุกข 
ชราเปนทุกข   มรณะเปนทุกข  โสกะ   ปริเทวะ   ทกุข  โทมนัส    และ 
อุปายาสเปนทุกข  ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก  เปน 
ทุกข  ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนท่ีรัก  ก็เปนทุกข ความ 
ไมไดสมปรารถนา   ก็เปนทุกข  โดยยอ   อุปาทานขันธ  ๕ เปนทุกข. 
๑.  วิ. มหา. ๔/๒๐.  
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         ชาติในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน    ความเกิด    ความเกิดพรอม 
ความกาวลง   ความบังเกิด   ความบังเกิดเฉพาะ    ความปรากฏแหงขันธ 
ทั้งหลาย   ความกลับไดอายตนะ  ในหมูสัตวนั้น ๆ นี้ทานกลาววา   ชาติ.   
         ชราในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน  ความแก   ความชํารุด    ความ 
เปนผูมีฟนหัก   ความเปนผูมีผมหงอก   ความเปนผูมีหนังเหี่ยว   ความ 
เสื่อมอายุ    ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย   ในหมูสัตวนั้น ๆ   แหงสัตว 
นั้นๆ  นี้ทานกลาววา  ชรา.  
         มรณะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน     ความจุติ     ความเคลื่อน 
ความแตก    ความหายไป     ความถึงตาย     ความตาย   ความทํากาละ 
ความแตกแหงขันธ     ความทอดท้ิงซากศพ      ความขาดแหงชีวิตินทรีย 
จากหมูสัตวนั้น  ๆ  แหงสัตวนั้น ๆ   นี้ทานกลาววา  มรณะ. 
          [๘๑]  โสกะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน   ความโศก   กิริยาท่ี  
โศก  ความเปนผูโศก   ความโศก  ณ  ภายใน  ความตรอมตรม  ณ ภายใน 
ความเผาจิต   ความเสียใจ   ลูกศร  คือ  ความโศก   แหงบุคคลผูถูกความ 
ฉิบหายแหงญาติกระทบเขาก็ดี      ผูถกูความฉิบหายแหงสมบัติกระทบเขา 
ก็ดี   ผูถูกความฉิบหาย   คือ   โรคกระทบเขาก็ดี   ผูถูกความฉิบหายแหง 
ศีลกระทบเขาก็ดี   ผูถกูความฉิบหายแหงทิฏฐิกระทบเขาก็ดี    ผูประจวบ 
กับความฉิบหายอ่ืน ๆ  กด็ี   ผูถูกเหตุแหงทุกขอ่ืน ๆ กระทบเขาก็ดี  นี้ทาน 
กลาววา  โสกะ.  
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          ปริเทวะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน    ความครวญ    ความคร่ํา- 
ครวญ   ความร่ําไร   ความเปนผูร่ําไร   ความเปนผูรําพัน   ความบนดวย 
วาจา   ความเพอดวยวาจา   ความพูดพร่ําเพรื่อ    กิรยิาที่พูดพร่ํา   ความ   
เปนผูพูดพร่ําเพรื่อ    แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขาก็ดี 
. . . ผูถูกเหตุแหงทุกขอ่ืน ๆ กระทบเขาก็ดี   นี้ทานกลาววา  ปริเทวะ. 
           ทุกขในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน   ความไมสําราญ   ความลําบาก 
อันมีทางกาย     ความไมสําราญ     ความลําบากท่ีสัตวเสวยแลวซ่ึงเกิดแต 
กายสัมผัส   กิริยาอันไมสําราญ   ทกุขเวทนาซ่ึงเกิดแตกายสัมผัส   นี้ทาน 
กลาววา   ทุกข.  
          โทมนสัสะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน  ความไมสําราญ    ความ 
ลําบากอันมีทางใจ   ความไมสําราญ  ความลําบากที่สัตวเสวยแลวเกิดแต 
สัมผัสทางใจ   กิริยาอันไมสําราญ   ทกุขเวทนาซ่ึงเกิดแตสัมผัสทางใจ  นี้ 
ทานกลาววา  โทมนัสสะ. 
            อุปายาสะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน    ความแคน    ความเคือง 
ความเปนผูแคน  ความเปนผูเคือง  แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติ 
กระทบเขาก็ดี. . . ผูถูกเหตุแหงทุกขอ่ืน ๆ  กระทบเขาก็ดี    นี้ทานกลาววา 
อุปายาสะ. 
            [๘๒]  ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก    เปน 
ทุกขในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน    สงัขารเหลาใด   คือ   รูป  เสียง   กลิ่น  
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รส  โผฏฐัพพะอันไมนาปรารถนา     ไมนาใคร     ไมนาพอใจในโลกนี ้
ยอมมีแกบุคคลน้ัน   หรือ   สัตวเหลาใดเปนผูไมหวังประโยชน   ไมหวัง 
ความเกื้อกูล  ไมหวังความสบาย   ไมหวังความปลอดโปรงจากโยคกิเลส 
แกบุคคลน้ัน    การไปรวมกัน    การมารวมกัน    การอยูรวมกัน    การ  
ทํากิจรวมกัน     กับสังขารหรือสัตวเหลาน้ัน      นี้ทานกลาววา     ความ 
ประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก   เปนทุกข.   
          ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนท่ีรัก     เปนทุกขใน 
ทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน      สังขารเหลาใด   คือ   รูป   เสียง   กลิ่น   รส 
โผฏฐัพพะ   อันนาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ  ในโลกน้ี   ยอมมีแก 
บุคคลน้ัน     หรือสัตวเหลาใด    คือ   มารดา    บิดา    พ่ีชาย    นองชาย 
พ่ีหญิง   นองหญิง   มิตร    พวกพอง    ญาติ    หรือสาโลหิตเปนผูหวัง 
ประโยชน    หวังความเก้ือกูล    หวังความสบาย     หวังความปลอดโปรง 
จากโยคกิเลสแกบุคคลน้ัน    การไมไดไปรวมกัน    การไมไดมารวมกัน 
การไมไดอยูรวมกัน  การไมไดทํากิจรวมกันกับสังขารหรือสัตวเหลาน้ัน 
นี้ทานกลาววา     ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนท่ีรัก   เปน 
ทุกข. 
           ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขในทุกขอริยสัจเปนไฉน      สัตว 
ทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา       มีความปรารถนาเกิดข้ึนอยางนี้วา 
ขอเราทั้งหลายอยามีชาติเปนธรรมดา   และชาติอยางมาถึงแกเราท้ังหลาย  
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เลย ขอน้ีอันสัตวทั้งหลายไมพึงไดตามความปรารถนา แมความปรารถนา 
สิ่งใดไมไดสิ่งน้ัน    นี้ก็เปนทุกข   สัตวทั้งหลายมีชราเปนธรรมดา   ฯลฯ 
สัตวทั้งหลายมีพยาธิเปนธรรมดา     ฯลฯ      สัตวทั้งหลายมีมรณะเปน 
ธรรมดา ฯลฯ สัตวทั้งหลายมีโสกะปริเทวะ  ทุกขโทมนัสสะและอุปายาสะ   
เปนธรรมดา   มีความปรารถนาเกิดข้ึนอยางนี้วา   ขอเราทั้งหลายอยาพึง 
มีความโศก   ความร่ําไร  ความทุกขกาย   ความทุกขใจและความคับแคน 
ใจเปนธรรมดาเลยและขอความโศก   ความร่ําไร   ความทุกขกาย  ความ  
ทุกขใจและความคับแคนใจ    ไมพึงมาถึงแกเราท้ังหลายเลย    ขอน้ีอัน 
สัตวทั้งหลายไมพึงไดตามความปรารถนา     ความไมไดสมปรารถนาแม  
นี้ก็เปนทุกข. 
         โดยยออุปาทานขันธ  ๕ เปนทุกข   ในทกุขอริยสัจนั้นเปนไฉน 
อุปาทานขันธ  คือ   รูป  อุปาทานขันธ   คือ เวทนา  อุปาทานขันธ  คือ 
สัญญา  อุปาทานขันธ  คือ    สังขาร   อุปาทานขันธ   คือ   วิญญาณ  
อุปาทานขันธเหลาน้ี    ทานกลาววา  โดยยออุปาทานขันธ  ๕  เปนทุกข 
นิทานกลาววา   ทุกขอรยิสัจ.   
                              อรรถกถาทุกขสัจนิทเทส 
           ๘๐]พระสารีบุตรไดชี้แจงแมจตุกอริยสัจ โดยเปนอันเดียวกัน 
เพราะสัจจะท้ังหลายเกี่ยวเนื่องเปนอันเดียวกันดวยอรรถวา      เปนของ 
จริงแท.  
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          ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ตตฺถ   ตตฺถ    ไดแก   ในอริยสัจ    ๔ 
เหลาน้ัน.   บทวา   กตม   ไดแก   กเถตุกัมยตาปุจฉา - ถามเพ่ือประสงค 
จะตอบเอง.   
           บทวา   ทุกฺข   อริยสจฺจ - ทุกขอริยสัจ ไดแก   เปนการแสดง 
ธรรมที่ถามแลว.  
          ในบทมีอาทิวา  ชาติป   ทุกฺขา   นั้นทานประกาศอรรถแหง  ชาติ 
ศัพทไวไมนอย.   ดังท่ีกลาวไววา 
               ภพ  ตระกูล  พวก ศีล  บัญญัติ  ลักษณะ 
         ปสูติ    ปฏิสนธิ    ทานประกาศอรรถแหง ชาติ ไว 
         ดวยประการฉะนี้. 
         จริงดังนั้น  ชาติ  ศพัทมีอรรถวา  ภพ   ในบทมีอาทิวา   เอกมฺป 
ชาตึ  เทฺวป    ชาติโย๑ -  ภพแมหน่ึง   แมสองภพ.   มีอรรถวา  ตระกูล 
ในบทนี้วา  อกฺขิตฺโต   อนุปกฺกุฏโ   ชาติวาเทน๒ - ไมซัดทอด   ไม 
คําวา   ถึงตระกูล.     มีอรรถวา   พวก  ในบทมีอาทิวา   อตฺถิ   วสิาเข 
นิคณฺา นาม  สมณชาต๓  ดูกอนวิสาขา   พวกสมณะนิครนถยังมีอยู. 
มีอรรถวา  อริยศีล  ในบทมีอาทิวา  ยโตห  ภคินิ  อริยาย  ชาติยา 
๑. วิ. มหาวภิงฺค ๑/๓     ๒. ที. สี. ๙/๒๐๒      ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๐  
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ชาโต    นาภชิานามิ๑ - ดูกอนนองหญิงต้ังแตเราเกิดในอริยชาติแลวจะได 
รูสึกวาแกลงปลงสัตวจากชีวิตหามิได.   มีอรรถวา   บัญญัติ  ในบทมีอาทิ 
วา  ติริยา  นาม  ติณชาติ     นาภิย   อคฺุคนฺตฺวา  นภ   อาหจฺจ    ิตา  
อโหสิ๒หญาคาผุดข้ึนจากนาภีพุงข้ึนไปจดทองฟา.   มีอรรถวา  สังขต- 
ลักษณะ    ในบทน้ีวา   ชาติ   ทฺวีห ิ   ขนฺเขห ิ  สงฺคหิตา๓ - ชาติ 
ทานสงเคราะหดวยขันธ  ๒.    มีอรรถวา   ปสูติ  ในบทนี้วา  สมฺปติ- 
ชาโต อานนฺท  โพธิสตฺโต๔- ดูกอนอานนท  โพธิสตัวเกิดทันทีทันใด. 
มีอรรถวา  ปฏิสนธิ   โดยปริยายในบทนี้วา  ภวปจฺจยา   ชาติ๕ เพราะ 
ภพเปนปจจัยจึงมีชาติ.   และบทวา   ชาติป ทุกฺขา๖- แมชาติก็เปนทุกข. 
แตโดยนิปรยิาย - โดยตรง      ไดแก      ความปรากฏครั้งแรกของขันธ  
ทั้งหลายท่ีปรากฏแกสัตวผูเกิดในภพน้ัน ๆ. 
            หากถามวา  เพราะเหตุไร   ชาตินี้จึงเปนทุกข    ตอบวา  เพราะ 
ชาติเปนที่ต้ังของทุกขไมนอย.   ทุกขไมนอย   คือ   ทุกขทุกข  วิปริณาม 
ทุกข    สังขารทุกข    ปฏจิฉันนทุกข  อัปปฏิจฉันนทุกข   ปรยิายทุกข 
นิปริยายทุกข    เพราะทุกขเหลาน้ีทุกขทางกายและทุกขทางใจ   ทานกลาว 
วา   ทุกขทุกข  เพราะเปนทุกขโดยสภาพของเวทนาและโดยชือ่. 
๑. ม.ม. ๑๓/๕๓๑        ๒. องุ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๖.      ๓. อภิ.ธา  ๓๖/๖๗. 
๔. ม.อุ. ๑๔/๓๗๗.       ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๕.              ๖. ขุ.ป.   ๓๑/๘๐.  
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         สุขเวทนา   ชอวา  วปิริณามทุกข  เพราะเปนเหตุเกิดทุกขดวย 
ความปรวนแปร.   
          อุเบกขาเวทนา     และสังขารเปนไปในภูมิ  ๓  ทั้งเหลือ     ชื่อวา 
สังขารทุกข   เพราะถูกบีบค้ันดวยความเกิดและความดับ. 
          อาพาธทางกาย   ทางใจ   มีปวดหู   ปวดฟน   ความรอนใจเกิด  
เพราะราคะ   เกิดเพราะโทสะเปนตน   ชื่อวา  ปฏิจฉันนทุกข - ทุกข 
ปกปด   เพราะถามจึงรู   และเพราะความเจ็บปวดไมปรากฏ. 
        อาพาธท่ีมีสมุฏฐานจากโทษ ๓๒ เปนตน  ชือ่วา  อัปปฏิจฉันน- 
ทุกข - ทุกขไมปกปด   เพราะไมตองถามรูได  และเพราะความเจ็บปวด  
ปรากฏ. 
          แมทุกขทั้งหมดมีชาติเปนตน   มาในสัจวิภังค๑   เวน  ทุกขทุกข 
ที่เหลือ   ชื่อวา  ปริยายทุกข - ทุกขโดยออม   เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข 
นั้น ๆ.    สวนทุกขทุกขทานกลาววา  เปน   นิปริยายทุกข-ทุกขโดย 
ตรง. 
         ในบทน้ันชาติเปนอาปายิกทุกข     แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรง 
ประกาศดวยอุปมาในพาลบัณฑิตสูตร๒เปนตน.    อน่ึง    ชาติเปนทุกข 
เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกขอันเปนประเภทมีทุกข  มมีูลมาจากการหยั่งลงสู 
๑. อภิ.วิ. ๓๕/๑๔๘.         
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ครรภเปนตน   ซึ่งเกิดในมนุษยโลก แมในสุคติ.  ในบทนี้   ชาตินี้เปน 
ทุกขอันเปนประเภทมีทุกข  มีมูลจากการหย่ังลงสูครรภเปนตน.  จริงอยู 
สัตวนี้เกิดในครรภมารดา     มิไดเกิดในดอกอุบล     ดอกบัวหลวง   และ 
ดอกบัวขาวเปนตน.        โดยที่แทสัตวยอมเกิดในทองนํ้าเกลียดอยางยิ่ง 
คลายเที่ยวไปในปาใหญที่มีกลิ่นเหม็นมากอบอวลดวยกลิ่นซากศพนานา   
ชนิด       ทั้งมืดต้ือท้ังคับแคบอยางยิ่งในทามกลางพ้ืนทองกระดูกสันหลัง 
ขางลาง  กระเพาะอาหารขางบนทอง   ดุจหนอนเกิดในปลาเนามนเปรี้ยว 
บูด   และหลมุขยะเปนตน.   สัตวนั้นเกิดในทองมารดา   อบอุนอยูกับ  
ทองมารดาตลอด  ๑๐ เดอืน   เวนจากการงอ   การเหยียดเปนตน    หมก 
อยูเหมือนอาหารใสไวในถุง    เหมือนกอนแปงถูกหนึ่ง    ยอมเสวยความ 
ทุกขอยางยิ่ง.  นีช้ื่อวาทุกขมีมูลมาจากการหยั่งลงสูครรภ.  สัตวนั้นในขณะ 
ที่มารดาหกลม  เดิน   นัง่   ลุก   เปลีย่นอิริยาบถเปนตน   อยางรีบรอน 
ยอมเสวยทุกขหนัก   เพราะความเจ็บปวดดีการครา  ฉุด   ทิ้ง   ขยับไป 
ขยับมาเปนตน    ดุจลูกแกะตกอยูในมือของนักเลงสุรา   และดจุลูกงูตก 
อยูในมือของหมองู.    สตัวยอมเสวยทุกขหนักในเวลามารดาด่ืมน้ําเย็น 
ปรากฏ  ดุจเกิดในนรกเยน็ ในเวลามารดากลืนขาวตมอาหารรอนปรากฏ 
ดุจฝนถานเพลิงโปรยลงมา    ในเวลามารดากลืนของเค็มของเปรี้ยวเปน 
ตน   ปรากฏดุจไดรับโทษการแทงดวยหอกอันคมเปนตน,    นี้เปนทุกข 
มีมูลมาจากการบริหารครรภ.  
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           อน่ึง   สัตวยอมเสวยทุกขดวยการผาตัดเปนตน     ของมารดาผูมี 
ครรภหลงในที่เกิดของทุกขไมควรที่   แมมิตร  อํามาตย  และเพ่ือนสนิท 
เปนตน  ไมควรดู,  นี้ชื่อวาทุกขมีมูลมาจากความวิบัติของครรภ. 
           ทุกขยอมเกิดแกสัตวผูถูกลมเปนของมารดาซ่ึงจะคลอด    พัดหมุน  
กลับไปทางชองคลอดนากลัวนัก   ดุจตกเหว   ดจุชางถูกฉุดออกจากชอง 
ดาล     เพราะปากชองคลอดแคบอยางยิ่ง      และดจุสัตวนรกถูกภูเขาใน 
สังฆาตนรกบดละเอียด,   นี้ทุกขมีมูลจากการคลอด,  
           ทุกขเชนกับแทงดวยปลายเข็มและเฉือนดวยมีดโกน     ยอมเกิด 
แตสัตวผูเกิดแลวมีรางกายแบบบาง    เชนกับแผลออน ๆ   ในเวลาจับมือ 
อาบนํ้า   ลางหนา   เช็ดดวยผาผืนเล็กเปนตน,   นี้ทุกขมีมูลออกไปภาย- 
นอกจากทองแม. 
           ในความเปนไปนอกจากนี้    ทกุขยอมมีแกผูทําลายตนดวยตนเอง 
ผูประกอบความเพียรดวยการทรมานตน  ทําตนใหเดือดรอนดวยอเจลก- 
วัตรเปนตน   ผูไมบริโภคและบีบคอยดวยความโกรธ,     นี้เปนทุกขมีมูล 
จากความพยายามของตน,  ที่นอกจากน้ีไปทุกขยอมเกิดแกผูเสวยกรรม 
มีการฆาและการจองจําเปนตน,  นี้ทุกขมีมูลจากความพยายามของผูอ่ืน. 
            ชาติ  นี้เปนที่ต้ังของทุกขแมทั้งหมดดวยประการฉะน้ี.  ดวย 
เหตุนั้นทานจึงกลาวไววา  
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                    หากสัตวไมพึงเกิดในนรกทั้งหลายไซร  เขา  
            ก็จะไมตองไดรับกรรม  มถีูกไฟเผาเปนตนในชาติ 
            นั้น,  สัตวพึงไดทุกขเปนที่พ่ึงในที่ไหนเลา  พระ- 
            มุนีในธรรมวินัยนี้กลาว  ชาติ  วาเปนทุกข  ดวย 
            ประการฉะน้ี. 
                   ทุกขในจําพวกเดียรัจฉานมีไมนอย  มีการ  
            กระหน่ําดวยแส  ปฏัก  ทอนไมเปนตน,  เวนชาติ   
            เสีย  ทุกขจะพึงมีในสัตวนั้นไดอยางไร  แมเพราะ 
            เหตุนั้น  ชาติ  จึงชื่อวาเปนทุกขในพวกสัตวนั้น. 
                    ทุกขในเปรตทั้งหลาย  เกิดเพราะวิหาร 
            และมีทุกขชนิดตาง ๆ มีเกิดแตลมและแดดเปน 
            ตน,   เพราะทุกขในท่ีนั้นยอมมีแกสัตวที่ยังไมเกิด 
            ก็หาไม  ฉะนั้นพระมุนีจึงตรัส  ชาติ  วาเปนทุกข. 
                    ทุกขในหมูอสูรในโลกันตรนรกมืดต้ือ  เย็น 
            จัด,  เพราะความเกิดในนรกนัน้ไมมีทุกข  ก็มีไม 
            ได  เพราะฉะนั้นพระมุนีจึงตรัสวา  ทุกขทั้งหลายมี 
            เพราะชาติ ิ.  
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                       สัตวเมื่ออยูในครรภมารดาก็เหมือนอยูในคูถ- 
             นรก  เมื่ออยูนานก็ดี    ออกไปภายนอกก็ดี,     สัตว 
             ยอมถึงทุกข   เวนขาดเสียแลว  แมทุกขอนัรายแรง   
             ยิงนักก็ไมมี   เพราะชาตินี้มีจึงเปนทุกข  ดวยประ- 
             การฉะน้ี.  
                        อันที่จริงทุกขนี้มีอยูในโลกน้ีตลอดกาล 
             ประโยชน อะไรที่จะตองพูดมากไปในกาลไหน  ๆ 
             มิใชหรือ,   ทุกขเวนชาติเสียแลวก็มีไมได   เพราะ 
             พระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณย่ิงใหญตรัสถึง 
             ชาติ   นี้วาเปนทุกขกอนทุกขอื่นทั้งหมด  ดังน้ี. 
            ในบทวา   ชราป  ทุกฺขา -  แมชราก็เปนทุกขนี้   มีอธิบายดังตอ 
ไปน้ี   ชรามี ๒ อยาง  คือ  ลักษณะของสังขตะและความเปนขันธเกาอัน 
เนื่องในภพเดียวในสันตติที่รูกันวามีฟนหักเปนตน. ในท่ีนี ้ทานประสงค 
เอาชราน้ัน.   ชรานั้นชื่อวาเปนทุกข   เพราะความเปนสังขารทุกข   และ 
เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข.   ทุกขทางกายทางใจเกิดข้ึน   มีหลายปจจัยอาทิ 
วาความเปนหนุมสาวเส่ือมไปกําลังถดถอยสติปญญาเส่ือมโทรม  ถูกคน 
อ่ืนดูแคลน  เพราะอวัยวะนอยใหญยอหยอนและอินทรียวิกลวกิาร,  ชรา 
จึงเปนที่ต้ังของทุกขนั้น,  ดังที่ทานไววา  
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                      เพราะอวัยวะหยอน  อนิทรียวิการ  ความเปน 
             หนุมสาวเสื่อมกาํลังถดถอย.     สติเปนตนเส่ือม- 
             โทรม    ขาดความเลื่อมใสจากลูกเมียของตน    ถึง   
             ความออนแอมากขึ้น.   สัตวไดรับทุกขทั้งกายทาง 
             ใจท้ังหมดน้ัน    เพราะชราเปนเหตุ    ฉะนัน้  ทาน  
             จึงกลาววาชราเปนทุกข. 
            แมเม่ือทานควรกลาว   พยาธทิุกขในลําดับชราทุกขก็พึงทราบวา 
ทานไมกลาว   เพราะพยาธิทุกขทานถือเอาดวยกายิกทุกขนั่นเอง. 
            ในบทวา   มรณมปฺ  ทุกฺข - แมความตายก็เปนทุกข    ความตาย 
มี  ๒  อยาง     คือ     ความตายท่ีทานกลาวหมายถึงลักษณะของสังขตะวา 
ชรามรณะทานสงเคราะหดวยขันธ  ๒,๑   และทีท่านกลาวหมายถึงการ 
ขาดชีวิตินทรียอันเนื่องกันในภพหน่ึงวา  ความกลัวแตความตายเปนนิจ 
ในที่นี้ทานประสงคเอาความตายน้ัน.    ชื่อของความตายน้ัน  คือ  ชาติ- 
ปจจยมรณะ -  ความตายเพราะชาติเปนปจจัย,  อุปกกมมรณะ - ความ 
ตายเพราะความพยายาม,    สรสมรณะ - ตายเพราะสิ้นอายุและกรรม, 
อายุกขยมรณะ - ความตายเพราะส้ินอายุ,  บุญญักขยมรณะ  -  ความตาย 
เพราะสิ้นบุญ.    พึงทราบประเภทของความตายในท่ีนี้อีก   คือ   ขณิก- 
๑. อภิ.ธา. ๓๖/๖๗.  
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มรณะ -  ความตายชั่วขณะ,     สมมติมรณะ -  ความตายโดยสมมติ, 
สมุจเฉทมรณะ - ความตายเด็ดขาด.  ประเภทของรูปธรรมและอรูป- 
ธรรมในความเปลี่ยนแปลง    ชื่อวา   ขณิกมรณะ. 
          บทนี้วา  ติสฺโส   มโต, ปุสฺโส  มโต - นายติสสะตายแลว  นาย 
ปุสสะตายแลว   ชื่อวา   สมมติมรณะ  เพราะไมมีสัตวโดยประมัตถ.   
          บทนี้วา  สสฺส  มต,  รุกฺโข  มโต - ขาวกลาตายแลว,   ตนไม 
 ตายแลว   ชือ่วา   สมมติมรณะ.   เพราะไมมีสัตวโดยปรอินทรยี 
          กาลกิริยาอันไมมีปฏิสนธิของพระขีณาสพ    ชื่อวา  สมจุเฉท- 
มรณะ.  สมมติมรณะและสมุจเฉทมรณะนอกน้ี    เวนสมมติมรณะภาย- 
นอกทานสงเคราะหดวยการตัดขาดการติดตอ   ตามท่ีกลาวแลว,   มรณะ 
ชื่อวาทุกข   เพราะเปนที่ต้ังแหงดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  
                วตัถุเปนที่รักของคนชั่วผูเห็นนิมิตมีบาปกรรม 
          เปนตน ผูประสบสิ่งเจริญของพลัดพรากไป,  ทุกข 
          ทางใจของตนใกลตายโดยไมแตกตางกัน   ทุกขใน 
          สรรีะมีโรคลมอันตัดขอตอและเสนเอ็นขาดเปนตน 
          ยอมมแีกสัตวทั้งปวงผูถูกท่ิมแทงสวนสําคัญของ 
          รางกาย   ยอมเปนทุกขเกิดแตสรีระ.  
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                ความตายน้ีเปนสิ่งท่ีทนไมได ไมมีการตอบ. 
           แทน    เปนที่ต้ังของทุกข,    เพราะเหตุนั้นทานจึง 
           กลาววา    ความตายน้ีเปนทุกขแนนอน.   
           ๘๑]  จิตเรารอนมีการเพงภายในเปนลักษณะของผูที่ถูกความ 
เสื่อมแหงญาติเปนตนมากระทบ  ชื่อวาความโศกในบทวา โสกะ เปนตน. 
ความโศกชื่อวาเปนทุกข   เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข  จากทุกขทุกข.   ดวย 
เหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                  ความโศกยอมท่ิมแทงหัวใจของสัตวทั้งหลาย 
           ดุจถูกลูกศรอาบยาพิษเจาะ   และยอมแผดเผาอยาง 
           แรงกลาดุจหลาวเหล็กถูกไฟเผาสังหารอยู 
                 ความโศกยอมนํามาซึ่งพยาธิ    ชรา    มรณะ 
           และการทําลาย   แมทุกขหลายอยาง    เพราะฉะน้ัน 
          ทานจึงกลาววา    ความโศกเปนทุกข.  
           ความพร่ําเพอของผูถูกความเส่ือมจากญาติเปนตน       มาถูกตอง 
ชื่อวาปริเทวะ.     ปริเทวะชื่อวาเปนทุกข      เพราะความเปนสังขารทุกข 
และเพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                 สตัวถูกลูกศร  คือ ความโศกกําลังรองไหคร่ํา. 
           ครวญ  คือ  ริมฝปาก  เพดานแหงผากเปนโรคผอม-  
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        แหง,   ยอมไดรับทุกขอยางแสนสาหัส ดวยเหตุนั้น 
        พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัส  ปริเทวะ  วาเปนทุกข. 
        ทุกขชื่อวาเปนทุกข  ไดแก  ทุกขทางกายมีลักษณะบีบค้ันทางใจ, 
อน่ึงชื่อวาทุกขเปนทุกข    เพราะเปนทุกขในทุกข    และเพราะนํามาซึ่ง 
ทุกขมีในใจ.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา    
                ทกุขนี้ยอมบีบค้ันกาย    และใหเกิดทุกขใจ 
         ยิ่งขึ้น  เพราะฉะน้ันทานจึงกลาวโดยวิเศษวา   ทุกฺข. 
          โทมนสัสะเปนทุกข  ไดแก   ทกุขทางใจมีลักษณะบีบค้ันทางใจ. 
อน่ึง  โทมนสัสะชื่อวาเปนทุกข เพราะเปนทุกขในทุกข  และเพราะนํามาซึ่ง 
ทุกขทางกาย. จริงอยูสัตวทั้งหลายท่ีไดรับทุกขทางใจมาก ยอมเสวยทุกข 
มากมายเชนสยายผมรองไหคร่ําครวญ.   ขยี้อก,    หมุนมาหมุนไป    หก 
ขะเมน,   ควาศัสตรา,     ดื่มยาพิษ,   แขวนคอ,   เขากองไฟ     ดังท่ีทาน 
กลาวไววา 
                  เพราะจิตไดรับการบีบค้ัน   และนําความบีบ- 
             ค้ันแกกายอีกดวย,   ฉะนั้นทานจึงกลาวโทมนัสสะ 
             วาเปนทุกขเพราะความเสียใจ. 
             อุปายาสะเปนทุกข  ไดแก  โทสะทําใหเกิดทุกขทางใจอยางยิ่งของ 
ผูถูกความเส่ือมจากญาติเปนตนมาถูกตอง.        อาจารยบางพวกกลาววา 
ธรรมขอหนึ่งอันนับเนื่องดวยสังขารขันธ.  อุปายาสะ  ชื่อวา  เปนทุกข  
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เพราะเปนสังขารทุกข   เพราะเผาผลาญจิต    เพราะความอึดอัดทางกาย. 
ดังท่ีทานกลาวไววา 
                 อปุายาสะเปนทุกข  เพราะความเผาผลาญจิต 
           และเพราะความอึดอัดทางกายเปนอยางมาก   ยอม 
           ยังทุกขใหเกิด  เพราะฉะน้ันทานจึงกลาววา    อุปา-  
           ยาสะเปนทุกข.    
          อน่ึง  ในบทวา  โสกะ  ปริเทวะ  และอุปายาสะนี้พึงเห็นวา  โสกะ 
เหมือนนํ้าหุงขาวดวยไฟออนนํ้าขาวเดือดอยูภายในภาชนะ,        พึงเห็น 
ปริเทวะ  เหมือนนํ้าหุงขาวดวยไฟแรงน้ําขาวก็เดือดลนออกนอกภาชนะ, 
พึงเห็นอุปายาสะ  เหมือนน้ําขาวสวนที่เหลือจากการลนออกไมเพียงพอท่ี  
จะออกได  น้ําขาวท่ีหุงก็จะหมดส้ินไปภายในภาชนะนั่นเอง. 
          ๘๒ ]   การอยูรวมกับสัตวและสังขารอันไมเปนที่รัก ชื่อวา อัป- 
ปยสัมปโยคทุกข.  อัปปยสัมปโยคทุกข    ชื่อวา เปนทุกขเพราะเปนที่  
ต้ังแหงทุกข.   สมดังท่ีทานกลาวไววา 
                  ทุกขครั้งแรกยอมเกิดในจติ  เพราะเหน็สัตว 
          และสงัขารอันไมเปนที่รัก      หรือทุกขที่เกิดเพราะ  
          การทรมาน  ยอมมีในกายนี้. 
                 แมทุกขทั้งสองน้ีโดยวัตถุ  ก็เปนการอยูรวม 
          กบัสัตวและสังขารอันไมเปนที่รัก      เปนทีรู่กันวา  
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        พระผูมพีระภาคเจาผูแสวงหาคุณย่ิงใหญตรัสวา   การ 
        อยูรวมกับสัตวและสังขารวาเปนทุกข. 
        การพลดัพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก  ชื่อวา  ปยวิปป- 
โยคทุกข.   ปยวิปปโยคทุกข  ชื่อวา  เปนทุกขเพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข. 
สมดังท่ีทานกลาวไววา 
               คนพาลท้ังหลายเพียบพรอมดวยลูกศร    คือ 
         ความโศก   เพราะการพลัดพรากจากญาติและสมบัติ   
         ยอมเสยีดแทงหัวใจ  วิปปโยคทุกข  นี้  รูกันแลววา 
         เปนทุกข. 
          ในการไมไดสมความปรารถนาพึงทราบความตอไปนี้         ความ 
ปรารถนาในวัตถุที่ไมควรไดทานกลาววา   ยมฺปจฉฺ  น  ลภติ,   ตมฺป- 
ทุกฺข - ความไมไดสมความปรารถนากเ็ปนทุกข.      อธิบายวา      เมื่อ 
ปรารถนาในวัตถุที่ไมควรไดโดยธรรมก็ไมได. ความปรารถนานั้นก็เปน 
ทุกข.     ความไมไดสมความปรารถนา ชื่อวา  เปนทุกข  เพราะเปนที่ต้ัง 
แหงทุกข.   สมดังท่ีทานกลาวไววา 
                ทกุขเกิดจากการพิฆาต    ยอมเกิดแกสัตวทั้ง- 
        หลายในโลกน้ีโดยท่ีไมไดสิ่งน้ัน  ๆ  ตามปรารถนา. 
        เพราะความปรารถนาวัตถุที่ไมควรได    อันเปนเหต ุ  
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          แหงทุกขนั้น,   ฉะนั้นพระชินเจาจึงไดตรัสถึงความ 
          ไมไดสมปรารถนาวาเปนทุกข. 
          ในบทวา   สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา - โดยยออุปาทาน- 
ขันธ ๕ เปนทุกข   มีอธิบายดังตอไปนี้    บทวา   สงฺขิตฺเตน   ทานกลาว 
หมายถึงเทศนา.   เพราะไมสามารถจะยอทุกขไดวา  ทุกขรอยมีประมาณ           
เทาน้ี   ทุกขพันมีประมาณเทาน้ี,   แตเทศนาสามารถจะยอได.     ฉะน้ัน  
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงยอเทศนาจึงตรัสอยางนี้วา    ชือ่วา  ทุกข 
ไมมีอะไรอื่น, โดยยออุปาทานขันธ ๕  เปนทุกข.   
         บทวา   ปฺจ    เปนการกําหนดจํานวน.    บทวา  อุปทานกฺ- 
ขนฺธา  ไดแก   ขันธอันเปนอารมณของอุปาทาน. 
                 พระผูมีพระภาคเจาผูคงท่ีตรัสถึงทุกขที่มีชาติ 
         เปนแดนเกิด   ไมตรัสถึงทุกขทั้งหมด  ทุกขนอก  
          จากนีก้็ยังมีอยู. 
                  เพราะฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณ 
         อันยิ่งใหญ   ทรงแสดงท่ีสุดของทุกข    วา     โดย 
         ยออุปาทานขันธเหลาน้ีเปนทุกข. 
         เปนความจริงดังน้ันชาติเปนตน     เบียดเบียนอุปาทานขันธ   
ดวยประการตาง ๆ   ดุจไฟกําจัดเชื้อไฟ, ดุจเครื่องประหารกําจัดเปา, 
ดุจเหลือบและยุงเปนตนกัดโค,   ดุจคนตัดหญาทําลายดิน,   ดุจโจรปลน  
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ชาวบาน,   ทําลายชาวบาน    ฉะน้ัน    ยอมเกิดในอุปาทานขันธนั่นเอง 
ดุจหญาและเถาวัลยเกิดบนแผนดิน,    ดุจดอกไม    ผลไมและใบไมออน  
เกิดโนนตนไม.  
              ชาติ   เปนทุกขในเบื้องตนของอุปาทานขันธ. 
              ชรา    เปนทุกขในทามกลาง. 
              มรณะ  เปนทุกขในที่สุด, 
              โสกะ     เปนทุกขถูกเผาผลาญ  ดวยถูกทกุขใกลจะตายเบียด- 
เบียน, 
              ปริเทวะ  เปนทุกขดวยการพร่ําเพอ  เพราะทนทุกขนั้นไมได, 
              ทุกขะ       เปนทุกขดวยความเจ็บปวยของกาย  เพราะประสบกับ 
สัมผัสอันไมนาปรารถนา  กลาวคือ  ธาตุกําเริบ, 
              โทมนัสสะ    เปนทุกขดวยการรบกวนทางใจ         เพราะเกิด  
ปฏิฆะ - ความข้ึงเคียด       ในโทมนัสของปุถุชนผูถูกโทมนัสนัน้เบียด- 
เบียน, 
              อุปายาสะ    เปนทุกขดวยความทอดถอนใจของผูเกิดความตก- 
ตํ่า  เพราะความโศกเปนตนทวมทน. 
              การไมไดสมความปรารถนาเปนทุกข          เพราะทําลายความ 
ปรารถนาของผูที่ถึงความหมดหวัง,          อุปทานขันธที่ถูกกําหนดโดย 
ประการตาง ๆ ดวยประการฉะน้ี  ชื่อวา ทุกข  เพราะฉะนั้น เพ่ือจะแสดง  
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ทุกขนั้นอยางหน่ึง ๆ นํามากลาว   แตก็ไมสามารถจะกลาวใหหมดสิ้นได 
ต้ังหลายกัป,    เพ่ือแสดงยอทุกขทั้งหมดไวในอุปาทานขันธ  ๕  เปนบาง 
สวน    ดุจรสนํ้าในมหาสมุทรก็ยอลงในหยาดนํ้าเดียวกัน    พระเถระจึง 
ไดกลาวพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   โดยยออุปาทาน- 
ขันธ ๕  เปนทุกข  ดวยประการฉะน้ี.     
             พึงทราบวินิจฉัยในบทภาชนีย  มีอาทิวา   ตตฺถ    กตมา ชาติ. 
             บทวา   ตตฺถ   คือ   เมื่อชาติเปนตน     อันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวแลวในทุกขสัจนิทเทส. 
             บทวา   ยา   เตส   เตส   สตฺตาน    คือ   แสดงถึงสัตวไมนอย 
ทั่วไปโดยสังเขป.      เมือ่กลาวอยูอยางนี้ตลอดวันวา     ชาติของเทวทัต, 
ชาติของโสมทัต  สัตวทั้งหลายยอมไมกําหนดถือเอา,  การแสดงความอ่ืน 
อีกทั้งหมดก็ยอมไมสําเร็จ,   แตดวยบทสองบทน้ี   สัตวไร ๆ กไ็มกําหนด 
ถือเอา   การแสดงความอ่ืนอีกอยางใดอยางหน่ึง  ยอมไมสําเร็จก็หามิได. 
             บทวา   ตมหฺิ    ตมฺหิ    คือ    การแสดงถึงหมูสัตวไมนอยทั่วไป 
ดวยคติและชาติ. 
             บทวา    สตฺตนิกาเย -  ในหมูสัตวทั้งหลาย คือ ในชุมนมุสัตว 
 ในที่ประชุมสัตว. 
             บทวา   ชาติ    คือ   ความเกิด.   บทนี้ในที่นี้เปนปฐมาวิภัตติลง 
ในอรรถสภาวะ   แปลวา   ความเกิด.  
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         บทวา  สฺชาติ  คือ ความเกิดพรอม.   บทนี้เพ่ิมอุปสัคลงไป 
แปลวา   ความเกิดพรอม.  
           บทวา   โอกฺกนฺติ   คือ   ความกาวลง.      อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา 
ชาติ  ดวยอรรถวา  ความเกิด, ทานกลาววา  ชาติ  นัน้   โดยที่อายตนะ 
ยังไมบริบูรณ.   ชื่อวา  สญัชาติ   ดวยอรรถวา   เกดิพรอม,    ทานกลาว   
สัพชาติ นั้น  โดยที่อายตนะบริบูรณแลว.    ชื่อวา  โอกกันติ    ดวย 
อรรถวา  กาวลง   ทานกลาว  โอกกันติ  นั้น ดวยอํานาจของ อัณฑชะ 
-  เกิดในไข   และ  ชลาพุชะ -  เกิดในครรภ.    เพราะวาสัตวเหลาน้ัน 
กาวลงสูรังไขและถุงกระเพาะ.    สัตวกาวลงยอมถือปฏิสนธิ   ดุจเขาไป, 
ชื่อวา   อภินพิพัตติ   ดวยอรรถวา  ความบังเกิด,   ทานกลาว  อภินิพ- 
พัตติ  นั้น   ดวยอํานาจแหง  สังเสทชะ -  เกิดจากเถาไคล  และ โอป- 
ปาติกะ  -  เกดิผุดข้ึน  เพราะสัตวเหลานั้นเปนผูปรากฏเกิดข้ึน,   นี้เปน 
สมมุติกถา - กลาวโดยสมมติเทาน้ัน. 
          บัดนี้จะกลาวโดยปรมัตถวา   ขนฺธาน  ปาตุภาโว   อายตนาน 
ปฏิลาโภ - ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย ความกลับไดอายตนะ เพราะ 
โดยปรมัตถขันธนั่นแล     ปรากฏมิใชสัตวปรากฏ.     อน่ึง   ในบทวา 
ขนฺธาน   นี้    พึงทราบการถือเอาแมขันธ   ๕ ในภพแหงขันธ  ๕   ขันธ 
หน่ึงในภพแหงขันธหน่ึง,   ขันธ  ๔ ในภพแหงขันธ  ๔.  บทวา  ปาตุ- 
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ภาโว-ความปรากฏ  ไดแก   การเกิดข้ึน.      บทวา   อายตนาน   พึง  
ทราบวา   ทานสงเคราะหดวยอํานาจอายตนะซ่ึงเกิดข้ึนในภพนั้น ๆ.  
           บทวา  ปฏิลาโภ - การไดเฉพาะ   ไดแก   ความปรากฏในเพราะ 
สันตตินั่นเอง.   เพราะวา   อายตนะเหลาน้ันปรากฏ   เปนอันชือ่วา  ได   
เฉพาะแลว.  
          บทวา   อย   วุจฺจติ   ชาติ  คือ   นี้ทานกลาววา   ชาติ. 
          พึงทราบวินิจฉัยในชรานิทเทสดังตอไปนี้      บทวา   ชรา   เปน 
ปฐมาวิภัตติลงในอรรถสภาวะ   แปลวา   ความแก       บทวา   ชีรณตา   
เปนอาการนิทเทส   แปลวา   ความชํารุด  
          สามบทมีบทวา   ขณฺฑิจฺจ - ความเปนผูมีฟนหักเปนตน   เปน 
กิจนิทเทส  -   แสดงกิจท่ีปรากฏ   ในขณะลวงกาลผานวัย,    สองบทหลัง 
เปนปกตินิทเทส - แสดงความเปนปกติ  
            จริงอยู   ความน้ีทานแสดงโดยสภาวะดวยบทวา   ชรา.     เพราะ 
เหตุนั้น บทวา  ขณฺฑิจฺจ   นี้   จึงเปนปฐมาวิภัตติลงในอรรถแหงสภาวะ 
ของชราน้ัน. 
            ดวยบทวา   ชีรณตา - ความชํารุดนี้ทานแสดงโดยอาการ,   เพราะ 
 เหตุนั้น      บทนี้จึงเปนอาการนิทเทสของชรานั้น.  
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              ดวยบทวา   ขณฑฺิจฺจ  นี ้    ทานแสดงโดยกิจ   คือ   ความท่ีฟน 
และเล็บหักในเม่ือลวงกาลผานวัยไป.   
              ดวยบทวา   ปาลจิฺจ - ความเปนผูมีผมหงอก   นี้ทานแสดงโดย 
กิจ   คือ   ความท่ีผมและขนทั้งหลายหงอก.  
              ดวยบทวา   วลิตฺตจตา  - ความเปนผูมีหนังเห่ียว   นี้ทานแสดง 
โดยอาการ   คือ   ความท่ีเพ่ือแหงเหี่ยว   และหนังยน.    เพราะเหตุนั้น 
๓ บทของชรานั้นจึงเปนกิจนิทเทส   ในขณะกาลเวลาผานไป.   ดวยบท 
ทั้ง ๓ นั้นทานแสดงถึงชราปรากฏ      เห็นไดชัดดวยแสดงความผิดปกติ 
เหลาน้ี.   ทางไปของชราปรากฏในฟนเปนตน   ดวยความเปนผูมีฟนหัก 
เปนตน   แมลืมตาก็รูได.    อน่ึง  ชรามีความเปนผูมีฟนหักเปนตน   รู 
ไมได.     เพราะชราจะพึงรูดวยตาไมได.      เหมือนทางไปของนํ้า   ลม 
หรือไฟ   ยอมปรากฏ   เพราะหญาและตนไมเปนตน   โคนหัก  หรือถูก 
ไฟไหม   อน่ึง  ทางไปน้ันไมปรากฏ  น้ําเปนตนเทาน้ันปรากฏ. 
             ดวยบทเหลาน้ีวา  อายุโน  สหานิ  อินฺทฺริยาน  ปริปาโก-  
ความเสื่อมอายุ      ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย  คือทานแสดงตามปกติ 
กลาวคือ   ความสิ้นไปแหงอายุ   เพราะอายุเสื่อมยิ่งในขณะกาลเวลาผาน 
ไปและความแกแหงอินทรีย   มชีาติเปนตน,    เพราะเหตุนั้นพึงทราบวา 
บททั้งสองนี้เปนปกตินิทเทส.  
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          ในบทท้ังสองน้ัน     เพราะอายุของผูมีชรายอมเสื่อม    ฉะนั้น   
ทานจึงกลาวชรา    โดยผลูปจารนัย - โดยมุงผลวา   อายุใน   สหานิ- 
ความเสื่อมแหงอายุ   ดังน้ี.  อน่ึง ในเวลาเปนหนุมอินทรียมีจักษุเปนตน 
แจมใสดี   สามารถจะรับวิสัยของตนแมสุขุมไดโดยงายทีเดียว   ครั้นถึง 
ชราก็แกหงอม   ขุนมัว   หดหู  ไมสามารถจะรับวินัยของตนได,  ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาวโดยมุงผลวา   อินฺทฺริยาน  ปริปาโก - ความแกแหงอินทรีย 
ทั้งหลาย.    ทานชี้แจงชราไวอยางนี้    แมชราทั้งหมดก็มี   ๒ อยาง   คือ 
ปรากฏ ๑   ปกปด ๑.   
          ในชราเหลาน้ัน  ชราในรูปธรรมมีฟนเปนตน  เปนชราปรากฏ 
เพราะแสดงความเปนผูมีฟนหักเปนตน,   สวนชราในอรูปธรรม   ชื่อวา 
ชราปกปด   เพราะไมแสดงความผิดปรกติเชนนั้น. 
         ในชราปรากฏน้ัน  ความท่ีฟนหักเปนตน  ยอมปรากฏเปนชนิด 
ของฟนเปนตนเชนนั้นเอง.  บุคคลเห็นความท่ีฟนหักเปนตนนั้นดวยตา 
แลวคิดดวยมโนทวารวา     ฟนเหลาน้ีถูกชราทําลายเสียแลว     จึงรูชรา 
เหมือนแลดูเขาโคเปนตน    ที่เขาผูกไวในที่มีน้ําแลวรูวา    ขางลางมีน้ํา 
ยังมี    ชรา    อีก ๒ อยาง   คือ   สวีจิชรา - ชรารูงาย ๑    อวีจิชรา- 
ชรารูยาก ๑.  
           ในชรา ๒ อยางนั้น   ชรา    ชือ่วา    อวีจิชรา    เพราะรูความ 
แตกตางของชนิดในระหวาง ๆ   มีแกวมณี  ทอง    เงิน    แกวประพาฬ  
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ดวงจันทร     ดวงอาทิตยเปนตนไดยาก     เหมือนรูสัตวมีชีวิในจําพวก 
มันททสกะ  -  วัยออน  ๑๐  ขวบเปนตนไดยาก.     และเหมือนรูยิ่งไมมี 
ชีวิตในจําพวก  ดอกไม  ผลไมและใบไมเปนตนไดยากฉะนั้น.  อธิบาย   
วา   ไดแก   นิรันตรชรา  - ชราติดตอกันไป.    เมื่อกลาวโดยประการอ่ืน 
จากน้ัน  ชรา  ชื่อวา  สวีจชีรา   เพราะรูความแตกตางของชนิดเปนตน 
 ในระหวาง ๆ  ไดงาย.  
           ในชรา ๒ อยางนั้น  สวีจิชรา  พึงทราบอยางนี้   ดวยอํานาจ 
ของอุปาทินนกะและอนุปาทินนกะ     ฟนน้ํามันยอมข้ึนแกเด็กเล็กเปน 
ครั้งแรก    แตฟนน้ํามันเหลาน้ันไมมั่นคง.  เมื่อฟนน้ํามันหลุดไป  ฟน 
ก็ข้ึนอีก     ฟนเหลาน้ันครั้งแรกเปนสีขาว,    ครั้นถูกลมชรากระทบ   ก ็
กลายเปนสีดํา.    ผมครั้งแรกเปนสีแดง,   จากน้ันก็เปนสีดํา,    จากน้ัน 
ก็เปนสีขาว.    ผิวก็มีเลือดฝาด.    เมื่อเจริญข้ึน ๆ   สวนท่ีสีขาวก็ผองใส, 
สวนท่ีสีดําก็ปรากฏเปนสีดํา,    เมื่อถูกลมชรากระทะ      ก็มีรอยยน. 
ขาวกลาในเวลาหวานก็เปนสีขาว     ภายหลังก็เปนสีเขียว,   เมื่อถูกลม 
ชรากระทบก็เปนสีเหลือง.   ควรแสดงถึงพืชตนมะมวงบาง. 
           พึงทราบวินิจฉัยในมรณนิทเทสดังตอไปนี้.  บทวา   จุติ  ทาน 
กลาวดวยอํานาจการเคลื่อน.       บทนี้เปนคํากลาวถึงความเสมอกันของ 
ขันธ ๑ ขันธ  ๔  และขันธ  ๕. 
            บทวา   จวนตา - ความเคลื่อน  เปนบทชีถ้งึลักษณะ  โดยกลาว 
ถึงภาวะ.  
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             บทวา  เภโท - ความแตก    เปนบทแสดงถึงการเกิดความแตก   
ของ   จุติขันธ.  
             บทวา    อนฺตรธาน - ความหายไป    เปนบทแสดงถึงความไมมี 
ฐานะ   โดยปริยายอยางใด  ๆ   ของจุติขันธที่แตกแลว   ดุจหมอท่ีแตก  
             บทวา  มจฺจ ุ มรณ   ไดแก   ความตาย   กลาวคือ   ถึงความตาย 
มิใชตายชั่วขณะ   มัจจุผูทําที่สุด  ชื่อวา  กาละ,   การทํากาละนั้น  ชื่อวา   
กาลกิริยา.   ดวยเหตุเพียงนี้    ทานแสดงถึงความตายโดยสมมติ.  
             บัดนี้   เพ่ือแสดงโดยปรมัตถ   พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา 
ขนฺธาน   เภโท - ความแตกแหงขันธ.   จริงอยูโดยปรมัตถ   ขันธเทาน้ัน 
แตก     สัตวไร ๆ    ไมตาย.    เมื่อขันธแตกสัตวก็ตาย.    จึงมีคํากลาววา 
เมื่อขันธแตก    สัตวตายแลว.    อน่ึง   ในบทนี้พึงทราบความแตกแหง 
ขันธ    ดวยอํานาจของขันธ  ๔  และขันธ  ๕.    พึงทราบความทอดท้ิง   
ซากศพ   ดวยอํานาจของขันธ  ๑,    พึงทราบความแตกแหงขันธ   ดวย 
อํานาจของขันธ  ๔    พึงทราบการทอดท้ิงซากศพ   ดวยอํานาจสองขันธ 
ที่เหลือ.   ถามวา   เพราะเหตุไร ?   ตอบวา   เพราะซากศพ  คือ  รูปกาย 
ยังมีอยูแมในสองภพ.     อีกอยางหนึ่ง     เพราะขันธแมในชั้นจาตุมหา- 
ราชิกายังแตกได,   ยอมไมทอดท้ิงอะไร ๆ ไว.    ฉะน้ัน   ความแตกแหง 
ขันธ     ดวยอํานาจขันธเหลาน้ันจึงเปนการทอดทิ้งซากศพไวในมนุษย 
เปนตน.   อนึ่ง  ในบทนีท้านกลาวถึงมรณะเพราะทําการทอดท้ิงซากศพ 
วา   กเฬวรสฺส   นิกฺเขโป - การทอดทิ้งซากศพ.  
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             ดวยบทน้ีวา   ชีวติินฺทฺริยสฺสุปจฺเฉโท - ความขาดแหงชีวิตน-   
ทรีย   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา   ชื่อวา    มรณะ    ยอมมีแกผูที่ 
ยังมีอินทรียผูกพันอยูเทานั้น,      ยอมไมมีแกผูที่ไมมีอินทรียผูกพันอยู. 
สวนบทวา   สสฺส  มต,  รุกฺโข  มโต - ขาวกลาตาย    ตนไมตายเปน 
เพียงโวหารเทาน้ัน.    แตโดยอรรถคําเห็นปานน้ี     แสดงถึงความส้ินไป 
และความเส่ือมไปของขาวกลาเปนตนเทาน้ัน.  
             อีกอยางหนึ่ง   ชาติ   ชรา    มรณะเหลาน้ีเที่ยวแสวงหาชองของ 
สัตวทั้งหลายเหลาน้ี     ดจุปจจามิตรผูมุงราย    ฉะน้ัน.    เหมือนอยางวา 
ปจจามิตร  ๓  คน    ของบุรุษเที่ยวคอยหาชอง.    ปจจามิตรคนหนึ่งพึง  
กลาววา   เราจักกลาวพรรณนาคุณของปาโนน   แลวจักพาบุรุษนั้นไปท่ี 
ปาน้ัน,     เราจะไมทํารายในบุรุษน้ีเลย.    ปจจามิตรคนท่ีสองพึงกลาววา 
ในเวลาท่ีทานพาบุรุษนี้ไปเราจักโบยทําใหหมดกําลัง.      เราจะไมทํารุณ 
แรงในบุรุษน้ีเลย.    ปจจามิตรคนท่ีสามพึงกลาววา   เมื่อทานโบยบุรุษน้ี  
ทําใหหมดกําลังแลว   การเอาดาบตัดศีรษะเปนภาระของเรา  ครั้นปจจา- 
มิตรเหลาน้ันกลาวอยางนี้แลวก็พึงทําตามน้ัน. 
             การคราออกจากแวดวงของเพ่ือนและญาติ แลวใหไปอยูในที่ใด 
ที่หน่ึง   ดุจปจจามิตรคนท่ีหน่ึงกลาวพรรณนาคุณของปา    แลวพาบุรุษ 
นั้นไปในปาน้ัน   พึงทราบวา  เปน   กจิของชาติ,   การลมลงในขันธ 
ที่เกิดแลวตองอาศัยผูอ่ืนและนอนพักผอนบนเตียง         ดุจการโบยของ 
ปจจามิตรคนท่ีสองแลวทําใหหมดกําลัง  พึงทราบวา  เปน  กจิของชรา.  
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การทําใหถึงส้ินชีวิต  ดุจการเอาดาบท่ีคมตัดศีรษะของปจจามิตรคนท่ีสาม 
พึงทราบวา   เปน   กิจของมรณะ. 
             อีกอยางหนึ่ง    ในบทน้ี    ชาติทุกข    พึงเห็นดุจการเขาไปสูที่ 
มหากันดารอันมีโทษ,    ชราทุกข   พึงเห็นดุจคนท่ีไมมีขาวและน้ําในท่ี 
นั้นหมดกําลังลง     มรณทุกข     พึงเห็นดุจการถึงความเส่ือมและความ    
พินาศดวยสัตวรายเปนตนของคนท่ีหมดกําลัง    ผูหมดความพยายามใน 
การเปลี่ยนอิริยาบถ.  
             พึงทราบวินิจฉัยในโสกนิทเทสดังตอไปนี้       ชื่อวา     พฺยสน 
เพราะอรรถวาถึงความพินาศ,     อธิบายวา    ทอดทิ้งประโยชนและความ 
สุขนอนซบเซา.   ความพินาศของญาติทั้งหลาย   ชื่อวา   าติพฺยสน, 
ความส้ินญาติเพราะภัยแตโจรและโรคเปนตน  ชื่อวา  าติวินาโส. 
ดวยความพินาศแหงญาตินั้น. 
             บทวา  ผุฏสฺส - กระทบแลว  คือ ทวมทับ  ครอบงํา,  ไดแก 
ประกอบพรอม.   แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   แตความตางกัน 
มีดังน้ี   ความพินาศแหงสมบัติ     ชื่อวา  โภคพฺยสน.   อธิบายวา  ความ 
สิ้นสมบัติ    ความพินาศแหงโภคะ   ดวยราชภัยและโจรภัยเปนตน. 
             ความพินาศ  คือ  โรคนั้นเอง   ชื่อวา   โรคพฺยสน.   จรงิอยู 
โรค  ชื่อวา   พยสนะ   เพราะอรรถวา   ยังความไมมีโรคใหพินาศไป. 
             ความพินาศ  แหงศีล    ชื่อวา    สีลพฺยสน    บทนี้เปนชือ่ของ 
ความเปนผูทุศีล.  
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             ความพินาศ  คือ  ทิฏฐินั้นเองเกิดข้ึนแลวทําสัมมาทิฏฐิใหพินาศ 
ชื่อวา  ทิฏพฺยสน-ความพินาศแหงทิฏฐิ. 
             อน่ึง ในบทนี้    สองบทแรกยังไมสมบูรณ,๑    ตามบทหลังสมบูรณ  
 แลว    ถูกกาํจัดดวยไตรลักษณ.     อนึ่ง    สามบทแรกเปนกุศลก็ไมใช   
เปนอกุศลก็ไมใช.   สองบท  คือ  สลีพยสนะ และทิฏฐิพยสนะเปน 
อกุศล 
             บทวา  อฺตรฺตคเรน- ความพินาศอ่ืน ๆ  คือ  เมือ่ถูกความ 
พินาศอยางใดอยางหน่ึงจับตองก็ดี         เมื่อถูกความพินาศแหงมิตรและ 
อํามาตยอยางใดอยางหน่ึงไมจับตองก็ดี. 
             บทวา    สมนฺนาคตสฺส -  ประจวบแลว   คือ    ติดตามอยูเสมอ 
ไมพนไปได.  
             บทวา   อฺตรฺตเรน   ทุกฺขธมฺเมน - อันเหตุแหงทุกข 
อ่ืน ๆ   คือ   เหตุเกิดทุกขเพราะความโศกอยางใดอยางหน่ึง. 
             บทวา   โสโก   ไดแก   ความโศก   ดวยอํานาจแหงกิริยาที่โศก. 
บทนี้เปนปฐมาวิภัตติลงในอรรถแหงสภาวะของความโศก     อนัเกิดข้ึน 
ดวยเหตุเหลาน้ัน. 
             บทวา    โสจนา - กิริยาที่โศก  ไดแก   อาการของความโศก. 
๑. สองบทแรก  คือ  ญาติพยสนะ  โภคพยสนะเปนอนปิผันนะ  
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             บทวา  โสจิตตฺต  ไดแก  ความเปนผูโศก.   บทวา  อนฺโตโสโก 
ไดแก    ความโศก  ณ  ภายใน.    บทที่สองเพ่ิมอุปสรรคลงไป.    จริงอยู 
ความโศกน้ัน    ทานกลาววา   อนฺโตโสโก    อนฺโตปริโสโก - ความ   
ตรอมตรม ณ  ภายใน     เพราะความโศกเกิดข้ึนดุจเห่ียวแหงตรอมตรม 
ณ  ภายใน.  
             บทวา   เจตโส   ปริชฺฌายนา - ความเผาจิต   ไดแก    อาการ 
เผาจิต.   เพราะความโศกเม่ือเกิดข้ึน.   ยอมเผาจิตดุจไฟเผา.    ทาํใหพูด  
ไดวา   จิตของเราถูกเผา,   แสงสวางไร ๆ   ไมมีแกเราเลย. 
             ใจมีทุกข   ชื่อวา   ทุมมฺโน -  เสียใจ   ความเปนผูเสียใจ   ชื่อวา 
โทมนสฺส.   ชื่อวา  โสกสลฺล   ไดแก   ลูกศร   คือ   ความโศก   ดวย 
อรรถวา    เขาไปขางใน    พึงทราบในปริเทวนิทเทสดังตอไปนี้     ชื่อวา 
อาเทโว -  ครวญหา   ดวยอรรถวา  เปนเหตุรองใหครวญหาอยางนี้  วา 
ธิดาของฉัน,   บุตรของฉันดังนี้.  
             ชื่อวา ปริเทโว - ความคร่ําครวญ  ดวยอรรถวาเปนเหตุประการ  
คุณความดีแลวคร่ําครวญ.     ทานกลาวสองบท     สองบทอ่ืนจากบทนั้น 
ดวยแสดงถึงอาการของสองบทตนนั่นเอง. 
             บทวา   วาจา  คือ   คําพูด. 
             บทวา    ปลาโป -  ความบน   ไดแก    คําพูดที่ไรประโยชนไป 
เปลาๆ    ชื่อวา   วิปฺปลาโป - ความเพอ  ดวยอรรถวา   บนเรื่อยเปอย 
ไปโดยพูดไปไดหนอยหน่ึง   แลวก็พูดอยางอ่ืนเปนตน.  
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             บทวา   ลาลปฺโป   ความพูดพร่ําเพรื่อ    ไดแก    พูดแลวพูดอีก.   
อาการพูดพร่ําเพรื่อ   ชื่อวา    ลาลปฺปนา - กิรยิาที่พูดพร่ําเพรื่อ.   ความ 
เปนผูพูดพร่ําเพรื่อ   ชื่อวา   ลาลปฺปตตฺต. 
             พึงทราบวินิจฉัยในทุกขนิทเทสดังตอไปนี้      ชื่อวา     กายิก- 
เพราะอาศัยกาย.  
             ชื่อวา   อสาต - ความไมสําราญ  ดวยอรรถวา  ไมมีความชื่นฉํ่า 
ความไมสําราญทางใจยอมใชดวยบทวา    กายิกะ,   ความสําราญทางกาย 
ยอมใชดวยบทวา   อสาต. 
             ชื่อวา  ทุกฺข   ดวยอรรถวา   ถงึความยาก   อธิบายวา   ทุกขนั้น 
เกิดแกผูใด.    ยอมทําผูนั้นใหลําบาก.    อีกอยางหน่ึง    ชื่อวา    ทุกฺข 
เพราะทนไดยาก. 
             บทวา   กายสมฺผสฺสช   ไดแก   เกิดแตกายสัมผัส. 
             บทวา   อสาต    ทุกฺข   เวทยิต - ความไมสําราญ   ความลําบาก 
ที่สัตวเสวยแลว   ไดแก   ความไมสําราญท่ีสัตวเสวยแลว,   ความสําราญ 
ที่สัตวไมไดเสวย,   ทุกขที่สัตวเสวยแลว,    สุขท่ีสัตวไมไดเสวย. 
             สามบทขางหนาทานกลาวเปนอิตถีลิงค.    ในบทนี ้    มีอธิบาย 
อยางนี้วา  ความไมสําราญเปนเวทนา,  ความสําราญไมใชเวทนา.   ทุกข 
เปนเวทนา      สุขไมใชเวทนา.      พึงทราบโยชนาทานแกไวอยางนี้วา 
ความไมสําราญ   ความลาํบากอันมีทางกายท่ีสัตวเสวยแลวอันใด.   ความ  
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ไมสําราญ    ทุกขเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส   อันใด    นี้ทานกลาววา   
ทุกข. 
             พึงทราบวินิจฉัยในโทมนัสสนิทเทสดังตอไปนี้   ชื่อวา  ทุมฺมโน 
เพราะอรรถวา   ใจเสีย,   อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา   ทมฺุมโน   เพราะอรรถ  
วา   ใจนาเกลียด    เพราะไดรับแตความเลวราย.   ความมีใจเสีย    ชื่อวา 
โทมนสฺส.  
             ชื่อวา   เจตสิก    เพราะอาศัยจิต. 
             บทวา   เจโตสมฺผสฺสช   เกิดแตสัมผัสทางใจ. 
             พึงทราบวินิจฉัยในอุปายาสนิทเทสดังตอไปนี้   ชื่อวา   อายาโส 
เพราะอรรถวาความทุกขใจ.    บทนี้เปนชื่อของความลําบาใจ   อันเปน 
ไปในอาการใจหายใจควํ่า.  ความทุกขใจมีกําลัง ชื่อวา อุปายาโส - ความ 
แคน.   ความเปนผูแคน  ชื่อวา  อายาสิตตฺต.   ความเปนผูเคือง  ชื่อวา 
อุปายาสิตตฺต. 
             พึงทราบวินิจฉัยในอัปปยสัมปโยคนิทเทสดังตอไปนี้  บทวา อิธ 
ไดแก   ในโลกน้ี. 
             บทวา  ยสฺส   ตัดบทเปน  เย  อสฺส. 
             บทวา   อนิฏา -  ไมนาปรารถนา   คือ   ไมนาแสวงหา.   จะนา 
แสวงหาก็ตาม   ไมนาแสวงหาก็ตาม    ยกไว,    บทนี้เปนชื่อของอารมณ 
ที่ไมนาพอใจ. 
             ชื่อวา  อกนฺตา - ไมนาใคร  เพราะอรรถวา  ไมกาวเขาไปในใจ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 443 

             ชื่อวา   อมนาปา-ไมนาพอใจ   เพราะอรรถวา   ไมนารักในใจ 
หรือไมเจริญใจ.   
             บทวา   รูปา   เปนตน   แสดงถึงสภาวะของบทเหลาน้ัน. 
             ชื่อวา    อนตฺถกามา   เพราะอรรถวา    หวัง    คือ   ปรารถนา 
สิ่งไมเปนประโยชน.  
             ชื่อวา    อหิตกามา    เพราะอรรถวา   หวัง    คือ   ปรารถนาสิ่ง 
ไมเกื้อกูล. 
             ชื่อวา  อผาสุกามา  เพราะอรรถวา  หวัง  คือ  ปรารถนาความไม 
ผาสุกอยูอยางลําบาก. 
             ชื่อวา   อโยคกฺเขมกามา    เพราะอรรถวา    ไมหวังความปลอด 
โปรง   ความปลอดภัย   ความหลุดพนจากโยคะ  ๔    คือ   หวังปรารถนา 
ความมีภัย   ความเวียนวายตายเกิด    ของรูปเปนตนเหลาน้ัน. 
             อีกอยางหนึ่ง      ชื่อวา      อนตฺถกามา     เพราะไมหวังสิ่งเปน 
ประโยชน   คือ   ความเจริญแหงศรัทธาเปนตน ,    และเพราะหวังส่ิงไม 
เปนประโยชน    คือ   ความเสื่อมแหงศรัทธาเปนตนเหลาน้ัน. 
             ชื่อวา  อหิตกามา   เพราะไมหวังประโยชนเกื้อกูลอันเปนอุบาย 
เขาถึงศรัทธาเปนตน    และเพราะหวังส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล    อัน 
เปนอุบายเขาถึงความเสื่อมศรัทธาเปนตน. 
             ชื่อวา    อผาสุกามา   เพราะไมหวังอยูสบาย,     และเพราะหวัง 
อยูไมสบาย.  
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             ชื่อวา     อโยคกฺเขมกามา    เพราะไมหวังความปลอดภัยใด ๆ. 
และเพราะหวังความมีภัย.   พึงเห็นความในบทน้ี   อยางนี้   ดวยประการ 
ฉะน้ี.    
             บทวา   สงฺคติ   ไดแก   การไปรวมกัน. 
             บทวา   สมาคโม   ไดแก   การมารวมกัน. 
             บทวา     สโมธาน   ไดแก   การอยูรวมท้ังในเวลายืนเวลานั่ง 
เปนตน. 
             บทวา    มิสฺสีภาโว   ไดแก    การทํากิจท้ังปวงรวมกัน.   บทนี้  
โยชนาแกวา      ดวยอํานาจสัตว.       แตพึงถือเอากิจท่ีไดดวยอํานาจของ 
สังขาร.  การอยูรวมกันกบัสัตวหรือสังขารอันไมเปนที่รักนั้น  โดยอรรถ 
ชื่อวา   ธรรมขอหนึ่งไมมี,   ทานกลาววา    ทุกข    เพราะความเปนที่ต้ัง 
แหงทุกข    แม ๒ อยาง  ของสัตวผูอยูรวมกันกับสัตวหรือสังขารอันไม 
เปนที่รัก. 
             ปยวิปปโยคนิทเทส   พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
ในบทมีอาทิวา   มาตา  วา   ทานกลาวเพ่ือแสดงถึงความหวังประโยชน 
โดยสรุป. 
             ในบทเหลาน้ัน   ชื่อวา   มาตา   เพราะอรรถวา   ถนอมรัก. 
             ชื่อวา   ปตา   เพราะอรรถวา   ประพฤตินารัก. 
             ชื่อวา   ภาตา   เพราะอรรถวา   ยอมคบ. 
             ชื่อวา  ภคินี  ก็เหมือนกัน.  
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             ชื่อวา   มิตร   เพราะอรรถวา   เปนที่รัก   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา 
มิตร   เพราะอรรถวา  นับไว   คือ   วางใจไดในความลับทั้งปวง 
             ชื่อวา     อมัจจา   เพราะอรรถวา    เปนอยูดวยกัน    โดยความ 
รวมกันในกจิท่ีควรทํา.    
             ชื่อวา   ญาติ   เพราะอรรถวา  รู  คือ  เขาใจอยางนี้วา   บุคคลน้ี 
เปนคนภายในของเรา. 
             ชื่อวา  สาโลหิตา   เพราะอรรถวา   เกี่ยวเนื่องกันทางสายเลือด. 
             ญาติ   คือ   คนฝายบิดา,   สาโลหิต    คือ   คนฝายมารดา.    อีก 
อยางหน่ึง    ญาติ    คือ    คนฝายมารดาบิดา,    สาโลหิต    คือ    คนฝาย 
พอผัวแมผัว. 
             การพลัดพรากจากสัตวหรือสังขารนี้   โดยอรรถ   ชื่อธรรมขอหนึ่ง 
ยอมไมมี,    ทานกลาววา    ทุกข    เพราะความเปนที่ต้ังแหงทุกข    แม 
๒  อยาง     ของสัตวผูพลัดพรากจากสัตวหรือสังขารอันเปนที่รักอยางสิ้น 
เชิง.    คําน้ี    ในบทนี้     เปนคําในอรรถกถาทั้งหมด.    ควรจะกลาววา 
วัตถุอันไมเปนที่รักและเปนที่รัก  ตางจากคําวา  สมปฺโยโค  -  การอยูรวม 
และคําวา    วิปฺปโยโค - ความพลัดพราก      เพราะสัจธรรมทั้งหลายมี 
ลักษณะเปนของจริงแท.  
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             พึงทราบวินิจฉัยในอิจฉิตาลาภนิทเทสดังตอไปนี้    บทวา   ชาติ 
ธมฺมาน -  สตัวทั้งหลายมีความเกิดเปนธรรมดา   ไดแก   มีความเกิดเปน 
สภาพ  คือ   มีความเกิดเปนปรกติ   
             บทวา  อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ -  ความปรารถนาเกิดข้ึน ไดแก ตัณหา 
เกิดข้ึน.  
             บทวา   อโห   วต  คือ   ความปรารถนา. 
             บทวา   อสฺสาม   แปลวา   พึงเปน.  
             บทวา  น  โข  ปเนต  อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ   ขอน้ี   สัตวไมพึงได 
ตามความปรารถนา.       ขอท่ีสัตวทั้งหลายปรารถนาความไมมาแหงชาติ 
อันมีอยูในความดีทั้งหลายเปนเหตุแหงความละอยางนี้วา     ขอเราอยามี  
ชาติเปนธรรมดาและชาติอยามาถึงแกเราเลย  และมีอยูในความดับความ 
ไมเกิดเปนธรรมดา   นี้เปนอันสัตวไมพึงไดตามความปรารถนา   เพราะ 
แมผูปรารถนาเวนมรรคภาวนาก็ไมพึงถึง   และเพราะแมผูไมปรารถนา 
ก็พึงถึงไดดวยภาวนา. 
            บทวา   อิทมฺป   คือ   เอตมฺป    แมขอนั้น.   อปศัพทหมายถึง 
บทที่เหลือขางหนา. 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุปาทานขันธนิทเทสดังตอไปนี้      บทวา 
เสยฺยถีท  เปนนิบาต,  ความแหงบทน้ันวา  หากถามวา  อุปาทานขันธ  
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เหลาน้ันเปนไฉน ?   ตอบวา  อุปาทานขันธ   คือ   รูปนั่นเอง  เพราะ 
เหตุนั้น    จึงชื่อวา   รูปูปาทานกฺขนฺโธ.    แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้  
เหมือนกัน.   
                              จบ  อรรถกถาทุกขสัจนิทเทส  
                                      สมุทยสัจนิทเทส 
          [๘๓]ในจตุราริยสัจน้ัน  ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน  ตัณหา 
นี้ใดอันใหเกิดในภพใหม    สหรคตดวยนันทิราคะ    อันเพลิดเพลินใน  
อารมณนั้น ๆ  คือ   กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  ก็ตัณหานี้นั้นแล 
เมื่อเกิดยอมเกิดที่ไหน     เมื่อต้ังอยูยอมต้ังอยูที่ไหน     สิ่งใดเปนที่รักที ่
 ยินดีในโลก   ตัณหานั้นเม่ือเกิดยอมเกิดในสิ่งน้ัน   เมื่อต้ังอยูก็ต้ังอยูใน 
สิ่งน้ัน    ก็สิง่อะไรเลาเปนที่รักที่ยินดใีนโลก    จักษุเปนที่รักที่ยินดีใน 
โลก   ตัณหานั้นเมื่อเกิดยอมเกิดที่จักษุนั้น   เมื่อต้ังอยูก็ต้ังอยูที่จักษุนั้น 
โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...กายะ... มานะ  เปนที่รักที่ยนิดีในโลก   ตัณหานั้น 
เมื่อเกิดยอมเกิดที่ใจน้ัน   เมื่อต้ังอยูยอมต้ังอยูที่ใจน้ัน   รูปทั้งหลายเปน 
ที่รักที่ยินดีในโลก   ตัณหานั้นเมื่อเกิดยอมเกิดที่รูปนั้น    เมื่อต้ังอยูก็ต้ัง 
อยูที่รูปนั้น   เสียง   ฯลฯ   ธรรมารมณ...จักษุวิญญาณ  ฯลฯ   จักษุ 
สัมผัส   ฯลฯ   มโนสัมผัส   เวทนาท่ีเกิดแตจักษุสัมผัส    ฯลฯ   เวทนา 
ที่เกิดแตมโนสัมผัส    รปูสัญญา   ฯลฯ   ธรรมสัญญา    รูปสญัเจตนา  
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 ฯลฯ   ธรรมสัญเจตนา   รูปตัณหา  ฯลฯ  ธรรมตัณหา   รูปวิตก  ฯลฯ 
ธรรมวิตก   รูปวิจาร   ฯลฯ    ธรรมวิจาร    เปนทีร่ักเปนที่ยินดีในโลก  
ตัณหานั้นเมื่อเกิดยอมเกิดที่ธรรมวิจารน้ัน       เมื่อต้ังอยูก็ต้ังอยูที่ธรรม 
วิจารน้ัน   นีท้านกลาววา   ทุกขสมุทัยอริยสัจ.    
                               อรรถกถาสมุทยสัจนิทเทส  
          ๘๓]พึงทราบวินิจฉัยในสมุทยสัจนิทเทสดังตอไปนี้      บทวา 
ยาย  ตณฺหา - ตัณหานี้ใด.  บทวา  โปโนพฺภวิกา - ตัณหาอันใหเกิด  
ในภพใหม  การทําภพใหม  ชื่อวา  ปุนพฺภโว,  ชื่อวา โปโนพฺภวิกา 
เพราะอรรถวา    สัตวมีภพใหม,  อีกอยางหนึ่งชื่อวา   โปโนพฺภวิกา   
เพราะอรรถวา   ตัณหาใหภพใหม,  ตัณหายอมเปนไปในภพใหม,  ตัณหา 
ใหเกิดภพบอย ๆ.    ตัณหาน้ันใหภพใหมก็มี     ไมใหภพใหมก็มี.    ให 
เปนไปในภพใหมก็มี  ไมใหเปนไปในภพใหมก็มี,  เมื่อใหปฏสินธิแลว 
ตัณหาทําใหขันธแกกลาก็มี.  ตัณหานั้นแมทําความแกกลาก็ยอมไดชื่อวา 
โปโนพฺภวิกา.   ปาฐะวา  โปนพฺภวิกา   บาง,  มีความเหมือนกัน. 
           ชื่อวา   นนฺทิราคสหคตา  -  สหรคตดวยนันทิราคะ  เพราะอรรถ 
วา   ตัณหาสหรคตดวยนันทิราคะ กลาวคือ  ความพอใจย่ิง,  ทานอธิบาย  
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วา   ตัณหาถึงความเปนอันเดียวกันโดยใจความ   กับดวยนันทิราคะ. 
             บทวา   ตตฺร   ตตฺราภินนฺทินี     อันเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ 
ความวา    ตัณหายินดียิ่งในอารมณที่อัตภาพเกิด,    หรือยินดีในอารมณ    
นั้น ๆ   มีรูปเปนตน    คือยินดียิ่งในรูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ.    ปาฐะวา   ตตฺร   ตตฺราภนินฺที   บาง   ความวา  ให 
ยินดีในอารมณนั้น ๆ  
             บทวา   เสยฺยถีท     เปนนิบาต    ความแหงบทนั้นวา   หากถาม  
วา  ตัณหานั้นเปนไฉน  ? 
             บทวา   กามตณหฺา  ไดแก    ตัณหาในกาม,   บทนี้เปนชือ่ของ 
ราคะอันเปนไปในกามคุณ ๕. 
             บทวา    ภวตณฺหา   ไดแก    ตัณหาในภพ.    บทนี้เปนชือ่ของ 
ราคะสหรคตดวยสัสสตทิฏฐิอันเกิดข้ึนดวยความปรารถนาในภพ    และ 
ราคะในรูปภพ   อรูปภพ   และความใครในฌาน. 
             บทวา   วิภวตณฺหาไดแก   ตัณหาใน  วิภวะ   คือปราศจากภพ. 
บทนี้เปนชื่อของอุจเฉททิฏฐิ. 
             บัดนี้     เพ่ือแสดงถึงท่ีเกิดของตัณหานั้นโดยพิสดาร    พระเถระ 
จึงกลาววา   สา   โข   ปเนสา - ก็ตัณหาน้ันแล   เปนอาทิ. 
             ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อุปฺปชฺชติ   แปลวา   ยอมเกิด.  
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             บทวา   นิวีสติ - ยอมต้ังอยู   คือ   ต้ังอยูดวยความเปนไปบอย ๆ 
พึงทราบการเชื่อมความวา   ตัณหาเมื่อเกิด   ยอมเกิดที่ไหน    เม่ือต้ังอยู 
ยอมต้ังอยูที่ไหน.    
             บทวา   ย  โลเก  ปยรูป   สาตรูป - สิ่งใดเปนที่รักที่ยินดีในโลก 
คือ   สิ่งใดมีสภาพนารักและมีสภาวะหวานฉํ่าในโลก. 
             พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา   จกขฺุ  โลเก   ดังตอไปนี้    สัตว 
ทั้งหลายยึดมั่นโดยความเปนของเราในจักษุเปนตนในโลก   ต้ังอยูในสิ่ง 
ที่ถึงพรอม   ยอมสําคัญประสาท  ๕  คือ   จักษ ุ  ของตนผองใสโดยการ 
ถือเอานิมิตในกระจกเปนตน   ดุจสีหบัญชรทําดวยแกวมณีที่บุคคลยกข้ึน 
ในวิมานทอง.   ยอมสําคัญ   โสตะ   ดจุกลองเงินและดุจสายสังวาล. 
ยอมสําคัญ   ฆานะ  ที่เรียกกันวา  จมูกโดงดุจเกลียวหรดาลท่ีบุคคลมวน 
ต้ังไว.   ยอมสําคัญ   ชิวหา  ใหรสหวานสนิทออนนุมดุจผืนผากัมพล 
สีแดง.  ยอมสําคัญ   กาย  ดุจตนสาละออนและดุจซุมประตูทอง.   ยอม 
สําคัญ  มนะยิ่งใหญไมเหมือน  มนะของคนอ่ืน. ยอมสําคัญ  รปู 
ดุจสีมีสีทองและดอกกรณิการเปนตน.  ยอมสําคัญ    เสียง   ดจุเสียงขัน 
ของนกการะเวก     และดุเหวาที่กําลังเพลิน      และเสียงกังวานของขลุย 
แกวมณีที่เปาเบาๆ  ยอมสําคัญอารมณมีกลิ่นเปนตน  ที่เกิดแตมุฏฐาน 
๔   ที่ตนไดแลววา   ใครเลาจะมีอารมณเห็นปานน้ี.  
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             เมื่อสัตวเหลาน้ันสําคัญอยูอยางนี้    จักษุเปนตนเหลานั้น    ยอม 
เปนปยรูปและสาตรูป.    เมื่อเปนเชนนั้น    ตัณหาที่ยังไมเกิดในปยรูป   
และลาตรูปนั้น     ยอมเกิดแกสัตวเหลาน้ัน,     และที่เกิดแลวยอมต้ังอยู 
ดวยการเปนไปบอย ๆ.   เพราะฉะนั้น    พระเถระจึงกลาววา   จักษุเปน 
ปยรูปสาตรูปในโลก,   ตัณหานี้เมื่อเกิดยอมเกิดในสิ่งน้ี.  
             ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อุปฺปชฺชมานา  ความวา  เมื่อใดปยรูป 
สาตรูปเกิด,   เมื่อน้ันตัณหายอมเกิดในสิ่งน้ี. 
                             จบ   อรรถกถาสมุทยสัจนิทเทส  
                                        นิโรธสัจนิทเทส 
             [๘๔]ในจตุราริยสัจนั้น    ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน    การ 
ดับตัณหานั้นดวยความคลายกําหนัดโดยไมเหลือ  ความสละ  ความสละ 
คืน   ความหลุดพน   ความไมอาลัย    ก็ตัณหานี้นั้นแล    เมื่อละยอมละ 
ไดที่ไหน  เมื่อดับยอมดับไดที่ไหน   สิง่ใดเปนที่รักที่ยินดีในโลก  ตัณหา 
นี้เมื่อละก็ละไดในสิ่งน้ัน  เมื่อดับก็ดับไดในสิ่งน้ัน  จักษุเปนที่รักที่ยินดี 
ในโลก  ตัณหาน้ีเมื่อละยอมละไดที่จักษุนั้น  เมื่อดับยอมดับไดที่จักษุนั้น 
โสตะ   ฯลฯ   ธรรมวิจารเปนที่รักที่ยินดีในโลก  ตัณหานี้เมื่อละยอมละได 
ที่ธรรมวิจารน้ัน   เมื่อดับก็ดับไดที่ธรรมวิจารน้ัน  นี้ทานกลาววา  ทุกข- 
นิโรธอริยสัจ.  
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                                 อรรถกถานิดรธสัจนิทเทส   
             [๘๔]พึงทราบวินิจฉัยในนิโรธสัจนิทเทส     ดังตอไปนี้    ใน 
บทนี้วา  โย   ตสฺสาเยว  ตณฺหาย - การดับตัณหานั้นดวยความคลาย 
กําหนัดโดยไมเหลือ  ควรกลาววา  โย  ตสฺเสว   ทกฺุขสฺส -  การดับทุกขนั้น 
ดวยความคลายกําหนัดโดยไมเหลือ    เพราะทุกขุดับดวยความดับสมุทัย. 
มิใชดับดวยประการอ่ืน.    ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                  ยถาป  มูเล  อนุปทฺทเว  ทฬฺเห  
                  ฉนิฺโนป  รุกฺโข  ปุนเรว  รหูติ, 
                  เอวมฺป  ตณหฺานุสเย  อนูหเต 
                  นิพฺพตฺตี   ทุกฺขมิท  ปุนปฺปุน. ๑ 

                  เม่ือยังถอนตัณหานุสัยไมได   ทกุขนี้ยอม 
             เกิดบอย ๆ     เหมือนเมื่อรากไมยังแข็งแรง    ไมมี  
             อันตราย   ตนไมแมตัดแลว   ก็ยังงอกอีกได. 
เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงทุกขนิโรธนั้น    จึง 
ตรัสอยางนี้เพ่ือแสดงสมุทยนิโรธ.  จริงอยู  พระตถาคตท้ังหลายผูมีความ 
ประพฤติเสมอดวยสีหะ,    พระตถาคตเหลาน้ัน   เมื่อจะทรงดับทุกขและ 
เมื่อจะทรงแสดงการดับทุกข   จึงทรงดําเนินไปในเหตุ,   ไมทรงดําเนิน 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔.  
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ไปในผล.    สวนพวกอัญญเดียรถียมีความประพฤติเยี่ยงสุนัข.   พวกน้ัน 
เมื่อจะดับทุกขและเม่ือจะแสดงถึงการดับทุกข      จึงดําเนินไปในผลแหง 
เทศนาของ   ทุกขนิโรข   นั้นดวย    อตักิลมถามุโยค - การประกอบ  
ความเพียรโดยทําตนใหลําบาก     ไมดําเนินไปในเหตุ     เพราะฉะนั้น 
พระศาสดาเม่ือจะทรงดําเนินไปในเหตุ   จึงตรัสพระพุทธวจนะมีอาทิวา 
โย   ตสฺสาเยว    ตณฺหาย   ดังน้ี.   แมพระธรรมเสนาบดี   ก็กลาวตาม 
ลําดับที่พระศาสดาตรัสน่ันแล.  
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ตสฺสาเยว   ตณฺหาย   ความวา   แหง 
ตัณหาที่พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา    โปโนพฺภวิกา - ตัณหาทําใหเกิด 
ภพใหม    แลวทรงจําแนกเปนกามตัณหาเปนตน    และทรงประกาศใน 
ภายหลังดวยการเกิดและการต้ังอยู. 
            บทวา  อเสสวิราคนิโรโธ - การดับตัณหาดวยความสํารอกโดย 
ไมเหลือ    ความวา    มรรคทานกลาววา    วริาคะ - ความคลายกําหนัด 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   วริาคา - วิมุจจฺติ๑ - เพราะความคลาย 
กําหนัด   จึงหลุดพน.    การดับดวยความคลายกําหนัด     ชื่อวา    วิราค- 
นิโรธ.   การดับดวยคลายกําหนัดโดยไมเหลือ   โดยถอนอนุสัย    ชื่อวา 
อเสสวิราคนิโรธ. 
             อีกอยางหนึ่ง     เพราะทานกลาวการละวา     วิราคะ      ฉะน้ัน 
พึงเห็นการประกอบในบทนี้อยางนี้วา  วิราโค อเสโส  นิโรโธ  การดับ 
๑. วิ. มหา. ๔/๒๓.  
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ไมมีเหลือ   ชื่อวา   วิราคะ.   แตโดยอรรถ  บททั้งหมดมีอาทิวา  อเสส- 
วิราคนิโรโธ  นี้เปนไวพจนของนิพพานนั่นแล.   เพราะวา  โดยปรมัตถ 
ทานกลาว    นิพพาน    วา    ทุกขนิโรธ   อริยสจฺจ - ทุกขนิโรธเปน 
อริยสัจ.   
             เพราะตัณหาอาศัยนิพพานน้ัน      ยอมคลายกําหนัดคือยอมดับ 
โดยไมมีเหลือ,  ฉะน้ัน  นพิพานน้ันทานจึงกลาว   ตสฺสาเยว  ตณฺหาย 
อเสสฺราคนิโรโธ - การดับตัณหานั้น   ดวยความคลายกําหนัดโดยไม 
เหลือ. 
             อน่ึง   ตัณหาอาศัยนิพพานยอมสละ    ยอมสละคืน    ยอมพน 
ยอมไมติด,   ในนิพพานน้ีไมมีความอาลัยแมสักอยางเดียวในความอาลัย 
ในกามคุณท้ังหลาย,    เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาวนิพพานวา     จาโค 
ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ อนาลโย - ความสละ   ความสละคืน  ความหลุดพน 
ความไมอาลัย. 
             เพราะนิพพานเปนอยางเดียวเทาน้ัน,     แตชื่อของนิพพานนั้น 
มีอยูไมนอย       ดวยสามารถเปนปฏปิกษตอชื่อของสังขตธรรมทั้งปวง. 
คือมีอาทิวา   อเสสวิราโค - คลายกําหนัดโดยไมมีเหลือ. 
             อเสสนิโรโธ - ดบัโดยไมมีเหลือ. 
             จาโค - ความสละ. 
             ปฏนิิสฺสคฺโค - ความสละคืน. 
             มุตฺติ - ความหลุดพน.  
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                 อนาลโย - ความไมอาลัย. 
                 ราคกฺขโย - ความส้ินราคะ. 
                 โทสกฺขโย - ความส้ินโทสะ. 
                 โมหกฺขโย - ความส้ินโมหะ. 
                 ตณฺหกฺขโย - ความส้ินตัณหา. 
                 อนุปฺปาโท -  ความไมเกิด.   
                 อปฺปวตฺต - ความไมเปนไป. 
                 อนิมิตฺต - ความไมเปนไป. 
                 อปฺปณิหิต - ความไมมีที่ต้ัง. 
                 อนายูหน - ความไมมีกรรมเปนเหตุปฏิสนธิ. 
                 อปฺปฏิสนฺธิ - ความไมสืบตอ. 
                 อนุปปตฺติ - ความไมอุบัติ. 
                 อคติ - ความไมมีคติ. 
                 อชาต - ความไมเกิด. 
                 อชร - ความไมแก. 
                 อพฺยาธิ - ความไมเจ็บ. 
                 อมต - ความไมตาย. 
                 อโสก - ความไมโศก. 
                 อปริเทว - ความไมรองไหคร่ําครวญ. 
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                 อนุปายาส - ความไมเหือดแหงใจ. 
                 อสงฺกิลิฏ - ความไมเศราหมอง. 
             บัดนี้     ทานแสดงถึงความเกิดแหงตัณหาแมที่ถึงความเปนไป 
ไมได   ถูกตัดดวยมรรคเพราะอาศัยนิพพานในวัตถุใด    เพ่ือแสดงความ   
ไมมีในวัตถุนั้น   พระสารีบุตรจึงกลาววา   สา   ปเนสา   เปนอาทิ. 
             ในบทน้ัน   มีความวา    เหมือนบุรุษเห็นเถากระดอมและน้ําเตา 
เกิดในพ้ืนที่    จึงคนหารากต้ังแตยอดแลวตัดทิ้ง,     เถากระดอมและเถา 
น้ําเตาน้ัน      เห่ียวแหงไปโดยลําดับแลวก็หมดไป,      แตนั้นควรพูดวา 
กระดอมและน้ําเตาในฟนที่นั้นก็หมดหายไป    ฉันใด    ตัณหาในจักษุ 
เปนตนก็ดุจกระดอมและนํ้าเตาในพ้ืนที่นั้น   ฉันนั้น.   ตัณหานั้นถูกตัด  
ดวยอริยมรรคเสียแลวก็ถึงความหมดส้ินไป  เพราะอาศัยนิพพาน.  ครั้น 
ตัณหาถึงความหมดไปอยางน้ีแลวก็ไมปรากฏในวัตถุเหลาน้ัน     ดุจกระ- 
ดอมและนํ้าเตาในพ้ืนที่  ฉะนั้น. 
             อน่ึง   เหมือนอยางวา    ราชบุรุษนําโจรมาจากดงแลวฆาท่ีประตู 
ทักษิณของนคร       แตนั้นควรกลาวไดวา     โจรตายเสียแลวหรือถูกฆา 
ตายเสียแลวในดง   ฉันใด     ตัณหาในจักษุเปนตน    ดุจโจรในดง    ฉัน 
นั้น,    ตัณหานั้นดับไปแลวในนิพพาน  เพราะอาศัยนิพพานจึงไดดับไป 
ดุจโจรท่ีประตูทักษิณ.    ตัณหาดับไปอยางน้ี   ไมปรากฏในวัตถุเหลาน้ัน 
ดุจโจรในดง,    ดวยเหตุนั้นพระสารีบุตร   เมื่อจะแสดงถึงความดับตัณหา  
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นั้นในจักษุเปนตนนั้น  จึงกลาวคํามีอาทิวา  จกฺขุ   โลเก  ปยรูป  สาตรูป 
เอตฺเถสา ตณฺหา  ปหียมานา  ปหียติ - จักษุเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก 
ตัณหานี้    เม่ือละยอมละไดในจักษุนี้.    
           อีกอยางหนึ่ง    ทานกลาววา     เพราะกําหนดรูวัตถุที่ตัณหาเกิด  
ตัณหาจึงดับไปในวัตถุที่ตัณหาเกิดดวยดับไปโดยไมใหเกิด  เพราะไมเกิด 
อีกตอไปในวัตถุที่กําหนดรู.   อน่ึง   ในบทน้ี    ทานกลาววา    ตัณหายอม 
ละไดดวยเปนปฏิปกษตอความเกิด   ยอมดับไปดวยเปนปฏิปกษตอความ 
ต้ังอยู  ดังนั้น. 
                               จบ   อรรถกถานิโรธสัจนิทเทส  
                                          มัคคสัจนิทเทส 
           [๘๕]ในจตุรอริยสัจนั้น      ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
เปนไฉน   อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล   คือ   สัมมาทิฏฐิ... สัมมาสมาธิ. 
           ในอรยิมรรคมีองค ๘ นั้น  สัมมาทิฏฐิเปนไฉน  ความรูในทุกข 
ความรูในทุกขมุทัย   ความรูในทุกขนิโรธ    ความรูในทุกขนิโรธคา- 
มินีปฏิปทา  นี้ทานกลาววา  สัมมาทิฏฐิ. 
          ในอรยิมรรคมีองค ๘ นั้น   สัมมาสังกัปปะเปนไฉน  ความดําริ 
ในความออกจากกาม   ความดําริในความไมพยาบาท  ความดําริในความ 
ไมเบียดเบียน   นี้ทานกลาววา   สัมมาสังกัปปะ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 458 

           ในอรยิมรรคมีองค ๘ นั้น    สัมมาวาจาเปนไฉน     เจตนาเปน 
เครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ       เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดสอ- 
เสียด   เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดคําหยาบ     เจตนาเปนเครื่อง 
งดเวนจากการพูดเพอเจอ   นี้ทานกลาววา   สัมมาวาจา.    
           ในอรยิมรรคมีองค ๘ นั้น   สัมมากัมมันตะเปนไฉนเจตนา 
เปนเครื่องงดเวนจากการฆาสัตว     เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการลัก- 
ทรัพย     เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม      นี้ทาน  
กลาววา   สมัมากัมมันตะ. 
          ในอรยิมรรคมีองค ๘ นั้น   สัมมาอาชีวะเปนไฉน     อรยิสาวก 
ในธรรมวินัยนี้  ยอมละอาชีพท่ีผิด   สําเร็จความเปนอยูดวยอาชีพที่ชอบ 
นี้ทานกลาววา    สัมมาอาชีวะ. 
          ในอรยิมรรคมีองค ๘ นั้น    สัมมาวายามะเปนไฉน    ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะใหเกิดข้ึน  ยอมพยายาม  ปรารภความเพียร 
ประคองต้ังจิตไว       เพ่ือยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน 
ฯลฯ    เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว   ฯลฯ.     เพ่ือยังกุศล 
ธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน     ยอมยังฉันทะใหเกิดข้ึน     ยอมพยายาม 
ปรารภความเพียร   ประคองจิตต้ังจิตไว   เพ่ือความต้ังม่ัน   เพ่ือความไม 
ฟนเฟอน   เพ่ือความเจริญโดยย่ิง   เพ่ือความไพบูลย    เพ่ือความเจริญ   
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เพ่ือความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว   นีท้านกลาววา  สัมมา- 
วายามะ. 
         ในอริยมรรคมีองค ๘  นั้น   สัมมาสติเปนไฉน   ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้  พิจารณาเห็นกายในกายอยู   มคีวามเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ   
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณาเห็นเวทนาท้ังหลายอยู  ม ี
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู  ม ี
ความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มีสติ    กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
นี้ทานกลาววา   สัมมาสติ.  
         ในอริยมรรคมีองค  ๘  นั้น    สัมมาสมาธิเปนไฉน     ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้     สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลกรรม   เขาปฐมฌาน  มีวิตก 
วิจาร    มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู     เขาทุติยฌานอันเปนความผองใส  
แหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร    เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู     ภิกษุเปนผูมีอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป   เขาตติยฌานท่ี 
พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา     มีสติอยู 
เปนสุข  เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข   ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขและ 
ดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได    มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    นี ้
ทานกลาววา    สัมมาสมาธิ    นี้ทานกลาววา   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา- 
อริยสัจ   ชื่อวาญาณ    ดวยอรรถวารูธรรมน้ัน  ชื่อวาปญญา   ดวยอรรถ  
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วารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาเครื่องทรงจําธรรมท่ีได   
สดับมาแลว   คือ   เครื่องรูชัดธรรมท่ีไดสดับมาแลวน้ันวา   นีทุ้กข    นี ้
ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ชื่อวาสุตมยญาณ 
ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว   ชื่อวาสุตมยญาณอยางนี้. 
                              อรรถกถามรรคสัจนิทเทส  
             ๘๕]พึงวินิจฉัยใน   มรรคสัจนิทเทส   ดังตอไปนี้   บทวา 
อยเมว   คือ   กําหนดธรรมท่ีเปนปฏิปกษตอมรรคอ่ืน.    บทวา  อริโย 
ชื่อวา   อริยะ    เพราะใกลจากกิเลสอันมาดวยมรรคนั้น ๆ.     เพราะทํา  
ความเปนพระอริยะ   และเพราะทําการไดอริยผล.   ชื่อวา   อฏัฐังคิกะ 
เพราะอรรถวามรรคนั้นมีองค ๘.      มรรคน้ันดุจะเสนามีองค ๔,    องค 
มรรคดุจดนตรีมีองค ๕.   พนจากองคแลวมีไมได. 
             บัดนี้   พระสารีบุตรเมื่อแสดงวามรรคเปนเพียงองคเทาน้ัน  พน 
จากองคแลวมีไมได    จึงกลาวคํามีอาทิวา   สมมฺาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมา- 
สมาธิ. 
             ในบทเหลาน้ัน     สัมมาทิฏฐิ     มีการเห็นชอบเปนลักษณะ. 
สัมมาสังกัปปะ  มีการยกขึ้นเปนลักษณะ.   สมัมาวาจา  มีการกําหนด 
เปนลักษณะ.  สมัมากัมมนัตะ   มีการใหต้ังข้ึนเปนลักษณะ.  สัมมา-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 461 

อาชีวะ   มีการใหผองแผวเปนลักษณะ.   สัมมาวายามะ   มีการประคอง 
ไวเปนลักษณะ.  สัมมาสติ   มีการเขาไปต้ังม่ันเปนลักษณะ.   สัมมา- 
สมาธิ   มีการต้ังไวเสมอเปนลักษณะ.  
           ในมรรคเหลาน้ัน   มรรคหนึ่ง ๆ    ยอมมีกจิอยางละ  ๓.      คือ   
สัมมาทิฏฐ ิ  ยอมละมิจฉาทิฏฐิกับกิเลสท่ีเปนขาศึกของตน       แมเหลาอ่ืน 
กอน,     ทํานิโรธใหเปนอารมณ,   และเห็นสัมปยุตธรรม    เพราะไมหลง 
ดวยสามารถกําจัดโมหะอันปกปดสัมปยุตธรรมท้ังหลายได.  แมสัมมาสัง- 
กัปปะเปนตน   ก็ละมิจฉาสังกัปปะเปนตน  ไดเชนเดียวกัน,      เละทํา 
นิพพานใหเปนอารมณ. แตโดยแปลกกันในบทนี ้ สัมมาสังกัปปะ    ยก 
ข้ึนสูสหชาตธรรมโดยชอบ   สัมมาวาจา  กําหนดเอาโดยชอบ.  สัมมา- 
กัมมันตะ   ใหต้ังข้ึนโดยชอบ,   สัมมาอาชีวะ   ใหผองแผวโดยชอบ, 
สัมมาวายามะ    ประคองไวโดยชอบ,   สัมมาสติ   ใหเขาไปต้ังไวโดย 
ชอบ   สัมมาสมาธิ   ต้ังม่ันไวโดยชอบ. 
           อีกอยางหนึ่ง   สัมมาทิฏฐินี้ในสวนเบื้องตน    มีขณะตางกัน   มี  
อารมณตางกัน,    ในกาลแหงมรรคมีขณะอยางเดียวกัน,  มีอารมณอยาง 
เดียวกัน.  แตโดยกิจยอมไดชื่อ ๔  อยาง  มีอาทิวา  ทุกฺเข   าณ  - ความ 
รูในทุกข.    แมสัมมาสังกัปปะเปนตน  ในสวนเบื้องตนก็มีขณะตางกัน 
มีอารมณตางกัน,     ในกาลแหงมรรคมีขณะอยางเดียวกัน     มอีารมณ 
อยางเดียวกัน.     ในมรรคเหลาน้ัน    สัมมาสังกัปปะโดยกิจยอมไดชื่อ  ๓.  
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อยาง  มี  เนกฺขมมฺสงฺกปฺโป   เปนตน. มรรค ๓ สัมมาวาจา เปนตน 
ในสวนเบื้องตน   เปนวิรติับาง  เปนเจตนาบาง,    แตในขณะแหงมรรค 
เปนวิรัติอยางเดียว,  สองบทน้ี   คือ  สมฺมาวายาโม  สมมฺาสติ  โดย 
กิจยอมไดชื่อ ๔ อยาง   ดวยสามาสัมมัปธานและสติปฏฐาน.     สวน  
สัมมาสมาธิ    แมในสวนเบื้องตน      แมในขณะแหงมรรคก็เปนสมาธิ 
เทาน้ัน.  
           ในธรรม ๘ อยางเหลาน้ี     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมา- 
ทิฏฐิไวกอน    เพราะเปนธรรมมีอุปการะมากแกพระโยคีผูปฏิบัติเพ่ือถึง 
นิพพาน.  เพราะสัมมาทิฏฐินี้ทานกลาววา  ปฺา   ปชฺโชโต  ปฺา- 
สตฺถ๑    ปญญา  เปนแสงสวาง  เปนดังศัสตรา.   ฉะนั้น   พระโยคาวจร 
กําจัดความมืด  คือ  อวิชชาดวยสัมมาทิฏฐิ  กลาวคือ   วิปสสนาญาณน้ัน 
ในสวนเบื้องตน   แลวฆาโจรคือกิเลสเสียได   ยอมถึงนิพพานโดยเกษม. 
เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงสัมมาทิฏฐิไวกอน. 
           สวนสัมมาสังกัปปะมีอุปการะมากแกสัมมาทิฏฐินั้น,   เพราะ 
ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในลําดับตอไป.        เหมือนอยางวา 
เหรัญญิกใชมือพลิกกลับไปกลับมาดูกหาปณะดวยตาก็ยอมรูวา  นี้ปลอม 
นี้ไมปลอมฉันใด,  แมพระโยคาวจรก็ฉัน  ในสวนเบื้องตนตรึกแลว 
๑.  อภิ. ส. ๓๔/๓๕,  ๔๕.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 463 

ตรึกเลาดวยวิตก    มองดูดวยวิปสสนาปญญา   ยอมรูวาธรรมเหลาน้ีเปน 
กามาวจร,   เหลาน้ีเปนรูปาวจรเปนตน.    หรือเหมือนอยางวาชางไมเอา   
ขวานถากไมใหญที่บุรุษจับไวที่ปลาย     แลวพลิกไปพลิกมาใหนําเขาไป 
ใชในการงานฉันใด  พระโยคาวจรก็ฉันนั้น  กําหนดธรรมอันวิตกตรึก 
ไปตรึกมาใหแลวดวยปญญาโดยนัยมอีาทิวา   ธรรมเหลาน้ีเปนกามาวจร  
เหลาน้ีเปนรูปาวจรเปนตน   แลวนําเขาไปในการงาน.     เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสัมมาสังกัปปะไวในลําดับสัมมาทิฏฐิ.   สัมมา- 
สังกัปปะเปนอุปการะ      แมแกสัมมาวาจาเหมือนเปนอุปการะแกสัมมา- 
ทิฏฐิฉะน้ัน.    สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนคหบดีพระ- 
โยคาวจรตรึกตรองในเบ้ืองตนแลวจึงเปลงวาจาในภายหลังดังน้ี๑  เพราะ 
ฉะน้ัน  พระองคจึงตรัสสัมมาวาจาในลําดับจากน้ัน. 
           อนึ่ง   เพราะชนท้ังหลายจัดแจงการงานดวยวาจากอนวา     เรา 
จักทําส่ิงน้ี  ๆ   แลวจึงประกอบการงานในโลก   ฉะน้ัน พระผูมีพระภาค- 
เจาจึงตรัสสัมมากัมมันตะไวในลําดับของสัมมาวาจา      เพราะวาจาเปน 
อุปการะแกการทํางานทางกาย. 
          ก็เพราะอาชีวมัฏฐมกศีล - ศีลมอีาชีวะเปนที่  ๘  ยอมบรบิูรณแก 
ผูละวจีทุจริต  ๔ อยาง  กายทุจริต  ๓  อยาง  แลวบําเพ็ญสุจริตท้ังสอง 
๑. ม. มู.  ๑๒/๕๐๙.  
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ไมบริบูรณแกผูบําเพ็ญนอกไปจากน้ี   ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  
สัมมาอาชีวะไวในลําดับตอจากทั้งสองนั้น.    
            อันผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ไมควรทําความยินดีดวยเหตุเพียงเทาน้ีวา 
อาชีวะของเราบริสุทธิ์   แลวอยูดวยความหลับและความประมาทอยางนี้, 
ที่แทควรปรารภความเพียรนี้ในทุกอิริยาบถ       พระผูมีพระภาคเจาเม่ือ 
ทรงแสดงดวยประการฉะนี้  จึงตรัสสัมมาวายามะไวในลําดับตอจากนั้น. 
           จากน้ันพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงวา     อันผูปรารภความ 
เพียรควรทําความต้ังสติมั่นในวัตถุ ๔ อยางมีกายเปนตน   จึงตรัสสัมมา- 
สติไวในลําดับตอจากนั้น. 
            เพราะเม่ือสติต้ังมั่นดีอยางนี้แลว       จิตแสวงหาคติแหงธรรมที่ 
เกื้อกูลและไมเกื้อกูลแกสมาธิ     ยอมเพียงพอเพ่ือต้ังม่ันในอารมณ   คือ 
ความเปนอันเดียว  ฉะนั้น  พึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสัมมา- 
สมาธิในลําดับตอจากสัมมาสติ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาทิฏฐินิทเทสดังตอไปนี้   พระสารีบุตร 
แสดงจตุสัจกรรมฐานดวยมีอาทิวา    ทุกฺเข   าณ   ดังน้ี. 
           บรรดาสัจจะ ๔ เหลาน้ัน สัจจะ ๒ ขางตนเปนวัฏฏะ,   ๒ ขาง- 
หลังเปนวิวัฏฏะ.      ในสจัจะเหลาน้ัน    ความยึดมั่นกรรมฐานในวัฏฏะ 
ยอมมีแกภิกษุ  ความยึดมั่นในวิวัฏฏะยอมไมมี.       เพราะพระโยคาวจร 
เรียนสัจจะ  ๒  ขางตนในสํานักอาจารยโดยสังเขปอยางนี้วา      ปฺจกฺ-  
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ขนฺธา  ทุกฺข,  ตณฺหา  สมทุโย - ขันธ ๕ เปนทุกข  ตัณหาเปนเหตุ 
ใหเกิดทุกข,   เละโดยพิสดารวา   กตเม   ปฺจกฺขนฺขฺธา,   รูปกขฺนฺโธ     
ขันธ  ๕  เปนไฉน,   คือ  รูปขันธเปนตน     แลวทองกลับไปมาบอย ๆ 
ดวยวาจา  ยอมทํากรรม.   สวนในสัจจะ ๒  นอกน้ีพระโยคาวจรทํากรรม  
ดวยการฟงเทานั้นอยางน้ีวา   นิโรธสจฺจ  อิฏ   กนฺต  มนาป,  มคฺค- 
สจฺจ   อิฏฐ   กนฺต   มนาป - นิโรธสัจ  นาใคร  นําปรารถนา  นาชอบ 
ใจ   มรรคสัจ   นาใคร   นาปรารถนา   นาชอบใจ.    พระโยคาวจรน้ัน 
เมื่อทํากรรมอยางนี้   ยอมแทงตลอดสัจจะ  ๔ โดยการแทงตลอดครั้งเดียว 
ยอมตรัสรูโดยการตรัสรูครั้งเดียวเหมือนกัน.    ยอมแทงตลอดทุกขโดย 
การแทงตลอดดวยปริญญา   ยอมแทงตลอดสมุทัยโดยการแทงตลอดดวย 
ปหานะ    ยอมแทงตลอดนิโรธโดยการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา.    ยอม 
แทงตลอดมรรคโดยการแทงตลอดดวยภาวนา.   ยอมตรัสรูทุกขโดยการ 
ตรัสรูดวยปริญญา   ฯลฯ   ยอมตรัสรูมรรคโดยการตรัสรูดวยภาวนา. 
            การแทงตลอดดวยการเรียน    การสอบถาม   การฟง   การทรงไว 
และการพิจารณาในสัจจะ ๒ ในสวนเบื้องตน   ยอมมีแกภิกษุนั้น,   ใน 
สัจจะ  ๒ ยอมมีการแทงตลอดดวยการฟงอยางเดียว.    ในสวนอ่ืนยอมมี 
การแทงตลอดโดยกิจในสัจจะ  ๓      ยอมมีการแทงตลอดโดยอารมณใน 
นิโรธ.     ในสัจจะเหลาน้ัน    ความรูดวยการแทงตลอดแมทั้งหมดเปน 
โลกุตระ,   ความรูดวยการฟง  การทรงไว   และการพิจารณาเปนโลกิย- 
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กามาวจร   สวนการพิจารณายอมมีแกมรรคสัจจะ   นี้เปนอาทิกัมมิกะ- 
กรรมเบื้องตน.   เพราะฉะนั้น  ทานจึงไมกลาวการพิจารณาน้ันไวในท่ี    
นี้.    อน่ึง     การพิจารณาดวยความผูกใจ   ความรวบรวม   ความใสใจวา 
เรารูทุกข   เราละสมุทัย   เราทําใหแจงนิโรธ    เราเจริญภาวนา ดังน้ี. 
ยอมไมมีแกภิกษุนี้ผูกําหนดไวกอน.  ยอมมีไดต้ังแตขณะกําหนด.  สวน 
ในภายหลังทุกขเปนอันภิกษุกําหนดรูแลว  ฯ ล ฯ     มรรคเปนอันภิกษุ 
เจริญแลว. 
        ในสัจจะเหลาน้ัน   สัจจะ ๒ ลึกซ้ึงเพราะเห็นไดยาก.   สจัจะ ๒ 
เห็นไดยาก   เพราะลึกซึ้ง.     จริงอยูทุกขสัจจะปรากฏแตเกิด.  ในขณะ 
ถูกตอและหนามท่ิมแทงเปนตน   กร็องวาโอยเจ็บ !  สมุทยสัจจะปรากฏ  
แตเกิดดวยอยากจะเค้ียวอยากจะกินเปนตน.      สัจจะแมทั้งสอง   ชื่อวา 
ลึกซ้ึง    เพราะแทงตลอดดวยลักษณะ.      สัจจะเหลาน้ัน   ชื่อวาลึกซึ้ง 
เพราะเห็นไดยากดวยประการฉะนี้.      การประกอบความเพียรเพื่อเห็น 
สัจจะ ๒ อยาง       นอกนี้ก็เหมือนเหยียดมือเพ่ือถือเอาภวัคคพรหม 
เหมือนเหยียดเทาเพ่ือสัมผัสอเวจี    และเหมือนการจรดปลายขนทรายที่ 
แยกออกรอยสวนดวยปลายขนทราย.   สัจจะเหลานั้น  ชื่อวาเห็นไดยาก 
เพราะลึกซึ้งดวยประการฉะน้ี. 
          พระสารีบุตรกลาวบทมีอาทิวา  ทุกเข    าณ    นี้หมายถึงการ 
เกิดแหงญาณอันเปนสวนเบื้องตนดวยการเรียนเปนตน     ในสจัจะ  ๔  
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ชื่อวาลึกซึ้ง   เพราะเห็นไดยาก  และชือ่วาเห็นไดยากเพราะลึกซ้ึง    แต 
ในขณะแทงตลอดญาณน้ันเปนอยางเดียวเทาน้ัน. 
            สวนอาจารยเหลาอ่ืนกลาววา    ญาณในสัจจะทั้งหลายมี ๔  อยาง   
คือ  สุตมยญาณ  -  ญาณเกิดจากการฟง  ๑   ววัตถานญาณ -  ญาณ 
เกิดจากการกําหนด  ๑  สัมมสนญาณ - ญาณเกิดจากการพิจารณา  ๑ 
อภิสมยภาณ - ญาณเกิดจากการตรัสรู  ๑.  
        ในญาณเหลาน้ัน   สุตมยญาณ  เปนไฉน ?   พระโยคาวจรฟง 
สัจจะ  ๔  โดยยอหรือโดยพิสดารยอมรูวา  นี้ทุกข,  นี้สมุทัย,   นี้นิโรธ,  
นี้มรรค.   นีช้ื่อวา  สุตมยญาณ. 
         ววัตถานญาณ  เปนไฉน ?  พระโยคาวจรน้ันยอมกําหนดความ 
ของการฟง  โดยธรรมดา  และโดยลักษณะ   ยอมลงความเห็นวา   ธรรม 
เหลาน้ีนับเนื่องในสัจจะนี้   นี้เปนลักษณะของสัจจะน้ี    นีช้ื่อวา 
ววัตถานญาณ. 
         สัมมสนญาณ เปนไฉน ?  พระโยคาวจรน้ัน  กําหนดสัจจะ ๔ 
ตามลําดับอยางนี้แลวถือเอาทุกขเทาน้ัน   ยอมพิจารณาตลอดไปถึงโคตร- 
ภูญาณ    โดยความไมเที่ยง     โดยความเปนทุกข   โดยความเปนอนัตตา      
นี้ชื่อวา  สัมมสนญาณ. 
         อภิสมยญาณ  เปนไฉน ?  พระโยคาวจรน้ัน  ตรัสรูสัจจะ ๔ 
ดวยญาณหน่ึง  ในขณะโลกุตรมรรค  ไมกอน  ไมหลัง  คือยอมตรัสรู  
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ทุกข  โดยการตรัสรูดวยการกําหนดรู,  ยอมตรัสรู  สมุทัย  โดยการตรัสรู 
ดวยการละ,  ยอมตรัสรู นโิรธ  โดยการตรัสรูดวยการทําใหแจง,  ยอม 
ตรัสรู  มรรค  โดยการตรสัรูดวยการเจริญ  นีช้ื่อวา   อภิสมยญาณ. 
             พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาสังกัปปนิทเทสดังตอไปนี้   ชือ่วา เนก-   
ขัมมสังกัปโป   เพราะอรรถวาออกไปจาก  กาม.  
             ชื่อวา   อัพยาปาทสังกัปโป   เพราะอรรถวาออกไปจาก  พยา- 
บาท. ชื่อวา  อวิหิงสาสังกัปโป   เพราะอรรถวาออกไปจาก   วิหงิสา. 
             ในวิตกเหลาน้ัน   เนกขัมมวิตก   ทําการทําลายเหตุ   ตัดเหตุ 
ของ กามวิตก   เกิดข้ึน,   อัพยาปาทวิตก  ทําการทําลายเหตุ  ตัดเหตุของ 
พยาปาทวิตก  เกิดข้ึน, อวิหิงสาวิตก   ทําการทําลายเหตุ    ตัดเหตุของ 
วิหิงสาวิตก    เกิดข้ึน    อนึ่ง  เนกขัมมวิตก   อัพยาปาทวิตก   อวิหิงสา- 
วิตก   เปนขาศึกของกามวิตก   พยาปาทวิตก   และวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน. 
             ในวิตกเหลาน้ัน     พระโยคาวจร     ยอมพิจารณากามวิตกหรือ 
สังขารอยางใดอยางหน่ึงอ่ืน   เพ่ือทําลายเหตุแหงกามวิตก.   อนึ่ง  ความ 
ดําริสัมปยุตดวยวิปสสนา     ในขณะแหงวิปสสนาของพระโยคาวจรนั้น 
ทําการทําลายเหตุ      ตัดเหตุของกามวิตกดวยสามารถตทังคะ -  ชั่วขณะ 
นั้นเกิดข้ึน,   พระโยคาวจรขวนขวายวิปสสนาแลวบรรลุมรรค.   อน่ึง 
ความดําริสัมปยุตดวยมรรคในขณะแหงมรรคของพระโยคาวจรน้ัน    ทํา 
การทําลายเหตุ  ตัดเหตุของกามวิตกดวยสามารถสมุจเฉท -  การตัดขาด   
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เกิดข้ึน.      พระโยคาวจรยอมพิจารณา   พยาปาทวิตก   หรือสังขารอ่ืน   
เพ่ือทําลายเหตุแหงพยาปาทวิตก,     พิจารณาวิหิงสาวิตก,    หรือสังขาร 
อ่ืนเพ่ือทําลายเหตุแหงวิหิงสาวิตก.        อน่ึง    พึงประกอบบทท้ังปวงวา 
อสฺส  วิปสฺสนากขเณ  - ในขณะแหงวิปสสนาของพระโยคาวจรนั้น 
โดยนัยกอนนั่นแล.  
           ก็เม่ือจําแนกอารมณ ๓๘ ไวในบาลี      แมกรรมฐานอยางหน่ึง 
ชื่อวาไมเปนขาศึก แกวิตก  ๓ มีกามวิตกเปนตน   ยอมไมมี.   ปฐมฌาน 
ในอสุภะนั่นแล   เปนขาศึกของกามวิตกโดยสวนเดียว.    ฌานหมวด  ๓ 
หมวด ๔ แหงเมตตาเปนขาศึกของพยาปาทวิตก,   ฌานหมวด  ๓ หมวด 
๔    แหงกรณุาเปนขาศึกของวิหิงสาวิตก.      เมื่อพระโยคาวจรน้ันกระทํา 
การบริกรรมอสุภะแลวเขาฌานวิตกสัมปยุตดวยฌานในขณะแหงการเขา 
สมาบัติเปนขาศึกของกามวิตกดวยสามารถวิกขัมภนะ- การขมไว    เกิด 
ข้ึน.  เม่ือพระโยคาวจรทําฌานใหเปนบาทแลวเริ่มต้ังวิปสสนา  ความดําริ 
สัมปยุตดวยวิปสสนาในขณะแหงวิปสสนา      เปนขาศึกของกามวิตกดวย 
สามารถชั่วขณะนั้นเกิดข้ึน.    เมื่อพระโยคาวจรขวนขวายวิปสสนาแลว 
บรรลุมรรค      ความดําริสัมปยุตดวยมรรคในขณะแหงมรรคเปนขาศึก 
ของกามวิตกดวยสามารถการตัดไดเด็ดขาดเกิดข้ึน.  ความดําริอันเกิดข้ึน   
อยางนี้   พึงทราบวาทานกลาววา   เนกฺขมมฺสงฺกปฺโป.  
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           พึงทราบบทท้ังปวงวา  พระโยคาวจรทําบริกรรมดวยเมตตา,  ทํา   
บริกรรมดวยกรุณาแลวเขาฌาน  โดยนยักอนน่ันแล.   ความดําริอันเกิด   
ข้ึนอยางนี้   พึงทราบวาทานกลาววา อพฺยาปาทสงฺกปฺ  อวิหิงฺสา- 
สงฺกปฺโป.    เนกขัมมสังกัปปะเปนตน  เหลาน้ีตางกันในสวนเบื้องตน 
เพราะการเกิดข้ึนตางดวยอํานาจวิปสสนาและฌาน,    แตความดําริที่  
เปนกุศลอยางเดียวเทาน้ัน  ยังองคมรรคใหบริบูรณดวยทําการไมเกิดให 
สําเร็จ   เพราะตัดเหตุแหงความดําริที่เปนอกุศล     ซึ่งเกิดข้ึนในฐานะ ๓ 
เหลาน้ี  ในขณะแหงมรรคเกิดข้ึน  นี้ชื่อวา  สัมมาสังกัปปะ. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  สมัมาวาจานิทเทส   ดงัตอไปนี้    เพราะ 
 ภิกษุเวนจาก มุสาวาทดวยจิตอ่ืน    เวนจากปสุณาวาจาเปนตน     ดวยจิต  
 อ่ืนๆ   ฉะน้ันการเวนอยางนี้   จึงตางกันในสวนเบื้องตน,  แต 
ในขณะแหงมรรค  การเวนที่เปนกุศลกลาวคือสัมมาวาจาอยางเดียวเทา    
นั้น  ยังองคมรรค ๘ ใหบริบูรณดวยสามารทําความไมเกิดใหสําเร็จได 
เพราะตัดทางแหงเจตนาอันเปนอกุศล   และความเปนผูทุศีล  ๔  อยาง 
กลาวคือมิจฉาวาจา  ยอมเกิดข้ึน   นีช้ื่อวา  สัมมาวาจา. 
         พึงทราบวินิจฉัยใน สัมมากัมมันตนิทเทส ดังตอไปนี้ เพราะ 
ภิกษุเวนจากปาณาติบาตดวยจิตอ่ืน        เวนจากอทินนาทานดวยจิตอ่ืน 
เวนจากมิจฉาจารดวยจิตอ่ืน   ฉะน้ันการเวน ๓ อยางเหลาน้ี  จึงตางกัน 
ในสวนเบื้องตน   แตในขณะแหงมรรค    การเวนที่เปนกุศล   กลาวคือ  
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สัมมากัมมันตะ     เปนอยางเดียว    ยังองคแหงมรรคใหบริบูรณดวย 
สามารถทําการไมเกิดใหสําเร็จ     เพราะตัดทางแหงเจตนาอันเปนอกุศล   
และความเปนผูทุศีล ๓ อยาง  ไดแก มจิฉากัมมันตะ  เกิดข้ึน.    นี้  
ชื่อวา  สัมมากัมมันตะ.  
             พึงทราบวินิจฉัยใน  สมัมาอาชีวนิทเทส   ดังตอไปนี้    บทวา 
อิธ   ไดแก   ในศาสนานี้.       บทวา   อริยสาวโก  ไดแก    สาวกของ  
พระพุทธเจาผูเปนอริยะ.      บทวา   มจิฺฉาอาชีว   ปหาย  ไดแก   ละ 
 อาชีวะที่ลามก.   บทวา สมฺมาอาชีเวน ไดแก  อาชีพท่ีดีที่พระพุทธเจา 
 ทางสรรเสริญ.     บทวา   ชีวิต   กปฺเปติ-สําเร็จความเปนอยู   ไดแก 
 ยังความเปนไปของชีวิตใหเปนไป. 
             เพราะภิกษุในศาสนานี้     เวนจากการกาวลวงทางกายทวารดวย 
 จิตอ่ืน   เวนจากการกาวลวงทางวจีทวารดวยจิตอ่ืน     ฉะน้ันอาชีวะยอม 
 เกิดข้ึนในขณะตาง ๆ กนัในสวนเบื้องตน       แตในขณะแหงมรรคการ 
 เวนที่เปนกุศล   กลาวคือ  สัมมาอาชีวะเปนอยางเดียว  ยังองคแหงมรรค 
 ใหบริบูรณดวยสามารถทําความไมเกิดใหเสร็จ  เพราะตัดทางแหงเจตนา 
 อันเปนมิจฉาอาชีวะ   และความเปนผูทุศีลอันเกิดข้ึนดวยสามารถกรรม- 
 บถ  ๗ ในทวาร ๒  เกิดข้ึน  นีช้ื่อวา  สัมมาอาชีวะ. 
             พึงทราบวินิจฉัยใน  สัมมาวายามนิทเทส  ดังตอไปนี้   บทวา 
 อิธ  ภิกฺข ุ ไดแก  ภิกษุผูปฏิบัติในศาสนานี้.  
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             บทวา  อนุปฺปนฺนาน  ไดแก  ยงัไมเกิด.    บทวา   ปาปกาน 
ไดแก   ลามก.   บทวา   อกุสลาน   ธมฺมาน  ไดแก   ธรรมท่ีเปนอกุศล. 
บทวา   อนุปฺปาทาย  ไดแก   เพ่ือไมใหเกิดข้ึน.    
             บทวา  ฉนฺท   ชเนติ - ยอมยังฉันทะใหเกิดข้ึน  ไดแก   ยัง 
ฉันทะในกุศล กลาวคือความเปนผูใครทําใหเกิด  คือ ใหเกิดข้ึน.   บทวา 
วายมติ-ยอมพยายาม  ไดแก  ยังความเพียรใหเกิด   คือ  ทําความเพียร. 
บทวา   วีริย   อารภติ-  ปรารภความเพียร  ไดแก    ทําความเพียรทาง  . 
กายและทางจิต.       บทวา   จิตฺต   ปคฺคณหาติ - ประคองจิต  ไดแก 
ยกจิตข้ึนดวยความเพียรอันรวมกันนั้นนั่นเอง.    บทวา  ปทหติ - ต้ัง 
จิตไว  ไดแก   ทําความเพียรเปนที่ต้ัง.      พึงประกอบบท ๔ บทเหลาน้ี  
ดวย   อาเสวนา- การเสพ   ภาวนา- การเจริญ   พหลุีกรรม-การ 
ทําใหมาก  สาตัจจกิริยา-การทําติดตอ  ตามลําดับไป. 
             บทวา  อุปฺปนฺนาน-ที่เกิดข้ึนแลว  ไดแก  ถงึความไมควรจะ 
กลาววา  อนุปฺปนฺาน - ที่ยังไมเกิด.       บทวา  ปหานาย  ไดแก 
เพ่ือละ,  บทวา  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน   ธมมฺานไดแก  กุศลธรรม 
ที่ยังไมเกิด. 
             บทวา  อุปฺปาทาย ไดแก  เพ่ือใหเกิดข้ึน.  บทวา อุปฺปนฺนาน 
ไดแก   ที่เกดิข้ึนแลว.   บทวา    ิติยา  ไดแก  เพ่ือความต้ังม่ัน.   บทวา 
อสมฺโมสาย  -  เพ่ือความไมฟนเฟอน   ไดแก    เพ่ือความไมฉิบหาย.  
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 บทวา   ภิยฺโยภาวาย - เพ่ือความเจริญโดยย่ิง  ไดแก   เพ่ือความเจริญ 
 บอย ๆ.   บทวา  เวปุลฺลาย ไดแก  เพ่ือความไพบูลย.   บทวา  ภาวนาย 
ไดแก   เพ่ือความเจริญ.   บทวา   ปารปูิริยา  ไดแก  เพ่ือความบริบูรณ. 
             ก็สัมมัปธาน ๔ อัน  ไดแก  สมัมาวายามะ    เหลาน้ีเปนโลกิยะ 
ในสวนเบื้องตน  เปนโลกตุระในขณะแหงมรรค.  แตในขณะแหมรรค   
ความเพียรอยางเดียวเทานั้น   ยอมไดชื่อ ๔ อยาง     ดวยสามารถทํากิจ 
๔ อยางใหสําเร็จ.  
             ในสมัมัปธานเหลาน้ัน   พึงทราบสัมมัปธานท่ีเปนโลกิยะ  โดย 
นัยที่ทานกลาวไวในกัสสปสังยุตน่ันแล.    ในกัสสปสังยุตน้ันทานกลาว 
ไววา 
                      ดูกอนทานผูมีอายุ   สัมมัปธาน  ๔  เหลาน้ี. 
             สัมมัปธาน ๔ เปนไฉน ?  ดูกอนอาวุโส  ภิกษุใน 
             ศาสนาน้ีทําความเพียรวา      อกุศลธรรมอันลามก  
             ยังไมเกิดแกเรา    เมื่อเกิดพึงเปนไปเพ่ือความฉิบ- 
             หาย,   ภิกษุทําความเพียรวา  อกุศลธรรมอันลามก  
             เกิดขึ้นแลวแกเรา    เมื่อไมเกดิขึ้น   จะพึงเปนไปเพ่ือ 
             ความฉิบหาย,    ภิกษุความเพียรวา     กุศลธรรม 
             ยังไมเกิดแกเรา      เมื่อไมเกิดขึ้น     จะพึงเปนไป 
             เพ่ือความฉิบหาย, ภิกษุทําความเพียรวา  กุศลธรรม  
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             เกิดขึ้นแลวแกเรา   เมื่อดับไปพึงเปนไปเพ่ือความ 
             ฉิบหายดังน้ี.๑   
             ในบทเหลาน้ันบทวา  อนุปฺปนฺนา   ไดแก  กิเลสที่ยังไมเกิด 
ดวยความไมปรากฏ  หรอืดวยอารมณที่ยังไมเกิด.   อกุศลธรรมอันลามก 
ที่ยังไมเกิดในสงสารอันไมรูเบื้องตนและท่ีสุดโดยประการอ่ืน   ยอมไมมี, 
อกุศลธรรมเหลาน้ีนั่นแหละ   ที่ยังไมเกิดและเมื่อเกิดก็ยอมเกิด,   แมเม่ือ 
ละก็ยอมละได.  
             ในบทน้ัน   กิเลสทั้งหลายยอมไมปรากฏ      ดวยสามารถวัตร 
คันถะ   ธุดงค    สมาธิ    วิปสสนา  นวกรรม     และภพอยางใดอยางหน่ึง 
แกภิกษุบางรูป.    ถามวา   อยางไร ?   ตอบวา   เพราะภิกษุบางรูปเปนผู 
ถึงพรอมแลวดวยวัตร      กิเลสทั้งหลายไมไดโอกาสแกภิกษุผูประพฤติ 
ขันธกวัตร  ๘๐๒  มหาวัตร ๑๔๓    และเจติยังคณวัตร - บูชาลานเจดีย 
โพธิยังคณวัตร - บูชาลานโพธิ์    ปานียมาฬกวัตร - ต้ังนํ้าด่ืมไวที่เรือน 
ยอด  อุโปสถาคารวัตร - ปฏิบัติในโรงอุโบสถ  อาคันตุกวัตร - ตอนรับ  
ภิกษุผูจรมา   คมิกวัตร - ปฏิบัติตอภิกษุผูเตรียมจะไป    แตภายหลังเมื่อ 
ภิกษุนั้นสละวัตรทั้งหลาย  ทําลายวัตรเที่ยวไป  กิเลสท้ังหลายอาศัยความ  
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ไมใสใจ   และความปลอยสติ   ยอมเกิดข้ึนได.      แมดวยประการฉะน้ี   
กิเลสทั้งหลายท่ียังไมเกิด  ดวยยังไมปรากฏ   ชื่อวายอมเกิดข้ึน   
          ภิกษุบางรูปเปนผูประกอบดวยคนถะ,  ยอมเรียนนิกาย ๑ บาง 
๒ นิกายบาง  ๓ นิกายบาง  ๔ นกิายบาง  ๕ นิกายบาง.   กิเลสทั้งหลาย 
ยอมไมไดโอกาสแกภิกษุนั้น  ผูเรียน   ทอง   คิด    บอก   แสดง   ชี้แจง 
พระไตรปฎกอันเปนพุทธวจนะ  ดวยบาลี  ดวยการสืบตอ   ดวยบทตน  
บทหลัง.    แตภายหลังเมื่อภิกษุนั้นละการคัมภีร   เกียจครานเที่ยว 
เตร   กิเลสทัง้หลายอาศัยความไมใสใจ  ความปลอยสติ  ยอมเกดิข้ึนได. 
แมดวยประการฉะน้ี   กิเลสทั้งหลายท่ียังไมเกิด  ดวยยังไมปรากฏ ชื่อวา 
ยอมเกิดข้ึน. 
          ภิกษุบางรูปเปนผูทรงธุดงค  ปฏบิัติธุดงคคุณ ๑๓,    กิเลสยอม 
ไมไดโอกาสแกภิกษุนั้นผูปฏิบัติธุดงคคุณ   แตภายหลังเมื่อภิกษุนั้นสละ 
ธุดงคเสีย   เวียนมาเพ่ือความมักมากเท่ียวเตร  กิเลสท้ังหลายอาศัยความ 
ไมใสใจ   ความปลอยสติ   ยอมเกิดข้ึน.     แมดวยประการฉะน้ี    กิเลส 
ทั้งหลายท่ียังไมเกิด    ดวยยังไมปรากฏ    ชื่อวายอมเกิดข้ึน. 
         ภิกษุบางรูปเปนผูเจริญวิปสสนา,    ปฏิบัติอยูในอนุปสนา  ๗๑ 

หรือมหาวิปสสนา  ๑๘๒ เมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติอยูอยางนี้  กิเลสทั้งหลาย 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๒๗          ๒.ขุ.  ป.  ๓๑/.๖๑-๖๒  
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ยอมไมไดโอกาส.    แตภายหลังเมื่อภิกษุนั้นเลิกบําเพ็ญวิปสสนามากไป     
ดวยการยึดมั่นกายกิเลสทั้งหลายอาศัยความไมใสใจ       ความปลอยสติ 
ยอมเกิดข้ึน.  แมดวยประการฉะน้ี  กิเลสทั้งหลายท่ียังไมเกิด  ดวยยังไม 
ปรากฏ  ชื่อวายอมเกิดข้ึน.                      
           ภิกษุบางรูปเปนนวกัมมิกะ,   ทําการกอสรางโรงอุโบสถและหอ-  
ฉันเปนตน,   เมื่อภิกษุนั้นคิดถึงอุปกรณการกอสรางโรงอุโบสถและหอ- 
ฉันเหลาน้ันอยู กิเลสทั้งหลายยังไมไดโอกาส.  แตภายหลังเมื่อนวกรรม 
ของภิกษุนั้นสําเร็จแลวหรือทอดท้ิงเสีย      กิเลสทัง้หลายอาศัยความไม 
ใสใจ   ความปลอยสติ    ยอมเกิดข้ึน.     แมดวยประการฉะนี้   กิเลส   
ทั้งหลายท่ียังไมเกิด    ดวยยังไมปรากฏ   ชื่อวายอมเกิดข้ึน. 
          ภิกษุบางรูปมาจากพรหมโลก  เปนสัตวบริสุทธิ์,     กิเลสทั้งหลาย  
ยอมไมไดโอกาสดวยการไมซองเสพของภิกษุนั้น,   แตภายหลังเมื่อภิกษุ 
นั้นซองเสพส่ิงท่ีไดมา กิเลสทั้งหลายอาศัยความไมใสใจ ความปลอยสติ 
ยอมเกิดข้ึน.   แมดวยประการฉะน้ีกิเลสทั้งหลายที่ยังไมเกิด   ดวยยังไม 
ปรากฏ   ชื่อวายอมเกิดข้ึน.   พึงทราบความท่ีกิเลสยังไมเกิด    ดวยยังไม 
ปรากฏอยางน้ี. 
           กิเลสยังไมเกิดดวยอารมณที่ไมเคยเกิดเปนอยางไร ?     ภิกษุบาง 
รูปในศาสนาไดอารมณที่นาพอใจเปนตน  ซึ่งไมเคยเกิดมากอน,   กิเลส    
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ทั้งหลายมีราคะเปนตน  อาศัยความไมใสใจ ความปลอยสติของภิกษุนั้น 
ยอมเกิดข้ึน,    ดวยประการฉะน้ี   กิเลสท่ียังไมเกิดดวยอารมณที่ไมเคย 
เกิด   ชื่อวายอมเกิดข้ึน   เมื่อมีอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนอยางนี้     ภิกษุ 
เห็นความฉิบหายของตน    ยอมเจริญสัมมัปธานขอตนดวยเจริญสติปฏ- 
ฐาน   เพ่ือความไมเกิดแหงอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดเหลาน้ัน,   เมื่ออกุศล-   
ธรรมเหลาน้ันเกิด.   ภิกษุเห็นความฉิบหายของตน   เพราะไมละอกุศล- 
ธรรมเหลาน้ัน    แลวจึงเจริญสัมมัปธานขอท่ีสอง     เพ่ือละอกุศลธรรม 
เหลาน้ัน. 
          บทวา   อนุปฺปนฺนา   กุสลา   ธมมฺฺา  -  กุศลธรรมที่ยังไมเกิด 
ไดแก   สมถวิปสสนาและมรรค.  ภิกษุเห็นความฉิบหายของตนในเพราะ 
กุศลธรรมเหลาน้ันที่ยังไมเกิด  แลวจึงเจริญสัมมัปธานขอท่ีสาม  เพ่ือให 
กุศลธรรมเหลานั้นเกิด. 
           บทวา  อุปฺปนฺนา  กุสลา  ธมฺมา - กุศลธรรมท่ีเกิดแลว ไดแก 
สมถวิปสสนานั่นเอง.  สวนมรรคเกิดครั้งเดียวแลวดับ   จะไมเปนไป 
เพ่ือความฉิบหายเลย.  เพราะมรรคนั้นใหปจจัยแกผลแลวก็ดับไป.  ภิกษุ 
ครั้นเห็นความฉิบหายของตน   เพราะสมถะและวิปสสนาเหลานั้นดับไป 
จึงเจริญสัมมัปธานขอท่ีสี่    เพ่ือความต้ังม่ันแหงสมถะและวิปสสนาเหลา 
นั้น.  ในขณะแหงโลกุตรมรรค    ยอมเจริญวิริยะอยางเดียวเทานั้น.   
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             ภิกษุยอมยังกิจ คือ ความไมเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรมเหลาน้ัน  ที่   
ยังไมเกิดข้ึนและกิจคือการละอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลวใหสําเร็จ  เหมือน 
อยางที่กุศลธรรมยังไมเกิดพึงเกิดข้ึน. 
              อน่ึงในบทวา  อุปฺปนฺนา นี้    อุปปนนะ   คือธรรมที่เกิดข้ึนมี 
๔    อยาง   คือ  
              วตฺตมานุปฺปนฺน - เกิดข้ึนกําลังเปนไป ๑ 
              ภูตาปคตุปฺปนฺน - เกิดข้ึนเสพอารมณแลวดับไป ๑ 
              โอกาสกตุปฺปนฺน - เกิดข้ึนทําโอกาส ๑ 
              ภมูลิทฺธุปฺปนฺน - เกิดข้ึนในภูมิที่ได ๑. 
              ในอุปปนนะเหลาน้ัน  ธรรมท่ีเกิดมาพรอมกับ อุปปาทะ  ชรา 
ภังคะ - เกิด  แก   ตาย   ชือ่วา  วตฺตมานุปฺปนฺน. 
              กุศลอกุศลเสวยรสอารมณแลวดับไป    คือ  เสพแลวก็ปราศไป  
และสังขตธรรมท่ีเหลือ   กลาวคือ  เขาถึงลักษณะ ๓ มีอุปปาทะเปนตน 
แลวดับไปคือเสพแลว  เปนไปท่ัวแลว   ชื่อวา  ภูตาปคคุปฺปนฺน. 
             ชื่อวา   โอกาสกตุปฺปนฺน   เพราะหามกรรมอันเปนวิบากอ่ืนที่ 
มีอยู  แมในอดีตดังท่ีทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  กรรมที่ผูนั้น 
ไดทําไวแลวในชาติกอน๑  แลวทําโอกาสแหงวิบากของตนต้ังอยู   และ 
๑. ม. อุ. ๑๔/๔๗๑.  
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เพราะวิบากอันเปนโอกาสที่ตนทําไวแลวอยางนั้น  แมยังไมเกิดก็จะเกิด 
ข้ึนโดยสวนเดียวในโอกาสที่ตนทําไวอยางนั้น 
             อกุศลท่ียังไมถอนในภูมิ ๓  นั้น ๆ  ชื่อวา  ภมูิลทฺธุปฺปนฺน.   
             อน่ึง  ในบทนี้พึงทราบความตางกันของ  ภูมิ  และ  ภูมลิัทธะ 
- ภูมิอันไดแลว   จริงอยูขันธ ๕  อันเปนไปในภูมิ ๓ เปนอารมณแหง  
วิปสสนา  ชือ่วา  ภูมิ  กิเลสชาตอันควรเกิดในขันธเหลาน้ัน    ชื่อวา 
ภูมิลัทธะ,  เพราะเหตุที่กิเลสนั้นไดภูมิ  ฉะนั้นทานจึงกลาววา  ภูมิ- 
ลัทธะ, ภูมินั้นไมไดดวยอารมณ. จริงอยูกิเลสทั้งหลายปรารภขันธ แม 
ทั้งหมดท้ังในอดีต  อนาคต  และแมที่พระขีณาสพกําหนดรูแลว  ยอม 
เกิดข้ึนดวยอารมณ.  ผิวาอารมณจะพึงชื่อวา   ภูมลิัทธะ  แลว ใคร ๆ ก ็
จะพึงละมูลรากของภพไมได  เพราะละ ภูมิลัทธะ  นั้นยังไมได.  อน่ึง  
พึงทราบ  ภูมิลัทธะ  ดวยสามารถวัตถุ  จริงอยูขันธที่กําหนดรูไมได 
ดวยวิปสสนาใน  ภูมิลัทธะ  ใด ๆ, กิเลสชาตอันเปนมูลของวัฏฏะจําเดิม 
แตใน  ภูมลิทัธะ  นั้น  ยอมนอนเน่ืองอยูในขันธเหลาน้ัน.    พึงทราบ 
วา  กิเลสชาต  นั้น  ชื่อวา  ภูมิลัทธะ  ดวยอรรถวายังละไมได. 
             อน่ึง  ในบทนั้นมคีวามวา  ขันธทั้งหลายของผูที่มีกิเลสนอน- 
เนื่องอยูดวยอรรถวายังละไมได  เปนที่ต้ังแหงกิเลสเหลาน้ัน. ขันธ 
ทั้งหลายมิใชของคนอ่ืน  อนึ่ง  ขันธในอดีตเปนที่ตั้งของกิเลสท่ียังละ 
ไมไดและนอนเนื่องอยูในขันธในอดีต.  ขันธนอกนี้ไมเปนที่ต้ัง  ขันธ  
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ในอนาคตเปนตน  ก็มีนัยน้ี.   อน่ึง  กามาวจรขันธนั่นแลเปนที่ต้ังของ 
กิเลสที่ยังละไมไดและนอนเนื่องอยูในกามาวจรขันธ,     ขันธนอกน้ีไม 
เปนที่ต้ัง.  ในรูปาวจรขันธและอรูปาวจรขันธก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  อน่ึง  
ในโสดาบันเปนตน    กิเลสใดอันเปนมูลของวัฏฏะน้ัน ๆ ในขันธ     
พระอริยบุคคลใด ๆ    ละไดดวยมรรคนั้น ๆ,    ขันธเหลาน้ันของพระ- 
อริยบุคคลน้ัน ๆ ไมนับวาเปน  ภูมิ  เพราะไมเปนท่ีต้ังแหงกิเลสอันเปน 
มูลของวัฏฏะเหลาน้ันซึ่งละไดแลว.   กุศลกรร หรอือกุศลกรรมอยางใด 
อยางหน่ึงท่ีบุคคลทํา   ยอมมีแกปุถุชนโดยประการท้ังปวง   เพราะยังละ 
กิเลสอันเปนมูลแหงวัฏฏะยังไมได,  วัฏฏะอันเปนปจจัยของกรรมกิเลส   
ยอมควรแกผูนั้นดวยประการฉะน้ี,  ธรรมนั้นของบุคคลน้ัน ๆ  เปนมูล 
ของวัฏฏะในรูปขันธนั่นเอง,   ไมใชในเวทนาขันธเปนตน.    หรือใน 
วิญญาณขันธเทาน้ัน.  ไมควรกลาววา  ไมใชในรปูขันธเปนตน. 
           เพราะเหตุไร ? เพราะกิเลสนอนเนื่องอยูในขันธแมทั้ง ๕  โดยไม 
แปลกกัน.   อยางไร ?  เหมือนรสดิน (ปวีรส) เปนตน    อยูในตนไม. 
เหมือนอยางวา   เมื่อตนไมใหญต้ังอยูบนพ้ืนดิน   อาศัยรสดนิและรสนํ้า 
(อาโปรส)    งอกงามดวยราก ลําตน กิง่นอยใหญ  ใบออน ใบแก   ดอก 
และผล   เพราะรสดิน  รสน้ําน้ัน  เต็มฟา  จนสิ้นกัป  สืบเชื้อสายของตน 
ไมดวยการผลิตพืชตอ ๆ  กันมาดํารงอยู,  พืชไมนั้นต้ังอยูที่รากมีรากดิน  
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เปนตนเทาน้ัน,   ไมใชทีล่ําตนเปนตน,    หรือในผลเทาน้ัน,   ไมควร 
กลาววา  ไมใชที่รากเปนตน.  
            เพราะเหตุไร  ?  เพราะอาศัยอยูในรากเปนตนทั้งหมด.  เหมือน   
อยางวา  บุรษุคนหน่ึง   ไมพอใจดอกไมและผลไมเปนตนของตนไมนั้น 
จึงทิ่มหนามพิษ    ชื่อวามัณฑูกกัณฏกะ - หนามกระเบน  ลงไปใน  ๔ 
ทิศ   ครั้นตนไมนั้นถูกหนามพิษน้ันเขาไมสามารถจะสืบตอไปไดอีก โดย 
ไมผลิดอกออกผลไดตามธรรมดา   เพราะรสดินรสน้ําถูกควบคุมเสียแลว 
ฉันใด,    กุลบุตรผูเบื่อหนายในความเปนไปของขันธก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เริ่มเจริญมรรค ๔ ในสันดานของตน  ดุจบุรุษน้ันประกอบหนามพิษลง 
ในตนไมใน  ๔  ทิศ  ฉะน้ัน. 
          เมื่อเปนเชนนั้นขันธสันดานของกุลบุตรนั้น   ถูกสัมผัสดวยพิษ 
คือ  มรรค  ๔ นั้นกระทบแลว  เปนประเภทของกรรมท้ังปวงมีกายกรรม 
เปนตน   เขาถึงเพียงสภาวะของกิริยา   เพราะกิเลสอันเปนมูลของวัฏฏะ 
ถูกครอบงําไวโดยประการท้ังปวง  ไมสามารถจะสืบสันดานในภพอ่ืนได 
หมดความยึดถือดับวิญญาณดวงสุดทายสิ้นเชิง     ดุจไฟไมมีเชื้อฉะนั้น. 
พึงทราบความตางกันของ  ภมูิ  และ  ภูมิลัทธะ   อยางนี้. 
            อุปปนนะ  คือ   ธรรมที่เกิด  ๔ อยาง  อีกอยางหน่ึง   คือ 
            สมุทาจารุปฺปนิน -  สิ่งเกิดข้ึนกําลังเปนไปอยู ๑ 
            อารมฺมณาธิคฺคหตุิปฺปนฺน  -  เกิดดวยการ  ถืออารมณ  ๑  
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             อวิกขฺมฺภตุปฺปนฺน - เกิดดวยการไมขม ๑ 
             อสมหูตุปฺปนฺน  -  เกิดดวยการไมถอน ๑. 
             ในบทอุปปนนะเหลาน้ัน    สิง่ท่ีเกิดข้ึนกําลังเปนไปอยู    ชื่อวา    
สมุทาจารุปฺปนฺน.     กิเลสชาตแมยังไมเกิดในสวนเบื้องตนในอารมณ 
อันไปสูคลองแหงจักษุเปนตน ทานกลาววา อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺน 
โดยเกิดข้ึน  โดยสวนเดียวในกาลอ่ืน    เพราะถือเอาอารมณ.      กิเลส 
ชาตไมขมไวดวยสมถะและวิปสสนาอยางใดอยางหนึ่ง   แมไมเจริญดวย  
การสืบของจิต   กช็ื่อวา  อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน    เพราะไมมีเหตุที่จะหาม 
การเกิดได.   กิเลสชาต  แมขมไวดวยสมถะและจะวิปสสนา  ทานก็กลาววา 
อสมูหตุปฺปนฺน      เพราะไมถอนดวยอริยมรรค     เพราะไมลวงเลย   
ธรรมดาของความเกิด. 
             พึงทราบวา  อารมฺมณาธิคฺคหตุิปฺปนฺน  อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน 
อสฺมูหตุปฺปนฺน   ทั้งสามนี้   ยอมสงเคราะหลงดวย  ภมูิลัทธะ   นั่นเอง. 
             เมื่ออุปปนนธรรมมีประเภทดังกลาวแลวน้ีเกิดข้ึนแลว    กิเลส- 
ชาตใด  ไดแก   วัตตมานะ   ภูตาปคตะ   โอกาสคติ   สมุทาจาระ 
เกิดข้ึน     กิเลสชาตนั้นเปนอันมรรคญาณใด ๆ ไมพึงละ   เพราะไมถูก 
ทําลายดวยมรรค.   อน่ึง  กิเลสชาตใด   กลาวคือ  ภมูิลัทธะ  อารัมม- 
ณาธิคหิตะ   อวิกขัมภิตะ  อสมหูตะ     เกิดข้ึนแลว     กิเลสชาตนั้น 
ยังความเกิดของพระโยคีนั้นใหเสื่อมไป  เพราะโลกิยญาณและโลกุตร-  
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ญาณนั้นเกิดข้ึน,  ฉะน้ันกิเลสชาต  แมทั้งหมดน้ันก็เปนอันมรรคนั้น ๆ 
พึงละได.     ดวยประการฉะน้ี  มรรคยอมละกิเลสเหลาใด    หมายเอา 
กิเลสเหลาน้ัน  จึงกลาววา  อุปฺปนฺนาน.  
         เมื่อเปนเชนนั้น   การเจริญเพ่ือความเกิดข้ึนแหงกุศลที่ยังไมเกิด    
ยอมมีไดในขณะแหงมรรคเปนอยางไร  ?  และเพ่ือความต้ังม่ันแหงกุศล 
ที่เกิดข้ึนแลวเปนอยางไร  ?   เพ่ือเขาถึงมรรคนั่นเอง.   เพราะทานกลาว 
วา    มรรคท่ีเปนไปอยู   ชื่อวายังไมเคยเกิด    เพราะไมเคยเกิดมากอน. 
จริงอยู   มีผูมาสูฐานะท่ีไมเคยมาหรือเสวยอารมณที่ไมเคยเสวย    แลว 
กลาววา   เรามาสูฐานะท่ียังไมไดมา  เราเสวยอารมณที่ไมเคยเสวยดังนี้. 
ความเปนไปแหงกุศลธรรมนั้น  ชื่อวา  ิติ ,  ควรกลาววา   ิติยา  ภาเวติ- 
เจริญเพ่ือความต้ังม่ัน.  นี้คือความเพียรของภิกษุนั้นในขณะแหงโลกุตร- 
มรรคยอมไดชื่อ ๔ อยาง  มีอาทิวา  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  อกุสลาน 
ธมฺมาน  อนปุาทาย - เพ่ือยังอกุศลอันลามกท่ียังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน. 
กถานี้เปนสัมมัปธานกถาในขณะแหงโลกุตรมรรค.   ในบทนีท้านชี้แจง 
สัมมัปธานเจือดวยโลกิยะและโลกุตระไวอยางนี้. 
           พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาสตินิทเทสดังตอไปนี้   บทวา    กาเย 
ไดแก  รูปกาย   รูปกายในท่ีนี้ทานประสงควา  กาย - หมู  ดุจหัตถิ- 
กาย  - หมูชาง   รถกาย - หมูรถ   เปนตน     ดวยอรรถวาเปนที่รวม 
อวัยวะใหญนอยและสิ่งทั้งหลายมีผมเปนตน.  อนึ่ง  ชื่อวา  กาย   ดวย  
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อรรถวาเปนที่เกิดแหงส่ิงนาเกลียดทั้งหลายเหมือน ที่ชื่อวา  กาย   ดวย 
อรรถวาเปนที่รวมฉะนั้น.     ชื่อวา   กาย  เพราะเปนที่เกิดของส่ิงนา 
เกลียด   คือ   นาเกลียดอยางยิ่ง.    บทวา   อาโย  ไดแก   ที่เกิด.   ใน 
บทนั้นมีอธิบายคําวา   อาโย    เพราะอรรถวา   สิ่งท้ังหลายยอมเกิดจาก   
กายน้ัน.   อะไรเกิด  ?   สิ่งนาเกลียดมีผมเปนตน.   ชื่อวา   กาโย  เพราะ 
อรรถวาเปนที่เกิดของส่ิงนาเกลียด   ดวยประการฉะน้ี.  
           บทวา   กายานุปสฺสี - พิจารณาเห็นกาย  ไดแก  พิจารณาเห็น 
กายเปนปกติ,   หรือพิจารณาเห็นอยูซึ่งกาย,   แมกลาววา    กาเย   แลว 
ยังถือเอากายเปนครั้งท่ี  ๒  อีกวา  กายานุปสฺสี    พึงทราบวา  ทานกลาว 
เพ่ือแสดงการกําหนดและแยกออกจากเปนกอน  โดยไมปนกัน.     ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงไมกลาววา  เวทนานุปสฺสี   หรือ  จิตฺตธมฺมานุปสฺสี 
ในกาย,    ที่แทก็   กายานุปสฺสี  นั่นเอง   เพราะเหตุนั้นจึงเปนอันทาน 
แสดงการกําหนดโดยไมปนกันดวยอาการของ   กายานุปสสนา ในวัตถ ุ
คือ   กาย  นัน่เอง.   อนึ่ง   ภิกษุไมพิจารณาเห็นธรรมอยางหน่ึงพนจาก 
อวัยวะใหญนอยในกาย,  มิใชพิจารณาเห็นหญิงและบุรุษพนจากผมและ 
ขนเปนตน.   อนึ่ง  ในบทน้ีภิกษุไมพิจารณาเห็นธรรมอยางหน่ึงพนจาก 
ภูตรูปและอุปาทายรูป      แมในกายอันเปนที่รวมภูตรูปและอุปาทายรูป 
มีผมและขนเปนตน.       ที่แทพิจารณาเห็นการประชุมอวัยวะใหญนอย 
ดุจพิจารณาเห็นเครื่องประกอบรถ, พิจารณาเห็นการประชุมผมและขน  
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เปนตน   ดุจพิจารณาเห็นสวนของนคร,  พิจารณาเห็นการประชุมภูต-   
รูปและอุปาทายรูป  ดุจแยกตนกลวยใบกลวยและเครือกลวยออกจากกัน 
และดุจแบกํามือท่ีเปลาออก   เพราะเหตุนั้นจึงเปนอันทานแสดงการแยก 
ออกจากเปนกอน    ดวยการเห็นโดยประการตางกันของวัตถุ   กลาวคือ 
สังขารดวยการประชุมกนันั่นเอง.   จริงอยู ในบทน้ี    กายก็ด ี หญิงก็ดี 
ชายก็ดี  ธรรมใดๆ อ่ืนก็ดพีนจากการประชุมกันตามท่ีกลาวแลว   ยอม 
ไมปรากฏ.         แตในเหตุเพียงการประชุมธรรมตามท่ีกลาวแลวน่ันแล 
สัตวทั้งหลายยอมทําการยึดมั่นผิดอยางนั้นๆ.  ดวยเหตุนั้นทานโบราณา-  
จารยทั้งหลาย   จึงกลาวไววา 
             ย  ปสฺสติ  น  ต  ทิฏ      ย  ทิฏ  ต  น  ปสฺสติ  
             อปสฺส พชฺฌเต มฬฺูโห        พชฺฌมาโน น มุจฺจติ 
                       บุคคล  เหน็สิ่งใด   ส่ิงนั้น  ชื่อวา  อนัเขา  
             เห็นแลว   ก็หาไม   สิ่งใดท่ีเหน็แลว   ชื่อวา   ยอม 
             ไมเห็นสิ่งน้ัน  คนหลงเมื่อไมเห็นยอมติด  เมื่อติด 
             ยอมไมหลุดพน  ดังน้ี. 
             ทานกลาวไวดังนี้    เพ่ือแสดงการแยกเปนกอนออกไปเปนตน. 
อน่ึง   ดวยอาทิศัพทในบทนี้พึงทราบความดังน้ี, เพราะเน้ือความนี้   ได 
แก  การพิจารณาเห็นกายในการน้ีนั่นเอง.  มิใชการพิจารณาเห็นธรรม 
อ่ืน.   ทานอธิบายไวอยางไร  ?  ทานอธิบายไววา  มิใชพิจารณาเห็นความ 
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เปนของเที่ยง   เปนสุข   เปนตัวตน  เปนความงาม   ในกายน้ีซึง่เปน   
สิ่งไมเที่ยง   เปนทุกข    ไมใชตัวตน    และเปนของไมงามเหมือนการ 
พิจารณาเห็นนํ้าท่ีพยับแดดซ่ึงไมมีน้ําฉะนั้น,    อันที่จริงแลวพิจารณา 
เห็นกาย   ก็คือพิจารณาเห็นการประชมุอาการท่ีไมเที่ยง   เปนทุกข  ไม 
ใชตัวตน     และเปนของไมงามนั่นเอง.  
          อีกอยางหน่ึง   ทานกลาวถึงกายมีลมอัสสาสะปสสาสะ   เปนเบื้อง 
ตนและมีกระดูกปนละเอียดเปนที่สุด  โดยนัยมีอาทิวา   อิธ  ภกิฺขเว 
ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคดต วา ฯเปฯ  โส  สโตว 
อสฺสสติ๑ ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้  ไปสูปาก็ดี 
ไปสูโคนไมก็ดี   ฯลฯ  ภิกษุนั้นมีสติหายใจเขา ...   ในสติปฏฐานกถา 
ขางหนา   พึงเห็นความอยางน้ีวา   ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย   เพราะ 
พิจารณาเห็นในกายน้ีเทานั้นของกายท้ังหมดท่ีทานกลาวถึงกายวา  ภิกษุ 
บางรูปในศาสนาน้ี     ยอมพิจารณาเห็นกองปฐวีธาตุ     กองอาโปธาตุ 
กองเตโชธาตุ   กองวาโยธาตุ   กองผม    กองขน   กองผิว    กองหนัง 
กองเน้ือ  กองเลือด   กองกระดูก   กองเยื่อในกระดูก.๒ 

           อีกอยางหนึ่ง   พึงเห็นความอยางนี้วา  ภิกษุพิจารณาเห็นกาย  
กลาวคือ    การประชุมธรรมมีผมเปนตนในกาย  เพราะพิจารณาเห็น 
๑. ที. มหา. ๑๐/๒๗๔.     ๒. ขุ. ป.  ๓๑/๗๒๗.  
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การประชุมธรรมตางๆ   มีผมและขนเปนตนนั้นๆ นั่นเอง     เพราะไม 
เห็นอะไร ?  ที่ควรยึดถืออยางนี้วา  เรา  หรือ  ของเรา  ในกาย.   อีก 
อยางหน่ึง    พึงเห็นความแมอยางนี้วา     ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย     
แมเพราะพิจารณาเห็นกาย   กลาวคือ   การประชุมอาการมีอนิจลักษณะ 
เปนตน   ทั้งหมดอันมีนัยมาแลวขางหนา  โดยลําดับมีอาทิวา  ภิกษุยอม  
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงในกายน้ี,  ไมพิจารณาเห็นโดย 
ความไมเที่ยงเปนของเที่ยง๑  ดังนี้   นีเ้ปนความท่ัวไปในสติปฏฐาน ๔. 
          บทวา    กาเย   กายานุปสฺสี - ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย 
ความวา    ภิกษุพิจารณาเห็นกายอยางหน่ึงๆ    ในกายดังท่ีกลาวไวเปน 
สวนมาก   มกีองอัสสาสะ   และกองปสสาสะเปนตน. 
          บทวา   วิหรติ     นีแ้สดงถึงการบําเพ็ญวิหารธรรมอยางใดอยาง 
หน่ึงในวิหารธรรม  คือ   อิริยาบถ ๔.    อธิบายวา   ภิกษุเปลี่ยนความ 
เมื่อยในอิริยาบถหนึ่ง  ดวยอิริยาบถอ่ืนแลวนําตนท่ียังซบเซาอยูใหคลอง 
แคลว. 
         คําวา  อาตาป - มีความเพียรนี้   แสดงถึงการบําเพ็ญความเพียร 
กําหนดกาย.   อธิบายวา   ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยความเพียรที่ทาน 
กลาววา  อาตาโป  เพราะเผากิเลสในภพ ๓ ในสมยันั้น,   ฉะน้ันทานจึง 
กลาววา   อาตาป - มีความเพียร. 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๒๗.  
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             บทวา  สมฺปชาโน - มีสัมปชัญญะ  คือ  เปนผูประกอบดวยญาณ   
อันไดแก    สัมปชัญญะอันกําหนดกาย. 
             บทวา  สติมา - มีสติ  คือ  เปนผูประกอบดวยสติกําหนดกาย. 
ก็เพราะภิกษุนี้กําหนดอารมณดวยสติแลวพิจารณาเห็นดวยปญญา.  จริง 
อยู  ผูไมมีสติจะพิจารณาเห็นไมไดเลย.  ดวยเหตุนั้นแหละ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา  สติฺจ  ขฺวาห  ภิกขฺเว  สพฺพตฺถิก  วทามิ๑- ดูกอน-  
ภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวสติแลมีประโยชนในที่ทั้งปวง. - ฉะน้ันใน 
บทนี้ทานจึงกลาวถึงกรรมฐาน  คือ   กายานุปสสนาสติปฏฐาน  ดวย 
ขอความเพียงเทาน้ีวา   กาเย   กายานุปสฺสี  วิหรติ - ภิกษุพิจารณา 
เห็นกายในกายอยูดังน้ี. 
          อีกอยางหน่ึง  เพราะไมมีความเพียรเปนผูหดหูในภายใน เปนผู 
ทําอันตราย,    ผูไมมีสัมปชัญญะยอมหลงในการกําหนดอุบาย   และใน 
การเวนสิ่งไมเปนอุบาย.     ผูมีสติหลงใหลยอมไมสามารถในการไมสละ 
อุบาย   และในการไมกําหนดส่ิงไมเปนอุบาย     ฉะน้ัน,    ดวยเหตุนั้น 
กรรมฐานน้ันจึงไมสําเร็จ  แกภิกษุนั้น,  ฉะน้ันกรรมฐานเปนยอมสําเร็จ 
ดวยอานุภาพของธรรมเหลาใด    เพ่ือแสดงถึงธรรมเหลาน้ัน   พึงทราบ 
วาทานจึงกลาวบทน้ีวา   อาตาป   สมปฺชาโน  สติมา - ภิกษุมีความ 
เพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติดังน้ี.                             
๑. ส.มหา. ๑๙/๕๕๒.  
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             พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง     กายานุปสสนาสติปฏฐาน   
และองคประกอบแลวบัดนี้   เพ่ือทรงแสดงองคแหง  ปหานะ   จึงตรัสวา 
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส - กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสเสีย. 
             ในบทเหลาน้ันบทวา   วิเนยฺย- กําจัดเสีย   ไดแก   กําจัดดวย 
ตทังควินัย - กําจัดชั่วคราวหรือวิกขัมภนวินัย - กําจัดดวยการขมไว. 
             บทวา   โลเก   ความวา   กายใดกําหนดไวในคราวกอน    กาย 
นั้นนั่นแล    ชื่อวา  โลก   ในที่นี้   ดวยอรรถวาแตกและสะลายไป   ละ 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกนั้นเสีย.  
            อน่ึง   เพราะภิกษุนั้นยอมอภิชฌา   และโทมนัสในสวนเพียง 
กายเทานั้นก็หาไม,   ยอมละแมในเวทนาเปนตนอีกดวย,     ฉะนั้นทาน 
จึงกลาวไวในวิภังควา   ปฺจป   อุปาทานกฺขนฺธา  โลโก๑ - แมอุปา- 
ทานขันธ  ๕  ก็เปนโลก.   พึงทราบวา  ทานกลาวบทน้ีดวยการถอดความ 
ซึ่งธรรมเหลาน้ัน   เพราะธรรมเหลาน้ันนับเขาในโลก. 
            พระสารีบุตรกลาววา  ในบทวา   โลเก  นั้น  โลกเปนไฉน ? 
กายน้ันนั่นแลเปนโลก.    นี้เปนคําอธิบายในบทน้ี.  ทานกลาวยอไววา 
อภิชฺฌาโทมนสฺส  ดังนี้.     ก็ในระหวางปาฐะในสังยุตตนิกายและอัง- 
คุตตรนิกาย    อาจารยทั้งหลายกลาวไวตางหากกัน.     ชื่อวา   อภิชฺฌา 
เพราะอรรถวาเปนเหตุเพง  คือ  ปรารถนาหรือเพงเอง  หรือเพียงความ 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๐.  
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เพงเทาน้ัน.  อน่ึง ในบทวา อภิชฌาโทมนสฺส นี้    เพราะกามฉันทะ 
สงเคราะหเขากับอภิชฌา.   พยาบาทสงเคราะหเขากับโทมนัส.    ฉะน้ัน 
พึงทราบวาทานกลาวถึงการละนิวรณ  ดวยแสดงธรรมท้ังสองอันเปน 
ธรรมมีกําลังนับเนื่องในนิวรณ.  
          อน่ึง  ในบทนี้โดยความตางกันทานกลาวถึงการละความยินดีอัน 
เปนมูลเหตุของสมบัติทางกาย    ดวยกําจัดอภิชฌา,      ละความยินราย 
อันเปนมูลเหตุของความวิบัติทางกาย  ชวยกําจัดโทมนัส.  อน่ึง ละความ   
ยินดีในกายดวยกําจัดอภิชฌา,   ละความไมยินดีในกายภาวนาดวยกําจัด 
โทมนัส,   ละการเพ่ิมเติมความงามและความสุขเปนตน    ที่ไมเปนจริง 
ในกายดวยกําจัดอภิชฌา,     ละการนําออกความไมงามความไมเปนสุข 
เปนตน   อันเปนจริงในกายดวยกําจัดโทมนัส.     เปนอันทานแสดงถึง 
อานุภาพของโยคะ   และความสามารถในโยคะของพระโยคาวจรดวยบท 
นั้น.      อานุภาพของโยคะ   คือ   พระโยคาวจรเปนผูพนจากความยินดี 
ยินราย   เปนผูอดกลั้นความไมยิน  และความยินดี    และเปนผูเวนจาก  
การเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีไมเปนจริง   และการนําสิ่งท่ีเปนจริงออก. 
           อน่ึง   พระโยคาวจรนั้นเปนผูพนจากความยินดียินราย    เปนผู 
อดกลั้นความไมยินดี  และความยินดี   ไมหมกมุนในสิ่งไมเปนจริง   และ 
กําจัดสิ่งเปนจริง      เปนผูสามารถในโยคะดวยประการฉะน้ี.  
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         อีกนัยหนึ่งในบทวา   กาเย   กายานุปสฺสี  นี้    ทานกลาวถึง 
กรรมฐานแหง  อนุปสฺสนา   ในบทวา  วิหรติ   นี ้ ทานกลาวถงึการ 
บริหารกายของภิกษุผูบําเพ็ญกรรมฐานดวยวิหารธรรมดังกลาวแลว. พึง   
ทราบวา  ในบทมีอาทิวา  อาตาป  ทานกลาวถึงสัมมัปธานดวยความเพียร,  
กลาวธรรมฐานอันมีประโยชนทั้งหมด   หรืออุบายการบริหารกรรมฐาน 
ดวยสติสัมปชัญญะ,    กลาวสมถะที่ไดดวยอํานาจกายานุปสสนาดวยสติ, 
กลาววิปสสนาดวยสัมปชัญญะ,     กลาวผูของภาวนาดวยกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัส. 
         อน่ึง  ในบทมีอาทิวา  เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี -  ภิกษุพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย  พึงประกอบความในคําของเวทนาเปนตน 
ตอไปแลวพึงทราบตามควรโดยนัยดังกลาวแลว     ในกายานุปสสนานั่น 
แล. อรรถอันไมทั่วไปมีดังตอไปนี้   ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาอยางหน่ึง ๆ 
โดยมีความไมเที่ยงเปนตน  เปนอยาง ๆ ไป ในเวทนาท้ังหลายมีประเภท 
ไมนอยมีสุขเวทนาเปนตน,    พิจารณาเปนจิตดวงหน่ึง ๆ โดยมีความไม 
เที่ยงเปนตน อยางหน่ึง ๆ  ในจิตมีประเภท ๑๖ ดวง มีจิตมีราคะเปนตน,  
พิจารณาเห็นธรรมอยางหน่ึง ๆ โดยมีความไมเที่ยงเปนตน  อยางหน่ึง ๆ 
ในธรรมเปนไปในภูมิ  ๓   ที่เหลือ    เวนกายเวทนา    และจิต,    หรือ 
พิจารณาเปนธรรมมีนิวรณเปนตน    โดยนัยดังกลาวแลวในสติปฏฐาน 
สูตร๑. 
๑. ที. มหา.  ๑๐/๒๗๓. 
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                   อน่ึง  ในบทเหลาน้ี  พึงทราบวา   บทวา  กาเย   เปนเอกวจนะ 
เพราะสรีระมีหน่ึง.   บทวา  จิตฺเต   เปนเอกวจนะทานทําโดยถือเอาชาติ 
เพราะไมมีความตางแหงสภาวะของจิต.      อน่ึง   ภิกษุพิจารณาเห็นโดย  
ประการที่พึงเห็นเวทนาเปนตน   พึงทราบวา  เปนผูพิจารณาเห็นเวทนา   
ในเวทนาท้ังหลาย,     เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต,     เปนผูพิจารณาเห็น 
ธรรมในธรรมท้ังหลาย.   พึงพิจารณาเห็นเวทนาอยางไร  ?   พึงพิจารณา 
เห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกข,  พึงพิจารณาเห็นทุกขเวทนาโดยความ 
เปนดังลูกศร,       พึงพิจารณาเห็นอทุกขมสุขโดยความเปนของไมเที่ยง. 
ดังท่ีทานกลาวไววา 
             โย  สุข  ทุกฺขโต   อทฺท  ทุกขฺมทิทกฺขิ    สลฺลโต 
             อทุกขฺมสุข  สนฺต         อทฺทกขฺิ  น  อนิจฺจโต. 
             ส  เว  สมฺมทฺทโส  ภิกขฺุ   ปรชิานาติ  เวทนา.๑ 

                       ภิกษใุดไดเห็นสุขโดยความเปนทุกข  ไดเห็น 
             ทุกขโดยความเปนดังลูกศร   ไดเห็นอทุกขมสขุอัน 
             สงบระงับแลวน้ันโดยความเปนของไมเท่ียง. ภิกษ ุ
             นั้นแลเปนผูเห็นชอบ  ยอมรูรอบเวทนาทั้งหลาย. 
๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๘.  
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           อน่ึง   พึงพิจารณาเห็นเวทนาท้ังหมดโดยความเปนทุกข    ดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เรากลาววา  สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีไดเสวยแลว. 
สิ่งน้ันทั้งหมดเปนไปในทุกข.๑  
           อน่ึง    พึงพิจารณาเห็นโดยความเปนสุขบาง    ทุกขบาง.    ดังท่ี 
ทานกลาววา       สุขเวทนาเปนสุขเพราะตั้งอยู       เปนทุกขเพราะ  
ปรวนแปร.      ทุกขเวทนาเปนสุขเพราะต้ังอยู       เปนสุขเพราะ 
ปรวนแปร,  อทุกขมสขุเวทนาเปนสุขเพราะรู  เปนทุกขเพราะไมรู.๒ 

แตก็ควรพิจารณาดวยอํานาจการพิจารณาเห็นสัตวมีความไมเที่ยงเปน 
ตน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในจิตและธรรมดังตอไปนี้   พึงพิจารณาเห็นจิต 
กอน  ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นสัตวมีความไมเที่ยงเปนตน  อัน 
มีประเภทจิตท่ีตาง ๆ กัน โดยมี  อารัมมณะ  อธิปติ  สหชาตะ  ภูมิ  กรรม 
วิบาก  และ   กิริยา   เปนตนและประเภทแหงจิต ๑๖ อยาง มี สราคจิต 
เปนตน.  พึงพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย  ดวยสามารถแหงการพิจารณา 
เห็นสัตว   มคีวามไมเที่ยงเปนตนแหงสุญญตาธรรม   อันมีลักษณะของ 
ตนและสามัญลักษณะ     ทั้งมีความสงบและไมสงบเปนตน. 
         อน่ึง   ในบทนี้  อภิชฌาโทมนัสนั้นที่ภิกษุละไดในโลก   อัน 
ไดแกกายจึงเปนอันละไดแมในโลกมีเวทนาเปนตนดวยโดยแท,   แตถึง 
๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๑.         ๒. ม. มู. ๑๒/๕๑๑.  
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กระนั้นทานก็กลาวไวในท่ีทั้งปวง  ดวยสามารถบุคคลตางกัน   และดวย   
สามารถการเจริญสติปฏฐานอันมีในขณะตางกัน.   อีกอยางหนึ่ง   ครั้น 
ละไดในสวนหนึ่งแลว,    แมในสวนท่ีเหลือก็เปนอันละไดดวย.    ดวย 
เหตุนั้นแล   พึงทราบวาทานกลาวอยางนี้   เพ่ือแสดงการละอภิชฌาของ 
ภิกษุนั้น.  
          สติปฏฐาน  ๔   เหลาน้ี     ยอมไดในจิตตาง  ๆ    ในสวนเบื้องตน 
ดวยประการฉะน้ี.   ภิกษุยอมกําหนดกายดวยจิตอ่ืน  กําหนดเวทนาดวย  
จิตอ่ืน   กําหนดจิตดวยจิตอ่ืน  กําหนดธรรมทั้งหลายดวยจิตอ่ืน.   แต 
ในขณะโลกุตรมรรค    สติปฏฐานยอมไดในจิตดวงเดียวเทาน้ัน. 
           สติสัมปยุตดวยวิปสสนา      ของบุคคลผูมากําหนดกายต้ังแตตน 
ชื่อวา  กายานุปสสนา.   บุคคลผูประกอบดวยสตินั้น  ชื่อวา   กายานุ- 
ปสสี.    สติสมัปยุตดวยมรรคในขณะแหงมรรคของบุคคลผูขวนขวาย  
วิปสสนาแลวบรรลุอริยมรรค  ชื่อวา กายานุปสสนา,  บุคคลผูประกอบ 
ดวยสตินั้น   ชื่อวา    กายานุปสสี.   สติสัมปยุตดวยวิปสสนาของบุคคล  
ผูมากําหนดเวทนา   กําหนดจิต    กําหนดธรรมท้ังหลาย   ชื่อวา   ธัม- 
มานุปสสนา,   บุคคลผูประกอบดวยสตินั้น    ชื่อวา   ธมัมานุปสสี. 
สติสัมปยุตดวยมรรค   ในขณะแหงมรรคของบุคคลผูขวนขวายวิปสสนา 
แลวบรรลุอรยิมรรค   ชื่อวา   ธัมมานุปสสนา,   บุคคลผูประกอบดวย 
สตินั้น  ชื่อวา  ธัมมานุปสสี.   
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           การแสดงอยางนี้    ยอมต้ังอยูในบุคคล.   แตสติกําหนดกาย   ละ 
ความเห็นผิดในกายวางาม   ยอมสําเร็จดวยมรรค   เพราะเหตุนั้น   จึง   
ชื่อวา   กายานุปสสนา.   สติกําหนดเวทนา   ละความเห็นผิดในเวทนา 
วาเปนสุข   ยอมสําเร็จดวยมรรค   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   เวทนานุ- 
ปสสนา.    สติกําหนดจิต     ละความเห็นผิดในจิตวา     เปนของเท่ียง 
ยอมสําเร็จดวยมรรค   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา  จิตตานุปสสนา.   สติ 
กําหนดธรรม    ละความเห็นผิดในธรรมท้ังหลายวา   เปนตัวตน   ยอม  
สําเร็จดวยมรรค    เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา    ธัมมานุปสสนา.   สติ 
สัมปยุตดวยมรรคอยางเดียว     ยอมไดชื่อ  ๔  อยาง   โดยความท่ียังกิจ 
๔  อยางใหสําเร็จดวยประการฉะน้ี.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  สติปฏ- 
ฐาน ๔   ยอมไดในจิตดวงเดียวเทาน้ัน   ในขณะแหงโลกุตรมรรค. 
           พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาสมาธินิทเทสดังตอไปนี้  บทวา วิวิจฺเจว 
กาเมหิ - สงัดจากกาม   ไดแก  สงัด  เวน  หลีกจากกามท้ังหลาย.    พึง  
ทราบวา   เอว  ศัพท   ในบทน้ี   มีความวา   แนนอน.   เพราะเอวศัพท 
ความวา  แนนอน  ฉะนั้น     พระสารีบุตรแสดงถึงความท่ีกามแมไมมี 
อยูในขณะเขาถึงปฐมฌาน     เปนปฏปิกษของปฐมฌานนั้น    และการ 
บรรลุปฐมฌานนั้น   ดวยการสละกามน่ันเอง.    อยางไร ?    เพราะเม่ือ 
ทําความแนนอนอยางนี้วา   วิวิจฺเจว  กาเมห ิปฐมฌานน้ี   ยอมปรากฏ, 
กามท้ังหลายเปนปฏิปกษของฌานน้ีแนนอน,  เมื่อยังมีกามอยูฌานน้ียอม  
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เปนไปไมได,   เหมือนเมื่อความมืดยังมีอยูและประทีปก็ยังสองไปไมได. 
การบรรลฌุานน้ันดวยการละกามเหลาน้ัน   เหมือนการถึงฝงนอกดวย  
การสละฝงใน,   ฉะน้ัน   จึงทําความแนนอน.    
            ในบทน้ันพึงมีคําถามวา    เพราะเหตุไรทานจึงกลาวการบรรลุนี ้
ไวในบทกอน,  ไมกลาวไวในบทหลังเลา,     ภิกษุแมไมสงัดจากอกุศล- 
ธรรม   ก็ยังจะเขาฌานไดหรือ ?  ขอน้ันไมควรเห็นอยางนั้น.    เพราะ 
ทานกลาวการบรรลุนั้นไวแลวในบทกอน    เพราะการสลัดออกจากกาม 
นั้น.    อน่ึง    ฌานน้ีเปนการสลัดออกไปแหงกามท้ังหลาย   เพราะกาว 
ลวงกามธาตุ  และเพราะเปนปฏิปกษของกามราคะ.    ดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา   กามานเมต  นิสฺสรณ ยทิท เนกฺขมฺ๑ม - เนกขัมมะ 
เปนการสลัดออกจากกามท้ังหลาย.      แมในบทหลงัก็พึงกลาวเหมือน 
อยางที่ทานนํา    เอว    อักษรมากลาวไวในบทนี้วา    อิเธว    ภกิฺขเว 
สมโณ,  อิธ   ทุติโย  สมโณ๒- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะมีใน 
ศาสนาน้ีเทานั้น,  สมณะท่ีสองก็มีในศาสนาน้ี. 
            เพราะไมสงัดจกกอกุศลธรรมอันไดแกนิวรณ   แมอ่ืนจากน้ีก็ไม 
อาจเขาฌานได,   ฉะน้ัน   พึงเห็นความแมในสองบทอยางน้ีวา  วิวิจฺเจว 
กาเมหิ  วิวิจฺเจว  อกุสเลห ิ- สงัดจากกามน่ันแล  สงัดจากอกุศลน่ันแล 
ดังน้ี.    ตทังควิเวก   วิกขัมภนวิเวก    สมุจเฉทวิเวก    ปฏิปสสทัธิวิเวก 
นิสสรณวิเวก   และจิตตวิเวก    กายวิเวก    อุปธิวิเวก    ยอมสงเคราะห 
๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๐.        ๒. ม. มู. ๑๒/๑๕๔.  
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ดวยคําท่ัวไปน้ีวา     วิวิจฺจ     ก็จริง     แมถึงอยางนั้นก็พึงเห็นกายวิเวก   
จิตตวิเวก     วิกขัมภนวิเวก     ในสวนเบื้องตนดวย.    พึงเห็นกายวิเวก 
จิตตวิเวก   สมุจเฉทวิเวก  ปฏิปสสัทธวิิเวก  และนิสสรณวิเวก   ในขณะ 
แหงโลกตรมรรคดวย.  
         ก็ดวยบทวา   กาเมหิ  นี ้ ทานกลาวถึงวัตถุกามไวในมหานิทเทส 
โดยนัยมีอาทิวา     กตเม  วตฺถุกามา  มนาปกา   รปูา๑ - วัตถุกามมีรูปที่นา 
พอใจเปนไฉน    และทานกลาวถึงกิเลสกามไวในวิภังคนั้น    อยางนี้วา 
ฉนฺโท   กาโม   ราโค   กาโม   ฉนฺทราโค   กาโม,  สงฺกปฺโป   กาโม 
ราโค    กาโม,  สงฺกปฺปราโค   กาโม๒ - ฉันทะเปนกาม   ราคะเปนกาม 
ฉันทราคะเปนกาม     สังกัปปะเปนกาม    ราคะเปนกาม    สังกัปปราคะ 
เปนกาม    พึงเห็นวาทานสงเคราะหกามเหลานั้นไวทั้งหมด.     เมื่อเปน 
อยางนี้   บทวา   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   ความวา    สงัดจากวัตถุกามน่ันแล 
สมควร.   ดวยบทน้ัน   เปนอันทานกลาวถึงกายวิเวก. 
         บทวา  วิวจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ -  สงัดจากอกุศลธรรม   ความ 
วา   สงัดจากกิเลสกามหรืออกุศลทั้งหมด  ดังนี้   สมควร.   ดวยบทน้ัน 
เปนอันทานกลาวถึงจิตตวิเวก.   อนึ่ง  ในสองบทน้ี    ดวยบทตนเปนอัน 
เจริญการสละกามสุข   เพราะคําวา    สงัดจากวัตถุกาม,   ดวยบทท่ีสอง 
เปนอันเจริญการกําหนดเนกขัมมสุข  เพราะคําวา  สงัดจากกิเลสกาม. 
๑-๒. ขุ. มหา. ๒๙/๒.  
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อน่ึง   เพราะคําวา  สงัดจากวัตถุกามและกิเลสกาม    พึงทราบวา   ดวย    
บทตน   เปนอันเจริญการละวัตถุอันเศราหมอง,   ดวยบทท่ีสอง   เปนอัน 
เจริญละความเศราหมอง.    ดวยบทท่ีหน่ึง    เปนอันเจริญการสละเหตุ 
แหงความโลเล,   ดวยบทท่ีสอง  เปนอันเจริญการสละเหตุแหงความเปน 
พาล,   และดวยบทท่ีหน่ึง    เปนอันเจริญความบริสุทธิ์ดวยความเพียร, 
ดวยบทท่ีสอง   เปนอันเจริญความกลอมเกลาอัธยาศัย.   ในบรรดากาม 
ทั้งหลายท่ีทานกลาวไวในบทวา  กาเมหิ   นี ้  มีนยัเดียวกันในฝายวัตถุ 
กาม.  
          พึงทราบวินิจฉัยในฝายกิเลสกามดังตอไปน้ี    กามฉันทะมีหลาย   
ประเภทดวยบทมีอาทิอยางนี้วา   ฉันทะ   และ   ราคะ   ทานประสงค 
เอาวา   กาม.   กามน้ันแมนับเน่ืองในอกุศล   ทานกก็ลาวไวตางหากใน 
วิภังค   โดยนัยมีอาทิวา   กามเปนไฉน ?   ฉันทะเปนกาม๑    เพราะ 
เปนปฏิปกษขององคฌานเบ้ืองบน  หรือทานกลาวไวในบทกอน  เพราะ 
เปนกิเลสกาม.   ทานกลาวไวในบทที่สอง   เพราะนับเนื่องในอกุศล. 
          อน่ึง    ทานไมกลาววา   กามโต -  จากกาม    เพราะกามน้ันมี 
หลายประเภท   จึงกลาววา   กาเมหิ - จากกามท้ังหลาย.    เมื่อธรรมแม 
เหลาอ่ืนเปนอกุศลยังมีอยู    ทานกลาวนิวรณทั้งหลายไวในวิภังค  โดย   
นัยมีอาทิวา  อกุศลธรรมเปนไฉน ?  กามฉันทะเปนอกุศลธรรม๒ 

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๑          ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕.  
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เพราะความเปนขาศึกและเปนปฏิปกษตอองคฌานเบ้ืองบน.       จริงอยู 
นิวรณเปนขาศึกตอองคฌาน,   องคฌานเปนปฏิปกษตอนิวรณเหลาน้ัน 
ทานอธิบายวา   กําจัด   ทาํใหพินาศ.   ทานกลาวไวในปฎกวา   สมาธิ 
เปนปฏิปกษตอกามฉันทะ,  ปติเปนปฏิปกษตอพยาบาท,   วิตก 
เห็นปฏิปกษตอถีนมิทธะ,    สุขเปนปฏิปกษตออุทธัจจกุกกุจจะ,   
วิจารเปนปฏิปกษตอวิจิกิจฉา  ดังนี้.  
          ในบทน้ี  ดวยบทวา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  เปนอันทานกลาวถึง 
ความสงัดดวยการขมกามฉันทะ,  ดวยบทวา   วิวิจจฺ  อกุสเลหิ  ธมฺเมห ิ
นี้    เปนอันทานกลาวถึงการขมนิวรณทั้ง ๕.    กด็วยการถือเอาแลวไม 
ถือเอาอีก    เปนอันทานกลาวถึงความสงัด   ดวยการขมกามฉันทะดวย 
ฌานท่ี ๑,   เปนอันทานกลาวถึงความสงัด    ดวยการขมนิวรณที่เหลือ 
ดวยฌานท่ี  ๒. 
           อน่ึง  ทานกลาวถึงความสงัด   ดวยการขมโลภะอันเปนท่ีต้ังของ 
กามคุณ  ๕  ในอกุศลมูล  ๓   ดวยฌานท่ี  ๑,    ทานกลาวถึงความสงัด 
ดวยการขมโทสะ  โมหะ  อันเปนที่ต้ังของประเภทแหงอาฆาตวัตถุเปนตน 
ดวยฌานท่ี  ๒.     หรือในธรรมท้ังหลายมีโอฆะเปนตน    ทานกลาวถึง 
ความสงัดดวยการขมกาโมฆะ    กามโยคะ    กามาสวะ       กามุปาทาน 
อภิชฌากายคันถะ   และกามราคสังโยชนดวยฌานท่ีหน่ึง,   ทานกลาวถึง 
ความสงัด    ดวยการละโอฆะ โยคะ  อาสวะ  อุปาทาน  คันถะ  และ  
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สังโยชนที่เหลือดวยฌานท่ี   ๒.       ทานกลาวถึงความสงัดดวยการขม 
กิเลสอันสัมปยุตดวยตัณหา   ดวยฌานท่ี  ๑.    ทานกลาวความสงัดดวย 
การขมกิเลส   อันสัมปยุตดวยอวิชชา   ดวยฌานท่ี   ๒.    อีกอยางหนึ่ง   
พึงทราบวา   ทานกลาวถงึความสงัดดวยการขม   จิตตุปบาท  ๘  ดวง  อัน 
สัมปยุตดวยโลภะ   ดวยฌานท่ี  ๑,    ทานกลาวถึงความสงัดดวยการขม 
จิตตุปบาทท่ีเปนอกุศล ๔  ดวงที่เหลือดวยฌานท่ี  ๒.  
          ดวยเหตุเพียงเทาน้ี      พระสารีบตุรครั้นแสดงองคแหงการละ 
ฌานท่ี ๑ แลว   บัดนี ้  เพ่ือแสดงองคแหงการประกอบรวมกัน  จึงกลาว 
บทมีอาทิวา   สวิตกฺก  สวจิาร - มีวิตกวิจาร ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน   วิตก    มลีักษณะยกจิตไวในอารมณ.   วิจาร 
มีลักษณะคลุกเคลาอารมณ.    อน่ึง    เมื่ออารมณเหลาน้ันยังไมออกไป 
ในที่ไหน ๆ วิตก    คือ    อารมณที่เกาะจิตเปนครั้งแรก    ดวยอรรถวา 
เปนอารมณหยาบ    และดวยอรรถไปถึงกอนดุจเคาะระฆัง,  วิจาร   คือ 
อารมณที่ผูกพันอยูกับจิต ดวยอรรถวา  เปนอารมณละเอียดและมีสภาพ 
คลุกเคลาดวยจิต   ดุจเสียงครางของระฆัง. 
           อน่ึง   วิตกมีการกระจายไปในอารมณ   ในขณะเกิดครั้งแรกทํา 
ใหจิตสั่นสะเทือน  ดุจนี้ประสงคจะบินไปบนอากาศกระพือปก,    และ 
ดุจภมรตามกลิ่นหอมบินมุงไปเกาะท่ีดอกบัวฉะน้ัน.  วิจารมีความเปนไป 
อยางสงบ  ไมทําจิตใหสั่นสะเทือนดุจนกท่ีบินข้ึนไปบนอากาศเหยียดปก  
ออกไป   และดุจภมรเกาะท่ีดอกบัวเคลาอยูบนดอกบัวฉะนั้น.  
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          ก็ในอรรถกถาทุกนิบาตทานกลาวไววา   วิตกเปนไปดวยการยก   
จิตไวในอารมณ  ดุจนกใหญไปในอากาศเอาปกทั้งสองจับลมไวแลว ทําให 
ปกทั้งสองสงบเงียบบินไป,   วิจารเปนไปดวยความคลุกเคลาอารมณ  ดุจ 
นกกระพือปกเพ่ือจับลมแลวจึงบินไปฉะนั้น.    วิจารยอมสมควรในการ 
เปนไปดวยความผูกพันอารมณนั้น.      สวนความแตกตางวิตกวิจารน้ัน 
ปรากฏในฌานท่ี  ๑  และฌานที่ ๒.   อีกอยางหนึ่ง   วิตกเหมือนมือที่จับ 
แนนของคนผูจับภาชนะสําริดที่สนิมกัดดวยมือขางหน่ึงแนน.    แลวขัด 
ดวยแปรงทําดวยหางสัตวจุมน้ํามันผสมผงละเอียดดวยมืออีกขางหน่ึง. 
วิจารเหมือนมือท่ีขัด.  
         อน่ึง       วิตกเหมือนมือที่บังคับของชางหมอผูใชไมหมุนลอทํา 
ภาชนะ,   วิจารเหมือนมือที่เลื่อนไปขางโนนขางน้ี.   อนึ่ง  วิตกยกจิตไว 
ในอารมณเหมือน  กณฺฏโก -  หนามท่ีเสียบไวทามกลางของผูทําวงกลม, 
วิจารการคลุกเคลาอารมณเหมือนหนามที่หมุนอยูภายนอก.    ปฐมฌาน 
ยอมเปนไปกับดวยวิตกและวิจาร    เหมือนตนไมยอมเปนไปกับดวยดอก 
ไมและผลไม   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวฌานน้ีวา  สวิตกฺก  สวิจาร 
ดังน้ี. 
          ในบทวา    วิเวกช  นี้  ความสงัด  คือ  วิเวก  ความวา 
ปราศจากนิวรณ.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  วิเวก  เพราะอรรถวา  สงัด,  
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ไดแก    หมวดธรรมสัมปยุตดวยฌาน   สงัดจากวิเวก.     เพราะฉะนั้น 
ชื่อวา   วิเวกช   เพราะอรรถวา   เกิดจากวิเวกหรือเกิดในวิเวกน้ัน. 
             ในบทวา   ปติสุข   นี้  ชื่อวา   ปติ เพราะอรรถวา  อ่ิมใจ, 
ปตินั้นมีลักษณะอ่ิมเอิบ.  ปตินั้นมี ๕  อยาง  คือ    
             ขุททกาปติ - ปติอยางนอย  ๑. 
             ขณกิาปติ - ปติชัว่ขณะ ๑. 
             โอกกันติกาปติ - ปติเปนพัก ๆ ๑. 
             อุพเพงคาปติ - ปติอยางโลดโผน ๑. 
             ผรณาปติ -  ปติซาบซาน  ๑. 
             ในปติเหลาน้ัน  บทวา  ขุททกาปติ  ไดแก  เมื่อเกิดข้ึนสามารถ 
ทําเพียงใหขนชันในรางกายเทาน้ัน.   บทวา   ขณกิาปติ   ไดแก   เมื่อ 
เกิดข้ึนเชนกับสายฟาแลบเปนพัก ๆ.   บทวา  โอกกันติกาปติ    ไดแก 
เมื่อเกิดข้ึนทํารางกายใหซูซาแลวหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝง.    บทวา 
อุพเพงคาปติ    ไดแก   ปติมีกําลังทําใหกายลอยข้ึนไปถึงกับโลดข้ึนไป 
บนอากาศชั่วระยะหน่ึง.    บทวา    ผรณาปติ    ไดแก    ปติมกีําลังยิ่ง. 
จริงอยู  เมื่อปตินั้นเกิด   สรีระทั้งส้ินสั่นสะเทือนดุจปสสาวะเต็มกระเพาะ 
และหลืบภูเขาที่ยื่นออกไปทางหวงนํ้าใหญ.    ปติ ๕ อยางนั้น    ถือเอา 
ซึ่ง   คพฺภ -  ทองถึงการแกรอบแลว   ยอมยังปสสัทธิ  ๒ อยาง  คือ  กาย 
ปสสัทธิและจิตตปสสัทธิใหบริบูรณ.   ปตินั้นถือ  เอาซ่ึงทองแหงปสสัทธิ  
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ถึงการแกรอบแลว  ยอมยงัสุขแม  ๒ อยาง  คือ  กายิกสุขและเจตสิกสุข 
ใหบริบูรณ.  สุขนั้นถือเอาทองคือครรภ  ถึงการแกรอบแลว  ยอม 
ยังสมาธิ  ๓  อยาง  คือ  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ   
ใหบริบูรณ.  ใหปติเหลาน้ัน  ปติที่ทานประสงคเอาในอรรถนี ้ ไดแก 
ผรณาปติซึ่งเปนเหตุของอัปปนาสมาธิเจริญงอกงามอยู  ถึงความประกอบ 
พรอมแหงสมาธิ.  
        อน่ึง  บทตอไป  ชื่อวา  สุข  เพราะอรรถวา  ใหถึงสุข,  อธิบาย 
วา  ปติเกิดแกผูใด,  ยอมทําผูนั้นใหถึงสุข.  อีกอยางหน่ึง ความสบาย 
ชื่อวา  สุข,  ธรรมชาติใด  ยอมเค้ียวกินดีและการทําลายความเบียด 
เปนทางกายและจิต  ชื่อวา  สุข, บทนี้เปนชื่อของ  โสมนัสสเวทนา. 
ความสุขนั้นมีลักษณะเปนความสําราญ.  แมเม่ือปติและสุขยังไมพราก 
ไปในที่ไหน ๆ ความยินดีในการไดอารมณที่นาปรารถนาเปน  ปติ, 
การเสวยรสที่ไดแลวเปน  สขุ. 
        ปติในทีใ่ด  ความสุขยอมมีในที่นั้น.  ความสุขมีในที่ใด  ปติ 
โดยความแนนอนยอมไมมีในที่นั้น,  ปติสงเคราะหเขาในสังขารขันธ, 
สุขสงเคราะหเขาในเวทนาขันธ. ปติเหมือนในการไดเห็นไดฟงวามีน้ํา 
อยูชายปาของผูที่เหน็ดเหน่ือยในทางกันดาร,  สุขเหมือนในการเขาไป 
อาศัยในเงาปาและการด่ืมน้ํา.  พึงทราบวาทานกลาวถึงบทน้ี  เพราะ  
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ความปรากฏในสมัยนั้น ๆ.   ปตินี้และสุขนี้มีอยูแกฌานน้ัน   หรือมีอยู 
ในฌานนั้น  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวฌานน้ีวา  ปติสุข  ดังนี้. 
             อีกอยางหนึ่ง     ปติและสุข   ชื่อวา  ปติสุข   เหมือนธรรมและ 
วินัยเปนตน,   ปติสุขเกิดแตวิเวก  ยอมมีแกฌานน้ัน   หรือมีในฌานน้ัน   
เพราะเหตุนั้น  ปติสุขจึงเกิดแตวิเวกดวยประการฉะน้ี. แมปติสุขในญาณ  
นี้ก็เกิดแตวิเวกเทาน้ัน  เชนเดียวกับฌาน.   อน่ึง   ปติสุขมีแกฌานน้ัน. 
เพราะฉะนั้น การทําเปนอโลปสมาส -  สมาสท่ีไมลบวิภัตติ  แลวกลาววา 
วิเวกช   ปติสุข - ปติสุขเกิดแตวิเวก  ดังนี้  โดยบทเดียวเทาน้ันสมควร. 
             บทวา    ปฐม    ชือ่วา    ปฐม    เพราะตามลําดับของการนับ, 
ชื่อวา   ปฐม   เพราะอรรถวา   เกิดกอนบาง. 
             บทวา   ฌาน   ฌานมี  ๒  อยาง  คือ   อารัมมณูปนิชฌาน- 
เพงอารมณ  และ  ลักขณปูนิชฌาน - เพงลักษณะ  ในฌาน ๒ อยาง 
นั้น   สมาบัติ ๘   เขาไปเพงอารมณมีปฐวีกสิณเปนตน   ชื่อวา   อารัม- 
มณูปนิชฌาน.  วิปสสนามรรคและผล  ชื่อวา   ลกัขณูปนิชฌาน. 
             ในวิปสสนามรรคและผลเหลาน้ัน   วิปสสนา  ชื่อวา  ลกัขณู-  
ปนิชฌาน   เพราะเขาไปเพง  ซึ่งลักษณะมีอนิจลักษณะเปนตน,   มรรค 
ชื่อวา    ลักขณูปนิชฌาน    เพราะกิจทําดวยวิปสสนาสําเร็จดวยมรรค, 
สวนผล   ชื่อวา   ลกัขณูปนิชฌาน   เพราะอรรถวา   เขาไปเพงนิโรธสัจ 
อันเปนลักษณะท่ีจริงแท.   ในฌานทั้งสองน้ัน   ในสวนเบื้องตนนี้ทาน  
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ประสงคเอา     อารมัมณปูนิชณาน,     ในขณะแหงโลกุตรมรรคทาน 
ประสงคเอา   ลักขณูปนิชฌาน,  เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา   ชือ่วา 
ฌาน   เพราะเขาไปเพง   อารมณ,  เขาไปเพง   ลักขณะ,  และเขาไป   
เพง   ธรรมเปนขาศึก.  
             บทวา    อุปสมฺปชฺช    คือ    เขาถึง,     อธิบายวา    บรรลุแลว. 
อีกอยางหนึ่ง   อธิบายวา   เขาไปถึงแลว   คือ   ใหสาํเร็จแลว. 
             บทวา   วิหรติ   ไดแก    เปนผูมีความพรอมดวยฌานมีประการ 
ดังกลาวแลว    ดวยธรรมเปนเครื่องอยูในอิริยาบถอันเหมาะสม  ควรแก 
ฌานน้ัน   ยังความเปนไปแหงอัตภาพใหสําเร็จ.     
             ในบทวา   วิตกฺกวิจาราน   วปูสมา - เพราะวิตกวิจารสงบไปน้ี  
คือ   เพราะองคฌานสองอยางนี้   คือ  วิตกและวิจาร  สงบ  คือ  กาวลวง 
อธิบายวา   เพราะไมปรากฏในขณะทุติยฌาน.   ในบทน้ัน   ธรรม   คือ 
ปฐมฌานแมทั้งหมดไมมีในทุติยฌานก็จริง,     แตผัสสะเปนตนเหลาอ่ืน 
ในปฐมฌานยังมีอยู.   ในทุติยฌานน้ีไมมี.   พึงทราบวา   ทานกลาวไว 
อยางนี้วา   วติกฺกวิจาราน วูปสมา   เพ่ือแสดงวา   การบรรลุทุติยฌาน 
เปนตนเหลาอ่ืนจากปฐมฌาน   ยอมมีไดเพราะกาวลวงองคหยาบ ๆ. 
             ในบทวา    อชฺฌตฺต    ในภายในน้ีทานประสงคเอาภายในของ  
ตน,   เพราะฉะนั้น   จึงเกิดในตน,   อธิบายวา   เกิดในสันดานของตน.  
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           บทวา  สมฺปสาทน   อันเปนความผองใส    ศรัทธาทานกลาววา 
เปนความผองใส.   แมฌานก็เปนความผองใส  เพราะประกอบดวยความ 
เชื่อ   เหมือนผาสีเขียวเพราะยอมดวยสีเขียว.   
           อีกอยางหนึ่ง    เพราะฌานนั้นเปนความผองใสแหงจิต    เพราะ 
ประกอบดวยความเชื่อและเพราะสงบ ความกําเริบของวิตกวิจาร,   ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาววา   สมฺปสาทน.   ในอรรถวิกัปนี้    พึงทราบการเช่ือมบท 
อยางนี้วา   สมฺปสาทน   เจตโส - ความผองใสแหงจิต    สวนในอรรถ  
วิกัปกอน  พึงประกอบบทวา  เจตโส นี้   กับดวย ศัพท  เอโกทิภาวะ 
- ความเปนธรรมเอกผุดข้ึน. 
           พึงทราบการแกอรรถในบทวา    เอโกทิภาวะ    นั้นดังตอไปนี้ 
ชื่อวา    เอโกทิ    เพราะอรรถวา    เปนธรรมเอกเกิดข้ึน     อธิบายวา 
ทุติยฌานเปนธรรมเลิศประเสริฐผุดข้ึน       เพราะไมมีวิตกวิจารเกิดข้ึน 
ภายใน.   จรงิอยู   แมบุคคลท่ีประเสริฐทานก็เรียกวาเปน เอก  ในโลก. 
หรือควรจะกลาววาทุติยฌานเปนธรรมเอก    ไมมีสอง    เพราะเวนจาก 
วิตกวิจารดังนี้บาง. 
          อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา  อุทิ.    เพราะเกิดข้ึนในสัมปยุตธรรม. คือ 
ยังสัมปยุตธรรมใหเกิดข้ึน.    ชื่อวา    เอโกทิ    เพราะอรรถวา    เปน 
ธรรมเอกเกิดข้ึนดวยอรรถวา   ประเสริฐที่สุด.   บทนี้เปนชื่อของสมาธิ. 
ทุติยฌานน้ีเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะยังทุติยฌานเปนธรรมเอกผุดข้ึน  
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ใหเจริญงอกงาม.    อน่ึง    เพราะ    เอโกทิ   นี ้   เปนธรรมเอกเกิดข้ึน 
แกจิต   มิใชแกสัตว   มิใชแกชีวะ.   ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา   เจตโส 
เอโกทิภาว - ความเปนธรรมเอกเกิดข้ึนแกจิต.    
             ศรัทธาน้ีแมในปฐมฌานก็มี,   อน่ึง    สมาธินี้มีชื่อวา   เอโกทิ 
มิใชหรือ.   เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร ทานจึงกลาววา สมฺปสาทน 
เจตโส  เอโกทิภาว - ทุติยฌานอันเปนการผองใสแหงจิต   เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน.  แกวา เพราะปฐมฌานน้ันยังไมผองใสดีดวยวิตกวิจารกําเริบ 
เหมือนนํ้า  กําเริบดวยลูกคลื่น,   ฉะน้ัน  แมเมื่อมีศรัทธาทานก็ไมกลาว 
วา    สมฺปสาทน - เปนความผองใส.    อน่ึง    แมสมาธิในปฐมฌานนี้  
ก็ไมปรากฏดวยดีเพราะไมผองใส,     เพราะฉะนั้น    ทานจึงไมกลาววา 
เอโกทิภาว. 
             อน่ึง  ในฌานนี้ศรัทธามีกําลังไดโอกา     เพราะไมมีความพัวพัน 
ดวยวิตกและวิจาร.    ศรัทธามีกําลังสมาธิก็ปรากฏ    เพราะไดเพ่ือนน่ัน 
เอง.   เพราะฉะน้ัน   พึงทราบวา   บทนี้    ทานจึงกลาวไวอยางนี้. 
             บทวา   อวิตกก   อวิจาร - ไมมีวิตก ไมมีวิจาร. ชื่อวา  อวิตกฺก 
เพราะอรรถวา      วิตกไมมีในฌานนี้หรือแกฌานน้ี    เพราะละไดดวย 
ภาวนา.   ชื่อวา   อวิจาร   ก็โดยนัยนี้เหมือนกัน. 
             ในบทน้ี  พระสารีบุตรกลาววา  แมดวยบทน้ีวา   วิตกฺกวิจาราน 
วูปสมา - เพราะวิตกวิจารสงบ  ก็สําเร็จความน้ีแลวมิใชหรือ,   เมื่อเปน  
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เชนนั้น    เพราะเหตุไรทานจึงกลาววา    อวิตกฺก  อวิจาร     อีกเลา. 
แกวา  เปนอยางนั้นแนนอน.   สําเร็จความน้ีแลว,   แตบทนี้ยังไมแสดง 
ความขอน้ัน,          เราไดกลาวไวแลวมิใชหรือวาทานกลาวไวอยางนี้วา 
อวิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   เพ่ือแสดงวาการบรรลุทติุยฌานเปนตนอ่ืน 
จากปฐมฌาน   เพราะกาวลวงองคหยาบ ๆ.   
             อีกอยางหนึ่ง   เพราะวิตกวิจารสงบ   ฌานน้ีจึงเปนความผองใส 
มิใชผองใสเพราะการสะสมของกิเลส,    อน่ึง   มิใชเพราะความปรากฏ  
แหงองคดุจปฐมฌาน     เพราะเหตุนั้น     คํากลาวนี้จึงแสดงถึงเหตุแหง 
การเขาทุติยฌานเปนความผองใสเปนธรรมเอกผุดข้ึนอยางนี้. 
             อน่ึง    เพราะวิตกวิจาราสงบ    ฌานน้ีจึงไมมีวิตกวิจาร,     มิใช 
เพราะไมมีดุจตติยฌานและจตุตถฌาน และจักขุวิญญาณเปนตน,  เพราะ 
เหตุนั้น    คํากลาวนี้จึงแสดงเหตุของความไมมีวิตกวิจารอยางนี้.    มิใช 
แสดงเพียงความไมมีวิตกวิจาร.    แตคํากลาวนี้วา    อวิตกฺก     อวิจาร 
แสดงเพียงความไมมีวิตกวิจารเทาน้ัน.   เพราะฉะนั้น   แมกลาวไวกอน 
แลวก็ควรกลาวอีกได. 
             บทวา   สมาธิช - เกิดแตสมาธิ   อธิบายวา    ทุติยฌานเกิดแต  
สมาธิในปฐมฌานหรือแตสมาธิที่ถึงพรอมแลว.  ในบทนั้นแมปฐมฌาน 
เกิดแตสมาธิที่ถึงพรอมแลวก็จริง    ถงึดังน้ันสมาธินี้แลควรจะกลาววา 
สมาธิ   ได   เพราะไมหว่ันไหวนัก   และเพราะยังไมผองใสดวยดีโดยที่   
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วิตกวิจารยังกําเริบ.    เพราะฉะน้ัน  เพ่ือพรรณนาถึงคุณของฌานน้ี 
ทานจึงกลาววา    สมาธิช.    บทวา   ปติสุข    นี ้   มีนัยดังกลาวแลว. 
บทวา   ทุติย   คือ ฌานท่ีสองตามลําดับของการนับ,  ชื่อ  ทุติย  เพราะ   
เกิดครั้งท่ีสองบาง.  
          บทวา   ปติยา  จ วริาคา - อนึง  เพราะปติสิ้นไป  ความวา 
การเกลียดหรือการกาวลวงปติมีประการดังกลาวแลว     ชื่อวา    วิราคะ, 
จ   ศัพทในระหวางสองบทน้ันเปน   สมัปณฑนัตถะ   ลงในอรรถวา 
รวม.   จ   ศพัทนั้นยอมรวมความสงบ    หรือวิตกวิจารสงบเขาดวยกัน. 
เพราะปติสิ้นไปในขณะท่ีรวมความสงบไวไดนั่งเอง,   อยางไรก็ดี   โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง   พึงทราบการประกอบอยางนี้วา   วูปสมา  จ   ดังน้ี. 
          อน่ึง     การส้ินไปแหงปติที่ประกอบไวนี้     มีความวานาเกลียด, 
เพราะฉะนั้น พึงเห็นความนี้วา  เพราะนาเกลียดและกาวลวงปติ,  เพราะ 
ปติสิ้นไปในขณะรวมความสงบแหงวิตกวิจารไว,  อยางไรก็ดี  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งพึงทราบการประกอบอยางนี้วา   เพราะวิตกวิจารสงบดังน้ี.   การ 
สิ้นปติที่ประกอบไวนี้  มคีวามวากาวลวง,   เพราะฉะนั้น   พึงเห็นความ 
อยางนี้วา   เพราะปติกาวลวงไป   และเพราะวิตกวิจารสงบ. 
           วิตกวิจารเหลาน้ีสงบแลวในทุติยฌานก็จริง,    แตถึงดังน้ัน  เพ่ือ 
แสดงมรรคและเพ่ือพรรณนาคุณของฌานนี้         ทานจึงกลาวบทน้ีไว. 
จริงอยู   เมื่อทานกลาววา   วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  ฌานน้ียอมปรากฏ  
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วามรรคของฌานน้ีมีวิตกวิจารสงบโดยแนนอน.   อน่ึง   เหมือนอยางวา    
ทานกลาวถึงการละไวอยางนี้วา   ปจฺนฺน  โอรมภฺาคิยาน   สโยชนาน 
ปหานา๑ - เพราะละสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕ ดังน้ี    เปนการพรรณนาคุณ  
ของกิเลสมีสักกายทิฏฐิเปนตน   แตไมละในอริยมรรคที่ ๓.   เพ่ือบรรล ุ
ถึงฌานน้ัน    การพรรณนาคุณของฌานนั้น    ยอมใหเกิดอุตสาหะเพ่ือ 
ความขวนขวายตอไปฉันใด,   ทานกลาวถึงความสงบของวิตกวิจารแมยัง  
ไมสงบไวในบทนี้    ก็เปนการพรรณนาคุณฉันน้ันเหมือนกัน.     ดวย 
เหตุนั้นทานจึงกลาวความน้ีไววา   ปติยา จ  สมติกฺกมา วิตกฺกวิกวจาร-  
นฺจ  วูปสมา - กาวลวงปติและสงบวิตกวิจารดังน้ี. 
 
          ในบทวา   อุเปกฺขโก  จ  วหิรติ   ภิกษุเปนผูมีอุเบกขานี้มีความ 
ดังตอไปนี้    ชื่อวา    อุเปกฺขา    เพราะอรรถวา    เห็นโดยบังเกิดข้ึน. 
อธิบายวา   เห็นเสมอ   คือ   เปนผูไมตกไปในพรรค  เห็นอยู.  เปนผูมี 
ความพรอมในตติยฌาน    เพราะประกอบดวยอุเบกขานั้น    อันบริสุทธิ์  
ไพบูลย   มีกาํลัง   ทานจึงกลาววา   อุเปกฺขโก - เปนผูมีอุเบกขา. 
          อุเบกขา    ม ี ๑๐  อยาง   คือ  ฉฬังคุเบกขา ๑   พรหมวิหารุ- 
เบกขา ๑  โพชฌังคุเบกขา  ๑  วีริยุเบกขา ๑   สังขารุเบกขา      เวท- 
๑. ที. สี. ๙/๒๕๒.  
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นุเบกขา  ๑ วิปสสนุเบกขา ๑  ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ๑  ฌานุเบกขา ๑ 
ปาริสุทธุเบกขา ๑.    
             ในอุเบกขาเหลานั้น    ฉฬังคุเบกขา   คือ   อุเบกขา   อันเปน 
อาการของความไมละความเปนปรกติอันบริสุทธิ์      ในคลองอารมณ ๖ 
ทั้งท่ีนาปรารถนาและไมนาปรารถนาในทวาร  ๖    ของพระขีณาสพท่ีมา 
อยางนี้วา  อิธ ภิกฺขเว  ขณีาสโว  ภิกขฺุ รูป ทิสฺวา เนว สุมโน 
โหติ  น  ทุมมฺโน,  อุเปกฺขโก  จ  วหิรติ  สโต  สมปฺชาโน๑- 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุขีณาสพในศาสนานี้  เห็นรูปแลวไมดีใจ ไม 
เสียใจ,   เปนผูมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ. 
             พรหมวิหารุเบกขา    คือ   อุเบกขาอันเปนอากาของความเปน 
กลางในสัตวทั้งหลายท่ีมาแลวอยางนี้วา   อุเปกฺขาสหคเตน    เจตสา 
เอก  ทิส    ผริตฺวา    วิหรติ๒ -  ภิกษุมีจิตสหรคตดวยอุเบกขาแผไปยัง 
ทิศหน่ึงอยู. 
             โพชฌังคุเบกขา    คือ    อุเบกขาอันเปนอาการของความเปน 
กลางของธรรมอันเกิดรวมกันที่มาแลวอยางนี้วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺณงฺค 
ภเวติ   วิเวกนิสฺสิต๓ - ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอาศัยวิเวก. 
             วิริยุเบกขา   คือ   อุเบกขาอันไดแกความเพียรไมยอหยอนดวย 
การปรารภถงึความไมเที่ยงที่มาแลวอยางนี้วา   กาเลน    กาล   อุเปกฺ- 
๑. องฺ. ฉกฺก ๒๒/๒๗๒.  ๒.ที.สี. ๙/๓๘๔.  ๓.ม.ม. ๑๓/๓๓๘.  
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ขานิมิตฺต  มนสิกโรติ๑- ภิกษุใสใจถึงอุเบกขานิมิตตลอดกาล. 
             สังขารุเบกขา  คือ   อุเบกขาอันเปนกลางในความไมยึดถือการ 
ดํารงอยูในความพิจารณานิวรณเปนตนอันมาแลวอยางนี้วา  กติ  สงฺขา-   
รุเปกฺขา  สมถวเสน   อุปฺปชฺชนฺติ,  กติ  สงฺขารุเปกฺขา   วิปสฺ-  
สนาวเสน  อปฺุปชฺชนฺติ,   อฏ   สงฺขารุเปกฺขา  สมถวเสน  อุปฺ-  
ปชฺชนฺติ,  ทส  สงฺขารุเปกฺขา   วิปสฺสนาวเสน   อปฺุปชฺชนฺติ๒- 
สังขารุเบกขา   ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจสมณะเทาไรล  สังขารุเบกขา  ยอม 
เกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนาเทาไร,   สังขารุเบกขา ๘    ยอมเกิดข้ึนดวย 
อํานาจสมถะ.   สังขารุเบกขา  ๑๐  ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนา. 
             เวทนุเบกขา   คือ  อุเบกขาที่ไมรูทุกขไมรูสุขอันมาแลวอยางนี้ 
วา  ยสฺมึ   สมเย  กามาวจร   กุสล  จตฺิต   อุปฺปนฺน   โหติ  อุเปกฺขา- 
สหคต๓-  สมยัใด    จิตเปนกามาวจรกุศลสหรคตดวยอุเบกขาเกิดข้ึน. 
             วิปสสนุเบกขา   คือ   อุเบกขาที่เปนกลางในการคนควาอันมา 
แลวอยางนี้วา  ยทตฺถิ ย ภตู,  ต ปชหติ,  อุเปกฺข  ปฏลิภติ๔- ภิกษุ 
ยอมละส่ิงที่มีที่เปนยอมไดอุเบกขา. 
             ตัตรมัชณัตตุเบกขา   คือ   อุเบกขาที่นําสหชาตธรรมไปเสมอ 
อันมาในเยวาปนกธรรมมีฉันทะเปนตน.  
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๒.   ๒. ขุ. ป. ๓๑/๑๓๓.    ๓. อภิ. ส. ๓๔/๑๓๕ 
๔. ม. อุ. ๑๔/๙๐.  
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                ฌานุเบกขา    คือ   อุเบกขาอันยังธรรมที่ไมตกไปในฝกฝายให   
เกิดในฌานนั้น    แมเปนสุขอยางเลิศอันมาแลวอยางนี้วา    อุเปกฺขโก  
จ  วิหรติ๑ - ภิกษุผูมีอุเบกขาอยู. 
                   ปาริสุทธุเบกขา คือ  อุเบกขาอันไมขวนขวายแมในความสงบ 
จากธรรมเปนขาศึก  บรสิุทธิ์จากธรรมเปนขาศึกท้ังหมดอันมาแลวอยาง 
นี้วา  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ  ฌาน๒- ภิกษุเขาจตุตถฌานมี 
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์.   
          ในอุเบกขาเหลาน้ัน    ฉฬังคุเบกขา  พรหมวิหารุเบกขา โพช- 
ฌังคุเบกขา     ตัตรมัชฌัตตุเบกขา    ฌานุเบกขา    และปาริสุทธุเบกขา 
โดยอรรถเปนอยางเดียวกัน,     คือเปน  ตัตรมัชฌัตตุเบกขา.      แต 
อุเบกขานั้นตางกันโดยความตางแหงความไมคงที่      ดุจความตางของคน 
แมคนหน่ึงโดยเปนกุมาร   เปนหนุม   เปนเถระ   เปนเสนาบดี   เปน 
พระราชาเปนตน,  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวาในอุเบกขาเหลานั้น  ฉฬัง- 
คุเบกขามีอยูในฌานใด,  ในฌานนั้นไมมีฉฬังคุเบกขาเปนตน,  หรือ 
วาในฌานใดมีโพชฌังคุเบกขา,  ในฌาณน้ันไมมีฉฬังคุเบกขาเปนตน. 
            ความเปนอยางเดียวกัน    โดยอรรถของอุเบกขาเหลาน้ันฉันใด, 
แมของสังขารุเบกขาและวิปสสนุเบกขาก็ฉันนั้น.  จริงอยูอุเบกขานั้น 
๑. ที.สี. ๙/๑๒๘.        ๒. อภ.ิ ส. ๓๔/๑๔๖.  
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คือ   ปญญานั่นเอง     โดยกิจแยกออกเปนสองอยาง.     เหมือนอยางวา   
บุรุษเมื่อจะจับงูที่เลื้อยเขาไปยังเรือน     ในเวลาเย็นแสวงหาไมตีนแพะ 
เห็นงูนั้นนอนอยูที่หองเล็ก  จึงมองดูวา   งูหรือไมใชงู,     ครั้นเห็นเครื่อง 
หมาย ๓  แฉกก็หมดสงสัย  ความเปนกลางในสืบเสาะดูวางู,     ไมใชงู, 
ยอมเกิดข้ึนฉันใด,  เมื่อภิกษุเจริญวิปสสนาเห็นไตรลักษณดวยวิปสสนา-  
ญาณ     ความเปนกลางในการคนหาไตรลักษณมีความไมเที่ยงเปนตน  
ของสังขารยอมเกิดข้ึน   ฉันนั้น นี้   คือ วิปสสนุเบกขา.    อน่ึง  เมื่อ  
บุรุษน้ันเอาไมตีนแพะจับงูจนม่ัน  คิดวา ทําอยางไร๑  เราจะไมทํารายงูนี้  
และจะไมใหงูนี้กัดตนพึงปลอยไป  แลวหาวิธีที่จะปลอยงูไป ในขณะจับ 
นั้น   ยอมมีความเปนกลางฉันใด,    ความเปนกลางในการยึดถือสังขาร 
ของภิกษุผูเห็นภพ ๓   ดุจเห็นไฟติดทั่วแลว     เพราะเห็นไตรลักษณก็ 
ฉันนั้น    นี้   คือ  สังขารุเบกขา.      เมือ่วิปสสนุเบกขาสําเร็จแลว   แม 
สังขารุเบกขาก็เปนอันสําเร็จแลวดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง    ดวยบทน้ีอุเบกขานี้แบงเปนสองสวน      โดยกิจกลาวคือ 
ความเปนกลางในการพิจารณาและการจับ.   สวนวิริยุเบกขาและเวทนุ- 
เบกขา  โดยอรรถยังตางกันอยู   คือ   เปนของตางซ่ึงกันและกัน    และ 
ยังตางจากอุเบกขาที่เหลือ. 
๑. กินฺตาห อิม สปฺป  อวิเหเนฺโต...  
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                      อนึ่ง  ในอธกิารน้ีพระสารีบุตรกลาววา   
             อุเบกขา  ๑๐  โดยพิสดาร คือ มัชฌัตตุเบกขา 
             พรหมวิหารุเบกขา โพชฌังคุเบกขา  ฉฬังคุเบกขา  
             ฌานุเบกขา    ปาริสุทธุเบกขา     วิปสสนุเบกขา 
             สังขารุเบกขา  เวทนุเบกขา  และวิริยุเบกขา,  จาก 
             นั้นมีมัชฌัตตุเบกขาเปนตน ๖  จากปญุเบกขา 
             อยางละ  ๒  รวมเปน ๔.      
             ในอุเบกขาเหลานั้น  ในที่นี้ทานประสงคเอาฌานุเบกขา.  ฌานุ-  
เบกขานั้นมีลักษณะเปนกลาง.  ในอธิการน้ีพระสารีบุตรกลาววา  อุเบก- 
ขานี้โดยอรรถยอมเปนตัตรมัชฌัตตุเบกขามิใชหรือ.  อน่ึง  อุเบกขานั้น 
อยูแมในปฐมฌานและทุติยฌาน.   เพราะเหตุนั้นแมในฌานนั้นก็ควร 
กลาวถึงอุเบกขาอยางนี้วา   อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ,   เพราะเหตุไรทาน 
จึงไมกลาวถึงอุเบกขานั้นเลา ?  เพราะความไมเฉียบแหลมเปนกิจ.   กิจ 
ในฌานเปนของภิกษุนั้นชื่อวา     ความไมเฉียบแหลม      เพราะถูกวิตก 
เปนนั้น  ครอบงํา,   แตในอธิการน้ี  อุเบกขานี้  มีความเฉียบแหลมเปน 
กิจ  เพราะไมถูกวิตก  วิจาร  ปติครอบงํา  ดุจเงยศีรษะข้ึน, เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาวไว.  
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         บัดนี้พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้วา  สโต  จ  สมฺปชาโน  ดังตอ 
ไปน้ี  ชื่อวา  สโต  เพราะระลึกได.   ชื่อวา สมฺปชาโน   เพราะรูพรอม. 
สติและสัมปชัญญะทานกลาวโดยบุคคล.    ในบทนัน้สติมีความระลึกได 
เปนลักษณะ.  สัมปชัญญะมีความไมหลงเปนลักษณะ.    สติสัมปชัญญะ 
นี้มีอยู  แมในปุริมฌานก็จริง   ถึงดังน้ันผูมีสติลุมหลง  ไมมีสัมปชัญญะ  
สติสัมปชัญญะแมเพียงอุปจารก็ยังไมสมบูรณ จะพูดไปทําไมถึง  อัปปนา. 
เพราะสติสัมปชัญญะหยาบ   คติแหงจิตของบุรุษยอมเปนสุข   ดุจในภูมิ 
แหงฌานเหลาน้ัน,    ความไมเฉียบแหลม   มีสติสติมปชัญญะในคตินั้น 
เปนกิจ.  
         ก็เพราะฌานน้ีละเอียดโดยละองคอยางหยาบเสีย    พึงปรารถนา 
คติแหงจิตอยางนี้   กําหนดสติสัมปชัญญะเปนกจิ   ดุจบุรุษปรารถนาคติ 
ในคมมีดฉะน้ัน   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในท่ีนี้.    อะไรเลายิ่งไป 
กวาน้ันเหมือนลูกโคเขาไปหาแมโค   ถูกนําออกไปจากแมโค   ไมไดรับ 
การดูแล   จึงเขาไปหาแมโคอีกฉันใด   สุขในตติยฌานน้ีก็ฉันนั้น    ถูก 
นําออกจากปติอันสติสัมปชัญญะไมรกัษา    พึงเขาไปหาปติอีก,   สุขใน 
ตติยฌานพึงสัมปยุตดวยปตินั่นแล.    สัตวทั้งหลายยอมยินดีแมในความ 
สุข,  ความสุขนี้มีรสหวานชื่นยิ่งนัก  เพราะไมมีสุขยิ่งไปกวาน้ัน.   เพ่ือ 
แสดงความพิเศษของอรรถนี้วา  ดวยอานุภาพของสติสัมปชัญญะ ความ  
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ไมยินดียอมมีในความสุขนี้   มิไดมีดวยประการอ่ืน พึงทราบวา   ทาน 
จึงกลาวบทวา  สโต   จ   สมฺปชาโน  นี้ไวในท่ีนี้. 
          บัดนี ้   พึงทราบวินิจฉัยในบทน้ีวา   สุขฺจ   กาเยน  ปฏสิเว- 
เทติ - ภิกษุเสวยสุขดวยนามกายดังตอไปนี้     ภิกษุผูมีความพรอมดวย   
ตติยฌาน   ยอมไมมีความผูกใจในการเสวยสุขโดยแท,   แมเม่ือเปนเชน 
นั้น  เพราะสุขสัมปยุตดวยนามกายของภิกษุนั้น,   สุขสัมปยุตดวยนาม- 
กายเปนของธรรมดา,     เพราะรูปกายของภิกษุนั้นถูกรูปที่ประณีตยิ่ง  
อันมีความสุขนั้นเปนสมุฏฐานถูกตองแลว,       ภิกษุแมออกจากฌาน 
เพราะรูปประณีตถูกตองแลวก็ยังพึงเสวยความสุขอยูได,   ฉะน้ัน พระ- 
สารีบุตรเมื่อจะแสดงความน้ีจึงกลาววา   สขฺุจ   กาเยน   ปฏสิเวเทติ 
ดังน้ี. 
          บัดนี ้ พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้วา   ยนฺต  อริยา  อาจิกขฺนฺติ 
อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวหิารี  ดังตอไปนี้     ภิกษุเขาตติยฌานท่ีพระ- 
อริยเจาท้ังหลายสรรเสรญิวาผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข 
ดังตอไปนี้   พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน  ยอมบอก  ยอม 
แสดง  ยอมบัญญัติ   ยอมต้ัง   ยอมเปดเผย  ยอมแจกแจง   ยอมทําให 
งาย  ยอมประกาศ,   อธิบายวา  ยอมสรรเสริญบุคคลผูพรอมดวยตติย- 
ฌานน้ัน  เพราะฌานเปนเหตุเปนปจจัย.   สรรเสรญิวาอยางไร ?  สรร-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 518 

เสริญวา  ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข. ในบทนีพึ้งทราบ 
การประกอบอยางนี้วา  ภิกษุเขาตติยฌานนั้นอยูเปนสุข   ดังนี้. 
             ก็เพราะเหตุไรพระอริยเจาเหลาน้ัน  จึงสรรเสริญบุคคลน้ันอยาง 
นี้  ? เพราะเปนผูควรแกการสรรเสรญิ.   ดวยวาบุคคลน้ีแมเมื่อความสุข   
มีรสสดชื่นยิง่     บรรลุบารมีอันเปนความสุขแลวก็ยังเปนผูมีอุเบกขาใน 
ตติยฌาน,  ไมถูกความของตอความสุขในฌานน้ันฉุดคราไว.  ภิกษุชื่อวา 
มีสติ   เพราะต้ังสติไวมั่นโดยท่ีปติยังไมเกิด.  
             อน่ึง  เพราะภิกษุเสวยสุขไมเศราหมองที่อริยชนใคร   และอริย- 
ชนเสพดวยนามกาย    ฉะนั้น   จึงเปนผูควรแกการสรรเสรญิ.    เพราะ 
ภิกษุเปนผูควรแกการสรรเสริญ   พระอริยเจาเหลาน้ันจึงประกาศบุคคล 
นั้นในคุณอันเปนเหตุควรแกการสรรเสริญอยางน้ี      พึงทราบวา   ทาน 
สรรเสริญไวอยางนี้วา   อเุปกฺขโก  สติมา  สขุวิหาร ี- เปนผูมีอุเบกขา 
มีสติอยูเปนสุขดังน้ี.  บทวา  ตติย   ชือ่วา  ตติยะ   เพราะตามลําดับของ  
การนับ.  ชื่อวา   ตติยะ    เพราะเกิดเปนครั้งท่ี  ๓  บาง. 
             บทวา  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกขฺสฺส  จ  ปหานา - เพราะ 
ละสุขและละทุกข  ไดแก  เพราะละสุขทางกาย   และทุกขทางกาย. 
             บทวา  ปุพฺเพว  คือ  เพราะละสุขและทุกขนั้นกอนๆ ได,  มิ 
ใชละไดในขณะจตุตถฌาน.  บทวา  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺ- 
คมา - เพราะดับโสมนัสและโทมนัสได  คือ  เพราะดับโสมนัสและโทม-  
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นัสทั้งสองน้ี  คือ  สุขทางใจและทุกขทางใจกอน ๆ ได,  เปนอันทาน 
กลาววา  ปหานา - เพราะละอยางนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
          ทั้งสองน้ันจะละไดเมื่อไร ?     ละไดในขณะอุปจารแหงฌาน ๔ 
จริงอยู    โสมนัสละไดในขณะอุปจารแหงฌานที่  ๔ เทาน้ัน,      ทุกข 
โทมนัส   สขุละไดในขณะอุปจารแหงฌานที่  ๑  ที่  ๒   และที่  ๓.  เมื่อ   
ทานไมกลาวฌานเหลาน้ีตามลําดับแหงการละอยางนี้    แตในอินทริย- 
วิภังค๑  พึงทราบการละสุข  ทุกข  โสมนัส  และโทมนัสไวในท่ีนี้ตาม 
ลําดับแหงอุทเทสของอินทรียทั้งหลาย.  
           ผิวา   สุข  ทุกข  โสมนัสและโทมนัสเหลาน้ีละไดในขณะอุป- 
จารแหงฌานนั้น ๆ  ไซร,  เมื่อเปนเชนนั้นเหตุไรทานจึงกลาว   นิโรธ 
นั้นไวในฌานอยางนี้วา   ก็ทุกขินทรียเกิดแลวยอมดับไมมีเหลอืใน 
ที่ไหน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ีสงัดจากกาม 
ฯลฯ    เขาถึงปฐมฌานอยู.   ทุกขินทรียเกิดขึ้นแลว   ยอมดับไป 
ไมมีเหลือในที่นี้.   โทมนัสสินทรีย  สขุินทรีย   โสมนัสสินทรีย 
เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีไหน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี       เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ  เขาถึง 
จตุตถฌานอยู.  โสมนัสสนิทรียเกิดขึ้นแลว  ยอมดับไปไมมี 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๓๖.  
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เหลือในที่นี้๑  เพราะดันวิเศษยิ่ง.   จริงอยูการดับอยางวิเศษยิ่งของทุก-  
ขินทรียเปนตน  เหลาน้ันมีในปฐมฌานเปนตน,   มิใชนิโรธในอุปจาร   
เทาน้ันดับ.    นิโรธดับในขณะแหงอุปจาร    มใิชดบัอยางดียิ่ง.    เปน 
ความจริงอยางนั้น   ทุกขินทรียแมดับไปในอุปจารแหงปฐมฌานในการ 
พิจารณาตาง ๆ    ก็พึงเกิดข้ึนไดดวยถูกเหลือบและยุงเปนตนกัด  หรือ 
ดวยความลําบากที่มีอาสนะไมเรียบ   มิใชภายในอัปปนาเทาน้ัน.  
  
          อีกอยางหน่ึง  ทุกขินรียเปนตนนี้   แมดับแลวในอุปจาร,   ก็เปน 
อันวายังดับไมมีนัก   เพราะยังกําจัดปฏิปกษไมได,   แตกายท้ังหมดหยั่ง 
ลงสูความสุขดวยการซานไปแหงปติในภายในอัปปนา,    อน่ึง   ทุกขิน- 
ทรียเปนอันดับไปดวยดี    เพราะกายหยั่งลงสูความสุขกําจัดปฏิปกษเสีย 
ได. 
 
           อน่ึง  ทุกขินทรียนี้เมื่อยังมีความลําบากกายและจิตมุงราย    แม 
มีวิตกวิจารเปนปจจัย   ยอมเกิดข้ึนแกโทมนัสสินทรีย   แมละไดแลวใน 
อุปจารแหงทุติยฌาน    ในการพิจารณาตาง ๆ,  ทุติยฌาน   ยอมเกิดข้ึน 
เพราะไมมีวิตกวิจารน่ันเอง.    ทุกขินทรียเกิดข้ึนในความมีวิตกวิจารใน 
ฌานท่ีทุกขินทรียเกิดข้ึน.    ทุกขินทรียพึงเกิดข้ึนในฌานนั้น    เพราะ 
วิตกวิจารยังละไมไดในอุปจารแหงทุติยฌาน,  ในทุติยฌานไมตองพูดถึง 
กันละเพราะมีปจจัยอันละไดแลว. 
๑. ส. มหา. ๑๙/๙๕๗.  
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           อน่ึง   แมสุขินทรียละไดแลวในอุปจารแหงตติยฌาน  กายท่ีถูก  
รูปประณีตมีปติเปนสมุฏฐานก็พึงเกิดข้ึนได,    ในตติยฌานไมตองพูดถึง  
กันละ.    เพราะในตติยฌานปติเปนปจจัยแหงความสุขเปนอันดับไปโดย  
ประการทั้งปวง.      เพราะโสมนัสสินทรียแมละไดในอุปจารแหวจตุตถ- 
ฌานก็ใกลเขาไปแลวเชนกัน    เพราะไมมีอุเบกขาท่ีถึงข้ันอัปปนา   และ 
เพราะไมกาวลวงไปโดยชอบ  ปติก็จะพึงเกิดข้ึนได.  ในจตุตถฌานไมตอง  
พูดถึงกันละ.  เพราะฉะน้ันจึงถือเอาโดยไมเหลือในบทนั้น ๆ วา   เอตฺ- 
ถุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชุฌฺติ - ทุกขินทรียเกิดข้ึนแลว 
ยอมดับไปโดยไมเหลือในที่นี้  ดังนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
           ในบทน้ีพระเถระกลาววา    เม่ือเปนเชนนั้นเวทนาแมละไดแลว 
ในอุปจารแหงฌานน้ัน ๆ อยางนี้ เหตุใดจึงนํามารวมไวในที่นี้อีก  ?  เพ่ือ 
ถือเอาสุขเวทนา.   จริงอยางนั้นอทุกขมสุขเวทนาท่ีทานกลาวไวในบทนี้ 
วา   อทุกฺขมสุข   เปนเวทนาท่ีละเอียดออนรูไดยาก.   คือ  ไมสามารถ 
ถือเอาไดงายนัก,    เพราะฉะนั้น   จึงนําเวทนาท้ังหมดมารวมกันเพ่ือถือ 
เอาความสุขเหมือนคนเลี้ยงโคนําโคทั้งหมดมารวมกันในคอกเดียว  เพ่ือ 
จะจับโคดุ  ซึ่งไมมีใครสามารถจะเขาไปจับใกล ๆ ได  เพราะมันเปนโคดุ, 
ครั้นแลวจึงนําออกทีละตัว   สั่งใหจับตัวที่มาถึงตามลําดับวานี้โคตัวน้ันจับ 
มันดังน้ี.     ครั้นแสดงเวทนาเหลาน้ีที่นํามารวมไวอยางนี้แลววา   สิ่งใด  
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ไมใชสุข,  ไมใชทุกข,  ไมใชโสมนัส,  ไมใชโทมนัส   สิ่งน้ีเปนอทุกขม- 
สุขเวทนาดังนี้แลวจึงสามารถกําหนดถือเอาเวทนาน้ีได. 
           อีกอยางหนึ่งพึงทราบวา   ทานกลาวถึงเวทนาเหลาน้ีก็เพ่ือแสดง   
เหตุของเจโตวิมุตติดวยอทุกขมสุขเวทนา. เพราะวาการละสุขเวทนาและ 
ทุกขเวทนาเปนตน   เปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ัน.      ดังที่ทาน 
กลาวไววา  ดูกอนอาวุโส  ปจจัย ๔ แล  เพ่ือความถึงพรอมเจโต-  
วิมุตติ  อันเปนอทุกขมสุขเวทนา,  ดูกอนอาวุโส  ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้  เพราะละสุขและทุกข ฯลฯ   เขาถึงจตุตถฌานอยู,   ดูกอน 
อาวุโส  ปจจัย ๔ เหลาน้ีแล    เพ่ือความถึงพรอมแหงเจโตวิมุตติ 
อันเปนอทุกขมสุขเวทนา.๑ 

           อีกอยางหนึ่ง   ทานกลาวถึงสักกายทิฏฐิเปนตน     แมละไดแลว 
ในที่อ่ืนก็เปนอันละไดในที่นั้น      เพ่ือพรรณนาคุณของอนาคามิมรรค 
ฉันใด,     พึงทราบวา   ทานกลาวถึงเวทนาเหลาน้ันไวในท่ีนี้    ก็เพ่ือ 
พรรณนาคุณของฌานน้ีฉันนั้น.   อีกอยางหน่ึง  พึงทราบวาในท่ีนี้ทาน 
กลาวถึงเวทนาเหลาน้ัน  เพ่ือแสดงถึงความท่ีราคะโทสะยังไกลนักดวย 
การทําลายเหตุ.     จริงอยูในเวทนาเหลาน้ัน   สุขเวทนาเปนปจจัยแหง 
โสมนัส,    โสมนัสเปนปจจัยแหงราคะ,   ทุกขเวทนาเปนปจจัยแหงโทม- 
๑. ม.ม.  ๑๒/๕๐๓.  
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นัส,   โทมนัสเปนปจจัยแหงโทสะ.   อน่ึง   ราคะโทสะพรอมดวยเหตุถูก    
ทําลายเสียแลวดวยการทําลายสุขเวทนาเปนตน   เพราะเหตุนั้น  เวทนา 
เหลาน้ันจึงอยูในที่ไกลนัก.  
  
        บทวา  อทุกขมสขุ  ชื่อวา  อทุกฺข  เพราะไมมีทุกข.   ชื่อวา 
อสุข  เพราะไมมีสุข.  ดวยบทน้ีทานแสดงเวทนาที่  ๓ อันเปนปฏิปกษ 
ตอทุกขและสุขไวในที่นี้.  ไมแสดงเพียงความไมมีทุกขและสุข.  อทุกขม- 
สุขเวทนา  ชื่อวาเวทนาท่ี  ๓,  ทานกลาววาอุเบกขาบาง.  อุเบกขาเวทนา 
นั้นมีลักษณะเสวยอารมณตรงกันขามกับอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ. 
  
         บทวา  อุเปกฺขาสติปาริสุทธึ   คือ  ความบริสุทธิ์ของสติเกิดดวย 
อุเบกขา.   เพราะสติบริสุทธิ์ดวยมีในฌานนี้,  ความบริสุทธิ์แหงสตินั้น 
บําเพ็ญดวยอุเบกขา,   มิใชดวยอยางอ่ืน.     เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาว 
บทนี้วา  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ.      พึงทราบวา  ความบริสุทธิ์แหงสติ 
ดวยอุเบกขาในท่ีนี้โดยอรรถ  ไดแก  ตัตรมัชฌัตตตา.  อน่ึง   ในท่ีนี้  
มิใชสติบริสทุธิ์ดวยอุเบกขาอยางเดียวเทาน้ัน,  สัมปยุตธรรมแมทั้งหมด  
ก็บริสุทธิ์ดวย   แตทานกลาวเทศนาดวยหัวขอของสติ. 
 
            ในเวทนาเหลาน้ัน   อุเบกขาเวทนาน้ีมีอยูในฌาน  ๓  เบ้ืองตํ่าก็ 
จริง  ก็ดวงจันทรคือตัตรมัชฌัตตุเบกขาแมนี้   ครอบงําดวยเดชแหงธรรม 
อันเปนขาศึกมีวิตกเปนตน  ไมไดราตรี  คือ อุเบกขาเวทนาอันเปนสภาค  
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กันแมมีอยู  ก็เปนอันไมบริสุทธิ์ในประเภทมีปฐมฌานเปนตน   เหมือน 
ดวงจันทรครอบงําแสงอาทิตยในกลางวัน   ไมไดราตรีอันเปนสภาคกัน 
โดยความเปนดวงจันทรหรือโดยความเปนอุปการะของตน    แมมีอยูใน 
กลางวันมีไมบริสุทธิ์ไมผองใสฉะนั้น.    
         อน่ึง  เมื่อดวงจันทร   คือ  ตัตรมัชฌัตตุเบกขานั้นไมบริสุทธิ์ 
สติเปนตน  แมเปนสหชาตปจจัยก็เปนอันไมบริสุทธิ์ดวย   ดุจรัศมีของ 
ดวงจันทรที่ไมบริสุทธิ์ในกลางวันฉะนั้น.       เพราะฉะนั้น   ในเวทนา 
เหลาน้ันทานไมกลาวถึงเวทนาแมอยางหน่ึงวา   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิ. 
แตในที่นี้ดวงจันทร     คือ   ตัตรมชัฌตัตุเบกขานี้ไมมีการครอบงําดวย 
ธรรมเดชอันเปนขาศึกแกวิตกเปนตน  และไดราตรี  คือ อุเบกขาเวทนา  
อันเปนสภาคกัน   จึงเปนอันบริสุทธิ์อยางยิ่ง,      เพราะดวงจันทร  คือ 
ตัตรมัชฌัตตุเบกขานั้นบริสุทธิ์   สติเปนตน   แมเปนสหชาตธรรมก็เปน 
อันบริสุทธิ์ผองใส  ดุจรัศมีของดวงจันทรบริสุทธิ์ฉะน้ัน.  เพราะฉะนั้น 
พึงทราบวา  ทานกลาวบทน้ีไวอยางนี้วา   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  ดังนี้. 
บทวา   จตุตฺถ   ชื่อวา   จตุตถะ เพราะตามลําดับของการนับ, ชือ่วา 
จตุตถะ   เพราะเกิดเปนครั้งที่ ๔ บาง. 
           ฌาน  ๔  เหลาน้ีตางกันในสวนเบ้ืองตนบาง,   ในขณะแหงมรรค 
บาง.    ในสวนเบื้องตนตางกันดวยสมาบัติ,     ในขณะแหงมรรคตางกัน 
ดวยมรรค.    จริงอยู   ปฐมมรรคแหงฌานหน่ึงมีอยูในปฐมฌาน,   แม  
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ทุติยมรรคเปนตน   ก็มีอยูในปฐมฌาน   หรือยูในฌานอยางใดอยาง   
หน่ึง  ในทุติยฌานเปนตน.  ปฐมมรรคแหงฌานหน่ึงมีอยูในฌานอยาง 
ใดอยางหน่ึง   ในทุติยฌานเปนตน,   แมทุติยมรรคเปนตน   กม็ีอยูใน 
ฌานอยางใดอยางหนึ่ง  ในทุติยฌานเปนตน   หรอืมีอยูในปฐมฌาน  
           มรรคแม  ๔ อยางเหมือนกันบาง  ไมเหมือนกันบาง     เหมือน 
กันบางสวนบาง   ดวยอํานาจของฌาน  ดวยประการฉะน้ี.   ความวิเศษ 
แหงมรรคนั้นยอมมีโดยกําหนดฌานเปนบาท.  
           จริงอยู  เมื่อผูไดปฐมฌานออกจากปฐมฌานแลวเห็นแจงมรรค 
ที่เกิดแลว  ยอมมีในปฐมฌาน,   อน่ึง   โพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค 
เปนอันบริบูรณแลวในปฐมฌานน้ี.      เมื่อผูไดทุติยฌานออกจากทุติย- 
ฌานแลวเห็นแจงมรรคที่เกิดข้ึนแลว   ยอมมีในทติุยฌาน,      องคแหง 
มรรคในทุติยฌานน้ีมี  ๗ อยาง.      ผูไดตติยฌานออกจากตติยฌานแลว 
เห็นแจงมรรคที่เกิดข้ึนแลว     ยอมมีในตติยฌาน.     องคแหงมรรคใน 
ตติยฌานน้ีมี  ๗  อยาง    โพชฌงคมี  ๖  อยาง.       นัยนี้ยอมไดต้ังแต 
จตุตถฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน.   จตุกฌานและปญจกฌาน 
ยอมเกิดในความไมมีรูป.   อน่ึง   จตุกฌานและปญจกฌานน้ันแล   เปน 
โลกุตระ  ทานกลาววาไมเปน โลกิยะ.   ในฌานนี้ทานกลาวไวอยางไร ? 
ภิกษุใดออกจากฌานมีปฐมฌานเปนตนในฌานนี้แลว      ไดโสดาปตติ 
มรรคแลวเจริญอรูปสมาบัติเกิดแลวในความไมมีรูป, มรรค ๓  ในฌาน  
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นั้น  ยอมเกิดแกภิกษุนั้นผูไดฌานน้ัน.  เธอยอมกําหนดฌานเปนบาท   
เทาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี.                                                     
 
             สวนพระเถระบางรูปกลาววา  ขันธอันเปนอารมณของวิปสสนา  
ยอมกําหนด.  บางรูปกลาววา   อัธยาศัยของบุคคล  ยอมกําหนด   บาง 
รูปกลาววา   วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี   ยอมกาํหนด.                   
 
             ในบทน้ันมีกถาตามลําดับอยางนี้     มรรคท่ีเกิดข้ึนแกพระสุกข- 
วิปสสกโดยกําหนดวิปสสนาบาง, มรรคท่ีไมทําฌานใหเปนบาทเกิดข้ึน 
แกผูไดสมาบัติบาง,    มรรคท่ีภิกษุทําปฐมฌานใหเปนบาทแลวพิจารณา  
สังขารเล็ก ๆ นอย ๆ ใหเกิดข้ึนบาง, ยอมมีอยูในปฐมฌานท้ังนั้น ใน 
มรรคท้ังหมด  ไดแก   โพชฌงค  ๗  องคมรรค  ๘   องคฌาน  ๕. 
วิปสสนาอันเปนสวนเนื่องตนของมรรคเหลาน้ัน    สหรคตดวยโสมนัส 
บาง     สหรคตดวยอุเบกขาบาง   ถึงความเปนสังขารุเบกขาในเวลาออก 
เปนอันสหรคตดวยโสมนัสทั้งน้ัน. 
   
             พึงทราบวินิจฉัยในปญจกนัยดังตอไปนี้  ฌานมีองค  ๔ มีองค  ๓ 
และมีองค ๒  ยอมมีตามลาํดับในมรรคที่ภิกษุทําทุติยฌานตติยฌานและ  
จตุตถฌานใหเปนบาทแลวใหเกิดข้ึน.    ในฌานทั้งหมดองคมรรคมี  ๗     
ในฌานที่  ๔   โพชฌงคม ี๖.     ความวิเศษน้ียอมมิไดดวยการกําหนด  
ฌานเปนบาท  และดวยการกําหนดวิปสสนา.  
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                  จริงอยู   วิปสสนาเปนสวนเบื้องตนของฌานเหลานั้น   เปนอัน 
สหรคตดวยโสมนัสบาง    สหรคตดวยอุเบกขาบาง,  วุฏฐานคามินี  สหร- 
คตดวยโสมนัสเทานั้น.  องคฌาน ๒ ดวยสามารถแหงอุเบกขาและความ 
มีจิตมีอารมณเดียว ในมรรคท่ีทําปฐมฌานใหเปนบาทแลวเกิดข้ึน,   องค 
แหงโพชฌงค ๖ และ ๗.   ความวิเศษแมนี้ยอมมีดวยสามารถความนิยม   
ทั้งสอง.                                           
                  จริงอยู  ในนัยนี้วิปสสนาในสวนเบื้องตน   สหรคตดวยโสมนัส 
หรือสหรคตดวยอุเบกขา.    วุฏฐานคามินี    สหรคตดวยอุเบกขาเทาน้ัน.  
นี้ในมรรคท่ีภิกษุทําอรูปฌานใหเปนบาทแลวใหเกิดข้ึน   ก็พึงทราบนัย 
นี้เหมือนกัน.     สวนในจตุกนัยนี้พึงนําวิตกวิจารออกไป   แลวประกอบ 
สวนท่ีเหลือ    เพราะทุติยฌานไมมีวิตกวิจาร.   สมาบัติที่ภิกษุอยูในที่ที่ 
ใกลมรรค       ซึ่งภิกษุออกจากฌานเปนบาทอยางน้ีแลวพิจารณาสังขาร 
อยางใดอยางหนึ่งแลวทําใหเกิดข้ึน  ยอมทําสมาบัติเชนกับตน เชนเดียว 
กับเห้ียทําสีใหเหมือนสีพ้ืนดินฉะนั้น. 
                  ในวาทะของพระเถระรูปที่  ๒ มีอยูวามรรคยอมเปนเชนกับสมา- 
บัติที่ภิกษุออกแลวพิจารณาถึงธรรมในสมาบัติเกิดข้ึน.  แมในวาทะของ 
พระเถระนั้นพึงทราบวิปสสนานิยม   โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                  ในวาทะของพระเถระรูปที่ ๓    มีวามรรคเปนเชนกับฌานท่ีทํา 
ใหเปนบาท  ตามสมควรแกอัธยาศัยของตนแลว  พิจารณาธรรมในฌาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 528 

เกิดข้ึน.     ฌานน้ันเวนฌานเปนบาท  หรือฌานท่ีพิจารณาแลว   ยอม 
ไมสําเร็จโดยเพียงอัธยาศัยเทานั้น.     อน่ึง   แมในวาทะของพระเถระ 
ก็พึงทราบวิปสสนานิยม   โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
             บทวา  อย   วุจฺจติ  สมฺมาสมาธิ - นี้ทานกลาววาสัมมาสมาธิ 
ความวา   ความท่ีจิตมีอารมณเดียวในฌาน ๔ เหลาน้ี   ในสวนเบื้องตน  
เปนโลกิยะ,     ในสวนเบื้องปลายเปนโลกุตระ     ทานกลาววา    ชื่อวา 
สัมมาสมาธ.ิ      พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงมรรคสัจดวยโลกิยะ 
และโลกุตระดวยประการฉะน้ี.  
              องคมรรคท้ังหมดในโลกิยมรรคน้ัน    เปนอารมณอยางใดอยาง 
หน่ึง  ในอารมณ  ๖   ตามสมควร.    สวนในโลกุตรมรรค  สัมมาทิฏฐ ิ
อันเปนปญญาจักษุถอนอวิชชานุสัย     มีนิพพานเปนอารมณของความ 
เปนอริยะ   เปนไปแลวดวยการแทงตลอดอริยะสัจ ๔, 
             อน่ึง   สัมมาสังกัปปะ   คือการยกข้ึนสูบทแหงนิพพานทางใจ 
ถอนมิจฉาสังกัปปะ ๓ อยาง  สัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐินั้น  ของผูมี่ทิฏฐิถึง 
พรอมแลว, 
             สัมมาวาจา   เวนมิจฉาวาจา   ถอนวจีทุจริต ๔ อยาง   สัมปยุต 
ดวยสัมมาสังกัปปะน้ันของผูเห็นและตรึกอยางนั้น 
             สัมมากัมมันตะ เวนมิจฉากัมมันตะตัดมิจฉากัมมันตะ ๓ อยาง 
สัมปยุตดวยสัมมาวาจานั้นของผูเวนอยางนั้น,   
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             สัมมาอาชีวะคือเวนจากมิจฉาอาชีวะตัดความหลอกลวงเปนตน   
สัมปยุตดวยสัมมากัมมันตะนั้น       เปนความผองแผวของวาจากัมมันตะ 
เหลาน้ันของบุคคลน้ัน.  
             สัมมาวายามะ   ปรารภความเพียร  ตัดความเกียจคราน  สัมปยุต  
ดวยสัมมากัมมันตะนั้น สมควรแกสัมมากัมมันตะนั้น  ของบุคคลผูต้ังอยู 
ในศีลภูมิ    กลาวคือ   สมัมาวาจา    สัมมากัมมันตะ    และสัมมาอาชีวะ 
และใหสําเร็จโดยไมใหอกุศลเกิดข้ึน    ละอกุศลที่เกิดข้ึน    ทํากุศลที่ยัง 
ไมเกิดใหเกิดข้ึน  ต้ังมั่นอยูในกุศลที่เกิดข้ึนแลว, 
             สัมมาสติ    ความท่ีจิตไมลุมหลง    กําจัดมิจฉาสติสัมปยุตดวย 
สัมมาวายามะน้ันของผูพยายามอยูอยางนี้  และใหสําเร็จการพิจารณากาย 
ในกายเปนตน,     
             สัมมาสมาธิ    ความท่ีจิตมีอารมณเดียวกําจัดมิจฉาสมาธิสัมปยุต 
ดวยสัมมาสตินั้นของผูที่คุมครองจิต       ต้ังจิตไวดีดวยสติอยางยอดเยี่ยม. 
นี้  คือ   อัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ   เปนโลกุตระ. 
             มรรคท่ีเปน ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นั้น  พรอมดวยโลกิย- 
มรรค  ไดแก   วิชชา   และ   จรณะ    เพราะสงเคราะหสัมมาทิฏฐิและ 
สัมมาสังกัปปะดวย  วิชชา    สงเคราะหธรรมที่เหลือดวย   จรณะ.   อน่ึง. 
ไดแก   สมถะและวิปสสนา   เพราะสงเคราะหธรรมท้ังสองอยางนั้นดวย  
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วิปสสนายาน   สงเคราะหธรรมนอกนั้นดวยสมถยาน.   ไดแกขันธ ๓ 
และสิกขา ๓    เพราะสงเคราะหธรรมท้ังสองน้ันดวยปญญาขันธ    สง- 
เคราะหธรรม ๓ อยางในลําดับธรรมน้ันดวยสีลขันธ   สงเคราะหธรรม 
๓ อยางที่เหลือดวยสมาธิขันธ  และสงเคราะหดวยอธิปญญาสิกขา  อธิ- 
สีลสิกขา  และอธิจิตตสิกขา.    
          พระอริยสาวกประกอบดวยมรรค  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ  
จรณะ    ดุจคนเดินทางไกลประกอบดวยตาสามารถเห็นได    และดวย  
เทาสามารถเดินไปได เวนที่สุด ๒ อยาง คือ เวน กามสุขัลลิกานุโยค 
ดวยวิปสสนายาน    เวน     อัตกิลมถานุโยค   ดวยสมถยาน  ปฏิบัติ 
มัชฌิมาปฏิปทา     ทําลายกองโมหะดวยปญญาขันข...   กองโทสะดวย 
สีลขันธ...กองโลภะดวยสมาธิขันธ    ถงึสมบัติ ๓ คือ ปญญาสัมปทาดวย 
อธิปญญาสิกขา,     สีลสัมปทาดวยอธิสีลสิกขา,     สมาธิสัมปทาดวยอธิ- 
จิตตสิกขา    แลวบรรลุนพิพานอันเปนอมตะ.      ภิกษุหยั่งลงสูอริยภูมิ 
กลาวคือ     สัมมัตตนิยาม    อันวิจิตรดวยธรรมรัตนะ    คือ    โพธิ- 
ปกขิยธรรม ๓๗  งามในเบื้องตน ทามกลางและที่สุด  ดวยประการฉะน้ี. 
                             จบ  อรรถกถามรรคสัจนิทเทส  
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                                อรรถกถาสัจปกิณกะ   
             ก็ในสัจจะ ๔  เหลาน้ัน   ทุกขสัจจะ    มลีักษณะเบียดเบียน. 
สมุทยสัจจะ   มลีักษณะเปนแดนเกิด,    นิโรธสัจจะ   มีลักษณะสงบ, 
มรรคสัจจะ   มีลักษณะนําออก,   อีกอยางหนึ่ง   อริยสัจมีปวัตติ- การ 
เปนไป    มีปวัตตกะ-ผูใหเปนไป   มีนวัิตติ-การไมเปนไป     และมี 
นิวัตตกะ-เหตุไมเปนไป  เปนลักษณะโดยลําดับ  และมีสังขตะคือทุกข 
มีตัณหา  คือเหตุใหเกิดทุกข  มีอสังขตะ  คือนิพพาน  และมีทศันะ  คือ  
มรรคเปนลักษณะเหมือนกัน  
              หากมีคําถามวา ก็เพราะเหตุไรทานจึงกลาวอริยสัจ ๔ ไมหยอน 
ไมยิ่ง.      เพราะไมมีอยางอ่ืน    และเพราะไมควรทําอยางใดอยางหน่ึง 
ออกไป.    เพราะวาส่ิงอ่ืน   หรือยิ่งไปกวาน้ี   หรอือริยสัจเหลาน้ันจะพึง 
นําออกแมอยางเดียว  ไมมี. 
             สมดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณ 
             พึงมาในท่ีนี้  กลาววา   ขอท่ีพระสมณโคดมแสดง 
             ไมใชทุกขอริยสัจ     ทุกขอรยิสัจเปนอยางอ่ืนนั้น, 
             เราจักบัญญัติทุกขอริยสัจอยางอื่น   เวนทกุขอริย- 
             สัจ ๔ ดังน้ี ขอนัน้มิใชฐานะท่ีจะมีไดดังนี้เปนตน.  
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             ตรัสไวอีกวา       
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณ 
             เหลาใดเหลาหนึ่ง    พึงกลาวอยางน้ีวา    ขอท่ีพระ  
             สมณโคดมแสดงวาน้ีมิใชทุกข     อันเปนอริยสัจ 
             ขอท่ี    ๑,    เราจักบัญญัติทุกขอื่นอันเปนอริยสัจ 
             ขอท่ี  ๑ โดยบอกปดทุกขนี้อันเปนอริยสัจขอท่ี ๑.  
             เสียดังน้ี   ขอนั้นมิใชฐานะที่จะมีไดดังน้ีเปนตน๑. 
             อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงบอกปวัตติ-ความ 
เปนไป   จึงทรงบอกพรอมดวยเหตุ,  และบอกนิวัตติ   คือพระนิพพาน 
พรอมดวยอุบาย    คือมรรค.    เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  
อริยสัจ ๔ โดยเปนธรรมอยางยิ่งไปกวาน้ันแหงเหตุทั้ง   ๒  ประการ คือ 
ของปวัตติ- ความเปนไปและนิวัตติ - การกลับไป. 
             อน่ึง ทานกลาวถงึอริยสัจ ๔ ดวยสามารถแหงตัณหาวัตถุ ตัณหา 
ตัณหานิโรธ    และอุบายดับตัณหา,  และความอาลัย   ยินดีในความอาลัย 
ถอนความอาลัย     และอุบายในการถอนความอาลัย,    อันควรกําหนดรู 
ควรละ   ควรทําใหแจง    และควรทําใหเกิด.  
            อน่ึง  ในอริยสัจนีท้านกลาว   ทุกขสัจ   เปนขอท่ี  ๑    เพราะ 
ทุกขสัจ   รูไดงาย   เพราะเปนของหยาบ   และเพราะเปนของท่ัวไปแก 
๑. ส.  มหา.  ๑๙/๑๑๙๓.  
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สัตวทั้งปวง. เพ่ือแสวงถึงเหตุแหงทุกขสัจน้ัน  ทานจึงกลาว สมุทยสัจ   
ในลําดับตอไป,      เพ่ือไหรูวาการดับผลได      เพราะดับเหตุ     จึงกลาว 
นิโรธสัจ   ตอจากนั้น,    เพ่ือแสดงอุบายใหบรรล ุ  นิโรธสัจ นัน้   จึง 
กลาว  มรรคสัจ  ในที่สุด .   อีกอยางหนึ่ง  ทานกลาวถึง  ทุกขสัจ  กอน 
เพ่ือใหเกิดความสังเวชแกสัตวทั้งหลายผูถูกมัดดวยความพอใจ  ความ 
สุขในภพ    ทุกขนั้นบุคคลไมทําแลวยอมไมมาถึง, ยอมไมมีโดยไมถือตัว  
วาเปนใหญเปนตน,   แตยอมมีไดดวยเหตุนี้   เพ่ือใหรูดังนี้ทานจึงกลาว 
สมุทยสัจ    ในลําดับจากทุกขสัจนั้น  เพ่ือใหเกิดความปลอดโปรงใจ. 
ดวยการเห็นอุบายสลัดออกของผูแสวงหาอุบายสลัดออกจากทุกข    ม ี
ความสลดใจ       เพราะถูกทุกขพรอมดวยเกตุครอบงํา     ทานจึงกลาว 
นิโรธสัจ   ตอจากนั้น,     จากน้ันเพ่ือบรรลุนโิรธทานจึงกลาว    มรรค 
อันใหถึงนิโรธ   นี้เปนลาํดับของอริยสัจเหลาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
          อน่ึง  ในอริยสัจเหลาน้ีควรเห็น  ทุกขสัจ  ดจุเปนภาระ,   ควร 
เห็น  สมุทยสัจ     ดุจแบกภาระ,   ควรเห็น  นิโรธสัจ  ดุจการวางภาระ, 
ควรเห็น   มรรคสัจ   ดุจอุบายวางภาระ. 
         อีกอยางหนึ่ง  ควรเห็น ทุกขสัจ  ดุจโรค,  ควรเห็น  สมุทย- 
สัจ   ดุจเหตุของโรค,    ควรเห็น   นิโรธสัจ   ดุจโรคสงบ,    ควรเห็น 
มรรคสัจ   ดจุเภสัช.    อีกอยางหน่ึง   ควรเห็น   ทกุขสัจ   ดุจขาวยาก  
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หมากแพง,   ควรเห็น   สมุทยสัจ   ดุจฝนแลง,   ควรเห็น   นิโรธสัจ   
ดุจขาวปลาหางาย,   ควรเห็น   มรรคสัจ   ดุจฝนตกตองตามฤดูกาล. 
              อีกอยางหน่ึง    พึงประกอบอริยสัจเหลานี้แลว     พึงทราบโดย 
เปรียบเทียบดวยคนมีเวร  เหตุของเวร การถอนเวร  อุบายการถอนเวร, 
ดวยตนไมมีพิษ  รากตนไม  การทําลายราก   และอุบายทําลายรากนั้น, 
ดวยภัย   เหตุของภัย    ความไมมีภัยและอุบายบรรลุถึงความไมมีภัยนั้น, 
ดวยฝงใน หวงนํ้าใหญ ฝงนอก  และความพยายามใหถึงฝงนอกนั้นดวย 
ประการฉะน้ี.  
             อน่ึง   พึงทราบสัจจะเหลาน้ีทั้งหมดโดยปรมัตถวา  สญู    เพราะ 
ไมมีผูเสวย   ผูทํา   ผูดับ   และผูไป.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                      ทุกขฺเมว  ห ิ น  โกจิ  ทุกขฺิโต  
                      การโก  น  กิริยาว  วิชฺชติ, 
                      อตฺถิ  นิพพุติ  น  นิพพุโต  ปุมา  
                      มคฺคมตฺถิ  คมโก   น  วชิฺชติ. 
                      ความจริงทุกขเทาน้ันมอียู   แตไมมใีครๆถึง 
             ทุกข  กิริยาคือการทํามีอยู  แตผูทําไมมี,  ความดับ 
             มีอยู   แตคนดับไมม ี ทางมีอยู   แตผูเดินไมม.ี 
             อึกอยางหนึ่ง   ทานกลาววา  
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             ธุวสุภสุขตฺตสฺุ   ปุริมทฺวยมตฺตสฺุมมต ปท 
             ธุวสุตฺตวิรหิโต   มคฺโค      อิติ   สฺุตา  เตสุ. 
                          ความวางในสัจจะ ๔ เหลาน้ัน      พึงทราบ 
             อยางน้ีวา   สัจจะ  ๒ บทแรกคือทุกขสมุทยั    วาง    
             จากความเท่ียง   ความงาม   ความสุข   และอัตตา 
             อมตบท    คือพระนิพพาน  วางจากอัตตา    มรรค 
             วางจากความย่ังยืน  ความสขุ   และอัตตา    ดังน้ี. 
             อีกอยางหนึ่ง   สัจจะ ๓ อยางสูญจากนิโรธ,   และนิโรธก็สูญ 
จากสัจจะ ๓ อยางที่เหลือ.   อีกอยางหน่ึง  ในสัจจะ ๔ เหลาน้ี   เหตุสูญ 
จากผล   เพราะไมมีทุกขในสมุทัย,   และไมมีนิโรธในมรรค,   เหตุไม 
รวมครรภกบัผล   ดุจปกติของลัทธิทั้งหลาย  มีปกติวาทีเปนตน    อน่ึง 
ผลก็สูญจากเหตุ     เพราะทุกขสมุทัย     และนิโรธมรรคไมไดเสมอกัน, 
ผลนั้นมิไดเปนอยางเดียวกับเหตุ   แตเปนเหตุเปนผล   ดุจสองอณูของ 
ลัทธิทั้งหลายมีสมวายวาทีเปนตน.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
             ตยมธิ  นิโรธสฺุ    ตเยน เตนาป  นิพฺพุตี สฺุา 
             สฺุโ  ผเลน เหตุ    ผลมฺป  ตเหตุนา  สุ. 
                        ในท่ีนี้สัจจะ ๓ อยาง  สูญจากนิโรธ   นิโรธ  
            ก็สูญจากสัจจะ ๓ อยางแมนั้น    สัจจะที่เปนเหตุ  
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             สูญจากสัจจะที่เปนผล  แมสจัจะที่เปนผล  ก็สูญ 
             จากสัจจะที่เปนเหตุนั้น  ดังนี.้   
             สัจจะท้ังหมดเปนสภาคะของกันและกัน โดยความจริงแท   โดย 
สูญจากตัวตน และโดยแทงตลอดส่ิงที่ทําไดยาก   ดังท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา 
                  ดูกอนอานนท    เธอยอมสาํคัญความขอนั้น 
             เปนอยางไร,      อยางไหนจะทําไดยากกวากันหรือ  
             จะใหเกิดขึ้นไดยากกวากัน    คือการท่ียิงลูกศรให 
             เขาไปติดๆ กันทางชองดาลอันเล็ก    แตที่ใกลได 
             ไมผิดพลาด     กบัการที่บุคคลแทงปลายขนทราย 
             ดวยปลายขนทรายที่แบงออกแลวเปน ๗ สวน.๑ 

                       พระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
             การแทงปลายขนทราย    ดวยปลายขนทรายที่แบง 
             ออกแลวเปน ๗ สวน     กระทําไดยากกวา    และ  
             ใหเกิดไดยากวา   พระเจาขา. 
                      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนอานนท 
             ชนเหลาใด   ยอมแทงตลอดตามความเปนจริงวาน้ี 
๑.สี. ม.  เปนสตธา  รอยสวน. 
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             ทุกข  ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา  ชนเหลาน้ัน 
             ยอมแทงตลอดไดยากกวาโดย๑แท   ดังน้ี. 
             สัจจะท้ังหลายเปนวิสภาคะกันเพราะกําหนดดวยลักษณะของ 
ตน. สัจจะสองขางตนเปนสภาคะกัน ดวยอรรถวาเรียนรูยากเพราะลึกซึ้ง   
เพราะเปนโลกิยะ  และเพราะมีอาสวะ,  เปนวิสภาคะกัน  เพราะตางเปน 
เหตุผลกัน   และเพราะควรกําหนดรูและควรละ.     แมสองขอหลังก็เปน 
สภาคะกันดวยความเปนธรรมลกึซึ้ง  เพราะเรียนรูไดยาก    เพราะเปน  
โลกุตระ  และเพราะไมมีอาสวะ,   เปนวิสภาคะกัน  เพราะตางก็เปนใหญ 
ในวิสัย    และเพราะควรทําใหแจง   ควรทําใหเกิด.      แมขอที่ ๑ และ 
ขอท่ี ๓   ก็เปนสภาคะกันโดยอางถึงผล,    เปนสภาคะกันโดยเปนสังขตะ 
และอสังขตะ.  แมขอที่ ๒ และขอท่ี๔  ก็เปนวิสภาคะกันโดยอางถึงเหตุ 
เปนวิสภาคะกันโดยเปนกุศลและอกศุลสวนเดียว    สัจจะท่ี ๑   และที ่๔ 
เปนสภาคะกัน  เปนสังขตธรรมดวยกนั, เปนวิสภาคะกันโดยเปนโลกิยะ 
และโลกุตร ธรรมขอท่ี  ๒  และขอท่ี  ๓   ก็เปนสภาคะกันโดยความเปน 
เสกขะก็ไมใช  อเสกขะก็ไมใช,   เปนวิสภาคะกันโดยมีอารมณ   และ 
ไมมีอารมณ.  ทานกลาวไววา 
             อิติ   เอว  ปกาเรหิ         นเยหิ   จ  วิจกขฺโณ 
             วิชฺา   อริยสจฺจาน    สภาคติสภาคต 
๑. ส  มหา.  ๑๙/๑๗๓๘. 
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                      บณัฑิตผูเห็นแจงโดยประการ   และโดยนัย 
             อยางน้ี  พึงรูแจงความที่อริยสัจทั้งหลายเปนสภาคะ 
             คือมสีวนเสมอกนั   และวิสภาคะ   คือมีสวนไมเสมอ  
             กันดวยประการฉะน้ี.             
             อน่ึง  ในอรยิสัจนี้   ทุกขทั้งหมด   เปนอยางเดียวกันโดยความ 
 เปนไป,   เปน ๒ อยาง   โดยนามและรูป,   เปน ๓ อยาง   โดยประเภท 
 แหงภพท่ีเกิด คือ กามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ,     เปน ๔ อยาง   โดย   
 ประเภทของอาหาร ๔,  เปน ๕ อยาง โดยประเภทของอุปทานขันธ ๕ 
             แมสมุทัย   ก็เปนอยางเดียวโดยใหวัฏฏะเปนไป  เปน ๒ อยาง 
 โดยสัมปยุตและไมสัมปยุตดวยทิฏฐิ,     เปน ๓    อยาง   โดยประเภทแหง  
กามตัณหา  ภวตัณหา   และวิภวตัณหา,  เปน ๔ อยาง โดยเปนธรรม 
อันมรรค ๔ พึงละ,   เปน ๕ อยาง   โดยประเภทการยินดียิ่งในรูปเปน 
ตน, เปน ๖ อยาง    โดยประเภทแหงหมูตัณหา ๖. 
             แมนโิรธ    ก็เปนอยางเดียวกันโดยความเปนอสังขตธาตุ, แต 
โดยปริยายมี ๒ อยาง   โดยเปนสอุปาทิเสสะ  แลละอนุปาทิเสสะ,  เปน  
 ๓ อยาง  โดยเขาไปสงบภพท้ัง ๓,   เปน ๔ อยาง   โดยควรบรรลุมรรค 
๔,  เปน ๕ อยาง  โดยเขาไปสงบความยินดียิ่ง ๕,   เปน ๖ อยาง  โดย 
ประเภทแหงความส้ินหมูตัณหา ๖.  
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             แมมรรค  ก็เปนอยางเดียวโดยควรทําใหเกิด,    เปน ๒  อยาง   
โดยประเภทแหงสมถะและวิปสสนา,     หรือโดยประเภทแหงทัศนะและ 
ภาวนา,    เปน ๓ อยาง   โดยประเภทแหงขันธ ๓.        จริงอยูมรรคน้ี  
เพราะเปนสัปปเทสธรรม   จึงสงเคราะหดวยขันธ ๓  ( สลีขันธ  สมาธิ- 
ขันธ  ปญญาขันธ)   ที่เปนนิปปเทสธรรม   ดุจเมืองสงเคราะหรวมเขา 
ดวยราชอาณาจักร   ฉะน้ัน   ดังท่ีทานกลาววา  
                     ดูกอนอาวุโสวิสาขะ   ขนัธ ๓ ไมสงเคราะห 
             เขาดวยมรรคมอีงค ๘ อันเปนอริยะ. ดูกอนอาวุโส 
             วิสาขะ  มรรคมอีงค ๘ อันเปนอริยะ     สงเคราะห 
             เขาดวยขันธ ๓. ดูกอนอาวุโสวิสาขา  ธรรมเหลาน้ี 
             คือ สัมมาวาจา   สัมมากัมมันโต  และสัมมาอาชีโว 
             สงเคราะหเขาในศีลขันธ.    ธรรมเหลาน้ี  คือ  สัม- 
             มาวายาโม  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  สงเคราะห 
             เขาในสมาธิขันธ.   ธรรมเหลานี้  คือ  สัมมาทิฏฐิ 
             สัมมาสังกัปปะ   สงเคราะหเขาในปญญาขัน๑ธ.  มรรค 
             ๔ อยาง  สงเคราะหดวยโสดาปตติมรรคเปนตน. 
             อีกอยางหนึ่ง  สัจจะทั้งหมดเปนอยางเดียวกัน   เพราะความเปน 
สิ่งจริงแท,   หรือ   เพราะความเปนสิ่งควรรูยิ่ง.      เปน  ๒   อยาง  โดย 
เปนโลกิยะและโลกุตระ    หรือโดยเปนสังขตะและอสังขตะ.     เปน ๓ 
๑.  ม.  มุ    ๑๒/๕๐๘.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 540 

อยาง    โดยเปนสิ่งควรละ  โดยเปนสิง่ไมควรละ  และโดยเปนสิ่งควรละ     
ก็หามิได  เปนสิ่งไมควรละก็หามิได   จาทัศนะและภาวนา.    เปน ๔ 
อยาง     โดยเปนสิ่งควรกําหนดรู   ควรละ   ควรทําใหแจง   และควรทํา 
ใหเกิด.   ทานกลาววา 
             เอว  อริยสจฺน       ทุพฺโพธาน  พุโธ  วิธึ   
             อเนกเภทโต  ชฺา    หิตาย  จ  สขุาย  จ.  
                     พระพุทธเจาทรงรูวิธีของอริยสัจอยางน้ี      ที่รู 
             ไดยาก  โดยประเภทไมนอย   เพ่ือประโยชนและ  
             เพ่ือความสุข  ดังน้ี. 
                                   จบ  อรรถกถาสัจปกิณกะ 
             บัดนี้       พระธรรมเสนาบดีชี้แจงสัจจตุกนัยในที่สุดตามลําดับที่ 
 พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวน้ันแล  แลวแสดงสรุปสุตมยญาณดวย 
 สัจจตุกนัยมีอาทิวา  ต   าตฏเน   าณ-ชื่อวาญาณวาดวยอรรถวารู 
ธรรมนั้น,   ครั้นแลวพระธรรมเสนาบดีแสดงสรุปอริยสัจทั้งหมดที่ทาน 
กลาวไวในคร้ังกอนวา  โสตาวทาเน  ปฺา  สุตมเยาณ-ปญญา 
ในการทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว  ชื่อวา สุตมยาณ ดวยประการ- 
ฉะน้ี. 
                          จบ   อรรถกถาสุตมยญาณนิทเทส  
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                                  สีลมยญาณนิทเทส 
             [๘๖]  ปญญาในการฟงธรรมแลวสํารวมไว  ชื่อวาสีลมยญาณ   
อยางไร ?  
           ศีล ๕ ประเภท  คือ  ปริยันตปาริสุทธิศีล-ศีลคือความบริสุทธิ์   
มีสวนสุด  ๑.  อปริยันตปาริสุทธิศีล-ศีลคือความบริสุทธิ์ไมมีสวนสุด   
ปริปุณณปาริสุทธิศีล-ศีลคือความบริสุทธิ์เต็มรอบ ๑.   อปรามัฏฐปาริ- 
สุทธิศีล-ศีลคือความบริสุทธิ์อันทิฏฐิไมจับตอง  ๑. ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิ 
ศีล-ศีลคือความบริสุทธิ์โดยระงับ ๑. 
         ในศีล ๕ ประการนี้   ปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน  ปริยนัต- 
ปาริสุทธิศีลนี้   ของอนุปสัมบันผูมีสิกขาบทมีที่สุด. 
         อปริยนัตปาริสุทธิศีลเปนไฉน  อปริยันตปาริสุทธิศีลนี้   ของ 
อุปสัมบันผูมีสิกขาบทไมมีที่สุด. 
        ปริปุณณปาริสุทธิศีลเปนไฉน  ปริปุณณปาริสุทธิศีลนี้    ของ 
กัลยาณปุถุชนผูประกอบในกุศลธรรม   ผูกระทําใหบริบูรณในธรรมอัน 
เปนที่สุดของพระอเสขะ   ผูไมอาลัยในรางกายและชีวิต      ผูสละชีวิต 
แลว 
        อปรามฏัฐปาริสุทธิศีลเปนไฉน อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลนี้    ของ 
พระเสขะ ๗ จําพวก.  
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      ปฏิปสสทัธิปาริสุทธิศีลเปนไฉน ปฏิปสสัทธปิาริสุทธิศีลนี้ ของ 
พระขีณาสพสาวกพระตถาคตเจา    ของพระปจเจกพุทธเจา  และของ 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    
         [๗๘]  ศีลมีที่สุดก็ม ี   ศลีไมมีที่สุดก็มี    ในศีล ๒ อยางนั้น 
ศีลมีที่สุดนัน้เปนไฉน  ศีลมีที่สุดเพราะลาภก็มี   ศีลมีที่สุดเพราะยศก็มี  
ศีลมีที่สดุเพราะญาติก็มี    ศลีมีที่สุดเพราะอวัยวะก็มี    ศลีมีทีสุ่ดเพราะ 
ชีวิตก็มี. 
          ศลีมีทีสุ่ดเพราะลาภนั้นเปนไฉน     บุคคลบางคนในโลกน้ียอม 
ลวงสิกขาบทตามท่ีตนสมาทานไวเพราะเหตุแหงลาภ    เพราะปจจัยแหง  
ลาภ   เพราะการณแหงลาภ   ศลีนี้เปนลาภปริยันตศีล.   
            ศลีมทีี่สุดเพราะยศเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ...เพราะ 
เหตุแหงยศ... ศลีนี้เปนยสปริยันตศีล. 
            ศลีมทีี่สุดเพราะญาตินั้นเปนไฉน      บุคคลบางคนในโลกน้ี... 
เพราะเหตุแหงญาติ.. .ศลีนี้เปนญาติปริยันตศีล. 
            ศลีมทีี่สุดเพราะอวัยวะนั้นเปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกน้ี...  
เพราะเหตุแหงอวัยวะ . ..ศีลนี้เปนอังคปริยันตศีล. 
           ศีลมทีี่สุดเพราะชีวิตนั้นเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ยอม 
ลวงสิกขาบทตามท่ีตนสมาทานไวเพราะเหตุแหงชีวิต    เพราะปจจัยแหง 
ชีวิต   เพราะการณแหงชีวิต   ศลีนี้เปนชีวิตปริยันตศีล   ศีลเห็นปานน้ี  
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เปนศีลขาด   เปนศีลทะลุ   ดาง   พรอย   ไมเปนไทย    วิญูชนไม   
สรรเสริญ   อันตัณหาและทิฏฐิจับตองแลว  ไมเปนไปเพ่ือสมาธิ  เปนที่ 
ต้ังแหงความเดือดรอน ไมเปนที่ต้ังแหงความปราโมทย ไมเปนที่ต้ังแหง 
ปติ  ไมเปนที่ต้ังแหงความระงับ  ไมเปนที่ต้ังแหงความสุข  ไมเปนที่ต้ัง 
แหงสมาธิ  ไมเปนที่ต้ังแหงยถาภูตญาณทัศนะ    ไมเปนไปเพ่ือความ 
เบื่อหนาย   เพ่ือความคายกําหนัด    เพ่ือความดับ   เพ่ือความสงบระงับ 
เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู   เพ่ือนิพพาน   โดยสวนเดียว   ศีลนี้  
เปนปริยันตศีล.  
           [๘๘]  ศลีไมมีที่สุดนั้นเปนไฉน    ศลีไมมีที่สุดเพราะลาภก็มี 
ศีลไมมีที่สุดเพราะยศก็มี  ศีลไมมีที่สดุเพราะญาติก็มี  ศลีไมมทีี่สุดเพราะ 
อวัยวะก็มี  ศีลไมมีที่สุดเพราะชีวิตก็มี. 
          ศลีไมมีที่สุดเพราะลาภเปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ี     แม 
ความคิดก็ไมใหเกิดข้ึนเพ่ือจะลวงสิกขาบทตามท่ีตนสมาทานไว   เพราะ 
เหตุแหงลาภ     เพราะปจจัยแหงลาภ     เพราะการณแหงลาภ     อยางไร 
เขาจักลวงสิกขาบทเลา  ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะลาภ. 
         ศีลไมมีที่สุดเพราะยศนั้นเปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ี... 
เพราะเหตุแหงยศ . . . ศลีนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะยศ. 
         ศีลไมมีที่สุดเพราะญาตินั้นเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี ... 
เพราะเหตุแหงญาติ. . .ศลีนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะญาติ.  
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         ศีลไมมีที่สุดเพราะอวัยวะน้ันเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกน้ี ... 
เพราะเหตุแหงอวัยวะ... ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะอวัยวะ. 
         ศีลไมมีที่สุดเพราะชีวิตน้ันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี  แม 
ความคิดก็ไมใหเกิดข้ึนเพ่ือลวงสิกขาบท  ตามท่ีตนสมาทานไว   เพราะ    
เหตุแหงชีวิต    เพราะปจจัยแหงชีวิต    เพราะการณแหงชีวิต    อยางไร 
เขาจักลวงสิกขาบทเลา  ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะชีวิต  ศีลเห็นปานน้ี 
เปนศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย  เปนไทย  วิญูชนสรรเสริญ 
อันตัณหาและทิฏฐิไมจับตอง   เปนไปเพ่ือสมาธิ   ไมเปนที่ต้ังแหงความ 
เดือดรอน    เปนที่ต้ังแหงความปราโมทย    เปนที่ต้ังแหงปติ    เปนที่ต้ัง 
แหงความระงับ   เปนที่ต้ังแหงความสุข   เปนที่ต้ังแหงสมาธิ   เปนที่ต้ัง 
แหงยถาภูตญาณทัศนะ     ยอมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย     เพ่ือความ 
คลายกําหนัด   เพ่ือความดับ    เพ่ือความสงบระงับ    เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือ 
ความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  โดยสวนเดียว   ศลีนี้เปนอปริยันตศีล. 
         [๘๙]อะไรเปนศีล ศีลมีเทาไร ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน 
ศีลเปนที่ประชุมแหงธรรมอะไร?  
          อะไรเปนศีล ?        เจตนาเปนศีล    เจตสิกเปนศีล    ความ 
สํารวมเปนศีล   ความไมลวงเปนศีล. 
          ศีลมีเทาไร ?   ศีลมี ๓   คือ  กศุลศีล  อกุศลศีล  อัพยากตศีล. 
          ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน ?       กุศลศีลมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน  
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อกุศลศีลมีอกุศลจิตเปนสมุฏฐาน     อัพยากตศีลมีอัพยากตจิตเปนสมุฏ-   
ฐาน.                   
          ศีลเปนที่ประชุมแหงธรรมอะไร          ศลีเปนที่ประชุมแหง 
สังวร      เปนที่ประชุมแหงการไมกาวลวง  เปนที่ประชุมแหงเจตนาอันเกิด  
ในความเปนอยางนั้น  ชื่อวาศีล  เพราะอรรถวาสํารวม   และไมกาวลวง  
ปาณาติบาต     อทินนาทาน    กาเมสุมิจฉาจาร    มุสาวาท    ปสุณาวาจา 
ผรุสวาจา    สัมผัปปลาปะ   อภิชฌา   พยาบาท   มิจฉาทิฏฐิ  ชื่อวาศีล 
เพราะอรรถวาสํารวม    และไมกาวลวงกามฉันทะ     ดวยเนกขัมมะ . . . 
ความพยาบาทดวยความไมพยาบาท ... ถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา . ..  
อุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ...วิจิกิจฉาดวยการกําหนดธรรม... อวิชชา 
ดวยญาณ ... อรติดวยความปราโมทย ... นิวรณดวยปฐมฌาน .. . วิตก 
วิจารดวยทุติยฌาน ...ปติดวยตติยฌาน ... สุขและทุกขดวยจตุตถฌาน... 
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ... 
อากาสานัญจายตนสสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ...วิญญาณัญ- 
จายตนสัญญาดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ... อากิญจัญญายตนสัญญา 
ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ...นิจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา... 
สุขสัญญาดวยทุกขานุปสนา... อัตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา... นันท ิ
ดวยนิพพิทานุปสนา...ราคะดวยวิราคานุปสนา...สมุทัยดวยนิโรธา- 
นุปสนา...อาทานดวยปฏินิสสัคคานุปสนา... ฆนสญัญาดวยขยา-  
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นุปสนา ... อายุหนะดวยวยานุปสนา... ธุวสัญญาดวยวิปริณามานุปสนา   
...นิมิตดวยอนิมิตตานุปสนา...ปณิธิดวยอัปปณิหิตานุปสนา...อภินิเวส 
ดวยสุญญตานุปสนา...สาราทานาภินิเวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา... 
สัมโมหาภินิเวสดวยถาภูตญาณทัศนะ... อาลยาภินิเวสดวยอาทีนวานุปส- 
นา...อัปปฏิสงัขาดวยปฏิสังขานุปสนา... สังโยคาภินิเวศดวยวิวัฏฏนาน-ุ 
ปสนา...กิเลสท่ีต้ังอยูรวมกันกับทิฏฐิดวยโสดาปตติมรรค...กิเลส  
หยาบ ๆ ดวยสกทาคามิมรรค  กิเลสละเอียดดวยอนาคามิมรรค  ชื่อวาศีล 
เพราะอรรถวาสํารวม  และไมกาวลวงกิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค. 
 
           [ ๙๐ ]ศีล ๕   คือ   การละปาณาติบาตเปนศีล   เวรมณี   การ 
งดเวนเปนศีล   เจตนาเปนศีล   สังวรเปนศีล     การไมลวงเปนศีล  ศีล 
เห็นปานน้ี     ยอมเปนไปเพ่ือความไมเดือดรอนแหงจิต    เพ่ือความปรา-   
โมทย   เพ่ือปติ   เพ่ือปสสัทธิ    เพ่ือโสมนัส     เพ่ือการเสพโดยเอื้อเฟอ 
เพ่ือความเจริญ   เพ่ือทําใหมาก  เพ่ือเปนเครื่องประดับ  เพ่ือเปนบริขาร 
เพ่ือเปนบริวาร    เพ่ือความบริบูรณ      ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย 
เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบระงับ  เพ่ือความรูยิ่ง 
เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน   โดยสวนเดียว. 
          บรรดาศีลเห็นปานน้ี   สังวรปาริสุทธิ   ความบริสุทธิ์ดวยความ 
สํารวมเปนอธิศีล  จิตต้ังอยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม  ยอมไมถึง     
ความฟุงซาน   อวิกเขปปาริสุทธิ   ความบริสุทธิ์คือความท่ีจิตไมฟุงซาน  
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เปนอธิจิต     พระโยคาวจรยอมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบ    ยอมเห็น 
อวิกเขปปาริสุทธิโดยชอบ   ทัสนปาริสุทธิความบริสุทธิ์แหงทัสนะ.  เปน 
อธิปญญา.     
         ในความสํารวม  ความไมฟุงซานและทัสนะนั้น   ความสํารวม 
เปนอธิศีลสิกขา  ความไมฟุงซานเปนอธิจิตสิกขา  ความเห็นแจง  เปน 
อธิปญญาสิกขา   พระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขา ๓ นี้   ชื่อวายอมศึกษา 
เมื่อรู  เมื่อเห็น    เมื่อพิจารณา   เมื่ออธิฏฐานจิต    เมื่อนอมใจไปดวย 
ศรัทธา   เมื่อประคองความเพียรไว   เมื่อต้ังสติมั่น   เมื่อต้ังจิตไว   เมื่อ 
รูชัดดวยปญญา     เมื่อรูยิง่ธรรมที่ควรรูยิ่ง      เมื่อกาํหนดรูธรรมท่ีควร 
กําหนดรู   เมื่อละธรรมท่ีควรละ   เมือ่เจริญธรรมที่ควรเจริญ    เมื่อทํา 
ใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง   ชื่อวายอมศึกษา   ทุกอยาง. 
           [๙๑]ศีล ๕   คือ   การละปาณาติบาต   อทินนาทาน   กาเม- 
สุมิจฉาจาร   มุสาวาท   ปสุณาวาจา  ผรุสวาจา   สัมผัปปลาปะ   อภิชฌา 
พยาบาท   มิจฉาทิฏฐิ   การละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ    การละความ 
พยาบาทดวยความไมพยาบาท  การละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา   การ 
ละอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน      การละวิจิกิจฉาดวยการกําหนดธรรม 
การละอวิชชาดวยญาณ    การละอรติดวยความปราโมทย   การละนิวรณ 
ดวยปฐมฌาน   การละวติกวิจารดวยทุติยฌาน   การละปติดวยตติยฌาน 
การละสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน  การละรูปสัญญา,  ปฏิฆสัญญา,  นา- 
นัตตสัญญาดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ     การละอากาสานัญยายตน-  
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สัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ      การละวิญญาณัญจายตนสัญญา   
ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ     การละอากิญจัญจญยตนสัญญาดวยเนว- 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ    การละนิจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา   การ 
ละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสนา       การละอัตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา 
การละนันทิดวยนิพพิทานุปสนา  การละราคะดวยวิราคานุปสนา    การ  
ละสมุทัยดวยนิโรธานุปสนา     การละอาทานะดวยปฏินิสสัคคานุปสนา 
การละฆนสัญญาดวยขยานุปสนา  การละอายุหนะดวยวยานุปสนา  การ 
ละธุวสัญญาดวยวิปริณาตานุปสนา     การละนิมิตดวยอนิมิตตานุปสนา 
การละปณิธิดวยอัปปณิหิตานุปสนา การละอภินิเวสดวยสุญญตานุปสนา 
การละสาราทานาภินิเวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสสนา    การละสัมโมหา 
ภินิเวสดวยยถาภูตญาณทัสนะ  การละอาลยาภินิเวสดวยอาทีนวานุปสนา 
การละอัปปฏิสังขาดัวยปฏิสังขานุปสสนา         การละสังโยคาภินิเวสดวย 
วิวัฏฏนานุปสนา  การละกิเลสที่ต้ังอยูรวมกันกับทฏิฐิดวยโสดาปตติมรรค 
การละกิเลสที่หยาบ ๆ   ดวยสกทาคามิมรรค   การละกิเลสที่ละเอียดดวย 
อนาคามิมรรค   การละกิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค   การละนั้น ๆ  เปน 
ศีล    เวรมณีเปนศีล . . .เม่ือทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง    ชื่อวา 
ยอมศึกษา. 
           ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ๆ   ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในการฟงธรรมแลว 
สํารวมไวเปนสีลมยญาณ.  
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                          ๒   อรรถกถาสีลมยญาณนิทเทส 
          ๘๖]พึงทราบวินิจฉัยในสีลมยญาณนิทเทสดังตอไปนี้.  บทวา   
ปฺจ    คือการกําหนดจํานวน.  บทวา   สีลานิ   เปนการแสดงธรรมที ่
กําหนดไว.  บทมีอาทิวา  ปริยนฺตปาริสทฺธิสีล - ศีลคือความบริสุทธิ์มี 
สวนสุด  ไดแก  แสดงศีล  ๕  โดยสรุป.  
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา   ปริยนฺตปาริสุทฺธิ    ดังตอไปนี้ 
ความบริสุทธ์ิชื่อวา    ปรยิันตะ    เพราะความบริสุทธิ์มีสวนสุด    คือมี 
กําหนดดวยการนับเหมือนผา  เพราะยอมดวยสีเขียว  จึงเรียกวา  นีล 
เพราะมีสีเขียว,     อีกอยางหน่ึง      เมือ่ศีลสมบูรณแลว     ความบริสุทธิ์ 
ชื่อวา    ปริยนัตะ   เพราะมีที่สุดคืออวสาน   เพราะผูมีศีลยังไมสมบูรณ 
ปรากฏอวสานแลว. 
           อีกอยางหนึ่งควรกลาววา   สปรยินฺตา   พึงทราบวาทานลบ  ส 
อักษรเสีย   ดุจลบ   อุ   อักษรในบทนีว้า   ทก  ทกาสยา   ปวิสนตฺ ิ๑- 
กระแสน้ํายอมไหลไปสูแมน้ํา.   ความบริสุทธิ์ชื่อวา  ปาริสุทธิ,  ความ 
บริสุทธิ์นั้นมีสวน      จึงชื่อวา   ปรยันตปาริสุทธิ,  ศีล คือ ปริยนัต- 
ปาริสุทธิ  ชือ่  ปริยันตปาริสุทธิศีล. 
๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๕๕.  
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            โดยตรงกันขามกับที่กลาวแลว  ความบรสิุทธิ์ไมมีสวนสุด  ชื่อวา 
อปริยันตะ,   ชื่อวา   อปรยิันตะ   เพราะสวนสุดของความบริสุทธิ์นั้น 
ไมมีบาง,   สวนสุดของความบริสุทธิ์นั้นเจริญแลวบาง.    
           ชื่อวา ปริปุณฺณา - เต็มรอบ  ดวยอรรถวาไมหยอนเปนปทัฏฐาน 
แหงอริยมรรค เพราะไมขาดจําเดิมแตสมาทาน  เพราะแมขาดก็ทําคืนได 
และเพราะเวนจากมลทินแมเพียงจิตตุปบาท.     และเพราะบริสุทธิ์ดุจแกว 
มณีอันบริสุทธิ์    และดุจทองคําท่ีขัดเปนอยางดี   ฉะน้ัน. 
           ชื่อวา   อปรามัฏฐะ  เพราะไวดวยทิฏฐิ   เพราะทิฏฐิไมจับตอง, 
อีกอยางหนึ่งชื่อวา     อปรามัฏฐะ    เพราะโจทกไมสามารถจะกลาวหา 
ไดวา   นี้เปนโทษในเพราะศีลของทาน    ชื่อวา  ปฏิปปสสัทธิ   เพราะ 
สงบความกระวนกระวายทั้งปวง    ในขณะอรหัตผล. 
         บทวา  อนุปฺปสมฺปนฺนาน.  ชื่อวา   อุปสัมปนนา   เพราะถงึ 
พรอมแลวเปนอันมากดวยศีลสัมปทา        โดยที่สมาทานไมมีสวนเหลือ. 
ไมใชอุปสัมบัน  จึงชื่อวา  อนุปสัมบัน.  ของอนุปสัมบันเหลาน้ัน.  ใน 
บทวา  ปริยนฺตสิกฺขาปทาน - ผูมีสิกขาบทมีที่สุดนี้   มีอธิบายดังตอไปนี้ 
ชื่อวา   สิกขฺา   ดวยอรรถวาควรศึกษา.    ชื่อวา   ปทานิ   ดวยอรรถวา 
สวน,   อธิบายวา   สวนท่ีควรศึกษา.   อีกอยางหนึ่ง  กุศลธรรมท้ังหมด  
ชื่อวา  สิกฺขา  เพราะควรปฏิบัติใหยิ่งดวยการต้ังอยูในศีล,    ศีลทั้งหลาย 
ชื่อวา  ปทานิ  ดวยอรรถวาเปนที่ต้ังแหงสิกขาเหลานั้น   เพราะเหตุนั้น  
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จึงชื่อวา  สิกขาบท  เพราะเปนสวนแหงสิกขาทั้งหลาย,  ชื่อวา   
ปริยันตสิกขาบท  เพราะสิกขาบทมีที่สุด. แหงอนุปสัมบันผูมีสิกขาบท 
มีที่สุดเหลาน้ัน. 
             อน่ึง   ในบทนี้   ที่สุดมี  ๒ อยา   คือ  สิกขาบทมีที่สุด  ๑  กาล 
มีที่สุด ๑.  
             สิกขาบทมีที่สุดเปนอยางไร ?      อุบาสกอุบาสิกามีสิกขาบท ๑, 
๒,  ๓,  ๔, ๕, ๘,  หรือ ๑๐   ตามท่ีสมาทาน,     สิกขมานา    สามเณร 
สามเณรี  มีสิกขาบท  ๑๐   นีช้ื่อวา  สิกขฺาปทปริยนฺโต - มีสิกขาบท 
             กาลมีที่สุดเปนอยางไร ?   อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายใหทาน   ยอม 
สมาทานศีลมีการจัดอาหารเลี้ยงดูกันเปนที่สุด,     ไปวิหารแลว     ยอม 
สมาทานศีล    มีวิหารเปนที่สุด,    กําหนดคืนวัน ๑    หรือ ๒    หรือ ๓ 
หรือยิ่งกวานั้นแลวสมาทานศีล    นี ้  ชื่อวา   มีกาลเปนที่สุด. 
             ในทีสุ่ด  ๒  อยางนี้       ศีลที่สมาทานแลวทําสิกขาบทใหมีที่สุด 
ดวยการกาวลวงกาลหรือดวยความตายยอมสงบ,     ศีลท่ีสมาทานแลวทํา 
กาลมีที่สุด  ดวยการกาวลวงกาลน้ันยอมสงบ. 
             บทวา  อปริยนฺตสิกฺขาปทาน - สิกขาบทไมมีที่สุด  ทานกลาววา 
                         นว  โกฏสิหสฺสานิ          อสีติ  สตโกฏิโย 
                         ปฺญาส สตสหสฺสานิ     ฉตฺตึส  จ  ปุนาปเร,  
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                  เอเต  สวรวินยา            สมฺพุทฺเธน  ปกาสิตา   
                  เปยฺยาลมุเขน  นิทฺทิทิฏา  สิกขฺา  วินยสวเร. 
                           พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศสังวร- 
             วินัยเหลาน้ีไว      เกาพันแปดรอยโกฏิและหาลาน 
             สามสิบหกโกฏ ิ  กับอื่น ๆ อีก     ทรงชี้แจงสิกขา 
             ในสังวรวินัยดวยหัวขอไปยาล.  
             ชื่อวา   อปริยนฺตานิ - ไมมีที่สดุ    เพราะสิกขาบทเหลานั้นไมมี 
ที่สุด       ดวยการสมาทานสิกขาบทแมมีที่สุดไมมีเหลือดวยการคํานวณ 
อยางนี้    ดวยความมีที่สุดที่ยังไมเห็นเพราะเหตุลาภ   ยศ   ญาติ  อวัยวะ 
และชีวิต และดวยความไมมีกําหนดศีลท่ีควรรักษาตอไปขางหนา,   ชื่อวา 
อปริยนฺตสิกฺขาปทา - สิกขาบทไมมีที่สุด  เพราะอนุปสัมบันมีสิกขาบท 
ไมมีที่สุด    แหงอนุปสัมบันผูมีสิกขาบทไมมีที่สุดเหลาน้ัน   อีกอยางหนึ่ง 
อธิบายวา    วุทฺธปริยนฺตสิกฺขาปทาน - แหงอนุปสัมบันผูมีสิกขาบทมี 
ที่สุดเจริญแลว. 
          พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  ปุถชฺุชนกลฺยาณกาน   ดังตอ 
ไปน้ี    ทานกลาววา 
                       ปุถน   ชนนาทีหิ       การเณหิ  ปุถุชชฺโน 
                       ปุถุชฺชนนฺโตคธตฺตา     ปุถุวาย   ชโนอิติ.  
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                  ชือ่วา  ปุถุชน  ดวยเหตุมีกิเลสหนาเกิดข้ึน   
              เปนตน,  เพราะกิเลสหนาหยั่งลงภายในของปุถุชน 
              ฉะน้ัน  ชนนี้จึงเปนผูมีกิเลสหนา. 
แมในการกาวลงสูฌานอันเปนลักษณะของปุถุชนดังกลาวแลว   ทานก็ 
กลาววา  
             ทุเว  ปุถุชฺชน   วตฺุตา    พทฺเธนฺทิจฺจพนฺธุนา 
             อนฺโธ  ปุถุชฺชโน  เอโก    กลฺยาเณโก  ปุถุชฺชโน. 
                         พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย  
             ตรัสถึงปุถุชนไว ๒ ประเภท คือ  อันธปุถุชน - ปุถุ- 
             ชนคนโงเขลา   และกัลยาณปุถุชน - ปุถุชนคนดี. 
             ในปถุุชนสองประเภทดังกลาวแลว    ทานอธิบายไววา   ศลีของ 
กัลยาณปุถุชน     ผูเปนปุถุขนมีกัลยาณธรรมต้ังอยูในความเปนกัลยาณ 
ปุถุชน      ลวงเลยความเปนอันธปถุุชนดวยการประพฤติกัลยาณรรรม  
อีกอยางหนึ่ง  ผูมีกัลยาณธรรมในหมูปุถุชน  ชื่อวา  ปุถุชฺชนกลฺยาณ 
กาน. 
             กุสล  ศัพทในบทน้ีวา  กุสลธมฺเม  ยุตฺตาน  ยอมปรากฏใน 
ความไมมีโรค  ความไมมีโทษ  ความฉลาด  และผลของความสุข.  กุสล 
ศัพท  ปรากฏในความไมมีโรค  ในบทมีอาทิวา   กจฺจ ิ น ุ โภโคภุสล,  
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กจฺจิ  โภโต  อนามย๑ - ทานผูเจริญสบายดีหรือ,    มีอนามัยดีหรือ.   
ปรากฏในความไมมีโทษ  ในบทมีอาทิอยางนี้วา   กตโม  ปน  ภนฺเต 
กายสมาจาโร  กุสโล, โย  โข  มหาราช  กายสมาจาโร อนวชฺโช๒- 
ขาแตทานผูเจริญกายสมาจาร  เปนกุศล เปนไฉน ? มหาราช   กายสมาจาร 
ที่ไมมีโทษ  เปนกายสมาจารเปนกุศล  และในบทมอีาทิวา  ปุน  จปร 
ภนฺเต   เอตทานุตฺตริย   ยถา  ภควา  ธมฺม  เทเสติ   กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ๓-  ขาแตทานผูเจริญยังมีขออ่ืนอีก   ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงธรรมในกุศลธรรมท้ังหลาย  นัน้เปนธรรมไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
ปรากฏในความฉลาด  ในบทมีอาทิวา  กุสโล  ตฺว  รถสฺส องฺคปจฺจงฺ-  
คาน๔- ทานเปนผูฉลาดในสวนใหญนอยของรถ,   และหญิงคลองแคลว 
มีกุศล คือ ความฉลาดการฟอนรําขับรองที่ศึกษาแลว.๕   ปรากฏในวิบาก  
ของความสุขในประโยคมีอาทิวา   กุสลาน  ภิกขฺเว  ธมฺมาน  สมาทาน 
เหตุ.๖ กุสลสสฺ  กมฺมสฺส  กตตฺตา อุปจิตตฺตา๗ - ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะกุศลธรรมท่ีทานทําแลว     สะสมแลว     เพราะเหตุสมาทานกุศล  
กรรม.  กุสล  ศัพท ในที่นีส้มควร  ในความไมมีโรคบาง    ในความ  
ไมมีโทษบาง  ในวบิากของสุขบาง. 
๑.ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓๓.   ๒.ม. ม. ๑๓/๕๕๔.  ๓.ที. ปา. ๑๑/๗๕. 
๔. ม. ม. ๑๓/๙๕.        ๕. ขุ. ชา. ๒๘/๔๓๖.  ๖. ที. ปา. ๑๑/๓๓. 
๗. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๓๘.  
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         สวนอธิบายคําใน กุสล  ศัพท  มีดังตอไปนี้   กุจฺฉิเต  ปาปเก  
ธมฺเม  สลยนติฺ  จลยนฺติ  กมฺเปนฺติ  วทิฺธเสนฺตีติ กุสลา - ชื่อวา 
กุศล   เพราะอรรถวาทําลาย   ทําใหไหว   ทําใหหว่ันไหว  กําจัดธรรม 
อันลามกนาเกลียด.   
           อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  กุสา   เพราะอรรถวายอมอยู   คือ   ยอม 
เปนไปโดยอาการอันนาเกลียด,    ชื่อวา   กุศล     เพราะอรรถวาทําลาย 
คือ  ตัดอาการนาเกลียดเหลาน้ัน,   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  กุสะ  เพราะ 
ทําใหเบาบาง  โดยทําใหสิ้นสุดซึ่งอาการนาเกลียดทั้งหลาย  ไดแก  ญาณ. 
ชื่อวา  กุศล    เพราะอรรถวาควรทําลาย   ควรถือเอา   ควรใหเปนไป 
ดวยกุสญาณน้ัน,   อีกอยางหน่ึงเหมือนอยางวา  หญาคายอมบาดมือที่ถึง 
สวนท้ังสอง   ฉันใด,  แมกุศลธรรมเหลาน้ีก็ยอมตัดฝายเศราหมองที่ถึง 
สวนท้ังสอง   โดยความท่ีเกิดแลวและยังไมเกิด   ฉันนั้น,   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   กุศล    เพราะอรรถวา  ยอมตัดดุจหญาคา   ฉะน้ัน. 
          อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา  กุศล    ดวยอรรถวาไมมีโรค   ดวยอรรถ 
วาไมมีโทษ   หรือดวยอรรถวาเกิดเพราะความเปนผูฉลาด      แตในที่นี้  
เพราะทานประสงคเอาวิปสสนากุศลเทาน้ัน,   ฉะนั้น    เพ่ือละธรรมท่ี 
เหลือ   แลวแสดงวิปสสนากุศลเทาน้ัน    พึงทราบวา    ทานจึงทําเปน 
เอกวจนะในบทวา   กุสลธมฺเม-ในกุศลธรรม.   อธิบายวา   ประกอบ  
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แลวในกุศลธรรมคือวิปสสนา    เพราะทําติดตอกัน    และเพราะทําดวย   
ความเคารพ.  
          ในบทน้ีวา    เสกขฺปริยนฺเต  ปรปูิรการีน - ผูกระทําใหบริบูรณ 
ในธรรมอันเปนที่สุดของพระเสกขะ  มีความดังตอไปนี้,  ชื่อวา  เสกฺขา 
เพราะเกิดในสิกขา ๓ บาง,  เพราะธรรมเหลาน้ีของพระเสกขะ ๗ จําพวก 
บาง,  เพราะพระเสกขะทั้งหลายยอมศึกษาดวยตนเองบาง. ไดแก   ธรรม 
คือ    โสดาปตติมรรค    โสดาปตติผล    สกทาคามิมรรค    สกทาคามิผล 
อนาคามิมรรค  อนาคามิผล และอรหัตมรรค.     ชื่อวา  เสกฺขปรยินฺโต 
เพราะอรรถวามีเสกขธรรมในท่ีสุด    คือในอวสาน,   หรือมีเสกขธรรม 
อันเปนที่สุด    คือมีกําหนด.    พึงเชื่อมความวา   ในธรรมอันเปนที่สุด 
ของพระเสกขะน้ัน. 
            ชื่อวา    ปริปูรการิโน    เพราะอรรถวากัลยาณปุถุชน   ยอมทํา 
กุศลธรรมใหเต็มรอบ   คือใหบริบูรณ.    หรือกัลยาณปุถุชนมีการบริบูรณ 
เต็มรอบ  คือทําใหบริบูรณ,  ของกัลยาณปุถุชนเหลาน้ันผูทําใหบริบูรณ 
ในปฏิปทาธรรมอันเปนที่สุดของพระเสกขะ    อันเปนสวนเบื้องตนของ 
โสดาปตติมรรค   ดวยความบริบูรณแหงวิปสสนา. 
           ในบทน้ีวา   กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกฺขน - ผูไมอาลัยใน 
รางกายและชีวิต   มีความดังตอไปนี้    บทวา   กาเย   คือสรีระ   จริงอยู 
สรีระ  ทานกลาววา  กาย เพราะเปนที่สะสมความไมสะอาดของรางกาย  
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มีผมเปนตนอันนาเกลียด     และเพราะเปนที่มาหลายรอยโรคมีจักขุโรค   
เปนตน. 
            บทวา  ชีวิเต ไดแก  ชีวิตินทรยี.   เพราะวา  ชีวิตินทรีย  นั้น 
ทานกลาววา  ชีวิต เพราะอรรถวาเปนเหตุใหเปนอยู.  ชื่อวา อนเปกฺขา 
เพราะอรรพวาไมมีอาลัยในชีวิต   อธิบายวา  หมดความเย่ือใย.   กลัยาณ 
ปุถุชนเหลาน้ัน   ผูไมอาลัยในรางกายและในชีวิตน้ัน.  
           บัดนี้     พระสารีบตุร    เมื่อจะแสดงเหตุของความเปนผูไมอาลัย 
ในรางกายและชีวิตของกัลยาณปุถุชนเหลาน้ัน   จึงกลาววา  ปริจฺจตฺต- 
ชีวิตาน - ผูสละชีวิตแลว.    จริงอยู    กลัยาณปุถุชนเหลาน้ันเปนผูไม 
อาลัยในรางกาย    แมลําบากในชีวิต   แมอับเฉา   ดวยการสละชีวิตของ 
ตนแดพระผูมีพระภาคเจา   หรือแตอาจารย. 
           บทวา   สตฺตนฺน   เสกฺขาน - พระเสกขะ  ๗ จําพวก    ไดแก 
พระอริยบุคคล ๗ จําพวก    มีทานผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรคเปนตนได 
ชื่อวา   เสกขะ  เพราะยังตองศึกษา. 
           บทวา  ตถาคตสาวกาน  ไดแก  สาวกของพระตถาคต.   จริงอยู 
พระอริยบุคคล ๘ จําพวก    ชื่อวา    สาวก    เพราะอรรถวาฟงเทศนา 
การพร่ําสอนของพระผูมีพระภาคเจาโดยความเคารพ   ดวยต้ังปสาทะอัน 
ไมหว่ันไหว  เพราะเกิดในชาติอันเปนอริยะในที่สุดของการฟง.   แมใน 
พระอริยบุคคลเหลาน้ัน     พระสารีบุตรเมื่อจะแสดงใหวิเศษในผูต้ังอยู  
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ในอรหัตผลเทานั้น  จึงกลาววา   ขีณาสวาน  ดังนี้,  อธิบายวา  พระ- 
ขีณาสพผูสิ้นอาสวะทั้งปวง  ดวยอรหัตมรรคญาณ. 
            บทวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  ชื่อวา  ปจเจกพุทธะ  เพราะอรรถวา  
เปนผูเดียวเทาน้ัน  ไมมีอาจารย อาศัยเหตุนั้น ๆ  ตรัสรูอริยสัจ  ๔. ของ 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเชนนั้น.    
            ในบทน้ีวา  ตถาคตาน   มีความดังตอไปนี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา    ตถาคตดวยเหตุ ๘ ประการ.    พระนามวา  ตถาคโต 
เพราะอรรถวาเสด็จมาแลวเหมือนอยางนั้น,     เสด็จไปแลวเหมือนอยาง 
นั้น,   ตรัสรูลักษณะท่ีเปนของจริงแท,   ตรัสรูธรรมท่ีจริงแทโดยความ 
เปนจริง,    เพราะทรงแสดงส่ิงที่จริงแท,   เพราะทรงกลาวแตความจริง 
แท,  เพราะเปนผูกระทําเหมือนอยางนั้น,  เพราะอรรถวาครอบงํา. 
            พระผูมีพระภาคเจา     พระนามวา   ตถาคต    เพราะอรรถวา 
เสด็จมาแลวเหมือนอยางนั้น  เปนอยางไร ?  เหมือนพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจาท้ังหลาย     แตกอน   ผูถึงความขวนขวายเสด็จมาแลวเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกโลกท้ังมวล.   ทานอธิบายไวอยางไร  ?  อธิบายไววา  พระผูมี- 
พระภาคเจาทั้งหลาย  แตกอนเสด็จมาแลวดวยอภินิหารใด,   แมพระผูมี- 
พระภาคเจาของเราทั้งหลายก็เสด็จมาแลว   โดยอภินิหารน้ันเหมือนกัน.  
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           อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาแตกอนทรงบําเพ็ญบารมี  ๓๐   
ถวน  คือ  บารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถบารมี ๑๐ ไดแก  ทาน 
ศีล  เนกขัมมะ  ปญญา  วีริยะ  ขันติ  สัจจะ  อธิฏฐานะ  เมตตา 
อุเบกขา,  ทรงบริจาคมหาบริจาค  ๕  เหลาน้ี  คือ  บริจาค  อวัยวะ ๑ 
นัยนตา ๑ ทรัพย  ๑  ราชสมบัติ  ๑  บตุรภรรยา  ๑,  ทรงบําเพ็ญ 
ญาตัตถจริยาดวยการทรงบอกธรรมอันควรประกอบในเบื้องตน  และ   
ควรประพฤติในเบื้องตน  แลวถึงท่ีสุดแหงพุทธจริยาเสด็จมาแลว,  แม 
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายก็เสด็จทรงบําเพ็ญมาแลวเหมือน 
อยางนั้น. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาแตกอนทรงเจริญ  เพ่ิมพูนสติปฏฐาน  ๔ 
สัมมัปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗ 
อริยมรรคมีองค  ๘  ฉันใด,  แมพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายก็ 
เสด็จมาแลว  ฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น  จึงทรงพระนามวา  ตถาคโต. 
บัณฑิตกลาววา 
                         ยเถว  ทีปงฺกรพุทฺธอาทโย 
                         สพฺพฺุภาว  มุนโย  อิธาคตา. 
                         ตถา  อย  สกฺยมุนีป  อาคโต 
                         ตถาคโต  วุจฺจติ  เตน  จกฺขุมา.          
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                       พระมุนีทั้งหลาย  มีพระทีปงกรพุทธเจา   
            เปนตน  ถึงความเปนพระสัพพัญูเสด็จมาแลว             
            ในโลกน้ี  อยางใด,  แมพระศากยมุนีผูมีจักขนุี้ก็ 
            เสด็จมาแลวเหมือนอยางน้ัน  ดวยเหตุนั้น  บัณฑิต 
            จึงขนานพระนามวา  ตถาคต.  
            พระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา ตถาคต  เพราะอรรถวาเสด็จ 
ไปแลวเหมือนอยางนั้น  เปนอยางไร  ?  พระผูมีพระภาคเจาแตกอนท่ี 
ประสูติแลว  ในบัดนี้ ชื่อวา  เสด็จไปแลว.  พระผูมีพระภาคเจา 
เหลาน้ัน   ชือ่วา  เสด็จไปแลวอยางไร ?  เพราะวา  พระผูมีพระภาคเจา 
เหลาน้ันประสูติแลวในบัดนี้  ประดิษฐานพระบาทท้ังสองเสมอกันบน 
แผนดิน  หันพระพักตรไปทางทิศอุดรเสด็จดําเนินไปดวยอยางพระบาท 
๗  กาว.  สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                       ดูกอนอานนท  พระโพธิสัตวที่ประสูติ  ใน 
             บัดนี้   ประดิษฐานพระบาททั้งสองเสมอกันบน 
             แผนดิน  หันพระพักตรไปทางทิศอุดร  เสด็จไป 
             ดวยยางพระบาท  ๗  กาว  เมือ่เทพบุตรกั้นเศวตรฉัตร 
             ตามเสด็จพระโพธิสัตวจะเหลียวดูทิศท้ังปวง,  และ 
             ทรงเปลงพระวาจาอยางผูองอาจวา  อคฺโคหมสฺม ิ
             โลกสฺส,  เชฏโหมสฺม ิ โลกสฺส  เสฏโหมสฺม ิ
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             โลกสฺส,  อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ.๑   
             แปลวา   เราเปนผูเลิศในโลก   เราเปนผูเจริญท่ีสุด 
             ในโลกเราเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลก   ชาตินี้เปน 
             ชาติสุดทาย   บัดนี้  ภพใหมจะไมมีอีก.  
             การดําเนินไปของพระโพธิสัตวนั้นไดชื่อวา   เปนความจริงแท 
แนนอน    โดยเปนบุพนิมิตแหงการตรัสรูธรรมวิเศษมิใชนอย.    ขอท่ี 
พระโพธิสัตวนั้นประสูติในบัดนี้     ประดิษฐานพระบาทเสมอกัน   นี้  
เปนบุพนิมิตแหงการไดอิทธิบาท ๔    ของพระโพธิสัตวนั้น,     การหัน 
พระพักตรไปทางทิศอุดร  เปนบุพนิมิตแหงความเปนโลกุตรทั้งหมดของ 
พระโพธิสัตว,      การยางพระบาท  ๗  กาว      เปนบุพนิมิตแหงการได 
โพชฌังครัตนะ  ๗,   สวนการยกแสจามรข้ึนดังกลาวไว     ในบทน้ีวา 
สุวณฺณทณฺฑา  วีติปตนฺติ  จามรา๒-  จามรดามทองตกอยู  ดังนี้  เปน 
บุพนิมิตแหงการย่ํายีเดียรถียทั้งหมด.     การกั้นเศวตรฉัตรเปนบุพนิมิต 
แหงการไดเศวตรฉัตร     อันประเสริฐปราศจากมลทินดวยการหลุดพน 
ดวยอรหัตมรรค      การเหลียวดูทิศทั้งหมด      เปนบุพนิมิตแหงการให 
อนาวรณญาณ    คือความเปนพระสัพพัญู,   การเปลงวาจาอันองอาจ 
เปนบุพนิมิตแหงการเปนไปแหงธรรมจักร  อันประเสริฐที่ยังไมเคยเปน 
ไป.  แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ ก็เสด็จไปเหมือนอยางนั้น.  อน่ึง 
๑.ม. อุ. ๑๔/๓๗๗.           ๒.ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๘.  
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การเสด็จดําเนินของพระโพธิสัตวนั้นไดเปนความจริงแทแนนอน  ดวย 
ความเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุธรรมวิเศษเหลานี้นั่นแล.   ดวยเหตุ 
นั่น   พระโบราณาจารยจึงกลาวไววา    
                            มุหุตฺตชาโตว ควมฺปตี ยถา 
                      สเมหิ  ปาเทหิ  ผุส ี วสุนฺธร, 
                      โส  วิกฺกม ิ สตฺต  ปาทานิ  โคตโม 
                      เสตฺจ  ฉตฺต อนุธารยุ  มร.ู 
                            คนฺตฺวาน  โส  สตฺต  ปทานิ  โคตโม 
                      ทิสา  วิโลเกสิ  สมา  สมนฺตโต, 
                      อฏงฺคุเปต   คิรมพฺภุทีรยิ 
                      สีโห  ยถา  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต. 
                          พระควัมบดีประสูติไดครูเดียวเทาน้ัน  ทรง 
                สมัผัสแผนดินดวยพระบาทเสมอกัน,    พระโพธิ- 
                สตัวเหลากอแตงพระโคดมน้ัน    ทรงยางพระบาท 
                ๗  กาว   และเหลาเทพเจาพากันกั้นเศวตรฉัตร. 
                              พระโคดมน้ันเสด็จดําเนินไป ๗ กาว ทรง 
                เหลียวแลดูทิศอยางสม่ําเสมอโดยรอบ,  ทรงเปลง 
                พระวาจาประกอบดวยองค  ๘  ดุจสีหะยืนอยูบน 
                ยอดเขาบันลือสีหนาท  ฉะนัน้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 563 

          ทรงพระนามวา   ตถาคต    เพราะเสด็จไปแลวเหมือนอยางนั้น   
ดวยประการฉะน้ี. 
          อีกอยางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาแตกอนฉันใด,    แมพระผูมี- 
พระภาคเจานี้    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน     เสด็จไปแลวเพ่ือละกามฉันทะ 
ดวยเนกขัมมะ.  ฯลฯ  ละนิวรณ   ดวยปฐมฌาน  ฯลฯ  ละนิจสัญญา 
ดวยอนิจจานุปสสนา ฯลฯ  ละกิเลสทั้งหมดดวยหัตมรรค,  พระนาม  
วา   ตถาคต  เพราะเสด็จไปแลวอยางนั้น   ดวยประการฉะน้ี. 
           พระนามวา    ตถาคโต   เพราะตรัสรูลักษณะท่ีจริงแท    เปน 
อยางไร ?  ลักษณะท่ีจริงแท  คือ  ความเปนของแข็ง  เปนลักษณะแหง 
ปฐวีธาตุ,  การไหลไป   เปนลักษณะแหง  อาโปธาตุ,   ความเปน 
ของรอน   เปนลักษณะแหง    เตโชธาตุ,   การขยายตัวไปมา    เปน 
ลักษณะแหง   วาโยธาตุ  การสัมผัสไมไดเปนลักษณะแหง  อากาศธาตุ, 
การรูแจงเปนลักษณะแหง   วิญญาณธาตุ. 
          การสลายไป   เปนลักษณะแหง   รูป,  การเสวยอารมณ  เปน 
ลักษณะแหง   เวทนา,   การรูพรอม  เปนลักษณะแหง  สัญญา    การ 
ปรุงแตง    เปนลักษณะแหง    สังขาร,  การรูแจง    เปนลักษณะแหง 
วิญญาณ. 
            การยกขึ้น    เปนลกัษณะแหง   วิตก,     การเคลาคลึง    เปน 
ลักษณะแหง   วิจาร,   การซานไป   เปนลักษณะแหง  ปติ,     การยินดี  
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เปนลักษณะแหง   ความสุข,  การไมฟุงซาน  เปนลักษณะแหง  ความ   
ที่จิตมีอารมณเดียว,   ความถูกตอง   เปนลักษณะแหง   ผัสสะ. 
            การนอมใจเชื่อ    เปนลักษณะแหง     สัทธนิทรีย,     การ 
ประคองไว  เปนลักษณะแหง  วิริยินทรีย,   การต้ังมั่น  เปนลักษณะ 
แหง   สตินทรีย,   การไมฟุงซาน   เปนลักษณะแหง   สมาธินทรีย, 
การรูทั่ว  เปนลักษณะแหง  ปญญินทรีย.  
            ความไมหว่ันไหวในความไมเชื่อ  เปนลักษณะแหง   สทัธา 
พละ,   ความไมหว่ันไหวในความเกียจคราน      เปนลักษณะแหง 
วีริยพละ,   ความไมหว่ันไหวในความลุมหลง    เปนลักษณะแหง 
สติพละ,  ความไมหว่ันไหวในความฟุงซาน เปนลักษณะแหง สมาธ ิ
พละ,  ความไมหว่ันไหวในอวิชชา เปนลักษณะแหง  ปญญาพละ. 
            ความต้ังมั่น    เปนลักษณะแหง    สติสมัโพชฌงค, ความ 
คนควา เปนลักษณะแหง ธรรมวิจยสมัโพชฌงค,   ความประคองไว 
เปนลักษณะแหง   วีริยสัมโพชฌงค,  ความซานไป   เปนลกัษณะ 
แหง    ปติสมัโพชฌงค,   ความสงบ   เปนลักษณะแหง   ปสสัทธิ 
สัมโพชฌงค,  ความไมฟุงซาน   เปนลักษณะแหง   สมาธิสัมโพช- 
ฌงค,  ความพิจารณา   เปนลักษณะแหง  อุเบกขาสัมโพชฌงค.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 565 

         ความเห็น  เปนลักษณะ   สัมมาทิฏฐิ,   ความยกข้ึน   เปน   
ลักษณะของ  สัมมาสังกัปปะ,   การกําหนด เปนลักษณะของ  สัมมา- 
วาจา,   การต้ังขึ้น เปนลักษณะของ  สัมมากัมมันตะ,  ความบรสิุทธ์ิ 
เปนลักษณะของ   สัมมาอาชีวะ,    การประคองไว   เปนลักษณะของ 
สัมมาวายามะ,   การเขาไปต้ังไว  เปนลักษณะของ  สัมมาสติ,   ความ 
ไมฟุงซาน  เปนลักษณะของ  สัมมาสมาธิ.  
           ความไมรู    เปนลกัษณะของ   อวิชชา,   ความคิด-เจตนา 
เปนลักษณะของ   สังขาร,   ความรูแจง   เปนลักษณะของ   วิญญาณ, 
ความนอมไป  เปนลักษณะของ  นาม,  ความสลายไป เปนลักษณะ 
ของ  รูป,   ความติดตอกัน   เปนลักษณะแหง   สฬายตนะ,  ความ 
ถูกตอง  เปนลักษณะแหง  ผัสสะ,   ความเสวยอารมณ เปนลักษณะ 
แหง   เวทนา,    เหตุ   เปนลักษณะแหง   ตัณหา,   ความยึดถือ   เปน 
ลักษณะแหง    อุปาทาน,    การประมวล-อายูหนะ   เปนลักษณะแหง 
ภพ,  ความเกิด    เปนลักษณะแหง  ชาติ   ความทรุดโทรม   เปน 
ลักษณะแหง  ชรา,   จุติ - การเคลื่อนไป   เปนลักษณะแหง   ความ 
ตาย. 
          ความเปนของสูญ  เปนลักษณะแหง   ธาตุ,  ความติดตอกัน 
เปนลักษณะแหง     อายตนะ,     การเขาไปต้ังไว    เปนลักษณะแหง 
สติปฏฐาน,    ความเริ่มต้ัง - การทําความเพียร     เปนลักษณะแหง  
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สัมมัปธาน,  ความสําเร็จ    เปนลักษณะแหง    อิทธบิาท,  ความ 
เปนใหญ    เปนลักษณะแหง   อินทรีย,   ความไมหว่ันไหว   เปน 
ลักษณะแหง   พละ,   ความนําออก   เปนลักษณะแหง  โพชฌงค,   
เหตุ  เปนลักษณะแหง  มรรค.  
          ความจริงแท   เปนลักษณะแหง   สัจจะ   ความไมฟุงซาน 
เปนลักษณะแหง  สมถะ, ความพิจารณาเห็นตาม  เปนลักษณะแหง 
วิปสสนา,  เอกรส - ธรรมรสอันเลิศ  เปนลักษณะแหง  สมถะและ  
วิปสสนา,   ความไมเปลี่ยนแปลง  เปนลักษณะแหง    ธรรมคูกัน. 
           สังวร  เปนลักษณะแหง  สีลวิสุทธิ. 
           ความไมฟุงซาน  เปนลักษณะแหง  จิตตวิสุทธิ 
           ความเห็น  เปนลกัษณะแหง  ทิฏฐิวิสุทธิ. 
           ความตัดขาด เปนลักษณะแหง  ญาณในความส้ินไป,  
           ความสงบ เปนลักษณะแหง  ญาณในความไมเกิด. 
           มูละ  เปนลักษณะแหง  ฉันทะ,  สมุฏฐานะ  เปนลักษณะ 
แหง  มนสิการะ,  สโมธานะ เปนลักษณะแหง  ผัสสะ, สโมสรณะ 
เปนลักษณะแหง   เวทนา,  ปมุขะ    เปนลักษณะแหง  สมาธ,ิ  อาธิป- 
เตยยะ  เปนลักษณะแหง   สติ, ตทุตตริ - ความรูยิ่งกวาน้ัน  เปน 
ลักษณะแหง  ปญญา,  สาระ  เปนลกัษณะแหง  วิมุตติ,  ปริโยสานะ 
เปนลักษณะแหง  นิพพานอันหย่ังลงสูอมตะ,  นี้  คือ  ความจริงแท  
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พระนามวา  ตถาคโต  เพราะตรัสรูลักษณะท่ีจริงแทนั้นดวย  ญาณคติ   
คือทรงบรรลุ  บรรลุถึงไมผิดพลาด,  ตรัสรูลักษณะท่ีจริงแทดวย 
ประการฉะน้ี  จึงทรงพระนามวา  ตถาคต. 
        พระนามวา  ตถาคโต  เพราะตรัสรูธรรมที่จริงแทตามความ 
เปนจริงน้ัน  เปนอยางไร ? อริยสัจ  ๔  ชื่อวา  ธรรมท่ีจริงแท.  ดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ  ๔  อยาง 
        เหลาน้ี  เปนธรรมท่ีจริงแทแนนอน  ไมเปนอยาง 
        อื่น.  อรยิสัจ ๔  เปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
        อริยสัจวา  นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับ 
        ทุกข  นีท้างใหถึงความดับทุกข  เปนของจริงแท 
        แนนอน  ไมเปนอยางอื่น  ดังน้ี  พึงใหพิสดาร๑. 
        อน่ึง  เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูอริยสัจเหลาน้ัน  บัณฑิต 
จึงขนานพระนามวา  ตถาคต  เพราะตรัสรูสิ่งจริงแท.  คต  ศัพท 
ในที่นี้มีเนื้อความวาตรัสรู. 
        อน่ึง  ความจริงแทแนนอนไมเปนอยางอ่ืน  มีความบงถึงความ 
เปนจริงวา  ชาติ  เปนปจจัยของ  ชรา  และ  มรณะ  ฯลฯ  มีความ 
บงถึงความเปนจริงวา  อวิชชา  เปนปจจัยของ  สังขาร ฯลฯ. 
๑. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 568 

           อน่ึง  ความจริงแทแนนอน    ไมเปนอยางอ่ืนของ     อวชิชา 
มีอรรถวา   เปนปจจัยแหง   สังขาร    ฯลฯ   ความจริงแทแนนอน  ไม 
เปนอยางอ่ืนของ  ชาติ   มีอรรถวา   เปนปจจัยของ  ชรา และ มรณะ.  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูสิ่งปวงนั้น    เพราะฉะนั้น   จึงทรงพระนาม   
วา  ตถาคต   เพราะตรัสรูความจริงแท. 
           พระนามวา   ตถาคโต  เพราะทรงเห็นความจริงแทนั้น   เปน 
อยางไร  ?  ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงรูทรงเห็นรูปารมณอันมาสูคลอง 
จักษุ  ในจักขุทวารของสัตวทั้งหลายหาประมาณมิได   ในโลกธาตุอันหา 
ประมาณมิได   ในโลกพรอมดวยเทวโลก   ฯลฯ   เปนไปกับดวยเทวดา 
และมนุษยมีอยูโดยอาการท้ังปวง.   อนึ่ง   รูปารมณนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงรูทรงเห็นทรงจําแนกไวโดยนัย ๕๒    โดยวาระ ๑๓     โดย 
ชื่อมากมาย  โดยนัยมีอาทิวา   รูปที่เรยีกวา  รูปายตนะ   เปนไฉน  ? 
รูปใดนี้แสงสวางอาศัย   มหาภูตรูป  ๔  เปนไปกับการเห็นไดและ 
มีความกระทบได  มีสีเขยีวคราม   สีเหลือง๑  เปนตน   เปนความ 
จริงแท  ไมมีความเหลวไหล. 
          ในเสียงเปนตน     อันมาสูคลองในโสตทวารเปนตนก็มีนัยนี้. 
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไววา 
๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑.  
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                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      รปูารมณที่เหน็ดวย 
             จักษ ุ สัททารมณที่ฟงดวยหู   คันธารมณ  รสารมณ 
             และโผฏฐัพพารมณที่รูไดดวยทวารน้ัน ๆ ธรรมา- 
             รมณที่รูแจงดวยใจ        ของโลกพรอมทั้งเทวโลก 
             มารโลก    พรหมโลก    ของหมูสัตว     พรอมทั้ง 
             สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  เราไดบรรลุแลว    
             เสาะแสวงหาแลว    คนควาแลวดวยใจ    เรายอมรู 
             รูปารมณที่เห็นไดดวยจักษุเปนตนนั้น   รูแลวดวย 
             ปญญาอันยิ่ง   ตถาคตรูรูปารมณเปนตนนั้นแจงชัด 
             รูปารมณเปนตนนั้นไมปรากฏในตถาคต๑. 
             พระหามวา  ตถาคต  เพราะทรงเห็นความจริงแทดวยประการ 
ฉะน้ี.  พึงทราบการเพ่ิมบทวา  ตถาคโต   ลงในอรรถวาเห็นความจริง 
แทนั้น. 
             พระนามวา    คถาคโต    เพราะทรงตรัสแตความจริงแท    เปน 
อยางไรขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนปราชิตบัลลังกใตโพธิ- 
มณฑล  ในเวลากลางคืนทรงยํ่ายียอดมารท้ัง  ๔   แลวตรัสรูพระสัมมา- 
สัมโพธิญาณอยางยอดเยี่ยม,   และขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพ- 
๑.  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔.  
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พาน     ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ     ในระหวางตนสาละคูในเวลา   
กลางคืน,   และขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส    สุตตะ   เคยยะ   ฯลฯ 
เวทัลละในปฐมโพธิกาลบบาง   ในมัชฌิมโพธิกาลบาง  ในปจฉิมโพธิกาล 
บาง  ในเวลาประมาณ  ๔๕  ป  ในระหวางนี้,   ทั้งหมดนั้น  ทั้งโดยอรรถ 
ทั้งโดยพยัญชนะ   ไมมีโทษ   ไมควรติเตียน  ไมหยอน ไมยิ่ง  บริบูรณ 
ดวยอาการท้ังปวง   ถอนความมัวเมา  ราคะ   โทสะ   โมหะ,  ไมมีความ 
ผิดพลาด   แมเพียงปลายขนสัตวในคําสอนนั้น,   ทั้งหมดน้ันเปนความ   
จริงแท  ดุจประทับดวยดวงตราดวงเดียว,   ดุจตวงดวยทะนานเดียว  และ  
ดุจชั่งดวยตราชั่งอันเดียว.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ดูกอนจุนทะ  ขอท่ีตถาคตตรัสรูสัมมาสัม- 
             โพธิญาณอันยอดเยี่ยม   ในเวลากลางคืน,    และ 
             ขอท่ีตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานใน 
             เวลากลางคืน,      ขอท่ีตถาคตกลาวชี้แจงแสดงใน 
             ระหวางน้ี   ทั้งหมดน้ันเปนความจริงแททีเดียว,  ไม 
             เปนอยางอื่น  เพราะฉะนั้น   บัณฑิตจึงขนานพระ- 
             นามวา  ตถาคต๑. 
             คต   ศัพทในบทน้ี   มีอรรถวาคําพูด   พระนามวา   ตถาคต 
เพราะตรัสอยางนั้นดวยประการฉะนี้. 
๑. ที. ปา. ๑๑/๑๒๐.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 571 

        อีกอยางหนึ่ง  คําพูด  ชื่อวา  อาคท,  อธิบายวา  การกลาว.   
คํากลาวของพระตถาคตเปนความจริงไมเปลี่ยนแปลง   เพราะแผล    ท 
เปน ต  จึงเปน   ตถาคโต   ฉะน้ัน   พึงทราบสําเร็จในอรรถน้ี 
ดวยประการฉะน้ี.  
           พระนามวา    ตถาคโต    เพราะกระทําเหมือนอยางนั้น    เปน 
อยางไร ?  จริงอยู  กายของพระผูมีพระภาคเจายอมคลอยตามวาจา,  วาจา 
ยอมคลอยตามกาย,   เพราะฉะนั้น    จึงมีวา    พูดอยางใด     ทําอยางนั้น, 
และทําอยางใด  พูดอยางนั้น.   อธิบายวา  วาจาของพระผูมีพระภาคนั้น 
เปนอยางนี้   ฉันใด,   แมกายก็เปนไปฉันนั้น.     อน่ึง     พระนามวา 
ตถาคโต    เพราะกายเปนอยางใด,    แมวาจาก็เปนไปอยางนั้น.    ดวย 
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตพูดอยางใด 
         ทําอยางน้ัน,  ทําอยางใด  พูดอยางน้ัน.   ดวยเหตุ 
         ที่ตถาคตพูดอยางใด     ทําอยางนั้น,      ทําอยางใด 
         พูดอยางน้ัน   บัณฑิตจึงขนานพระนามวา   ตถาคต๑. 
         พระนามวา   ตถาคต   เพราะทําอยางนั้น   ดวยประการฉะน้ี. 
         พระนามวา  ตถาคโต  ดวยอรรถวาครอบงําน้ัน   เปนอยางไร ? 
พระตถาคตทรงทําท่ีสุด   เบื้องบนถึงภวัคคพรหม   เบื้องลางถึงอเวจีแลว 
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓.  
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ทรงครอบงําสรรพสัตวในโลกธาตุอันหาประมาณมิได     ในเบ้ืองขวาง 
ดวยศีล   สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสนะ.    พระตถาคตนั้น 
ไมมีการชั่งหรือการคาดคะเน,     พระตถาคตไมมีผูเปรียบ     ไมมีผูควร   
เทียบได    เปนผูยอดเยี่ยม   เปนราชายิ่งกวาราชา    เปนเทวดายิ่งกวา 
เทวดา   เปนสักกะยิ่งกวาสักกะ   เปนพรหมยิ่งกวาพรหม.   ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตเปนผูยิ่งใหญ 
           ฯลฯ  ผูครอบงํา   เปนผูเห็นโดยถองแท    เปนผูยัง 
           สัตวใหอยูในอํานาจ เพราะฉะน้ัน  บณัฑิตจึงขนาน 
           พระนามวา   ตถาคต๑. 
           ในบทน้ันพึงทราบบทสําเร็จดังตอไปนี้,   พระตถาคตพระนามวา 
อคโท   เปนดุจหมอยาผูวิเศษ.     ในบาลีวา   นั่นเปนใคร ?   มีความ 
งดงามดวยเทศนาและเปนผูสําเร็จแลวดวยบุญ.   ดวยเหตุนั้นพระ- 
ตถาคตจึงมีอานุภาพมาก  ยอมครอบงําลัทธิของผูอ่ืนทั้งหมด   และโลก  
กับทั้งเทวโลกไดดุจหมองูยอมปราบงูไดดวยยาวิเศษฉะน้ัน.   ดวยเหตุนี้ 
พระตถาคตเปน   อคโท    สําเร็จดวยความงามแหงเทศนา   และสําเร็จ 
ดวยบุญเปนความจริงแท      ไมเปลี่ยนแปลงในการครอบงําโลกทั้งปวง 
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓.  
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เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา  พระนามวา  ตถาโต  เพราะแผลง ท เปน   
ต.    พระนามวา   ตถาคต   ดวยอรรถวา   ครอบงํา   ดวยประการฉะน้ี. 
          อีกอยางหน่ึง     พระนามวา  ตถาคต   เพราะอรรถวา   ดาํเนินไป 
แลวดวยความจริงแทบาง.   พระนามวา  ตถาคต เพราะอรรถวา ดําเนิน 
ไปสูความจริงแทบาง.   บทวา  คโต  มีความวา  กาวลงแลว  ลวงไปแลว 
บรรลุแลว   ดําเนินไปแลว. 
          ในบทเหลาน้ัน  พระตถาคต   พระนามวา  ตถาคโต    เพราะ 
อรรถวา  กาวลงสูโลกทั้งส้ินดวยความจริงแท คือ ตีรณปริญญา,  พระ- 
นามวา    ตถาคโต     เพราะอรรถวา   ลวงไปแลวซ่ึงเหตุใหเกิดโลกดวย 
ความจริงแท  คือ  ปหานปริญญา,     พระนามวา   ตถาคโต    เพราะ 
อรรถวา   บรรลุความดับโลกดวยความจริงแท  คือ  สัจฉิกิริยา,   พระ-  
นามวา    ตถาคโต     เพราะอรรถวา   ดําเนินไปแลวสูความจริงแท   คือ 
โลกนิโรธคามินีปฏิปทา - ปฏิปทาใหถงึความดับโลก. 
          ดวยเหตุนั้นคําใดท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 
                  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โลกอันตถาคตตรัสรู 
          แลว, ตถาคตพรากจากโลกแลว.  เหตุใหเกิดโลก 
          ตถาคตตรัสรูแลว      ตถาคตไดละเหตุใหเกิดโลก 
          แลว.   ความดับโลกตถาคตตรัสรูแลว,    ตถาคตทํา 
          ใหแจงการดับโลกแลว.      ปฏิปทาใหถึงความดับ  
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             โลก  ตถาคตตรัสรูแลว,   ตถาคตทําใหเกิดปฏิปทา   
             ใหถึงความดับโลกแลว. 
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย รูปที่เห็นดวยจักษุ ฯลฯ 
             ธรรมที่รูดวยใจ   ของโลกพรอมดวยเทวโลกท้ังหมด 
             นั้น   ตถาคตตรัสรูแลว.  เพราะฉะน้ัน   บณัฑิตจึง 
             ขนานนามวา   ตถาคต.๑  
             พึงทราบความของคําน้ันแมอยางนี้. 
             อน่ึง  บทนี้ก็เปนเพียงมุขในการแสดงความเปนตถาคตของพระ- 
ตถาคตนั่นเอง.   อน่ึง  พระตถาคตทานนั้น พึงพรรณนาความเปนตถาคต 
ของพระตถาคตไดโดยอาการท้ังปวง.     ก็เพราะพระพุทธเจาท้ังปวงเปน 
ผูเหมาะสมแมดวยคุณของพระตถาคต,   ฉะน้ันพระสารีบุตร   จึงกลาววา 
ตถาคตาน   ดวยสามารถของพระพุทธเจาท้ังหมด. 
             บทวา   อรหนฺตาน    ความวา  พระตถาคตเปน   พระอรหันต 
เพราะทรงไกลจากกิเลสทั้งหลาย,   เพราะขจัดขาศึกและซี่ลอแหงจัก  
ทั้งหลาย.     เพราะเปนผูควรแกปจจัยเปนตน,    เพราะไมมีความลับใน 
การทําบาป.   จริงอยู  พระตถาคตน้ันเปนผูไกล   คือต้ังอยูไกลแสนไกล 
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓.  
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จากกิเลสทั้งปวง    พระนามวา   อรห   เพราะทรงละกิเลส  พรอมดวย 
วาสนาดวยมรรค   บัณฑิตกลาวคําวา   อรห  ไว ๕ นัย   นัยที่ ๑ วา 
             โส  ตโต  อารกา   นาม    ยสฺส  เยนาสมงฺคิตา 
             อสมงฺคี  จ  โทเสหิ         นาโถ  เตนารห  มโต. 
                     พระตถาคตเจาผูเปนนาถะ     ไมถกูกิเลส    
             กลุมรุม  และไมประกอบดวยโทษ คือ วาสนาทั้ง- 
             หลาย  ชื่อวาทรงไกลจากกิเลส และโทษเหลาน้ัน 
             เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตจึงกลาววา   อรห  เปนพระ- 
             อรหนัต. 
             อน่ึง   พระตถาคตเจาทรงกําจัดขาศึก    คือกิเลสเหลาน้ัน  ดวย 
มรรค   เพราะเหตุนั้น   บัณฑิตจึงขนานพระนามวา   อรห   เพราะทรง 
กําจัดขาศึก   คือกิเลสทั้งหลายบาง. 
             ยสฺม   ราคาทิสงฺขาตา      สพฺเพป   อรโย  หตา 
             ปฺญาสตฺเถน  นาเถน     ตสฺมาป  อรห  มโต. 
                    เพราะพระนาถะ   ทรงกําจัดขาศึก  คือ กิเลส 
              มรรคเปนตน  แมทั้งหมดดวยศัสตรา คือ  ปญญา 
              เพราะฉะนั้น  บัณฑิตจึงทราบวา  อรห  เปนพระ-  
              อรหันต.  
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           อน่ึง สังสารจักร -  ลอ คือ สงสาร มีดุมสําเร็จดวยอวิชชา และ 
ภวตัณหา  มีเครื่องตกแตง คือ บุญเปนตน  เปนซี่ลอ  มีชราและมรณะ 
เปนกงเจาะสอดไวดวยเพลา  คือ  เหตุเกิดอาสวะ    ประกอบในรถ   คือ 
ภพ ๓ เปนไปโดยกาลอันไมมีเบื้องตน,     พระตถาคตประดิษฐานบน 
แผนดิน คือ ศีล  ดวยพระบาท  คือ  วีรยิะ ณ  โพธิมณฑล    ทรงถือขวาน  
คือ ญาณ   กระทํากรรมใหสิ้นไปดวยพระหัตถ คือ ศรัทธา    แลวทรง 
กําจัดซี่ลอท้ังหมดแหงสังขารจักรนั้น    เพราะเหตุนั้น   จึงทรงพระนาม   
วา   อรห  เปน พระอรหนัต เพราะกําจัดซี่ลอท้ังหลายนี้เปนนัยที่  ๒. 
บัณฑิตกลาวนัยที่ ๓ วา 
           อรา  สสารจกฺกสฺส   หตา  าณาสินา  ยโต 
           โลกนาเถน  เตเนส   อรหนฺติ  ปวุจฺจติ. 
                  เพราะพระโลกนาถทรงกําจัดซี่ลอแหงสังสาร- 
           จักรดวยดาบ คือ ญาณ,  เพราะเหตุนั้น พระโลก- 
           นาถนั้น  บัณฑิตจึงขนานพระนามวา   อรห  เปน 
           พระอรหันต. 
            อน่ึง  พระตถาคต   เพราะเปนผูควรของทําบุญอยางเลิศ  จึงควร 
รับปจจัยมีจีวรเปนตน  และการบูชาวิเศษ.   ก็ดวยเหตุนั้นแล  เม่ือพระ- 
ตถาคตอุบัติแลว    เทวดาและมนุษยผูมีมีศักดิ์ใหญพวกใดพวกหนึ่ง    จะ  
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ไมทําการบูชาในที่อ่ืนเลย.   เปนความจริงดังน้ัน   สหัมบดีพรหม ยอม 
บูชาพระตถาคตดวยพวงแกว   ประมาณเทาภูเขาสิเนรุ.  เทวดาเหลาอ่ืน 
และมนุษยทั้งหลาย    มีพระเจาพิมพิสารและพระเจาโกศลเปนตน  ยอม 
บูชาตามกําลัง.  
           อน่ึง  พระเจาอโศกมหาราชทรงสละทรัพย ๙๖ โกฏ ิอุทิศพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแมเสด็จปรินิพพานแลว   และสรางวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง 
ไวในชมพูทวีปทั้งสิ้น.   จะพูดไปทําไมถึงการบูชาวิเศษอยางอ่ืน.  เพราะ   
เหตุนั้น  พระตถาคตจึงทรงพระนามวา  อรห เปนพระอรหันต   เพราะ 
สมควรแกปจจัยเปนตน. บัณฑิตกลาวนัยที่  ๔ วา 
                 ปูชาวิเสส  สห   ปจฺจเยห ิ
                 ยสฺมา   อย  อรหติ  โลกนาโถ, 
                 อตฺถานุรูป   อรหนฺติ  โลเก 
                 ตสฺมา  ชิโน  อรหติ  นามเมต. 
                 เพราพระโลกนาถน้ี      สมควรรับการบูชา 
          วิเศษพรอมดวยปจจัยท้ังหลาย,    ฉะนั้นพระชินะ  
          จึงสมควรทรงพระนามวา   อรห   เปนพระอรหันต 
          อันเหมาะสมแกอรรถะ.  
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            อน่ึง   พระตถาคตน้ันไมวาในกาลไหนๆ ไมทรงทําเหมือนอยาง 
ที่คนพาลท้ังหลายพวกใดพวกหนึ่ง  สําคัญตนวาเปนบัณฑิต ทําบาปใน 
ที่ลับดวยเกรงวาจะไมไดรับการสรรเสริญ   เพราะเหตุนั้น   พระตถาคต 
จึงเปนพระอรหันต  เพราะไมมีความลับในการทําบาป.    บัณฑิตกลาว 
นัยที่  ๕ วา    
            ยสฺมา  นตฺถิ   รโห       นามปาปกมฺเมสุ  ตาทิโน 
            รหาภาเวน  เตเนส        อรห  อิติ  วิสฺสุโต. 
                    ข้ึนชื่อวาความลับในบาปกรรมมิไดมแีกพระ- 
            ตถาคตผูมั่นคง      เพราะเหตุนั้น  พระตถาคตน้ัน 
            จึงปรากฏพระนามวา  อรห  เปนพระอรหันต  เพราะ  
            ไมมคีวามลับ. 
            ทานกลาวสรุปความท้ังหมดไวอยางนี้วา 
            อารกตฺตา  หตตฺตา  จ      กิเลสารีน โส  มุน ิ
            หตสสารจกฺกาโร             ปจฺจยาทีน  จารโห, 
            น  รโห  กโรติ  ป ปานิ      อรห  เตน  วุจฺจติ. 
                  พระมุนีนั้น  เพราะทรงเปนผูไกลจากกิเลส  ๑ 
            เพราะกําจัดขาศึก  คือกิเลส ๑  เพราะหักซี่ลอ คือ 
            สังสารจักร  ๑   ทรงสมควรแกปจจัยเปนตน  ๑  
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        เพราะไมทรงทําบาปในที่ลับ  ๑  เพราะเหตุนั้น 
        บณัฑิตจึงขนานพระนามวา  อรห  เปนพระอรหันต. 
        ก็เพราะพระพุทธเจาทั้งปวง  เปนผูเหมาะสม  แมดวยคุณของ 
พระอรหันต  ฉะนั้น  พระสารีบุตรจึงกลาววา  อรหนฺตาน  ดวยสามารถ 
แหงพระพุทธเจาท้ังปวง.    
        บทวา  สมฺมาสมฺพุทธฺาน  ความวา  ชื่อวา  สมมฺาสมฺพุทฺโธ 
เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบและดวยพระองคเอง.  เปนความจริง 
อยางนั้น  พระสัมมาสัมพุทธะตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบดวยพระองค 
เอง  คือท่ีทรงพระนามวา  พุทธะ  เพราะทรงรูยิ่งธรรมที่ควรรู,  เพราะ 
ทรงกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู,  เพราะทรงละธรรมที่ควรละ, เพราะ 
ทรงทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจง,  เพราะเจริญธรรมท่ีควรเจริญ. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
        อภิฺเยฺย  อภิฺาต     ภาเวตพฺพฺจ  ภาวิต 
        ปาหาตพฺพ  ปหีน  เม       ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ  พฺราหฺมณ.๑ 

              ดูกอนพราหมณ  สิ่งท่ีควรรูยิง่  เราไดรูยิ่งแลว 
        สิ่งท่ีควรเจริญ  เราไดเจริญแลว  และสิ่งท่ีควรละ 
        เราไดละแลว,  เพราะฉะน้ัน  เราจึงเปน  พุทธะ. 
๑. ม. ม. ๑๓/๖๐๙.  
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          อีกอยางหน่ึง  พึงทราบวา  พระสัมมาสัมพุทธะตรัสรูธรรมท้ังปวง 
โดยชอบ   และดวยพระองคเอง    แมดวยการยกบทหนึ่ง ๆ  ข้ีนอยางนี้วา 
จักษุ  เปน ทุกขสัจจะ,   ปุริมตัณหาอันทําจักษุนั้นใหเกิดข้ึนโดยเปน 
เหตุ  เปน สมุทยสัจจะ,     ความท่ีทุกขสัจจะและสมุทยสัจจะท้ัง  ๒ 
เปนไปไมได   เปน  นิโรธสัจจะ,     ปฏิปทาอันรูทั่วถึงการดับ   เปน   
มรรคสัจจะ.  ในโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  และกาย   กม็ีนัยนี้. 
          โดยนัยนี้แล  พึงประกอบอายตนะ ๖ มีรูปเปนตน,  กองวิญ-  
ฌาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเปนตน, ผัสสะ ๖ มีจักขุสัมผัสสะเปนตน,  เวทนา 
๖  มีจักขุสัมผัสสขาเวทนาเปนตน,   สัญญา  ๖  มรีปูสัญญาเปนตน, 
เจตนา ๖ มีรปูสัญเจตนาเปนตน,      กองตัณหา ๖ มีรูปตัณหาเปนตน, 
วิตก ๖ มีรูปวิตกเปนตน, วิจาร ๖ มีรปูวิจารเปนตน,   ขันธ  ๕  มีรูป- 
ขันธเปนตน.    กสิณ  ๑๐,     อนุสติ ๑๐,    สัญญา ๑๐  ดวยสามารถ 
อุทธุมาตกสัญญา - ความสําคัญศพที่ข้ึนอืดเปนตน,   อาการ ๓๒ มีผม 
เปนตน,  อายตนะ ๑๒   ธาตุ  ๑๘,  ภพ ๙ มีกามภพเปนตน,   ฌาน ๔ 
มีปฐมฌานเปนตน, อัปปมัญญา ๔ มีเมตตาภาวนาเปนตน,  อรูปสมาบัติ 
๔,  และองคปฏิจจสมุปบาทมีชรามรณะเปนตน โดยปฏิโลม,  มีอวิชชา 
เปนตน  โดยอนุโลมเขาดวยกัน. 
         พึงทราบการประกอบบท ๆ หน่ึงดังตอไปน้ี   พระสัมมาสัมพุทธ- 
เจาตรัสรู    ตรัสรูยิ่ง    แทงตลอดธรรมท้ังปวงโดยชอบดวยพระองคเอง  
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ดวยการยกบทหน่ึง ๆ ข้ึนอยางนี้วา ชรามรณะเปน  ทุกขสัจจะ,  ชาติ 
เปน  สมุทยสัจจะ,  การออกไปท้ังสองอยางนั้นเปน  นิโรธสัจจะ, 
ปฏิปทาอันรูทั่วถึงการดับเปน  มรรคสจัจะ.   
        ยังมีสิ่งท่ีควรแนะนําอยางใดอยางหน่ึงอีก,  พระสัมมาสัมพุทธ- 
เจา  พระนามวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เพราะตรัสรูสิ่งท้ังปวงโดยชอบดวย 
พระองคเอง  ดวย  วิโมกขันติกญาณ - ญาณอันเปนที่สุดแหงความ 
หลุดพน.  วิภาคญาณของสัมมาสัมพุทธะนั้นจักมีแจงขางหนา.  ก็เพราะ 
พระพุทธเจาทั้งปวงเหมาะสม  แมดวยคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ฉะน้ันพระสารีบุตรจึงกลาววา  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  ดวยสามารถแหง 
พระพุทธเจาทั้งหลาย. 
        ๘๗ - ๘๘]  บัดนี ้ เพ่ือแยกแสดงศีลอยางหนึ่ง ๆ ออกเปน  ๕ 
สวนในศีล ๒ หมวด  คือ  ปริยันตปาริสุทธิศีล  -  ศีลบริสุทธิม์ีที่สุด  ๑ 
อปริยันตปาริสุทธิศีล - ศีลบริสุทธิ์ไมมีที่สุด ๑ พระสารีบุตรจึงกลาว 
บทมีอาทิวา  อตฺถิ  สีล  ปริยนฺต, อตฺถิ สีล  อปริยนฺต  ศีลมีที ่
สุดก็มี,  ศีลไมมีที่สุดก็มี.  ก็ในศีล  ๒  อยางนั้น  ไมมีความตางกันอยาง 
นั้นในศีล ๓  อยาง. 
        ในบทเหลาน้ันบทวา  ลาภปริยนฺต - ศีลมีที่สดุเพราะลาภ  คือ 
ชื่อวา  ลาภปริยนฺต  เพราะศีลมีที่สุด  คือขาดเพราะลาภ.  แมบทที่ 
เหลือก็อยางนี้.  
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         ในบทวา  ยโส  นี ้ ไดแก  บริวาร.  บทวา  อธิ  คือ ในโลกน้ี. 
บทวา  เอกจฺโจ  คือ  คนหนึ่ง.    
          บทวา   ลาภเหตุ - เพราะเหตุแหงลาภ  คือ ลาภนั่นแลเปนเหตุ, 
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาว ลาภเหตุโต - เพราะเหตุแหงลาภ.  บทนี้เปน 
ปญจมีวิภัตติลงในอรรถวา  เหตุ.     บทวา  ลาภปจฺจยา   ลาภการณา 
เปนไวพจนของบทวา  ลาภเหตุนั้นนั่นแล.   ความจริงผลน้ันยอมมาถึง 
เพราะอาศัยเหตุนั่นแล   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปจฺจโย,    และ 
เหตุทําใหเกิดผล  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   การณ.   บทวา  ยถา- 
สมาทินฺน - ตามท่ีตนสมาทาน  ไดแก  ลวง   คือประพฤติลวงสิกขาบท 
ที่ตนสมาทาน   คือถือไวแลว. 
          บทวา  เอวรูปานิ  คือ  มีสภาพอยางนี้,  อธิบายวา  มีประการ 
ดังกลาวแลว. 
          บทวา  สีลานิ คือ  จะเปนศีลของคฤหัสถก็ตาม ศีลของบรรพ- 
ชิตก็ตาม,   ศีลหน่ึงขอในขอตนหรือขอสุดทายขาด  ชื่อวา ขณฑฺานิ- 
ศีลขาด  ดุจผาสาฎกขาดในท่ีสุด. 
           ศีลขอหนึ่งขาดในทามกลาง ชื่อวา  ฉิทฺทานิ - ศีลทะลุ  ดุจผา 
สาฎกลูกเจาะในทามกลาง.   
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          ศลีขอสองหรือขอสามขาดไปตามลําดับ  ชือ่วา  สพลานิ - ศีล 
ดาง   ดุจแมโคมีสีที่ตัวอยางใดอยางหน่ึง   มีดําและแดงเปนตน   โดยมีส ี
ไมเหมือนกันมีสัณฐานยาวและกลมเปนตน   ต้ังข้ึนที่หลังหรือท่ีทอง.   
          ศลีขอหนึ่งๆ ในระหวาง ๆ ขาด  ชื่อวา  กมมฺาสานิ - ศีลพรอม 
ดุจแมโคมีสีเปนจุด  ๆ  ไมเหมือนกันในระหวาง ๆ.  
            ศลีแมทั้งหมด ชื่อวาขาด  ทะลุ  ดาง พรอย  เพราะเมถุนสังโยค 
- การประกอบพรอมดวยเมถุน  ๗   อยาง   และเพราะถูกธรรมลามกมี 
โกรธและผูกโกรธไวเปนตน   ทําลายเสีย. 
            ศลีเหลาน้ัน  ชื่อวา  น  ภุชิสฺสานานิ - ไมเปนไทย โดยไมปลอย 
ใหเปนไทย   เพราะเปนทาสแหงตัณหา. 
            ศลีทัง้หลาย ชื่อวา  น  วิฺุปฺปสฏานิ - อันวิญูชนไมสรร- 
เสริญ  เพราะวิญูชนมีพระพุทธเจาเปนตน  ไมสรรเสริญ. 
            ชื่อวา   ปรามฏานิ   เพราะตัณหาและทิฏฐิจับตองแลว,    หรือ 
เพราะใคร ๆ สามารถจะจับไดวา   นี้เปนโทษในศีลของทาน. 
            อีกอยางหน่ึง    ชือ่วา  อสมาธสิวตฺตนิกานิ -  ไมเปนไปเพ่ือ 
สมาธิ     เพราะไมพึงทําใหมรรคสมาธิหรือผลสมาธิเปนไปได.    ปาฐะวา 
น สมาธิสวตฺตนิกานิ  ดังนี้บาง  ความอยางเดียวกัน.  
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            สวนอาจารยบางพวกพรรณนาความไวอยางนี้วา  ชื่อวา  ขณฺฑาน ิ
เพราะไมเปนที่ต้ังแหงกุศลธรรมท้ังหลาย,   แมชื่อวา  ฉิทฺทานิ  ก็อยาง 
นั้น.    ชื่อวา  สพลานิ  เพราะมีสีตาง ๆ กัน,  แมชื่อวา   กมมฺาสานิ   
ก็อยางนั้น.   ชื่อวา   น  ภชุิสฺสานิ   เพราะถึงความเปนทาสของตัณหา. 
ชื่อวา น วิฺุปฺปสฏานิ  เพราะถูกผูฉลาดติเตียน.  ชื่อวา ปรามฏ- 
ฐานิ   เพราะถูกตัณหาจับตอง.    ชื่อวา   อสมาธิสวตฺตนิกานิ  เพราะ 
เปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน.  
          บทวา  น  อวิปฺปฏสิารวตฺถุกานิ - เปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน 
ความวา   เปนที่ต้ังแหงความไมเดือดรอนหามิได    เพราะนํามาซึ่งความ 
เดือดรอน. 
          บทวา   น  ปามุชฺชวตฺถุกานิ -  ไมเปนที่ต้ังแหงความปราโมทย 
ความวา  ไมเปนที่ต้ังแหงปติอยางออนอันไมเกิดความเดือดรอน  เพราะ 
ไมนําปติอยางออนน้ันมา.   แมในบททีเ่หลือก็พึงประกอบอยางนี้. 
          บทวา   น  ปติวตฺถุกานิ - ไมเปนที่ต้ังแหงปติ  ความวา ไมเปน 
ที่ต้ังแหงปติอยางแรงอันเกิดแตปติอยางออน. 
          บทวา   น ปสฺสทฺธิวตฺถุกานิ - ไมเปนที่ต้ังแหงความระงับ 
ความวาไมเปนที่ต้ังแหงความระงับกายและจิตอันเกิดแตปติอยางแรง 
          บทวา  น  สุขวตฺถุกานิ - ไมเปนที่ต้ังแหงความสุข    ความวา 
ไมเปนที่ต้ังแหงความสุขทางกายและทางใจอันเกิดแตความสงบ.  
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            บทวา  น   สมาธิวตฺถุกานิ - ไมเปนที่ต้ังแหงสมาธิ   ความวา   
ไมเปนที่ต้ังแหงสมาธิอันเกิดแตความสุข.  
            บทวา  น  ยถาภูตญาณทสฺสนวตฺถุกานิ -  ไมเปนที่ต้ังแหง 
ยถาภูตญาณทัสนะ   ความวา    ไมเปนที่ต้ังแหงยถาภูตญาณทัสนะอัน 
เปนปทัฏฐานแหงสมาธิ.  
            ในบทมีอาทิวา  น  เอกนฺตนิพฺพิทาย - ไมเปนไปเพ่ือความเบื่อ 
หนายโดยสวนเดียว   พึงนํา  น  อักษรมาประกอบแมในบทที่เหลือโดย 
นัยมีอาทิวา   น  วิราคาย - ไมเปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด. 
            อีกอยางหน่ึง   ปาฐะมี     น  อักษรในบทมีอาทิวา  น   วิราคาย. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา  เอภนฺตนิพฺพิทาย   พึงทราบความเชื่อม  
วา ศีลทั้งหลายยอมไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนายในวัฏฏะโดยสวนเดียว. 
แมในบทที่เหลือก็พึงประกอบอยางนี้. 
            บทวา   วิราคาย  คือ   เพ่ือความคลายกําหนัดในวัฏฏะ. 
            บทวา   นิโรธาย   คือ   เพ่ือความดับแหงวัฏฏะ. 
            บทวา   อุปสมาย  คือ เพ่ือความสงบแหงวัฏฏะดวยความไมเกิด  
อีกแหงวัฏฏะท่ีดับแลว. 
            บทวา  อภิฺาย  คือ  เพ่ือความรูยิ่งแหงวัฏฏะ.  
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            บทวา  สมฺโพธาย - เพ่ือความตรัสรู คือ เพ่ือความต่ืนจากวัฏฏะ 
โดยปราศจากการหลับ    คือกิเลส.   
            บทวา  นิพฺพานาย  คือ  เพ่ือนิพพานอันเปนอมตะ. 
            บทวา  ยถาสมาทินฺน  สิกขฺาปท  วีติกฺกมาย - เพ่ือลวงสิกขา- 
บทตามท่ีตนสมาทานไว       ในบทนี้ทานประกอบเปนทุติยาวิภัตติดวย 
วิภัตติวิปลาส.  
            บทวา  จิตฺตมฺป  น  อุปฺปาเทติ  แมความคิดก็ใชใหเกิดข้ึน 
ทานกลาวเพ่ือแสดงความท่ีศีลบริสุทธิอ์อยางยิ่ง      ดวยความบริสุทธิ์แหง 
จิตตุปบาท.  ศีลมิใชขาดไปดวยเพียงจิตตุปบาท. 
            บทวา  กึ  โส  วีติกฺกมิสฺสติ  เขาจักลวงสิกขาบทไดอยางไรเลา 
คือเขาจักทําการลวงเพ่ืออะไร,  อธิบายวา  เขาจักไมทําการลวงนั่นเอง. 
            บทมอีาทิวา  อขณฺฑานิ  พึงทราบโดยนัยตรงกันขามดังที่กลาว 
แลวในหนหลัง.     ปาฐะวา  น  ขณฺฑานิ  บาง.      ในบทมีอาทิวา 
เอกนฺตนิพฺพิทาย     พึงประกอบโดยนัยมีอาทิวา   เอกนฺเตน   วฏเฏ  
นิพฺพินฺทนตฺถาย   เพ่ือความเบ่ือหนายในวัฏฏะโดยสวนเดียว. 
            อน่ึง  ในบทเหลาน้ี   บทวา  นพฺิพิทาย  ไดแก   วิปสสนา. 
            บทวา   วิราคาย  ไดแก   มรรค. 
            บทวา  นิโรธาย  อุปสมาย  ไดแก  นิพพาน.  
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        บทวา อภิฺาย สมโฺพธาย ไดแก มรรค. 
        บทวา นิพฺพานาย ไดแก นิพพาน เทาน้ัน. พึงทราบกถา 
ที่ยังไมชัดอยางนี้วา ทานกลาววา วิปสสนาในฐานะ ๑,  มรรคใน   
ฐานะ ๒,  นิพพานในฐานะ ๓.    แตโดยปริยายบทท้ังหมดเหลาน้ีเปน 
ไวพจนของมรรคบาง เปนไวพจนของนิพพานบาง.          
        ๘๙]  บดันี้ พระสากรีบุตรครั้นแสดงประเภทของศีลที่มีอยูดวย 
มีที่สุดและไมมีที่สุดแลว เพ่ือแสดงประเภทของศีลโดยสัมปยตุดวย 
ธรรม ดวยชาติ ดวยปจจัยตอไป จึงกลาวบทมีอาทิวา กิ สีล-อะไร 
เปนศีลดังน้ี. 
        ในบทเหลาน้ัน ชื่อวา สมุฏาน เพราะมีวิเคราะหวาศีลเปน 
เหตุต้ังข้ึน. บทนี้เปนชื่อของปจจัย. ชื่อวา สมุฏาน เพราะมี 
วิเคราะหวาศีลมีอะไรเปนมุฏฐาน. ชื่อวากติธมฺมสโมธาน เพราะ 
มีวิเคราะหวาศีลเปนที่ประชุมที่ประมวลแหงธรรมอะไร. 
        บทวา เจตนา สีล-เจตนาเปนศีล ความวา เจตนาของผู 
เวนจากปาณาติบาตเปนตน หรือของผูบําเพ็ญวัตรปฏิบัติ. 
        บทวา เจตสิก สีล-เจตสิกเปนศีล ความวา การเวนของ 
ผูเวนจากปาณาติบาตเปนตน. อีกอยางหน่ึง เจตนาชื่อวาเปนศีล ได 
แก เจตนาในกรรมบถ ๗ ของผูเวนจากปาณาติบาตเปนตน. เจตสิก 
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ชื่อวาเปนศีล  ไดแก   ธรรม   คือ  อนภิชฌาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิที่  
ทานกลาวไว   โดยนัยมีอาทิวา  อภิชฺฌ  โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน 
เจตสา  วิหรติ๑ - ภิกษุละอภิชฌาในโลก   มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู.   
          ในบทวา  สรโร   สลี   ความสํารวมเปนศีลนี้    พึงทราบความ 
สํารวมมี  ๕  อยาง  คือ  ปาติโมกขสังวร - ความสํารวมในปาติโมกข ๑ 
สติสังวร - ความสํารวมในสติ ๑   ญาณสังวร - ความสํารวมในญาณ 
๑  ขันติสังวร - ความสํารวมในขันติ ๑   วรีิยสังวร - ความสํารวมใน  
ความเพียร  ๑.  
           ในความสํารวม ๕ อยางนั้นภิกษุเขาถึง     เขาถึงเสมอดวยความ 
สํารวมในปาติโมกขนี้   นีช้ื่อวา   ปาติโมกขสังวร.๒   ภิกษุรักษาจักขุน- 
ทรีย,  ถึงความสํารวมในจักขุนทรียนี้   ชื่อวา  สติสังวร.๓ 

            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
            ยานิ  โสตานิ  โลกสฺมึ       สติ  เตส  นิวารณ 
            โสตาน  สวร  พฺรมูิ          ปฺาเยเต  ปถิยฺยเร.๔  
                  ดูกอนอชิตะ     สติเปนเครื่องหามกระแสใน 
            โลก  เรากลาวการสํารวมกระแสเหลาน้ัน  บัณฑิต 
            พึงปดกั้นกระแสเหลาน้ีดวยปญญา. 
๑. ที. สี. ๙/๑๒๕.         ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒.    ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๕. 
๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๕.  
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             นี้ชื่อวา   ญาณสังวร.     แมการเฉพาะปจจัย    ก็ยอมเขาใน   
บทนี้ดวยเหมือนกัน.   ความสํารวมมาแลวโดยนัยมีอาทิวา  ขโม    โหติ 
สีตสฺส  อุณฺหสฺส๑ - ภิกษุเปนผูอดทนตอความหนาวความรอน   นี้ชื่อวา  
ขันติสังวร.   ความสํารวมมาแลวโดยนัยมีอาทิวา อุปปนฺน  กามวิตกฺก 
นาธิวาเสติ๒ - ภิกษุอดกลัน้กามวิตกท่ีเกิดข้ึน นี้ชื่อวา  วีริยสังวร.   
แมวาอาชีพบริสุทธิ์ก็รวมเขาในบทน้ีดวยเหมือนกัน. ความสํารวม ๕ อยาง 
นี้ดวยประการฉะน้ี, อน่ึง เจตนาเวนจากวัตถุที่มาถึงของกุลบุตร 
แมอาชีพบริสุทธิ์ก็รวมเขาในบทน้ีดวยเหมือนกัน. ความสํารวม ๕ อยาง   
 นี้ดวยประการฉะน้ี, อน่ึง  เจตนาเวนจากวัตถุที่มาถึงของกุลบุตร 
ผูกลัวบาป,   พึงทราบวาท้ังหมดน้ันเปน  สังวรศีล. 
           บทวา  อวีติกฺกโม  สีล-ความไมกาวลวงเปนศีล ไดแก  ความ 
ไมกาวลวงทางกายและทางวาจาของผูสมาทานศีล.    นี้เปนการแกปญหา 
วา กึ  สีล   อะไรเปนศีลไวเพียงนี้กอน. 
          ในการแกปญหาวา   กติ  สีลานิ - ศีลมีเทาไร   เพราะปกติของ 
สัตวทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ  ในโลก     ทานกลาววา   สีล     ไวในบทนี้วา 
กุสลสีล - กุศลเปนศีล  อกสุลสีล - อกุศลเปนศีล  อพฺยากตสีล  - 
อัพยากฤตเปนศีล,   อาจารยทั้งหลายกลาวหมายถึงศีลวา  นี้เปน สุขศีล 
- ความสุขเปนศีล    นี้เปน  ทุกขศีล - ความทุกขเปนศีล     นี้เปน 
กลหศีล - การทะเลาะกันเปนศีล  นี้เปน  มัณฑนศีล - การตบแตง 
เปนศีล.   ฉะน้ันโดยปริยายน้ัน  แม อกุสลศีล   ทานก็กลาววาเปนศีล 
๑. ม. มู.  ๑๒/๑๕.                  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๗.  
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ดวยการยกเอาความข้ึน    แตศีลที่ทานประสงคเอาในที่นี้ไมมีเพราะบาลี 
วา  สุตฺวาน  สวเร   ปฺา - ปญญาในการฟงแลวสํารวม   ดังน้ี. 
          อน่ึง เพราะจิตท่ีสัมปยุต   เปนสมุฏฐานของศีลอันเปนประเภท   
มีเจตนาเปนตน,  ฉะน้ันพระสารีบุตรจึงกลาวบทมีอาทิวา   กุสลจิตต- 
สมุฏาน  กสุลสีล - กุศลศีลมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน, 
           บทวา  สรรสโมธาน  สีล - ศีลเปนที่ประชุมแหงสังวร  ไดแก 
ขันธสัมปยุตดวยความสํารวม.   จริงอยู   ขันธเหลาน้ันมาพรอมกับดวย  
ความสํารวม  ทานจึงกลาววา  มิสฺสีภตูา - เปนสิ่งปนกัน  สวรสโมธาน- 
เปนที่ประชุมแหงสังวร.    แมศีลเปนที่ประชุมแหงการไมกาวลวง  ก็พึง 
ทราบอยางนี้. 
          บทวา  ตถาภาเว   ชาตเจตนา  สโมธาน  สีล - ศีลเปนที่ 
ประชุมแหงเจตนาอันเกิดในความเปนอยางนั้น  ไดแก   ขันธอันสัมปยุต 
ดวยเจตนาอันเกิดในความสํารวม   ในความไมกาวลวง.  อน่ึง  ทาน 
ประสงคเอาธรรมสัมปยตุดวยเจตนาน้ัน  ในเจตนาแมทั้ง ๓,  ฉะนั้นพึง 
ทราบวา  ทานไมชี้แจงศีลเปนที่ประชุมแหงเจตสิกไวตางหากกัน  เพราะ 
แมเจตสิกทานก็วิเคราะหดวยการประชุมแหงเจตนา.     ธรรมทัง้หลาย 
มีเจตนาเปนตน   ทานกลาววา   สีล  ไวในภายหลังแลว.  พึงทราบวา 
ทานกลาวติกะน้ีเพ่ือแสดงวา   ธรรมเหลาน้ันไมใชศีลอยางเดียว,   แม 
ธรรมสัมปยตุดวยศีลนั้นก็เปนศีลเหมือนกัน.  
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           บัดนี้   เพราะเจตนาและเจตสิกเปนอันไมกาวลวงสังวรดวยกัน, 
ฉะน้ันพระสารีบุตรเมื่อจะประกอบการไมกาวลวงสังวร  โดยลําดับทั่วไป 
ตลอดถึงอรหัตมรรค    จึงกลาวบทมีอาทิวา   ปาณาติปาต  สวรฏเน   
สีล,   อวีติกฺกมฏเน  สีล - ชื่อวาศีล  เพราะอรรถวาสํารวมและไม 
กาวลวงปาณาติบาตดังน้ี.    เพราะการเวนจากปาณาติบาตเปนตน  ยอม  
สํารวมส่ิงเปนขาศึกของตน ๆ         และยอมไมกาวลวงเปนขาศึกนั้น, 
ฉะน้ันชื่อวาศีล  เพราะอรรถวาสํารวม  เพราะอรรถวาไมกาวลวง เพราะ 
สํารวมและเพราะไมกาวลวง. 
          ในบทเหลาน้ันบทวา   ปาณาติปาต  สวรฏเน - ไดแก   ชื่อวา 
ศีล  เพราะอรรถวาปดปาณาติบาต. ศีลขอน้ันคืออะไร ?   คือ   ปาณา- 
ติปาตา  เวรมณี.  อนึ่ง  ปาณาติปาตา  เวรมณี  นัน้สํารวมศีลขอน้ัน 
ไมกาวลวงศีลนั้น  เพราะเหตุนั้น  ชื่อวา สีล  เพราะอรรถวาไมกาวลวง. 
ศีลขอ   อทินฺนาทาน  เวรมณี  เปนตน   พึงประกอบอนภิชฌาอัพยา- 
บาทและสัมมาทิฏฐิเขาดวยกัน. 
          ในบทมีอาทิวา  ปาณาติปาต  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้   การ 
ยังสัตวใหตกไปในอกุศลกรรมบถ  ๑๐ ชื่อวา  ปาณาติบาต,     ทาน 
อธิบายวา   การประหารสัตว   การฆาสัตว. 
           อนึ่ง ในบทวา  ปาโณ  นี้  โดยโวหาร  ไดแก  สัตว,  โดย 
ปรมัตถ  ไดแก   ชีวิตินทรีย.     สัตวมีชีวิตก็รูวามีชีวิต   เจตนาที่จะฆา  
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เปนไปในทวารใดทวารหน่ึง      แหงกายทวารและวจีทวาร    ต้ังความ   
พยายามในอันที่จะตัดชีวิตินทรีย  ชื่อวา   ปาณาติบาต.     บรรดาสัตว 
ทั้งหลาย   มสีัตวเดียรัจฉานเปนตนไมมีคุณ    ปาณาติบาตนั้น   ก็มีโทษ 
นอยในสัตวเล็ก ๆ,  มีโทษมากในสัตวใหญ.    เพราะเหตุไร ?  เพราะ 
ใชความพยายามมาก.   เพราะแมในการพยายามก็ตองใชเครื่องมือใหญ, 
ในมนุษยเปนตน  ผูมีคุณพึงทราบวา   ปาณาติบาตมีคุณนอยในมนุษยผู 
มีคุณนอย,  มีโทษมากในมนุษยผูมีคุณมาก.   เมื่อรางกายและคุณเสมอ 
กัน   ปาณาติบาตมีโทษนอย    เพราะกิเลสและความพยายามออน,  มี  
โทษมาก   เพราะกิเลสและความพยายามกลา. 
                  ปาณาติบาตน้ัน  มีองค  ๕  คือ  
                 ๑.  ปาโณ  สัตวมีชีวิต 
                 ๒.  ปาณสฺ ิตา  รูวาสัตวมีชีวิต 
                 ๓.  วธกจิตฺต  จิตคิดจะฆา 
                 ๔.  อุปกฺกโม  พยายามที่จะฆา 
                 ๕.  เตน มรณ   สัตวตายดวยความพยายามน้ัน. 
              การถือเอาของที่เขาไมใหเปน  อทินนาทาน,  ทานอธิบายการ 
นําของ ๆ คนอ่ืนไป  มีจิตคิดจะลัก  เปนหัวขโมย. 
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         ในบทเหลาน้ันบทวา  อทินฺน - ของท่ีเขาไมให  คือของที่คนอ่ืน 
หวงแหน.  คนอ่ืนไดรับของที่ตนทําตามความประสงค  เปนผูไมควรได   
รับอาชญา   และไมควรติเตียนในวัตถุใด,   เมื่อวัตถุนั้นคนอ่ืนหวงแหน 
ตนก็รูวาคนอ่ืนหวงแหน      เจตนาวาจะลักเปนไปในทวารใดทวารหนึ่ง 
แหงกายทวารและวจีทวาร     อันต้ังข้ึนดวยความพยายามท่ีจะถือเอาของ 
นั้น   ชื่อวา   อทินนาทาน.  อทินนาทานน้ันมีโทษนอย  ในของของ 
คนอ่ืนที่เลว,  มีโทษมากในของที่ประณีต.   เพราะเหตุไร ?  เพราะวัตถุ 
ประณีต.   เมื่อวัตถุเสมอกันมีโทษมากในวัตถุอันเปนของ   ของผูยิ่งดวย  
คุณ,   มีโทษนอยในวัตถุอันเปนของ   ของผูมีคุณเลวกวาผูยิ่งดวยคุณ 
นั้น ๆ หมายเอาวัตถุนั้น  ๆ มีคุณย่ิง. 
                 อทินนาทานน้ัน  มีองค  ๕  คือ 
                 ๑. ปรปริคฺคหิต - ของอันคนอ่ืนหวงแหน 
                 ๒. ปรปริคฺคหิตสฺ ิตา - รูวาคนอ่ืนหวงแหน 
                 ๓. เถยฺยจิตฺต - จิตคิดจะลัก 
                 ๔. อุปกฺกโม - พยายามที่จะลัก 
                 ๕. เตน  หรณ - นําไปดวยความพยายามน้ัน. 
          บทวา   กาเมส ุ  ไดแก  การประพฤติในเมถุน.   บทวา  มิจฺฉา- 
จาโร  ไดแก  ประพฤติลามกท่ีถูกติเตียนโดยสวนเดียว.   แตโดยลักษณะ  
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เจตนาที่จะกาวลวงฐานะหญิงท่ีไมควร   ถึงเปนไปในกายทวารโดยประ-    
สงคจะประพฤติชั่ว -  อสัทธรรม    ชื่อวา  กาเมสุ   มิจฉาจาร. 
         ในบทน้ันหญิง  ๒๐ จําพวก คือ  หญิงอันมารดาคุมครองเปนตน 
๑๐ จําพวก คือ มารดาคุมครอง ๑  บิดาคุมครอง ๑   มารดาคุมครอง 
๑ พ่ีชายคุมครอง   ๑  พ่ีสาวคุมครอง  ๑    ญาติคุมครอง ๑  โคตรคุมครอง 
๑   ธรรมคุมครอง ๑  มีผูอารักขา  ๑  มีโทษทัณฑ ๑.  หญิง ๑๐ จําพวก  
คือ หญิงท่ีไดมาดวยทรัพยเปนตน ๑๐  จําพวก คือ หญิงไดมาดวยทรัพย 
๑  อยูดวยความพอใจ  ๑  อยูดวยโภคะ ๑  อยูดวยใยผา  ๑  หิ้วถึงนํ้า ๑  
เทินภาชนะบนศีรษะ ๑  ภริยาที่เปนทาสี  ๑   ภรรยาที่เปนกรรมกร    ๑  
นํามาดวยธง ๑   อยูชั่วคราว ๑  ชื่อวา   อคมนียาน  คือ ฐานะหญิงท่ี 
บุรุษไมควรถึง  ของบุรุษท้ังหลาย.     ก็ในบรรดาหญิงทั้งหลายบุรุษอ่ืน 
ชื่อวาเปนอคมนียฐานของหญิง   ๑๒  จําพวก  คือ หญิงท่ีมีผูคุมครอง และ 
หญิงถูกลงโทษทัณฑ ๒  และหญิงท่ีไถมาดวยทรัพยเปนตน ๑๐ จําพวก 
นี้. 
         อน่ึง  มจิฉาจารน้ันมีโทษนอยในหญิงท่ีเปนอคมนียฐานผูไมมี 
คุณธรรมมีศีลเปนตน,   มีโทษมากในหญิงผูสมบูรณดวยคุณธรรมมีศีล 
เปนตน. 
        มิจฉาจารน้ัน  มีองค  ๔  คือ 
         ๑. อคมนียวตฺถุ - วัตถุที่ไมควรถงึ  
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            ๒.  ตสฺมึ  เสวนจิตฺต - จิตคิดจะเสพในวัตถุที่ไมควรถึงน้ัน 
            ๓.  เสวนปฺปโยโค - พยายามที่จะเสพ   
            ๔.  มคฺเคน  มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสน - มรรคจดมรรค. 
            บทวา  มุสา  ไดแก    วจีปโยคะ     หรือกายปโยคะ   อันหัก 
ประโยชนของผูที่มุงจะพูดใหผิด.  เจตนาต้ังข้ึนดวยกายปโยคะ  และวจี- 
ปโยคะของผูพูดใหผูอ่ืนเขาใจผิด     โดยประสงคใหเขาเขาใจผิด   ชื่อวา  
มุสาวาท.      อีกนัยหน่ึง    บทวา   มุสา  ไดแก   เรื่องไมจริง  ไมแท. 
บทวา   วาโท  ไดแก   พูดใหเขารูโดยความจริง   โดยความแท.      แต 
โดยลักษณะ  เจตนาต้ังข้ึนดวยความบอกเลาอยางนั้น  ของผูประสงคจะ 
ใหผูอ่ืนรูเรื่องไมจริงโดยความเปนจริง   ชื่อวา  มสุาวาท.    มสุาวาทน้ัน 
มีประโยชนนอย     เพราะประโยชนที่หักนอย,    มีโทษมากเพราะประ 
โยชนมาก.      อีกอยางหน่ึง   มีโทษนอยเปนไปโดยนัยมีอาทิวา  ของ 
ของตนไมมี     เพราะประสงคจะไมใหแกคฤหัสถ,   มีโทษมาก   เปน 
พยายามพูดเพ่ือหักลางประโยชน.   มโีทษนอยเปนไปโดยนัยที่บรรพชิต 
ไดน้ํามันหรือเนยใสนอย   แลวพูดแดกดันดวยประสงคจะหัวเราะเลนวา 
วันนี้ในบานคงจะมีน้ํามันไหลมาดุจแมน้ําซินะ, มีโทษมากแกผูพูดโดย 
นัยมีอาทิวา  ไมเห็นแลว   ยังพูดวาเห็นดังนี้. 
            มุสาวาท  มีองค  ๔ คือ 
            ๑. อตถ  วตฺถุ - เรื่องไมจริง  
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            ๒. วสิวาทนจิตฺต - จิตคิดจะพูดใหผิด 
            ๓. ตชฺโช   วายาโม - พยายามเกิดจากจิตคิดจะพูดใหผิดน้ัน  
            ๔. ปรสฺส  ตทตฺถวิชานน - ผูอ่ืนรูความประสงคของคําพูด 
นั้น.   
  
            วาจาท่ีพูดทําความนารักของตนในหัวใจของผูนั้น    และทําผูอ่ืน 
ใหเสียหาย   ชื่อวา   ปสุณา   วาจา - วาจาสอเสียด. 
  
            วาจาท่ีทําตนเองบาง  ผูอ่ืนบาง   ใหหยาบ    แมวาจาเองก็หยาบ 
ไมสบายหูหรือไมสบายใจ   ชื่อวา   ผรุสา  วาจา - วาจาหยาบ. 
  
            วาจาท่ีพูดพร่ําเหลาะแหละไมมีประโยชน  ชื่อวา สมฺผปฺปลาโป 
-  พูดเพอเจอ. 
  
             แมเจตนาอันเปนมูลเหตุของมุสาวาทเหลาน้ัน   ก็ไดชื่อมีปสุณา 
วาจาเปนตน.   ปสุณา   วาจา   นั่นแล   ทานประสงคเอาในท่ีนี้. 
  
             ในบทวา  ปสุณา  วาจา  นั้น  เจตนาของผูมีจิตเศราหมอง 
ต้ังข้ึนดวยกายปโยคะและวจีปโยคะ  เพ่ือทําลายผูอ่ืนหรือเพ่ือประสงค 
ใหเปนที่รักของตน   ชื่อวา  ปสุณา วาจา.  ปสุณา วาจา นั้น   ชือ่วา 
มีโทษนอย   เพราะทําความทําลายแกผูที่มีคุณธรรมนอย,  ชื่อวามีโทษ 
มาก   เพราะทําความทําลายแกผูมีคุณธรรมมาก.  
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                 ปสุณวาจาน้ัน  มีองค  ๔ คือ 
                 ๑. ผูอ่ืนอันตนควรทําลาย,   
                 ๒. มุงความทําลายวาคนเหลาน้ีจักเปนไปตาง ๆ      ประสงคให 
เปนที่รักวา  เราจักเปนที่รัก   จักเปนที่คุนเคย, 
                 ๓. ความพยายามเกิดจากความประสงคนั้น,  
                 ๔. ใหผูนั้นรูความประสงคของความพยายาม.  
                 ก็เม่ือผูอ่ืนยังไมแตกกัน  กรรมบถยังไมแตก,  เมื่อเขาแตกกัน 
แลวกรรมบถจึงแตก. 
                 เจตนาหยาบโดยสวนเดียวต้ังข้ึนดวยกายปโยคะและวจีปโยคะ 
ตัดความรักของผูอ่ืน   เปน   ผุรสา   วาจา.     ปโยคะ    แมตัดความรัก 
ก็ยังไมเปน   ผุรสา   วาจา   เพราะจิตยังออน.   จริงอยู   มารดาบิดาบาง 
ครั้งยอมพูดกะบุตรนอยอยางนี้วา   ขอใหโจรจับพวกเจาสับใหเปนชิ้น ๆ 
เถิด   ดังน้ี.  อันที่จริงแลวมารดาบิดาไมปรารถนาแมจะใหใบบัวตกลง 
บนศีรษะของบุตรนอยเหลาน้ันเลย.     อน่ึง  อาจารยและอุปชฌายบาง  
ครั้งยังกลาวกลาวกนิสิตอยางนี้วา   อะไรพวกน้ีชางไมมีหิริโอตตัปปะกัน 
เสียบางเลย,  ไลออกไปใหหมด.      แตที่แทแลวอาจารยและอุปชฌาย 
ปรารถนาใหนิสิตเหลาน้ันถึงพรอมดวยการศึกษาเลาเรียน     และบรรล ุ
ดวยกันทั้งน้ัน.     วาจาหยาบมีไมไดเพราะจิตออนฉันใด,    แมวาจาไม 
หยาบก็มีไมไดเพราะคําพูดออนฉันน้ัน.     ผูประสงคจะใหคนตายพูดวา  
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พวกทานจงใหคนนี้นอนใหสบายเถิดดังน้ีเปนวาจาหยาบ,  วาจาน้ีเปน 
วาจาหยาบเพราะจิตหยาบ,    วาจาหยาบน้ันมีโทษนอย   เพราะผูที่กลาว 
หมายถึงน้ันเปนผูมีคุณนอย,  ชื่อวามีโทษมากเพราะผูที่กลาวหมายถึง   
นั้นมีคุณมาก. 
             ผรุสวาจาน้ัน  มีองค ๓ คือ  
             ๑. อกฺโกสิตพฺโพ  ปโร - คนอ่ืนที่ควรดา, 
             ๒. กุปตจิตฺต  -  มีจิตโกรธเคือง,  
             ๓. อกฺโกสนา - การดา. 
             เจตนาเปนอกุศลต้ังข้ึนดวยกาปโยคะและวจีปโยคะ   เพ่ือให 
รูความฉิบหาย  ชื่อวา สมัผัปปลาปะ. สัมผัปปลาปะนั้น  มีโทษนอย 
เพราะอาเสวนะนอย,   มีโทษมากเพราะอาเสวนะมาก. 
             สัมผัปปลาปะ   มีองค ๒ คือ 
             ๑. มุงพูดเรื่องไมเปนเรื่อง  มีเรื่องภารตยุทธและเรื่องชิงนาง 
สีดาเปนตน, 
             ๒. การพูดเรื่องอยางนั้น. 
             ก็เม่ือคนอ่ืนไมเชื่อเรื่องนั้น  กรรมบถยังไมแตก. เมื่อคนอ่ืนเชื่อ 
คําพูดเพอเจอน้ัน   กรรมบถจึงแตก.  
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            ชื่อวา   อภิชฌา  เพราะอรรถวา   เพง,  อธิบายวา   เปนผูมุง  
ภัณฑะของผูอ่ืน  ยอมเปนไปเพราะจิตนอมไปในภัณฑะน้ัน.   อภิชฌา 
นั้น   มีลักษณะเพงภัณฑะของคนผูอ่ืนอยางนี้วา   ทําอยางไรหนอภัณฑะน้ี  
จึงจะเปนของเราได,  อภิชฌานั้นมีโทษนอยและมีโทษมาก   ดจุอทิน- 
นาทาน. 
            อภิชฌานั้น  มีองค  ๒  คือ  
            ๑.  ปรภณฺฑ - ภัณฑะของผูอ่ืน, 
            ๒.  อตฺตโน ปริณามฺจ - นอมไปเพื่อตน. 
            เมื่อความโลภในวัตถุอันเปนของของผูอ่ืน          แมเกิดข้ึนแลว 
กรรมบถก็ยังไมแตก  ตลอดเวลาที่ยังไมนอมไปเพ่ือตนวา  ทําอยางไรหนอ 
ภัณฑะน้ีจึงจะเปนของเราไดดังน้ี. 
            ชื่อวา   พยาบาท       เพราะอรรถวา   ยังประโยชนเกื้อกูลและ 
ความสุข   ใหถึงความพินาศ.    พยาบาทน้ันมีใจมุงความพินาศแกผูอ่ืน 
มีลักษณะประทุษราย,  มีโทษนอยและมีโทษมาก  ดุจผรุสวาจา. 
            พยาบาทนั้น  มีองค  ๒ คือ 
            ๑.  ปรสตฺโต - สัตวอ่ืน, 
            ๒.  ตสฺส  วินาสจินฺตา - คิดความพินาศแกสัตวอ่ืนนั้น.  
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            เมื่อความโกรธในสัตวอ่ืน   แมเกิดข้ึนแลว  กรรมบถก็ยังไมแตก 
กอนตลอดเวลาท่ียังไมคิดถึงความพินาศแกสัตวนั้นวา    ทําอยางไรหนอ 
ผูนี้จึงจะลมจมพินาศไปเสียทีดังน้ี.  
            ชื่อวา   มิจฉาทิฏฐิ    เพราะอรรถวา     เห็นผิดโดยไมมีการถือ 
ความจริง.   มิจฉาทิฏฐินั้นมีลักษณะเห็นวิปริตโดยนัย   มีอาทิวา   นตฺถ ิ
ทินฺน - ทานท่ีใหแลวไมมีผล,   มิจฉาทิฏฐิมีโทษนอยและมีโทษมาก  ดุจ  
สัมผัปปลาปะ.      อีกอยางหน่ึง  มีโทษนอยไมแนนอน,    มีโทษมาก  
แนนอน. 
            มิจฉาทิฏฐินั้น  มอีงค  ๒  คือ 
            ๑.   ความท่ีวัตถุวิปริตจากอาการท่ีถือไว, 
            ๒.   ความปรากฏแหงวัตถุนั้นโดยความไมเปนอยางที่ถือไว. 
            ในมจิฉาทิฏฐินั้น  กรรมบถแตก    ยอมมีไดดวย  นัคถิกทิฏฐิ. 
- ความเห็นวาไมมี  อเหตุกทิฏฐิ - ความเห็นวาไมเปนเหตุ   อกริิย- 
ทิฏฐิ - ความเห็นวาไมเปนอันทํา,   มิใชดวยทิฏฐิอ่ืน.   อกุศลกรรมบถ  
๑๐ เหลาน้ีพึงทราบวินิจฉัยโดยอาการ  ๕ คือ  โดยธรรม  ๑ โดยโกฏ- 
ฐาส คือ สวน ๑ โดยอารมณ  ๑  โดยเวทนา ๑  โดยมูลเหตุ ๑. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา   ธมมฺโต - โดยธรรม  ไดแก เจตนาธรรม 
๗   อยาง อกุศลกรรมบถ ๓ อยาง  มีอภิชฌาเปนตน   สัมปยุตดวยเจตนา 
ยอมมีตามลําดับในอกุศลกรรมบถเหลาน้ัน.  
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           บทวา   โกฏาสโต - โดยสวน  ไดแก  ธรรม ๘  เหลาน้ี   คือ 
เจตนาธรรม  ๗  ตามลําดับ  และ  มิจฉาทิฏฐิ   เปนกรรมบถแนนอน, 
มิใชเปนมูลเหตุ.   อภิชฌา  และ  พยาบาท   เปนทั้งกรรมบถ   เปนทั้ง 
มูลเหตุ.   จรงิอยู   อภิชฌา  โลภะ   เปนอกุศลมูลเพราะถึงแลวซ่ึงมูล   
เหตุ,  พยาบาท  โทสะ  เปนอกุศลมูล.   
           บทวา   อารมมฺณโต -  โดยอารมณ  ไดแก   ปาณาติบาต   ม ี
สังขารเปนอารมณ    โดยเปนอารมณของชีวิตินทรีย.   อทินนาทาน    ม ี
สัตวเปนอารมณหรือมีสังขารเปนอารมณ.   มิจฉาจาร    มีสังขารเปน 
อารมณดวยอํานาจโผฏฐัพพะ,       อาจารยพวกหนึ่ง    กลาววามีสัตวเปน 
อารมณดังน้ีบาง.  มุสาวาท     มีสัตวเปนอารมณหรือมีสังขารเปนอารมณ. 
ปสุณา วาจา    ก็อยางนั้น.     ผรุสวาจา    มีสัตวเปนอารมณอยางเดียว. 
สัมผัปปลาปะ  มีสัตวเปนอารมณหรือมีสังขารเปนอารมณโดยสามารถ 
รูปที่เห็น เสียงที่ฟง กลิ่นรสสัมผัสที่รู และธรรมทีท่ราบ,  อภิชฌาก็ 
อยางนั้น.  พยาบาทมีสัตวเปนอารมณอยางเดียว.   มิจฉาทิฏฐิ  มีสังขาร 
เปนอารมณอยางเดียว   ดวยอํานาจธรรมเปนไปในภูมิ ๓             
        บทวา   เวทนาโต - โดยเวทนา     ไดแก   ปาณาติบาต  เปน 
ทุกขเวทนา.    อันที่แทจริง   พระราชาทรงเห็นโจร     แมทรงพระสรวล 
ก็ยังตรัสวา   ดูกอนพนาย  พวกเจาจงไปฆามันเสียดังน้ี,  ถึงดังน้ันเจตนา 
ที่ตกลงใจของพระราชาท้ังหลาย ก็สัมปยุตดวยทุกข.    อทินนาทาน  
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เปนเวทนา  ๓.  เพราะ  อทินนาทาน  นั้น  เปน  สขุเวทนา  แกผูเห็น 
ภัณฑะของผูอ่ืนแลวรื่นเริงดีใจฉวยเอาไป,  เปน  ทกุขเวทนา  แกผู 
ฉวยเอาไป  มีความหวาดกลัว,  อน่ึงเมื่อพิจารณาวิบากและผลที่    
หลั่งไหลมาก็เปน  อทุกขมฺสขุเวทนา      แกผูที่ถือเอาต้ังอยูในความ 
เปนกลางในเวลาฉวยเอาไป.      มิจฉาจารมีเวทนา ๒  ดวยสามารถแหง 
สุขเวทนา  และความเปนกลาง,  เวทนาในความเปนกลาง  ยอมไมมี 
ในจิตท่ีตกลงทํา. 
           มุสาวาท   มีเวทนา ๓   โดยนัยดังกลาวแลว    ในอทินนาทาน 
นั่นแล,  ปสุณา  วาจา  กอ็ยางนั้น.  ผรุสา  วาจา  เปนทุกขเวทนา. 
           สัมผัปปลาปะ   มเีวทนา ๓.   เมื่อผูอ่ืนใหสาธุการยกผาเปนตน     
ข้ึนโบกผูนั้นมีสุขเวทนาในเวลากลาว    มีเรื่องชิงนางสีดาและภารตยุทธ 
เปนตน   ของผูรื่นเริงยินดี,  เมื่อคนหน่ึงผูใหสินจางไวกอนแลว  แตมา 
ภายหลังกลาววา     ทานจงเลาต้ังแตตนเถิดเขายอมมีทุกขเวทนาในเวลา 
กลาวของผูที่เกิดโทมนัสวา  เราจักกลาวเรื่องเบ็ดเตล็ดติดตอกันไปไมให 
มีเหลือหรือจักไมกลาวหนอ.    ยอมเปนอทุกขมสุขเวทนาแกผูกลาวเปน 
กลาง ๆ. 
            อภิชฌา   มีเวทนา  ๒  ดวยสามารถแหงสุขเวทนาและความเปน   
กลาง,  มิจฉาทิฏฐิ  ก็อยางนั้น,  พยาบาท  เปน  ทุกขเวทนา.  บทวา   
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มูลโต  คือ  ปาณาติบาต  มี ๒  มลูเหตุดวยสามารถแหง   โทสะ     และ 
โมหะ ,  อทินนาทาน    มี ๒ มูลเหตุดวยสามารถ  โทสะ และ โมหะ   
หรือดวยสามารถแหง   โลภะ  และ  โมหะ    มิจฉาจาร   ม ี๒ มูลเหตุ 
ดวยสามารถแหง   โลภะ และ  โมหะ,  มุสาวาท     มี ๒ มูลเหตุดวย 
โทสะและโมหะหรือดวยสามารถแหงโลภะและโมหะ,   ปสุณา   วาจา 
และ  สมัผัปปลาปะ  ก็อยางนั้น.   ผรุสวาจา  มี ๒ มลูเหตุดวยสามารถ 
แหงโทสะและโมหะ,   อภิชฌา  มี   ๑   มูลเหตุดวยสามารถแหงโมหะ, 
พยาบาท   กอ็ยางนั้น.     มิจฉาทิฏฐิ    มี ๒ มลูเหตุดวยสามารถแหง 
โลภะและโมหะ   ดวยประการฉะน้ี.  
                                  จบ  อกุศลกรรมมถกถา 
           ชื่อวา   กุศลกรรมบถ     ม ี๑๐  อยางเหลาน้ี    คือ   การเวนจาก 
ปาณาติบาตเปนตน  และอนภิชฌา   อัพยาบาท   สัมมาทิฏฐิ.  ชือ่วา  วิรติ 
เพราะอรรถวา   เปนเหตุเวนจากปาณาติบาตเปนตน,  หรือ   เวนเอง, 
หรือ   เพียงเวนเทาน้ัน.       การเวนสมัปยุตดวยกุศลจิตของผูเวนจาก 
ปาณาติบาตเปนตน   ม ี๓ อยาง  คือ   สัมปตตวิรัติ  ๑  สมาทานวิรัติ  ๑ 
สมุจเฉทวิรัติ ๑. 
           ในวิรติั ๓  อยางนั้น     วิรัติเกิดแกผูยังไมสมาทานสิกขาบท    ผู 
พิจารณาถึงชาติ  วัย  พาหุสัจจะเปนตน   ของตนแลวไมกาวลวงสัมปตต- 
วัตถุ  ดวยคิดวา    การทําบาปเห็นปานนี้ไมสมควรแกเราดังน้ี     ชื่อวา  
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สัมปตตวิรัติ.     วิรัติเกิดแกผูสมาทานสิกขาบท  ผูสละแมชีวิตของตน   
ในการสมาทานสิกขาบท   และยิ่งกวานั้นแลวไมกาวลวงวัตถุ      ชื่อวา  
สมาทานวิรัติ.  
           วิรัติสัมปยุตดวยอริยมรรค  ชื่อวา สมุจเฉทวิรัติ.   แมจิตมีอาทิวา 
เราจักฆาสัตวเปนตน     ก็มิไดเกิดแกพระอริยบุคคลต้ังแตเกิดสมุจเฉท- 
วิรัติ.   บัดนี้  พึงทราบวินิจฉัยกุศลกรรมบถเหลาน้ีโดยอาการ  ๕  อยาง 
คือ   โดยธรรม ๑   โดยโกฏฐาส ๑   โดยอารมณ  ๑  โดยเวทนา  ๑  โดย 
มูลเหตุ  ๑  ดจุอกุศลกรรมบถ. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา   ธมมฺโต  ไดแก  แมเจตนา ๗ อยาง  แม 
วิรัติกุศลกรรมบถ ๓ ในทีสุ่ดสัมปยุตดวยเจตนา   ยอมสมควรตามลําดับ 
ในกุศลกรรมบถเหลาน้ัน. 
           บทวา   โกฏาสโต  ไดแก กรรมบถ ๗ อยางนั้นแลตามลําดับ, 
มิใชมูลเหตุ.   กุศลกรรมบถ ๓ ในที่สดุเปนทั้งกรรมบถ  เปนทั้งมูลเหตุ. 
อนภิชฌา  อโลภะ   เปนกศุลมูล  เพราะถึงแลวซ่ึงมูลเหตุ.  อัพยาบาท  
อโทสะ  เปนกุศลมูล, สัมมาทิฏฐิ  คือ  อโมหะ  เปนกุศลมูล. 
            บทวา   อารมฺมณโต    ไดแก    อารมณของปาณาติบาตเปนตน 
นั่นแลเปนอารมณของกรรมบถเหลาน้ัน.   ชื่อวาวรมณี   เพราะควรกาว  
ลวงน่ันเอง.    อริยมรรคมีนิพพานเปนอารมณ    ยอมละกิเลสทั้งหลาย  
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ฉันใด,    กรรมบถเหลาน้ันมีชีวิตินทรียเปนตนเปนอารมณ  ก็ฉันนั้น 
ยอมละความเปนผูทุศีลมีปาณาติบาตเปนตน. 
           บทวา   เวทนาโต   ไดแก   กุศลกรรมบถ  ทัง้หมดเปน   สุข-   
เวทนา หรือ  มัชฌัตตเวทนา.   จริงอยู  กุศลกรรมบถไมมีทุกขเวทนา 
เพราะถึงกุศลแลว.  
           บทวา  มูลโต  ไดแก  กุศลกรรมบถ  ๗  ตามลําดับมีมูลเหตุ   ๓ 
ดวยสามารถแหง  อโลภะ   อโทสะ  อโมหะ    ของผูเวนดวยจิตสัม- 
ปยุตดวยญาณ,   มีมูลเหตุ ๒ ดวยสามารถ   อโลภะ  อโทสะ  ของผูเวน 
ดวยจิตไมประกอบดวยญาณ,    อนภิชฌา   มีมลูเหตุ  ๒    ดวยสามารถ 
อโทสะ  อโมหะ   ของผูเวนดวยจิตสัมปยุตดวยญาณ,   มีมูลเหตุ  ๑  ดวย  
สามารถอโทสะ   ของผูเวนดวยจิตไมประกอบดวยญาณ.   สวน  อโลภะ 
ไมเปนมูลเหตุของตนดวยตนเอง.   แมในอัพยาบาทก็มีนัยเหมือนกัน. 
สัมมาทิฏฐิมีมูลเหตุ  ๒ ดวยสามารถอโลภะ  อโทสะแล. 
                              จบ  กศุลกรรมบถกถา  
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          พระสารีบุตรครั้นแสดงศีล  ดวยสามารถแหงกุศลกรรมบถ ๑๐   
อยางนี้แลว   บัดนี้เพ่ือจะแสดงธรรม ๓๗ มีเนกขัมมะเปนตน มีอรหัต- 
มรรคเปนปริโยสาน    จึงกลาวบทมีอาทิวา   เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺท  
สวรฏเน สลี,   อวีติกฺกมฏเน สีล-ชื่อวาศีล ดวยอรรถวาสํารวม 
และไมกาวลวง   กามฉันทะ  ดวย  เนกขัมมะ.   ในบทน้ันมีอธิบายวา 
เพราะภิกษุสํารวมไมกาวลวงกามฉันทะดวยเนกขัมมะ,    ฉะน้ัน   เนก-   
ขัมมะ  จึง  เปนศีล.    อีกอยางหน่ึง     อธิบายวา  เนกขัมมะ    เปน 
ตติยาวิภัตติลงในอรรถปฐมาวิภัตติ. ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้.    แตในบาลี   
ทานแสดงเนกขัมมะและอัพยาบาทแลวอัพยาบาทท่ีเหลือ    เพราะมีนัยดังได 
กลาวแลวในหนหลัง    แลวจึงแสดงอรหัตมรรคเทาน้ันไวในท่ีสุด 
        ๙๐]  พระสารีบุตรครั้นแสดงศีลดวยสามารถ การสํารวม และ 
การไมกาวลวง   อยางนี้แลว   บัดนี้  เพ่ือแสดงท้ังสองอยางนั้นจึงกลาว 
บทมีอาทิวา  ปฺจ  สีลานิ  ปาณาติปาตสฺส  ปหาน  สีล - ศีล ๕  คือ 
การละปาณาติบาตเปนศีล.   อน่ึง  ในบทน้ีพึงประกอบวา  การละปาณา- 
ติบาตเปนศีล,   การเวนจากปาณาติบาตเปนศีล,    เจตนาเปนปฏิปกษตอ 
ปาณาติบาตเปนศีล,   ความสํารวมปาณาติบาตเปนศีล   การไมกาวลวง 
ปาณาติบาตเปนศีล. 
           บทวา  ปหาน - การละ  ความวา  ชื่อวาธรรมไร ๆ เวนจากเพียง 
ไมใหเกิดปาณาติบาตเปนตน  ดังกลาวแลวยอมไมมี,  เพราะการละน้ันๆ  
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ชื่อวาเปนการรับรอง   ดวยอรรถวา  เปนที่ต้ังของกุศลธรรมนัน้ ๆ,  และ 
ชื่อวาเปนที่รวม  เพราะไมทําสภาพท่ีกระจัดกระจาย,   ฉะน้ัน   ทานจึง 
กลาว   สีล    เพราะอรรถวา   เปนการปฏิบัติกลาวคือ     เปนทีร่ับรอง 
และเปนที่รวม   ดังกลาวไวแลวในตอนตนนั่นแล.   ธรรม   อยางนอก   
นี้    ทานกลาวหมายถึงสภาพที่เปนไปของจิต    ดวยสามารถการเวนจาก 
ปาณาติบาตน้ัน  ดวยการสํารวมปาณาติบาตน้ัน      ดวยเจตนาสัมปยุต 
ดวยการเวนและการสํารวมท้ังสองน้ัน   และดวยการไมลวงของผูไมลวง 
ปาณาติบาตน้ัน ๆ.  
           อีกอยางหนึ่ง   แมการละก็ยังมีอยูโดยธรรมดาน่ันเอง.  อยางไร  ? 
           ชื่อวา     ปหาน      เพราะยอมละส่ิงเปนปฏิปกษตอปาณาติบาต 
เปนตน  ดวยการเวนและการสํารวมน้ัน,   หรือยอมละส่ิงเปนปฏิปกษ 
นั้น.  สิ่งเปนปฏิปกษนั้น  คืออะไร  ?  กุศลธรรมแมทั้งหมด.  แตอาจารย 
พวกอ่ืนกลาววา  แมในเนกขัมมะเปนตน  ชื่อวาวิรัติเปนอันเดียวกันกับ 
ความแนนอนในกุศลทั้งหมด   เพราะถือเพียงคําวา  เวรมณี  สีล - การ 
เวนเปนศีล   ยังมีอยู,  ในที่นี้ไมเปนอยางนั้น.   ทานกลาวอปริยันตศีล 
เทาน้ัน ในศีลสองอยาง คือ  ปริยันตศีล  และอปริยันตศีล  ทําใหพิเศษ 
ดวยบท ๕ บท   มี  ปหานะ   เปนตน.     เพราะฉะนั้น   พระสารีบุตร 
จึงกลาววา   เอวรูปานิ  สลีานิ  จิตฺตสฺส   อวิปฺปฏสิาราย  สวตฺตนฺติ 
ฯเปฯ      สจฉฺิกาตพฺพ   สจฺฉิกโรนฺโต  สิกขฺติ - ศีลท้ังหลายเห็นปาน  
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นี้  ยอมเปนไปเพ่ือความไมเดือดรอนแหงจิต   ฯลฯ    เมื่อทําใหแจงซ่ึง 
ธรรมที่ควรทําใหแจง   ชื่อวายอมศึกษาดังน้ี.   
         ในบทเหลาน้ัน   ทวา  อวิปฺปฏิสาราย  สวตฺตนฺติ๑  ความวา 
ยอมเปนไปโดยชอบ   เพ่ือความไมเดือดรอน   เพราะพระบาลีวา  ความ 
สํารวม  เพ่ือความไมเดือดรอน และวา   ดูกอนอานนท  ศีลมีความ  
ไมเดือดรอนเปนประโยชน   มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส.๒  
          ยอมเปนไป  เพ่ือความปราโมทย     เพราะบาลีวา    ความไม 
เดือดรอน  ยอมเปนไปเพ่ือความปราโมทย และวา ความปราโมทย 
ยอมเกิดแตผูใสใจโดยแยบคาย.๓ 

         ยอมเปนไป  เพ่ือปติ  เพราะบาลีวา   ความปราโมทย  ยอม 
เปนไปเพ่ือประโยชนแกปติ   และวา  ปติยอมเกิดแกผูปราโมทย.๔ 

         ยอมเปนไปเพ่ือ   ปสสัทธิ   เพราะบาลีวา    ปติยอมเปนไป 
เพ่ือประโยชนแกปสสัทธิ  และวา    กายยอมสงบ   แตผูมีใจปติ.๕ 

         ยอมเปนไปเพ่ือ  โสมนัส  เพราะบาลีวา   ปสสัทธิยอมเปน 
ไปเพ่ือประโยชนแกความสุข๖ และวา  กายท่ีสงบยอมเสวยความ 
สุข.๗ เพราะ  ความสุขทางจิต  ทานกลาววา  เปนโสมนัส. 
 ๑. วิ. ป. ๘/๑๐๘๔.      ๒. องฺ. เอกาทสก. ๒๔/๒๐๘.   ๓. ขฺ. ป. ๓๑/๑๘๓. 
๔. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๖.    ๕. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๖.      ๖. วิ. ป. ๘/๑๐๘๔. 
๗. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๖๔.  
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            บทวา   อาเสวนาย - เพ่ือการเสพโดยเอื้อเฟอ  ไดแก  การเสพ   
โดยเอ้ือเฟออยางหนัก. 
            เสพอะไร ?   ความสุขท่ีแท   เพราะความสุขทานกลาวดวยคําวา 
โสมนัสเปนลําดับ. 
            สมาธิเปนสุขที่แท    เพราะบาลีวา   จิตของผูมีสุขยอมต้ังมั่น๑.n  
การเสพสมาธิที่แท  ดวยประการฉะน้ี. 
            ศลีเปนปานน้ี   ยอมเปนไปเพ่ือความเสพโดยเอื้อเฟอสมาธิ- 
นั้น,  อธิบายวา  ศีลท้ังหลายยอมเปนไปเพ่ือความมีกําลังคลองแคลว. 
            บทวา  ภาวนาย - เพ่ือความเจริญ  ไดแก เพ่ือความเจริญของ 
สมาธินั้นนั่นเอง. 
            บทวา  พหุลีกมมฺาย - เพ่ือทําใหมาก  ไดแก  เพ่ือทําสมาธินั้น 
บอย ๆ. 
            ยอมเปนไป  เพ่ือเปนเครื่องประดับ  โดยใหสําเร็จ  เปนเครื่อง 
ประดับมี  สทัธินทรีย  เปนตน     ของสมาธิอันเปนมูลเหตุแหงความ 
เปนไปมีความไมเดือดรอนเปนตน. 
            ยอมเปนไป   เพ่ือเปนบริขาร   โดยใหสําเรจ็สัมภาระของสมาธิ 
มีความไมเดือดรอนเปนตน. 
๑. ที. ปา. ๑๑/๓๐๒.  
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        ปริกขฺาร  ศัพทในบทน้ีมีความวา  ของใช  ดจุในประโยคมีอาทิ 
วา  เย จ  โข  อิเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิตปริกฺขารา  สมุทาเนตพฺพา-๑ 

ของใชสําหรับชีวิตเหลาน้ี  อันบรรพชติควรจัดหาไว.  มีความวา  เครื่อง   
ประดับ     ดจุในประโยคมีอาทิวา  รโถ  สีลปริกฺขาโร,   ฌานกฺโข 
จกฺกวีริโย๒ - รถ  คือ  กาย  มีศีลเปนเครื่องประดับ,  เพลา  คือ  ฌาน 
มีความเพียรเปนจักร.  มีอรรถวา  บริวาร  ดุจในบทมีอาทิวา  สตฺตหิ 
นครปริกฺขาเรหิ  สุปริกฺขต  โหติ๓ - นครเปนอันคุมกันดวยดี ดวยการ 
แวดลอมนคร ๗ ประการ.  แตในที่นี้  ทานกลาว สมฺภารตฺโถ  ม ี
ความวา  สัมภาระ  เพราะอลังการและบริวารมาแยกกัน.  
        อน่ึง  อรรถแหงสัมภาระมีความวาปจจัย.  ศลียอมเปนไปเพ่ือ 
เปนบริวารดวยใหสําเร็จธรรมสมบัติมีผัสสะ  สัมปยุตดวยสมาธิเปนตน 
โดยความเปนมูลเหตุนั่นเอง,   ยอมเปนไปเพ่ือความบริบูรณ  เพราะให 
สําเร็จความบริบูรณ  ดวยใหถึงความเปนปทัฏฐานแหงสมาธิและวิปสส- 
นา  และดวยใหถึงความเปนผูชํานาญ. 
        พระสารีบุตรครั้นแสดงสมาธิบริบูรณดวยอาการท้ังปวง  โดย 
อุปนิสัยแหงศีลอยางน้ีแลว  บัดนี้  เมื่อจะแสดงยถาภูตญาณทัสนะเปนตน 
อันเปนปทัฏฐานของสมาธิ  มีศลีเปนมูล  เพราะบาลีวา  สมาหเิต 
จิตฺเต  ยถาภูต  ปชานาติ,   ยถาภูต  ชาน  ปสฺส  นิพฺพินฺทติ, 
๑. ม.มู. ๒/๒๓๗.  ๒. ส. มหา. ๑๙/๒๔.   ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๗/๖๔.   
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นิพฺพินฺท  วิรชฺชติ,  วิราคา  วมิุจฺจติ.๑ - เมื่อจิตต้ังม่ันยอมรูเห็นความ   
ความเปนจริง,   เมื่อรูเมื่อเห็นตามความเปนจริงยอมเบื่อหนาย,  เมื่อ 
เบื่อหนายยอมคลายกําหนัด,  เพราะกายกําหนัด   จิตยอมหลุดพนดังน้ี.  
จึงกลาวบทมีอาทิวา   เอกนฺตนิพฺพิทาย - เพ่ือความเบ่ือหนายโดยสวน 
เดียว.    เมื่อแสดงความเบ่ือหนายแลวก็เปนอันแสดงยถาภูตญาณทัสนะ 
อันเปนปทัฏฐานแหงความเบ่ือหนายนั้นนั่นแล.         เมื่อยถาภูตญาณ- 
ทัสนะนั้นยังไมสําเร็จ     ความเบื่อหนายก็ยังไมสําเร็จ.  ก็บทเหลาน้ัน 
มีอรรถดังไดกลาวไวแลวน้ันแล.  แตในท่ีนี้ยถาภูตญาณทัสนะ   กําหนด 
เอานามรูปพรอมดวยปจจัย. 
           พระสารีบุตรครั้นแสดงถึงประโยชนของศีล  อันมีอมตมหานิพ- 
พานเปนที่สุด   อยางนี้แลว   บัดนี้ประสงคจะแสดงความท่ีศีลนั้นเปน 
อธิศีลสิกขา   และอธิจิตสิกขา   อธิปญญาสิกขา   อันมีอธิศีลสิกขาเปน 
มูล  จึงกลาวบทมีอาทิวา   เอวรูปาน  สีลาน  สวรปริสุทฺธิ  อธสิีล- 
ความบริสุทธ์ิแหงความสํารวมศีลเห็นปานน้ีเปนอธิศีล. 
           ในบทเหลาน้ัน   ความบริสุทธ์ิ  คือ  ความสํารวมน่ันเอง  ชื่อวา 
สังวรปาริสุทธิ.  ความบริสุทธิ์แหงความสํารวมศีลอาศัยวิวัฏฏะ  อันเปน 
ศีลไมมีที่สุดเห็นปานน้ี   ทานกลาววา  เปนอธิศีล  เพราะเปนศีลยิ่งกวา 
ศีลที่เหลือ  เพราะอาศัยวิวัฏฏะ. 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๘๒.  
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          บทวา  สวรปาริสุทฺธิยา   ิต จิตฺต - จิตต้ังอยูในความบริสุทธิ์ 
ดวยความสํารวม   ความวา   จิตต้ังอยูดวยความบริสุทธิ์  ดวยความสํารวม 
ศีลเชนนี้  ยอมไมถึงความฟุงซาน   เพราะนําความไมเดือดรอนเปนตน 
มาดวยดี,  คือต้ังอยูในสมาธิ.    
           ความบริสุทธิ์   คือ  ความไมฟุงซาน  ชื่อวาอวิกเขปปาริสุทธิ. 
สมาธิอันเปนสวนแหงการแทงตลอด   เวนจากมลทินทั้งปวง  ทานกลาว 
วา  อธิจิตฺต   เพราะเปนสมาธิยิ่งกวาสมาธิที่เหลือ.   ในบทนี้ทานชี้แจง 
ถึงสมาธิ  ดวยหัวขอวา  จิตฺต. 
          บทวา  สวรปาริสุทฺธึ   สมมฺา  ปสฺสติ - พระโยคาวจรยอมเห็น 
ความบริสุทธ์ิดวยความสํารวมโดยชอบ  ความวา ยอมเห็นความบริสุทธิ์ 
คือความสํารวมดวยศีลโดยชอบ   ดวยสามารถแหง  ญาตปริญญา  และ 
ตีรณปริญญา,  ยอมเห็นสมาธิอันบริสุทธิ์   กลาวคือ  ความบริสุทธิ์  คือ 
ความท่ีจิตไมฟุงซานอยางนั้นนั่นแลโดยชอบ.      เม่ือพระโยคคาวจรเห็น 
อยางนั้นความบริสุทธิ์   กลาวคือ  ความเห็น  ชื่อวา  ทสฺสนปารสิุทฺธิ- 
ความบริสุทธ์ิแหงทัสนะ. 
          ทัสนปาริสุทธินั่นแล    ทานกลาววาเปน   อธิปฺา    เพราะ 
ยิ่งกวาปญญาท่ีเหลือ. 
          บทวา  โย  ตตฺถ   คือ  ในความสํารวม   ความไมฟุงซานและ 
ทัสนะนั้น.    บทวา  สวรฏโ  คือ  ความสํารวม.  
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          พึงทราบความไมฟุงซานและความเห็น    ก็อยางนั้นเหมือนกัน, 
สิกขา คือ   อธิศีลนั่นแล   ชื่อวาอธิสีลสิกขา.   แมนอกน้ัน   กพึ็งทราบ 
อยางนี้.                    
           พระสารีบุตรครั้นแสดงสิกขา ๓ อยางนี้แลว บัดนี้  เพ่ือจะแสดง  
ถึงลําดับของสิกขาเหลาน้ันใหบริบูรณ จึงกลาวบทมีอาทิวา  อิมา  ติสฺโส 
สิกขาโย   อาวชฺเชนฺโต  สิกฺขติ- พระโยคาวจรเม่ือนึกถึงสิกขา ๓ 
เหลาน้ี   ชื่อวายอมศึกษา.     บทนั้นมอีธิบายดังตอไปนี้     พระโยคาวจร 
แมเม่ือนึกถึงเพ่ือยังสิกขาอยางหน่ึง ๆ ใหบริบูรณ     กช็ื่อวายอมศึกษา,    ครั้นรู 
แลวแมเห็นอยูอยูวา   สกิขาชื่ออยางนี้   ก็ชวยยอมศึกษา,   ครั้นรู 
ตามแมเห็นอยูบอย ๆ  กช็ือ่วายอมศึกษา,   ครั้นเห็นแลว    แมพิจารณา 
ตามท่ีเห็น   ก็ชื่อวายอมศึกษา     ครั้นพิจารณาแลว   แมต้ังมั่นทําจิตไม 
ใหหว่ันไหวในสิกขานั้น   กช็ื่อวายอมศึกษา,      แมทํากิจของตน ๆ  ดวย 
ศรัทธา  วีริยะ   สติ   สมาธิ  และปญญา  อันสัมปยุตดวยสิกขาน้ัน ๆ ก ็
ชื่อวายอมศึกษา,   เมื่อทํากิจน้ัน ๆ  แมในกาลมีความรูยิ่งในส่ิงที่ควรรู 
ยิ่งเปนตน  ก็ชื่อวายอมศึกษาสิกขา  แม ๓ อยาง.  บทวา  ปฺจ  สีลานิ 
เปนตนอีกครั้ง   มีความดังไดกลาวแลวน่ันแล. 
          ๙๑ ]  อน่ึง  พึงทราบความในบทมีอาทิวา      อรหตฺตมคฺเคน 
สพฺพกิเกสาน   ดังตอไปนี้   บทเหลาน้ันถูกตองทีเดียว  เพราะความไม  
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มีความเดือดรอนเปนตน   และเพราะความมีการเสพโดยเอื้อเฟอเปนตน 
ดวยดีของพระอรหันตทั้งหลาย.   
         พึงประกอบมีอาทิวา  เอกนฺตนิพฺพิทานาย - เพ่ือความเบ่ือ-    
หนายโดยสวนเดียว  ในขณะแหงมรรค   ดุจสติปฏฐานและสัมมัปธาน.  
         พึงประกอบคําท้ังสองน้ีวา   สวรปาริสุทฺธึ    สมฺมา   ปสฺสติ,  
อริกฺเขปปารสิุทฺธึ  สมฺมา ปสฺสติ - พระโยคาวรยอมเห็นความบริสุทธิ์  
ดวยสังวรโดยชอบเปนศีล,       ยอมเห็นความบริสุทธิ์ดวยจิตไมฟุงซาน 
โดยชอบเปนศีล   ดวยอํานาจแหงวิปสสนาเพ่ือประโยชนแกผลสมาบัติ. 
คําท่ีสองยอมถูกตอง    แมดวยอํานาจแหงวิปสสนา  เพ่ือประโยชนแก 
นิโรธสมาบัติ.  ในคําท้ัง  ๕  มีอาทิวา  อาวชฺชนฺโต  สิกฺขติ  พึงทราบ 
วาทานกลาววา  สิกฺขติ   เพราะสภาพมีสีลขันธของพระอเสกขะเปนตน 
แมในความไมมีสิ่งท่ีตองศึกษาของพระอรหันต, 
           บทมอีาทิวา  สทฺธาย    อธมิุจฺจนฺโต  สิกฺขติ  -  พระโยคาวจร 
นอมไปดวยศรัทธา    กช็ือ่วายอมศึกษา     ทานกลาวหมายถึงขณะแหง 
มรรคน่ันเอง.  พึงประกอบคําแมอ่ืนที่ทานกลาวดวยสามารถแหงอุปจาระ 
อัปปนา  วิปสสนาและมรรคตามสมควร. 
                           จบ  อรรถกถาสีลมยญาณนิทเทส  
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                             สมาธภิาวนามยญาณนิทเทส   
             [๙๒]ปญญาในการสํารวมแลวต้ังไวดวยดี  เปนสมาธิภาวนา- 
มยญาณอยางไร ?  สมาธิอยางหน่ึง  คือ  เอกัคตาจิต.  สมาธิ  ๒  คือ 
โลกิยสมาธิ  ๑ โลกุตรสมาธิ  ๑.  สมาธิ  ๓  คือ  สมาธิมีวิตกและวิจาร  ๑ 
สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร  ๑   สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร  ๑.  สมาธิ    ๔  คือ 
สมาธิมีสวนเส่ือม  ๑    สมาธิเปนสวนต้ังอยู  ๑  สมาธิเปนสวนวิเศษ  ๑  
สมาธิเปนสวนชําแรกกิเลส  ๑.  สมาธิ  ๕  คือ  สมาธิมีปติแผไป  ๑  สมาธิ 
มีสุขแผไป ๑  สมาธิมีจิตแผไป ๑   สมาธิมีแสงสวางแผไป   ๑   สมาธิมี 
การพิจารณาเปนนิมิต  ๑.  สมาธิ ๖ คือ   สมาธิมีเอกัคตาจิตมิไดฟุงซาน 
ดวยสามารถพุทธานุสติ  ๑  ธรรมานุสติ ๑   สังฆานุสติ  ๑  สีลานุสติ  ๑ 
จาคานุสติ  ๑  เทวตานุสติ ๑.  สมาธิ  ๗ คือ ความเปนผูฉลาดในสมาธิ  ๑ 
เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑  ความเปนผูฉลาดในการต้ังสมาธิ  ๑. 
ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ   ๑ ความเปนผูฉลาดในความงาม 
แหงสมาธิ ๑   ความเปนผูฉลาดในโคจรแหงสมาธิ ๑  ความเปนผูฉลาด  
ในการนอมไปแหงสมาธิ ๑.  สมาธิ  ๘ คือ  สมาธิมีเอกัคตาจิตมิไดฟุงซาน 
ดวยสามารถปฐวีกสิณ ๑   อาโปกสิณ  ๑   เตโชกสิณ ๑   วาโยกสิณ ๑ 
นีลกสิณ  ๒  ปตกสิณ  ๑  โลหิตกสิณ ๑  โอทาตกสิณ  ๑.  สมาธิ  ๙  คือ 
รูปาวจรสมาธิสวนเลว  ๑  สวนปานกลาง ๑   สวนประณีต  ๑    อรูปา- 
วจรสวนเลว  ๑  สวนปานกลาง  ๑   สวนประณีต  ๑    สุญญตสมาธิ  ๑  
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อนิมิตตสมาธิ ๑   อัปปณิหิตสมาธิ ๑.  สมาธิ ๑๐  คือ  สมาธิมีเอกัคตา- 
จิตมิไดฟุงซานดวยสามารถอุทธุมาตกสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑  วิปุพ- 
พกสัญญา ๑  วิฉิททกสัญญา  ๑ วิกขายิตกสัญญา  ๑ วิกขิตตกสัญญา  ๑ 
หตวิกขายิตกสัญญา   ๑ โลหิตกสัญญา  ๑  ปุฬุวกสัญญา  ๑  อัฏฐิกสัญญา ๑ 
สมาธิเหลาน้ีรวมเปน  ๕๕.    
           [๙๓]  อีกอยางหนึ่ง   สภาพในความเปนสมาธิแหงสมาธิ  ๒๕๑ 

ประการ คือ สมาธิเพราะอรรถวาอันสัทธินทรียเปนตนกําหนดถือเอา  ๑ 
เพราะอรรถวาอินทรียเปนบริวารแหงกันและกัน   ๑  เพราะอรรถวา 
สัทธินทรียเปนตนบริบูรณ ๑    เพราะอรรถวามีอารมณเปนอันเดียว ๑ 
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ๑   เพราะอรรถวาไมแสไป  ๑  เพราะอรรถวา 
ไมขุนมัว ๑   เพราะอรรถวาไมหว่ันไหว ๑  เพราะอรรถวาหลุดพนจาก  
กิเลส  ๑   เพราะความท่ีจิตต้ังอยูดวยสามารถความต้ังม่ันในความเปนจิต 
มีอารมณเดียว ๑   เพราะอรรถวาแสวงหาความสงบ   ๑   เพราะอรรถวา 
ไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศกแกความสงบ ๑  เพราะแสวงหาความสงบ  
แลว ๑ เพราะไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว  ๑  เพราะ 
อรรถวายึดมัน่ความสงบ ๑   เพราะอรรถวาไมยืดมั่นธรรมอันเปนขาศึก 
แกความสงบ ๑  เพราะยึดมั่นความสงบแลว  ๑    เพราะไมยึดม่ันธรรม 
๑. นับแลวได  ๒๗.  
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อัน เปนขาศึกแกความสงบแลว ๑   เพราะอรรถวาปฏิบัติสงบ ๑   เพราะ 
 อรรถวาไมปฏิบัติสงบ ๑    เพราะปฏิบัติสงบแลว ๑   เพราะไมปฏิบัติ  
ไมสงบแลว ๑   เพราะอรรถวาเพงความสงบ ๑  เพราะอรรถวาเผาธรรม 
อันเปนขาศึกแกความสงบ ๑     เพราะเพงความสงบแลว ๑    เพราะเผา 
ธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว ๑   เพราะอรรถวาเปนธรรมสงบ   
เปนสภาพเกื้อกูลและนําสุขมาให ๑    สภาพในความเปนสมาธิ 
เหลาน้ีรวมเปน ๒๕.  
          ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถรูวาธรรมนั้น   ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในการสรวมแลว 
ต้ังไวดี  เปนสมาธิภาวนามยญาณ. 
                        อรรถกถาสมาธิภาวนามยญาณนิทเทส  
           ๙๒]  พึงทราบวินิจฉัยในสมาธิภาวนมยญาณนิทเทส     ดังตอ 
ไปน้ี   พระสารีบุตรเมื่อจะแสดงประเภทของสมาธิ ต้ังแตหมวดหนึ่งๆ แต 
ตนจนถึงหมวด ๑๐  จึงกลาวบทมีอาทิวา   เอโก   สมาธิ อยาง 
หน่ึง. 
          ในบทเหลาน้ัน  บทวา  จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา - ความวาชื่อวา 
 เอกคฺโค   เพราะอรรถวามีอารมณเลิศ คือ สูงสุดอยางหน่ึง   เพราะ  
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ไมมีความฟุงซานแหงอารมณตางๆ,    ความแหงเปน  เอกคฺโคนั้น 
ชื่อวา   เอกคฺคตา  เพื่อแสดงความท่ีมีจิตมีอารมณหนึ่งน้ัน  ไมใชสัตว 
ทานจึงกลาววา  จิตฺตสฺส.   
           ในหมวด ๒  บทวา  โลกิโย  วัฏฏะทานกลาววา โลโก  เพราะ 
อรรถวาแตกสลายไป,    สมาธิประกอบแลวในโลก โดยความเปนสมาธิ 
เนื่องอยูในวัฏฏะน้ัน เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา โลกิยะ.  
            บทวา  โลกุตฺตโร  ชื่อวา   อุตตระ  เพราะขามไปแลว,    ชื่อวา 
โลกุตระ   เพราะขามไปจากโลกโดยความเปนสมาธิไมเนื่องอยูในโลก 
            ในหมวด  ๓   ชื่อวา   สวิตกฺกสวิจาโร   เพราะสมาธิมีวิตกและ 
วิจาร. สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจารก็ทํานองน้ัน. ในสมาธิที่มีวิตกและวิจาร 
ชื่อวา      วิจารมตฺโต เพราะอรรถวามีแตวิจารเทานั้นเปนประมาณ 
อธิบายวา สมาธิไมถึงการประกอบรวมกันกับดวยวิตกย่ิงกวาวิจาร. ชื่อวา 
อวิตกฺกวิจารมตฺโต เพราะสมาธินั้นไมมีวิตกมีแตวิจาร. แมใน ๓ อยาง 
อาจารยบางพวกก็ตัดออกไป. หมวด ๔ หมวดมีอธิบายไวแลว. 
            ในหมวด ๖ สตินั่นแลเพราะเกิดข้ึนบอย ๆ จึงชื่อวา อนุสติ, 
อีกอยางหนึ่งชื่อวาอนุสติ เพราะสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา 
เพราะเปนไปในฐานะที่ควรเปนไปบาง, อนุสติ เกิดข้ึนปรารภถึง 
พระพุทธเจา ชื่อวา พุทธานุสติ. บทนี้เปนชื่อของสติมีคุณของพระ 
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พุทธเจามีพระอรหันตเปนตนเปนอารมณ.   ชื่อวา  อวิกฺเขโป   เพราะ 
ความท่ีจิตมีอารมณเดียว   ดวยสามารถแหงพุทธานุสตินั้นนั่นเอง    ไม 
ฟุงซานโดยความเปนปฏิปกษของความฟุงซานอันไดแก  อุทธัจจะ 
          อนุสติเกิดข้ึนเพราะปรารภ พระธรรม  ชื่อวาธรรมานุสติ.  บท 
นี้เปนชื่อของสติมีคุณของพระธรรม    มีความท่ีพระธรรมอันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไวดีแลวเปนตนเปนอารมณ.    
          อนุสติเกิดข้ึนปรารภพระสงฆ  ชื่อวา  สังฆานุสติ,  บทนี้เปน 
ชื่อของสติมีคุณของพระสงฆมีความท่ีพระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลวเปนตน 
เปนอารมณ. 
          อนุสติเกิดข้ึนปรารภศีล  ชื่อวา  สีลานุสติ,   บทนี้เปนชื่อของ  
สติ  มีคุณของศีลมีความท่ีศีลของตนไมขาดเปนตน. 
           อนุสติเกิดข้ึนปรารภจาคะ   ชือ่วา  จาคานุสติ,      บทนี้เปนชื่อ 
ของสติมีคุณของจาคะมีความที่ตนสละออกไปแลว. 
          อนุสติเกิดข้ึนปรารภเทวดาท้ังหลาย  ชื่อวา  เทวตานุสติ.   บท 
นี้เปนชื่อของสติมีคุณของศรัทธาเปนตน  ของตนเปนอารมณ   ต้ังเทวดา 
ไวในฐานะเปนพยาน. 
          ในหมวด  ๗  บทวา  สมาธิกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในสมาธิ 
หลายประเภท   โดยประเภทมีสมาธิอยางเดียวเปนตนวา     นี้เปนสมาธิ  
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อยางนี้,    นี้เปนสมาธิอยางนี้.     บทนีเ้ปนชื่อของปญญากําหนดสมาธิ. 
ความเปนผูฉลาดโดยวิธีทําใหสมาธิเกิด   เพราะเปนผูฉลาดในสมาธิ. 
         บทวา  สมาธิสฺส  สมาปตฺติกุสลตา - ความเปนผูฉลาดใน 
การเขาสมาธิ ไดแก   ความเปนผูฉลาดในการเขาสมาธิที่ทําใหเกิดแลว. 
ดวยบทท่ีเปนอันทานกลาวถึงความเปนผูชํานาญในการเขาสมาธิ.   
          บทวา  สมาธิสฺส   ฐติิกุสฺลตา - ความเปนผูฉลาดในการต้ัง 
สมาธิ  ไดแก   ความเปนผูฉลาดในการต้ังสมาธิที่เขาแลวตามความชอบ 
ใจดวยสามารถความสืบตอกันไป.   ดวยบทน้ีเปนอันทานกลาวถึงความ 
เปนผูชํานาญในการต้ังใจ.  
          อีกอยางหน่ึง    เม่ือพระโยคาวจรน้ัน    ยังอาการเหลาน้ันใหถึง 
พรอมดวยการถือเอานิมิต  ยอมสําเร็จเพียงอัปปนาเทาน้ัน,    ไมยั่งยืน. 
สวนฐานะท่ียั่งยืนยอมมีได   เพราะชําระธรรมอันเปนอันตรายแกสมาธิ 
ไวดวยดี.    จริงอยูภิกษุใดขมกามฉันทะ   ดวยการพิจารณาโทษของกาม 
เปนตนไวดวยดีไมได      กระทําความยาบชาทางกายดวยกายปสสัทธิ 
ใหสงบดวยดีไมได,    บรรเทาถีนมิทธะดวยความใสใจถึง   อารัมภธาตุ 
คือความเพียรใหดีไมได.     ถอนอุทธัจจะกุกกุจจะดวยใสใจถึงสมถนิมิต 
ใหดีไมได,  ชําระธรรมอันเปนอันตรายของสมาธิใหดีไมได   แลวเขา 
ฌาน,  ภิกษุนั้นยอมออกจากฌานโดยเร็วทันที    ดจุภมรเขาไปยังท่ีอยู  
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อันไมสะอาด   และพระราชาเสด็จเขาไปสูอุทยานที่แสนจะสกปรก  ยอม  
ออกไปโดยเร็วพลัน. 
             สวนภิกษุใดชําระธรรมอันเปนอันตรายแกสมาธิไดดร    แลวเขา 
ฌาน,  ภิกษุนั้นยอมเขาฌานภายในสมาบัติไดตลอดวันทั้งส้ิน    ดุจภมร 
เขาไปยังท่ีอาศัยอันสะอาด,      และพระราชาเสด็จเขาไปยังอุทยานอัน 
เรียบรอย   ยอมอยูไดตลอดวัน.   ดังท่ีพระโบราณาจารยกลาวไววา 
                   กาเมสุ   ฉนทฺ  ปฏิฆ  วโินทเย  
                   อุทฺธจฺจถีน  วิจิกิจฺฉปฺจม, 
                   วิเวกปามุชฺชกเรน   เจตสา 
                   ราชาว  สุทฺธนฺตคโต  ตหึ  รเม. 
                   พระโยคาวจรผูมีจิตทําความปราโมทยในวิเวก 
           พึงบรรเทาความพอใจในกามทั้งหลาย  ความเคียด- 
           แคน  ความฟุงซาน  ความหดหู   และความสงสัย 
           เปนที่ ๕,    ดุจพระราชาเสด็จไปสูสถานท่ีโดยเปน 
           ระเบยีบเรียบรอย  ทรงพึงพอพระทัย ณ ทีน่ั้น. 
           เพราะฉะนั้น       ทานจึงกลาวไววา อันพระโยคาวจรผูประสงค 
จะต้ังอยูตลอดกาลนาน     พึงชําระธรรมอันเปนขาศึก   แลวจึงเขาฌาน 
เปนอันทานกลาวถึงความเปนผูฉลาดในการยังวิธีนั้นใหถึงพรอม    แลว 
จึงทําสมาธิใหต้ังอยูไดนาน.  
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         บทวา  สมาธิสฺส  วฏุานกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในการ  
ออกจากสมาธิ   ไดแก  ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ  ดวยการ 
ออกตามเวลาที่กําหนดไวแหงสมาธิที่เปนไปแลวตามความพอใจดวยการ   
สืบตอกันไป.    พึงทราบวาทานทําเปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงปญจมี 
วิภัตติ    ดุจในประโยคมีอาทิวา  ยสฺสาป   ธมฺม  ปุริโส  วิชฺา๑-  
บุรุษพึงรูแจงธรรมแมจากผูใด.   ดวยบทน้ีเปนอันทานกลาวถึงความเปน 
ผูชํานาญในการออกจากสมาธิ.      
         บทวา สมาธิสฺส   กลฺลตากุสลตา - ความเปนผูฉลาดในความ 
งามแหงสมาธิ     ความวา   ความเปนผูไมเจ็บไข    ความเปนผูไมมีโรค 
ชื่อวา   กลฺลตา.      ความเจ็บไขทานกลาววา   อกลลฺโก     แมในวินัย 
ทานก็กลาวไววา  นาห    ภนฺเต   อกลลฺโก๒-  ทานขอรับผมไมเจ็บไข. 
ความเปนผูฉลาดในการทําความไมเจ็บไขแหงสมาธิ   ดวยความไมมีความ  
ปรารถนาอันลามก       ซึ่งเปนขาศึกของการไดฌานดังท่ีทานกลาวไวใน 
อนังคณสูตร   และวัตถุสตูร๓   และดวยความปราศจากอุปกิเลสของจิตมี 
อภิชฌาเปนตน,          ทานกลาววา   ความเปนผูฉลาดในความงามของ 
สมาธิ   คือความเปนผูฉลาดในความเปนผูไมมีความเจ็บไข   คือกิเลส. 
           อีกอยางหนึ่ง  บทวา  กลฺลตา  ไดแก ความเปนผูควรแกการงาน 
เพราะความท่ีคําวา    กลลฺ    เปนไวพจนของกัมมัญญตา - ความเปนผู 
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๗๐.   ๒. ว.ิ มหาวภิังค ๑/๑๕๒.    ๓. ม.มู. ๑๒/๕๔.  
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ควรแกการงาน.    ดังท่ีทานกลาววา  ยา  จิตฺตสฺส  อกลฺยตา    อกม-ฺ     
มฺตา๑ - ความท่ีจิตไมสมประกอบ       ความท่ีจิตไมควรแกการงาน. 
และวา    กลลฺจิตฺต  มุทุจตฺิต   วินีวรณจิตฺต๒ - จิตควรแกการงาน  จิต  
ออนโยน     จิตปราศจากนิวรณ.    กลลฺ ศัพทในบทน้ี    มีความวา  
ควรแกการงาน.     เพราะฉะนั้นทานจึงกลาวไววา   ความเปนผูฉลาดใน 
การทําความคลองแคลวแหงสมาธิดวยการฝกจิต    โดยอาการ ๑๔ อยาง 
เหลาน้ี  คือ   โดยอนุโลมแหงกสิณ      โดยปฏิโลมแหงกสิณ ๑    โดย 
อนุโลมปฏโิลมแหงกสิณ  ๒  โดยอนุโลมแหงฌาน ๑   โดยปฏิโลมแหง 
ฌาน ๑    โดยอนุโลมปฏโิลมแหงฌาน  ๑    โดยการกาวเขาไปสูฌาน ๑ 
โดยการกาวเขาไปสูกสิณ ๑   โดยการกาวเขาไปสูฌานและกสิณ ๑  โดย 
การกาวไปสูองค ๑    โดยการกาวไปสูอารมณ     โดยการกาวไปสูองค 
และอารมณ  ๑๕  โดยการกําหนดองค ๑  โดยการกําหนดอารมณ ๑ หรือ 
โดยอาการ ๑๕  เพ่ิมบทวา   โดยกําหนดองคและอารมณ ๑. 
          บทวา   สมาธิสฺส  โคจรกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในโคจร 
แหงสมาธิ   ความวา  เปนผูฉลาดในอารมณมีกสิณเปนตน  อันเปนโคจร 
แหงสมาธิในอารมณเหลาน้ัน      ดวยการทําความนึกถึงตามความพอใจ 
เพราะประสงคจะเขาฌานนั้น ๆ. ดวยบทน้ีเปนอันทานกลาวถึงความเปน 
ผูชํานาญในการน้ีถึง  ดวยการนึกถึงกสิณ. 
๑.  อภิ. ส. ๓๔/๗๕๑.       ๒. วิ. มหา ๔/๒๖.  
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           อีกอยางหนึ่ง   ความเปนผูฉลาดในโคจรแหงสมาธิดวยสามารถ  
การแผกสิณไปในทิศาภาคนั้น ๆ       และดวยสามารถการต้ังไวนานแหง 
กสิณท่ีถูกตองแลวอยางนี้.  
          บทวา    สมาธิสส   อภินีหารกุสลตา - ความเปนผูฉลาดใน   
การนอมไปแหงสมาธิ   ความวา  ความเปนผูฉลาดในการนอมไปในการ 
ทําสมาธิตาง ๆ  โดยนัยความเปนอันเดียวกัน  ดวยการนอมเขาไปสูความ 
เปนสมาธิสูง  ๆ.   จริงอยู   อุปจารฌานถึงความชํานาญ   ยอมนอมเขาไป 
เพ่ือประโยชนแกปฐมฌาน  หรือเพ่ือประโยชนแกวิปสสนา.   ปฐมฌาน 
เปนตนก็อยางนั้น    ยอมนอมเขาไปเพ่ือประโยชนแกทุติยฌานเปนตน 
หรือเพ่ือประโยชนแกวิปสสนา, จตุตถฌานยอมนอมไปเพื่อประโยชนแก 
อรูปสมาบัติ    หรือเพ่ือประโยชนแกอภิญญา     หรือเพ่ือประโยชนแก 
วิปสสนา,   อากาสานัญจายตนะยอมนอมเขาไปเพ่ือประโยชนแกวิญญา- 
ณัญจายตนะเปนตน  หรอืเพื่อประโยชนแกวิปสสนา  ความเปนผูฉลาด 
ในการนอมไปแหงสมาธิในญาณน้ัน ๆ  อยางนี้ดวยประการฉะนี้.   ก ็
เพราะปญญา  ชื่อวาความเปนผูฉลาด.  ปญญาน้ันไมใชสมาธิ.  ฉะนั้น 
พึงทราบวา  สมาธิ ๗ อยาง   ทานกลาวดวยสามารถปญญานําไปสูสมาธิ. 
            สวนอาจารยบางพวกกลาววา บทวา สมาธกิุสลตา - ความเปน 
ผูฉลาดในสมาธิ  ไดแก  ความเปนผูฉลาดในความใสใจท่ีจิตไมฟุงซาน.  
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         บทวา  สมาปตฺติกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในสมาบัติ ไดแก   
ความเปนผูฉลาดในความใสใจท่ีองคฌานปรากฏแกผูเขาฌาน. 
         บทวา    ิติกุสลตา -  ความเปนผูฉลาดในการต้ัง   ไดแก  ความ 
รูการออกจากนิวรณในความใสใจท่ีสมาธิแนนแฟนไมฟุงซาน.  
         บทวา   วุฏานกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในการออก   ไดแก 
รูการออกจากนิวรณในปฐมฌาน,  รูการออกจากองคในฌาน  ๓, รูการ 
ออกจากอารมณในอรูปสมาบัติ,   รูการออกจากความฟุงซานในลักษณะ 
อันมีประมาณยิ่ง,   รูการออกจากความพอใจของตนในกาลมีที่สุดและใน 
กาลมีกิจท่ีควรทําครั้งสุดทาย.           
          บทวา    กฺลลตกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในความงาม ไดแก 
รูวาความเปนผูฉลาดในความงามแหงสมาธิ     เพราะจิตสบาย   รางกาย 
สบาย   อาหารสบาย   เสนาสนะสบาย   และบุคคลสบาย. 
          บทวา  โคจรกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในโคจร    ไดแก   รู 
เพ่ือทําความกําหนดอารมณ,    รูเพ่ือทําความแผไปยังทิศ,   รูเพ่ือความ  
เจริญ.                                                                    
         บทวา   อภินีหารกุสลตา - ความเปนผูฉลาดในการนอมเขาไป 
ไดแก   นอมนําจิตเขาไปดวยการใสใจโดยชอบในสมาธินั้น ๆ,         เมื่อ 
อุปจาระถึงความชํานาญแลว  ยอมนําจิตเขาไปในปฐมฌาน,   ยอมนําจิต 
เขาไปในฌานสูง ๆ    ในอภิญญา    ในอรูปสมาบัติ    และในวิปสสนา.  
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อาจารยทั้งหลายยอมพรรณนา  ความแหงบทท้ังหลายเหลาน้ีอยางนี้วา 
ความเปนผูฉลาด ในการนอมไปในสมาธินั้น ๆ  ดวยประการฉะน้ี. 
           หมวด ๘ มีอรรถดังกลาวแลว.   ในหมวด ๙ บทวา   รูปาวจโร  
ธรรมเปนรูปเปนไฉน?  รปูาวจรเนื่องในรูปาวจรธรรม  ดังท่ีทาน 
กลาวไวโดยนัยมีอาทิวา     เหฏโต พฺรหฺมโลก ปรยินฺต กริตฺวา  
อุปริโต  อกนฏิเ   เทเว  อนฺ โตกริตฺวา๑ เบื้องลาง ทําพรหมโลกใหัมี 
ที่สุด  เบื้องบนทําเทพชั้นอกนิฏฐเปนที่สุด.  ในขอน้ีมีวจนัตถะดังตอไปนี้ 
นี้   ชื่อวา รูปาวจร  เพราะอรรถวารูป  ไดแก  รูปขันธ  ยอมเที่ยวไป 
ในรูปภพนี้,  ไมใชกามภพ,  เพราะวาแมรูปขันธทานก็กลาววารูป ดุจ 
ในบทมีอาทิวา รูปกฺขนฺโธ รูป ๒- รูปขันธเปนรูป.  อนึ่ง รูปพรหมนั้น 
มี  ๑๖ ชั้น  คือ                   
            พรหมปาริสัชชะ  ๑ 
            พรหมปุโรหิต  ๑ 
            มหาพรหม ๑ 
            ปริตตาภา ๑ 
            อัปปมาณาภา  ๑ 
            อาภัสสรา  ๑     
            ปริตตสุภา  ๑  
๑.  อภิ. ส.  ๓๔/๘๒๙.        ๒.  อภิ. ยมก.  ๓๘/๒๔  
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            อัปปมาณสุภา ๑ 
            สุภกณิหา  ๑    
            อสัญญีสัตว  ๑ 
            เวหัปผลา ๑    
            อวิหา ๑ 
            อตัปปา ๑ 
            สุทัสสา  ๑ 
            สุทัสสี  ๑  
            อกนฏิฐา ๑. 
            ที่อยูกลาวคือรูปาวจรภพนั้นทานกลาววา รูป  เพราะลบบทหลัง, 
ชื่อวา รูปาวจร เพราะเท่ียวไปในรูปนั้น.  อีกอยางหนึ่ง รูป คือ รูปภพ, 
ชื่อวา  รูปาวจร  เพราะเท่ียวไปในรูปภพนั้น.     จริงอยู    สมาธินี้เที่ยว 
ไปแมในกามภพ   แมเมือ่เที่ยวไปในที่อ่ืน  ทานกก็ลาววา  รูปาวจรภพ 
เหมือนชางไดชื่อวา   สงฺคามาวจร    เพราะเที่ยวไปในสงความ      แม 
เที่ยวไปในเมืองก็เรียกวาสังคามาวจร,   เหมือนสัตวทั้งหลายเที่ยวไปบน 
บก  และเที่ยวไปในนํ้า  แมสัตวเหลาน้ันจะอยูในที่ไมใชบก ไมใชน้ํา 
ก็เรียกวา    เที่ยวไปบนบก    เที่ยวไปในนํ้า    ฉะน้ัน.    อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา  รูปาวจร  เพราะยังปฏิสนธิใหเที่ยวไปในรูปคือรูปภพ.  
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          บทวา  หีโน - เลว  ไดแก  ลามก.  ภพในทามกลางของสมาธิ 
เลวและสมาธิสูง    ชื่อวา  มชฺโฌ - มัชฌะ -  ปาฐะวา  มชฺฌิโม - มัช- 
ฌิมะบาง.      ความอยางเดียวกัน,      สมาธิถึงความเปนประธาน ชื่อวา 
ปณีโต - ประณีต ความวาสูงท่ีสุด.  พึงทราบสมาธิเหลาน้ันดวยการ 
ประกอบไว.  ในขณะประกอบ  ฉันทะ  วีริยะ  จิตตะหรือวิมังสา  ของ   
สมาธิใดเลว,    สมาธินั้นชื่อวา หีนะ. ธรรมเหลาน้ันของสมาธิใดปาน  
กลาง,    สมาธินั้นชื่อวา มัชฌิมะ.  ของสมาธิใดประณีต  สมาธินั้น 
ชื่อวา   ปณีตะ,   หรือสมาธิสักวาใหเกิดข้ึนก็ชื่อวา  หีนะ,    เจริญไม 
คอยดีนัก   ชือ่วา  มัชฌิมะ,     เจริญอยางดียิ่งถึงความชํานาญ    ชื่อวา 
ปณีตะ.       อรูปาวจรสมาธิพึงทราบทํานองเดียวกับนัยดังกลาวแลวใน 
รูปาวจรสมาธิ. 
  
        พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  สฺุโต สมาธิ  ดังตอไปนี้ 
เมื่อการออกจากมรรคเกิดแลว    ดวยอนัตตานุปสนาของพระโยคาวจรผู 
เห็นตามลําดับแหงวิปสสนาวา    สพฺเพ    สงฺขารา    อนิจฺจา    ทุกฺขา 
อนตฺตา -  สงัขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตา   เพราะ 
วิปสสนานั้นเปนไปแลว   โดยความเปนของสูญในสังขารท้ังหลายที่ไมมี 
ตัวตน,     ฉะนั้นจึงชื่อวา  สุญตา.  อริยมรรคสมาธิ     สําเร็จดัวย 
สุญญตานั้น  ชื่อวา สุญญตสมาธิ,  อธิบายวา สมาธิที่เปนไปแลว  
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ดวยอํานาจแหง   สุญญตะ.    จริงอยู   สมาธินั้นยอมเปนไปโดยอาการ 
ที่วิปสสนาเปนไปแลว. 
            เมื่อการออกจากมรรคเกิดแลวดวย   อนิจจานุปสนา    เพราะ 
วิปสสนานั้นเปนไปแลวดวยเปนปฏิปกษตอนิมิตวาเที่ยง,  ฉะน้ันจึงชื่อวา   
อนิมิตตวิปสสนา.  อริยมรรคสมาธิ  สาํเร็จดวยวิปสสนานั้น จึงชื่อวา 
อนิมิตตสมาธิ.   อธิบายวา   สมาธิที่เวนจากนิมิตท่ีเที่ยง.  จริงอยู สมาธิ 
นั้นยอมเปนไปดวยอาการอันเปนไปแลวแหงวิปสสนา เมื่อการออกจาก  
มรรค   เกิดแลวดวย   ทุกขานุปสนา     เพราะ วิปสสนา  นั้นเปนไป 
แลวดวยเปนปฏิปกษตอความต้ังใจปรารถนา,  ฉะน้ันจึงชื่อวา  อัปปณิ- 
หิตสมาธิ,     อธิบายวา    สมาธิที่เวนจากความต้ังใจปรารถนา.  เพราะ 
สมาธินั้นยอมเปนไปดวยอาการเปนไปแลวดวยวิปสสนา.     พึงทราบวา 
แมผลสมาธิ  ๓ ก็เปนเชนนั้น เปนอันทานถือเอาดวยสมาธิ ๓ เหลาน้ัน. 
แตทานไมยกประเภทของสมาธิ มีสมาธิเลวเปนตน เพราะโลกุตรสมาธิ 
เปนสมาธิประณีต. 
         ในหมวด  ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา   อุทฺธมุาตกสฺ-  
าวเสน   ดวยสามารถความสําคัญศพที่อืด  ชื่อวา  อุทฺธุมาต 
เพราะข้ึนอืดดวยความพองข้ึนพองข้ึนตามลําดับในเบื้องบน  ดวยลมดุจ 
เครื่องสูบลม   เพราะหมดชีวิต   การข้ึนอืดนั่นแล  ชื่อวา   อุทฺธมุาตก.   
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อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  อุทธฺุมาตก  เพราะข้ึนอืดนาเกลียด เพราะเปน 
สิ่งปฏิกูล,  บทนี้เปนชื่อรางซากศพเห็นปานน้ัน 
            สีที่แตกออกเรียก   วินีล  - เขียวนาเกลียด  
นั้นแล   ชื่อวา   วินีลก.   ชื่อวา  วินีลก   เพราะสีเขียวนาเกลียดเพราะ 
เปนสิ่งปฏิกูล. บทนี้เปนชื่อของรางซากศพ มีสีแดงในท่ีที่มีเน้ือสมบูรณ, 
มีสีขาวในท่ีที่อมหนอง,   โดยมากมีสีเขียวในที่ที่มีเขียว  คลายหมผาสี  
เขียว.                                              
          หนองไหลในท่ีที่ผิวแตก  ชื่อวา วิปุพฺพ,    หนองไหลน่ันแล  
ชื่อวา  วิปุพฺพก.     ชื่อวา  วิปุพฺพก   เพราะหนองนาเกลียด  เพราะ 
เปนสิ่งปฏิกูล.  บทนี้เปนชื่อของรางซากศพเห็นปานนั้น      
          ศพท่ีคลุมไวโดยขาดออกเปน ๒ ทอน ทานเรียก วิจฺฉิทฺท, 
ศพขาดเปนทอนน่ันแล   ชื่อวา   วิจฺฉทิฺทก.       อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา 
วิจฺฉิทฺทก เพราะศพขาดเปนทอนนาเกลียด  เพราะเปนสิ่งปฏิกูล.  บท 
นี้เปนชื่อของรางซากศพท่ีขาดกลาง. 
          ซากศพชื่อวา   วิกขฺยิต     เพราะถูกสุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอก  
เปนตนกัด    โดยอาการตาง ๆ   ขางน้ีและขางโนน,  เมื่อควรกลาววา 
วิกฺขายิต  ทานกลาววา วิกฺขายิตก - ซากศพที่ถูกสัตวกัด, อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา  วิกฺขายิตก เพราะซากศพถูกสัตวกัดนาเกลียดเพราะเปนส่ิงปฏิกูล. 
นี้เปนชื่อของรางซากศพเห็นปานน้ัน.  
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         ซากศพท่ีกระจายไปในที่ตาง ๆ     ชื่อวา   วกิฺขิตฺต,   ซากศพที่  
กระจายไปนั่นแล  ชื่อวา  วิกฺขิตฺตก,  ชือ่วา  วิกฺขิตฺตก  เพราะซาก- 
ศพกระจายไปนาเกลียดเพราะเปนสิ่งปฏิกูล.    บทนี้เปนชื่อของซากศพ 
ที่กระจายไปจากท่ีนั้น ๆ   อยางนี้   คือ  มือไปขางหน่ึง    เทาไปขางหน่ึง   
ศีรษะไปขางหนึ่ง.  
         ซากศพชื่อวา หตวิกฺขิตฺตก เพราะซากศพน้ันถูกฟนและ 
กระจัดกระจายไปโดยนัยกอนน่ันแล.  บทนี้เปนชื่อของซากศพท่ีถูกฟน 
ดวยศัสตราท่ีอวัยวะนอยใหญ   โดยอาการเหมือนตีนกาแลวกระจัดกระ-  
จายไปโดยนัยดังกลาวแลว.    
         ซากศพชื่อวา   โลหิตก     เพราะโลหิตไหลเรี่ยราดไปขางโนน 
ขางน้ี.  บทนี้เปนชื่อของรางซากศพท่ีเปรอะเปอนโลหิตไหลเรี่ยราดไป. 
         ซากศพชื่อวา   ปุฬุวก    เพราะหนอน   ทานเรียกวา  ปุฬุวา, 
โลหิตกระจายไปบนหนอน.     บทนี้เปนชื่อของรางซากศพท่ีเต็มไปดวย 
หนอน.            
        กระดูกนั่นแล   ชื่อวา  อฏ ิก,  อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อฏ ิก    
เพราะกระดูกนาเกลียด  เพราะเปนสิ่งปฏิกูล.    บทนี้เปนชื่อของโครง- 
กระดูกบาง    ของกระดูกชิ้นเดียวบาง  ชื่อเหลาน้ีเปนชื่อของนิมิตท่ีเกิด  
เพราะอาศัยซากศพท่ีเปน  อุทธมุตกะ เปนตนบาง    ของฌานท่ีได  
แลวในนิมิตท้ังหลายบาง.  แตในอุทธุมาตกนิมิตน้ี สัญญาท่ีเกิดดวย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 632 

สามารถอัปปนากําหนดเอาอาการที่นาเกลียด ชื่อวา อุทธุมาตกสัญญา,   
ดวยสามารถแหง  อุทธุมาตกสัญญา นั้น    ชื่อวา  อุทธุมาตกสัญญา- 
วสะ.    แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้แล.   บทวา  ปฺจป ฺาส สมาธี   
สมาธิ ๕๕ ทานกลาวดวยสามารถแหงธรรมหมวดหนึ่งเปนตน.  
           ๙๓]    พระสารีบตุรครั้นแสดงถึงประเภทของสมาธิดวยสามารถ 
หมวดหน่ึงเปนตนอยางนี้แลว    บัดนี้ประสงคจะแสดงสมาธิโดยปริยาย 
แมอ่ืนจึงแสดงปรารภปริยายอื่น  อปจ      ดังน้ีแลวกลาวบทมีอาทิวา 
ปฺจวีสติ - ๒๕.  ในบทเหลาน้ันบทวา สมาธิสฺส สมาธิฏา คือ 
สภาพในความเปนสมาธิแหงสมาธิ,       สมาธินั้นยอมมีไดโดยสภาพใด, 
สภาพเหลาน้ัน  ชื่อวาเปนประโยชนในสมาธินั้น. 
         บทวา  ปริคหฏเน สมาธิ คือ   เพราะสมาธิอันอินทรียมี 
สัทธินทรีย เปนตน กําหนดถือเอา ฉะนั้น  ชื่อวา สมาธิ โดยสภาพ 
อัน  สัทธินทรีย  เปนตน  กําหนดถือเอา.   อน่ึง  อินทรียเหลาน้ัน 
นั่นแล   ยอมเปนบริวารของกันและกัน,    และยอมเปนอินทรียบริบูรณ 
ดวยการบําเพ็ญภาวนา.      เพราะฉะน้ัน   ชื่อวาสมาธิ     เพราะอรรถวา 
อินทรียเปนบริวารของกันและกัน  เพราะอรรถวา  สัทธินทรียเปนตน  
บริบูรณ.   เพราะอรรถวามีอารมณเปนอันเดียว  เพราะเพงอารมณเดียว 
ดวยอํานาจสมาธิแหงอินทรียเหลาน้ัน,        เพราะอรรถวา   ไมฟุงซาน 
เพราะเพงความไมมีความฟุงซานในอารมณตาง ๆ,    พึงทราบวา  ทานไม         
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ถืออรรถวากาํหนดถือเอาความเที่ยง    และอรรถวาไมแสไปไวในที่นี้ใน   
ภายหลัง   เพราะควรบรรลุดวยการกําหนดถือวีริยพละใหญแหงโลกุตระ 
นั่นเอง       และเพราะไมมีความแสไปดวยความเส่ือมแหงโลกุตรมรรค. 
ชื่อวาสมาธิ เพราะอรรถวา  ไมขุนมัวโดยไมมีกิเลสเกิดข้ึน.  ชื่อวาสมาธิ 
เพราะอรรถวา  ไมหว่ันไหว    เพราะความไมหว่ันไหว,     ชือ่วาสมาธิ 
เพราะอรรถวา     หลุดพนจากกิเลส    เพราะพนจากกิเลสดวยการขมไว 
หรือดวยการตัดเด็ดขาด     และเพราะนอมไปในอารมณ.  
 
         บทวา  เอกตฺตุปฏานวเสน  จิตฺตสฺส   ิตตฺตา  เพราะความ 
ที่จิตต้ังอยูดวยสามารถความต้ังม่ันในความเปนจิตมีอารมณเดียว   ความ 
วา  เพราะความท่ีจิตต้ังม่ันโดยไมหว่ันไหวในอารมณแหงจิต   ดวยสามารถ 
การต้ังม่ันอยางหนักในอารมณเดียว      ดวยการประกอบสมาธินั่นเอง. 
พึงทราบวา   ในคู ๘   ทานกลาวถึงคู     เหลาน้ี   คือ  ยอมแสวงหา 
ยอมไมแสวงหา คูที่  ๑,  ยอมถือเอา  ยอมไมถือเอา  คูที่  ๒  ยอมปฏิบัติ 
ยอมไมปฏิบัติคูที่  ๓    ดวยความไมเหลือแหงจิตที่นอมไปในทามกลาง 
ความออนแหงอุปจาระในสวนเบื้องตนจากวิถีแหงอัปปนา,     พึงทราบ 
บทนี้วา  ฌายติ  ฌาเปติ - ยอมเพง  ยอมเผา    ดวยสามารถอุปจาระ 
ในวิถีแหงอัปปนา.   พึงทราบวา  ทานกลาวถึงคู  ๔  เหลาน้ี  คือ  เพราะ 
แสวงหา  เพราะไมแสวงหา  คูที่  ๑,  เพราะยึดมั่น  เพราะไมยึดมั่น  
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คูที่   ๒, เพราะปฏิบัติแลว   เพราะไมปฏิบัติแลว  คูที่  ๓, เพราะเผาแลว 
เพราะไมเผาแลว    คูที่ ๔  ดวยสามารถแหงอัปปนา.    
        ในบทเหลาน้ันบทวา  สม  ในบทมีอาทิวา  สม  เอสตีติ  สมาธิ ิ  
ไดแก   อัปปนา.  จริงอยู  อัปปนาน้ัน  ชื่อวา  สมา  เพราะสงบ  คือ 
ยังธรรมเปนขาศึกใหฉิบหายไป,   อีกอยางหนึ่ง  ชือ่วา  สมา  เพราะ 
เกิดจากความไมมีความไมสงบอันเปนขาศึก.   สมาธิยอมแสวงหาความ 
สงบน้ัน  คือ  ยอมแสวงหาดวยอัธยาศัย.  อิติ  ศัพท  เปน  การณัตถะ 
แปลวา  เพราะเหตุนั้น,  อธิบายวา   เพราะแสวงหาความสงบ  ฉะนั้น 
จึงชื่อวา  สมาธิ.    บทวา  วิสม  เนสติ  ความวา  ไมแสวงหาความ 
ไมสงบ    อันเปนขาศึกของฌานน้ันๆ. 
  
         จริงอยู   สมาธิอันเปนสวนเบื้องตนเปนสมาธิกอน    ชื่อวายอม  
แสวงหาความสงบ,     ไมแสวงหาความไมสงบ      เพราะเปนสมาธิตน. 
สมาธิเปนกลาง     ชื่อวายอมถือเอาความสงบ,     ไมถือเอาความไมสงบ 
เพราะเปนสมาธิมั่นคง. 
          สมาธิมีประมาณย่ิง   ชื่อวายอมปฏิบัติความสงบ,   ไมปฏิบัติความ  
ไมสงบ  เพราะเปนสมาธิใกลวิถีแหงอัปปนา. 
           บทวา  สม  ฌายติ เปนภาวนปุงสกะ  ความวา  เปนความสงบ 
จึงเพง,  หรือ  เพงดวยอาการสงบ,    จริงอยู    สมาธิในวิถีแหงอัปปนา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 635 

ยอมเปนไปโดยอาการสงบ   เพราะสงบโดยปราศจากธรรมอันเปนขาศึก   
และเพราะต้ังอยูดวยความเปนสมาธิเกื้อหนุนอัปปนาอันสงบแลว. 
          บทวา   ฌายติ   มีความรุงเรือง  ดุจในประโยคมีอาทิวา ประทีป 
ในพลับพลาเหลาน้ี  ยอมรุงเรือง๑ตลอดคืน,    และประทีปน้ํามัน  ยอม 
รุงเรืองตลอดคืน,   ประทีปน้ํามันพึงรุงเรือง๒ในพลับพลาน้ี.     ปาฐะวา 
สม  ชายติ  บาง ความวา  สมาธิยอมเกิดดวยอาการสงบ,   ปาฐะกอน 
ดีกวา  เพราะความเปนคูวา   ฌายติ   ฌาเปติ -  เพงความสงบ     เผา 
ความไมสงบ.  
           อน่ึง   บทวา   ฌาเปติ - เอาความวาเผา.      เพราะวาสมาธินั้น 
ชื่อวายอมเผาธรรมเปนขาศึกดวยทําใหไกลกวา. ทานกลาวอัปปนาสมาธิ 
ดวยบทมีอาทิวา   เอสิตตฺตา   เนสิตตฺตา  -  เพราะแสวงหา   เพราะไม 
แสวงหา     เพราะการแสวงหาและการไมแสวงหาเปนตน   สําเร็จดวย 
อัปปนา. 
         บทวา  สม   ฌาตตฺตา -  เพราะเพงความสงบ,     คือ   เพราะ 
รุงเรืองเสมอ.   ปาฐะวา   สม  ชาตตฺตา - เพราะเกิดเสมอบาง.   ความ 
เปนสมาธิแหงสมาธิ  ๒๕   เหลาน้ี   คือ   สมาธิ   ๖ ดวยสามารถแหงคู  ๘ 
เหลาน้ี,  และสมาธิ  ๙  มีขางตน. 
๑. ที. สี. ๙/๙๒       ๒. ส. นิ. ๑๖/๒๐๑.  
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         ก็บทนีว้า  สโม  จ  หิโต  จ   สุโข  จา  สมาธิ    ชื่อวาสมาธิ   
เพราะเปนธรรมสงบ   เปนสภาพเกื้อกูล     และเปนความสุข      ทาน 
กลาวเพ่ือใหสําเร็จประโยชนแหงสมาธิอันสําเร็จแลวดวยอาการ  ๒๕. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา สโม  มีความแหง  สม  ศัพท,   หรือ  ส 
ศัพท  
          จริงอยู   สมาธินั้น   ชื่อวา   สโม    เพราะเวนจากความไมสงบ  
อันกําเริบที่เปนขาศึก. 
         บทวา  หิโต  มีความแหง อธิ  ศัพท.  อธิบายวาต้ังอยูในอารมณ 
คือ  ใหต้ังอยูดวยทําความไมหว่ันไหว.    ทานอธิบายวา    ดวยบททั้ง ๒ 
ชื่อวาสมาธิ   เพราะสงบและต้ังม่ัน. 
          บทวา   สุโข   ชื่อวา   สุโข   เพราะอรรถวา   สงบ.    แมสมาธิ 
สหรคตดวยอุเบกขา   ทานก็ถือเอาดวย  สขุ  ศัพท. มีอรรถวาสงบเพราะ  
ทานกลาวไววา    ขาแตทานผูเจริญอทุกขมสุขเวทนา   พระผูมพีระภาค- 
เจาตรัสไวในความสงบ   คือ  ในความสุขอันประณีต   และอุเบกขาทาน 
กลาววาเปนความสุขเพราะสงบ.    ทานกลาวสมาธิทั้งหมดไวในที่นี้โดย 
ไมมีกําหนด.  จึงเปนอันทานกลาวเหตุของความต้ังมั่นดวย สุข ศัพท 
๑. ม. มู.  ๑๓/๙๘  
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นั้น.   พึงทราบคําอธิบายวา  เพราะสมาธิเปนความสงบ,   ฉะน้ัน สมาธิ   
จึงต้ังม่ันในอารมณเดียว  ดวยประการฉะน้ี. 
                       จบ   อรรถกถาสมาธิภาวนามยญาณนิทเทส  
                                       ธรรมฐิติญาณนิทเทส 
           [๙๔]   ปญญาในการกําหนดปจจัย  เปนธรรมฐิติญาณอยางไร ? 
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   อวิชชาเปนเหตุเกิด เปนเหตุใหเปน 
ไป   เปนเหตุเครื่องหมาย  เปนเหตุประมวลมา  เปนเหตุประกอบ 
ไว   เปนเหตุพัวพัน   เปนเหตุใหเกิด   เปนเหตุเดิม    และเปน  
เหตุอาศัยเปนไปแหงสังขาร  ดวยอาการ ๙ อยาง อวิชชาจึงเปนปจจัย 
สังขารเกิดข้ึนแหงปจจัย   แมธรรมท้ังสองนี้   ตางก็เกิดข้ึนแตปจจัย  ดังนี้  
เปนธรรมฐิติญาณ. 
         ปญญาในการกําหนดปจจัยวา  ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาล 
ก็ดี    อวิชชาเปนเหตุเกิด . . . และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงสังขารดวย 
อาการ ๙ อยางนี้       อวิชชาจึงเปนปจจัย   สังขารเกิดข้ึนแตปจจัย   แม 
ธรรมทั้งสองน้ี    ตางก็เกิดข้ึนแตปจจัย  ดังนี้   เปนธรรมฐิติญาณ. 
          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   สังขารเปนเหตุเกิด. . . และเปน 
เหตุอาศัย   เปนไปแหงวิญญาณ    ฯลฯ   วิญญาณเปนเหตุเกิด . . . และ  
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เปนเหตุอาศัยเปนไปแหงนามรูป . . . นามรูปเปนเหตุเกิด . . . และเปน   
เหตุอาศัยเปนไปแหงสฬายตนะ . . .  สฬายตนะเปนเหตุเกิด. . . และเปน 
เหตุอาศัยเปนไปแหงผัสสะ . . . ผัสสะเปนเหตุเกิด . . . และเปนเหตุอาศัย 
เปนไปแหงเวทนา. . . เวทนาเปนเหตุเกิด . . . และเปนเหตุอาศัยเปนไป 
แหงตัณหา . . . ตัณหาเปนเหตุเกิด. . .และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงอุปา- 
ทาน . . .อุปาทานเปนเหตุเกิด . . .  และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงภพ . . .  
ภพเปนเหตุเกิด. . .และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงชาติ...ชาติเปนเหตุเกิด. . . 
และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงชราและมรณะ  . . .  ปญญาในการกําหนด 
ปจจัยวา   ในอดีตกาลก็ดี  ในอนาคตกาลก็ดี   ชาติเปนเหตุเกิด   เปน 
เหตุใหเปนไป  เปนเครื่องหมาย  เปนเหตุประมวลมา  เปนเหตุประกอบ 
ไว  เปนเหตุพัวพัน   เปนเหตุเกิด  เปนเหตุเดิม  และเปนเหตุอาศัย 
เปนไปแหงชราและมรณะ   ดวยอาการ  ๙ อยางนี้    ชาติจึงเปนปจจัย 
ชราและมรณะเกิดแตปจจัย       แมธรรมท้ังสองนี้อยางก็เกิดข้ึนแตปจจัย 
ดังน้ี    เปนธรรมฐิติญาณ. 
          [๙๕]  ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาเปนเหตุ  สังขาร 
อาศัยเหตุเกิดข้ึน  แมธรรมท้ังสองน้ีตางก็เกิดข้ึนแตเหตุดังน้ี   เปนธรรม 
ฐิติญาณ. 
          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาล 
ก็ดี   อวิชชาเปนเหตุ   สังขารอาศัยเหตุเกิดข้ึน   แมธรรมทั้งสองน้ีตาง  
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ก็เกิดข้ึนแตเหตุดังน้ี  เปนธรรมฐิติญาณ.   
          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   สังขารเปนเหตุ  วิญญาณเกิดข้ึน 
แตเหตุ ... วิญญาณเปนเหตุ   นามรูปเกิดข้ึนแตเหตุ ...นามรูปเปนเหตุ  
สฬายตนะเกิดข้ึนแตเหตุ... สฬายตนะเปนเหตุ   ผัสสะเกิดข้ึนแตเหตุ... 
ผัสสะเปนเหตุ   เวทนาเกิดข้ึนแตเหตุ ... เวทนาเปนเหตุ   ตัณหาเกิดข้ึน 
แตเหตุ... ตัณหาเปนเหตุ   อุปาทานเกิดข้ึนแตเหตุ ...อุปาทานเปนเหตุ  
ภพเกิดข้ึนแตเหตุ ... ภพเปนเหตุ   ชาติเกิดข้ึนแตเหตุ ... ชาติเปนเหตุ 
ชราและมรณะเกิดข้ึนแตเหตุ    แมธรรมท้ังสองนี้ตางก็เกิดข้ึนแตเหตุ 
ดังน้ี   เปนธรรมฐิติญาณ. 
          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาล 
ก็ดี  ชาติเปนเหตุ   ชราและมรณะเกิดข้ึนแตเหตุ   แมธรรมทั้งสองน้ี 
 ตางก็เกิดข้ึนแตเหตุ   ดังนี้  เปนธรรมฐิติญาณ. 
          [๙๖]  ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   อวิชชาอาศัยปจจัยเปน 
ไป   สังขารอาศัยอวิชชาเกิดข้ึน    แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็อาศัยปจจัยเกิด 
ข้ึน  ดังน้ี  เปนธรรมฐิติญาณ. 
          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาล 
ก็ดี   อวิชชาอาศัยปจจัยเปนไป   สังขารอาศัยอวิชชาเกิดข้ึน   แมธรรม 
ทั้งสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ดังนี้   เปนธรรมฐิติญาณ.  
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          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา  สังขารอาศัยปจจัยเปนไป   วิญญาณ  
อาศัยสังขารเกิดข้ึน  วิญญาณอาศัยปจจัยเปนไป  นามรูปอาศัยวิญญาณ  
เกิดข้ึน    นามรูปอาศัยปจจัยเปนไป    สฬายตนะอาศัยนามรูปเกิดข้ึน   
สฬายตนะอาศัยปจจัยเปนไป    ผัสสะอาศัยสฬายตนะเกิดข้ึน  ผัสสะ  
อาศัยปจจัยเปนไป   เวทนาอาศัยผัสสะเกิดข้ึน   เวทนาอาศัยปจจัยเปน 
ไป   ตัณหาอาศัยเวทนาเกิดข้ึน   ตัณหาอาศัยปจจัยเปนไป   อุปาทาน 
อาศัยตัณหาเกิดข้ึน    อุปาทานอาศัยปจจัยเปนไป     ภพอาศัยอุปาทาน 
เกิดข้ึน  ภพอาศัยปจจัยเปนไป  ชาติอาศัยภพเกิดข้ึน   ชาติอาศัยปจจัย  
เปนไป   ชราและมรณะอาศัยชาติเกิดข้ึน   แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็อาศัย 
ปจจัยเกิดข้ึน ดังน้ี   เปนธรรมฐิติญาณ. 
          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาล  
ก็ดี    ชาติอาศัยปจจัยเปนไป  ชราและมรณะอาศัยชาติเกิดข้ึน   แมธรรม 
ทั้งสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ดังนี้  เปนธรรมฐิติญาณ. 
          [๙๗]  ปญญาในการกําหนดปจจัยวา  อวิชชาเปนปจจัย  สังขาร 
เกิดข้ึนเพราะปจจัย    แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็เกิดข้ึนเพราะปจจัย    ดังน้ี  
เปนธรรมฐิติญาณ. 
          ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   ในอดีตกาลก็ดี    ในอนาคตกาล 
ก็ดี  อวิชชาเปนปจจัย    สังขารเกิดข้ึนเพราะปจจัย   แมธรรมท้ังสองนี้ 
ตางก็เกิดข้ึนเพราะปจจัย   ดังนี้   เปนธรรมฐิติญาณ.  
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           ปญญาในการกําหนดปจจัยวา    สังขารเปนปจจัย    วิญญาณเกิด   
ข้ึนเพราะปจจัย   วิญญาณเปนปจจัย   นามรูปเกิดข้ึนเพราะปจจัย   นาม 
รูปเปนปจจัย  สฬายตนะเกิดข้ึนเพราะปจจัย   สฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะ 
เกิดข้ึนเพราะปจจัย  ผัสสะเปนปจจัย   เวทนาเกิดข้ึนเพราะปจจัย  เวทนา 
เปนปจจัย   ตัณหาเกิดข้ึนเพราะปจจัย     ตัณหาเปนปจจัย     อุปาทาน 
เกิดข้ึนเพราะปจจัย   อุปาทานเปนปจจัย    ภพเกิดข้ึนเพราะปจจัย  ภพ  
เปนปจจัย     ชาติเกิดข้ึนเพราะปจจัย    ชาติเปนปจจัย    ชราและมรณะ 
เกิดข้ึนเพราะปจจัย    แมธรรมทั้งสองน้ีตางก็เกิดข้ึนเพราะปจจัย    ดังน้ี 
เปนธรรมฐิติญาณ. 
           ปญญาในการกําหนดปจจัยวา   ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาล 
ก็ดี   ชาติเปนปจจัย   ชราและมรณะเกิดข้ึนเพราะปจจัย   แมธรรมท้ังสองนี้ 
ตางก็เกิดข้ึนเพราะปจจัย   ดังนี้    เปนธรรมฐิติญาณ. 
           [๙๘] ในกรรมภพกอน     ความหลงเปนอวิชชา     กรรมที่ 
ประมวลมาเปนสังขาร  ความพอใจเปนตัณหา  ความเขาถึงเปนอุปาทาน 
ความคิดอานเปนภพ   ธรรม ๕  ประการในกรรมภพกอน  เหลาน้ี   เปน  
ปจจัยแหงปฏิสนธิในอุปปตติภพนี้   ปฏิสนธิเปนวิญญาณ   ความกังวล  
เปนนามรูป  ประสาท  คือ ภาวะที่ผองใส  เปนอายตนะ  สวนท่ีถูก 
ตองเปนผัสสะ  ความเสวยอารมณเปนเวทนาในอุปปตติภพนี้  ธรรม 
๕  ประการในอุปปตติภพเหลาน้ี  เปนปจจัยแหงกรรมที่ทําไวในปุเรภพ  
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ความหลงเปนอวิชชา   กรรมที่ประมวลมาเปนสังขาร   ความพอใจเปน    
ตัณหา    ความเขาถึงเปนอุปาทาน    ความคิดอานเปนภพ    (ยอมมี) 
เพราะอายตนะทั้งหลาย  ในภพน้ีแกรอบ  ธรรม ๕ ประการในกรรมภพ 
นี้เหลาน้ี     เปนปจจัยแหงปฏิสนธิในอนาคต   ปฏสินธิในอนาคตเปน 
วิญญาณ   ความกาวลงเปนนามรูป   ประสาทเปนอายตนะ    สวนท่ีถูก 
ตองเปนผัสสะ    ความเสวยอารมณเปนเวทนา    ธรรม ๕  ประการใน 
อุปปตติภพในอนาคตเหลาน้ี  เปนปจจัยแหงกรรมท่ีทําไวในภพนี้  พระ- 
โยคาวจร    ยอมรู    ยอมเห็น    ยอมทราบชัด    ยอมแทงตลอด    ซึ่ง 
ปฏิจจสมุปบาท  มีสังเขป ๔ กาล ๓ ปฏิสนธิ ๓ เหลาน้ี  ดวยอาการ  ๒๐  
ดวยประการดังน้ี. 
           ชื่อวาญาณ  เพราะอรรถวารูธรรมน้ัน    ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในการกําหนดปจจัย 
เปนธรรมฐิติญาณ. 
                             อรรถกถาธรรมฐิติญาณนิทเทส 
           ๙๔]   พึงทราบวินิจฉัยในธรรมฐิติญาณนิทเทสดังตอไปนี้   ใน 
บทมีอาทิวา   อวิชฺชา  สงฺขาราน  อุปฺปาทฏ ิติ - ตอวิชชาเปนเหตุเกิด 
แหงสังขารทั้งหลาย   มีอธิบายดังน้ี    ชื่อวา   ิติ  เพราะอรรถวาอวิชชา 
เปนเหตุต้ังสังขาร.    ิติ   นั้น   คืออะไร  ?  คือ   อวชิชา.    เพราะวา  
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อวิชชานั้นเปนที่ต้ัง   คือเปนเหตุแหงการเกิดสังขารท้ังหลาย  เพราะเหตุ   
นั้นจึงชื่อวา  อุปฺปาทฏ ิติ - เปนเหตุเกิด. 
           ชื่อวา    ปวตฺตฏ ิติ - เปนเหตุใหเปนไป    เพราะอรรถวาเปน 
เหตุแหงความเปนไปแหงสังขารท้ังหลายที่เกิดข้ึนแลว.   อธิบายวา  จริง 
อยู    อานุภาพของกิจยอมมีในขณะชนกปจจัยเกิดน่ันเองโดยแท,    แต 
เพราะความเปนไปแหงสังขารทั้งหลายอันชนกปจจัยนั้นใหเกิด     จึงชื่อ 
วาเปนเหตุ   แมแหงความเปนไปในขณะของตน,   อีกอยางหน่ึง   เปน 
เหตุแหงความเปนไปดวยอํานาจสันตติ.   
           อน่ึง   บทวา    ปวตฺต  นี้   เปนภาววจนะลงในนปุงสกลิงค, 
เพราะฉะนั้น   ปวตฺต  จึงเปนอันเดียวกัน  โดยอรรถวา  ปวตติ - ความ 
เปนไป.    แตเพราะปวัตติศัพทปรากฏแลว   ทานจึงอธิบายประกอบดวย 
บทวา  ปวตฺต   นั้น.   ิติ  ศัพท ในความเปนไมมีในท่ีนี้   เพราะ   ิติ 
ศัพท   แมในภาวะก็สําเร็จได. 
             เพ่ือแสดงวา   ิติ   ศัพท   เปนไปในความวา    เหตุ    ทานจึง 
กลาววา  นิมตฺิตฏ ิติ   อธิบายวา   ิติ  เปนเครื่องหมายคือเปนเหตุ. ไมใช 
เพียงเปนเครื่องหมายอยางเดียว   ที่แทพระสารีบุตรเมื่อจะแสดงความเปน 
ผูสามารถในปจจัยวา   ยอมประมวลมา    ยอมพยายาม  เปนดุจมีความ 
ขวนขวายในการใหเกิดสังขาร    จึงกลาววา   อายูหนฏ ิติ      อธิบายวา 
 ิติ  เปนเหตุประมวลมา.  เพราะอวิชชาใหสังขารเกิดข้ึน  ชื่อวา ประกอบ  
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ในความเกิด,    อธิบายวา    พยายาม,   อวิชชาใหสังขารเปนไป   ชื่อวา    
พัวพันในความเปนไป.   อธิบายวา   ผูกพัน   ฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา  
สฺโคฏ ิติ - เปนเหตุประกอบไว  ปลิโพธฏ ิต - เปนเหตุพัวพัน 
อธิบายวา  เปนเหตุประกอบ   เปนเหตุกังวล.  
           เพราะอวิชชาใหสังขารเกิด    ชื่อวา    สมุทยั    เพราะอรรถวา 
เปนมูลเหตุแหงความเกิดและความเปนไป,   ชื่อวา   สมุทย ิติ   เพราะ 
เปนเหตุใหเกิด   อธิบายวา      เปนมลูเหตุ.      อวิชชาแลทานกลาววา 
เหตฏ ิติ - เปนเหตุเดิม, ปจฺจยฏ ิติ - เปนเหตุอาศัยเปนไป  เพราะเปน 
เหตุเกิดในความเกิดของสังขาร,   เพราะเปนปจจัยอุปถัมภในความเปน 
ไป   อธิบายวา   ิติ  เปนเหตุเดิม,   ิติ เปนเหตุอาศัยเปนไป   ทานกลาว 
ชนกปจจัยเปนเหตุ,  อุปถัมภกปจจัยเปนเครื่องอาศัย.   แมในบทท่ีเหลือ 
ก็พึงประกอบอยางนี้. 
          ในบทน้ีวา   ภโว  ชาติยา  ชาติ  ชรามรณสฺส -  ภพเปนปจจัย 
แกชาติ.   ชาติเปนปจจัยแกชรามรณะ    ทานกลาวถึงบทท่ีประกอบดวย 
สามารถความเกิดวา   อุปฺปาทฏ ิติ   สฺโคฏ ิติ   เหตฏ ิติ   โดย 
ปริยาย  ดวยอํานาจแหงขันธทั้งหลายมีชาติชราและมรณะ..   แตอาจารย 
บางพวกพรรณนาความในบทน้ี   โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  อุปฺปาทาย   ิติ 
อุปฺปาทฏ ิติ - เหตุแหงความเกิด   ชื่อวา  อุปปาทัฏ ิติ - เปนเหตุเกิด. 
บทวา   อวิชชฺา   ปจฺจโย -  อวิชชาเปนปจจัย  ทานกลาวเพงความที่ 
อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารท้ังหลาย.  
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           อีกอยางหนึ่ง เพ่ือแสดงการกําหนดอวิชชานั้นเปนปจจัย  เพราะ 
ความท่ีแมอวิชชาก็เกิดเพราะปจจัยทานจึงกลาววา  อุโภเปเต     ธมฺมา 
ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ   ปจฺจยปริคฺคเห   ปฺา - ปญญาในการกําหนด    
ปจจัยวา    ธรรมแมทั้งสองอยางนี้ก็เกิดข้ึนแตปจจัย.    แมในบทท่ีเหลือ 
ก็พึงประกอบอยางนี้.  สวนบทวา   ชาติ  ปจฺจโย,  ชรามรณ  ปจฺจย-  
สมุปฺปนฺน - ชาติเปนปจจัย,  ชราและมรณะตางก็เกิดข้ึนแตปจจัย ทาน  
กลาวไวโดยปริยาย.   บทวา   อตีตมฺป   อทฺธาน  ไดแก   กาลท่ีลวงไป 
แลว.    บทวา   อนาคตมปฺ   อทฺธาน   ไดแก   กาลที่ยังไมมาถึง.    แม 
ในบททั้งสองก็เปน  ทุติยาวิภัตติ       ลงในอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ 
คือใชอายตนิบาตวา  สิ้น. 
            ๙๕ - ๙๗]  บัดนี ้  พระสารีบุตรละอาการ ๙ เหลาน้ัน    ใน 
ลําดับวาระแหงอาการ  ๙  แลวประกอบดวยบทแหงปจจัยอาศัยเหตุ แลว   
ชี้แจงวาระ  ๓ มีอาทิวา อวิชฺชา   เหตุ,  สงฺขารา   เหตุสมุปฺปนฺน- 
อวิชชาเปนเหตุ  สังขารทั้งหลายอาศัยเหตุเกิดข้ึน  ในวาระแหงอาการ ๙ 
ทานกลาวปจจัยดวยสามารถเปนชนกอุปถัมภกปจจัย - ปจจัยอุดหนุนให 
เกิด,  ในที่นี้   บทวา   เหตุ  ไดแก   ความเปนชนกปจจัย   เพราะเหตุ 
วาระและปจจัยวาระมาตางหากกัน.   บทวา  ปจฺจโย  พึงทราบความเปน 
อุปถัมภกปจจัย   เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตนแมอยางหน่ึง  ๆ   ก็เกิดโดย 
ประการทั้งสอง.  
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          พึงทราบวินิจฉัยในปฏิจจวาระดังตอไปนี้    บทวา     อวชิชา 
ปฏิจฺจฺ - อวิชชาอาศัยปจจัยเปนไป  ความวา  อวิชชา   ชื่อวา  ปฏิจฺจา    
เพราะตองถึงตองไปเฉพาะหนาดวยสังขารทั้งหลาย     เพราะเพงอวิชชา 
เปนเหตุของสังขารทั้งหลายในความเกิดของตน.   ดวยบทน้ีเปนอันทาน 
กลาวถึงความท่ี  อวิชชาสามารถใหสังขารเกิด.  
 
           บทวา    สงฺขารา    ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา - สังขารท้ังหลายอาศัย 
อวิชชาเกิดข้ึน  ความวา สังขารทั้งหลายมิไดเกิดข้ึนเสมอโดยมิไดอาศัย 
อะไร    เพราะตองอาศัยอวิชชาแลว    จึงเกิดข้ึนเปนไปอยู.    แมในบท 
ที่เหลือก็พึงประกอบโดยสมควรแกลิงคอยางนี้.     อีกอยางหน่ึงปาฐะวา 
อวิชฺช   ปฏิจจฺ -  อวิชชาอาศัยปจจัยเปนไป  ดวยสามารถความขวนขวาย 
แตความในบทน้ี     พึงประกอบดวยปาฐะที่เหลือวา    อวิชชาอาศัยปจจัย  
ของตนเปนไป.     แมในบทท่ีเหลือก็อยางนั้น.     ในวาระแม ๔ อยาง 
เหลาน้ี   ทานชี้แจงธรรมฐิติญาณดวยสามารถแหงองค ๑๑  มีอวิชชา 
เปนตน     เพราะธรรมฐิติญาณควรชี้แจง    ดวยสามารถปจจัยแหงองค 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒.  แตทานไมชี้แจงดวยสามารถชรามรณะนั้น  เพราะ 
ชรามรณะตั้งอยูในท่ีสุด.  ธรรมฐิติญาณดวยสามารถชรามรณะนั้น   ทํา 
ชรามรณะใหเปนปจจัยแหงองคปฏิจจสมุปบาทเหลาน้ัน    แลวพิจารณา 
ควรทีเดยีว  เพราะแทชราและมรณะก็เปนปจจัยแหงโสกะ ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัสและอุปายาส.  
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          ๙๘]  บัดนี้  พระสารีบุตรประสงคจะจําแนกองคปฏิจจสมุปบาท 
๑๒  เหลาน้ัน    จึงแสดงสังเขป ๔ กาล  ๓  สนธิ ๓  ดวยอาการ  ๒๐ 
แลวจึงชี้แจงธรรมฐิติญาณ   กลาวบทมีอาทิวา   ปุริมกมมฺภวสมฺึ - ใน 
กรรมภพกอน  ดังนี้.           
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุริมกมมฺภวสฺม ึ ไดแก  ในกรรมภพ 
กอน,  อธิบายวา  เมื่อทํากรรมภพในอดีตชาติ. 
         บทวา  โมโห  อวชิฺชา - โมหะเปนอวิชชา  ความวา  หลงดวย 
โมหะในทุกขเปนตนแลวทํากรรม,  นั้นคือ  อวิชชา. 
         บทวา   อายูหนา     สงฺขารา - กรรมที่ประมวลมาเปนสังขาร 
ความวา    เจตนากอนของผูทํากรรมนั้น,  เจตนากอนเกิดข้ึนแกผูคิดวา 
เราจักใหทานดังน้ี    แลวสละอุปกรณการใหเดือนหนึ่งบาง   ปหน่ึงบาง. 
         เจตนา   ทานกลาววา   ภพ    เพราะวางทักษิณาไวบนมือของ 
ปฏิคคาหก.  เจตนาในอาวัชชนะ  ๑ หรือในชวนะ ๖  ชื่อวา   กรรมที ่
ประมวลมาเปนสังขาร.   เจตนาในชวนะท่ี  ๗   เปนภพ.   อน่ึง   เจตนา 
อยางใดอยางหนึ่งก็เปนภพ.   ชื่อวา  การประมวลมาเปนสังขาร   เพราะ 
สัมปยุตดวยเจตนานั้น. 
          บทวา  นีกนฺติ  ตณฺหา - ความใครเปนตัณหา  ความวา  ความ 
ใคร  ความปรารถนาในอุบัติภพอันเปนผลของผูทํากรรม  ชื่อวา  ตัณหา.  
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          บทวา  อุปคมน อุปาทาน - ความเขาถึงเปนอุปาทาน.  ความวา 
การเขาถึง    คือ    ความถอืม่ันอันเปนปจจัยแหงกรรมภพเปนไปแลววา 
เมื่อทํากรรมนี้จักสําเร็จความประสงค     ดังน้ีก็ดี   เราทํากรรมนี้แลว 
จักไดเสวยกรรมในฐานะโนน   ดังน้ีกด็ี  อัตตาคือตัวตนขาดสูญ ขาดสูญ.- 
ดวยดีแลวก็ดี  มีความสุขปราศจากความเดือดรอนก็ดี  บําเพ็ญศีลพรตได 
โดยสะดวกก็ดี   นี้ชื่อวา  อุปาทาน.    
           บทวา   เจตนา   ภโว - เจตนาเปนภพ   ไดแก  เจตนา ดังกลาว 
แลว   ในที่สดุแหงการประมวลมา   ชือ่วา   ภพ. 
          บทวา  ปุริมกมฺมภวสฺมึ - ในกรรมภพกอน   ไดแก   เมื่อทํา 
กรรมภพไวในอดีตชาติธรรมเหลานี้เปนไปแลว. บทวา อิธ  ปฏิสนฺธิยา 
ปจฺจยา - ธรรมเหลาน้ีเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพน้ี    ไดแก    เปน  
ปจจัยแหงปฏิสนธิในปจจุบัน. 
         บทวา  อิธ  ปฏิสนฺธ ิ วิฺาณ - ปฏิสนธิเปนวิญญาณในภพนี้ 
ไดแก   วิญญาณ   ที่ทานกลาววา   เปน  ปฏิสนธ ิ   เพราะภพปจจุบัน 
เกิดดวยสามารถแหงการสืบตอกันในระหวางภพน้ัน  ชื่อวา  วญิญาณ. 
          บทวา  โอกฺกนฺติ   นามรูป - ความกาวลงเปนนามรูป  ไดแก 
ความกาวลงในครรภแหง   รูปธรรม  และ  อรูปธรรม   ดุจมาแลวเขาไป  
นี้ชื่อวา  นามรูป.  
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           บทวา   ปสาโท   อายตน - ประสาทคือความผองใส     เปน 
อายตนะ    ไดแก    ความท่ีรูปผองใส    นี้เปนอายตนะ.    ทานทําเปน   
เอกวจนะโดยถือเอาชาติ.    ดวยบทน้ี   ทานกลาวถงึอายตนะ  ๕  มีจักขุ 
เปนตน.     พึงทราบวา     แมมนายตนะเทานี้ก็กลาวดวยคําวา   ปสาทะ 
เพราะมนายตนะเปนวิบากในที่นี้โดยพระบาลีวา  ปภสฺสรมิท  ภิกฺขเว 
จิตฺต, ตฺจ  โข  อาคนฺคุเกหิ อุปกิเลเสหิ  อุปกฺกิลิฏ๑ - ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลายจิตน้ีประภัสสร,  ก็จิตนั้นแลเศราหมองดวยอุปกิเลส 
ที่จรมา  ดังน้ี  ในพระบาลนีี้  ทานประสงคเอาภวังคจิต,   และเพราะจิตน้ัน 
ผองใสดวยความไมมีสิ่งปฏิกูลดวยกิเลส,  
          บทวา   ผุฏโฐ  ผสฺโส - สวนท่ีถูกตองเปนผัสสะ  ไดแก   สวน 
ที่ถูกตองกระทบ   เกิดอารมณ   นี้ชื่อวา  ผัสสะ. 
             บทวา    เวทยิต   เวทนา - การเสวยอารมณเปนเวทนา   ไดแก 
การเสวยวิบากเกิดรวมกับผัสสะ ดวยปฏิสนธิวิญญาณก็ดี ดวยสฬายตนะ 
เปนปจจัยก็ดี   นี้ชื่อวา   เวทนา. 
         บทวา  อิธุปปตฺติภวสฺมึ   ปุเรกตสฺส  กมฺมสฺส  ปจฺจยา - ธรรม 
๕  ประการในกรรมภพกอน     เปนปจจัยแกปฏิสนธิในอุปปตติภพนี้ 
ความวา     ธรรมท้ังหลายยอมเปนไปดวยปจจัยแหงกรรมท่ีทําไวในอดีต 
ชาติ  อันเปนวิบากภพในปจจุบัน. 
๑. องฺ. เอกก. ๒๐/๕๐.  
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          บทวา  อิธ  ปริปกฺกตฺตา อายตนาน - เพราะอายตนะท้ังหลาย 
ในภพน้ีแกรอบ  ทานแสดงโมหะเปนตนในการทํากรรมของผูมีอายตนะ 
แกรอบ.     
          บทวา  อายตึ  ปฏิสนฺธิยา  คือเปนปจจัยแกปฏิสนธิในอนาคต. 
บทมีอาทิวา    อายตึ     ปฏิสนฺธิ   วิณฺาณ - ปฏิสนธิในอนาคตเปน 
วิญญาณ   มอีรรถดังไดกลาวแลว.   ทานถือเอาอาการ  ๒๐ เหลาน้ี  ดวย  
องคแหงปฏิจจสมุปบาท ๑๒      เปนอยางไร ?   ทานกลาวธรรมทั้ง ๒ 
เหลาน้ี    โดยสรุปวา    อวิชฺชา    สงฺขารา   ดังน้ี    วาเปนเหตุในอดีต. 
ก็เพราะไมรูแจง    จึงสะดุง,   สะดุงแลวยอมถือม่ัน,    เพราะการถือม่ัน 
ของบุคคลน้ันเปนปจจัย   จึงมีภพ,  ฉะนั้น  จึงเปนอันทานถือเอาแม 
ตัณหาอุปาทานและภพ   ดวยการถือเอาธรรมท้ังสอง   คือ  อวิชชาและ 
สังขารเหลานั้นดวย.    ทานกลาวถึงวิญญาณ     นามรูป    สฬายตนะ 
ผัสสะและเวทนา  ในปจจุบันโดยสรุป.   ทานกลาวตัณหา  อุปาทานและ 
ภพ    วาเปนเหตุในปจจุบัน    โดยสรุป     ก็เม่ือถอืเอาภพแลวก็เปนอัน 
ถือเอาสังขารท้ังหลาย   อันเปนสวนเบ้ืองตนของภพนั้นหรือสัมปยุตดวย 
ภพนั้น.   อน่ึง   สังขารทั้งหลายสัมปยุตดวยภพนั้น   ดวยการถือตัณหา 
และอุปาทาน.    อีกอยางหนึ่ง    ทานถือเอา   ตัณหา    ที่คนลุมหลงทํา 
กรรมวา    เปน  อวิชชา.    ทานกลาวธรรมทั้ง ๒ วา  ชาติชรามรณะ  
ในอนาคตโดยสรุป,   กด็วยการถือเอาชาติชรามรณะนั่นแล   จึงเปนอัน 
ทานถือผลในอนาคต ๕  มีวิญญาณเปนตนนั่นเอง.  เปนอันทานถือเอา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 651 

อาการ  ๒๐ ดวยองค   ๑๒   แหงปฏจิจสมุปบาทเหลาน้ัน    ดวยบทวา 
ชาติชรามรณานิ  ดวยประการฉะน้ี   
                    อตีเต  เหตุโย  ปฺจ   อิทานิ  ผลปฺจก 
                    อิทานิ  เหตุโย  ปฺจ   อายตึ   ผลปจฺก. 
                         อาการ  ๒๐   แหงปจจยาการ    คือ    ธรรม  
             เปนอดีตเหตุ ๕  อยาง  ธรรมเปนปจจุบันผล  ๕  อยาง 
             ธรรมเปนปจจุบันเหตุ  ๕   อยาง   ธรรมเปนอนาคต 
             ผล  ๕  อยาง. 
ทานกลาวความแหงคาถาน้ันไวแลว,  บทวา   อิติเม   แยกบทเปน  อิติ 
เม.   ปาฐะวา  อิติ  อิเม. 
              บทวา   จตุสงฺเขเป - มีสังเขป ๔   ไดแก    มีกอง ๔.  ธรรม 
เปนเหตุ ๕ อยาง   ในอดีต   เรียกวา    เหตุสังเขป   อยางหน่ึง.  ธรรม 
เปนผล ๕ อยาง   ในปจจุบันเรียกวา  ผลสังเขป   อยางหน่ึง.  ธรรม 
เปนเหตุ ๕  อยาง     ในปจจุบัน     เรียกวา     เหตุสงัเขป  อยางหน่ึง. 
ธรรมเปนผล ๕ อยาง   ในอนาคต   เรียกวา   ผลสังเขป   อยางหน่ึง.  
             บทวา   ตโย   อทฺเธ  ไดแก  ในกาล  ๓.    อดีตกาล   พึงทราบ 
ดวยสามารถปญจกะ   คือ   ธรรมหมวด ๕๑  ที ่ ๑,  ปจจุบันกาลพึงทราบ 
ดวยสามารปญจกะท่ี ๒ ที่ ๓, อนาคตกาลพึงทราบดวยสามารถปญจกะ 
ที่   ๔, 
๑.  ธรรมหมวด ๕  นี้  คือวิชชา   สังขาร  ตัณหา  อุปาทาน   กรรมภพ.  
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          บทวา    ติสนฺธึ - สนธิ  ๓   ชื่อวา  ติสันธิ   เพราะอรรถวามี 
ปฏิสนธิ ๓,  ซึ่งปฏิสนธิ ๓ นั้น   อธิบายวา  เหตุผลสนธิ  อยางหน่ึง  
มีในระหวางแหง  เหตุอดีต  และ ผลปจจุบัน,  ผลเทตุสนธิ   อยาง  
หน่ึงมีในระหวางแหง   ผลปจจุบัน  และ  เหตุอนาคต,   เหตุผลสนธิ 
อยางหน่ึงมีในระหวางแหง   เหตุปจจุบัน  และ ผลอนาคต. 
           แตดวยสามารถมาแลวโดยสรปุใน   ปฏิจฺจสมุปฺปาทปาลิ  มีดัง  
นี้  อวิชชา  สงัขารา  เปนสังเขปที่ ๑.  วิญญาณ  นามรูป สฬายตนะ 
ผัสส และ เวทนา  เปนสังเขปที่  ๒  ตัณหา  อุปาทาน ภพ เปนสังเขป 
ที่ ๓, ชาติ  ชรามรณะ  เปนสังเขปที่  ๔.  องค ๒ คือ อวิชชา และ สังขาร 
เปน  อดีตกาล,  ธรรม ๘ มี  วิญญาณ  เปนตน  มีภพเปนที่สุด เปน 
ปจจุบันกาล,  องค ๒  คือ  ชาติ และ  ชรามรณะ  เปน  อนาคตกาล, 
เหตุผลสนธิ  อยางหน่ึงมีในระหวางแหง สังขาร และ  วิญญาณ,  ผล 
เหตุสนธิ   อยางหน่ึงมีในระหวางแหงเวทนาและตัณหา,   เหตุผลสนธิ 
อยางหน่ึงมีในระหวางแหงภพและชาติ. 
         บทวา  วีสติยา อากาเรหิ - อาการ ๒๐ ไดแก   โดยสวน ๒๐. 
พึงเชื่อมความวา  พระโยคาวจรยอมรูปฏิจจสมุปบาท  มีสังเขป ๔ กาล ๓ 
สนธิ ๓  ดวยอาการ  ๒๐ ดังน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 653 

              บทวา   ชานาติ  ไดแก  ยอมรูดวยญาณ  คือ  การเริ่มเวทนาโดย 
ทํานองเดียวกับสุตะ - การฟง.   
              บทวา   ปสฺสติ   ไดแก    ยอมเห็นสิ่งท่ีรูแลวดวยญาณดุจเห็น 
ดวยตา   และทําใหถูกตองแลวดุจมะขามปอมบนฝามือ.  
              บทวา   อฺาติ - ยอมรูทั่ว    ไดแก    ทําอาเสวนะโดยอาการท่ี 
เห็นแลว   ชือ่วา   ยอมรูดวยญาณ.   ความแหงศัพทวา  มริยาทะ  ในที่นี ้
คือ อาการ. 
              บทวา   ปฏิวิชฺฌติ - ยอมแทงตลอด   ไดแก   ใหถึงความสําเร็จ 
ดวยการบําเพ็ญภาวนา    ชื่อวา    ทําการแทงตลอดดวยญาณ.     อีกอยาง 
หน่ึงยอมรู   ดวยสามารถแหงลักษณะ,     ยอมเห็น   ดวยสามารถเปนไป 
กับดวยกิจ,   ยอมรูทั่ว  ดวยสามารถแหงอาการปรากฏ,    ยอมแทงตลอด 
ดวยสามารถแหงปทัฏฐาน 
              ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ปฏจิฺจสมุปฺปาโท  พึงทราบวา ไดแก  ธรรมเปนปจจัย 
ธรรมเปนปจจัย. 
              บทวา   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา    ธมฺมา   ไดแก   ธรรมอันเกิดข้ึน 
ดวยปจจัยนั้น ๆ.    หากถามวา    รูไดอยางไร ?   แกวา   ดวยพระพุทธ- 
พจน.   เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเทศนาสูตรที่บัณฑิตกําหนด 
ดวยปฏิจจสมุปปาทะและปฏิจจสมุปปนนธรรมวา  
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              กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท,  ฯปฯ  อย 
              วุจจฺติ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจสมุปปาโท๑. 
                         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิจจสมุปบาท เปน   
              ไฉน ?  เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ,  พระ- 
              ตถาคตทรงอุบัติก็ตาม   ยังไมทรงอุบัติกต็าม   ธาตุ  
              นั้นเปนธรรมฐิติ - ยังต้ังอยูโดยธรรมดา   เปนธรรม 
              นิยาม -  ความแนนอนอยูโดยธรรมดา     เปนอิทัป- 
              ปจจยตา - ความอาศัยกันเกิดขึ้นยังคงมีอยู,   พระ- 
              ตถาคตตรัสรูบรรลุธรรมนั้น,  ครั้นตรัสรูแลว  บรรล ุ
              แลว   ทรงบอก   ทรงแสดง   ทรงบัญญัติ    ทรงต้ัง 
              ทรงเปดเผย   ทรงจําแนก    ทรงทําใหงาย   ตรัสวา 
              พวกเธอจงเห็น ดังน้ี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
              ชาติเปนปจจัยมีชราและมรณะ,    เพราะภพเปน 
              ปจจัยจึงมีชราและมรณะ,     เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
              จึงมีสังขาร.   พระตถาคตอุบัติก็ตาม   ยงัไมอุบัติ 
              ตาม  ฯลฯ  ยอมทําใหงายตรัสวา    พวกเธอจง 
              เห็นดังน้ี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปน 
              ปจจัยจึงมีสังขาร. ดูกอนภิกษุทั้งหลายดวยประการ 
๑. ส. นิ. ๑๖/๖๑.  
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              ฉะน้ีแล    ความจริงแทแนนอน     ไมเปนอยางอ่ืน 
              ชื่อวา   ความท่ีสิ่งน้ีเปนปจจัยของสิ่งน้ี.  ดูกอน   
              ภิกษุทั้งหลายนี้  ชื่อวา  ปฏิจจสมุปบาท.  
  
              พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทอยางน้ี    จึง  
ตรัสวา   ธรรมเปนปจจัยน่ันแล   ชื่อวา   ปฏิจจสมุปบาท   โดยไวพจน 
มีคําวา   ตถาคตความเปนของจริงแทเปนตน.   เพราะฉะนั้น   ปฏิจจ- 
สมุปบาท๑   จึงมีการเปนปจจัยแกธรรมท้ังหลายมีชราและมรณะเปนตน 
เปนลักษณะ,    มีการผูกพันอยูกับทุกขเปนรส,    มีการเห็นผิดทางเปนตน 
อาการปรากฏ,   มีปจจัยพิเศษของตนเปนปทัฏฐาน  เพราะแมตนเองก็มี 
ปจจัย. 
   
              บทวา   อุปฺปาทา  วา  อนุปฺปาทา  วา  ไดแก   เมื่ออุบัติก็ตาม 
เมื่อไมอุบัติก็ตาม   อธิบายวา   เมื่อพระตถาคต    แมอุบัติแลว    แมยังไม 
อุบัติแลว   ดงัน้ี. 
๑. มีลักขณาทติจุตกะ  ดังนี้. 
        ๑. ชรามรณาทีน  ปจฺจยลกฺขโณ 
        ๒. ทุกฺขานุพนฺธนรโส 
        ๓. กุมฺมคฺคปจฺจุปฏาโน 
        ๔.  สยมฺป  สปจฺจยตฺตา  อตฺตโน  วิเสสปฺปจฺจยปาฏาโน.  
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          บทวา    ิตา  ว  สา  ธาตุ   ไดแก   สภาพของปจจัยนั้นยังต้ังอยู. 
อธิบายวา   ในกาลไหน ๆ    จะไมมีปจจัยของชาติชราและมรณะหามิได 
เลย.    
          บทวา   ธมฺมฏ ิตตา   ธมฺมนิยามตา  อิทปฺปจฺจยตา - มีชาติเปน 
ปจจัยนั่นเอง.    ธรรมเกิดข้ึนเพราะปจจัย    กลาวคือ    ชราและมรณะ 
ยอมต้ังอยูได   เพราะอาศัยธรรมนั้น   เพราะชาติเปนปจจัย,    ชาติเปน 
ปจจัย   ยอมกําหนดธรรมคือชราและมรณะ,   เพราะฉะนั้น  ชาติ  ทาน 
กลาววา   ธมมฺฏ ิตตา   ธมฺมนิยามตา  ดังน้ี.   ชาตินั่นแล  เปนปจจัย 
ของชราและมรณะนี้    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   อิทปฺปจฺจโย,   อิทปฺ- 
ปจฺจโย  นั่นแล  ชื่อวา  อทิปฺปจฺจยตา. 
        บทวา  ต  คือ ปจจัยนั้น.  บทวา  อภิสมฺพุชฺฌติ  คือ  ยอม 
ตรัสรูดวยญาณ.  บทวา   อภิสเมติ    คือ   ยอมบรรลุดวยญาณ.   บทวา 
อาจิกฺขติ    คือ  ยอมกลาว.   บทวา   เทเสติ   คือ  ยอมแสดง.   บทวา 
ปฺาเปติ   คือ ยอมใหรู.   บทวา  ปฏิเปติ   คือ ยอมต้ังอยูในหัวขอ 
คือญาณ.   บทวา   วิวรติ   คือ  ยอมทรงเปดเผยแสดง.    บทวา   วิภชติ 
คือ  ยอมทรงจําแนก.    บทวา   อุตฺตานีกโรติ    คือ  ยอมทําใหปรากฏ. 
บทวา   อิติ  โข   คือ ดวยประการฉะน้ีแล.   บทวา   ยา  ตตฺรุ  ไดแก 
ความเปนของจริงแทแนนอนไมแปรผัน      ในบทมีอาทิวา   ชาติปจฺจยา 
ชรามรณ.   เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมีชรามรณะ.  
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          ปฏิจจสมุปบาทน้ีนั้น  ทานกลาววา  ตถตา - ความจริงแท  เพราะ    
ธรรมนั้น ๆ  เกิดโดยไมหยอนไมยิ่งดวยปจจัยนั้น ๆ, ทานกลาว  อวิต- 
ถตา - ความแนนอน  เพราะไมมี  ความไมเกิดแหงธรรมที่เกิดจากธรรม 
นั้น    แมครูเดียวในปจจัยที่เขาถึงความพรอมเพรียง,      ทานกลาววา 
อนฺถตา  - ความไมเปนอยางอ่ืน     เพราะไมมีธรรมอ่ืนเกิดข้ึนดวย 
ปจจัยแหงธรรมอ่ืน,     ทานกลาววา    อิทปฺปจฺจยตา - ความเปนปจจัย 
แหงธรรมนี้      เพราะเปนปจจัยแกชราและมรณะเปนตนเหลานั้น   หรือ 
เพราะเปนที่รวมปจจัย.  
           ในบทน้ันมีอธิบายดังตอไปนี้   ปจจัยแหงธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา 
อิทปฺปจฺจยา,  อิทปฺปจฺจยาน้ันแล  ชื่อวา  อิทปฺปจฺจยตา,  อีกอยาง 
หน่ึง   การรวม  อิทปฺปจฺจยา   ทั้งหลายชื่อวา     อิทปฺปจฺจยตา.   แต 
ในที่นี้   พึงทราบลักษณะโดยอรรถแหงศัพท. 
                             จบ  อรรถกถาธรรมฐิติญาณนิทเทส  
                                      สมัมสนญาณนิทเทส   
           [๙๙]  ปญญาในการยอธรรมทั้งหลายทั้งอดีต      อนาคตและ 
ปจจุบันแลวกําหนดไว  เปนสัมมสนญาณอยางไร ?  
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           พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปอยางใดอยางหนึ่ง      ทั้งท่ีเปนอดีต    
อนาคตและปจจุบัน    เปนภายในก็ตาม    ภายนอกก็ตาม    หยาบก็ตาม 
ละเอียดก็ตาม   เลวก็ตาม   ประณีตก็ตาม   มีในที่ไกลก็ตาม   ในท่ีใกล 
ก็ตาม   โดยความเปนของไมเที่ยง   การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยาง 
หน่ึง   กําหนดโดยความเปนทุกข   การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยาง 
หน่ึง  กําหนดโดยความเปนอนัตตา   การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยาง  
หน่ึง พระโยคาวจรยอมกําหนดเวทนา...  สัญญา...สังขาร...วิญญาณอยาง 
ใดอยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคตและปจจุบัน  เปนภายในก็ตาม เปน 
ภายนอกก็ตาม   หยาบก็ตาม   ละเอียดก็ตาม   เลวกต็าม   ประณีตก็ตาม 
มีในที่ไกลก็ตาม    ในท่ีใกลก็ตาม     โดยความเปนของไมเที่ยง    การ 
กําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง  กําหนดโดยความเปนทุกข    การ  
กําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณหน่ึง     กาํหนดโดยความเปนอนัตตา    การ 
กําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง      พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุ 
ฯลฯ    ชราและมรณะ   ทัง้ท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน    โดยความ 
เปนของไมเที่ยง    การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง    กําหนด 
โดยความเปนทุกข   การกําหนดน้ีเปนสัมมญาณอยางหน่ึง    กําหนด 
โดยความเปนอนัตตา   การกําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง. 
  
         [๑๐๐]   ปญญาในการยอแลวกําหนดวา     รปูทั้งท่ีเปนอดีต 
อนาคตและปจจุบัน  ไมเที่ยงเพราะอรรถวาส้ินไป  เปนทุกขเพราะอรรถ  
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วานากลัว  เปนอนัตตาเพราะอรรถวาหาแกนสารมิได   เปนสมัมสนญาณ 
ปญญาในการยอแลวกําหนดวา    เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ 
จักษุ  ฯลฯ  ชราและมรณะ  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  ไมเที่ยง 
เพราะอรรถวาสิ้นไป     เปนทุกขเพราะอรรถวานากลัว     เปนอนัตตา 
เพราะอรรถวาหาแกนสารมิได  เปนสมัมสนญาณ.    
 
             [๑๐๑]    ปญญาในการยอแลวกําหนดวา      รูปทั้งที่เปนอดีต 
อนาคตและปจจุบัน   ไมเที่ยง    อันปจจัยปรุงแตง     อาศัยกันเกิดข้ึน 
มีความส้ินไป   เสื่อมไป   คลายไป    ดับไปเปนธรรมดา    เปนสัมมสน- 
ญาณ   ปญญาในการยอแลวกําหนดวา  เวทนา   สญัญา  สังขาร  วิญญาณ 
จักษุ   ฯลฯ   ชราและมรณะ   ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคตและปจจุบัน   ไม 
เที่ยง   อันปจจัยปรุงแตง    อาศัยกันเกิดข้ึน   มีความสิ้นไป    เสื่อมไป  
คลายไป  ดับไปเปนธรรมดา  เปนสัมมสนญาณ. 
  
           [๑๐๒]   ปญญาในการยอแลวกําหนดวา  เพราะชาติเปนปจจัย 
จึงมีชราและมรณะ   เมื่อชาติไมมี   ชราและมรณะก็ไมมี  เปนสัมมสน- 
ญาณ   ปญญาในการยอแลวกําหนดวา  ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาล 
ก็ดี   เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชราและมรณะ   เมือ่ชาติไมมี   ชราและ  
มรณะก็ไมมี  เปนสัมมสนญาณ  ปญญาในการยอแลวกําหนดวา  เพราะ 
ภพเปนปจจัย    จึงมีชาติ  เมื่อภพไมมี  ชาติก็ไมมี ฯ ล ฯ เพราะอุปาทาน  
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เปนปจจัย   จึงมีภพ   เม่ืออุปาทานไมมี   ภพก็ไมมี  เพราะตัณหาเปน    
ปจจัย   จึงมีอุปาทาน   เมื่อตัณหาไมมี    อุปาทานก็ไมมี   เพราะเวทนา 
เปนปจจัย   จึงมีตัณหา   เมื่อเวทนาไมมี   ตัณหาก็ไมมี   เพราะผัสสะ 
เปนปจจัย   จึงมีเวทนา  เมื่อผัสสะไมมี   เวทนาก็ไมมี   เพราะสฬายตนะ 
เปนปจจัย   จึงมีผัสสะ   เมื่อสฬายตนะไมมี   ผัสสะก็ไมมี   เพราะนาม 
รูปเปนปจจัย    จึงมีสฬายตนะ    เม่ือนามรูปไมมี   สฬายตนะก็ไมมี  
เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป  เมื่อวิญญาณไมมี  นามรปูก็ไมมี 
เพราะสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ   เมื่อสังขารไมมี   วิญญาณก็ไมมี 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขาร    เมื่ออวิชชาไมมี    สังขารก็ไมมี 
เปนสัมมสนญาณ  ปญญาในการยอแลวกําหนดวา  ในอดีตกาลก็ดี  ใน 
อนาคตกาลก็ดี   เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร    เมื่ออวิชชาไมมี 
สังขารก็ไมมี  เปนสัมมสนญาณ.  
           ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด      เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในการยอธรรม 
ทั้งท่ีเปนอดีต    อนาคตและปจจุบันแลวกําหนด   เปนสัมมสนญาณ. 
   
                           อรรถกถาสัมมสนญาณนิทเทส 
              ๙๙]   พึงทราบวินิจฉัย   ในสมัมสนญาณนิทเทส    ดังตอไปนี้ 
บทวา  ยงฺกิฺจิ   คือ   กําหนดถือเอาไมมีเหลือ.  บทวา   รูป   ไดแก  
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กําหนดโดยความประสงคยิ่ง.       เปนอันทานทําความกําหนดไมมีเหลือ 
แหงรูป    แมดวยบทท้ังสองอยางนี้.    เมื่อเปนเชนน้ัน    พระโยคาวจร 
ยอมปรารภการจําแนกดวยบทมีอาทิวา    อดีต    แหงรูปนั้น.    รูปนั้น 
บางรูปเปนอดีต    บางรูปมีประเภทเปนอนาคตเปนตน.     แมในเวทนา   
เปนตนก็มีนัยนี้.   รูป  ในบทน้ัน  ชื่อวา  เปนอดีต ๔ อยางดวยสามารถ 
แหง  กาล  การสืบตอ   สมัย   และ     ขณะ,     รูปอนาคตปจจุบัน 
ก็อยางนั้น.  
  
          ในรูปเหลาน้ันพึงทราบดวยสามารถ  กาล   กอน   ไดแก   รูป 
ในอดีตกอนจากปฏิสนธิ  ในภพหนึ่งของรูปหน่ึง,   รูปอนาคต   เหนือ 
จากจุติ,   รูปปจจุบัน   ในระหวาง   รูปอดีต   และ   อนาคต  ทั้งสอง. 
  
          พึงทราบรูปดวยสามารถ  สันตติ  ไดแก  รูปปจจุบันแมเปนไปอยู 
ได  ดวยการสืบตอกันมากอนมีสมุฏฐานจากอุตุอยางเดียวกัน   เปนสภาคะ- 
กันและมีสมุฏฐานจากอาหารอยางเดียวกัน.   รูปอดีต    มีสมฏุฐานจาก 
อุตุ และ อาหาร  ไมเปนสภาคะกันกอนจากนั้น,   รูปอนาคต   มีในภาย 
หลัง.  รูปปจจุบัน  มีสมฏุฐานจากวิถีจิตดวงเดียวกัน  ชวนจิตดวงเดียวกัน 
และสมาบัติอยางเดียวกันอันเกิดแตจิต,   รูปอดีต   กอนจากน้ัน,    รูป 
อนาคต   มีในภายหลัง.   ประเภทแหงรูปมีรูปอดีตเปนตน    ยอมไมมี 
ดวยสามารถสันตติ  เฉพาะอยางแหงกรรมสมุฏฐาน.  พึงทราบความท่ีรูป  
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นั้น   มีรูปอดีตเปนตน  ดวยสามารถการอุปถัมภแหงสมุฏฐานจากอุตุอา- 
หารและจิต    เหลาน้ัน.    
 
          พึงทราบดวยสามารถ   สมัย  ไดแก  รูป  อันมีสมัยนั้น ๆ  เปน 
ไปดวยสามารถการสืบตอกันในสมัยทั้งหลายมีครูหน่ึงเวลาเชาเวลาเย็น 
กลางคืนและกลางวันเปนตน    ชื่อวา    รูปปจจุบัน.    กอนจากน้ันเปน 
อดีต,  หลังจากน้ันเปนอนาคต. 
  
         พึงทราบดวยสามารถ    ขณะ     รูปปจจุบันเนื่องดวย ๓ ขณะ 
มีอุปาทะเปนตน,     ตอจากนั้นเปนอนาคต,      หลังจากนั้นเปนอดีต. 
อีกอยางหนึ่ง     รูปอดีตมีกิจอันเปนเหตุปจจัยลวงไปแลว,  รูปปจจุบัน 
มีกิจอันเปนเหตุจบแลว    และมีกิจอันเปนปจจัยจบแลว,    รูปอนาคตถึง  
พรอมดวยกิจท้ังสอง.  หรือวา   รูปปจจุบันเกิดในขณะกิจของตน,     รูป 
อนาคต    ตอจากนั้น,   รูปอดีตหลังจากน้ัน.  อน่ึง  ในบทน้ี   กถามีขณะ  
เปนตน  เปนกถาตรง   ที่เหลือเปนกถาออม. 
  
         บทวา   อชฺฌตฺต   ไดแก   ในขันธแม  ๕  อยาง    ในที่นี้ทาน 
ประสงครูปภายในของตนเอง,  เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา   รปูเฉพาะ  
บุคคลเปนไปในสันดานของตน ๆ  ชือ่วา  อชฺฌตฺต. 
           รูปภายนอกจากนั้นอันเนื่องดวยอินทรียก็ตาม       ไมเนื่องดวย 
อินทรียก็ตาม  ชื่อวา  พหิทฺธา.  
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               บทวา   โอฬาริก  ไดแก  รูป  ๑๒  อยาง  คือ  จักขุ  โสตะ 
ฆานะ    ชิวหา   กาย     รูป    เสียง    กลิ่น    รสและโผฏฐัพพะ   ไดแก   
ปฐวีธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   ชื่อวา  โอฬาริก   เพราะควรถือเอาดวย 
สามารถการสืบตอกัน.  สวนรูปที่เหลือ  ๑๖  อยาง  คือ อาโปธาตุ  อิตถิน-  
ทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หทยวัตถ ุ โอชา  อากาสธาตุ   กายวิญญัตติ 
วจีวิญญัตติ  รูปสสลหุตา   มุทุตา  กัมมัญญตา  อุปจยะ  สันตติ   ชรดา  
อนิจจตา    ชือ่วา    สขุุม    เพราะไมควรถือเอาดวยสามารถการสืบตอ. 
  
             พึงทราบความทรามและความประณีต  ในบทน้ีวา   หนี  วา ปณีต 
วา   โดยออมหรือโดยตรง.  ในบทนัน้  รูปของพรหมชั้นสุทสัส ี เปนรูป 
ทรามกวารูปของพรหมชั้นอกนิษฏฐ    รูปพรหมชัน้สุทัสสีนั้นนั่น 
แหละประณีตกวารูปของพรหมชั้นสทุัสสา  พึงทราบความทรามและ 
ความประณีต  โดยปริยายตลอดถึงรปูของสัตวนรก. รูปที่เปนอกุศลวิบาก 
เกิดข้ึนเปนรูปทราม,  รูปที่เปนกุศลวิบากเกิดข้ึนเปนรูปประณีต. 
  
             พึงทราบความในบทวา  ย  ทูเร สนฺติเก  วา  นี ้  รูปใด  สุขุม 
รูปนั้นแล    ชื่อวา    ทูเร   เพราะมีสภาวะที่แทงตลอดไดยาก.    รูปใด  
หยาบ    รูปนั้นชื่อวา   สนฺติเก    เพราะมีสภาวะที่แทงตลอดไดงาย. 
              พึงทราบความในบทน้ีวา  สพฺพ  รูป  อนจิฺจโต  ววตฺเถติ  เอก 
สมฺมสน,  ทุกฺขโต   ววตฺเถติ  เอก  สมมฺสน,  อนตฺตโต  ววตฺเถติ 
เอก  สมฺมสน - ภิกษุกําหนดรูปทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง   การ  
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กําหนดน้ีเปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง,    กําหนดโดยความเปนทุกขเปน. 
สัมมสนญาณอยางหนึ่ง,   กําหนดโดยความเปนอนัตตา  เปนสัมมสน- 
ญาณอยางหน่ึง    ความวา    ภิกษุนี้     กําหนดุรูปแมทั้งหมดท่ีทานชี้แจง   
ไวโดยมิไดกําหนดแนนอนอยางน้ีวา   ยงฺกิฺจิ   รูป - รูปอยางใดอยาง 
หน่ึงโดยการปรากฏ  ๑๑ อยาง  คือดวยรูปอตีตติกะ - ติกะในอดีต และ 
ดวยทุกะมีอัชฌัตตะเปนตน ๔ แลวกาํหนดรูปทั้งปวงโดยความเปนของ 
ไมเที่ยงยอมพิจารณาวา  อนิจฺจ  ดังนี้. พิจารณาอยางไร  ? พิจารณาโดยนัย 
ดังกลาวแลวขางหนา.  
 
           ๑๐๐]   ดังที่พระสารีบุตรไดกลาวไววา   รูป      อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  ขยฏเน๑ - รูปที่เปนอดีต  อนาคต ปจจุบัน  ชื่อวา 
ไมเที่ยง  เพราะอรรถวาสิ้นไป.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุนั้นยอมพิจารณาวา 
รูปที่เปนอดีตสิ้นไปในอดีตน่ันแล,   รูปนั้นยังไมมาถึงภพนี้   เพราะเหตุ 
นั้น   จึงชื่อวา   อนิจฺจ   เพราะอรรถวาสิ้นไป,   รปูที่เปนอนาคตจักเถิด 
ในภพเปนลําดับไป,   แมรูปนั้นก็จักในรูปในภพนั้น   จักไมไปสูภพอ่ืน 
จากภพนั้น  เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   อนิจฺจ   เพราะอรรถวาสิ้นไป, 
รูปที่เปนปจจุบันยอมส้ินไปในปจจุบันนั่นเอง,  ยอมไมไปจากน้ี    เพราะ 
เหตุนั้น  จึงชื่อวา  อนิจฺจ  เพราะอรรถวาสิ้นไป,  รูปที่เปนภายในก็ 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๐๐.  
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สิ้นไปในภายในนั่นเอง,  ไมไปสูภายนอก  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
อนิจฺจ  เพราะอรรถวาส้ินไป.  แมรูปภายนอกหยาบละเอียด  ทราม 
ประณีต  มีในที่ไกล  ที่ในท่ีใกล   ก็สิน้ไปในที่นี้นั่นเอง  เพราะเหตุ   
นั้น  จึงชื่อวา  อนิจฺจ  เพราะอรรถวาส้ินไป.  แมการพิจารณาท้ังหมด 
นี้ก็เปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง  ดวยสามารถแหงนี้วา  อนิจฺจ 
ขยฏเฐน,  แตโดยประเภท  ม ี ๑๑  อยาง.  
 
        อน่ึง  ภิกษุยอมพิจารณารูปนั้นทั้งหมดวา  ทุกข  ภยฏเน 
ชื่อวา  เปนทุกข  เพราะอรรถวานากลวั.  สิ่งท่ีไมเที่ยงยอมนํามาซึ่งภัย 
ดุจภัยของพวกเทพในสีโหปมสูตร.๑  แมการพิจารณานี้ก็เปนสัมมสน- 
ญาณอยางหน่ึง  ดวยสารถแหงรูปนี้วา  ทุกฺข ฺ ภยฏเน  แตโดย 
ประเภท   มี  ๑๑  อยาง. 
        อน่ึง  ภิกษุยอมพิจารณาวา  รูปแมทั้งหมดน้ัน  เปน  อนตฺตา 
เพราะอรรถวาหาแกนสารมิไดเหมือนทุกข.  บทวา  อสารกฏเน 
เพราะไมมีสาระในตนท่ีกําหนดไดอยางนี้วา  อัตตา - ตัวตน  นิวาสี- 
ผูอาศัย  การโก  -  ผูกระทาํ  เวทโก - ผูเสวย สยวสี - ผูมีอํานาจดวย 
ตนเอง.  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นก็เปนทุกข  ไมสามารถจะหามความไม 
เที่ยง  หรือ  ความเกิด  ความเสื่อม  และความบีบค้ันของคนได,  บท 
๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๑๕.  
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เปนผูกระทําเปนตนของผูนั้นจักมีไดแตไหน.   ดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา  รูปฺจ  หิท  ภกิฺขเว  อตฺตา  อภวิสฺส,  นยิท  รูป  อาพาธาย 
สวตฺเตยฺย๑   เปนอาทิ  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หากรูปนีพึ้งเปน 
ตัวตนแลวไซร,   รูปนี้กจ็ะไมพึงเปนไปเพ่ือความเจ็บปวย.  เพราะเหตุ 
นั้น   การพิจารณาน้ี  จึงเปนสัมมสนญาณอยางหน่ึง  ดวยสามารถแหง  
บทนี้วา   อนตฺตา  อสารกฏเน -  รูปเปนอนัตตา  เพราะหาแกนสาร 
มิได,   แตโดยประเภทมี  ๑๑  อยาง.  ในเวทนาเปนตนก็มีนัยนั้นเหมือน 
กัน. ดวยประการฉะน้ี   ในขันธหน่ึง ๆ  ทําอยางละ  ๑๑  อยาง  จึงเปน 
สัมมสนญาณ  ๕๕    ในขันธ ๕  คือโดยความไมเที่ยง  ๕๕   โดยความ 
เปนทุกข  ๕๕    โดยความเปนอนัตตา  ๕  เพราะเหตุนั้น    ทั้งหมดจึง 
รวมเปนสัมมสนญาณ  ๑๖๕  อยาง. 
           แตอาจารยบางพวกกลาววา   เพ่ิมแมบทวา   สพฺพ  รูป    สพฺพ 
เวทน  สพฺพ  สฺ   สพฺเพ   สงฺขาเร  สพฺพ  วิฺาณ  ลงไป 
ในขันธหน่ึง ๆ    ทําอยางละ  ๑๒  รวมเปน  ๖๐  ในขันธ ๕,   โดย 
อนุปสนาเปนสัมมสนญาณ ๑๘๐  อยาง. 
          อน่ึง   ในการจําแนกอดีตเปนตน   พึงทราบความท่ีเวทนาเปน   
อดีต    อนาคตและปจจุบัน  ดวยสามารถแหงสันตติและดวยสามารถแหง 
ขณะเปนตน.  ในบทนั้นพึงทราบเวทนา  ดวยสามารถสันตติดังตอไปนี้ 
๑. วิ. มหา. ๔/๒๐.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 667 

เวทนาท่ีนับเนื่องในวิถีจิต ๑   ชวนจิต ๑   สมาบัติ ๑  และเปนไปดวย 
การประกอบเสมอ ๆ  ในอารมณอยางหน่ึง  เปนปจจุบัน,  กอนจากน้ัน 
เปนอดีต,   หลังจากนั้นเปนอนาคต    เวทนาดวยสามารถขณะ    คือ 
เวทนากระทํากิจของตนอันนับเน่ืองในขณะ ๓   คือ  ที่ถึงท่ีสุดเบ้ืองตน 
ที่สุดเบ้ืองปลายและทามกลาง   เปนปจจุบัน.     กอนจากน้ันเปนอดีต,   
หลังจากนั้นเปนอนาคต.    พึงทราบความตางแหงเวทนาภายในและภาย 
นอก   ดวยสามารถเวทนาภายในของตนนั่นเอง.  
           พึงทราบความหยาบและความละเอียดของเวทนา    ดวยสามารถ  
แหง  ชาติ   สภาวะ   บุคคล   โลกิยะ   และ  โลกกุตระ   ที่ทานกลาว 
ไวในวิภังค๑   โดยนัยมีอาทิวา  เวทนาเปนอกุศลหยาบ,   เวทนาเปน 
กุศลและอัพยากฤต   ละเอียด.  พึงทราบเวทนาดวยสามารถแหงชาติ 
กอนดังตอไปนี้    เวทนาเปนอกุศล   เปนไปเพ่ือความไมสงบ  เพราะเปน 
กิริยเหตุอันมีโทษ   และเพราะกิเลสทําใหเดือดรอน   เพราะเหตุนั้น  จึง 
เปนเวทนาหยาบกวา   เวทนาท่ีเปนกุศล,  เปนเวทนาหยาบกวา  วิบาก 
อัพยากฤต   เพราะมีความขวนขวาย   มีความอุตสาหะ   มีวิบาก    โดย 
กิเลสทําใหเดือดรอน     และโดยมีโทษ,      เวทนาเปนเวทนาหยาบกวา 
กิริยาอัพยากฤต   เพราะมีวิบาก  โดยกเิลสทําใหเดือดรอน  โดยมีพยาบาท 
และโดยมีโทษ.  ก็เวทนาเปนกุศล  และอัพยากฤต  ละเอียดกวาเวทนา 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑.    
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เปนอกุศล    โดยปริยายดังกลาวแลว.  กุศลเวทนาและอกุศลเวทนา  แม 
๒ อยางก็เปนเวทนาหยาบกวาเวทนาท่ีเปนอัพยากฤต       แม ๒ อยาง 
ตามควร    โดยมีความขวนขวาย    มีอุตสาหะและมีวิบาก.     แมเวทนา 
เปนอัพยากฤต ๒ อยาง ก็ละเอียดกวาเวทนาเหลาน้ันโดยปริยายดังกลาว 
แลว.   พึงทราบเวทนาหยาบและละเอียด      ดวยสามารถแหงชาติดวย 
ประการฉะน้ี.    
 
           พึงทราบเวทนาดวยสามารถสภาวะดังตอไปนี้   ทุกขเวทนาหยาบ 
กวา   เวทนา ๒ อยางนอกนี้    เพราะไมมีความพอใจ   โดยมีความซาน 
ไป   โดยทําความกําเริบ   โดยควรแกความเดือดรอน   และโดยครอบงํา, 
แตเวทนา  ๒  นอกน    เปนเวทนาละเอียดกวา      ทุกขเวทนาตามควร 
เพราะความสําราญ  ความสงบ   ความประณีต   ความชอบใจ   และโดย 
ความเปนกลาง.   สุขทุกข ๒ อยางเปนเวทนาหยาบวาอทุกขมสุข  โดย 
ความซานไป     โดยความควรแกความเดือดรอน      โดยทําความกําเริบ  
และโดยปรากฏ.   เวทนาน้ัน   ละเอียดกวาท้ัง  ๒ อยางนั้น   โดยปริยาย 
ดังกลาวแลว.     พึงทราบความท่ีเวทนาหยาบและละเอียด     โดยสภาวะ 
ดวยประการฉะน้ี. 
           พึงทราบเวทนาดวยสามารถบุคคลดังตอไปนี้      เวทนาของผูไม 
เขาสมาบัติ   เปนเวทนาหยาบกวาเวทนาของผูเขาสมาบัติ  เพราะความท่ี  
จิตฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ.    เวทนานอกนี้เปนเวทนาละเอียด   โดย  
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ปริยายตาง ๆ.   พึงทราบความท่ีเวทนา  หยาบและละเอียด   ดวยสามารถ 
บุคคล  ดวยประการฉะน้ี.  
            พึงทราบเวทนา     ดวยสามารถโลกิยะและโลกุตระ     ดังตอไปนี้ 
เวทนามีอาสวะเปนโลกิยะ,     โลกิยเวทนานั้น     เปนเวทนาหยาบกวา 
เวทนาท่ีไมมีอาสวะ      เพราะเปนเหตุเกิดอาสวะ      เปนที่ต้ังแหงโอฆะ   
เปนที่ต้ังแหงโยคะ    โดยเปนที่ต้ังแหงคันถะ - กิเลสรอยรัด.    เปนที่ต้ัง 
แหงนิวรณ    เปนที่ต้ังแหงอุปาทาน    มีความเศราหมอง    และเปนของ 
ทั่วไปแกปุถุชน,   อน่ึง    เวทนาไมมีอาสวะเปนเวทนาละเอียดกวา 
เวทนามีอาสวะโดยปริยายตาง  ๆ.      พึงทราบความท่ีเวทนาหยาบและละ 
เอียด   ดวยโลกิยะและโลกุตระ   ดวยประการฉะน้ี. 
          ในบทเหลาน้ัน        ควรปรับความแตกตางกันดวยชาติเปนตน. 
เพราะวา    เวทนาสัมปยุตดวยกายวิญญาณ    อกุศลวิบาก    แมละเอียด 
เพราะเปนอัพยากฤต   ดวยสามารถแหงชาติ   ก็เปนเวทนาหยาบ   ดวย 
ภาวะของตนเปนตน.  ดังท่ีทานกลาวไววา 
            อพฺยากตา   เวทนา  สุขมุา,  ทุกฺขา   เวทนา  โอฬาริกา.  
            สมาปนฺนสฺส  เวทนา  สุขมุา,   อสมาปนฺนสฺส   เวทนา 
            โอฬาริกา.  อสาสวา  เวทนา   สุขุมา,   สาสวา   เวทนา 
            โอฬาริกา.๑ 

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑.  
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                   เวทนาเปนอัพยากฤต     ละเอียด,    ทุกข- 
            เวทนาหยาบ.    เวทนาของผูเขาสมบัติ ละเอียด 
            เวทนาของผูไมเขาสมาบัติ    หยาบ.   เวทนาไมม ี
            อาสวะ   ละเอียด,   เวทนามีอาสวะ   หยาบ.    
            แมสขุเวทนาเปนตน    ก็เหมือนทุกขเวทนา.    เพราะวา    แม 
เวทนาเหลานั้น    หยาบก็ดวยชาติ,   ละเอียดก็ดวยภาวะของตนเปนตน. 
เพราะฉะนั้นพึงทราบความท่ีเวทนาหยาบและละเอียดเหมือนไมมีความ 
แตกตางกันดวยชาติเปนตน.   เชนกับอะไร ?  เชนเวทนาเปนอัพยากฤต 
ละเอียดกวา   เวทนาเปนกุศล   อกุศล   โดยชาติ.   ในเวทนาเหลาน้ัน 
อัพยากฤตเวทนาเปนไฉน ? อะไรเปนทุกขเวทนา ? อะไรเปนสุขเวทนา ? 
อะไรเปนเวทนาของผูเขาสมาบัติ ?  อะไรเปนเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ ? 
อะไรเปนสาสวเวทนา ?  อะไรเปนอนาสวเวทนา  ?  ไมพึงถือผิดความ  
ตางกันและสภาวะเปนตน  ดวยประการฉะนี้.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง    เพราะบาลีวา     พึงเห็นเวทนาหยาบละเอียด 
เพราะอาศัยเวทนานั้น ๆ อยูบอย ๆ.๑  เวทนาสหรคตดวยโทสะหยาบ 
กวาเวทนาท่ีสหรคต  ดวยโลภะในอกศุลเปนตน  เพราะเผานิสัย  ดุจไฟ  
เวทนาสหรคตดวยโลภะละเอียด.     เวทนาแมสหรคตดวยโทสะ     เปน 
นิยตะ -  แนนอนหยาบ,   ไมแนนอนละเอียด.  เวทนาต้ังอยูกัปหน่ึง  แม 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑.  
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แนนอนก็หยาบ,    นอกน้ันละเอียด.   แมในการต้ังอยูกัปหน่ึง   เวทนา 
หยาบ,   นอกน้ันละเอียด.   เวทนาแมนั้นแนนอนต้ังอยูกัปหน่ึง   เปน 
เปนอสังขาริกะ   อสังขาริกะหยาบ   นอกน้ันละเอียด.    อน่ึง   โดยไม   
แปลกกันเวทนาเปนอกุศล    มีวิบากมากหยาบ,    มีวิบากนอยละเอียด. 
สวนเวทนาเปนกุศล  มีวิบากนอยหยาบ,  มีวิบากมากละเอียด.  
  
          อีกอยางหน่ึง เวทนาเปนกามาวจรกุศลหยาบ,   เปนรูปาวจรกุศล 
ละเอียด.  แตนั้นก็อรูปาวจรกุศล,   แตนั้นก็โลกุตรกุศล.  อนึ่ง  เวทนา 
เปนกามาวจรกุศลสําเร็จดวยทานหยาบ,   สําเร็จดวยศีลละเอียด.    แม 
สําเร็จดวยศีลก็หยาบ,   สําเร็จดวยภาวนาละเอียด.   แมสําเร็จดวยภาวนา 
เปนทุเหตุกะก็หยาบ.    เปนติเหตุกะละเอียด.    แมเปนติเหตุกะ    เปน 
สสังขาริกะก็หยาบ,   เปนอสังขาริกะละเอียด.    อนึ่ง    รูปาวจรเปนไป 
ในปฐมฌานหยาบ  ฯลฯ  ที่เปนปญจมฌานละเอียด  อรูปาวจรท่ีสัมป- 
ยุตดวยอากาสานัญจายตนะหยาบ   ฯลฯ   ที่สัมปยตุดวยเนวสัญญานา. 
สัญญาละเอียด    โลกุตรเวทนา   สัมปยุตดวยโสดาปตติมรรคหยาบ  ฯลฯ 
ที่สัมปยุตดวยอรหัตมรรคละเอียดแท.   ในเวทนาอันเปนวิบากกิริยาของ 
ภูมินั้น  ๆ   และในเวทนาท่ีทานกลาวไว     ดวยสามารถแหงทุกขเวทนา 
เปนตน     เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนตน     สาสวเวทนาเปนตนก็มี 
นัยนี้.    หรือแมวา   ดวยสามารถโอกาส   ทุกขเวทนาในนรก   ก็หยาบ, 
ทุกขเวทนาในกําเนิดเดียรฉาน    ละเอียด    ฯลฯ    ทุกขในสวรรคชั้น  
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ปรนิมมิตวสวัตดี  ละเอียดแท.   อน่ึง   พึงประกอบแมสุขในบทท้ังปวง 
ตามสมควร   เหมือนทุกข,    เวทนาไร ๆ    มีวัตถุเลว   ดวยสามารถวัตถ ุ
เปนเวทนาหยาบ,  มีวัตถุประณีต   เปนเวทนาละเอียด,   เวทนาใดท่ีหยาบ 
ในประเภทแหงวัตถุที่เลวและประณีต  เวทนาน้ันเปนเวทนาเลว,  เวทนา   
ที่ละเอียด   เปนเวทนาประณีต  พึงเห็นดวยประการฉะน้ี.  
 
             สวนบทวา  ทูรสนฺติเก   ไกลและใกล   ทานจําแนกไวในวิภังค 
โดยนัยมีอาทิวา   อกุสลา   เวทนา  กสุลาพฺยากตาหิ   เวทนาหิ   ทูเร, 
อกุสลา    เวทนา   อกุสลาย   เวทนาย  สนฺติเก.๑ - อกุศลเวทนามีใน 
ที่ไกลจากเวทนาเปนกุศลและอัพยากฤต. อกุศลเวทนามีในท่ีใกลเวทนา 
เปนอกุศล.   เพราะฉะนั้น   อกุศลเวทนามีในที่ไกลจากกุศลและอัพยา- 
กฤต  โดยเปนสภาคกัน  โดยไมเกี่ยวของกัน  และโดยไมคลายคลึงกัน. 
เวทนาเปนกุศลและอัพยากฤต   ก็มีในท่ีไกลจากอกุศลเหมือนกัน.   ใน 
วาระทั้งปวงก็มีนัยนี้.    บทนี้วา     เวทนาเปนอกุศล     มีในที่ใกลแหง 
อกุศล    โดยเปนสภาคกัน    โดยเกี่ยวของกัน      และโดยคลายคลึงกัน  
เปนกถามุขโดยพิสดารในการจําแนก   มีเวทนาอดีตเปนตน.   แตบทนี้ 
พึงทราบแมแหงสัญญาเปนตน    อันสัมปยุตดวยเวทนาน้ัน ๆ    อยางนี้  
เหมือนกัน. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๓.  
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                  อนึ่ง      ในเวทนาเปนตนน้ี       โลกุตรธรรมใดมาแลวในธรรม 
ทั้งหลาย.  ทีย่อโดยไปยาลวา  จกฺข ุ ฯเปฯ  ชรามรณ,  ธรรมเหลาน้ัน 
ไมพึงถือเอาในท่ีอธิการน้ี      เพราะเขาไปใกลอสัมมสนญาณ.     ธรรม   
เหลาน้ัน  ทานกลาวไวดวยสามารถการแสดงธรรมท่ีทานสงเคราะหดวย  
บทนั้น ๆ  อยางเดียว   และโดยนัยมาแลว  ในอภิญเญยยนิทเทส.  อน่ึง 
แมธรรมเหลาใดเขาถึงสัมมสนญาณ,  ในธรรมเหลาน้ัน   ธรรมเหลาใด 
ปรากฏแกญาณใด      ยอมถึงการกําหนดถือเอาไดโดยงาย,     ในธรรม 
เหลาน้ัน   พึงปรารภสัมมสนญาณ  ดวยญาณน้ัน.   พึงทราบวา   ทาน 
กลาวถึงสัมมสนญาณ   ดวยสามารถญาณเหลาน้ัน   โดยปรยิายวา   เมื่อ 
พิจารณาธรรม  มชีาติชราและมรณะ ในความไมมีสัมมสนญาณตางหาก 
ดวยสามารถชาติชราและมรณะ    แมญาณเหลาน้ันก็เปนอันไดพิจารณา 
แลว. 
                  แมไมแตะตองความตางมี  อัชฌัตตะ  เปนตน  เพราะทานกลาว 
สัมมสนญาณไวดวยสามารถแหงติกะอันเปนอดีต    โดยนัย    มีอาทิวา 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อนิจฺจโต     ววตฺเถติ - พระโยคาวจรยอม 
กําหนดอดีต    อนาคต   ปจจุบัน   โดยความเปนของไมเที่ยง  แมกําหนด  
ดวยสามารถแหงอตีตติกะแลว   ก็พึงทําสัมมสนญาณ   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยงเปนตนนั่นแล. 
                 ๑๐๑ - ๑๐๒ ]    ก็เพราะรูสิ่งท่ีไมเที่ยง     มีประเภทเปนสังขตะ  
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เปนตน  โดยความแนนอน.  ฉะน้ัน  เพ่ือแสดงปริยายแหงรูปนั้น หรือ 
เพ่ือแสดงความเปนไปแหงมนสิการดวยอาการตาง ๆ   พระสารีบุตร จึง 
กลาวบทมีอาทิวา  รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  สงฺขต - รูปทั้งที่  
เปนอดีต   อนาคตและปจจุบันไมเที่ยง    อันปจจัยปรุงแตง.    จริงอยู   
รูปนั้น  เปน อนิจฺจ  เพราะอรรถวามีแลวไมมี,  ชื่อวา  อนิจฺจ เพราะ 
มีที่สุดคือความไมเที่ยง      หรือ     เพราะมีเบื้องตนและท่ีสุด,   ชื่อวา 
สังขตะ   เพราะอันปจจัยปรุงแตง.   ชือ่วา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  เพราะ 
อาศัยปจจัยเกิดข้ึนรวมกัน.       พระสารีบุตรแสดงถึงความไมขวนขวาย 
ปจจัย   แมเมื่อรูปอันปจจัยปรุงแตง.   บทวา   ขยธมฺม   มีความส้ินไป 
เปนธรรมดา   ไดแก   สิ้นไปเปนธรรมดา   สิ้นไปเปนปรกติ.    บทวา  
วยธมฺม   มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา   ไดแก    มคีวามพินาศไปเปน 
ธรรมดา.     รูปนี้    ไมสิน้ไปดวยสามารถความในรูปต้ังความเปนผูมี 
ความเฉ่ือยชา     ปราศจากปรกติอยางเดียว.    แมความเพียงพอจะทําให 
เฉ่ือยชา   ทานก็กลาววา  ความส้ินไปในโลก. 
                   บทวา    วริาคธมฺม - มีความคลายไปเปนธรรมดา    บทนี้มิใช 
เสื่อมไปดวย   ดวยการไปในที่ไหน  กาวลวงสภาวะเปนปรกติอยางเดียว. 
ดังท่ีทานกลาวไววา    ความเกลียดชังก็ดี     ความกาวลวงก็ดี     ชื่อวา  
วิราคะ. 
                 บทวา   นิโรธธมฺม - มีความดับไปเปนธรรมดา   บทนี้   มิใช 
ไมเวียนมาอีก  ดวยกาวลวงสภาวะ,  พึงทราบวา   ทานกลาวถงึบทหลัง ๆ  
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ดวยสามารถขยายบทกอน ๆ วา  มีการดับไป  ดวยการดับความไมเวียน 
มาอีกเปนธรรมดาอยางเดียว.   
            อีกอยางหน่ึง    พึงประกอบวา     รูปมีความสิ้นไปเปนธรรมดา 
ดวยการทําลายไปแหงรูปอันเนื่องอยูในภพหนึ่ง,     มีความเสื่อมไปเปน 
ธรรมดา    ดวยความเสื่อมแหงรูปอันเนื่องดวยสันตติอยางเดียว.    รูปม ี
คลายไปเปนธรรมดา     ดวยการทําลายขณะแหงรูป.     มีความดับเปน 
ธรรมดา  ดวยขามพนแลวไมเกิดมาอีก.  
            ในบทมีอาทิวา    ชรามรณ    อนิจฺจ - ชราและมรณะไมเที่ยง 
ความวา   ชราและมรณะมิใชไมเที่ยง,   แตชรามรณะ   ชื่อวา  ไมเที่ยง 
เพราะขันธทั้งหลายมีความไมเที่ยงเปนสภาวะ   จึงมีชรามรณะ.   แมใน 
สังขตะ   เปนตน   ก็มีนยันี้เหมือนกัน.   ในระหวางไปยาล   เพราะแม 
ชาติก็ไมเที่ยงเปนตน  จึงมีนัยนี้เหมือนกัน. 
            บทมอีาทิวา  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ - เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมี  
ชราและมรณะน้ี  ทานมิไดกลาวดวยสามารถวิปสสนา     ทานกลาวโดย 
ปริยายวา  สัมมสนญาณยอมมีไดแกการยอดวยสามารถองคหนึ่ง ๆ แหง 
ปฏิจจสมุปบาท   แลวกําหนดไวอยางเดียว.   แตนั่นไมใชกลาปสัมมสน- 
ญาณ,  นั่นเปนธรรมฐิติญาณเทาน้ัน. 
            บทวา  อสติ  ชาติยา - เมื่อชาติไมมี  นี้ทานทําเปนลิงควิปลาส. 
ทานจึงกลาววา   อสนฺติยา   ชาติยา.   บทวา   อสติ  สงฺขาเรส ุ- เมื่อ  
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สังขารไมมี  ทานทําเปนวจนวิปลาส,   ทานกลาววา  อสนฺเตสุ   สงฺขา - 
เรสุ. 
                  บทมีอาทิวา  ภวปจฺจยา ชาติ,  อสติ  เพราะภพเปนปจจัย  จึง 
มีชาติ,  เมื่อภพไมมี   พึงประกอบโดยนัยมีอาทิวา   เพราะภพเปนปจจัย    
จึงมีชาติ,  เมื่อภพไมมี  ชาติก็ไมมี.  
                            จบ   อรรถกถาสัมมสนญาณนิทเทส  
                                 ------------------------------------      
 
                                     อทุยัพพยญาณนิทเทส 
                  [๑๐๓]ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรม  
ทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน  เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณอยางไร ? 
                    รูปที่เกิดแลวเปนปจจุบัน    ชาติแหงรูปที่เกิดแลวน้ันมีความเกิด 
เปนลักษณะ     ความเสื่อมมีความแปรปรวนเปนลักษณะ      ปญญาท่ี 
พิจารณาเห็นดังน้ี    เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ  เวทนาเกิดแลว  สัญญา 
เกิดแลว   สังขารเกิดแลว   วิญญาณเกิดแลว   จักษุเกิดแลว  ฯ ล ฯ   ภพ 
เกิดแลวเปนปจจุบัน    ชาติแหงภพที่เกิดแลวน้ันมีความเกิดเปนลักษณะ 
ความเสื่อมมีความแปรปรวนเปนลักษณะ     ปญญาที่พิจารณาเห็นดังน้ี   
เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ.  
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                   [๑๐๔]พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเบญจ- 
ขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร   เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไป 
แหงเบญจขันธ    ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร      เมื่อพิจารณาเห็น 
ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ 
เทาไร  ?    
                   พระโยคาวจร        เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ 
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการ  เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไป 
แหงเบญจขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการ    เมื่อพิจารณา 
เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ      ยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะ  ๕๐  ประการ. 
                   [๑๐๕]  พระโยคาวจร  เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูป- 
ขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร  เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไป 
แหงรูปขันธ  ยอมพิจารณาเปนลักษณะเทาไร   เมื่อพิจารณาเห็นความเกิด 
ข้ึนและความเสื่อมไปแหงรูปขันธ       ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร 
พระโยคาวจร    เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ     แหง 
สัญญาขันธ   แหงสังขารขันธ   แหงวิญญาณขันธ    ยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะเทาไร   เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ   ยอม 
พิจารณาเห็นลักษณะเทาไร      เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความ 
เสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร ?  
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            พระโยคาวจร  ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ  ยอม 
พิจารณาเห็นลักษณะ ๕  ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูป- 
ขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕  ประการ     เมื่อพิจารณาเห็นความ 
เกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงรูปขันธ     ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ  ๑๐ 
ประการ     เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ   แหงสัญญา-   
ขันธ  แหงสังขารขันธ   แหงวิญญาณขันธ    ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ 
๕ ประการ    เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ     ยอม  
พิจารณาเห็นลักษณะ  ๕  ประการ  เมือ่พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความ 
เสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ  ๑๐ ประการ. 
            [๑๐๖]  พระโยคาวจร  เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูป- 
ขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ  เปนไฉน  ? 
                  พระโยคาวจร  ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ  โดย 
ความเกิดข้ึนแหงปจจัยวา   เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิด เพราะตัณหาเกิด 
รูปจึงเกิด   เพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิด   เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิด    แม 
เมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหงความเกิด     ก็ยอมพิจารณาเห็นความเกิด 
ข้ึนแหงรูปขันธ   พระโยคาวจร  เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงรูป- 
ขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้. 
            [๑๐๗]  พระโยคาวจร      เมื่อพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหง 
รูปขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ?  
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            พระโยคาวจร ยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูปขันธ  โดย 
ความดับแหงปจจัยวา        เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับ    เพราะตัณหาดับ 
รูปจึงดับ  เพราะกรรมดับรูปจึงดับ   เพราะอาหารดับรูปจึงดับ    แมเม่ือ 
พิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน       ก็ยอมพิจารณาเห็นความ 
เสื่อมไปแหงรูปขันธ   เมื่อพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูปขันธ  ยอม   
พิจารณาเห็นลักษณะ ๕  ประการนี้  เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและ 
ความเสื่อมไปแหงรูปขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ  ๑๐  ประการน้ี. 
            [๑๐๘]   พระโยคาวจร       เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหง 
เวทนาขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ?  
            พระโยคาวจร     ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ 
โดยความเกิดข้ึนแหงปจจัยวา   เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิด     เพราะ 
ตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด  เพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิด   เพราะผัสสะเกิด  
เวทนาจึงเกิด   แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงการเกิด   ก็ยอมพิจารณา 
เห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนา  พระโยคาวจร  เมื่อพิจารณาเห็นความเกิด  
ข้ึนแหงเวทนาขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้. 
            [๑๐๙]   พระโยคาวจร      เมื่อพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหง 
เวทนาขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ การเปนไฉน ? 
            พระโยคาวจร    ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ 
โดยความดับแหงปจจัยวา   เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับ   เพราะตัณหา  
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ดับเวทนาจึงดับ   เพราะกรรมดับเวทนาจึงดับ   เพราะผัสสะดับเวทนาจึง 
ดับ   แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน    กย็อมพิจารณา 
เห็นความเส่ือมไปแหงเวทนาขันธ      พระโยคาวจร   เมื่อพิจารณาเห็น 
ความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้    
เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ    ยอม 
พิจารณาเห็นลักษณะ  ๑๐  ประการนี.้ 
            [๑๑๐]   พระโยคาวจร  เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดแหงสัญญา- 
ขันธ   แหงสังขารขันธ    แหงวิญญาณขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ 
๕  ประการเปนไฉน ? 
            พระโยคาวจร ยอมพิจารณาเห็นความเกิดแหงวิญญาณขันธ  โดย 
ความเกิดข้ึนแหงปจจัยวา     เพราะอวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิด     เพราะ 
ตัณหาเกิดวิญญาณจึงเกิด      เพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิด       เพราะ 
นามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิด     แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงความเกิด  
ก็ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงวิญญาณขันธ  พระโยคาวจร   เมื่อ 
พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงวิญญาณขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ 
๕ ประการนี้. 
            [๑๑๑]   พระโยคาวจร    เม่ือพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหง 
สัญญาขันธ   แหงสังขารขันธ    แหงวิญญาณขันธ    ยอมพิจารณาเห็น 
ลักษณะ ๕  ประการเปนไฉน ?    
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            พระโยคาวจร  ยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ 
โดยความดับแหงปจจัยวา   เพราะอวิชชาดับวิญญาณจึงดับ    เพราะตัณ- 
หาดับวิญาณจึงดับ     เพราะกรรมดับวิญญาณจึงดับ      เพราะนามรูปดับ    
วิญญาณจึงดับ   แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน   ก็ยอม  
พิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ   พระโยคาวจร  เมื่อพิจารณา 
เห็นความเส่ือมไปแหงวิญญาณขันธ        ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ   ๕ 
ประการนี้       เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงวิญ- 
ญาณขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ  ๑๐ ประการนี้  เมื่อพิจารณาเห็น 
ความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ    ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ  ๒๕ ประการนี้ 
เมื่อพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงเบญจขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ 
๒๕  ประการนี้        เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหง 
เบญจขันธ  ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ  ๕๐  ประการน้ี  ชื่อวาญาณ เพราะ 
อรรถวารูธรรมน้ัน    ชื่อวาปญญา   เพราะอรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา      ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรม 
ทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน   เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ. 
            รูปขันธเกิดเพราะอาหารเกิด   ขันธที่เหลอื คือ เวทนา   ปญญา 
สังขารเกิดเพราะผัสสะเกิด      วิญญาณขันธเกิดเพราะนามรูปเกิด.  
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                         อรรถกถาอุทยัพพยญาณนิทเทส 
        ๑๐๓ - ๑๑๑]  บัดนี้   เพ่ือกําหนดสังขารทั้งหลายอันผูไปถึงฝง  
ต้ังอยูแลวดวยทําภาวนาใหมั่นคงโดยนัยตาง  ๆ  แหงสัมมสนญาณดังกลาว 
แลวในลําดับ    เห็นแลวโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน   ดวย  อุท- 
ยัพพยญาณ   แลวพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน     พระ-  
สารีบุตรจึงแสดงรูปอันเกิดดวยปจจัยทั้งหลายตามท่ีเปนของตน    ดวย 
สันตติในบทมีอาทิวา  ชาต  รูป - รูปทีเ่กิดแลว  ในนิทเทสแหง อุท- 
ยัพพยานุปสนาญาณ   ดังกลาวแลว. 
            บทวา   อุทโย  ไดแก   ชาติ  คือ  ความเกิดเปนอาการใหมแหง 
รูปที่เกิดแลวน้ัน   มีความเกิดเปนลักษณะ. 
            บทวา  วโย  ไดแก  ความสิ้นไป  ความดับไป  มีความแปรปรวน 
เปนลักษณะ,   การพิจารณาถึงบอย ๆ   ชื่อวา   อนปุสนา,     อธิบายวา 
ไดแก  อุทยพัพยานุปสนาญาณ.    แมในเวทนาเปนตนก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน.   ไมแตะตองชาติชราและมรณะ    เพราะความเกิดความเส่ือมอันผู 
มีชาติชราและมรณะควรกําหนดถือเอา    ไมแตะตองชาติชราและมรณะ 
เพราะไมมีความเกิดและความเสื่อม   แลวทานทําไปยาลวา   ชาต  จกฺขุ 
ฯ เป ฯ ชาโต  ภโว - จักษุเกิดแลว...ภพเกิดแลว  ดังน้ี.   พระโยคาวจร 
นั้น  เมื่อเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันธ ๕  อยางนี้  ยอมรูอยางนี้  
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วา   การรวมเปนกองก็ดี    การสะสมก็ดี     ยอมไมมีแกขันธที่ยังไมเกิด 
กอนแตขันธเหลาน้ีเกิด,    ชื่อวาการมา   โดยรวมเปนกอง   โดยความ 
สะสม   ยอมไมมีแมแกขันธที่เกิดข้ึน,   ชื่อวาการไปสูทิศนอยใหญ  ยอม   
ไมมีแมแกขันธที่ดับ,   ชือ่วาการต้ังลงโดยรวมเปนกอง  โดยสะสม   โดย 
เก็บไวในท่ีแหงหน่ึง   ยอมไมมีแมแกขันธที่ดับแลว.   เหมือนนักดีดพิณ  
เมื่อเขาดีดพิณอยู   เสียงพิณก็เกิด,    มิใชมีการสะสมไวกอนเกิด,    เมื่อ 
เกิดก็ไมมีการสะสม,    การไปสูทิศนอยใหญออกเสียงพิณท่ีดับไปก็ไมมี, 
ดับแลวไมวาที่ไหนก็ไมสะสมต้ังไว,  ที่แทแลวพิณก็ดี    นักดีดพิณก็ดี 
อาศัยความพยายามอันเกิดแตความพยายามของลูกผูชายไมมีแลวยังมีได, 
ครั้นมีแลวยังเสื่อมไดฉันใด,  ธรรมมรีปูและไมมีรูปแมทั้งหมดก็ฉันนั้น 
ไมมีแลวยังมีได    ครั้นมีแลวยังเสื่อมได      พระโยคาวจรยอมเห็นดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                   พระสารีบุตรครั้นแสดงการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยสัง- 
เขปอยางนี้แลว     บัดนี้เพ่ือจะแสดงโดยพิสดาร     จึงถามถึงจํานวนโดย 
รวมเปนกองดวยบทมีอาทิวา    ปฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทย  ปสฺสนฺโต 
กติ   ลกฺขณานิ   ปสฺสติ - พระโยคาวจร   เมื่อพิจารณาเห็นความเกิด 
แหงขันธ  ๕   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร    เมื่อพิจารณาเห็นความ 
เกิดแหงขันธ  ๕  จึงแกถึงจํานวนโดยรวมเปนกองดวยบทมีอาทิวา  ปฺ- 
จวีสติ  ลกฺขณานิ  ปสฺสติ - ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ แลวถาม  
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ถึงจํานวนโดยการจําแนกอีกดวยบทมีอาทิวา     รูปกฺขนฺธสฺส     อุทย 
ปสฺสนฺโต  กติ  ลกฺขณาน ิ ปสฺสติ - พระโยคาวจร    เม่ือพิจารณา 
เห็นความเกิดแหงรูปขันธ      ยอมเห็นลักษณะเทาไร    แลวแกจํานวน 
โดยการจําแนกดวยบทมีอาทิวา  รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสนฺโต  ปฺจ   
ลกฺขณานิ  ปสฺสติ - พระโยคาวจร     เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดของ 
รูปขันธ   ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕   แลวถามถงึการจําแนกลักษณะ 
อีกดวยบทมีอาทิวา  รูปกฺขนฺธสฺส  อุทย  ปสฺสนฺโต   กตมาน ิ ปฺจ 
ลกฺขณานิ  ปสฺสติ - เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดแหงรูปขันธ  ยอมเห็น 
ลักษณะ ๕  เปนไฉน  แลวจึงไดแกตอไป. 
  
            ในบทเหลาน้ันบทวา  อวิชฺชาสมุทยา  รูปสมุทฺทโย - เพราะ  
อวิชชาเกิดรูปจึงเกิด    ความวา   เมื่อมีอวิชชาดังกลาวแลววา    โมหะใน 
กรรมภพกอนเปนอวิชชา  ยอมเกิดรูปในภพนี้.   บทวา  ปจฺจยสมุท- 
ยฏเน   ความวา   โดยความเกิดข้ึนแหงปจจัยนี้.   อน่ึง   อวิชชา  ตัณหา 
กรรมเปนปจจัยในอดีตเปนเหตุแหงปฏิสนธิในภพน้ี.      และเม่ือยึดถือ 
อวิชชา   ตัณหา   กรรม ๓ อยางเหลานี้       เปนอันยึดถือสังขารุปาทาน 
- ความยึดมั่นในสังขารนั่นเอง. 
 
            บทวา   อาหารสมทุยา - เพราะอาหารเกิด  ไดแก   เพราะกว- 
ฬิงการาหารมีกําลังในปจจัยอันเปนไป   จึงถือเอาอาหารน่ันแล.    ก็เม่ือ  
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ถือเอาอาหารนั้นก็เปนอันถือเอาแมอุตุและจิตอันเปนเหตุแหงความเปน 
ไปดวยเหมือนกัน. 
            บทวา   นิพฺพตฺติลกฺขณ - มีการเกิดเปนลักษณะ     ความวา   
ทานกลาวถึงความเกิดแหงรูปดวยสามารถแหงอัทธา - กาล   สันตติและ 
ขณะ,  อน่ึง   การเกิดนั่นแล   ชื่อวาลกัษณะ   เพราะเปนลักษณะแหง 
สังขตะ.  
            บทวา  ปฺจ   ลกขฺณานิ -  ลกัษณะ ๕ ไดแก   ลักษณะ  ๕ 
เหลาน้ี    คือ   อวิชชา    ตัณหา   กรรม    อาหาร   และ    การเกิด. 
จริงอยู   แมธรรม ๔  มีอวิชชาเปนตน   ก็ชื่อวา   ลกัขณะ    เพราะเปน 
เครื่องกําหนดความเกิดแหงรูป.  สวน  นิพฺพตฺติ - การเกิดเปนลักษณะ 
แหงสังขตะ  ชื่อวา   ลักขณะ    เพราะเปนเครื่องกําหนดวา    แมความ 
เกิดนั้นก็เปน  สังขตะ. 
            บทวา   อวิชฺชานิโรธา  รูปนิโรโธ - เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับ 
ความวา    เม่ือดับอวิชชาในภพนี้   เพราะเปนปจจัยแหงภพอนาคตดวย 
อรหัตมรรคญาณ รูปอนาคตยอมไมเกิด  คือ ดับเพราะไมมีปจจัย 
            บทวา    ปจฺจยนิโรธฏเน -  ดวยความดับแหงปจจัย  คือ  ดวย 
ความท่ีปจจัยดับ.        อน่ึง  ในความดับในบทนี้เปนความดับ   อวิชชา 
ตัณหา  และกรรม   อันเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในอนาคต.  
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            บทวา   อาหารนิโรธา    รูปนิโรโธ - เพราะอาหารดับรูปจึงดับ 
ไดแก   ความไมมีรูปอันมีอาหารน้ันเปนสมุฏฐานยอมมีได    ในเพราะ 
ความไมมีกวฬิงการาหาร   อันเปนปจจัยแหงความเปนไป.   
            บทวา  วิปริณามลกฺขณ -  มีความแปรปรวนเปนลักษณะ  ได 
แก     ความดับแหงรูปดวยสามารถ     อัทธา - กาล    สันตติและขณะ,  
ความดับนั่นแล   ทานกลาววา   เปนลักษณะ     เพราะเปนลักษณะแหง 
สังขตะ.  
            บทวา  ปฺจ  ลกขฺณานิ - ลักษณะ ๕  ในบทนี้  ไดแก  ดับ  
ความไมมี   อวิชชา  ตัณหา  กรรม และอาหาร  ๔,  ความแปรปรวน ๑ 
รวมเปน ๕.  ในเวทนาขันธเปนตน   กม็ีนัยนี้.     แตตางกัน  คือ การ 
เห็นความเกิดและความเส่ือมแหงอรูปขันธดวยสามารถแหงอัทธา - กาล 
และสันตติ  มิใชดวยขณะ. ผัสสะเปนปจจัยแหงความเปนไปของเวทนา- 
ขันธ   สญัญาขันธ  และสังขารขันธ,   นิโรธเปนปจจัยแหงความเปนไป 
ของเวทนาขันธ   สัญญาขันธ   และสังขารขันธ    เพราะดับผัสสะนั้น. 
นามรูปเปนปจจัยแหงความเปนไปของวิญญาณขันธ.    นิโรธเปนปจจัย 
แหงวิญญาณขันธ  เพราะดับนามรูปนั้น. 
            แตอาจารยพวกหน่ึงกลาววา  นามรูปไมแตะตองการจําแนกอดีต  
เปนตน   ในเพราะเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยปจจัย ๔ แลวเกิดข้ึน 
ดวยอวิชชาเปนตน   ดวยสามารถความเสมอกันทั้งหมด   เพราะเหตุนั้น  
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จึงถือเอาเหตุสักวาความเกิดข้ึน   มใิชความเกิด.    เพราะอวิชชาเปนตน   
ดับนามรูปจึงดับ   เพราะเหตุนั้น  จึงถือเอาเหตุสักวาความไมเกิด    มิใช 
ถือเอาความดับ.  นามรูป  ไดแก   พระโยคาวจร    ยอมถือเอาความเกิด  
ความดับแหงขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน      ในเพราะการเห็นความเกิด 
และความเส่ือมโดยขณะดังน้ี.  
            ผูเจริญวิปสสนา   เมื่อเจริญวิปสสนาใสใจถึงความเกิดและความ 
เสื่อมโดยความเปนปจจัยกอนแลวและธรรม ๔ มอีวิชชาเปนตน     ใน 
ขณะเจริญวิปสสนาถือเอาขันธทั้งหลาย  ที่มีความเกิดและความเสื่อมน่ัน 
แล  แลวจึงเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันธเหลาน้ัน.  เมือ่ผูเจริญ 
วิปสสนาอยางนี้เห็นความเกิดและความเสื่อม    โดยพิสดาร    โดยปจจัย 
และโดยลักษณะวา   ความเกิดแหงรูปเปนตนอยางนี้,   ความเส่ือมอยาง 
นี้,  รูปเปนตนเกิดข้ึนอยางนี้,   เสื่อมไปอยางนี้   ญาณวา   นัยวาธรรม 
เหลาน้ีไมมี  แลวมี  มีแลวเสื่อมดังนี้  เปนญาณบริสุทธิ์กวา. ประเภทของ 
สัจจะปฏิจจสมุปปาทนัย   และลักษณะยอมปรากฏ.    พระโยคาวจรน้ัน 
ยอมเห็นความเกิดขันธทั้งหลาย    เพราะอวิชชาเปนตนเกิด    และ 
ความดับแหงขันธทั้งหลาย   เพราะอวิชชาเปนตนดับ,   นี้เปนการเห็น 
ความเกิดและความดับโดยปจจัยของพระโยคาวจรน้ัน. 
            อน่ึง   พระโยคาวจร    เมื่อเห็นความเกิดเปนลักษณะ    ความ 
แปรปรวนเปนลักษณะ  ชือ่วายอมเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันธ  
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ทั้งหลาย       นี้เปนการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะของพระ- 
โยคาวจรน้ัน.   จริงอยู  ความเกิดเปนลักษณะในขณะเกิดนั่นเอง   และ   
ความแปรปรวนก็เปนลกัษณะในขณะดับ.  
            สมุทยสัจ    ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรดวยการเห็นความเกิด 
โดยปจจัยซึ่งเห็นความเกิดและความเส่ือมโดยสวนท้ังสอง     คือ     โดย 
ปจจัยและโดยขณะของพระโยคาวจรผูเขาใจถึงตัณหาใหเกิด.   ทุกขสัจ 
ยอมปรากฏดวยการเห็นความเกิด   โดยขณะแกพระโยคาวจรผูเขาใจถึง 
ทุกขที่เกิด.     นิโรธสัจ   ยอมปรากฏดวยการเห็นความเส่ือมโดยปจจัย 
แกพระโยคาวจรผูเขาใจความไมเกิดแหงความมีปจจัย      โดยที่ปจจัยไม 
เกิด.  ทกุขสัจ  นั่นแลยอมปรากฏดวยการเห็นความเส่ือมโดยขณะแก 
พระโยคาวจรผูเขาใจมรณทุกข.  อน่ึง การเห็นความเกิดและความเสื่อม 
ของพระโยคาวจรน้ัน    มรรคสัจ  ยอมปรากฏวา   มรรคน้ียังเปนโลกิยะ 
เพราะกําจัดความหลงในการเห็นความเกิดและความเสื่อมน้ัน. 
             อน่ึง   ปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลม   ดวยการเห็นความเกิด   โดย  
ปจจัยยอมปรากฏแกพระโยคาวจรน้ัน   ผูเขาใจวา    อมิสฺม ึ สติ,   อิท 
โหติ๑ - เมื่อส่ิงน้ีมีอยู,  สิ่งไมยอมมี.  ปฏิจจสมุปบาทเปนปฏิโลม ดวยการ 
เห็นความเส่ือม  โดยปจจัยยอมปรากฏแกพระโยคาวจรผูเขาใจวา  อิมสฺส 
๑. ม. มู. ๑๒/๔๔๘.  
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นิโรธา  อิท  นิรุชฺฌติ๑- เพราะสิ่งน้ีดับ,   สิ่งน้ีจึงดับดังน้ี.  อน่ึง  ธรรม 
ทั้งหลายท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน   ดวยการเห็นความเกิดและความเสื่อม   โดย 
ขณะยอมปรากฏ   ดวยการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะ   แก 
พระโยคาวจรผูเขาใจลักษณะแหงสังขตะ.    เพราะสังขตธรรมทั้งหลาย   
มีเกิดและเสื่อม,   สังขตธรรมเหลาน้ันอาศัยกันเกิดข้ึน.  
            อน่ึง  นัย ๔ คือ เอกัตตนัย - นัยแหงความเปนอันเดียวกัน  ดวย 
การเห็นความเกิดโดยปจจัย      ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรน้ันผูเขาใจ 
ความขาดไปแหงสันดานดวยการสัมพันธกันดวยเหตุผล    ทีนัน้  พระ- 
โยคาวจร   ยอมละอุจเฉททิฏฐิไดเปนอยางดี.     นานัตตนัย - นัยแหง 
ความตาง ๆ กัน   ดวยการเห็นความเกิดโดยขณะยอมปรากฏแกพระโย- 
คาวจรผูเขาใจถึงความเกิดแหงธรรมใหม ๆ ทีนั้นพระโยคาวจร   ยอมละ 
สัสสตทิฏฐิไดเปนอยางดี.     อน่ึง   อัพยาปารนัย - นัยแหงความไม 
ขวนขวาย  ดวยการเห็นความเกิดโดยปจจัย   ยอมปรากฏแกพระโยคาวจร 
ผูเขาใจถึงความท่ีธรรมทั้งหลายไมเปนไปในอํานาจ   ทีนั้นพระโยคาวจร 
ยอมละอัตทิฏฐิไดเปนอยางดี.        อน่ึง  เอวังธรรมตานัย - นัยอัน 
เปนธรรมดาอยางน้ี   ดวยการเห็นความเกิดโดยปจจัย     ยอมปรากฏแก 
พระโยคาวจรผูเขาใจความเกิดแหงผลโดยความสมควรแกปจจัย    ทีนั้น 
พระโยคาวจรยอมละอกิรยิทิฏฐิไดเปนอยางดี. 
๑. ม. มู. ๑๒/๔๕๐.  
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            อน่ึง   อนัตลักษณะ    ดวยการเห็นความเกิดโดยปจจัย   ยอม   
ปรากฏแกพระโยคาวจรนั้น    ผูเขาใจถึงความประพฤติอันเนื่องดวยปจจัย 
คือไมมีความเพียรในธรรมทั้งหลาย.   อนิจลักษณะ ดวยการเห็นความ 
เกิดและความเสื่อมโดยปจจัย       ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรผูเขาใจถึง 
ความมีเเลวไมมีและผูเขาใจถึงความสงัดจากท่ีสุดเบื้องตนและเบ้ืองปลาย. 
แมทุกขลักษณะ        ก็ปรากฏแกพระโยคาวจรผูเขาใจถึงความบีบค้ัน 
ดวยความเกิดและความเส่ือม.     แมสภาวลักษณะ   ก็ยอมปรากฏแก  
พระโยคาวจรผูเขาใจถึงการกําหนดความเกิดและความเสื่อม    แมความ 
เปนไปชั่วคราวของสังขตลักษณะในสภาวลักษณะ    ก็ยอมปรากฏ 
แกพระโยคาวจรผูเขาใจถึงความไมมีความเสื่อม  ในลักษณะแหงการเกิด 
และการเกิดในขณะแหงความเส่ือม. 
            สังขารทั้งหลายใหมเปนนิจ     ยอมปรากฏแกประเภทของสัจจะ 
ปฏิจจสมุปปาทนัยและลักษณะท่ีมีความปรากฏแลวน้ันวา   ธรรมเหลาน้ี 
ที่ยังไมเคยเกิดก็เกิด  ที่เกิดแลวก็ดับไป   ดังน้ี.     สังขารทั้งหลาย 
มิใชใหมเปนนิจอยางเดียว,   สังขารท้ังหลายยอมปรากฏ  ดุจหยาดนํ้า 
คางในเวลาพระอาทิตยข้ึน   ดุจฟองน้ํา  ดุจรอยไมขีดในน้ํา   ดุจเมล็ด- 
ผักกาดบนปลายเข็ม  ดุจฟาแลบ   ดุจมายา  พยับแดด,  ความฝน ลูกไฟ, 
ลอรถ,  คนธรรพ,  นคร,  ตอมนํ้าและตนกลวยเปนตน    หาแกนสารมิ 
ได  ไมมีสาระ.   ดวยเหตุเพียงเทาน้ี      วิปสสนาอยางออนอันชื่อวาอุท-   
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ยัพพยานุปสนาอันพระโยคาวจรน้ันแทงตลอดลักษณะ  ๕๐ ถวน    โดย 
อาการน้ีวา   ความเสื่อมเปนธรรมดายอมเกิดขึ้น,   และพระโยคา- 
วจรยอมเขาถึงความเส่ือมที่เกิดขึ้นแลว  ดังนี้    ต้ังอยูเปนอันบรรล ุ  
กอน,  เพราะบรรลญุาณใด  พระโยคาวจรยอมชื่อวา  อารทฺธวิปสฺสโก  
- ผูปรารภวิปสสนา.   วิปสสนูปกิเลส  ๑๐  มโีอภาสเปนตน     ยอม  
เกิดแกพระโยคาวจรผูต้ังอยูในญาณน้ี,  พระโยคาวจรผูไมฉลาดเปนผูมี 
ความสําคัญในอุปกิเลสที่เกิดข้ึนวาเปนมรรคญาณ     ยอมถือเอาสิ่งท่ีไม 
เปนมรรควาเปนมรรค,   และเปนผูถูกอุปกิเลสพัวพันใหยุงเหยิง. 
            สวนพระโยคาวจรผูฉลาด   ยกวิปสสนาข้ึนในอุปกิเลสเหลาน้ัน 
สะสาง  ความยุงเหยิง   คือ  อุปกิเลสเสีย  แลวกําหนดมรรคคือ  ทางและ 
มิใชมรรควา  ธรรมเหลาน้ีมิใชมรรค.    สวนวิปสสนาญาณท่ีปฏิบัติไป 
ตามวิถี  พนจากอุปกิเลสเปนมรรค.   ญาณที่รูวาเปนมรรคและมิใชมรรค 
ของพระโยคาวจรน้ัน   ต้ังอยูอยางนี้   ชื่อวา  มัคคามัคคญาณทัสสน- 
วิสุทธิ - ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง. 
            ก็และดวยเหตุเพียงเทาน้ี   เปนอันทําความกําหนดสัจจะ  ๔  ดวย 
ญาณนั้น.   อยางไร ?  เมื่อมีความเขาใจนามรูปก็เปนอันทําความกําหนด  
ทุกขสัจดวยใหกําหนดนามรูป   กลาวคือทิฏฐิวิสุทธิดังกลาวแลว    ดวย 
คําวา  ธัมมฐติิญาณ  เพราะมีความเขาใจปจจัย.    การกําหนดสมุทย- 
สัจดวยความเขาใจปจจัยอันไดแกกังขาวิตรณวิสุทธิ,      เปนอันทําความ  
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กําหนดทุกขสัจ    ดวยการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะ    ดวย 
อุทยัพพยานุปสนาญาณ,   การกําหนดสมุทยสัจ    ดวยการเห็นความเกิด  
โดยปจจัย,    การกําหนดนิโรธสัจ  ดวยการเห็นความเส่ือมโดยปจจัย,   
การเห็นความเกิดและความเสื่อมของพระโยคาวจรผูเห็นแจงใน   มัคคา- 
มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  นี้  โดยกําจัดความหลงในมรรคนั้นวา   นี้คือ 
มรรคเปนโลกิยะเปนอันนําความกําหนดมรรคสัจ  ดวยการรับรองมรรค 
โดยชอบ.  ดวยประการฉะน้ี  จึงเปนอันทานทําความกําหนดสัจจะ ๔ 
ดวยญาณเปนโลกิยะ. 
                           จบ  อรรถกถาอุทยัพพยญาณนิทเทส  
 
                                ภังคานุปสสนาญาณนิทเทส 
                   [๑๑๒]   ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความ 
แตกไป   เปนวิปสสนาญาณอยางไร  ? 
             จิตมีรูปเปนอารมณ     เกิดข้ึนแลวยอมแตกไป     พระโยคาวจร 
พิจารณาอารมณนั้นแลว  ยอมพิจารณาเห็นความแตกไปแหงจิตน้ัน   ยอม 
พิจารณาเห็นอยางไร   ชื่อวาพิจารณาเห็น   ยอมพิจารณาเห็นโดยความ 
เปนของไมเที่ยง  ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง  ยอมพิจารณา 
เห็นโดยความเปนทุกข  ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนสุข  ยอมพิจารณา  
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เห็นโดยความเปนอนัตตา    ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา    ยอม   
เบื่อหนาย   ไมเพลิดเพลิน   ยอมคลายกําหนัด  ไมกําหนัด    ยอมใหดับ 
ไมใหเกิด    ยอมสละคืน  ไมถือม่ัน   เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนของ 
ไมเที่ยง  ยอมละนิจสัญญาได  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข  ยอม 
ละสุขสัญญาได  เมื่อพิจารณาโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตสัญญาได 
เมื่อเบื่อหนาย   ยอมละความเพลิดเพลิดได   เมื่อคลายกําหนัด   ยอมละ 
ราคะได  เมื่อใหดับยอมละสมุทัยได   เมื่อสละคืน   ยอมละความถือม่ัน 
ได.  
             [๑๑๓]  จิตมีเวทนาเปนอารมณ ฯ ล ฯ จิตมีสัญญาเปนอารมณ 
ฯ ล ฯ  จิตมีสังขารเปนอารมณ   ฯ ล ฯ   จิตมีวิญญาณเปนอารมณ   ฯ ล ฯ 
จิตมีจักษุเปนอารมณ    ฯ ล ฯ   จิตมีชราและมรณะเปนอารมณ   เกิดข้ึน 
แลวยอมแตกไป   พระโยคาวจรพิจารณาอารมณนั้นแลว   พิจารณาเห็น 
ความแตกไปแหงจิตน้ัน   ยอมพิจารณาเห็นอยางไร  ชื่อวาพิจารณาเห็น 
ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง   เมื่อสละคืน   ยอมละความ 
ถือม่ันได. 
             [๑๑๔]  การกาวไปสูวัตถุแตปุริมวัตถุ    การหลีกไปดวยปญญา 
อันรูชอบ.   การคํานึงถึงอันเปนกําลัง   ธรรม ๒ ประการ    คือ   การ 
พิจารณาหาทางและความเห็นแจง  บัณฑิตกําหนดเอาดวยสภาพเดียวกัน 
โดยความเปนไปตามอารมณ      ความนอมจิตไปในความดับ      ชื่อวา  
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วิปสสนาอันมีความเสื่อมไปเปนลักษณะ     การท่ีพระโยคาวจรพิจารณา 
อารมณแลว พิจารณาเห็นความแตกไปแหงจิตและความปรากฏโดยความ 
เปนของสูญ      ชื่อวาอธิปญญาวิปสสนา  -  ความเห็นแจงดวยอธิปญญา 
พระโยคาวจรผูฉลาดในอนุปสนา ๓  ในวิปสสนา ๔  ยอมไมหว่ันไหว   
ในทิฏฐิตาง ๆ   เพราะความเปนผูฉลาดในความปรากฏ ๓ ประการ. 
             ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น   ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาในการพิจารณา 
อารมณ   แลวพิจารณาเห็นความแตกไป   เปนวิปสสนาญาณ.  
 
                        อรรถกถาภังคานุปสสนาญาณนิทเทส 
            ๑๑๒ - ๑๑๓] พระโยคาวจรน้ันต้ังอยูในอุทยัพพยานุปสนาญาณ  
ครั้นรูอุทยัพพยานุปสนาญาณท่ีปฏิบัติไปตามวิถี     พนจากอุปกิเลสดวย  
การใหกําหนดมรรค - ทาง    และมิใชมรรค - ทาง    วาเปนมรรค - ทาง 
ดังน้ี  แลวปรารภอุทยัพพยานุปสนาญาณอีก  เพ่ือทําญาณน้ันใหบริสุทธิ์   
ดวยดี  ดวยกาํหนดพระไตรลักษณ แลวเห็นแจงสังขารทั้งหลายที่กําหนด 
ดวยความเกิดและความเส่ือม  โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน.   ญาณ 
นั้นของพระโยคาวจรน้ันเปนญาณแกกลา    ยอมนําไปอยางนี้,   สังขาร 
ทั้งหลายยอมปรากฏเบา,   เมื่อญาณแกกลานําไป   เมื่อสังขารปรากฏเบา 
ญาณไมกาวลวงความเกิด  เมื่อความดับมีอยู   ก็ยงัต้ังอยูพรอม.   
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            อีกอยางหน่ึง  เพราะนอมไปสูนิโรธ   ญาณละความเกิดต้ังสติไว 
ในความดับ,   ภังคานุปสนาญาณยอมเกิดข้ึนในที่นี้.   บัดนี ้ พึงทราบ 
วินิจฉัยในนิทเทสแหงญาณนั้น   บทวา   รูปารมมฺณตา   จิตฺต   อุปฺ- 
ปชฺชิตฺวา   ภชิฺชติ  ไดแก   จิตมีรูปเปนอารมณเกิดข้ึนแลวดับไป.  อีก 
อยางหน่ึง   อธิบายวา  จิตเกิดข้ึนในความมีรูปเปนอารมณแลวดับไป.   
                 บทวา   ต  อารมฺมณ   ปฏิสงฺขา - พิจารณาเห็นอารมณนั้น 
ความวา   รูอารมณนั้นดวยการพิจารณา.    เห็นโดยความส้ินไป   โดย  
ความเสื่อมไป. 
                บทวา  ตสฺส  จตฺิตสฺส  ภงฺค  อนุปสฺสติ - ยอมพิจารณาเห็น 
ความดับแหงจิตนั้น  ความวา  รูปอารมณนั้น   อันจิตใดเห็นโดยความ 
สิ้นไปและโดยความเสื่อมไป,    พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความดับ 
แหงจิตน้ัน  ดวยจิตดวงอ่ืน.   ดวยเหตุนั้น   พระโบราณาจารยจึงกลาว 
ไววา  าตฺจ  าณฺจ  อุโภ  วิปสฺสติ - พระโยคาวจรยอมพิจารณา 
เห็นทั้งสองอยาง   คือจิตท่ีรูแลว   และญาณ. 
                 อน่ึง  ในบทวา   จิตฺต   นี ้  ทานประสงคเอา    สัมปยุตจิต. 
                 บทวา  อนุปสฺสติ - ยอมพิจารณาเห็น  ความวา  ยอมเห็นตาม ๆ 
ไป,  คือ  เห็นบอย ๆ ดวยอาการไมนอย.  ดวยเหตุนั้น  พระสารีบุตร 
จึงกลาววา  อนุปสฺสตีติ  กถ  อนุปสฺสติ,  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ   เปน 
อาทิ - ยอมพิจารณาเห็นอยางไร   ชื่อวา   พิจารณาเห็น   ยอมพิจารณา 
เห็นโดยความเปนของไมเที่ยง.  
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            ในบทน้ันมีอธิบายดังตอไปนี้     เพราะที่สุดโตง     โดยความเปน 
ของไมเที่ยง  ชื่อวา  ภังคะ,  ฉะน้ัน   พระโยคาวจรผูเจริญภังคานุปสนา 
ยอมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมด  โดยความเปนของไมเที่ยง,   มิใชเห็นโดย 
ความเปนของเที่ยง.   แตนั้นพิจารณาเห็นรูปนั้นนั่นแล   โดยความเปน    
ทุกข  มิใชโดยความเปนสุข  เพราะสิ่งท่ีไมเที่ยงเปนทุกข   และสิ่งท่ีเปน 
ทุกข  เปนอนัตตา.  ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา,    มิใชโดย 
ความเปนอัตตา.  
            อน่ึง    เพราะสิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนอนัตตา   สิ่งน้ัน 
ไมควรยินดี,   สิ่งใดไมควรยินดี   ไมควรกําหนัดในสิ่งน้ัน.    ฉะน้ัน 
พระโยคาวจรยอมเบื่อหนาย,    มิใชพอใจ,    ยอมคลายกําหนัด,   มิใช 
กําหนัดในรูปที่เห็นนั้นวา  อนิจฺจ   ทกฺุข   อนตฺตา   โดยทํานองเดียว 
กับภังคานุปสนาญาณ. 
            พระโยคาวจรน้ัน     คลายกําหนัดอยางนี้     ดับราคะดวยญาณ  
อันเปนเพียงโลกิยะ,   อธิบายวา   ไมเกิดข้ึน,    ไมทําใหเกิดข้ึน.    อีก 
อยางหน่ึง   พระโยคาวจรนั้น   คลายกําหนัดอยางนี้แลว    ยอมดับแม 
รูปที่ไมเห็นเหมือนรูปที่เห็นดวยสามารถ     อนฺวยาณ. - ญาณอันสืบ 
เนื่องกัน  มิใชใหเกิดข้ึน. 
            พระโยคาวจรทําไวในใจโดยการดับ,      ยอมเห็นการดับของรูป 
นั้น,  มิใชเห็นความเกิด.   พระโยคาวจรนั้น   ปฏิบติัอยางนี้แลวยอม  
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สละคืน,  มิใชถือเอา.   ทานอธิบายไวอยางไร ?  การพิจารณาเห็นความ   
ไมเที่ยงเปนตนนี้   ทานกลาววา   เปนการสละคืนดวยการบริจาค   และ 
สละคืนดวยการแลนไป    เพราะสละกิเลสดวยอภิสังขารถือขันธกับดวย 
ตทังคปหานะ    และเพราะความแลนไป     เพราะนอมญาณน้ันไปใน 
นิพพานอันตรงกันขามกับกิเลสนั้นดวยการเห็นโทษของสังขตะ.  
                  เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูประกอบดวยอนุปสนานั้น   ยอมบริจาค- 
สละกิเลสทั้งหลาย    โดยนัยดังกลาวแลว   และยอมแลนไปในนิพพาน. 
ไมยึดถือกิเลสดวยทําใหเกิดข้ึน.      ไมยึดถือสังขตะเปนอารมณดวยการ 
ไมชี้ถึงโทษ.     ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปฏนิิสฺสชฺชติ,     ใน 
อาทิยติ - ยอมสละคืน,  ยอมไมยึดถือ. 
                   บัดนี้  เพ่ือแสดงการละธรรมดวยญาณเหลาน้ันของพระโยคาวจร 
นั้น    พระสารีบุตรจึงกลาวบทมีอาทิวา    อนิจฺจโต   อนุปสฺสนฺโต 
นิจฺจสฺ   ปชหติ - พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเห็นโดยความไมเที่ยง 
ยอมสละนิจสัญญา  ดังนี.้ 
                  ในบทเหลาน้ัน   บทวา  นนฺทึ - ความพอใจ   ไดแก    ตัณหา 
พรอมดวยปติ. 
                  บทวา   ราค - ความกําหนัด   ไดแก    ตัณหาที่เหลือ. 
                  บทวา  สมุทย - ความเกิดข้ึน ไดแก ความเกิดข้ึนแหงราคะ.  อีก 
อยางหน่ึง   ไดแก   ความเกิดข้ึนแหงรูป.  
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            บทวา  อาทาน - ความยึดถือ  ไดแก   ยึดถอืกิเลสดวยการทําให 
เกิด.  พึงทราบบทมีอาทิวา  เวทนารมมฺณตา - ความมีเวทนาเปนอารมณ 
โดยนัยดังกลาวแลวในที่นี้    และในตอนกอน.    
 
            ๑๑๔]   อน่ึง   พึงทราบความในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้   บทวา 
วตฺถุสงฺกมนา - การกาวไปสูวัตถุ    ความวา    การกาวไปสูวัตถุอ่ืนแต 
ปุริมวัตถุ      ดวยการเห็นความดับของจิตท่ีเห็นความดับของขันธหน่ึง ๆ 
ในขันธทั้งหลายมีรูปขันธเปนตน   เปนอันเห็นความดับแลว. 
            บทวา  ปฺาย  จ  วิวฏฏนา - การหลีกไปดวยปญญา  ไดแก 
ละความเกิดเสียแลวต้ังอยูในความเสื่อม. 
            บทวา   อาวชฺชนา   พลฺเจว - การคํานึงถึงอันเปนกําลัง   คือ 
ความเปนผูสามารถคํานึงถึงในลําดับนั่นเอง   เพ่ือเห็นความดับของขันธ 
หน่ึง ๆ    ในขันธทั้งหลายมีรูปขันธเปนตนแลว    เห็นความดับของจิต  
อันมีความดับเปนอารมณ.  
            บทวา   ปฏิสงฺขา  วิปสฺสนา -  การพิจารณาหาทางและความ  
เห็นแจง  คือ   การพิจารณาอารมณนี้  ชื่อวา   ภังคานุปสนา. 
            บทวา อารมฺมณอนฺวเยน  อุโภ  เอกววตฺถนา   ธรรม  ๒  อยาง 
บัณฑิตกําหนดเอาดวยสภาพเดียวกัน        โดยความเปนไปตามอารมณ 
ความวา   การกําหนดธรรม  ๒ ประการ   โดยสภาพเดียวกันวา   สังขาร 
แมในอดีตแตกแลว,  แมในอนาคตก็จักแตกเหมือนสังขารนี้   ดวยความ  
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เปนไปตามอารมณที่เห็นแลว        โดยประจักษ.        แมโบราณาจารย 
ก็กลาวไววา 
                          สวิชฺชมานมฺหิ  วิสุทฺธทสฺสโน   
                          ตทนฺวย  เนติ  อตีตนาคเต, 
                          สพฺเพป  สงฺขารคตา   ปโลกิโน 
                          อุสฺสาวพินฺทู  สุริเยว  อุคฺคเต.  
                          ภิกษุผูมคีวามเห็นบรสิุทธิ์ในสังขารท่ีเปน 
                 ปจฺจุบัน       ยอมนอมนําความเห็นบริสทุธิ์นั้นไป 
                 พิจารณาสังขารท่ีเปนอดีตและอนาคตวา    สังขาร 
                 ทั้งหลายแมทั้งหมดก็ม ีปรกติแตกสลายไป เหมือน 
                 หยาดนํ้าคางแหงไปใน เมื่อพระอาทิตยขึ้น ฉะนั้น. 
                 บทวา     นิโรเธ     อธีมุตฺตตา - ความนอมจิตไปในความดับ 
ความวา   ความนอมไป   ความเปนผูหนักแนน   ความเอียงไป   ความ 
โอนไป    ความลาดไปในความดับ     อันไดแกภังคะ - ความทําลายน้ัน 
เพราะทําความกําหนดธรรมทั้งสองอยางใหเปนอันเดียวกัน  ดวยอํานาจ 
ความดับอยางนี้. 
            บทวา    วยลกฺขณวิปสฺสนา - วิปสสนาอันมีความเส่ือมไปเปน 
ลักษณะ  ทานอธิบายวา  วิปสสนานี้ชื่อวา  วยลักขณวิปสสนา.  
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            บทวา อารมฺมณฺจ  ปฏิสงฺขา - พิจารณาอารมณ คือรูอารมณ 
มีรูปเปนตนกอน. 
            บทวา  ภงฺคฺจ  อนุปสฺสติ - พิจารณาเห็นความดับ   ความวา 
เห็นความดับของอารมณนั้นแลว   พิจารณาเห็นความดับของอารมณนั้น   
และของจิต.  
  
            บทวา  สฺุโต   จ  อุปฏาน - ปรากฏโดยความเปนของสูญ 
ไดแก   ความปรากฏโดยความเปนของสูญวา   สังขารทั้งหลายยอมแตก, 
ความแตกแหงสังขารเหลาน้ัน   คือความตาย,   ไมมีอะไร ๆ  อ่ืน   ดังนี ้
ยอมสําเร็จ.   ดวยเหตุนั้นโบราณาจารยจึงกลาววา 
                            ขนฺธา  นิรุชฺฌนฺติ  น   จิตฺถิ  อฺโ 
                      ขนฺธาน  เภโท  มรณนฺติ   วุจฺจติ, 
                      เตส  ขย  ปสฺสติ  อปฺปมตฺโต  
                      มณีว   วิชฌฺ  วชิเรน  โยนิโส. 
                          ขันธทั้งหลายยอมดับ    ไมมีอะไร ๆ   อ่ืน 
                  คือ   ไมมีสัตวบุคคล  ความแตกแหงขันธ    ทาน 
                  เรียกวา  มรณะ  ผูไมประมาทเห็นความส้ินไปแหง 
                  ขันธเหลาน้ันโดยแยบคาย  ดุจชางแกวมณี   ใสใจ 
                  อยูซึ่งการเจาะดวยแกววิเชียร   ฉะน้ัน.  
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           บทวา  อธิปฺา   วิปสฺสนา   ทานอธิบายไววา   การพิจารณา   
อารมณ      การเห็นแจงความดับและความปรากฏโดยความเปนของสูญ 
ชื่อวา   อธิปญญาวิปสสนา - ความเห็นแจงดวยอธิปญญา. 
            บทวา   กุสโล   ตีสุ   อนุปสฺสนาสุ    ไดแก    ภิกษุผูฉลาด 
ในอนุปสนา   ๓   มีอนิจจานุปสนาเปนตน. 
            บทวา   จตูสุ  จ  วปิสฺสนาสุ   ไดแก   ในวิปสสนา ๔   ม ี
นิพพิทานุปสนาเปนตน. 
            บทวา   ตโย  อุปฏาเน  กุสลตา   ความเปนผูฉลาด  ความ 
ปรากฏ ๓ ประการ       ไดแก     เพราะความเปนผูฉลาดในความปรากฏ 
๓ ประการนี ้ คือ   โดยความส้ินไป   โดยความเส่ือมไป   และโดยความ  
สูญไป. 
            บทวา  นานาทิฏ ีสุ   น   กมฺปติ - ยอมไมหว่ันในทิฏฐิตาง  ๆ 
คือ  ไมหว่ันไหวในทิฏฐิมีประการตางๆ   มีสัสสตทิฏฐิเปนตน    พระ- 
โยคาวจรน้ันมิไดหว่ันไหวอยูอยางนี้   มีมนสิการเปนไปแลววา   สิ่งไม 
ดับยอมดับ,  สิ่งไมแตกยอมแตก   ดังน้ี  ก็สละนิมิตอันเปนไปแลว 
ในอุปาทะฐิติแหงสังขารท้ังปวง  ดุจภาชนะเกากําลังแตก,  ดุจธุลีละเอียด 
กําลังกระจัดกระจาย,   ดุจเมล็ดงาถูกค่ัวอยู  ยอมเห็นความทําลายน่ันเอง. 
พระโยคาวจรนั้น    ยอมเห็นวาสังขารท้ังหลายท้ังปวง     ยอมทําลายไป 
ทําลายไปเหมือนบุรุษผูมีตาดียืนอยูบนผมสระโบกขรณี หรือบนฝงแมน้ํา  
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เมื่อฝนหนาเม็ดตก   พึงเห็นฟองน้ําฟองใหญ ๆ   ผุดข้ึนๆ   บนหลังนํ้า 
แลวก็แตกไป   ฉะน้ัน.      
                  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงพระโยคาวจรเห็นปานน้ันวา 
                 ยถา  ปุพฺพุฬก  ปสฺเส       ยถา  ปสฺเส  มรีจิก 
                 เอว  โลก  อเวกขฺนฺต       มจจฺุราชา  น  ปสฺสติ.๑ 

                             มัจจุราช  ยอมไมเหน็ผูพิจารณาเห็นโลกอยู 
                 เหมือนพระโยคาวจรเห็นฟองนํ้า     หรือพยับแดด  
                 ฉะน้ัน.                                      
                 เมื่อพระโยคาวจรน้ันเห็นบอย ๆ    อยางนี้วา     สังขารท้ังหลาย 
ทั้งปวง   ยอมแตกไป ๆ  ดังน้ี   ภังคานุปสนาญาณมีอานิสงส ๘    เปน 
บริวารยอมมีกําลัง. 
                  อานิสงส  ๘  เหลาน้ี คือ 
                                 การละภวทิฏฐิ ๑ 
                                 การสละความใครในชีวิต ๑ 
                                 การประกอบความขวนขวายในการบุญทุกเม่ือ ๑  
                                 ความมีอาชีพบริสุทธิ์  ๑  
                                 การละความขวนขวายในการทําบาป ๑ 
                                 ความปราศจากภัย  ๑ 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๓.  
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                          การไดขันติและโสรจัจะ  ๑ 
                          การอดกลั้นความยินดียินราย ๑. 
        ดวยเหตุนั้น   โบราณาจารยจึงกลาววา    
                          อมิานิ  อฏคฺคุณมุตฺตมานิ 
                          ทิสฺวา  ตหึ สมมฺสตี  ปุนปฺปุน, 
                          อาทิตฺตเจลสฺสิรสูปโม  มุน ิ
                          ภงฺคานุปสฺสี  อมตสฺส  ปตฺติยา.  
                          พระมุนี   ผูเห็นสังขารท้ังหลายแตกดับไป 
             เนือง ๆ   ครั้นเหน็อานิสงสอันมีการละภวทิฏฐิเปน 
             ตน เหลาน้ีวาเปนธรรมสูงสุด  ดวยคุณ ๘ ประการ 
             แลว  เพ่ือบรรลุอมตะคือพระนิพพาน   จึงพิจารณา 
             สังขารดวยภังคานุปสนาญาณบอย ๆ เหมือนบุคคล 
             มีผาโพกศีรษะอันไฟกําลังลุกไหม  ฉะนั้น. 
                    จบ  อรรถกถาภังคานุปสสนาญาณนิทเทส  
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                                อาทีนวญาณนิทเทส 
            [๑๑๕]  ปญญาในความปรากฏเปนของนากลัว   เปนอาทีนว- 
ญาณอยางไร ?    
            ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา    ความเกิดข้ึนเปนภัย 
ความเปนไปเปนภัย   สังขารนิมิตเปนภัย ฯ ล ฯ  กรรมประมวลมาเปนภัย 
ปฏิสนธิเปนภัย   คติเปนภัย   ความบังเกิดเปนภัย    ความอุบัติเปนภัย 
ชาติเปนภัย  ชราเปนภัย   พยาธิเปนภัย   มรณะเปนภัย  ความโศกเปน 
ภัย    ความรําพันเปนภัย    ความคับแคนใจเปนภัย    เปนอาทีนวญาณ 
แตละอยาง. 
            ญาณในสันติบทวา   ความไมเกิดข้ึนปลอดภัย   ความไมเปนไป 
ปลอดภัย  ฯ ล ฯ    ความไมคับแคนใจปลอดภัย    ญาณในสันติบทวา 
ความเกิดข้ึนเปนภัย     ความไมเกิดข้ึนปลอดภัย     ความเปนไปเปนภัย 
ความไมเปนไปปลอดภัย    ฯ ล ฯ    ความคับแคนใจเปนภัย     ความไม 
คับแคนใจปลอดภัย   ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา   ความ 
เกิดข้ึนเปนทุกข   ฯ ล ฯ   ความคับแคนใจเปนทุกข   เปนอาทีนวญาณ 
แตละอยาง  ๆ    ญาณในสันติบทวา    ความไมเกิดข้ึนเปนสุข    ความไม 
เปนไปเปนสุข   ฯ ล ฯ  ความไมคับแคนใจเปนสุข. 
            [๑๑๖]   ญาณในสันติบทวา  ความเกิดข้ึนเปนทุกข   ความไม 
เกิดข้ึนเปนสุข   ความเปนไปเปนทุกข  ความไมเปนไปเปนสุข  ฯ ล ฯ  
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ความคับแคนใจเปนทุกข   ความไมคับแคนใจเปนสุข. 
             [๑๑๗]  ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา   ความเกิด   
ข้ึนมีอามิส    ความเปนไปมีอามิส  ฯ ล ฯ   ความคับแคนใจมีอามิส   เปน   
อาทีนวญาณแตละอยาง  ๆ      ญาณในสันติบทวา     ความไมเกิดข้ึนไมมี 
อามิส  ความไมเปนไปไมมีอามิส   ฯ ล ฯ   ความไมคับแคนใจไมมีอามิส 
ความเกิดข้ึนมีอามิส    ความไมเกิดข้ึนไมมีอามิส     ความเปนไปมีอามิส 
ความไมเปนไปไมมีอามิส   ฯ ล ฯ    ความคับแคนใจมีอามิส   ความไม 
คับแคนใจไมมีอามิส.  
              [๑๑๘]  ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดข้ึน 
เปนสังขาร    ฯ ล ฯ    ความคับแคนใจเปนสังขาร    เปนอาทีนวญาณแต 
ละอยาง  ๆ   ญาณในสันติบทวา   ความไมเกิดข้ึนเปนนิพพาน   ความไม 
เปนไปเปนนิพพาน  ฯ ล ฯ  ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน   ญาณใน 
สันติบทวา     ความเกิดข้ึนเปนสังขาร    ความไมเกิดข้ึนเปนนิพพาน 
ความเปนไปเปนสังขาร     ความไมเปนไปเปนนิพพาน   ฯ ล ฯ    ความ 
คับแคนใจเปนสังขาร   ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน. 
            [๑๑๙]    ขอท่ีพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น 
                          ความเปนไปแหงสังขารนิมิต  กรรมเครื่องประ- 
                          มวลมาปฏิสนธิวาเปนทุกขนี้เปนอาทีนวญาณ  
                          ขอท่ีพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความไมเกิดขึน้  
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                          ความไมเปนไป   ความไมมีนมิิต   ความไมม ี
                          ธรรมเครื่องประมวลมาและความไมปฏิสนธิ 
                          วาเปนสุขนี้เปนญาณในสันติบท      อาทีนว-   
                          ญาณน้ียอมเกิดในฐานะ  ๕  ญาณในสันติบท 
                          ยอมเกิดในฐานะ   ๕  พระโยคาวจรยอมรูชัด 
                          ญาณ  ๑๐   ยอมไมหว่ันไหวเพราะทิฏฐิตาง ๆ 
                          เพราะเปนผูฉลาดในญาณท้ัง  ๒  ฉะนี้แล. 
            ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในความปรากฏโดย 
ความเปนภัย  เปนอาทีนวญาณ. 
                                 อรรถกถาทีนวญาณนิทเทส 
            ๑๑๕ - ๑๑๙] พึงทราบวินิจฉัยในอาทีนวญาณนิทเทสดังตอไปนี้ 
            บทวา  อุปฺปาโท - ความเกิดข้ึน  คือ  เกิดข้ึนในโลกน้ี   เพราะ 
กรรมเกาเปนปจจัย. 
            บทวา  ปวตฺต - ความเปนไป   คือ  ความเปนไปของความเกิด 
ข้ึนอยางนั้น.  บทวา  นิมตฺิต  คือ  สังขารนิมิต    แมทั้งหมด. 
            บทวา   อายูหน - กรรมประมวลมาเปนภัย  คือ  กรรมอันเปน 
เหตุแหงปฏิสนธิตอไป.  บทวา  ปฏิสนฺธิ  คือ  การเกิดตอไป.  
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            บทวา  คติ  ไดแก  คติอันเปนปฏิสนธิ. 
            บทวา  นิพฺพตฺติ  ไดแก  การเกิดข้ึนแหงขันธทั้งหลาย. 
            บทวา   อุปปตฺติ   ไดแก  ความเปนไปแหงวิบาก    ดังท่ีทาน 
กลาวไววา  สมาปนฺนสฺส วา อุปฺนฺนสสฺ  วา๑ - แหงภิกษุผูเขาสมาบัติ  
แลวก็ดี   ผูเขาถึงแลวก็ดี.  
            บทวา   ชาติ   ไดแก   ชาติมีภพเปนปจจัย   อันเปนปจจัยของ 
ชราเปนตน.  โดยตรง  ชาติ  คือ ความปรากฏครั้งแรกแหงขันธทั้งหลาย 
ที่ปรากฏแกสัตวผูเกิดในท่ีภพนั้น ๆ. 
            บทวา   ชรา   ไดแก    ความเกาของขันธสันดานท่ีเนื่องกันใน 
ภพหนึ่ง  ในสันตติที่รูกันวา  มีฟนหักเปนตน. 
            บทวา     โสโก     ไดแก      ความเดือดรอนใจของผูที่ถูกความ 
เสื่อมจากญาติเปนตนกระทบแลว. 
            บทวา    ปริเทโว   ไดแก   ความพร่ําเพอของผูที่ถูกความเส่ือม 
จากญาติเปนตนกระทบ. 
            บทวา   อุปายาโส  ไดแก   ความแคนใจมาก,  คือ  โทสะท่ีเกิด 
จากทุกขใจมากมายของผูที่ถูกความเส่ือมจากญาติเปนตนกระทบ. 
            อน่ึง    ในบทนี้ทานกลาวถึงญาณในอาทีนวญาณ ๕   มีอุปาทะ 
เปนตน  ดวยสามารถเปนที่ต้ังแหงอาทีนวญาณ.   ที่เหลือทานกลาวดวย 
๑. อภิ. ส. ๓๔/๘๓๐.  
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ความเปนไวพจนของธรรมเหลาน้ัน.  สองบทน้ี   คือ  นิพฺพตฺติ  ชาติ 
เปนไวพจนของอุปาทะและของปฏิสนธิ.  ของบทนี้   คือ  คติ อุปปตฺติ 
เปนไวพจนของความเปนไป,   ชราเปนตนเปนไวพจนของนิมิต.   ดังท่ี  
ทานกลาวไววา   
                    อุปฺปาทฺจ   ปวตฺตฺจ   นิมิตฺต ทุกฺขนฺติ  ปสฺสติ 
                    อายูหน  ปฏสินฺธ          าณ อาทีนเว  อิทนฺติจ. 
                    อิท  อาทีนเว  าณ         ปฺจฏาเนสุ   ชายตีติจ.  
                               พระโยคาวจรยอมเห็นอุปาทะ - ความเกิด 
                    ปวัตตะ - ความเปนไป   นิมิต - เครื่องหมาย   อายู- 
                    หนะ - กรรมเปนเหตุใหถือปฏิสนธิ   และปฏิสนธิ- 
                    การเกิดวาเปนทุกข  นี้เปนอาทีนวญาณ   และอาท-ี 
                    นวญาณน้ียอมเกิดขึ้นฐาน ๕. 
 
            อน่ึง  คําวา ภยนฺติ  ในทุกบท  ตัดบทเปน  ภย  อิติ.  บทวา 
ภย   ชื่อวา  ภัย   เพราะมีภัยเฉพาะหนา   โดยประกอบดวยความบีบ  
ค้ัน.  บทวา  อิติ เปนการแสดงเหตุของภยตูปฏฐานญาณ. 
            สวนบทมีอาทิวา อนุปฺปาโท  เขมนฺติ   สนติฺปเท  าณ - ญาณ 
ในสันติบทวา  ความไมเกิดเปนความปลอดภัย  ทานกลาวเพ่ือแสดงญาณ 
อันเปนปฏิปกษตออาทีนวญาณ.   อีกอยางหน่ึง   บทนี้ทานกลาวไวเพ่ือ  
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ใหเกิดความปลอดโปรงใจวาแมหทัยที่สะดุง     เพราะเห็นโทษดวยภยตู-   
ปฏฐานฌานไมมีภัย  มีความปลอดภัยคือไมมีโทษ. 
             อีกอยางหนึ่ง  เพราะจิตของผูที่มีอุปาทะเปนตนต้ังไวดวยดี โดย 
ความเปนภัย   นอมไปเพื่อความเปนปฏิปกษตอภัยนั้น,  ฉะน้ัน พึงทราบ 
วา   บทนี้   ทานกลาวเพ่ือแสดงถึงอานิสงสของอาทีนวญาณ   อันสําเร็จ 
แลวดวยภยตูปฏฐานญาณ.  
 
             บทมีอาทิวา  อนุปฺปาโท  อปฺปวตฺต - ความไมเกิด   ความไม 
เปนไป  ไดแก  นิพพานน่ันเอง.     
             บทวา  สนฺติปเท - ในสันติบท  ไดแก  ในสวนแหงสันติ  คือ 
ในนิพพาน.       จริงอยู      แมญาณเกิดข้ึนเพราะถือเอาความตางกันวา 
สนฺติปท  ดวยการไดฟงมา.  ทานก็กลาววา  สนฺติปเท  าณ -  ญาณ 
ในสันติบท  ดังน้ี. 
            บทมอีาทิวา  อุปฺปาโท  ภย,  อนุปฺปาโท  เขม - ความเกิดเปน 
ภัย,  ความไมเกิดปลอดภัย ทานยอบทท้ังสอง  ดวยสามารถเปนฝายตรง 
กันขามตอกัน   แลวกลาวถือญาณท่ีเกิดข้ึน. 
            อน่ึง ในบทนี้  เพราะภัยเปนทุกขแนนอน.  และสิ่งใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันชื่อวามีอามิส  เพราะไมพนไปจากอามิส  คือ วัฏฏะ  อามิส  คือ 
โลก  และอามิสคือกิเลส.   อน่ึง   สิ่งใดมีอามิส    สิ่งน้ันเปนเพียงสังขาร 
เทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวบทมีอาทิวา  อุปฺปาโท  ทุกฺขนฺติ  
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ภยตูปฏาเน  ปฺา   อาทีนเว   าณ - ปญญาในความปรากฏเปน 
ของนากลัววา  ความเกิดเปนทุกข  เปนอาทีนวญาณ. 
             แมเม่ือเปนอยางน้ัน พึงทราบความตางกันในบทนี้  ดวยสามารถ  
ความเปนไป   โดยความตางกัน   โดยอาการอยางน้ี   คือ    โดยอาการ 
นากลัว  โดยอาการเปนทุกข  โดยอาการมีอามิส  โดยอาการเปน 
สังขาร.    
            ทานไมไดเพงถึงลิงค   มีอุปปาทะเปนตนวา   อุปฺปาโท   ภย, 
ทุกฺข,  สามิส,  สงฺขารา   จ - ความเกิดเปนภัย,   เปนทุกข,   เปนอามิส,  
และเปนสังขาร   แลวจึงกลาวเพงถึงลิงคของตนดุจในบทมีอาทิวา   เนต 
โข  สรณ  เขม,  เนต  สรณมุตฺตม๑ - นี้แลไมใชทีพ่ึ่งอันเกษม, นี้ไมใช 
ที่พ่ึงอันอุดม. 
             อน่ึง  บทวา   สงฺขารา    ทานมิไดเพงความเปนอยางเดียว   จึง 
ทําเปนพหุวจนะดุจในประโยคมีอาทิวา  อปฺปจฺจยา   ธมฺมา,  อสงฺขตา  
ธมฺมา๒ - ธรรมท้ังหลายท่ีไมมีปจจัย,   ธรรมทั้งหลายท่ีเปนอสังขตะ. 
หรือวาเพราะ  อุปฺปาโท   เปนตนเปนเอกเทศของสังขาร   พึงทราบวา 
ทานทําเปนพหุวจนะแมในเอกเทศของสังขารเปนอันมาก    ดุจในบทมี 
อาทิวา  อุตฺตเร   ปฺจาลา, ทกฺขิเณ   ปฺจาลา - ชาวปญจาลนคร 
ในทิศอุดร,  ชาวปญจาลนครในทิศทักษิณ. 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔.                 ๒. อภิ. ส.  ๓๔/๓.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 711 

            บทวา เขม สุข นิรามิส  นิพฺพาน - นิพพานเปนความปลอดภัย 
เปนความสุข   ไมมีอามิส   คือ  ทานกลาวนิพพานน่ันแลเปน ๔ อยาง 
โดยเปนปฏปิกษตออาการดังกลาวแลว.    
            บทวา  ทส  าเณ  ปชานาติ - พระโยคาวจรยอมรูญาณ ๑๐ 
ไดแก  พระโยคาวจรเมื่อรูอาทีนวญาณ   ยอมรู   ยอมแทงตลอด   ยอม 
ทําใหแจงซ่ึงญาณ  ๑๐  คือ   ญาณอันเปนที่ต้ังของ   อุปฺปาท - การเกิด 
เปนตน ๕,  ญาณอันเปนท่ีต้ังของ  อนุปฺปาท - การไมเกิด ๕. 
            บทวา  ทวินฺน  าณาน  กุสลตา - เพราะเปนผูฉลาดในญาณ 
ทั้ง ๒  ไดแก   เพราะความเปนผูฉลาดในญาณทั้ง ๒ อยางเหลานี้    คือ 
อาทีนวญาณ และ  สันติปทญาณ. 
            บทวา  นานาทิฏ ีสุ  น  กมฺปติ - ยอมไมหว่ันไหวในทิฏฐิตาง ๆ 
คือ   ไมหว่ันไหวในทิฏฐิทั้งหลาย   อันเปนไปแลวดวยสามารถนิพพาน 
อันเปนทิฏฐธรรมอยางยิ่ง. 
                          จบ  อรรถกถาอาทีนวญาณนิทเทส 
 
                               สังขารุเปกขาญาณนิทเทส 
             [๑๒๐]   ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณา 
หาทางและวางเฉยอยู   เปนสังขารุเปกขาญาณอยางไร ?  
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            ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความเกิดข้ึน    ทั้ง 
พิจารณาหาทางและวางเฉยอยู      ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไป 
เสียจากความเปนไป    ทัง้พิจารณาหาทางและวางเฉยอยู    ปญญาเครื่อง 
ความเปนผูใครจะพนไปเสียจากสังขารนิมิต    ฯ ล ฯ    จากกรรมเครื่อง   
ประมวลมา    จากปฏิสนธิ    จากคติ    จากความบังเกิด  จากความอุบัติ 
จากชาติ   จากชรา   จากพยาธิ   จากมรณะ    จากความโศก    จากความ  
รําพัน       ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความคับแคนใจ 
ทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉยอยู    เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยาง ๆ. 
            [๑๒๑]  ปญญาเคร่ืองความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณา 
หาทางและวางเฉยอยูวา   ความเกิดข้ึนเปนทุกข   ความเปนไปเปนทุกข 
สังขารนิมิตเปนทุกข    ฯ ล ฯ    ความคับแคนใจเปนทุกข   เปนสังขารุ- 
เปกขาญาณแตละอยาง ๆ  ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสีย  ทั้ง 
พิจารณาหาทางและวางเฉยอยูวา    ความเกิดข้ึนเปนภัย     ความเปนไป 
เปนภัย   ฯ ล ฯ   ความคับแคนใจเปนภัย    เปนสังขารุเปกขาญาณแตละ 
อยาง ๆ. 
            [๑๒๒]  ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสีย  ทั้งพิจารณา 
หาทางและวางเฉยอยูวา      ความเกิดข้ึนมีอามิส     ความเปนไปมีอามิส  
ฯ ล ฯ   ความคับแคนใจมีอามิส   ความเกิดข้ึนเปนสังขาร   ความเปนไป 
เปนสังขาร  ฯ ล ฯ  ความคับแคนใจเปนสังขาร   เปนสังขารุเปกขาญาณ 
แตละอยาง ๆ.  
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            [๑๒๓]  ความเกิดข้ึนเปนสังขาร  ญาณวางเฉยสังขารเหลาน้ัน   
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ    แมธรรม ๒ ประการนี้    คือ 
สังขารและอุเบกขาก็เปนสังขาร    ญาณวางเฉยสังขารเหลาน้ัน    เพราะ 
เหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ      ความเปนไปเปนสังขาร     ฯ ล ฯ 
นิมิตเปนสังขาร  กรรมเครื่องประมวลมาเปนสังขาร  ปฏิสนธิเปนสังขาร 
คติเปนสังขาร     ความบังเกิดเปนสังขาร    ความอุบัติเปนสังขาร    ชาติ 
เปนสังขาร  ชราเปนสังขาร  พยาธิเปนสังขาร   มรณะเปนสังขาร  ความ 
โศกเปนสังขาร     ความราํพันเปนสังขาร     ความคับแคนใจเปนสังขาร 
ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ 
แมธรรม ๒ ประการ    คือ   สังขารและอุเบกขา    ก็เปนสังขาร    ญาณ 
วางเฉยสังขารเหลาน้ัน   เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ.  
            [๑๒๔]  การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา  ยอมมีไดดวยอาการ 
เทาไร  ? 
              การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา   ยอมมีไดดวยอาการ ๘. 
              การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน   ยอมมีไดดวยอาการ 
เทาไร      การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ     ยอมมีไดดวย 
อาการเทาไร     การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ 
ยอมมีไดดวยอาการเทาไร ?   
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            การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการ  ๒ 
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ       ยอมมีไดดวยอาการ  ๓ 
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ    ยอมมีไดดวย   
อาการ ๓. 
            [๑๒๕]  การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน   ยอมมีได 
ดวยอาการ ๒  เปนไฉน ?  
            ปถุุชนยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑    ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ 
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน  ยอมมีไดดวยอาการ ๒ นี.้ 
            การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ      ยอมมีไดดวย  
อาการ ๓  เปนไฉน ? 
            พระเสขะยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑  ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ 
พิจารณาแลวเขาผลสมาบัติ  ๑  การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระ- 
เสขะ   ยอมมีไดดวยอาการ  ๓ นี.้ 
            การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ   ยอมมี 
ไดดวยอาการ ๓   เปนไฉน ? 
            ทานผูปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑       พิจารณา 
แลวเขาผลสมาบัติ ๑  วางเฉยสังขารุเปกขานั้นแลว  ยอมอยูดวยสุญญต- 
วิหารสมาบัติ     อนิมิตตวิหารสมาบัติ       หรืออัปปณิหิตวิหารสมาบัติ ๑   
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ    ยอมมีไดดวย 
อาการ ๓ นี้.  
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            [๑๒๖]การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนและของ   
พระเสขะ   เปนอยางเดียวกันอยางไร  ? 
            ปถุุชนยินดีสังขารุเปกขา  มีจิตเศราหมอง  มีอันตรายแหงภาวนา 
มีอันตรายแหงปฏิเวธ     มีปจจัยแหงปฏิสนธิตอไป     แมพระเสขะยินดี 
สังขารุเปกขาก็มีจิตเศราหมอง    มีอันตรายแหงภาวนา   มีอันตรายแหง 
ปฏิเวธในมรรคชั้นสูง   มปีจจัยแหงปฏิสนธิตอไป    การนอมจิตไปใน 
สังขารุเปกขาของปุถุชนและของพระเสขะ   เปนอยางเดียวกันโดยสภาพ 
แหงความยินดีอยางนี้.  
            [๑๒๗]   การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน  ของพระ- 
เสขะและของทานผูปราศจากราคะ   เปนอยางเดียวกันอยางไร  ? 
            ปถุุชนยอมพิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกขและเปนอนัตตา   แมพระเสขะก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดย 
ความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   และเปนอนัตตา  แมทานผูปราศจาก 
ราคะ   ก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 
และเปนอนัตตา   การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน   ของพระ- 
เสขะและของทานผูปราศจากราคะ  เปนอยางเดียวกันโดยสภาพแหงการ 
พิจารณาอยางนี้. 
            [๑๒๘]   การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน   ของพระ- 
เสขะและของทานผูปราศจากราคะ   มคีวามตางกันอยางไร  ?  
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            สังขารุเปกขาของปุถุชนเปนกุศล    แมของพระเสขะก็เปนกุศล 
แตของทานผูปราศจากราคะเปนอัพยากฤต      การนอมจิตไปในสังขารุ- 
เปกขาของปุถุชน   ของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ  มีความ 
ตางกันโดยสภาพเปนกุศลและอัพยากฤตอยางนี้.    
            [๑๒๙]  การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน  ของพระ- 
เสขะและของทานผูปราศจากราคะ    มีความตางกันอยางไร  ? 
            สังขารุเปกขาของปุถุชน  ปรากฏดีในกาลนิดหนอย  คือในเวลา 
เจริญวิปสสนา     ไมปรากฏดีในกาลนิดหนอย     แมสังขารุเปกขาของ 
พระเสขะ  ก็ปรากฏดีในกาลนิดหนอย   สังขารุเปกขาของทานผูปราศจาก 
ราคะ ปรากฏดีโดยสวนเดียว  การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน 
ของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ     มีความตางกันโดยสภาพท่ี 
ปรากฏและโดยสภาพท่ีไมปรากฏอยางน้ี. 
            [๑๓๐]   การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน  ของพระ- 
เสขะและของทานผูปราศจากราคะ   มคีวามตางกันอยางไร   ? 
            ปถุุชนยอมพิจารณา  เพราะเปนผูยังไมเสร็จกิจจากสังขารุเปกขา 
แมพระเสขะก็พิจารณาเพราะเปนผูยังไมเสร็จกิจจาสังขารุเปกขา   สวน 
ทานผูปราศจากราคะ   ยอมพิจารณาเพราะเปนผูเสร็จกิจจากสังขารุเปก- 
ขา    การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน    ของพระเสขะและของ  
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ทานผูปราศจากราคะ.     มีความตางกันโดยสภาพท่ียังไมเสร็จกิจและโดย  
สภาพที่เสร็จกิจแลวอยางนี้. 
 
            [๑๓๑]การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน   ของพระ- 
เสขะและของทานผูปราศจากราคะ    มีความตางกันอยางไร ?  
            ปถุุชนยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพ่ือจะละสังโยชน ๓        เพ่ือ 
ตองการไดโสดาปตติมรรค        พระเสขะยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพ่ือ 
ตองการไดมรรคชั้นสูงข้ึนไป  เพราะเปนผูละสังโยชน ๓  ไดแลว   ทาน 
ผูปราศจากราคะยอมพิจารณาสังขารุเปกขา     เพ่ือตองการอยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน   เพราะเปนผูละกิเลสทั้งปวงไดแลว   การนอมจิตไปในสังขารุ- 
เปกขาของปุถุชน    ของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ  มีความ 
ตางกันโดยสภาพท่ีละกิเลสไดแลวและโดยสภาพท่ียังละกิเลสไมไดอยาง 
นี้. 
            [๑๓๒]   การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา     ของพระเสขะและ 
ของทานผูปราศจากราคะ   มีความตางกันอยางไร ? 
            พระเสขะยังยินดีสังขารุเปกขาบาง     ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา 
บางพิจารณาแลวเขาผลสมาบัติบาง     ทานผูปราศจากราคะยอมเห็นแจง 
สังขารุเปกขาบางพิจารณาแลวเขาผลสมาบัติบาง     วางเฉยสังขารุเปกขา 
นั้นแลว   ยอมอยูดวยสุญญตวิหารสมาบัติ   อนิมิตตวิหารสมาบัติ    หรือ 
อัปปณิหิตวิหารสมาบัติ        การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ  
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และของทานผูปราศจากราคะ  มีความตางกันโดยภาพแหงวิหารสมาบัติ 
อยางนี้. 
             [๑๓๓]   สังขารุเปกขาเทาไร      ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจสมถะ   
สังขารุเปกขาเทาไร   ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนา  ?    
             สังขารุเปกขา ๘ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจสมถะ      สังขารุเปกขา ๑๐ 
ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนา.  
             สังขารุเปกขา ๘     เปนไฉน     ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจสมถะ ? 
ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉยนิวรณ    เพ่ือตองการไดปฐมฌาน 
เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑  ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยวิตกวิจาร 
เพ่ือตองการไดทุติยฌาน   เปนสังขารุเปกขาญาณ  ๑   ปญญาท่ีพิจารณา 
หาทางแลววางเฉยปติ      เพ่ือตองการไดตติยฌาน     เปนสังขารุเปกขา 
ญาณ ๑   ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยสุขและทุกข   เพ่ือตองการ 
ไดจตุตถฌาน   เปนสังขารุเปกขาญาณ  ๑    ปญญาที่พิจารณาหาทางแลว 
วางเฉยรูปสัญญา   ปฏิฆสัญญา  และ   นานัตตสัญญา   เพ่ือตองการได 
อากาสานัญจายตนสมาบัติ   เปนสังขารุเปกขาญาณ  ๑  ปญญาที่พิจารณา 
หาทางแลววางเฉยอากาสานัญจายตนสัญญา   เพ่ือตองการไดวิญญาณัญ- 
จายตนสมาบัติ  เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑   ปญญาที่พิจารณาหาทางแลว  
วางเฉยวิญญาณัญจายตนสัญญา เพ่ือตองการไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑     ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉยอากิญ-  
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จัญญายตนสัญญา  เพ่ือตองการไดเนวสัญญานาสัญญาตนสมาบัติ  เปน 
สังขาะรุเปกขาญาณ ๑   สังขารุเปกขา ๘ เปนไฉน   ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
สมถะ.   
            [ ๑๓๔ ]   สังขารุเปกขา  ๑๐  เปนไฉน   ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
วิปสสนา ? 
            ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยความเกิดข้ึน    ความเปนไฉน 
นิมิตกรรมเครื่องประมวลมา   ปฏิสนธ ิ  คติ   ความบังเกิด    อุบติั   ชาติ 
ชรา   พยาธิ   มรณะ   ความโศก   ความรําพัน   ความคับแคนใจ    เพ่ือ 
ตองการไดโสดาปตติมรรค     เปนสังขารุเปกขาญาณ  ๑  . . . เพ่ือตองการ 
ไดโสดาปตติสมาบัติ       เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ . . .เพ่ือตองการได 
สกทาคามิมรรค   เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ . . .เพ่ือตองการไดสกทาคา- 
มิผลสมาบัติ   เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑  . . .เพ่ือตองการอนาคามิมรรค  
เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑   . . . เพ่ือตองการไดอนาคามิผลสมาบัติ      เปน 
สังขารุเปกขาญาณ  ๑  . . . เพ่ือตองการไดอรหัตมรรค  เปนสังขารุเปกขา- 
ญาณ ๑   . . .เพ่ือตองการไดอรหัตผลสมาบัติ    เปนสังขารุเปกขาญาณ  ๑ 
. . . เพ่ือตองการสุญญตวิหารสมาบัติ  เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑    ปญญา 
ที่พิจารณาหาทาแลววางเฉยความเกิดข้ึน   ความเปนไป   นิมติ   กรรม 
เครื่องประมวลมา   ปฏิสนธิ   คติ   ความบังเกิด   อุบัติ   ชาติ   ชรา 
พยาธิ    มรณะ   ความโศก   ความรําพัน   ความคับแคนใจ  เพ่ือตองการ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 720 

ไดอนิมิตตวิหารสมาบัติ   เปนสังขารุเปกขาญาณ  ๑   สังขารุเปกขาญาณ 
๑๐ เหลาน้ี    ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนา. 
 
             [๑๓๕]  สังขารุเปกขาเปนกุศลเทาไร  เปนอกุศลเทาไร   เปน 
อัพยากฤตเทาไร ?  สังขารุเปกขาเปนกุศล ๑๕  เปนอัพยากฤต ๓  เปน   
อกุศลไมมี  
 
                        ปญญาท่ีพิจารณาหาทางแลววางเฉย   เปน 
            โคจรภูมิของสมาธิจิต  ๘   เปนโคจรภูมิของปุถุชน ๒  
            เปนโคจรภูมิของพระเสขะ ๓     เปนเครื่องใหจิตของ 
            ทานผูปราศจากราคะหลีกไป   ๓     เปนปจจัยแหง 
            สมาธิ  ๘  เปนโคจรแหงภูมแิหงญาณ  ๑๐   สังขาร-ุ 
            เปกขา ๘  เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓  อาการ ๑๘  นี ้
            พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา   พระโยคาวจร 
            ผูฉลาดในสังขารุเปกขา      ยอมไมหว่ันไหวเพราะ 
            ทิฏฐติาง ๆ  ฉะนีแ้ล. 
 
            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาเครื่องความเปนผู 
ใครจะพนไปทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉย   เปนสังขารุเปกขาญาณ.  
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                       อรรถกถาสังขารุเปกขาญาณนิทเทส 
             ๑๒๐ - ๑๓๕]  พึงทราบวินิจฉัยในสังขารุเปกขาญาณนิทเทส    
ดังตอไปนี้      ทวา  อุปฺปาทา  เปนตน  มีอรรถดังไดกลาวไวแลวน่ันแล. 
             บททั้งหลายวา  ทุกฺขนฺติ ภยนฺติ  สามิสนติฺ  สงฺขารา - ความ 
เกิดข้ึนเปนทุกข    ความเกิดข้ึนเปนภัย    ความเกิดข้ึนมีอามิส      ความ 
เกิดข้ึนเปนสังขาร   เปนคําแสดงเหตุของญาณ   คือ   ความหลุดพนจาก 
อุปฺปาทา  เปนตน.  
            อน่ึง พระสารีบุตร ครั้นแสดงถึงสังขารุเปกขาญาณ โดยลักษณะ 
อยางนี้แลว   บัดนี้   เพ่ือแสดงโดยอรรถ  จึงกลาวบทมีอาทิวา  อุปฺปาโท 
สงฺขารา,  เต  สงฺขาเร  อชฌฺุเปกฺขตีติ  สงฺขารุเปกขา - ความเกิดข้ึน 
เปนสังขาร,   ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น    เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา 
สังขารุเปกขาญาณ. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สงฺขาเร   อชฺฌุเปกฺขติ - ญาณวางเฉย 
ในสังขาร   ความวา   เมื่อพระโยคาวจรน้ันเริ่มเจริญวิปสสนา   ละความ 
ขวนขวายในการคนหาลักษณะ  เพราะเห็นพระไตรลักษณดวยวิปสสนา 
ญาณแลว    เห็นภพ ๓    ดุจไฟติดทั่วแลว    มีความเปนกลางในการถือ 
สังขารวิปสสนาญาณนั้น  ยอมเห็นสังขารเหลานั้นโดยพิเศษ   และเห็น 
คือ     มองดูญาณที่เวนแลวดวยการถอืเอา     เพราะเหตุนั้น      จึงชื่อวา 
สังขารุเปกขาญาณ.  เหมือนอยางที่ทานกลาววา ผูชนะโดยพิเศษ ชื่อวา  
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ยอมชนะยิ่งในโลก    ผูเวนอาหาร   ขออยูดวย   กช็ื่อวา    เขาไปอาศัย. 
ญาณที่เห็นแจงสังขารโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตนอีก       เห็นแจง 
แมสังขารุเปกขา  ซึ่งต้ังอยูในความเปนกลาง  โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนตนในการยึดถือ   ทานจึงกลาวบทมีอาทิวา   เย จ สงฺขารา,  ยา จ   
อุเปกฺขา - ทั้งสังขารและอุเบกขาเปนสังขาร   เพราะเกิดพรอมกันดวย 
สังขารุเบกขา   อันต้ังอยูโดยอาการเปนกลาง  ในการยึดถือสังขารุเปกขา 
แมนั้น.  
            บัดนี ้    พระสารีบุตรเพ่ือจะแสดงประเภทของการนอมจิตไปใน 
สังขารุเปกขา   จึงกลาวบทมีอาทิวา   กตีหากาเรหิ - ดวยอาการเทาไร.  
ในบทเหลาน้ัน    บทวา    สงฺขารุเปกขฺาย    เปนสตัตมีวิภัตติ   แปลวา 
ในสังขารุเบกขา.    บทวา  จิตฺตสฺส   อภินีหาโร - การนอมไปแหงจิต 
ไดแก     การทําจิตอ่ืนจากนั้นใหมุงไปสูความวางเฉยของสังขาร      แลว 
นําไปอยางหนักหนวง.   อภิ   ศัพท  ในบทน้ี   มีความวามุงหนา.   นี  
ศัพท     มีความวาอยางยิ่ง     พระสารีบุตรประสงคจะแกคําถามที่ถามวา 
กตีหากาเรหิ - ดวยอาการเทาไร ตอบวา  อฏหากาเรหิ - ดวยอาการ 
๘   อยาง     แลวจึงแสดงอาการ   ๘  เหลาน้ัน    ดวยแกคําถามขอท่ี ๒ 
จึงไมแสดงอาการเหลาน้ัน   ไดต้ังคําถามมีอาทิวา   ปุถุชฺชนสฺส   กตี-  
หากาเรหิ - การนอมจิตไปในสังขารุเบกขาของปุถุชน ดวยอาการเทาไร 
ในบทวา  ปุถุชฺชนสฺส  นีม้ีคาถาดังตอไปนี้                               
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               ทุเว  ปุถุชฺชนา  วุตฺตา       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
               อนโฺธ  ปุถุชฺชโน  เอโก    กลฺยาเณโก  ปุถุชฺชโน. 
                       พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย  ตรัส 
               ถึงปุถุชนไว ๒ จําพวก    พวกหน่ึงเปนอันธปุถุชน 
               พวกหน่ึงเปนกัลยาณปุถุชน.  
               ในปุถุชน ๒ จําพวกนั้น ปุถชุนที่ไมมีการเรียน  การสอบถาม 
การฟง  การจําและการพิจารณาเปนตน ในขันธ  ธาตุ  อายตนะ เปนตน 
เปน อันธปุถุชน  ปถุุชนท่ีมีการเรียนเปนตนเหลาน้ัน  เปนกัลยาณ- 
ปุถุชน.   แมปุถุชน ๒ จําพวกนี้ก็มีคาถาวา 
               ปุถูน  ชนนาทีห ิ        การเณหิ  ปุถุชฺชโน 
               ปุถุชฺชนนฺโตคธตฺตา      ปุถุวาย  ชโน  อิติ. 
                     ชื่อวา  ปุถุชนดวยเหตุยังกิเลสหนาใหเกิด 
               ขึ้น เพราะความเปนผูมีกิเลสหนาหย่ังลงถึงภายใน 
               จึงชื่อวา เปนปุถุชน. 
               ชื่อวา   ปุถชุนดวยเหตุยังกิเลสเปนตนมีประการตาง ๆ   อันหนา 
ใหเกิด.   ดังท่ีทานกลาววา 
                       ชื่อวา  ปุถุชน   เพราะอรรถวายังกิเลสอัน 
               หนาใหเกิด     เพราะอรรถวาไมจํากัดสักกายทิฏฐิ 
               อันหนาออกไป,     เพราะอรรถวาเลือกหนาศาสดา  
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               มาก   เพราะอรรถวาคติทั้งปวงรอยไวมาก   เพราะ 
               อรรถวายอมตกแตงดวยอภิสังขารตาง ๆ มาก เพราะ 
               อรรถวายอมลอยไปดวยโอฆะตาง ๆ   มาก   เพราะ 
               อรรถวายอมเดือดรอน       เพราะกิเลสเปนเหตุให 
               เดือดรอนตาง ๆ มาก,      เพราะอรรถวาถูกเผาดวย   
               อันตรายตาง ๆ  มาก,    เพราะอรรถวาเปนผูกําหนัด 
               ยินดี   ขอบใจ   หลงใหล   ซบ   ติดใจ   เกาะเก่ียว  
               พัวพัน   ในกามคุณ ๕,     เพราะอรรถวาถูกรอยรัด  
               ปกคลุม  ปดบัง  หุมหอ  ปกปด คดโกงมาก   ดวย 
               นิวรณ   ๕๑ดังน้ี. 
               อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา   ปถุุชน   เพราะชนมีกิเลสหนาเหลือท่ีจะ 
นับ  หันหลังใหอริยธรรม  ประพฤติธรรมตํ่า,    อีกอยางหน่ึง   เพราะ 
คนกิเลสหนาจัดอยูตางหาก    ไมสังสรรคกับพระอริยเจาผูประกอบดวย  
คุณ มีความเปนผูมีศีลและสุตะเปนตน. ในปถุุชน ๒ จําพวกนั้น ในที่นี ้
ทานประสงคเอากัลยาณปุถุชน,   เพราะชนนอกน้ันไมมีการเจริญภาวนา 
เลย. 
              ในบทวา  เสกฺขสฺส  นี ้   ไดแก   พระเสกขะ ๗ จําพวก  คือ 
ผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค   โสดาปตติผล    สกทาคามิมรรค  สกทาคามิ- 
๑.    ขุ.  มหา.  ๒๙/๔๓๐.  
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ผล  อนาคามิมรรค    อนาคามิผลและอรหัตมรรค    ชื่อวา    เสกขะ  
เพราะทานเหลาน้ันยังสิกขา  ๓.     ในพระเสกขะเหลาน้ันในที่นี้  
ทานประสงคเอาพระเสกขะ ๓ จําพวก   ผูต้ังอยูในโสดาปตติผล     สก-   
ทาคามิผลและอนาคามิผล    เพราะทานผูต้ังอยูในมรรค   ไมนอมจิตไป 
ในสังขารุเบกขา.  
 
            ในบทวา   วีตราคสฺส   นี้   ชื่อวา   วีตราโค   เพราะมีราคะ 
ปราศจากไปแลว    โดยปราศจากไป    ดวยสมุจเฉทปหาน.    บทนี้เปน 
ชื่อของพระอรหัต.  แมใน ๓ บทนั้น   ทานก็ทําใหเปนเอกวฺจนะ  โดย 
ถือเอาชาติ. 
 
             บทวา   สงฺขรุเปกฺข   อภินนฺทติ - พระเสกขะยอมยินดีสังขา- 
รุเบกขา   ความวา   พระเสกขะ    ครัน้ไดสัญญาในธรรมเปนเครื่องอยู 
เปนผาสุก  ในธรรมเปนเครื่องอยู   คือ   อุเบกขานั้นแลว   เปนผูมุงไป 
สูสังขารุเบกขาดวยความปรารถนาในผาสุวิหารธรรม  ยอมยินดี   อธิบาย 
วา  ยังตัณหาอันมีปติใหเกิดข้ึน. 
             บทวา  วิปสฺสติ - ยอมเห็นแจง   คือ พระเสกขะยอมเห็นหลาย ๆ 
อยาง  ดวยลักษณะมีความไมเที่ยงเปนตนเพ่ือไดโสดาปตติมรรค,  พระ- 
เสกขะยอมเห็นเพ่ือไดมรรคชั้นสูง, พระเสกขะผูปราศจากราคะยอมเห็น 
เพ่ืออยูเปนสุขในทิฏฐธรรม.  
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            บทวา  ปฏิสงฺขาย  ไดแก   เขาไปพิจารณาดวยสามารถลักษณะ 
มีความไมเที่ยงเปนตน,   อน่ึง   เพราะพระอริยะท้ังหลายมีพระโสดาบัน 
เปนตนเขาผลสมาบัติของตน ๆ   ถาไมเห็นแจงวิปสสนาญาณ ๙   มีอุท- 
ยัพพยญาณ เปนตน   ก็ไมสามารถจะเขาสมาบัติได     ฉะน้ัน   ทานจึง   
กลาววา  ปฏิสงฺขาย  วา   ผลสมาปตฺตึ      สมาปชฺชนติ - พระอรยิะ 
ทั้งหลายพิจารณาแลวเขาผลสมาบัติ ดังน้ี.   
            เพ่ือแสดงความเปนไปแหงผลสมาบัติ     จึงมีปญหากรรมของ 
พระเสกขะเหลาน้ีดังตอไปนี้ 
                           ผลสมาบัติ  คือ   อะไร,   ใครเขาสมาบัติ 
                    นั้น,   ใครไมเขาสมาบัติ,    เพราะเหตุไรจึงตองเขา 
                    สมาบัติ,   การเขาสมาบัตินั้นเปนอยางไร,   การต้ัง 
                    อยูเปนอยางไร,    การออกเปนอยางไร,   อะไรเปน 
                    ลําดับของผล  และผลเปนลําดับของอะไร ? 
            พึงทราบวินิจฉัยในปญหากรรมน้ันดังตอไปนี้วา   อะไรเปนผล  
สมาบัติ  ?   แกวา   อัปปนาในนิโรธของอริยผล๑.  ใครเขาสมาบัตินั้น  
ใครไมเขาสมาบัตินั้น,      แกวา     ปถุุชนแมทั้งหมดเขาสมาบัติไมได. 
เพราะเหตุไร ? เพราะยังไมบรรล.ุ สวนพระอริยะท้ังหมดเขาสมาบัติได. 
๑.   วิสุทธิมรรคบาลี  หนา  ๓๕๗  
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เพราะเหตุไร ?  เพราะบรรลุแลว.   สวนพระอริยะชั้นสูง  ไมเขาสมาบัติ    
ชั้นตํ่า    เพราะสงบแลวดวยความเขาถึงความเปนบุคคลอ่ืน.    และพระ- 
อริยะชั้นตํ่า  ก็ไมเขาสมาบัติชั้นสูง  เพราะยังไมบรรล.ุ  แตทานท้ังหมด 
ก็เขาสมาบัติอันเปนผลของตน ๆ  นั่นเอง   เพราะเหตุนั้น   คําน้ีจึงเปน 
ขอสันนิษฐานไวในที่นี้.    
            แตอาจารยบางพวกกลาววา      แมพระโสดาบันพระสกทาคามีก็ 
ไมเขาสมาบัติ.    พระอรยิะ ๒  ชั้นสูงยอมเขาสมาบัติ.   นี้เปนเหตุของ 
พระอริยะเหลาน้ัน.     เพราะพระอริยะเหลาน้ันเปนผูทําใหบริบูรณใน 
สมาธิ.     นัน้ไมใชเหตุของปุถุชน     เพราะเขาโลกิยสมาธิที่ตนไดแลว. 
ก็ในท่ีนี้   เพราะคิดถึงเหตุ   และมิใชเหตุเปนอยางไร.   ในการแกปญหา 
เหลาน้ีวา       สังขารุเบกขา  ๑๐     ยอมเกิดข้ึนดวยวิปสสนาเปนไฉน*. 
โคตรภูธรรม  ๑๐   ยอมเกิดดวยวิปสสนาเปนไฉน   ทานกลาวไวตางหาก 
กันในบาลีนี้แลวมิใชหรอืวา  เพ่ือประโยชนการเขาโสดาปตติผล   เพ่ือ 
ประโยชนการเขาสกทาคามิผล. เพราะฉะนั้น พระอริยะแมทั้งหมดก็ยอม 
เขาสมาบัติอันเปนผลของตน ๆ  เพราะเหตุนั้น  จึงควรตกลงไวในที่นี้. 
            เพราะเหตุไรจึงตองเขาสมาบติั ?   แกวา    เพ่ืออยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม.    เหมือนอยางพระราชาทั้งหลายยอมเสวยสุขในราชสมบัติ. 
ทวยเทพยอมเสวยทิพยสุข ฉันใด,  พระอริยะท้ังหลายก็ฉันนั้น  ทําขอ 
๑.  ขุ. ป.   ๓๑/๑๓๔.  
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กําหนดไวในกาลใกลวา  เราจักเสวยโลกุตรสุข ดงัน้ี  แลวเขาผลสมาบัติ 
ในขณะที่ตนปรารถนา  ๆ. 
            การเขาสมาบัตินัน้เปนอยางไร ?  ต้ังไวเปนอยางไร.   ออก 
เปนอยางไร ?     แกวา   การเขาสมาบัตินั้นยอมมีไดดวยอาการ ๒  อยาง  
คือ    ไมใสใจถึงอารมณอ่ืน    นอกจากนิพพาน ๑    ใสใจนิพพาน  ๑. 
ดังท่ีทานกลาววา    
                    ดูกอนอาวุโส   ปจจัย ๒ อยาง   คือ  การ 
                ไมใสใจถึงนิมิตท้ังปวง   ดวยสมาบัติอันเปนเจโต- 
                วมิุตติ    หานมิิตมิได   ๑  การใสใจดวยธาตุอันหา 
                นมิิตมิได ๑๑. 
นี้เปนลําดับของการเขาสมาบัติในที่นี้,      จริงอยูพระอริยสาวกผูมีความ 
ตองการดวยผลสมาบัติไปในท่ีลับหลกีเรนอยู  พึงพิจารณาสังขารทั้งหลาย 
ดวยอนุปสนาญาณ    มีอุทยัพพยานุปสนาญาณเปนตน.    จิตของพระ- 
อริยสาวกน้ันผูพิจารณาตามลําดับที่เปนไปแลว      ยอมเอิบอ่ิมในนิโรธ  
ดวยสามารถผลสมาบัติในลําดับแหงโคตรภูญาณ      อันมีสังขารเปน 
อารมณ. 
            อน่ึง   เพราะจิตนอมไปในผลสมาบัติ    ผลนั่นแลยอมเกิดแมแก 
พระเสกขะในผลสมาบัตินี้   มิใชมรรคเกิด. 
๑.  ม.   มู.    ๑๒/๕๐๓.  
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            อน่ึง    ผูใดกลาววาพระโสดาบันเริ่มต้ังวิปสสนา    ดวยคิดวาเรา 
จักเขาผลสมาบัติ ดังน้ี   แลวจะเปนพระสกทาคามี,   และพระสกทาคามี   
ก็จะเปนพระอนาคามี  ดังนี้.   ผูนั้นควรกลาววา  เมื่อเปนอยางนี้   พระ- 
อนาคามีก็จักเปนพระอรหันต.    พระอรหันตก็จักเปนพระปจเจกพุทธะ 
และพระปจเจกพุทธะก็จักเปนพระพุทธเจา ดังน้ี.  เพราะฉะนั้น ขอน้ัน 
จึงไมมีอะไร.    และก็ไมควรถือเอาโดยบาลีวา   ปฏิกฺขิตฺต - ถูกหามเสีย 
แลวบาง.  แตควรถือขอนี้ไว.  ผลเทาน้ันยอมเกิดแมแกพระเสกขะ  มิใช 
มรรคเกิด.  
             อน่ึง   หากวา   ผลของมรรคน้ันมีอยู    เปนอันวา    พระเสกขะ 
นั้นไดบรรลมุรรคอันมีในปฐมฌาน ญาณอันมีในปฐมฌานน่ันแล ยอม 
เกิด,    หากวา     มรรคมีในฌานอยางใดอยางหน่ึงในทุติยฌานเปนตน 
ญาณก็มีในฌานอยางใดอยางหนึ่งในทุติยฌานเปนตนเหมือนกัน   เพราะ 
เหตุนั้น   การเขาสมาบัตินั้น   ยอมมีไดดวยประการฉะน้ีแล. 
            สมาบัตินั้นต้ังอยูดวยอาการ ๓   เพราะบาลีวา 
                         ดูกอนอาวุโส   ปจจัย ๓ อยาง   คือ  การ 
                  ไมใสใจถึงนิมติท้ังปวง  เพ่ือความต้ังมั่นแหงเจโต- 
                  วมิุตติ    อันหานิมิตมิได ๑,   การใสใจธาตุอันหา 
                  นิมิตมิได  ๑  การปรุงแตงในกาลกอน ๑๑. 
๑.   ม.   มู.  ๑๒/๕๐๓.  
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            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุพฺเพ  จ  อภิสงฺขาโร - การปรุงแตง 
ในกาลกอน  คือ  กําหนดกาลกอนจากเขาสมาบัติ  การต้ังอยูของสมาบัติ 
นั้น     ยอมมีได    ตราบเทาท่ีกาลน้ันยังไมมาถึง     เพราะกําหนดไววา   
เราจักออกในเวลาโนน   ดังน้ี.   ที่ต้ังของสมาบัติ    ยอมมีไดอยางนี้. 
            สมาบัตินั้นออกดวยอาการ ๒   เพราะบาลีวา 
                         ดูกอนอาวุโส  ปจจัย ๒ อยางแล  คือ  การ  
                 ใสใจถึงนิมิตท้ังปวง   ดวยการออกจากเจโตวิมุตติ 
                 อนัไมมีนิมิต  ๑  การไมใสใจธาตุอันหานิมิตมิได ๑๑. 
            ในบทเหลาน้ัน    บทวา    สพฺพนิมิตฺตาน   ไดแก    รูปนิมิต  
เวทนานิมิต  สัญญานิมิต    สังขารนิมิต  และวิญญาณนิมิต.  อน่ึง   แม  
จะไมใสใจนิมิตทั้งหมดเหลาน้ัน  โดยเปนอันเดียวก็จริง  ถึงดังน้ันทาน 
ก็กลาวบทวา  สพฺพนิมิตฺตาน   นี ้  ดวยสามารถสงเคราะหเขาดวยกัน 
ทั้งหมด.   เพราะฉะน้ัน.  เมื่อพระโยคาวจรใสใจถึงอารมณอันมีแกภวังค 
ก็เปนอันออกจากผลสมาบัติ.     เพราะเหตุนั้น    พึงทราบการออกแหง 
สมาบัตินั้นอยางนี้. 
            อะไรเปนลําดับของผล, และ ผลเปนลําดับของอะไร ? แกวา 
ผลนั่นแล    หรือภวังค   เปนลําดับของผล.    แตผลมีอยูในลําดับมรรค, 
มรรคมีอยูในลําดับผล,    ผลมีอยูในลําดับโคตรภู    คือ    อนุโลมญาณ 
๑.  ม.   มู.   ๑๒/๕๐๓.   
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ผลมีอยูในลําดับของเนวสัญญานาสัญญายตนะ.      ผลมีอยูในลาํดับของ   
มรรค   ในวิถีแหงมรรคนั้น,   ผลหลงั ๆ   มีอยูในลําดับของผลกอน ๆ. 
ผลกอนๆ  ในผลสมาบัติมีอยูในลําดับโคตรภู  คือ  อนุโลมญาณ. 
            อน่ึง   ในบทวา   โคตรภู  นี้   พึงทราบวาเปนอนุโลมญาณ- 
ดังท่ีทานกลาวไวในปฏฐานวา  อนุโลมญาณ   ของพระอรหันต  เปน 
ปจจัยแกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจอนันตรปจจัย๑.    อนุโลมญาณ 
ของพระเสกขะเปนปจจัยแกผลสมาบัติ        ดวยอํานาจอนันตร-  
ปจจัย๒.  การออกจากนิโรธยอมมีดวยผลใด   ผลนัน้ยอมมีในลาํดับของ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ.    ในบทนัน้    ผลทั้งหมดท่ีเหลือเวนผลอัน 
เกิดข้ึนในมรรควิถี      ชื่อวา      เปนไปแลวดวยสามารถแหงผลสมาบัติ. 
ผลนี้เปนไปแลวดวยการเกิดข้ึนในมรรควิถีก็ดี   ในผลสมาบัติก็ดี    ดวย 
ประการฉะน้ี.   ทานกลาวเปนคาถาไววา 
               ปฏปฺิปสฺสทฺธทรถ             อมตารมฺมณ  สภุ 
               วนฺตโลกามิส  สนฺต           สามฺผลมุตฺตม. 
                        สามัญผลสูงสุดระงับความกระวนกระวาย 
               มีอมตะเปนอารมณงาม  คายโลกามิสสงบ  ดังนี้. 
นี้  เปนผลสมาปตติกถาในนิทเทสน้ี. 
๑.   อภิ.  ปฏาน.  ๔๐/๕๐๙.      
๒.   อภิ.  ปฏาน.  ๔๐/๕๑๓.  
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            บทวา    ตทชฺฌุเปฺขิตฺวา - วางเฉยสังขารุเบกขานั้น    ไดแก 
วางเฉยสังขารุเบกขานั้น  ดวยวิปสสนาญาณเชนนั้นอยางหน่ึง.  ในบท  
มีอาทิวา  สฺุตวิหาเรน  วา - ดวยสุญฺตวิหารสมาบัติ   มีความดังตอ 
ไปน้ี      การอยูดวยวิปสสนา ๓      ของพระอรหันตผูประสงคจะอยูดวย 
วิปสสนาวิหารเวนผลสมาบัติ   เห็นความยึดมั่นตนโดยความนากลัว  จึง  
นอมไปใน    สุญญตวิหาร    เห็นความเส่ือมในสังขารุเบกขา    ชื่อวา 
สุญญตวิหาร.   
            การอยูดวยวิปสสนา ๓   ของทานผูเห็นสังขารนิมิต   โดยความ 
นากลัวแลวนอมไปใน   อนิมิตตวิหาร  เห็นความเส่ือมในสังขารุเบกขา 
ชื่อวา   อนิมติตวิหาร.   การอยูดวยวิปสสนา ๓    ของทานผูเห็นความ 
ต้ังม่ันในตัณหา โดยความนากลัวแลวนอมไปใน อัปปณิหิตวิหาร  เห็น 
ความเสื่อมในสังขารุเบกขา  ชื่อวา  อปัปณิหิตวิหาร.   ดังท่ีทานกลาวไว 
ขางหนาวา 
                            พระโยคาวจร   เมื่อเห็นความยึดมั่นสังขาร 
                 นมิิต    โดยความนากลัวถูกตองแลว ๆ    ยอมเห็น 
                 ความเสื่อม     เพราะมีจิตนอมไปในสุญญตนิพพาน 
                 ชือ่วา    สุญญตวิหาร.    เมือ่เห็นนิมิต    โดยความ 
                 นากลัวถูกตองแลว ๆ  ยอมเห็นความเส่ือม   เพราะ 
                 มจีิตนอมไปในอนิมิตตนิพพาน   ชื่อวา   อนมิิตต-  
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                  วหิาร.    เมื่อเห็นปณิธิ   โดยความนากลัว   ยอม 
                  เห็นความเส่ือมถูกตองแลว ๆ  ยอมเหน็ความเส่ือม 
                  เพราะมีจิตนอมไปในอัปปณิหิตนิพพาน      ชื่อวา  
                  อปัปณิหิตวิหาร๑.  
จิตของพระอรหันตนั่นแล   ยอมเปนไปในอํานาจโดยอาการทั้งปวง  โดย 
ความมีฉฬังคุเบกขา    และโดยมีวิหารธรรมมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวา 
ไมเปนปฏิกูลเปนตน,   จากน้ันทานอธิบายวา  วิปสสนาวิหารยอมสําเร็จ 
แกพระอรหันตเทาน้ัน.ในบทนี้วา  วีตราโค  สงฺขารุเปกฺข  วิปสฺสติ - 
ผูปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเบกขา    มีความวา    วิปสสนายังไม 
ถึงภัย ๓ อยาง   และอธิมตุติ ๓ อยาง   พึงทราบวา    เปนวิปสสนาสิ้น 
เชิง.   เมื่อเปนอยางนั้นยอมมีความวิเศษทั้งกอนและหลัง. 
            บัดนี ้   พระสารีบตุรประสงคจะแสดงประเภทของความเปนอัน 
เดียวกันและความตางกันแหงสังขารุเบกขา    ดวยสามารถบุคคล  ๒ - ๓ 
ประเภท  จึงกลาวบทมีอาทิวา  กถ  ปุถุชฺชนสฺส  จ  เสกฺขสฺส. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา จิตฺตสฺส  อภินหีาโร  เอกตฺต  โหติ -  
ความนอมไปแหงจิตเปนอยางเดียวกัน  คือ  เปนอันเดียวกัน.   พึงทราบ 
วา   เปน  ภาววจนะ  ลงใน  สกัตถะ.  ทานกลาววา  อิทปฺปจฺจยตา 
ก็เหมือน  อทิปฺปจฺจยา.  เอกตฺต  ก็คือ   เอโก   นั่นเอง. 
๑.   ขุ.   ปะ.  ๓๑/๒๐๒.  
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            บทวา    อภินิหาโร    เปนปฐมาวิภัตติ     ลงในอรรถแหงฉัฏฐิ 
วิภัตติ.   คือ  อภินิหารสฺส - แหงความนอมไป.    พึงทราบวา  ทานทํา 
เปนวิภัตติวิปลาส     ดุจในบทวา   โส  เทโส  สมมฺชฺชิตฺวา - กวาดท่ี 
พ้ืนที่นั้น.     
            บทวา   จิตฺต  กิลสิฺสติ - จิตเศราหมอง  ไดแก   จิตเศราหมอง 
ดวยกิเลส   คือ โลภะไดในบทวา วิปสฺสนานิก  เปนขาศึกแหงวิปสสนา 
อธิบายวา   ทําใหเดือดรอนทําใหลําบาก.  
            บทวา ภาวนาย ปริปนฺโถ โหติ - มีอันตรายแหงภาวนา ไดแก  
กําจัดวิปสสนาภาวนาที่ไดแลว. 
            บทวา   ปฏิเวธสฺส  อนฺตราโย   โหติ - มีอันตรายแหงปฏิเวธ 
ไดแก   เปนอันตรายแกการไดสัจปฏิเวธที่ควรไดดวยวิปสสนาภาวนา. 
            บทวา  อายตึ ปฏสินฺธิยา ปจฺจโย โหติ - มีปจจัยแหงปฏิสนธิ  
ตอไป    ความวา    เม่ือกรรมน้ันใหสคุติปฏิสนธิ    เพราะกรรมสัมปยุต 
ดวยสังขารุเบกขามีกําลัง   กิเลส     คือโลภะ  กลาวคือ    ความยินดีมีปจจัย 
แหงสุคติปฏิสนธิ     เปนกามาวจรในอนาคต    เพราะกรรมมีกเิลสเปน 
สหาย   ยอมยังวิบากใหเกิด.   ฉะน้ัน   กรรมจึงเปนชนกปจจัย.   กิเลส 
เปนอุปถัมภกปจจัย. 
           อน่ึง    บทวา   อุตฺตริปฏิเวธสฺส - แหงปฏิเวธในมรรคชัน้สูง 
ไดแก   สัจปฏิเวธดวยอํานาจสกทาคามิมรรคเปนตนของพระเสกขะ.        



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 735 

           บทวา  อายตึ ปฏิสนฺธิยา ปจฺจโย โหติ  พึงทราบวา   กิเลส 
คือ   ความพอใจเปนปจจัยแหงทุคติปฏิสนธิเปนกามาวจร  อันกรรม คือ   
สังขารุเบกขาใหแกฌานในพระเสกขะท้ังหลาย  ที่เปนพระโสดาบันและ 
พระสกทาคามียังไมบรรลุ.     ไมเปนปจจัยแกผูไดฌานและแกพระอนา- 
คามี   ต้ังแตปฏิสนธิในพรหมโลก,  กิเลสนี้แหละเปนปจจัยแหงปฏิสนธิ 
อันโคตรภูที่เปนอนุโลมให.  
           บทวา   อนิจฺจโต   ชื่อวาโดยความไมเที่ยง  เพราะอรรถวามีแลว 
ไมมี  เพราะมีความไมเที่ยงเปนที่สุด    เพราะความมีเบ้ืองตนและความมี 
ที่สุด. 
           บทวา     ทุกฺขโต      ชื่อวาโดยความเปนทุกข    เพราะอรรถวา 
บีบค้ันบอย ๆ    เพราะบีบค้ันดวยความเกิดและความเสื่อม    และเพราะ 
เปนที่ต้ังแหงทุกข. 
           บทวา   อนตฺตโต   ชื่อวาโดยความเปนอนัตตา   เพราะอรรถวา 
ไมเปนไปในอํานาจ   เพราะอาศัยปจจัยเปนไป    และเพราะไมมีสามี- 
เจาของไมมีนิวาสี - ผูอาศัยอยูเปนนิตย    ไมมีการก - ผูทําและเวทกะ 
- ผูเสวย. 
           บทวา   อนุปสฺสนฏเน - โดยสภาพแหงการพิจารณา  ไดแก 
โดยสภาพแหงการ   โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตนตาม ๆ  กัน. 
           บทวา   อภินีหาโร  นานตฺต   โหติ  พึงทราบวา  การนอมจิต  
ไปตางกัน   หรือ   ความตางกันแหงการนอมจิต.  
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            บทวา  กุสลา   ชื่อวา   กุศล   เพราะอรรถวาไมมีโรค   เพราะ   
อรรถวาไมมีโทษ   และเพราะอรรถวาเปนความฉลาด. 
            บทวา    อพฺยากตา    คือ   พยากรณไมไดวาเปนกุศล    หรือ 
อกุศล. 
            บทวา  กิฺจิกาเล  สุวิทิตา - ปรากฏดีในกาลนิดหนอย  ไดแก 
ปรากฏดวยดีในกาลแหงวิปสสนา.  
            บทวา    กิฺจิกาเล   น   สุวิทติา - ไมปรากฏดีในกาลนิดหนอย 
คือ  ไมปรากฏดวยดีในกาลแหงความพอใจ. 
            บทวา    อจฺจนฺต   สุวิทิตา - ปรากฏดีโดยสวนเดียว   ไดแก 
ปรากฏดีโดยสวนเดียว  เพราะละความพอใจไดแลว. 
            ในบทน้ีวา  วิทิตฏเน  จ  อวทิิตฏเน จ - โดยสภาพที่ปรากฏ 
และโดยสภาพท่ีไมปรากฏ   มีความวา   พระเสกขะท่ีเปนปุถุชนมีสภาพ 
ปรากฏดีแลวก็ดี  พระเสกขะปราศจากราคะ   มีสภาพปรากฏดีโดยสวน 
เดียวก็ดี   ชื่อวา   เปนผูปรากฏแลว,    แมทั้งสองมีสภาพปรากฏไมดี   ก ็
ชื่อวา  มีสภาพปรากฏไมดีนั่นแล. 
            บทวา   อติตฺตตฺตา - เพราะยังไมเสร็จกิจ  ไดแก  เพราะยังไม  
เสร็จกิจท่ีควรทําแหงวิปสสนา    คือยังไมประณีต.    ชื่อวา   ติตฺตตฺตา 
เพราะตรงขามกับ  บทวา  อติตฺตตฺตา  นั้น.  
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            บทวา  ติณฺณ  สโฺชนาน  ปหานาย - เพ่ือละสังโยชน  ๓ 
ไดแก   เพ่ือละสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส.   พระโพธิสัตว 
แมมีภพสุดทายก็ยังสงเคราะหเขาในบทนี้เหมือนกัน.     แตสัตวผูยังไมมี 
ภพสุดทายยังวิปสสนาใหถึงสังขารุเบกขาต้ังอยู.    
            บทวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลาภตฺถาย - เพ่ือตองการไดโสดา- 
ปตติมรรค   อาจารยทั้งหลายไมกลาวยอไว.   กลาวยอไวดีกวา. 
            บทวา  เสกฺโข  ติณฺณ  สฺโชนาน  ปหีนตฺตา  ทานกลาว 
โดยความเสมอกันแหงพระโสดาบัน     พระสกทาคามีและพระอนาคามี  
จริงอยู   สังโยชนเหลาน้ัน    มีพระสกทาคามีและพระอนาคามี   ก็ละ 
ไดแลว. 
            บทวา  อุตฺตริปฏิลาภตฺถาย - คือ เพ่ือตองการไดมรรคชั้นสูง  ๆ. 
            บทวา   ทิฏธมมฺสุขวิหารตฺถาย - เพ่ือตองการอยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน   ไดแก   เพ่ือตองการอยูเปนสุขในปจจุบัน   คือ  ในอัตภาพที่  
ประจักษ. 
            บทวา     วิหารสมาปตฺตฏเน - โดยสภาพแหงวิหารสมาบัติ 
ไดแก     โดยสภาพแหงผลสมาบัติของพระเสกขะ.      โดยสภาพแหงผล 
สมาบัติ   อันเปนวิปสสนาวิหารของทานผูปราศจากราคะ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 738 

            บัดนี ้     พระสารบีุตรเพ่ือแสดงการกําหนดดวยการคํานวณของ 
สังขารุเบกขา   จึงกลาวบทมีอาทิวา  กติ  สงฺขารุเปกฺขา - สังขารุเบกขา 
เทาไร ?   
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  สมถวเสน  คือ ดวยสามารถสมาธิ 
อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะน้ีเหมือนกัน.  
           บทวา    นีวรเณ   ปฏิสงฺขา - ปญญาพิจารณานิวรณ   ไดแก 
กําหนดโดยความท่ีควรละนิวรณ ๕.     
           บทวา   สนฺติฏนา - การดํารงไว   ไดแก   การดํารงไวเพราะ 
ความเปนกลาง   ดวยการเขาถึงความไมขวนขวายในการละนิวรณเหลา- 
นั้น  เพราะมุงแตจะละนิวรณเหลาน้ัน. 
           บทวา   สงฺขารุเปกขฺาสุ   คือ ในการวางเฉยสังขาร  อันกลาวคือ 
นิวรณ  ดวยการไมทําความขวนขวายในการละนิวรณทั้งหลาย   ในวิตก 
วิจารเปนตน   และในอุปาทะเปนตนก็มีนัยนี้.   ญาณสําเร็จดวยภาวนา 
อันมีกําลังในสวนเบื้องตนอันใกลดวยอัปปนาวิถี     ในสมถะ      ชื่อวา 
สังขารุเบกขา. 
            ในบทมีอาทิวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลาภตฺถาย - เพ่ือไดโสดา- 
ปตติมรรค     คือ     เปนอันไดมรรคอยางใดอยางหนึ่งในสุญญตมรรค  
อนิมิตตมรรคและอัปปณิหิตมรรค  ในมรรควาร  ๔.                       
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            ในบทมีอาทิวา  โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย - เพ่ือตองการได 
โสดาปตติผลสมาบัติ  พึงทราบผลสมาบัติอันเปนอัปปณิหิตะในผลวาร ๔. 
เพราะเหตุไร ?   เพราะทานกลาวถึงผลสมาบัติ ๒ เหลาน้ี    คือ   สฺุ- 
ตวิหารสมาปตฺตถาย - เพ่ือตองการสุญญตวิหารสมาบัติ ๑  อนิมิตฺต-   
วิหารสมาปตฺตตฺถาย - เพ่ือตองการอนิมิตตวิหารสมาบัติ  ๑  ไวตางหาก 
กัน.  
            พึงทราบอนิมิตตมรรคดวยการออกจากอนิจจานุปสนา,       พึง  
ทราบอนิมิตตผลสมาบัติในกาลแหงผลสมาบัติ,  พึงทราบอัปปณิหิตมรรค 
และผลสมาบัติ   ดวยการออกจากทุกขานุปสสนา,   พึงทราบสุญญตมรรค 
และผลสมาบัติ   ดวยการออกจากอนัตตานุปสสนา  โดยนัยแหงพระสูตร 
นั่นแล. 
             อน่ึง  ในมรรควาร  ๔  เหลาน้ี ทานกลาวถงึบทอันเปนมูลเหตุ ๕ 
มีอาทิวา  อุปฺปาท - เกิดข้ึน,  บทแหงไวพจน ๑๐  มอีาทิวา  คตึ  รวม 
เปน ๑๕ บท.   ในผลสมาบัติวาร   ๖   ทานกลาวบทอันเปนมูลเหตุ  ๕ 
ไว. 
              หากถามวาเพราะเหตุไร     จึงกลาวไวอยางนั้น.    แกวา     เมื่อ 
สังขารุเบกขามีความแกกลา   เพ่ือแสดงถึงความแกกลาของสังขารุเบกขา 
นั้น  เพราะมีมรรคสามารถในการละกเิลส    ทานจึงกลาวบทอันเปนมูล 
เหตุทําใหมั่นกับบทอันเปนไวพจน.  เพ่ือแสดงวาสังขารุเบกขา  แมออน  
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ก็เปนปจจัยแกผล      เพราะความท่ีผลมีสภาพสงบโดยความท่ีหมดความ   
อุตสาหะ   และเพราะเปนที่อาศัยของมรรค   พึงทราบวา    ทานกลาวถึง 
บทอันเปนมูลเหตุเทาน้ัน. 
            บัดนี ้  พระสารีบุตร   ครั้นถามดวยชาติแลว   เพ่ือจะแกดวยการ 
ได   จึงกลาวบทมีอาทิวา   กติ  สงฺขารเุปกฺขา  กุสลา - สังขารุเบกขา 
เปนกุศลเทาไร ?  
            ในบทน้ัน   บทวา   ปณฺณฺรส  สงฺขารุเปกฺขา - สังขารุเบกขา 
เปนกุศล   มี ๑๕   ไดแก   ดวยสมถะ  ๘     และดวยมรรค ๔     ผล  ๓    
เปน ๗   รวมเปน ๑๕.   สงัขารุเบกขา ๘   ดวยสามารถสมถะไมสมควร 
แกธรรมชื่อวา  สังขารุเบกขา เพราะพระอรหันตไมมีการพิจารณานิวรณ 
และเพราะเวนความขวนขวายในการละวิตกวิจารเปนตน  เปนการละได 
โดยงาย    เพราะเหตุนั้น    พึงทราบวาทานไมกลาวความท่ีสังขารุเบกขา 
เหลาน้ัน เปนอัพยากฤต.  อน่ึง พระอรหันตผูเขาผลสมาบัติ   ไมสามารถ 
เขาสมาบัติ     เวนสังขารุเบกขาได   เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาวสังขา- 
รุเบกขา ๓   วาเปนอัพยากฤต.   จริงอยู   ชื่อวา   สงัขารุเบกขา ๓   ของ 
พระอรหันตยอมมีดวยสามารถอัปปณิหิตะ  สุญญตะ   และอนิมิตตะ. 
            บัดนี ้  พึงทราบความในคาถาท้ังหลาย ๓   ที่ทานกลาวแลวดวย 
การพรรณนาถึงสังขารุเบกขา  ดังตอไปนี้. 
            บทวา   ปฏิสงฺขา   สนฺติฏนา   ปฺา - ปญญาท่ีพิจารณา 
หาทางแลววางเฉย  ไดแก   สังขารุเบกขา.  
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        บทวา  อฏ  จิตฺตสฺส  โคจรา - เปนโคจรของสมาธิ  ๘ ความ 
วา  ทานกลาวถึงสังขารุเบกขา  ๘  เปนวิสยะคือภูมิของสมาธิ  ดวย  
สามารถสมถะ.  ทานอธิบายถึง  สมาธิ  ดวยหัวขอวา  จิต  ดุจใน 
ประโยคมีอาทิวา  จิตฺต  ปฺฺจ  ภาวย๑ - เจริญสมาธิและปญญา, 
ทานอธิบาย  วิสยะ  ดวย  โคจร  ศัพท  ดุจในประโยคมีอาทิวา  โคจเร 
ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติกา วิสเย๒ - เจริญสมาธิและปญญา, 
จงเท่ียวไปในโคจร  อันเปนถิ่นที่อยูบิดาตน.  ทานกลาววา  นี้เปนโคจร 
ของผูอาศัย.  บทวา  ปุถุชฺชนสฺส  เทวฺ - โคจรภูมิของปุถุชน  ๒  คือดวย  
สามารถแหงสมถะและวิปสสนา. บทวา  ตโย  เสกขฺสฺส - โคจรของ 
พระเสกขะ  ๓  ไดแก  ดวยสามารถแหงสมถะ  วิปสสนาและสมาบัติ. 
 
        บทวา  ตโย  จ วีตราคสฺส - โคจรของผูปราศจากราคะ  ๓  ไดแก 
ดวยสามารถแหงผลสมาบัติอันเปนอัปปณิหิตะ  สุญญตะ  และอนิมิตตะ. 
ควรกลาววา  ติสฺโส  ทานทําเปนลิงควิปลาสวา  ตโย.  หรือพึง 
ประกอบวา  ตโย  สงฺขารุเปกฺขา  ธมฺมา - ธรรม  คือ  สังขารุเบกขา 
๓  อยาง. 
        บทวา  เยหิ  จิตฺต  ววิฏฏติ - จิตปราศจากราคะหลีกไป  ความวา 
จิตหลีกไปจากวิตกวิจารเปนตนดวยธรรม  คือ  สังขารุเบกขา,  หรือจาก 
๑.  ส. ส. ๑๕/๑๖.  ๒. ส. มหา. ๑๙/๗๐๓.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 742 

อุปทะเปนตน.   ทานอธิบายวา   เพราะแมผูปราศจากราคะก็ยังมีสังขา- 
รุเบกขาจิตหลีกจากสังขารแลนไปสูนพิพาน 
            บทวา  อฏ   สมาธิสฺส  ปุจฺจยา - เปนปจจัยแหงสมาธิ  ๘  คือ   
ปจจัย ๘ ทานกลาวดวยสามารถสมถะเปนปจจัยแกอัปปนาสมาธิ  เพราะ 
ใหถึงอัปปนา.  
            บทวา   ทส   าณสฺส   โคจรา - เปนโคจรแหงญาณ  ๑๐  คือ 
เปนภูมิ ๑๐ แหงมรรคญาณ    และผลญาณ   ทานกลาวดวยสามารถแหง 
วิปสสนา. 
            บทวา   ติณฺณ  วิโมกฺขาย  ปจฺจยา - เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ 
คือ เปนปจจัยแหงสุญญตวิโมกข  อนมิิตตวิโมกข   และอัปปณิหิตวิโมกข 
ดวยอุปนิสสยปจจัย. 
            บทวา  นานาทิฏ ีสุ  น  กมฺปติ - ยอมไมหว่ันไหวเพราะทิฏฐิ 
ตาง ๆ   ไดแก   ไมสละความดับแลวพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย   โดย  
ความเปนของไมเที่ยงเปนตน    ยอมไมหว่ันไหวในทิฏฐิมีประการตางๆ 
มีสัสสตทิฏฐิเปนตน. 
                         จบ  อรรถกถาสังขารุเบกขาญาณนิทเทส  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 743 

                                 โคตรภูญาณนิทเทส 
            [๑๓๖]  ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอก 
เปนโคตรภูญาณอยางไร  ชื่อวาโคตรภู   เพราะอรรถวาครอบงําความเกิด    
ข้ึน   ครอบงําความเปนไป  ครอบงํานิมิต   ครอบงํากรรมเครื่องประมวล 
มา   ครอบงําปฏิสนธิ  ครอบงําคติ  ครอบงําความบังเกิด   ครอบงําอุบัติ  
ครอบงําชาติ   ครอบงําชรา   ครอบงําพยาธิ   ครอบงํามรณะ   ครอบงํา 
ความเศราโศก   ครอบงําความรําพัน   ครอบงําความคับแคนใจ  ครอบงํา  
สังขารนิมิตภายนอก   ชือ่วาโคตรภู    เพราะอรรถวา   แลนไปสูนิพพาน 
อันไมมีความเกิดข้ึน  ฯลฯ  แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู 
เพราะอรรถวา    ครอบงําความเกิดข้ึนแลว     แลนไป  ูนิพพานอันไมมี 
ความเกิดข้ึน      ครอบงําความเปนไปแลว      แลนไปสูนิพพานอันไมมี 
ความเปนไป  ฯลฯ  ครอบงําสังขารนิมิตภายนอกแลว   แลนไปสูนิพ- 
พานอันเปนท่ีดับ. 
            [๑๓๗]  ชื่อวาโคตรภู    เพราะอรรถวา   ออกจากความเกิดข้ึน 
ออกจากความเปนไป... ออกจากสังขารนิมิตภายนอก        ชื่อวาโคตรภู 
เพราะอรรถวาแลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดข้ึน   แลนไปสูนิพพาน 
อันไมมีความเปนไป ฯลฯ แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ  ชื่อวาโคตรภู 
เพราะอรรถวา    ออกจากความเกิดข้ึนแลว     แลนไปสูนิพพานอันไมมี  
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ความเกิดข้ึน  ออกจากความเปนไปแลว   แลนไปสูนิพพานอันไมมีความ 
เปนไป   ออกจากสังขารนิมิตภายนอกแลว    แลนไปสูนิพพานอันเปนที่  
ดับ  ชื่อวาโคตรภู    เพราะอรรถวา   หลีกออกจากความเกิดข้ึน     หลีก   
ออกจากความเปนไป  ฯลฯ  หลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอก    ชื่อวา 
โคตรภู    เพราะอรรถวา  แลนไปสูนพิพานอันไมมีความเกิดข้ึน  แลน 
ไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป  ฯลฯ  แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ 
ชื่อวาโคตรภู   เพราะอรรถวา   หลีกออกจากความเกิดข้ึนแลว   แลนไป  
สูนิพพานอันไมมีความเกิดข้ึน    ออกจากความเปนไปแลว    แลนไปสู 
นิพพานอันไมมีความเปนไป  ฯลฯ   หลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอก 
แลว  แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ. 
           [๑๓๘]  โคตรภูธรรมเทาไร   ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงสมถะ  
โคตรภูธรรมเทาไร     ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงจะวิปสสนา ?     โคตรภู 
ธรรม ๘ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงสมถะ   โคตรภูธรรม ๑๐ ยอมเกิด 
ข้ึนดวยอํานาจแหงวิปสสนา. 
          [๑๓๙]  โคตรภูธรรม   ๘  เปนไฉน     ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
แหงสมถะ ? 
         ชื่อวาโคตรภู  เพราะอรรถวา ครอบงํานิวรณเพ่ือไดปฐมฌาน  ๑ 
ครอบงําวิตกและวิจารเพ่ือไดทุติยฌาน ๑  ครอบงําปติเพ่ือไดตติยฌาน ๑ 
ครอบงําสุขและทุกขเพ่ือไดจตุตถฌาน   ๑ ครอบงํารูปสัญญา   ปฏิฆสัญญา  
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นานัตตสัญญาเพ่ือไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ  ๑  ครอบงําอากาสานัญ- 
จายตนสัญญาเพ่ือไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ    ครอบงําวิญญานัญ- 
จายตนสัญญาเพ่ือไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ๑   ครอบงําอากิญจัญญา- 
ยตนสัญญาเพ่ือไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ๑  โคตรภูตธรรม ๘  นี้ 
ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงสมถะ.   
 
           [๑๔๐]  โคตรภูตธรรม   ๑๐  เปนไฉน    ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
แหงวิปสสนา  ? 
 
           ชื่อวาโคตรภู   เพราะอรรถวา   ครอบงําความเกิดข้ึน  ความเปน 
ไป  นิมิตกรรมเครื่องประมวลมา   ปฏิสนธิ     คติ   ความบังเกิด   อุบัติ 
ชาติ    ชรา   พยาธิ  มรณะ  ความเศราโศก  ความร่ําไร  ความคับแคนใจ 
สังขารนิมิตภายนอกเพ่ือไดโสดาปตติมรรค  ๑     ครอบงําความเกิดข้ึน 
ความเปนไป     นิมิต   กรรมเครื่องประมวลมา   ปฏิสนธิ  เพ่ือโสดาปตติ- 
ผลสมาบัติ  ๑  ฯลฯ  เพ่ือไดสกทาคามรรค  ๑  เพ่ือสกทาคามิผลสมาบัติ 
๑   เพ่ือไดอนาคามิมรรค ๑   เพ่ืออนาคามิผลสมาบัติ  ๑     ครอบงําความ 
เกิดข้ึน   ความเปนไป  นิมิต    กรรมเครื่องประมวลมา   ปฏิสนธิ  คติ 
ความบังเกิด   อุบัติ   ชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ   ความเศราโศก  ความ 
ร่ําไร    ความคับแคนใจ    สังขารนิมิตภายนอก   เพ่ือไดอรหัตมรรค ๑ 
ครอบงําความเกิดข้ึน    ความเปนไป    นิมิต    กรรมเครื่องประมวลมา  
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ปฏิสนธิ  เพ่ืออรหัตผลสมาบัติ   ๑  เพ่ือสุญญตวิหารสมาบัติ  ๑  และเพื่อ 
สมาบัติ  ๑  โคตรภูธรรม  ๑๐  นี ้ ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงวิปสสนา. 
            [๑๔๑]  โคตรภูธรรมเปนกุศลเทาไร  เปนอกุศลเทาไร  เปน 
อัพยากฤตเทาไร ? โคตรภูธรรมเปนกุศล  ๑๕  เปนอัพยากฤต  ๓  เปน 
อกุศลไมมี.  
            [๑๔๒]   โคตรภญูาณ ๘ คือ  โคตรภูญาณท่ีมีอามิส 
            ๑   ไมมีอามิส ๑  มีที่ต้ัง  ๑  ไมมีที่ต้ัง  ๑  เปน 
            สุญญตะ  ๑  เปนวิสุญญตะ  ๑  เปนวุฏฐิตะ  ๑  เปน 
            อวุฏฐิตะ  ๑  เปนปจจัยแหงสมาธิ  โคตรภญูาณ  ๑๐ 
            เปนโคตรแหงวิปสสนาญาณ  โคตรภูธรรม  ๑๘ 
            เปนปจจัยแหงวิโมกข  ๓  โคตรภูธรรมมอีาการ ๑๘ 
            นี ้ พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา   พระโยคา-  
            วจรเปนผูฉลาดในโคตรภูญาณ  อันเปนเครื่องหลีก 
            ไปและในโคตรภูญาณ อันเห็นเครื่องออกไป  ยอม 
            ไมหว่ันไหวเพราะทิฏฐิตาง ๆ  ฉะนี้แล.  
            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น   ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในการออกไป  และ 
หลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอก  เปนโคตรภูญาณ.                  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 747 

                             อรรถกถาโคตรภูญาณนิทเทส 
            [๑๓๖-๑๔๐]  พึงทราบวินิจฉัยในโคตรภูญาณนิทเทสดังตอไป 
นี้.  
            บทวา   อภิภุยฺย - ครอบงํา   คือ   ยอมครอบงํา   ยอมกาวลวง. 
            บทวา   พหิทฺธา   สงฺขารนิมิตฺต -  สังขารนิมิตภายนอก   ไดแก 
สังขารนิมิต อันเปนภายนอกจากกุศลขันธอันเปนไปแลวในสันดานของ 
ตน.   จริงอยู   สังขารอันเปนโลกิยะทานกลาววา  เปนนิมิต   เพราะเปน 
เครื่องหมายแหงกิเลสทั้งหลาย,  หรือ เพราะต้ังข้ึนดวยอาการของนิมิต. 
            บทวา   อภิภุยฺยตีติ   โคตรภู -  ชื่อวาโคตรภู    เพราะครอบงํา 
ทานกลาวถึงความเปนโคตรภู   เพราะครอบงําโคตรของปุถุชน. 
            บทวา  ปกฺขนฺทตีติ   โคฺตรภู - ชื่อวาโคตรภู   เพราะอรรถวาแลน 
ไป  คือ  ทานกลาวถึงความเปนโคตรภู      เพราะความเกิดข้ึนแหงโคตร 
พระอริยะ. 
            บทวา  อภิภุยฺยิตฺวา   ปกขฺนฺทตีติ    โคตรภู  - ชื่อวาโคตรภู 
เพราะครอบงําแลวแลนไป    คือ   ทานกลาวยอความท้ังสอง. 
            บทวา  วุฏาตีติ   โคตรภูติ  จ   วิวฏฏตีติ   โคตรภู    จ - 
ชื่อวาโคตรภู     เพราะอรรถวาออกไป   และเพราะอรรถวาหลีกไป   คือ 
ทานกลาวถึงอรรถ   คือ   ความครอบงําโคตรปุถุชนโดยสมควรแกบทวา  
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วุฏฐานะ  -  การออก  วิวฏัฏนะ - การหลีกไปแหงมาติกา.     พึงทราบ 
อรรถวา ชื่อวาโคตรภู  เพราะครอบงําโคตรมีนิวรณเปนตน  แหงโคตรภู 
ดังกลาวแลวดวยสมถะ,   ชื่อวาโคตรภู   เพราะครอบงําโคตรมีความเกิด  
เปนตน  ในสมาบัติวาร   ๖  มีอาทิวา โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย-   
เพ่ือตองการโสดาปตติผลสมาบัติ,    ชื่อวาโคตรภู    เพราะครอบงําโคตร 
มีโสดาบันเปนตน.    
          ในมรรควาร  ๓ มอีาทิวา    สกทาคานิมคฺคปฏิลาภตฺถาย - 
เพ่ือตองการไดสกทาคามิมรรค. 
           อน่ึง  ในบทวา  โคตฺรภู   นี้   มอีรรถวาโคตร   และมีอรรถวา 
พืช.   นัยวาในอัตตนิปกรณ  ทานกลาว   นิพพาน วา โคตฺต - โคตร 
เพราะคุมครองจากอันตรายท้ังปวง      ชื่อวาโคตรภู   เพราะดําเนินไปสู 
นิพพานน้ัน,    แมสมาบัติ  ๘  ก็ชื่อวา   โคตฺต - โคตร    เพราะคุมครอง 
จากอันตรายของโคตรภู,  โคตรนั้นทานกลาววา  โคตรภู  เพราะดําเนิน 
ไปสูโคตร. 
           อาจารยทั้งหลายกลาววา    โคตรภูแหงมรรค  ๔  มีนิพพานเปน 
อารมณ,  โคตรภูแหงผลสมาบัติ  มีสังขารเปนอารมณ  เพราะนอมไป 
ในผลสมาบัติ.   ดังท่ีทานกลาวไวในวิสุทธิมรรควา    จิต  ของพระโย- 
คาวจร  ผูเห็นแจงตามลําดับอันเปนไปแลวน้ัน   ยอมเอิบอ่ิมในนิโรธดวย 
สามารถแหงผลสมาบัติในระหวางโคตรภูญาณมีสังขารเปนอารมณ  ดวย   
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เหตุนั้นแลในมรรควารน้ี    พึงทราบวา  ทานทําจิตท่ี ๑๖ แลวถอืเอาจิต 
ที่   ๖   ในสมาบัติวารแหงบทสังขารนิมิตภายนอกท่ีถือเอาแลว   จึงไมถือ 
เอา.  โดยประการนอกน้ี    พึงถือเอาการถือบทอันเปนมูลเหตุ. 
            [๑๔๑]  ก็อาจารยเหลาอ่ืนกลาววา  การผูกใจครั้งแรกในนิพพาน 
เปนการรวบรวมครั้งแรก   นี้ทานกลาววาโคตรภู.   โคตรภูหมายถึงผลน้ัน 
ไมถูก.  
            ในบทน้ีวา  ปณฺณรส  โคตรภูขธมฺม   กุสลา -โคตรภูธรรม  
เปนกุศล  ๑๕  พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้    ชื่อวาโคตรภูยอมไมสมควร 
แกพระอรหันต    เพราะไมมีนิวรณอันควรครอบงํา     เพราะวิตกวิจาร 
เปนตน   พึงละไดงาย   และเพราะอรรถวาครอบงํา    เพราะเหตุนั้นพึง 
ทราบวาทานทําไวแลวไมกลาวถึง   เพราะโคตรภูเปนอัพยากฤต.   อน่ึง 
พระอรหันตผูเขาผลสมาบัติ   ไมสามารถครอบงําสังขารเขาสมาบัติได 
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   โคตรภูธรรมเปนอัพยากฤตมี   ๓.     แต 
อาจารยบางพวกกลาววา    สมาบัติ  ๘ เปนไปในสวนแหงการแทงตลอด 
ดวยสามารถ  อริยมรรคท่ีทานชี้แจงไวแลวในที่นี้,   เพราะฉะนั้นโคตรภู 
แหง   สมาบัติ  ๘  จึงเปนกุศล.    อน่ึง   พึงทราบแมในสังขารุเปกขาญาณ 
 อยางนั้น. 
            [๑๔๒ ]   พึงทราบอธิบายความในคาถามีอาทิวา  สามิสฺจ   ดัง 
ตอไปนี้.   บรรดาวัฏฏามสิ    โลกามิส   กิเลสามิสทั้งหลาย   โคตรภูญาณ  
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อามิสดวยโลกามิส   เพราะยังมีความอยาก.   นั่นคืออะไร ?  คือ   สมถ-   
โคตรภูญาณ ๘ อยาง.  บทวา   วฏฏามสิ  ในท่ีนี ้ ไดแก  วัฏฏะเปนไป 
ในภูมิ ๓ นั่นเอง.     บทวา  โลกามิส  ไดแก   กามคุณ ๕.    บทวา 
กิเลสามิส   ไดแก   กิเลสทั้งหลายน่ันเอง.   บทวา  นิรามส    ไดแก 
วิปสสนาโคตรภูญาณ  ๑๐  อยาง   เพราะไมมีความอยาก.   จรงิอยู  พระ- 
อริยะท้ังหลายไมทําความอยากในโคตรภู.  ในคัมภีรอาจารยทั้งหลาย 
เขียนไววา   สามิสฺเจ  นั่นไมดีเลย.  
 
            พึงทราบ  ปณิหิตะ   อัปปณิหติะ,  สัญุตตะ  วิสัญุตตะ, 
วุฏฐิตะ   อวฏุฐิตะ   ดังตอไปนี้.  ชื่อวา ปณิหิตะ  คือ  ความปรารถนา 
เพราะต้ังอยูในความใคร.   ชื่อวา อัปปณิหิตะ   เพราะไมมีที่ต้ัง.   ชื่อวา  
สัญุตตะ      เพราะประกอบดวยความอยาก.     ชือ่วา    วิสัญุตตะ 
เพราะไมประกอบดวยความอยาก. 
 
            บทวา   วุฏ ิต     ไดแก   โคตรภูญาณอันเปนวิปสสนาน่ันเอง.  
จริงอยู    โคตรภูญาณนั้น  ชื่อวา วุฏ ิตะ  เพราะตัดความอยาก.   นอก 
นั้นเปน   อวฏุ ิตะ.    อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา   วุฎ ิตะ     เพราะออกไป 
ภายนอก.  พึงทราบวา    แมผลโคตรภูอันเปนสังขารนิมิตภายนอกก็ชื่อวา 
วุฏ ิตะ   เพราะมุงหนาสูนิพพานดวยอัธยาศัยในนิพพาน.   พึงทราบวา  
แมในวาระแหงการครอบงํา   การออก   การหลีกไปในภายหลัง     ก็พึง   
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ทราบวา   ผลโคตรภู   ชือ่วายอมครอบงํา   ยอมออกไป   ยอมหลีกไป 
เพราะมุงสูนิพพาน  ดวยอัธยาศัย. 
            บทวา   ติณฺณ   วิโมกฺขานปจฺจยา - เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓   
ไดแก    สมถโคตรภูเปนปกตูปนิสสยปจจัยแกโลกุตรวิโมกข  ๓,  วิปส- 
สนาโคตรภูเปนอนันตระปจจัย   สมนนัตรปจจัย   และอุปนิสสยปจจัย. 
            บทวา  ปฺา   ยสฺส   ปริจฺจิตา -  พระโยคาวจรอบรมแลว 
ดวยปญญา  คือ  ปญญาอันเปนสวนเบื้องตนอันพระโยคาวจรอบรมแลว 
คือ  สะสมแลว.  
            บทวา   กุสโล  วิวฏเฏ    วฏุาเน  - พระโยคาวจรเปนผูฉลาด  
ในการออกไป  ในการหลีกไป  คือ  เปนผูฉลาด    เปนผูเฉียบแหลมใน 
โคตรภูญาณ  อันไดแก    วิวัฏฎะดวยความไมลุมหลงน่ันแล   หรือเปนผู 
ฉลาด  ดวยญาณอันเปนสวนเบื้องตน. 
           บทวา   นานาทิฏ ิสุ   น  กมฺปติ- ยอมไมหว่ัน  เพราะทิฏฐิ 
ตาง ๆ คือ ไมหว่ันไหวในทิฏฐิมีประการ ๆ ที่ละไดแลว  ดวยสุจเฉท. 
                       จบ  อรรถกถาโคตรภูญาณนิทเทส  
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                               มรรคญาณนิทเทส   
          [๑๔๓]  ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส   ขันธและ 
สังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง  เปนมรรคญาณอยางไร ?   
         ในขณะแหงโสดาปตติมรรค   ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ   เพราะ 
อรรถวาเห็น ยอมออกจากมิจฉาทิฏฐิ  จากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉา- 
ทิฏฐินั้น  จากขันธทั้งหลาย  คืออรูปขันธ  ๔ อันเปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น 
เบญจขันธพรอมดวยรูปอันมีทิฏฐินั้นเปนสมุฏฐาน และวิบากขันธอันจะ  
พึงเกิดข้ึนในอนาคต  และจากสรรพนิมิตภายนอก  เพราะเหตุนั้น   ทาน 
จึงกลาววา   ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลสขันธ   และสังขาร 
นิมิตภายนอกท้ังสอง    เปนมรรคญาณ     ญาณชือ่วาสัมมาสังกัปปะ 
เพราะอรรถวาดําริออก    ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ . . . เปนมรรคญาณ  
ญาณชื่อวาสัมมาวาจา  เพราะอรรถวากําหนดเอา   ยอมออกจากมิจฉา- 
วาจา...เปนมรรคญาณ   ญาณชื่อวาสัมมากัมมันตะ    เพราะอรรถวา 
เปนสมฏุฐานยอมออกจากมิจฉากัมมันตะ . . . เปนมรรคญาณ      ญาณ  
ชื่อวาสัมมาอาชีวะ  เพราะอรรถวาขาวผอง  ยอมออกจากมิจฉาอาชีวะ.... 
เปนมรรคญาณ   ญาณชื่อวาสัมมาวายามะ   เพราะอรรถวาประคองไว 
ยอมออกจากมิจฉาวายามะ...เปนมรรคญาณ        ญาณชื่อวาสัมมาสติ 
เพราะอรรถวาต้ังมั่นยอมออกจากมิจฉาสติ. . .  เปนมรรคญาณ    ญาณ  
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ชื่อวาสัมมาสมาธิ   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน  ยอมออกจากมิจฉาสมาธิ   
จากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น      จากขันธทั้งหลายและจาก 
สรรพนิมิตภายนอก  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในการออกไป 
และหลีกไปจากกิเลส      ขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง       เปน 
มรรคญาณ.  
           [๑๔๔]  ในขณะแหงสกทาคามิมรรค    ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ 
เพราะอรรถวาเห็น  ฯลฯ   ชื่อวาสัมมาสมาธิ   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน 
ยอมออกจากกามราคสังโยชน  ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
สวนหยาบๆ    จากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น      จากขันธ 
ทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก        เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส      ขันธและสังขารนิมิตภาย 
นอกท้ังสอง   เปนมรรคญาณ. 
           [๑๔๕]  ในขณะแหงอนาคามิมรรค  ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ 
เพราะอรรถวาเห็น  ฯลฯ   ชื่อวาสัมมาสมาธิ   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน 
ยอมออกจากกามราคสังโยชน   ปฏิฆสังโยชน  กามราคานุสัย    ปฏิฆา- 
นุสัย   สวนละเอียด  ๆ  ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธิ 
นั้น     จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก      เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส     ขันธและ 
สังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง   เปนมรรคญาณ.  
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            [๑๔๖]ในขณะแหงอรหัตมรรค   ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ เพราะ   
อรรถวาเห็น  ฯลฯ  ชื่อวาสัมมาสมาธิ  เพราะอรรถวาไมไมซาน  ยอม 
ออกจากรูปราคะ    อรูปราคะ    มานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา   มานานุสัย 
ภวราคานุสัย   อวิชชานุสยั   ยอมออกจากเหลากิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉา- 
สมาธินั้น  จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก   เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส      ขันธและ 
สังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง    เปนมรรคญาณ.  
            [๑๔๗]  อริยมรรคสมังคีบุคคล    ยอมเผาสังกิเลส 
                    ที่ยังไมเกิด  ดวยโลกุตรฌานท่ีเกิดแลว  เพราะ  
                    เหตุนั้น    ทานจึงกลาวโลกุตรฌานวาเปนฌาน 
                    บุคคลนั้นยอมไมหว่ันไหว   เพราะทิฏฐิตาง ๆ 
                    เพราะความเปนผูฉลาดในฌานและวิโมกข   ถา 
                    พระโยคาวจรต้ังใจมั่นดีแลว        ยอมเห็นแจง 
                    ฉันใด   ถาเมือ่เห็นแจงก็พึงต้ังใจไวใหมั่นคงดี 
                    ฉันนั้น   สมถะแลวิปสสนาไดมีแลวในขณะ 
                    นั้น     ยอมเปนคูที่มีสวนเสมอกันเปนไปอยู 
                    ความเห็นวาสังขารทั้งหลายเปนทุกข     นิโรธ 
                    เปนสุข    ชื่อวาปญญาท่ีออกจากธรรมทั้งสอง 
                    ยอมถูกตองอมตบท   พระโยคาวจรผูฉลาดใน  
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                 ความเปนตางกัน    และความเปนอันเดียวกัน   
                 แหงวิโมกขเหลาน้ัน   ยอมรูวิโมกขจริยา  ยอม 
                 ไมหว่ันไหวเพราะทิฏฐิตาง ๆ  เพราะความเปน 
                 ผูฉลาดในญาณท้ังสอง   ฉะนี้แล.  
            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ๆ  ชื่อวาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในการออกไปและ 
หลีกไปจากกิเลส   ขันธและสังขารนิมิตภายนอกท้ังสอง  เปนมรรคญาณ. 
 
                              อรรถกถามรรคญาณนิทเทส 
           ๑๔๓]  พึงทราบวินิจฉัยในมรรคญาณนิทเทส     ดังตอไปนี้ 
บทวา    มิจฉฺาทิฏ ิยา    วุฏาติ - ออกจากมิจฉาทิฏฐิ   คือ  ออกจาก 
มิจฉาทิฏฐิ ๖๒  ดวยสมุจเฉทโดยการละทิฏฐานุสัย  คือ ทิฏฐิที่นอนเนื่อง 
อยูในสันดาน. 
          บทวา    ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ -  จากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉา-  
ทิฏฐินั้น  ไดแก   จากกิเลสหลาย ๆ อยางที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐิอันเกิด 
ข้ึน   ดวยสามารถการประกอบกับมิจฉาทิฏฐิ     และดวยอุปนิสัยคือการ 
นอนเน่ืองในมิจฉาทิฏฐิ.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวถึงการละกิเลสอันต้ัง 
อยูในที่เดียวกันกับมิจฉาทิฏฐินั้น.   จริงอยู  การต้ังอยูในที่เดียวกันมี ๒  
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อยาง. คือ  ต้ังอยูในที่เดียวกันดวยเกิดรวมกัน  และต้ังอยูที่เดียวกัน   
ดวยการละ,   ชื่อวา   ตเทกฏา   เพราะอรรถวา    ต้ังอยูในจิตดวงเดียว 
พรอมกับทิฏฐินั้น,   หรือบุคคลคนเดียวตลอดจนละได.     เพราะวาเมื่อ 
ละทิฏฐิไดกิเลสเหลาน้ี   คือ  โลภะ  โมหะ   อุทธัจจะ   อหิริกะ   อโนต- 
ตัปปะ    อันเกิดรวมกันกบัทิฏฐินั้น    ในจิตอันเปนอสังขาริกะ  ๒ ดวง 
สัมปยุตดวยทิฏฐิ,   กิเลสเหลาน้ี   คือ   โลภะ   โมหะ  ถีนะ  อุทธัจจะ   
อหิริกะ   อโนตตัปปะ   อันเกิดรวมกันกับทิฏฐินั้น  ในจิตท่ีเปนสสังขา- 
ริกะ ๒  ดวง   ยอมละไดดวยการต้ังอยูในที่เดียวกันดวยเกิดรวมกัน. 
           เมื่อละกิเลสคือทิฏฐิได   เมื่อบุคคลคนหน่ึงต้ังอยูรวมกันกับทิฏฐิ 
นั้น   กิเลสเหลาน้ี    คือ  โลภะ   โทสะ   โมหะ   มานะ   วิจิกิจฉา   ถีนะ 
อุทธัจจะ   อหิริกะ   อโนตตัปปะ   อันจะเปนเหตุไปสูอบาย    ยอมละได 
ดวยสามารถการต้ังอยูในท่ีเดียวกันดวยเกิดรวมกัน. 
           บทวา   ขนฺเธห ิ ไดแก   ดวยขันธทั้งหลาย  อันเปนไปตามทิฏฐิ 
นั้น,   ดวยอรูปขันธ  ๔  อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันดวยเกิดรวมกัน  และดวย 
การ   อยูในท่ีเดียวกันดวยการละอันเปนไปตามทิฏฐินั้น,     หรือดวย 
ขันธ   ๕  พรอมกับรูปอันมีทิฏฐินั้นเปนสมุฏฐาน,   ดวยวิบากขันธ   อัน 
เกิดข้ึนในอนาคต  เพราะกิเลสมีมิจฉาทิฏฐิเปนตนเปนปจจัย. 
          บทวา  พหิทฺธา  จ  สพพนิมิตฺเตหิ - จากสรรพนิมิตภายนอก 
ไดแก  จากสังขารนิมิตท้ังปวง  อันเปนภายนอกจากกองกิเลสตามที่กลาว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 757 

แลว. 
            บทวา   มิจฺฉาสงฺกปฺปา   วุฏาติ -  ออกจากมิจฉาสังกัปปะ  คือ 
ออกจากมิจฉาสังกัปปะในจิต  ๕  ดวง   คือ  ในจิต  ๔  ดวง   อันสัมปยุต 
ดวยทิฏฐิ    และในจิตสหรคตดวยวิจิกิจฉาอันจะพึงละไดดวยโสดาปตติ- 
มรรค   และในอกุศลจิตท่ีเหลืออันเปนเหตุไปสูอบาย.    
            บทวา    มิจฺฉาวาจาย    วุฏาติ -  ออกจากมิจฉาวาจา   ไดแก 
ออกจากมุสาวาทและจากปสุณวาจา   ผรุสวาจา   สมัผัปปลาปะ   อันเปน 
เหตุไปสูอบาย. 
            บทวา  มิจฺฉากกมมฺนฺตา  วุฏาติ - ออกจากมิจฉากัมมันตะ  ได 
แก   ออกจากปาณาติบาต   อทินนาทาน    และมิจฉาจาร. 
            บทวา   มิจฺฉาอาชีวา   วฏุาติ -  ออกจากมิจฉาอาชีวะ   ไดแก 
 
โกหก  หลอกลวง   ทายลักษณะ   เลนกล   ปรารถนาลาภโดยลาภ,    อีก 
อยางหน่ึง  ออกจากกายกรรม   วจีกรรม   แม ๗ อยาง มีอาชีวะเปนเหตุ. 
พึงทราบการออกจากมิจฉาวายามะ    มิจฉาสติ    มิจฉาสมาธิ  โดยนัย 
กลาวแลวในการออกจากมิจฉาสังกัปปะ. 
            อน่ึง  บทวา  มิจฉฺาสติ  ไดแก   เพียงอกุศลจิตตุปบาทเทานั้น 
อันเกิดดวยอาการตรงกันขามกับสติ.  
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            พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงมรรคเบื้องสูง   ดังตอไปนี้.   องค 
ของมรรค  ๘  มีอาทิวา  ทสิสนฏเน  สมมฺาทิฏ ิ  ชื่อวาสัมมาทิฏฐิ 
เพราะอรรถวาเห็น  ยอมไดเหมือนอยางไดในปฐมมรรคอันเกิดในปฐม- 
ฌาน.    
            ในบทเหลาน้ันมีอธิบายดังน้ี      สัมมาทิฏฐิในปฐมมรรค  ยอมละ   
มิจฉาทิฏฐิ  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา   สัมมาทิฏฐ.ิ     แมสัมมาสังกัปปะ 
เปนตน   ก็พึงทราบโดยอรรถ  คือ  การละมิจฉาสังกัปปะเปนตน.   เมื่อ 
เปนอยางนั้นเพราะละทิฏฐิ ๖๒  ไดในปฐมมรรคน่ันเอง    จึงไมมีทิฏฐิที่ 
ควรละดวยมรรค  ๓  เบื้องสูง 
            ในทฏิฐิเหลาน้ันชื่อวา   สมัมาทิฏฐิ   เปนอยางไร ?    เหมือน 
ยาพิษมีอยู  หรือ จงอยามี  ยาวิเศษทานก็คงเรียกวา อคโท  อยูนั่นเอง 
ฉันใด,   มิจฉาทิฏฐิมิอยู  หรือ จงอยามี   นี้ก็ชื่อวาสัมมาทิฏฐิฉันนั้นนั่น 
แล.      นี้เปนเพียงชื่อตางกันเทาน้ัน,     แตความไมมีกิจแหงสัมมาทิฏฐิ 
ยอมถึงไดใน ๓ มรรคเบื้องสูง,    องคมรรคก็ไมบริบูรณ. 
            เพราะฉะนั้น   พึงทําสัมมาทิฏฐิพรอมดวยกิจ.    องคมรรคจึงจะ 
บริบูรณ.    พึงแสดงสัมมาทิฏฐิในที่นี้พรอมดวยกิจ   โดยกําหนดตามมี 
ตามได.  มานะอยางหน่ึง  อันฆาดวยมรรคที่ ๓ เบือ้งสูงยังมีอยู,   มานะ 
นั้นต้ังอยูในฐานะของทิฏฐิ,    ทิฏฐินี้ยอมละมานะน้ันได   เพราะเหตุ 
นั้นจึงชื่อวา  สัมมาทิฏฐ.ิ  
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           จริงอยู   สัมมาทิฏฐิยอมละมิจฉาทิฏฐิไดในโสดาปตติมรรค.   แต 
มานะฆาดวยสกทาคามิมรรคมีอยูแกพระโสดาบัน.      ทิฏฐินัน้ยอมละ 
มานะน้ันได  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา  สัมมาทิฏฐ.ิ  ความดําริเกิดพรอม 
กับอกุศลจิต ๗  ดวง  มีอยูแกจิตดวงนั้น.   ความวุนวายทางองคของวาจา   
ยอมมีอยูดวยจิตเหลาน้ัน,     ความวุนวายทางองคของกายมีอยู.      การ 
บริโภคปจจัยมีอยู,  ความพยายามเกิดรวมกันมีอยู,   ความเปนผูไมมีสติ 
มีอยู.   ความท่ีจิตมีอารมณเดียวเกิดรวมกันมีอยู,   เหลาน้ีชื่อวา  มิจฉา- 
สังกัปปะ   เปนตน.  
 
          พึงทราบวา   สัมมาสังกัปปะ   เปนตน ในสกทามิมรรค  ชื่อวา 
สัมมาสังกัปปะ   เพราะละ  มิจฉาสังกัปปะ    เหลาน้ันเสียได.  องค ๘ 
พรอมดวยกิจยอมมีไดในสกทาคามิมรรคดวยอาการอยางนี้.   มานะท่ีฆา 
ไดดวยอนาคามิมรรคยอมมีแกพระสกทาคามี,     มานะน้ันยอมต้ังอยูใน 
ฐานะแหงทิฏฐิ.      สังกัปปะเปนตนเกิดรวมกันกบัจิต  ๗ ดวง   มีอยูแก 
พระสกทาคามีนั้น. 
 
           พึงทราบความท่ีองค ๘    พรอมดวยกิจมีอยู   ในอนาคามิมรรค 
ดวยการละจิตเหลาน้ัน.   มานะท่ีฆาดวยอรหัตมรรค   ยอมมีอยูแกพระ- 
อนาคามี,  มานะน้ันต้ังอยูในฐานะแหงทิฏฐิ.     สังกัปปะเปนตน   เกิด 
รวมกันกับอกุศลจิต ๕ ดวงเหลาน้ันยอมมีแกมานะน้ัน.        พึงทราบ  
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ความท่ีองค  ๘  พรอมดวยกิจในอรหัตมรรค   ดวยการละอกุศลจิตเหลา 
นั้น. 
            [๑๔๔]  บทวา  โอฬาริกา    คือ   เปนสวนหยาบ   เพราะความ 
เปนปจจัยแหงการกาวลวง   กายทวาร   และวจีทวาร.  
            บทวา    กามราคสฺโชนา   คือ   สังโยชนกลาวคือความยินดี  
ในเมถุน.    เพราะกามราคะน้ันยอมประกอบสัตวไวในกามภพ   เพราะ 
เหตุนั้นทานจึงกลาว  สัญโญชนะ.   
            บทวา ปฏิฆสฺโชนา   ไดแก   สังโยชน  คือ  พยาบาท  เพราะ 
พยาบาทน้ัน    ยอมเบียดเบียนอารมณ     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
ปฏิฆะ.   สังโยชนเหลาน้ันยอมนอนเนื่องอยูในสันดาน     ดวยอรรถวา 
รุนแรง   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  อนุสยา. 
            [๑๔๕]  บทวา  อณุสหคตา   ไดแก   สวนละเอียดๆ.   สหคต  
ศัพท    ในบทน้ีลงในความเปนอยางน้ัน.   จริงอยู  กามราคะและพยาบาท 
ของพระสกทาคามี    มีเปนดวนนอยดวยเหตุ  ๒ ประการ  คือ  เพราะ 
เกิดนอย   และเพราะครอบงําไวในที่นี้นอย.   กิเลสท้ังหลายยอมไมเกิด 
ข้ึนบอยๆ เหมือนกิเลสของพาลปุถุชน,   ยอมเกิดเปนบางครั้งบางคราว. 
เมื่อเกิดยอมไมเกิดย่ํายี     ซานไปปกปดทําใหมืดมิดเหมือนของคนพาล.  
แตเกิดข้ึนออน ๆ มีอาการเบาบางเพราะละไดดวยมรรค  ๒,  ไมสามารถ 
ใหถึงการกาวลวงไปได.  ละกิเลสเบาบาง  ไดดวยอนาคามิมรรค.   
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            [๑๔๖]บทวา   รปูราคา    ไดแก   ความพอใจยินดีในรูปภพ, 
บทวา   อรูปราคา   ความพอใจยินดีใจในอรูปภพ.  บทวา  มานา    ไดแก   
 มีลักษณะยกตน.  บทวา  อุทฺธจฺจา - มีลักษณะไมสงบ.  
            บทวา  อวิชฺชาย - มีลักษณะบอด.  บทวา  ภวราคานุสยา  ได 
แก  นอนเน่ืองอยูในภวราคะอันเปนไปดวยรูปราคะและอรูปราคะ. 
            [๑๔๗]บัดนี้    พระสารีบุตรเมื่อจะพรรณนาถึงมรรคญาณ    จึง 
กลาวบทมีอาทิวา   อชาต   ฌาเปติ    ดงัน้ี. 
            ในบทน้ัน   หลายบทวา   อชาต  ฌาเปติ  ชาเตน,   ฌาน  เตน 
ปวุจฺจติ - ยอมเผากิเลสที่ยังไมเกิด  ดวยโลกุตรฌานท่ีเกิดแลว   เพราะ 
เหตุนั้นทานจงกลาววาเปนฌาน    ความวา    สมังคีบุคคลยอมเผา  คือ 
ทําลาย    ตัดกิเลสนั้น ๆ ที่ยังไมเกิด    ดวยโลกุตระน้ัน ๆ อันปรากฏ 
ในสันดานของตน,  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวโลกุตระนั้นวาเปนฌาน.  
            บทวา   ฌานวิโมกเข    กุสลตา  - เพราะความเปนผูฉลาดใน 
ฌานและวิโมกข    ความวา    สมังคีบุคคลยอมไมหว่ันไหวในทิฏฐิตาง ๆ 
ที่ละไดแลวดวยปฐมมรรค     เพราะความเปนผูฉลาดในฌานมีวิตกเปน 
ตน   อันสัมปยุตดวยอริยมรรคนั้น     และในอริยมรรคอันไดแกวิโมกข 
ดวยความไมลุมหลง.   ชือ่วาฌานมี  ๒ อยาง  คือ  อารัมมณูปนิชฌาน ๑ 
ลักขณูปนิชฌาน  ๑.  ฌานมีโลกิยปฐมฌานเปนตน ชื่อวา ฌาน เพราะ 
อรรถวาเขาไปเพงอารมณมีกสิณเปนตน.   วิปสสนาสังขาร  ชื่อวา  ฌาน  
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เพราะอรรถวาเขาไปเพงลักษณะอันเปนสภาวสามัญ.    โลกุตระ   ชื่อวา 
ฌาน   เพราะอรรถวาเขาไปเพงลักษณะท่ีจริงแทในนิพพาน.    แตในที่  
นี้ทานกลาวถึงฌานท่ัวไป    แมดวยโคตรภูวา   ฌาน    เพราะอรรถวาไม 
แตะตองสภาพอันเปนลักขณูปนิชฌาน  แลวเผากิเลสโดยไมทัว่ไป.   อน่ึง 
ในที่นี้สภาพแหงวิโมกข   เปนสภาพนอมไปดวยดี   ในอารมณ คือ  นิพ- 
พาน   และสภาพอันพนดวยดีจากกิเลสท้ังหลาย.  
           บทวา   สมาหิตฺวา   ยถา  เจ  ปสฺสติ -  ถาพระโยคาวจรต้ัง   
ใจม่ันดีแลว   ยอมเห็นแจงฉันใด   ความวา  พระโยคาวจรทําความต้ังจิต 
มั่นกอนดวยสมาธิอยางใดอยางหน่ึง  บรรดาอัปปนาสมาธิ   อุปจารสมาธิ 
และขณิกสมาธิ   แลวเห็นแจงในภายหลัง.  เจ   ศัพท   เปนสมุจจยัตถะ 
-  มีอรรถวารวบรวม   ยอมรวบรวมวิปสสนา. 
          บทวา   วิปสฺสมาโน  ตถา  เจ  สมาทเย  -  ถาเมื่อเห็นแจง 
ก็พึงต้ังใจไวใหมั่นคงฉันนั้น  ความวา   ชื่อวาวิปสสนานี้   เปนวิปสสนา 
เศราหมอง   ไมมีความพอใจ,    อน่ึง   ชื่อวาสมถะเปนสมถะที่ละเอียด 
ความพอใจ,     เพราะฉะน้ันพระโยคาวจรเมื่อเห็นแจง    พึงต้ังจิตอัน 
เศราหมองดวยวิปสสนาน้ัน  เพ่ือความเยื่อใย.   อธิบายวา  พระโยคา  
เมื่อเห็นแจงเขาสมาธิอีก  แลวพึงทําการต้ังใจเหมือนอยางกระทําวิปสส- 
นา.  เจ  ศัพทในที่นี้ยอมรวบรวมการตั้งม่ันไว.    เจ   อักษรทานทําดวย 
การเปนไปตามคาถาประพันธ,    แตความก็คือ จ   อักษรน่ันเอง.           
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         บทวา  วิปสฺสนาจ  สมโถ   ตทา  อห ุ -  สมถะและวิปสสนา   
ไดมีแลวในขณะน้ัน   ความวา   เพราะเมื่อสมถะและวิปสสนาเปนธรรม 
คูกัน  ความปรากฏแหงอริยมรรคยอมมี,    ฉะน้ัน   การประกอบธรรม 
ทั้ง ๒ นั้น  ในกาลใดยอมมีเพราะสามารถยังอริยมรรคใหเกิดข้ึน, ใน 
กาลน้ันจะวิปสสนาและสมถะไดมีแลว,    สมถะและวิปสสนา ชื่อวาเกิดแลว. 
อน่ึง  สมถะและวิปสสนานั้นยอมเปนคูที่มีสวนเสมอกันเปนไปอยู    ชื่อวา 
สมานภาคา   เพราะอรรถวาสมถะและวิปสสนามีสวนเสมอกัน   ชื่อวา  
ยุคนัทธา    เพราะดุจเทียมคูกัน,     อธิบายวา   มีธุระเสมอกัน    มีกําลัง  
เสมอกัน   ดวยอรรถวาไมกาวลวงกันและกัน.    สวนความพิสดารของ 
บทนั้นจักมีแจงใน   ยุคนัทธกถา. 
         หลายบทวา  ทุกฺขา    สงฺขารา,  สุโข   นิโรโธติ   ทสฺสน, 
ทุภโต   วุฏ ิตา  ปฺา   ผสฺเสติ  อมต   ปท - ความเห็นวาสังขาร 
ทั้งหลายเปนทุกข   นโิรธเปนสุข    ชื่อวาปญญาท่ีออกจากธรรมท้ังสอง 
ยอมถูกตองอมตบท   ความวา    สังขารท้ังหลายเปนทุกข     นิโรธ   คือ 
นิพพานเปนสุข  เพราะเหตุนั้นการเห็นนิพพาน  อริยมรรคญาณของผู 
ปฏิบัติ  ชื่อวาปญญาออกจากธรรมท้ัง  ๒  นั้น.  ปญญาน้ันนั่นแล  ยอม 
ถูกตอง  คือ  ยอมไดอมตบท  คือ  นิพพาน  ดวยถกูตองอารมณ.  นิพพาน 
ชื่อวา   อมต  เพราะเปนเชนกับอมตะดวยอรรถวาไมเดือดรอน.   ชื่อวา 
อมต   เพราะนิพพานน้ันไมมีความตาย  ความเส่ือม,   ทานกลาววา ปท  
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เพราะอรรถวายอมปฏิบัติดวยปฏิปทาใหญ     ดวยความอุตสาหะใหญต้ัง  
แตสวนเบื้องตน.   
          บทวา  วิโมกฺขจริย    ชานาติ - ยอมรูวิโมกขจริยา  คือรูความ 
เปนไปแหงวิโมกข  ดวยความไมลุมหลง,   ยอมรูดวยการพิจารณา.   พึง 
ทราบวิโมกขจริยาอันมาแลวในวิโมกขกถาขางหนาวา      อริยมรรค ๔  
เปนทุภโตวุฏฐานวิโมกข,  วิโมกข  ๔  ออกแตทุภโต  คือธรรม    ๔ 
วิโมกข  ๔  อนุโลม  แตทุภโตวิโมกข,   วิโมกข  ๔  สงบจากทุภโต-  
วุฏฐานวิโมกข  ความพิสดารของวิโมกขเหลาน้ันมาแลวในวิโมกขกถา๑ 

นั่นเอง. 
           บทวา   นานตฺเตกตฺถ  โกวิโท - พระโยคาวจรผูฉลาดในความ 
เปนตางกันและความเปนอันเดียวกัน   คือ  เปนผูฉลาดในความตางและ 
ความเปนอันเดียวกันของวิโมกขเหลาน้ัน.   พึงทราบความเปนอันเดียว 
กันแหงวิโมกขเหลาน้ัน      ดวยสามารถแหงวิโมกข   คือ   การออกจาก 
ธรรมทั้ง  ๒  อยาง,     ความตางกัน  ดวยสามารถอริยมรรค  ๔,    หรือ 
ความตางกันดวยปรารถนาแหงอนุปสนาของอริยมรรค  แมอยางหน่ึง  ๆ, 
ความเปนอันเดียวกัน  ดวยความเปนอริยมรรค. 
๑. ขุ. ปุ. ๓๑/๔๗๐ - ๔๘๓.  
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          บทวา   ทวินฺน    าณาน   กุสลตา - ความเปนผูฉลาดในญาณ 
ทั้ง  ๒ ไดแก   ความเปนผูฉลาดในญาณท้ัง ๒ เหลาน้ี    คือ   ทัสนะและ 
ภาวนา.    
           บทวา   ทสฺสน ไดแก  โสดาปตติมรรค.   เพราะวา  โสดาปตติ- 
มรรคนั้นทานกลาววา   ทสฺสน  -  ทสันะ    เพราะเห็นนิพพานกอน.  
สวนโคตรภูญาณ   ยอมเห็นนิพพานกอนกวาก็จริง,      ถึงดังน้ันทานไม 
เรียกวาทัสนะ - เห็น   เพราะไมมีการละกิเลสที่ควรทํา  เหมือนอยางวา 
บุรุษผูมาสูสํานักของพระราชาดวยกิจอยางใดอยางหน่ึง      แมเห็นพระ- 
ราชาผูประทับบนคอชางเสด็จมาตามถนนแตที่ไกลเทียว    ถูกเขาถามวา 
ทานเฝาพระราชาแลวหรือ     แมเห็นแลวก็กลาววา   ขาพเจายังมิไดเฝา 
เพราะความท่ีกิจอันบุคคลพึงกระทําตนยังมิไดกระทําฉะน้ัน.      จริงอยู 
โคตรภูญาณนั้นต้ังอยูในท่ีอาวัชชนะ     คือการนึกถึงมรรค. 
          บทวา   ภาวนา   ไดแก   มรรค ๓ ที่เหลือ.    เพราะมรรค ๓ ที ่
เหลือน้ันยอมเกิดข้ึน   ดวยสามารถภาวนในธรรมที่เห็นแลวดวยปฐม- 
มรรคนั่นเอง,     ไมเห็นอะไร ๆ ที่ไมเคยเห็น,   ฉะนั้นทานจึงกลาววา 
ทสฺสน.    แตภายหลังทานไมกลาววา  ทวินฺน   าณฺน  -  แหงญาณ 
๒   อยาง  เพราะภาวนามรรคยังไมเสร็จ   แลวกลาววา    ฌานวิโมกฺเข 
กุสลตา - ความเปนผูฉลาดในฌานและวิโมกข      หมายถึงผูไดโสดา- 
ปตติมรรค   สกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรค,    แตพึงทราบวา   ทาน  
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กลาววา   ทวินฺน   าณาน    กุสลตา - ความเปนผูฉลาดในญาณ ๒ 
อยาง   เพราะภาวนามรรคของผูไดอรหัตมรรคเสร็จแลว.    
                         จบ  อรรถกถามรรคญาณนิทเทส 
 
                                   ผลญาณนิทเทส 
           [๑๔๘]  ปญญาในการระงับปโยคะ    เปนผลญาณอยางไร ? 
          ในขณะแหงโสดาปตติมรรค   ญาณช่ือสัมมาทิฏฐ  เพราะอรรถ   
วาเห็น   ยอมออกจากมิจฉาทิฏฐิ   ยอมออกจากเหลากิเลสอันเปนไปตาม 
มิจฉาทิฏฐินั้น   จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก    สัมมา- 
ทิฏฐิยอมเกิดข้ึน   เพราะเปนคุณชาติระงับปโยคะท่ีออกน้ัน    การระงับ  
ปโยคะนั้นเปนผลของมรรค    ญาณชื่อวาสัมมาสังกัปปะ   เพราะอรรถ  
วาดําริออก   ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ . . . ชื่อวาสัมมาวาจา    เพราะ 
อรรถวากําหนดเอา   ยอมออกจากมิจฉาวาจา ...ชือ่วาสัมมากัมมันตะ 
เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน   ยอมออกจากมิจฉากัมมันตะ . . .ชื่อวาสัม- 
มาอาชีวะ   เพราะอรรถวาขาวผอง   ยอมออกจากมิจฉาอาชีวะ . . .ชื่อวา 
สัมมาวายามะ  เพราะอรรถวาประคองไว  ยอมออกจากมิจฉาวายามะ. . . 
ชื่อวาสัมมาสติ   เพราะอรรถวาต้ังมั่น  ยอมออกจากมิจฉาสติ  . . . ชื่อวา  
สัมมาสมาธ ิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน  ยอมออกจากมิจฉาสมาธิ  ออกจาก   
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เหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น     จากขันธทั้งหลาย     และจาก 
สรรพนิมิตภายนอก   สัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน   เพราะเปนคุณชาติระงับ 
ปโยคะที่ออกนั้น   การระงับปโยคะน้ันเปนผลของมรรค.   
          [๑๔๗]   ในขณะแหงสกทาคามิมรรค    ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ 
เพราะอรรถวาเห็น  ฯลฯ   ชื่อวาสัมมาสมาธิ   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน  
ยอมออกจากกามราคสังโยชน   ปฏิฆสังโยชน   กามราคานุสัย   ปฏิฆา- 
นุสัย   สวนหยาบ ๆ  ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น 
จากขันธทั้งหลายและจากาสรรพนิมิตภายนอก     สัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน 
เพราะเปนคุณชาติระงับปโยคะท่ีออกนั้น     การระงับปโยคะน้ันเปนผล 
ของมรรค. 
           [๑๕๐]  ในขณะแหงอนาคามิมรรค      ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ 
เพราะอรรถวาเห็น  ฯลฯ   ชื่อวาสัมมาสมาธิ   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน 
ยอมออกจากกามราคะสังโยชน    ปฏฆิสังโยชน    กามราคานุสัย    สวน 
ละเอียด ๆ   ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น    จาก 
ขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก        สมัมาสมาธิยอมเกิดข้ึน 
เพราะเปนคุณชาติระงับปโยคะท่ีออกนั้น       การระงับปโยคะที่ออกน้ัน 
เปนผลของมรรค. 
             [๑๕๐]  ในขณะแหงอรหัตมรรค  ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ  เพราะ 
อรรถวาเห็น  ฯลฯ  ชื่อวาสัมมาสมาธิ   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน   ยอม  
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ออกจากรูปราคะ   อรูปราคะ    มานะ    อุทธัจจะ   ถีนมิทธะ   อวิชชา 
ภวราคานุสัย   มานานุสัย   อวิชชานุสัย    ยอมออกจากเหลากิเลสท่ีเปน 
ไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น       จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก 
สัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน       เพราะเปนคุณชาติระงับปโยคะที่ออกไปน้ัน 
การระงับปโยคะที่ออกน้ันเปนผลของมรรค.  
          ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น   ชื่อวาปญญา   เพราะ 
อรรถรูวาชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาในการระงับปโยคะ    
ที่ออกน้ัน  เปนผลญาณ. 
 
                            ๑๒. อรรถกถาผลญาณนิทเทส 
          ๑๔๘ - ๑๕๑]    พึงทราบวินิจฉัยในผลญาณนิทเทสดังตอไปนี้. 
บทวา   ตปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทธตฺตา - เปนคุณชาติระงับปโยคะท่ีออก  
นั้น     ความวา     เพราะความท่ีปโยคะที่ออกท้ังภายในและภายนอกน้ัน 
เปนคุณชาติระงับแลว.   จริงอยู    มรรค   ชื่อวา   ยอมทําปโยคะท่ีออก 
จากท้ังสอง   ทั้งภายในและภายนอก   ดวยการละกิเลสในขณะของตน. 
การระงับอันเปนปโยคะท่ีออกจากท้ังสอง   ทั้งภายในและภายนอก  แหง  
มรรคเปนอันชื่อวาสงบแลว   เพราะละกิเลสไดในขณะแหงผล. 
          บทวา    อุปฺปชฺชติ -  ยอมเกิดข้ึน     ความวาญาณยอมเกิดข้ึน 
ครั้งเดียว    หรือ  ๒  ครัง้   ในลําดับแหงมรรค.     แตเกิดข้ึนหลายครั้ง   
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ในกาลแหงผลสมาบัติ,  ยอมเกิดแกผูออกจากนิโรธ  ๒  ครั้ง,    ญาณแม 
ทั้งหมดยอมเกิดข้ึน  เพราะเปนคุณชาติระงับปโยคะที่ออกน้ัน. 
          บทวา   มคฺคสฺเสต  - ผล - การระงับปโยคะน้ันเปนผลของมรรค 
คือ  ทานเพงถึงผล   จึงทําใหเปนนปุงสกลิงค   แมในขณะแหงสกทาคา- 
มรรคเปนตน    ก็พึงทราบการประกอบการออกดวยอํานาจองคแหง    
มรรคองคหนึ่ง  ๆ   นั่นแหละ.  
                            จบ  อรรถกถาผลญาณนิทเทส 
 
                                วมิุตติญาณนิทเทส 
           [๑๕๒]   ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้น  ๆ อันอริยมรรค 
นั้น ๆ  ตัดเสียแลว   เปนวิมุตติญาณอยางไร ? 
           อุปกิเลสแหงจิตของตน   คือ   สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สีลัพพต- 
ปรามาส    ทฏิฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   เปนกิเลสอันโสดาปตติมรรคตัด 
ขาดดีแลว  จิตที่หลุดพนจากอุปกิเลส ๕ ประการนี้   พรอมดวยปริยุฏฐาน 
กิเลส     เปนอันพนแลวดวยดี.   ชื่อวาญาณ     เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น 
ชื่อวาปญญา   เพราะอรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญา 
ในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้น ๆ      อันอริยมรรคนั้น ๆ   ตัดเสียแลว 
เปนวิมุตติญาณ.  
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                           ๑๓.  อรรพกถาวิมุตติญาณนิทเทส   
            [๑๕๒]   พึงทราบวินิจฉัยในวิมุตติญาณนิทเทสดังตอไปนี้. 
            บทวา  สกฺกายทิฏ ิ  -  ความเห็นวาเปนตัวตน  มีวิเคราะหวา 
ชื่อวา   สกฺกายทิฏ ิ   เพราะอรรถวาความเห็นในกาย  กลาวคือ  ขันธ- 
ปญจกอันมีอยู   หรือในกายนั้นอันมีอยูเอง.  
            บทวา  วิจิกิจฺฉา - ความไมแนใจ   มีวิเคราะหวา ชื่อวา  วิจิกิจฺฉา 
เพราะอรรถวาปราศจากความแนใจ     หรือ    เมื่อคนหาสภาวธรรมเปน 
เหตุยากลําบาก. 
            บทวา     สีลพฺพตปรามาโส -  ความลูบคลําศีลและพรต     ม ี
วิเคราะหวา     เปนผูถือม่ันยึดมั่นวา     ความหมดมีดวยศีลดวยพรต. 
ชื่อวา   สีลพฺพตปรามาโส   เพราะอรรถวาผูถือมั่นยึดมั่นนั้น   ละเลย 
สภาวธรรมลูบคลําแตสิ่งอ่ืน.    เมื่อทิฏฐิแมมีอยูทั้งสองอยาง  ทานก็ยัง 
กลาวถึงสักกายทิฏฐิ เพ่ือแสดงถึงการละทิฏฐิทั้งหมด ดวยการละสักกาย- 
ทิฏฐิ   มีวัตถ ุ  ๒๐ อยางอันเปนปรกติ    โดยยืดถือสักกายทิฏฐิตามปรกติ  
เวนการคาดคะเน   และการอางผูอ่ืน.   สวนสีลัพพตปรามาส   พึงทราบ 
วา        ทานกลาวไวตางหากเพ่ือแสดงถึงมิจฉาปฏิปทาของคนท้ังหลายผู 
ปฏิบัติดวยคิดวา   เราปฏบิัติปฏิปทาบริสุทธิ์.   ทานกลาวถึงทิฏฐานุสัย. 
ความเห็นผิดอันนอนอยูในสันดาน      วิจิกิจฉานุสัย - ความลังเลใจอัน 
นอนอยูในสันดาน   เพ่ือแสดงถึงการละดวยละอนุสัย   แม ๓ อยางนั่น  
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แหละ.    มใิชเพราะกิเลสตางกัน.     บทวา     อุปกฺกิเลสา - อุปกิเลส    
ทั้งหลาย   มวิีเคราะหวา  ชื่อวา  กิเลสา  เพราะอรรถวาทาใหเศราหมอง 
ทําใหเดือดรอน   ทําใหลาํบาก.   ชื่อวา   อุปกฺกิเลสา    เพราะอรรถวา 
เปนกิเลสรายมีกําลังแรง.  
        บทวา  สมฺมา  สมุจฉฺินฺนา   โหนติฺ - เปนกิเลสอันพระโสดา 
ปตติมรรคตัดขาดดีแลว     คือ    ตัดขาดวยดี    เพราะ ดับไมเกิดข้ึนอีก 
ดวยสมุจเฉทประหาณ. 
        บทวา    สปริยุฏาเนหิ - พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส    ไดแก 
กิเลสครอบงํา    มีวิเคราะหวา    กิเลสทั้งหลาย    ชือ่วา     ปริยฎุาน 
เพราะอรรถวาหุมหอจิตเกิดข้ึน.    บทนี้เปนชื่อของกิเลสทั้งหลาย  อัน 
เนื่องดวยความประพฤติ.    ชื่อวา    สปริยุฏาน   เพราะอรรถวาพรอม 
ดวยปริยุฏฐานกิเลส    คือ   อุปกิเลสอันนอนอยูในสันดาน. 
       บทวา  จตฺิต    วมิุตฺต    โหติ -    จิตเปนอันพนแลว    ความวา 
จิตเปนไปดวยอํานาจแหงสันตติ    เพราะกิเลสเหลานั้นทําใหเกิดในที่ไม 
สมควร   ชื่อวา   เปนอันพนแลวจากกิเลสนั้น.   จิตน้ันนั่นแล   ชื่อวา 
สุวิมุตฺต   เพราะพนแลวดวยดี. 
          บทวา   ตวิมุตฺติญาตฏเน   คือ   เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น 
                         จบ  อรรถกถาวิมุตติญาณนิทเทส  
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                                  ปจจเวกขณญาณนิทเทส  
       [๕๓]   อุปกิเลสแหงจิตของตน  คือ  การมราคสังโยชน  ปฏิฆ- 
สังโยชน   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    สวนหยาบ ๆ  เปนกิเลสอันสก. 
ทาคามิมรรคตัดขาดดีแลว        จิตท่ีหลดุพนจากอุปกิเลส  ๔ ประการนี้ 
พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส   เปนอันพนแลวดวยดี  ชื่อวาญาณ   เพราะ 
อรรถวารูวิมตุตินั้น   ชื่อวาปญญา   เพราะอรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้น ๆ อันอริยมรรค 
นั้น ๆ ตัดเสียแลว   เปนวิมุตติญาณ.  
           [ ๑๕๔ ]   อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ กามราคสังโยชน  ปฏิฆ- 
สังโยชน   กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   สวนละเอียดๆ   เปนกิเลสอัน 
อนาคามิมรรคตัดขาดดีแลว      จิตท่ีหลุดพนจากอุปกิเลส   ๔ประการน้ี  
พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส    เปนอันพนแลวดวยดี.  ชื่อวาญาณ   เพราะ 
อรรถวารูวิมตุตินั้น   ชื่อวาปญญา   เพราะอรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้น    
ทานจึงกลาววา   ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ อันอริยมรรค  
นั้นๆ ตัดเสียแลว   เปนวิมุตติญาณ.                                             
          [๑๕๕ ]   อุปกิเลสแหงจิตของตน   คือ   รปูราคะ     อรปูราคะ 
มานะ   อุทธัจจะ  อวิชชา   มานานุสัย   ภวราคานุสัย   อวิชชานสุัยเปน 
กิเลสอันอรหัตมรรคตัดขาดดีแลว จิตท่ีหลุดพนจากอุปกิเลส  ๘ ประการ  
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นี้   พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส  เปนอันพนแลวดวย ชื่อวาญาณ เพราะ 
อรรถวารูวิมตุตินั้น   ชื่อวาปญญา   เพราะอรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้น ๆ   อันอริยมรรค 
นั้นๆ ตัดเสียแลว   เปนวิมุตติญาณ.    
           [๑๕๖]   ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมท่ีเขามาประชุมใน 
ขณะนั้น  เปนปจเวกขณญาณอยางไร  ? 
          ในขณะแหงโสดาปตติมรรค   ญาณช่ือวาสัมมาทิฏฐ ิ  เพราะ 
อรรถวาเห็น    ชื่อวาสัมมาสังกัปปะ   เพราะอรรถวาดําริออก   ชือ่วา 
สัมมาวาจา  เพราะอรรถวากําหนดเอา   ชื่อวาสัมมากัมมันตะ  เพราะ 
อรรถวาเปนสมุฏฐาน     ชื่อวาสัมมาอาชีวะ     เพราะอรรถวาขาวผอง 
ชื่อวาสัมมาวายามะ เพราะอรรถวาประคองไว ชื่อวาสัมมาสติ เพราะ 
อรรถวาต้ังมั่น   ชื่อวาสัมมาสมาธิ   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน   ชื่อวา 
สติสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาต้ังมั่น  ชื่อวาธรรมวจิยสัมโพชฌงค 
เพราะอรรถวาเลือกเฟน   ชื่อวาวีริยสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาประ-  
คองไว     ชือ่วาปติสัมโพชฌงค    เพราะอรรถวาแผซานไป    ชื่อวา  
ปสสัทธิสัมโพชฌงค    เพราะอรรถวาสงบระงับ    ชื่อวาสมาธิสัม- 
โพชฌงค     เพราะอรรถวาไมฟุงซาน   ชื่อวาอุเบขาสัมโพชฌงค 
เพราะอรรถวาพิจารณาหาทาง      ชื่อวาสัทธาพละ       เพราะอรรถวา 
ไมหว่ันไหว    เพราะความไมมีศรัทธา   ชื่อวาวีริยพละ  เพราะอรรถวา  
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ไมหว่ันไหวเพราะความเกียจคราน     ชื่อวาสติพละ.      เพราะอรรถวา 
ไมหว่ันไหวเพราะความประมาท     ชือ่วาสมาธิพละ     เพราะอรรถวา 
ไมหว่ันไหวเพราะความฟุงซาน     ชื่อวาปญญาพละ       เพราะอรรถวา 
ไมหว่ันไหวเพราะอวิชชา  ชื่อวาสัทธนิทรีย  เพราะอรรถวานอมใจเชื่อ   
ชื่อวาวีริยินทรีย  เพราะอรรถวาประคองไว   ชื่อวาสตินทรีย   เพราะ 
อรรถวาต้ังมั่น    ชื่อวาสมาธินทรีย   เพราะอรรถวาไมฟุงซาน  ชื่อวา  
ปญญินทรีย เพราะอรรถวาเห็น ชื่อวาอินทรีย เพราะอรรถวาเปนใหญ 
ชื่อวาพละ   เพราะอรรถวาไมหว่ันไหว   ชือ่วาสัมโพชฌงค   เพราะ 
อรรถวานําออก ชื่อวามรรค เพราะอรรถวาเปนเหตุ  ชื่อวาสติปฏฐาน 
เพราะอรรถวาต้ังมั่น   ชื่อวาสัมมัปธาน   เพราะอรรถวาต้ังไว   ชื่อวา 
อิทธิบาท   เพราะอรรถวาสําเร็จ   ชื่อวาสัจจะ     เพราะอรรถวาจริงแต 
ชื่อวาสมถะ  เพราะอรรถวาไมฟุงซาน  ชื่อวาวิปสสนา  เพราะอรรถวา 
พิจารณาเห็น  ชื่อวาสมถวิปสสนา   เพราะอรรถวามีกิจอยางเดียวกัน  
ชื่อวาเปนคู   เพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน   ชื่อวาสีลวิสุทธิ  เพราะ 
อรรถวาสํารวม ชื่อวาจิตตวิสุทธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาทิฏฐิ- 
วิสุทธิ เพราะอรรถวาเห็น    ชื่อวาวิโมกข    เพราะอรรถวาหลุดพน 
ชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวาแทงตลอด ชื่อวาวิมุตติ เพราะอรรถวาปลอย 
ชื่อขยญาณ  เพราะอรรถวาตัดขาด ชื่อวาฉันทะ  เพราะอรรถวาเปน  
มูล  ชื่อวามนสิภาร เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน  ชื่อวาผัสสะ  เพราะ  
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อรรถวาเปนที่รวม  ชื่อวาเวทนา  เพราะอรรถวาเปนที่ประชุม   ชื่อวา   
สมาธิ    เพราะอรรถวาเปนประธาน  ชื่อวาสติ   เพราะอรรถวาเปนใหญ 
ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวายิ่งกวาธรรมนั้นๆ    ชื่อวาวิมุตติ เพราะอรรถ  
วาเปนแกนสาร   ชื่อวานิพพานอันหย่ังลงในอมตะ  เพราะอรรถวา 
เปนแกนสาร     ชื่อวานิพพานอันหย่ังลงในอมตะ       เพราะอรรถวา 
เปนที่สุด   ธรรมเหลาน้ี    เขามาประชุมกันในขณะน้ัน     พระโยคาวจร 
ออกจากสมาบัติแลว   ยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลาน้ีเขามาประชุมกัน 
ในขณะนั้น. 
           [ ๑๕๗]   ในขณะแหงโสดาปตติผล        ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ 
เพราะอรรถวาเห็น   ชื่อวาสัมมาสังกัปปะ  เพราะอรรถวาดาริออก ฯล ฯ 
ชื่อวาอนุปปาทญาณ คือญาณในความไมเกิดข้ึน     เพราะอรรถวาระงับ 
ชื่อวาฉันทะ    เพราะอรรถวาเปนมูล     ชื่อวามนสิการ   เพราะอรรถวา 
เปนสมุฏฐาน . . . ชื่อวาวิมุตติ    เพราะอรรถวาเปนแกนสาร   ชื่อวานิพ- 
พานอันหยั่งลงในอมตะ    เพราะอรรถวาเปนที่สุด   ธรรมเหลาน้ีเขามา 
ประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว  ยอมพิจารณา 
เห็นวา   ธรรมเหลาน้ีเขามาประชุมกันในขณะน้ัน. 
            [๑๕๘]   ในขณะแหงสกทาคามิมรรค    ฯลฯ     ในขณะแหง 
สกทาคามิผล   ฯลฯ  ในขณะแหงอนาคามิมรรค   ฯลฯ   ในขณะแหง 
อนาคามิผล   ฯลฯ   ในขณะแหงอรหัตมรรค      ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ  
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เพราะอรรถวาเห็น  ฯลฯ  ชื่อวาขยญาณ   เพราะอรรถวาตัดขาด   ชื่อวา 
ฉันทะ  เพราะอรรถวาเปนมูล  ฯลฯ  ชื่อวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ 
เพราะอรรถวาเปนที่สุด        ธรรมเหลาน้ีเขามาประชุมกันในขณะน้ัน 
พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว    ยอมพิจารณาเห็นวา     ธรรมเหลาน้ี    
เขามาประชุมกันในขณะน้ัน.  
          [๑๕๙]   ในขณะแหงอรหัตผล   ญาณชื่อวาสัมมาทิฏฐิ   เพราะ 
อรรถวาเห็น   ฯลฯ   ชื่อวาอนุปปาทญาณ   เพราะอรรถวาระงับ   ชื่อวา 
ฉันทะ   เพราะอรรถวาเปนมูล  ฯลฯ  ชื่อวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ 
เพราะอรรถวาเปนที่สุด          ธรรมเหลาน้ีเขามาประชุมกันในขณะนั้น 
พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว    ยอมพิจารณาเห็นวา    ธรรมเหลาน้ี  
เขามาประชุมกันในขณะน้ัน. 
         ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในการพิจารณาเห็น 
ธรรมที่ประชุมกันในขณะน้ัน  เปนปจจเวกขณญาณ. 
 

                 ๑๔. อรรถกถาปจจเวกขณญาณนิทเทส 
           ๑๕๓  - ๑๕๙]  พึงทราบวินิจฉัยในปจจเวกขณญาณนิทเทส 
ดังตอไปนี้      พระสารีบุตรเถระครั้นกลาวองคแหงมรรคไวแผนกหนึ่ง ๆ  
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กอน    เพราะอรรถวาเปนเหตุในขณะแหงมรรคนั่นเอง      แลวจึงแสดง   
ถึงโพชฌงคไวแผนกหนึ่งโดยความเปนองคแหงอริยะ   อันไดชื่อวา  โพธ ิ
เพราะอรรถวาตรัสรูธรรมอันเปนองคแหงมรรค  และมิใชองคแหงมรรค 
อีก.    จริงอยู    สติสัมโพชฌงค  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค   วีริยสัมโพชฌงค 
สมาธิสัมโพชฌงค    เปนองคแหงมรรคอยางเดียว,       ปติสัมโพชฌงค 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค   อุเบกขาสัมโพชฌงค   มใิชองคแหงมรรค.  
            บรรดาธรรมท้ังหลายท่ีแสดงไวตางหาก    โดยเปนพละและอิน- 
ทรีย    ศรัทธาเทาน้ันมิใชเปนองคแหงมรรค.   พระสารีบุตรเถระเมื่อจะ 
แสดงธรรมที่เกิดในขณะแหงมรรคอีก   ดวยสามารถเปนหมวดหมู    จึง 
กลาวคํามีอาทิวา    อาธิปเตยฺยฏเน -  ชื่อวาอินทรีย     เพราะอรรถวา 
เปนใหญ. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา   อุปฏานฏเน   สติปฏานา  -  ชือ่วา 
สติปฏฐาน  เพราะอรรถวาต้ังมั่น    ความวา   สติเปนไปในกาย  เวทนา 
จิตธรรมมีนิพพานเปนอารมณอยางเดียวเทาน้ัน   ทั้ง ๔  อยางนั้น  ชื่อวา 
สติปฏฐาน   ดวยสามารถใหสําเร็จกิจในการละความสําคัญวา   งาม  เปน 
สุข  เที่ยง   เปนตัวตน,   วีริยะอยางเดียวเทาน้ัน  มีนิพพานเปนอารมณ 
ชื่อวาสัมมัปธาน ๔  ดวยใหสําเร็จกิจ  คือ  ละอกุศลท่ีเกิดแลวและอกุศล 
ที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน     ใหสําเร็จกิจ   คือ    ความเกิดข้ึนแหงกุศลที่ยัง 
ไมเกิด   และความต้ังอยูแหงกุศลที่เกิดข้ึนแลว.  
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          บทวา   ตถฏเน  สจฺจา - ชื่อวาสัจจะ  เพราะอรรถวาจริงแท   
ความวา   ชื่อวาอริยสัจ  ๔   เพราะอรรถวาไมผิด  ในความเปนสัจจะมี 
ทุกขเปนตน.   อน่ึง  ในบทน้ี   อริยสัจ ๔ นั่นแหละ  ชื่อวาประชุมกัน 
ในครั้งน้ัน    เพราะอรรถวาเปนการรูแจงแทงตลอด.   และทานกลาวถึง  
นิพพานไวตางหากวา  อมโตคธ   นิพฺพาน  - หยั่งลงสูอมตะ คือ พระ- 
นิพพาน.  สวนธรรมท่ีเหลือชื่อวาประชุมกันในครัง้น้ัน  เพราะอรรถวา 
ไดรับเฉพาะ.  ในบทนี้ควรตัดสินวา  พระโยคาวจรยอมพิจารณาสัจจะ  ๔ 
อยางแนนอนในที่สุดแหงมรรคผล      เพราะคําวา    ตถฏเน   สจฺจา  
ตทา  สมุทณคตา -  ชื่อวาสัจจะประชุมกันในครั้งน้ัน    เพราะอรรถวา 
เปนสภาวะจริงแท.    และเพราะคําวา   กต   กรณยี   นาปร   อตฺิถตฺ 
ตายาติ   ปชานาติ๑ -  ยอมรูวากิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว  ไมมกีิจอ่ืนที่ 
ควรทําเพ่ืออยางนี้อีก  จึงเปนอันกลาวถึงการพิจารณาวา    ทุกขอันเรา  
กําหนดรูแลว    สมุทัยอันเราละแลว     นิโรธอันเราทําใหแจงแลว  
มรรคอันเราเจริญแลว.   การพิจารณาอยางนั้นสมควร. 
 
          อน่ึง  ในบทวา สมทุโย   นี ้  พึงทราบถึงกิเลสที่ทําลายดวยมรรค 
นั้นๆ นั่นแล.  ดวยการพิจารณาสมุทัยท่ีทานกลาวไวในบทนี้   ในอรรถ- 
กถา   ทานจึงกลาววา  การพิจารณากิเลส  ๒   อยาง  การพิจารณามรรค 
๑.  วิ. มหา. ๔/๒๓.  
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ผล   นิพพานมาแลวโดยสรุปในที่นี้.  ทานมิไดกลาวถึงการพิจารณาทุกข 
อยางเดียวเทาน้ัน.     ถึงทานไมกลาวไวก็จริง   ที่แทแลวควรถอืเอาตามท่ี 
ปรากฏในบาลีและตามความเหมาะสม.   จริงอยูเมื่อการรูแจงแทงตลอด 
สัจจะ  สําเรจ็แกผูปฏิบัติเพ่ือรูแจงแทงตลอดสัจจะ   การพิจารณาถึงกิจท่ี  
ทําเสร็จแลวดวยตนเอง เปนความสมควรทีเดียว.    
 
            บทมอีาทิวา   อวิกฺเขปฏเน   สมโถ  - ชื่อวาสมถะ      เพราะ 
อรรถวาไมฟุงซาน   ความวา   พระสารีบุตรเถระกลาวธรรม  คือ  สมถะ 
และวิปสสนาอันสัมปยุตดวยมรรค    เพ่ือแสดงโดยอรรถมีรสอยางเดียว 
กัน  และโดยอรรถอันไมลวงล้ํากัน. 
            บทวา   สวรฏเน    สีลวิสุทฺธ ิ- ชื่อวาสีลวิสุทธิ   เพราะอรรถ 
วาสํารวม  ไดแก   มีวาจาชอบ   มีการงานชอบ   มกีารเลี้ยงชีพชอบ. 
            บทวา  อวิกฺเขปฏเน   จิตฺตวิสุทฺธิ - ชื่อวาจิตตวิสุทธิ  เพราะ 
อรรถวาไมฟุงซาน  ไดแก   มีความต้ังใจชอบนั่นเอง. 
             บทวา  ทสฺสนฏเน   ทิฏ ิวิสุทฺธิ - ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ   เพราะ 
อรรถวาเห็น  ไดแก   เห็นชอบนั่นเอง. 
             บทวา  วิมุตฺตฏเน   เพราะอรรถวาหลุดพน  คือ   หลุดพนจาก 
กิเลส    ทําลายดวยมรรค   ดวยความเด็ดขาด   หรอืนอมไปในอารมณ คือ 
นิพพาน.  
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            บทวา   วิโมกฺโข  - ความหลุดพน  ไดแก   ความหลุดพนโดย 
เด็ดขาด   คือ   อริยมรรคนั่นเอง. 
            บทวา   ปฏิเวธนฏเน   วิชฺชา -  ชื่อวาวิชชา   เพราะอรรถวา 
แทงตลอด  คือ  แทงตลอดสัจจะ   ไดแก   สัมมาทิฏฐิ -  เห็นชอบนั่นเอง.   
            บทวา   ปริจฺจาคฏเน   วิมุตฺติ -  ชื่อวาวิมุตติ   เพราะอรรถวา 
ปลอย   มีวิเคราะหวา  ชือ่วาวิมุตติ   เพราะพนจากกิเลสนั้นดวยการละ 
กิเลสอันมรรคฆาแลว.  ไดแก   อริยมรรคน่ันเอง.  
           บทวา  สมุจฺเฉทฏเน  ขเย   าณ - ชื่อวาขยญาณ  เพราะ 
อรรถวาตัดขาด   ความวา  ชื่อวาอริยมรรคญาณทําความส้ินไปแหงกิเลส   
ดวยการตัดกิเลสไดเด็ดขาด.   ไดแก   เห็นชอบนั่นเอง. 
           พึงทราบฉันทะเปนตน  โดยนยัดังไดกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
จริงอยู  ในบทน้ีพระสารีบุตรเถระแสดงโดยอาการเปนเบื้องตน    ทาม 
กลางและท่ีสุดแหงมรรคในขณะมรรคน่ันแหละ. 
           อน่ึง  ในบทวา   วมิุตฺติ  นี้    ไดแก   มรรควิมุตตินั่นเอง. 
           อน่ึง   นิพพานแมทานถือเอาในบทวา    ตถฏเน    สจจฺา  - 
ชื่อวาสัจจะ   เพราะอรรถวาจริงแท     ก็พึงทราบวาทานกลาวอีก     เพ่ือ 
แสดงถึงความเปนที่สุดในบทนี้.   แมในขณะแหงผลก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
แตในบทนี้วา   เหตฏเน   มคฺโค    ชือ่วามรรค   เพราะอรรถวาเปน  
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เหตุ  พึงทราบในความเปนเหตุแหงผลนั่นเอง. 
             บทวา  สมมฺปฺปธานา   ความเพียรชอบ  พึงทราบวาทานกลาว 
เพราะความท่ีผลอันเปนกิจของความเพียรยังกิจ   ๔    อยางใหสําเร็จ- 
แลวในขณะเกิด.    เพราะสัมมัปธาน   ยอมไมไดในขณะผลโดยประการ   
อ่ืน.    พระเถระผูยกโพธิปกขิยธรรม  ๓๗ ข้ึนในขณะแหงมรรคกลาวไว 
วา  ธรรม ๓๗ ประการทีเ่หลือ    เวนสัมมัปธาน ๔ ยอมไดในขณะแหง 
ผล.  พึงทราบแมสัจจะเปนตน  ตามท่ีประกอบดวยสามารเาสําเร็จกิจมีกิจ 
คือ  การแทงตลอดเปนตน   อยางนั้นเหมือนกัน.  
           อน่ึง   บทวา  วิโมกฺโข  ไดแก   ผลวิโมกข. 
           บทวา   วิมุตฺติ   ไดแก   ผลวิมุตติ. 
           ชื่อ   อนุปฺปาทญาณ -  ญาณในความไมเกิด      เพราะอรรถวา 
ระงับ   มีความดังไดกลาวแลวน่ันแล. 
           บทวา   วุฏหิตฺวา -  ออกแลว  ทานกลาวไวอยางนี้ดวยอํานาจ 
แหงผล   เพราะไมมีการออกในระหวาง. 
          บทวา   อิเม  ธมฺนา  ตทา   สมุทาคตา - ธรรมเหลาน้ีเริ่มเกิด 
ในครั้งน้ัน     พึงทราบการเชื่อมใส   อติิ  ศัพท    อันเปนบาลีที่เหลือวา 
พระโยคาวจรยอมพิจารณาวา    ธรรมมีประการดังกลาวแลวเหลาน้ี   เริ่ม 
เกิดในขณะแหงมรรค   และในขณะแหงผล   ดังน้ี. 
                           จบ  อรรถกถาปจจเวกขณญาณนิทเทส  
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                                 วัตถุนานัตตญาณนิทเทส   

          [๑๖๐]   ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายใน    เปนวัตถุนา- 
นัตตญาณอยางไร  ?  
          พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายเปนภายในอยางไร ? 
          ยอมกาํหนด   ตา   หู   จมูก   ลิน้   กาย   ใจ   เปนภายใน. 
          [๑๖๑]   พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุเปนภายในอยางไร  ?    
           ยอมกาํหนดวา   จักษุเกิดเพราะอวิชชา  เกดิเพราะตัณหา   เกิด 
เพราะกรรม   เกิดเพราะอาหาร๑  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เกิดแลว   เขามา 
ประชุมแลว   วา  จักษุไมมีแลวมี      มแีลวจักไมมี   ยอมกําหนดจักษุ 
โดยความเปนของมีที่สุด     กําหนดวาจักษุไมยั่งยืน   ไมเที่ยง    มีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา    จักษุไมเที่ยง    อันปจจัยปรุงแตง    อาศัย 
ปจจัยเกิดข้ึน   มีความส้ินไปเปนธรรมดา   เสื่อมไปเปนธรรมดา    คลาย 
๑.  วิสุทธิมรรคบาลี  หนา  ๒๒๐ - ๒๒๑  (พิมพ  พ.ศ. ๒๕๐๓)  แสดงการเกิด 
      ของรูปธรรมไววา 
               อวิชฺชา  ตณฺหา อุปาทาน  กมฺมนตฺิ  อิเม  จตฺตาโร  ฯเปฯ  ปจฺจยปริคฺคห 

กโรติ = รูปธรรมนี้  มีเหตุปจจัยใหเกดิข้ึน  ๕  อยาง  คือ  อวิชชา  ตัณหา 
อุปาทาน  เปนเหมือนมารดาผูเปนเหตุใหบุตรเกิด  กรรม  เปนเหมือนบิดาผูทําให 

เกิด  สวนอาหาร เปนปจจยัอุปการะรูปนัน้ใหดํารงอยูเปนเหมือนพี่เล้ียงคอยอุมชู 

ตามท่ีกลาวมานี้แสดงถึงการเกิดของรูปธรรม  เพราะธรรม  ๕  คือ  อวิชชา  ตัณหา 
อุปาทาน  กรรม  และอาหาร.  สวนในปฏิสัมภิทานี้  ทานแสดงนัยอีกแบบหนึ่ง. 
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ไปเปนธรรมดา    ดับไปเปนธรรมดา     กําหนดจักษุโดยความเปนของ   
ไมเที่ยง  ไมกําหนดโดยความเปนของเที่ยง   กําหนดโดยความเปนทุกข 
ไมกําหนดโดยความเปนสุข    กําหนดโดยความเปนอนัตตา   ไมกําหนด  
โดยความเปนอัตตา   ยอมเบื่อหนาย   ไมยินดี    ยอมคลายกําหนัด    ไม 
กําหนัด    ยอมใหราคะดับไป    ไมใหเกิดข้ึน    ยอมสละคืน   ไมยึดถือ 
เมื่อกําหนดโดยความเปนของไมเทียง       ยอมละความสําคัญวาเปนของ  
เที่ยงได   เมื่อกําหนดโดยความเปนทุกข  ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได 
เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตา       ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได 
เมื่อเบื่อหนาย   ยอมละความยินดีได   เมื่อคลายกําหนัด     ยอมละราคะ 
ได    เมื่อใหราคะดับ   ยอมละเหตุใหเกิดได  เม่ือสละคืน    ยอมละความ 
ยึดถือได   พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุเปนภายในอยางนี้.  
 
           [๑๖๒]   พระโยคาวจรยอมกําหนดหูเปนภายในอยางไร  ? 
           ยอมกาํหนดวา    หเูกิดเพราะอวิชชา   ฯลฯ   พระโยคาวจรยอม 
กําหนดหูเปนภายในอยางนี้. 
            พระโยคาวจรยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางไร ? 
           ยอมกาํหนดวา    จมูกเกิดเพราะอวิชชา   ฯลฯ    พระโยคาวจร 
ยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางนี้. 
           พระโยคาวจรยอมกําหนดลิ้นเปนภายในอยางไร  ? 
           ยอมกาํหนดวา    ลิน้เกิดเพราะอวิชชา    ฯลฯ    พระโยคาวจร  
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ยอมกําหนดลิ้นเปนภายในอยางนี้. 
            พระโยคาวจรยอมกําหนดกายเปนภายในอยางไร ? 
            ยอมกําหนดวา   กายเกิดเพราะอวิชชา    ฯลฯ    พระโยคาวจร 
ยอมกําหนดกายเปนภายในอยางนี้.    
            พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภายในอยางไร ? 
            ยอมกําหนดวา    ใจเกิดเพราะอวิชชา    เกดิเพราะตัณหา    เกิด 
เพราะกรรม    เกิดเพราะอาหาร    อาศัยมหาภูตรูป   ๔  เกิดแลว    เขา 
ประชุมกันแลววา  ใจไมมีแลวมี   มีแลวจักไมมี   ยอมกําหนดใจโดยความ 
เปนของมีที่สุด   กําหนดวา   ใจไมยั่งยืน   ไมเที่ยง    มีความแปรปรวน 
ไปเปนธรรมดา   ใจไมเที่ยง     อันปจจัยปรุงแตง     อาศัยปจจัยเกิดข้ึน 
มีความส้ินไปเปนธรรมดา   เสื่อมไปเปนธรรมดา   คลายไปเปนธรรมดา 
ดับไปเปนธรรมดา     กําหนดใจโดยความเปนของไมเที่ยง    ไมกําหนด  
โดยความเปนของเที่ยง  กําหนดโดยความเปนทุกข  ไมกําหนดโดยความ 
เปนสุข    กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไมกําหนดโดยความเปนอัตตา 
ยอมเบื่อหนาย  ไมยินด ี ยอมคลายกําหนัด  ไมกําหนัด  ยอมยังราคะใหดับ 
ไมใหเกิด   ยอมสละคืน ไมยึดถือ  เมื่อกําหนดโดยความเปนของไมเที่ยง 
ยอมละความสําคัญวาเปนของเที่ยงได      เมื่อกําหนดโดยความเปนทุกข 
ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได   เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตายอม 
ละความสําคัญวาเปนตัวตนได   เมื่อเบื่อหนาย  ยอมละความยินดีได  เมื่อ  
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คลายกําหนัด  ยอมละราคะได  เมื่อยังราคะใหดับ   ยอมละเหตุใหเกิดได 
เมื่อสละคืน  ยอมละความยึดถือได   พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภาย 
ในอยางนี้    ยอมกําหนดธรรมเปนภายในอยางนี้.   
          ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา    ปญญาในการกําหนด 
ธรรมเปนภายใน   เปนวัตถุนานัตตญาณ.  
 
 
                    ๑๕.  อรรถกถาวัตถุนานัตตญาณนิทเทส 
         [๑๖๐ - ๑๖๒]      พึงทราบวินิจฉัยในวัตถุนานัตตญาณนิทเทส 
ดังตอไปนี้.    บทวา   จกขฺุ     อชฺฌตฺต   ววตฺเถต -  พระโยคาวจรยอม 
กําหนดจักษุเปนภายใน    ความวา    พระสารีบุตรเถระประสงคจะกลาว 
โดยอาการที่พระโยคาวจรนั้นกําหนดจักษุ    จึงถามวา   กําหนดจักษุเปน 
ภายในอยางไร   แลวแสดงอาการกําหนดโดยคํามีอาทิวา  จกฺขุ  อวิชฺชา- 
สมฺภูตนฺติ   ววตฺเถติ - ยอมกําหนดวา   จักษุเกิดเพราะอวิชชา  ดังนี้. 
          พึงทราบความในบทเหลาน้ันดังตอไปนี้     อวิชชา   ตัณหาท่ีเปน 
อดีต  เปนเหตุอปถัมภ    กรรมที่เปนอดีตเปนเหตุใหเกิด    อาหาร 
เปนเหตุอุปถัมภในบัดน้ี.   ดวยบทน้ัน   เปนอันทานถือเอา   อุตุและ 
จิต   อุปถัมภจักษุดวย.  
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        บทวา  จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย - จักษุอาศัยมหาภูตรูป  ๔. 
บทนี้เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ    อธิบายวา   จักษุอาศัย 
มหาภูตรูป ๔  แลวเปนไป.   ดวยบทน้ัน  เปนอันทานแสดงถึงความเปน 
ปสาทจักษุ   ปฏิเสธความเปนสสัมภารจักษุ - เครื่องปรุงแตงจักษุ.    
          บทวา   อุปฺปนฺน  - เกิดข้ึนแลว   คือ   เกิดข้ึนเฉพาะหนา   ดวย 
อํานาจแหงอัทธา  -  กาลอันยาวนาน    หรือดวยอํานาจแหงขณะอันเปน 
สันตติ -  การสืบตอ. 
          บทวา   สมุทาคต - เขามาประชุมแลว   คือ   ต้ังข้ึนแลวจากเหตุ. 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ี      ทานแสดงถึงการกําหนดจักษุในสวนเบื้องตนแหง 
วิปสสนา. 
          ทานแสดงถึงอนิจจานุปสนา  ดวยบทมีอาทิวา  อหุตฺวา  สมฺภูต- 
ไมมี   แลวมี    ความวา   ชื่อวา  ไมม ี  แลวม ี  เพราะไมมีอยูจากความ 
เกิดในกาลกอน.   ชื่อวา   มีแลว   จักไมม ี เพราะความไมมีจากความ 
เสื่อมตอไป. 
          บทวา  อนฺตวนฺตโต - โดยความเปนของมีที่สุด  ความวา  ชื่อวา 
อนฺตวา  เพราะมีที่สุด.  มทีี่สุดนั่นแหละ  ชื่อวา   อนฺตวนฺโต  เหมือน 
บทวา  สติมนฺโต  คติมนฺโต   ธิติมนฺโต  จ  โย  อิส๑ -  ผูแสวงหาคุณ  
เปนผูมีสติ  มีคติ  และมีธิติ.  โดยความเปนของมีที่สุดนั้น.   อธิบายวา  
โดยความมีการดับไป. 
๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗.  
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         บทวา  อทุธุว - ไมยั่งยืน  คือ  ไมมั่นคง  เพราะตกไปในความ 
ต้ังอยูไมไดดวยประการทั้งปวง    และเพราะไมมีความเปนของม่ันคง.   
         บทวา  อสสฺสต - ความไมเที่ยง   คือ   ไมแนนอน. 
          บทวา   วิปริณามธมฺม  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา   คือ 
มีความแปรปรวนไปเปนปรกติดวยอาการ  ๒   อยาง    คือ    ดวยความชรา 
และดวยความมรณะ.  
          บทมีอาทิวา    จกฺขุ    อนีจฺจ  -  จักษุไมเที่ยง    และบทมีอาทิวา 
จกฺขุ    อนิจจฺโต - ยอมกําหนดจักษุโดยความเปนของไมเที่ยง    มีเนื้อ 
ความดังไดกลาวไวแลว. 
          บทมีอาทิวา   อวิชชฺาสมฺภูโต  -  เกิดเพราะอวิชชา  ยอมสมควร 
ทีเดียว   เพราะในบทวา   มโน   นี ้  ทานประสงคเอาใจอันเปนภวังค. 
          ในบทน้ีวา       อาหารสมฺภูโต - เกิดเพราะอาหาร    พึงทราบ 
ดวยสามารถผัสสาหารและมโนสัญเจตนาหารประกอบกัน. 
          บทวา     อุปฺปนฺโน  -  เกิดข้ึนแลว     พึงทราบดวยสามารถแหง 
อัทธา -  กาลอันยาวนานและสันตติ - การสืบตอ. 
                     จบ  อรรถกถาวัตถุนานัตตญาณนิทเทส  
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                             โคจรนานัตตญาณนิทเทส 
          [๑๖๓]    ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายนอก   เปนโคจร- 
นานัตตญาณอยางไร    พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายเปนภาย 
นอกอยางไร ?    
          พระโยคาวจรยอมกําหนดรูป   เสียง    กลิ่น    รส    โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณเปนภายนอก. 
          พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปเปนภายนอกอยางไร ? 
          ยอมกาํหนดวา    รปูเกิดเพราะอวิชชา    เกดิเพราะตัณหา   เกิด 
เพราะกรรม   เกิดเพราะอาหาร   อาศัยมหาภูตรูป ๔  เกิดแลว    เขามา 
ประชุมแลว   รูปไมมีแลวมี   มีแลวจักไมมี  ยอมกําหนดรูป   โดยความ 
เปนของมีที่สุด   กําหนดวารูปไมยั่งยืน   ไมเที่ยง   มีความแปรปรวนไป 
เปนธรรมดา   รูปไมเที่ยง    อันปจจัยปรุงแตง   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน    ม ี
ความส้ินไปเปนธรรมดา   เสื่อมไปเปนธรรมดา      คลายไปเปนธรรมดา 
ดับไปเปนธรรมดายอมกําหนดรูปโดยความเปนของไมเที่ยง ไมกําหนด 
โดยความเปนของเที่ยง  กําหนดโดยความเปนทุกข  ไมกําหนดโดยความ 
เปนสุข    กําหนดโดยความเปนอนัตตา   ไมกําหนดโดยความเปนอนัตตา 
ยอมเบื่อหนาย   ไมยินดี   ยอมคลายกําหนัด   ไมกําหนัด   ยอมยังราคะ 
ใหดับ  ไมใหเกิด    ยอมสละคืน   ไมยึดถือ    เมื่อกําหนดโดยความเปน  
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ของไมเที่ยง     ยอมละความสําคัญวาเปนของเท่ียงได    เมื่อกําหนดโดย 
ความเปนอนัตตา  ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได    เมื่อเบือหนาย 
ยอมละความยินดีได   เมอืคลายกําหนัด    ยอมละราคะได    เม่ือยังราคะ 
ใหดับ      ยอมละเหตุใหเกิดได      เมือ่สละคืน   ยอมละความยึดถือได 
พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปเปนภายนอกอยางนี้.    
             [๑๖๔]   พระโยคาวจรยอมกําหนดเสียงเปนภายนอกอยางไร  ? 
             ยอมกําหนดวา   เสียงเกิดเพราะอวิชชา    ฯลฯ    พระโยคาวจร 
ยอมกําหนดเนียงเปนภายนอกอยางนี้,   
             พระโยคาวจรยอมกําหนดเปนภายนอกอยางไร ? 
             ยอมกําหนดวา    รสเกิดเพราะอวิชชา    ฯลฯ    พระโยคาวจร 
 ยอมกําหนดรสเปนภายนอกอยางนี้. 
             พระโยคาวจรยอมกําหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอกอยางไร ? 
             ยอมกําหนดวา   โผฏฐัพพะเกิดเพราะอวิชชา    เกิดเพราะตัณหา 
ยอมกําหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอกอยางนี้. 
             พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมารมณเปนภายนอกอยางไร ? 
             ยอมกําหนด  ธรรมมารมณเกิดเพราะตัณหา 
เกิดเพราะกรรม   เกิดเพราะอาหาร   เกิดแลว   เขาประชุมพรอมแลววา 
ธรรมารมณไมมีแลวมี  มแีลวจักไมมี  ยอมกําหนดธรรมารมณโดยความ  
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เปนของมีที่สุด   กําหนดวา    ธรรมารมณไมยั่งยืน    ไมเที่ยง    มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา    ธรรมารมณไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตง   อาศัย 
ปจจัยเกิดข้ึน    มีความส้ินไปเปนธรรมดา   เสื่อมไปเปนธรรมดา   คลาย 
ไปเปนธรรมดา   ดับไปเปนธรรมดา  ยอมกําหนดธรรมารมณโดยความ   
เปนของไมเที่ยง   ไมกําหนดโดยความเปนของเท่ียง    กําหนดโดยความ 
เปนทุกข   ไมกําหนดโดยความเปนสุข    กําหนดโดยความเปนอนัตตา 
ไมกําหนดโดยความเปนอัตตา    ยอมเบื่อหนาย    ไมยินดี    ยอมคลาย 
กําหนัด  ไมกําหนัด  ยอมยังราคะใหดับ   ไมใหเกิด  ยอมสละคืน  ไม 
ยึดถือ    เมื่อกําหนดโดยความเปนของไมเที่ยง     ยอมละความสําคัญวา  
เปนของเที่ยงได   เมื่อกําหนดโดยความเปนทุกข   ยอมละความสําคัญวา 
เปนสุขได   เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตา   ยอมละความสําคัญวาเปน 
ตัวตนได  เมื่อเบ่ือหนาย   ยอมละความยินดีได   เม่ือคลายกําหนัด  ยอม 
ละราคะได    เมื่อยังราคะใหดับ     ยอมละเหตุใหเกิดได     เมื่อสละคืน 
ยอมละความยึดถือได      พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมารมณเปนภาย 
นอกอยางนี้. 
 
           ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา      ปญญาในการกําหนด 
ธรรมเปนภายนอก  เปนโคจรนานัตตญาณ.  
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                     อรรถกถา   โคจรนานัตตญาณนิทเทส 
            [๖๓  - ๑๖๔]   พึงทราบวินิจฉัยในโคจรนานัตตญาณนิทเทส 
ดังตอไปนี้.     บทวา   รูเป   พหิทฺธา   ววตฺเถติ      พระโยคาวจรยอม 
กําหนดรูปเปนภายนอก     ความวา  ยอมกําหนดรูปายตนธรรมอันเปน 
ภายนอกจากภายใน.     
          บทมีอาทิวา   อวิชชฺาสมฺภูตา - เกิดเพราะอวิชชา    ทานกลาว 
ไวแลว   เพราะกัมมชรูปนับเนื่องดวยอัตภาพ.   จรงิอยู  แมอาหารก็เปน 
ปจจัยอุปถัมภกัมมชรูป.        แตเพราะเสียงเปนสมุฏฐานแหงอุตุและจิต 
ทานจึงไมกลาวถึงธรรมหมวด ๔   มีเกิดเพราะอวิชชาเปนตน.   เพราะ 
โผฏฐัพพะเปนมหาภูตรูปเอง    ทานจึงไมกลาววาอาศัยมหาภูตรูป ๔. 
          อน่ึง  ในบทวา  ธมฺมา นี ้ ไดแก  ขันธไมมรีูป ๓ อันประกอบ 
ดวยใจอันเปนภวังค.    สขุุมรูปอ่ืนนับเนื่องในธรรมายตนะ   แมมีกรรม 
เปนสมุฏฐานและรูปเปนตน   แมทั้งหมด.   อีกอยางหน่ึง  รูปใด ๆ ยอม 
เกิดข้ึนดวยกรรมใด ๆ.  พึงทราบรูปนั้นๆ ดวยกรรมน้ัน. 
          จริงอยู     ธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน      แมนับเน่ืองในสันดาน 
ของตนก็ไมพึงสงเคราะหเขาไปทั้งหมด.         เพราะแมรูปอันเนื่องดวย 
อนินทรียเปนตน   ก็เขาถึงวิปสสนาได.    ฉะนั้นพึงทราบการสงเคราะห 
ธรรมเหลาน้ันดวยบทวา    กมมฺสมฺภตู - เกิดเพราะกรรม.   เพราะแม  
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ธรรมเหลาน้ันก็มีอุตุต้ังข้ึนเพราะกรรม    เปนปจจัยทั่วไปแกสรรพสัตว. 
ก็อาจารยพวกอ่ืนกลาววา     รูปเปนตนอันเนื่องดวยอนินทรียไมเขา 
ถึงวิปสสนาได.   
 
            แตคําน้ันผิด   เพราะในบาลีมีคําอาทิวา  
 
            สพฺเพ สงฺขารา  อนิจฺจาติ     ยทา ปฺาย  ปสฺสติ 
            อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข          เอส มคฺโค  วสิุทธฺิยา.๑ 

                      เมื่อใดบุคคลยอมเห็นดวยปญญาวา   สังขาร 
            ทั้งหลายท้ังปวงไมเท่ียง,  เมื่อนั้นยอมเบื่อหนายใน 
            ทุกข  นั่นเปนทางแหงวิสุทธิ - ความหมดจด. 
 
            อน่ึง     ในวิสุทธมิรรคทานกลาววา      บคุคลบางคนในโลกน้ี  
พิจารณาเห็นแจงสังขารภายในแตตน.    แตเพราะการออกไปจากมรรค  
ยอมมีไมไดดวยเพียงเห็นภายในบริสุทธิ์เทาน้ัน    แมภายนอกก็พึงเห็น 
ดวย.     เพราะฉะนั้น   พระโยคาวจรยอมเห็นแจง     แมขันธของผูอ่ืน 
แมสังขารอันเปนอนุปาทินนกะวา  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
ดังน้ันจึงควรปรารถนาแมการกําหนดจักษุเปนตน ของผูอ่ืน  แมการ 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.  
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กําหนดรูปอันเนื่องดวยอนินทรียเปนตน.  ฉะน้ัน   สังขารอันเปนไปใน 
ภูมิ ๓ ชื่อวาไมเขาถึงวิปสสนายอมไมมี.   
                      จบ  อรรถกถาโคจรนานัตตญาณนิทเทส 
 
                               จริยานานัตตญาณนิทเทส 
           [๑๖๕]   ปญญาในการกําหนดจริยา    เปนจรยิานานัตตญาณ 
อยางไร  ? 
           จริยาในบทวา   จริยา   มี ๓   คือ วิญญาณจริยา    อัญญาณจริยา  
ญาณจริยา. 
           วิญญาณจริยาเปนไฉน ? 
           กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการดูรูปทั้งหลายเปนอัพยากฤต   เปน 
วิญญาณจริยา   จักขุวิญญาณอันเปนแตเพียงเห็นรูป   เปนวิญญาณจริยา 
เพราะไดเห็นรูปแลว  มโนธาตุอันเปนวิบากที่ข้ึนสูอารมณ  เปนวิญญาณ 
จริยา   เพราะข้ึนสูรูปแลว  มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  เปนวิญญาณ 
จริยา  กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการฟงเสียงเปนอัพยากฤต  เปนวิญญาณ 
จริยา   โสตวิญญาณอันเปนแตเพียงฟงเสียง    เปนวิญญาณจริยา  เพราะ 
ไดฟงเสียงแลว  มโนธาตุอันเปนวิบากที่ข้ึนสูอารมณ  เปนวิญญาณจริยา 
เพราะข้ึนสูเสียงแลว   มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  เปนวิญญาณจริยา  
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กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการดมกลิ่นเปนอัพยากฤต  เปนวิญญาณจริยา   
ฆานวิญญาณอันเปนแตเพียงดมกลิ่น   เปนวิญญาณจริยา   เพราะไดดม  
กลิ่นแลว      มโนธาตุอันเปนวิบากท่ีข้ึนสูอารมณ      เปนวิญญาณจริยา 
เพราะข้ึนสูกลิ่นแลว  มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  เปนวิญญาณจริยา 
กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการลิ้มรสเปนอัพยากฤต      เปนวิญญาณจริยา 
ชิวหาวิญญาณอันเปนแตเพียงลิ้มรส     เปนวิญญาณจริยา    เพราะไดลิ้ม  
รสแลว  มโนธาตุอันเปนวิบากที่ข้ึนสูอารมณ  เปนวิญญาณจริยา   เพราะ 
ข้ึนสูรสแลว   มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  เปนวิญญาณจริยา    กิริยา 
คือความนึกเพ่ือตองการถูกตอง  โผฏฐัพพะเปนอัพยากฤต  เปนวิญญาณ 
จริยา   กายวิญญาณอันเปนแตเพียงถูกตองโผฏฐัพพะ  เปนวิญญาณจริยา 
เพราะไดถูกตองโผฏฐัพพะแลว      มโนธาตุอันเปนวิบากที่ข้ึนสูอารมณ 
เปนวิญญาณจริยา  เพราะข้ึนสูโผฏฐัพพะแลว  มโนวิญญาณธาตุอันเปน 
วิบาก เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการรูแจงธรรมารมณ 
เปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา   มโนวิญญาณอันเปนแตเพียงรูแจง 
ธรรมารมณ  เปนวิญญาณจริยา  เพราะรูแจงธรรมารมณแลว   มโนธาตุ. 
อันเปนวิบากที่ข้ึนสูอารมณ  เปนวิญญาณจริยา  เพราะข้ึนสูธรรมารมณ 
แลว   มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก   เปนวิญญาณจริยา. 
 
           [๑๖๖]   คําวา   วิญญาณจริยา    ความวา   ชื่อวาวิญญาณจริยา 
เพราะอรรถวากระไร ?  
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           ชื่อวาวิญญาณจริยา  เพราะอรรถวา  ประพฤติไมมีราคะประพฤติ   
ไมมีโทสะ  ประพฤติไมมีโมหะ   ประพฤติไมมีมานะ  ประพฤติไมมีทิฏฐิ 
ประพฤติไมมีอุทธัจจะ      ประพฤติไมมีวิจิกิจฉา     ประพฤติไมมีอนุสัย 
ประพฤติไมประกอบดวยราคะ   ประพฤติไมประกอบดวยโทสะ ประพฤติ 
ไมประกอบดวยโมหะ     ประพฤติไมประกอบดวยมานะ    ประพฤติไม 
ประกอบดวยทิฏฐิ      ประพฤติไมประกอบดวยอุทธัจจะ     ประพฤติไม 
ประกอบดวยวิจิกิจฉา    ประพฤติไมประกอบดวยอนุสัย     ประพฤติไม 
ประกอบดวยกุศลกรรม   ประพฤติไมประกอบดวยอกุศลกรรม ประพฤติ  
ไมประกอบดวยการไมมีโทษ      ประพฤติไมประกอบดวยกรรมไมมีโทษ 
ประพฤติไมประกอบดวยกรรมดํา     ประพฤติไมประกอบดวยกรรมขาว 
ประพฤติไมประกอบดวยกรรมที่มีสขุเปนกําไร      ประพฤติไมประกอบ  
ดวยกรรมทีม่ีทุกขเปนกําไร    ประพฤติไมประกอบดวยกรรมท่ีมีสุขเปน 
วิบาก   ประพฤติไมประกอบดวยกรรมท่ีมีทุกขเปนวิบาก     ประพฤติใน 
อารมณที่รูแจงแลว   วิญญาณมีความประพฤติเห็นปานน้ี    เหตุนั้นชื่อวา 
วิญญาณจริยา   จิตนี้บริสทุธิ์โดยปกติ  เพราะอรรถวาไมมีกิเลส  เหตุนั้น 
จึงชื่อวา   วิญญาณจริยา   นีช้ื่อวาวิญญาณจริยา. 
 
          [๑๖๗]   อัญญาณจริยาเปนไฉน  ? 
           กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงราคะในรูปอันเปนที่รัก 
อันเปนอัพยากฤต    เปนวิญญาณจริยา    ความแลนไปแหงราคะ    เปน  
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อัญญาณจริยา    กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงโทสะ   ในรูปอัน   
ไมเปนที่รัก  อันเปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา   ความแลนไปแหง 
โทสะ  เปนอัญญาณจริยา   กริิยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงโมหะ 
ในวัตถุที่มิไดเพงเล็งดวยราคะและโทสะทั้งสองน้ัน     อันเปนอัพยากฤต 
เปนวิญญาณจริยา   ความแลนไปแหงโมหะ   เปนอัญญาณจริยา   กริิยา 
คือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงมานะที่ผูกพัน  อันเปนอัพยากฤต  เปน 
วิญญาณจริยา    ความแลนไปแหงมานะ   เปนอัญญาณจริยา   กิริยาคือ  
ความนึกเพ่ือความแลนไปแหงทิฏฐิที่ยึดถือ    อันเปนอัพยากฤต     เปน 
วิญญาณจริยา    ความแลนไปแหงทิฏฐิ    เปนอัญญาณจริยา    กิริยาคือ 
ความนึกเพ่ือความแลนไปแหงอุทธัจจะที่ถึงความฟุงซาน  อันเปนอัพยา- 
กฤต   เปนวิญญาณจริยา   ความแลนไปแหงอุทธัจจะ   เปนอัญญาณจริยา- 
กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงวิจิกิจฉาที่ไมถึงความตกลงอัน 
เปนอัพยากฤต    เปนวิญญาณจริยา    ความแลนไปแหงวิจิกิจฉา    เปน 
อัญญาณจริยา     กริิยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงอนุสัยที่ถึงความ 
เปนธรรมมีเรี่ยวแรง    อันเปนอัพยากฤต     เปนวิญญาณจริยา    ความ 
แลนไปแหงอนุสัย   เปนอัญญาณจริยา  กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลน 
ไปแหงราคะในเสียง  ฯลฯ  ในกลิ่น  ในรส  ในโผฏฐัพพะ  ในธรรมา- 
รมณ    เปนที่รัก   อันเปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา   ความแลนไป 
แหงราคะ    เปนอัญญาณจริยา    กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหง 
โทสะในธรรมารมณไมเปนที่รัก   อันเปนอัพยากฤต  เปนวิญญาณจริยา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 797 

ความแลนไปแหงโทสะ   เปนอัญญาณจริยา  กิริยาคือความนึกเพ่ือความ 
แลนไปแหงโมหะ     ในวัตถุที่มิไดเพงเล็งดวยราคะและโทสะทั้งสองน้ัน 
อันเปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา    ความแลนไปแหงโมหะ    เปน 
อัญญาณจริยา   กริิยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงทิฏฐิที่ยึดถือ  อัน   
เปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา  ความแลนไปแหงทิฏฐิ  เปนอัญญาณ 
จริยา   กริิยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงอุทธัจจะท่ีถึงความฟุงซาน 
อันเปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา  ความแลนไปแหงอุทธัจจะ  เปน 
อัญญาณจริยา     กริิยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหงวิจิกิจฉาที่ไมถึง  
ความตกลงอันเปนอัพยากฤต      เปนวิญญาณจริยา     ความแลนไปแหง 
วิจิกิจฉา    เปนอัญญาณจริยา    กิริยาคือความนึกเพ่ือความแลนไปแหง 
อนุสัยที่ถึงความเปนธรรมมีเรี่ยวแรง    อันเปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณ 
จริยา   ความแลนไปแหงอนุสัย   เปนอัญญาณจริยา. 
 
          [๑๖๘]   คําวา  อัญญาณจริยา   ความวา    ชือ่วาอัญญาณจริยา 
เพราะอรรถวากระไร ? 
          ชื่อวาอัญญาณจริยา   เพราะอรรถวา  ประพฤติมีราคะ  ประพฤติ 
มีโทสะ  ประพฤติมีโมหะ  ประพฤติมีมานะ  ประพฤติมีทิฏฐิ  ประพฤติ  
มีอุทธัจจะ   ประพฤติมีวิจิกิจฉา   ประพฤติมีอนุสัย   ประพฤติประกอบ 
ดวยราคะ     ประพฤติประกอบดวยโทสะ     ประพฤติประกอบดวยโมหะ 
ประพฤติประกอบดวยมานะ     ประพฤติประกอบดวยทิฏฐิ      ประพฤติ  
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ประกอบดวยอุทธัจจะ  ประพฤติประกอบดวยวิจิกิจฉา  ประพฤติประกอบ 
ดวยอนุสัย  ประพฤติไมประกอบดวยกุศลกรรม   ประพฤติประกอบดวย 
อกุศลกรรม   ประพฤติประกอบดวยกรรมมีโทษ   ประพฤติไมประกอบ 
ดวยกรรมไมมีโทษ   ประพฤติประกอบดวยกรรมดํา ประพฤติไมประกอบ 
ดวยกรรมขาว   ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีสุขเปนกําไร   ประพฤติ   
ประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนกําไร  ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีสุข 
เปนวิบาก    ประพฤติประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนวิบาก    ประพฤติใน 
อารมณที่ไมรู      ความไมรูมีจริยาเห็นปานน้ี       เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา 
อัญญาณจริยา   นีช้ื่อวาอัญญาณจริยา.  
 
           [๑๖๙]   ญาณจริยาเปนไฉน ? 
           กิริยาคือความนึกเพ่ือตองการพิจารณาเห็นความไมเที่ยง      อัน 
เปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา  การพิจารณาเห็นความไมเที่ยง  เปน 
ญาณจริยา      กริิยาคือความนึก     เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความทุกข 
อันเปนอัพยากฤต    เปนวิญญาณจริยา    การพิจารณาเห็นทุกข   เปน 
ญาณจริยา   กิริยาคือความนึก   เพ่ือตองการพิจารณาเห็นอนัตตา   อัน 
เปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา   การพิจารณาเปนอนัตตา  เปนญาณ 
จริยา   กริิยาคือความนึก  เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความเบ่ือหนาย  ฯลฯ 
เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด    เพ่ือตองการพิจารณาเห็น 
ความดับ   เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความสละคืน  เพ่ือตองการพิจารณา   
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เห็นความสิ้นไป   เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความเส่ือมไป   เพ่ือตองการ 
พิจารณาเห็นความแปรปรวน   เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความไมมีนิมิต 
เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความไมมีที่ต้ัง  เพ่ือตองการพิจารณาเห็นความ 
สูญ  เพ่ือตองการพิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิ่ง     เพ่ือตองการ 
พิจารณารูเห็นตามความเปนจริง   เพ่ือตองการพิจารณาเห็นโทษ   เพ่ือ 
ตองการพิจารณาหาทาง   อันเปนอัพยากฤต   เปนวิญญาณจริยา    การ   
พิจารณาหาทาง   เปนญาณจริยา  การพิจารณาเห็นความคลายออก  คือ 
นิพพาน      เปนญาณจริยา     โสดาปตติมรรค    โสดาปตติผลาสมาบัติ 
สกทาคามิมรรค     สกทาคามิผลสมาบัติ    อนาคามิมรรค    อนาคามิผล 
สมาบัติ    อรหัตมรรค   อรหัตผลสมาบัติ   เปนญาณจริยา. 
 
           [๑๗๐]   คําวา   ญาณจริยา  ความวา   ชื่อวาญาณจริยา  เพราะ 
อรรถวากระไร ? 
           ชื่อวาญาณจริยา   เพราะอรรถวาประพฤติไมมีราคะ    ประพฤติ  
ไมมีโทสะ   ฯลฯ  ประพฤติไมมีอนุสัย   ประพฤติไมประกอบดวยราคะ 
ประพฤติไมประกอบดวยโทสะ   ประพฤติไมประกอบดวยโมหะ   ประ- 
พฤติไมประกอบดวยมานะ   ฯลฯ   ไมประกอบดวยทิฏฐิ   ไมประกอบ 
ดวยอุทธัจจะ   ไมประกอบดวยวิจิกิจฉา    ไมประกอบดวยอนุสัย  ประกอบ 
ดวยกุศลกรรม   ไมประกอบดวยอกุศลกรรม   ไมประกอบดวยกรรมมีโทษ 
ประกอบดวยกรรมไมมีโทษ     ไมประกอบดวยกรรมดํา     ประกอบดวย  
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กรรมขาว    ประกอบดวยกรรมมีสุขเปนกําไร   ไมประกอบดวยกรรมมี 
ทุกขเปนกําไร    ประพฤติประกอบดวยกรรมมีสขุเปนวิบาก     ประพฤติ 
ไมประกอบดวยธรรมมีทุกขเปนวิบาก   ประพฤติในญาณ    ญาณมีจริยา 
เห็นปานน้ี    เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา     ญาณจริยา    นี้ชื่อวาญาณจริยา   
วิญญาณจริยา   อัญญาณจริยา    ญาณจริยา   ชื่อวา  เพราะอรรถวา 
รูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา    เพราะอรรถวารูชดั    เพราะเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา    ปญญาในการกําหนดจริยา   เปนจริยานานัตตญาณ.  
 
 
                  ๑๗.  อรรถกถาจริยานานัตตญาณนิทเทส 
         ๑๖๕]  พึงทราบวินิจฉัยในจริยานานัตตญาณนิทเทสดังตอไปนี้. 
ในบทมีอาทิวา    วิฺาณจริยา    มีความดังตอไปน้ี     ชื่อวา    จริยา๑ 

เพราะอรรถวาประพฤติในอารมณ.   จริยาคือวิญญาณ     ชื่อวา  วิญญาณ 
จริยา. 
          ชื่อวา   อัญญาณจริยา    เพราะอรรถวาประพฤติดวยความไมรู, 
หรือประพฤติเพราะความไมรู,   หรือประพฤติในอารมณที่ไมรู,     หรือ 
ประพฤติซึ่งความไมรู. 
๑. อารมฺมเณ จรตีติ จริยา.  ช่ือวา  จริยา  เพราะอรรถวาทองเท่ียวไปในอารมณ.  
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            ชื่อวา   ญาณจริยา    เพราะอรรถวาจริยาคือญาณ,    หรือการ 
ประพฤติดวยญาณ,  หรือประพฤติเพราะญาณ,   หรือประพฤติในอารมณ 
ที่รูแลว,  หรือประพฤติซึ่งความรู.   
 
            บทวา     ทสฺสนตฺถาย -  เพ่ือตองการเห็น    คือ    เปนไปเพ่ือ 
ตองการเห็นรูป.   บทวา   อาวชฺชนกิรยิาพฺยากตา  -  กริิยาคือความนึก 
เปนอัพยากฤต  คือ   ชื่อวา   อาวัชชนะ   เพราะอรรถวานําออกไปจาก 
สันดานอันเปนภวังค   แลวนึก   คือ   นอมไปสูจิตสันดานในรูปารมณ. 
ชื่อวา     กริิยา    เพราะอรรถวาเปนเพียงการกระทําโดยความไมมีวิบาก. 
ชื่อวา  อัพยกฤต   เพราะอรรถวาพยากรณไมไดวาเปนกุศลหรืออกุศล. 
            บทวา   ทสฺสนฏโ - เปนแตเพียงเห็น.   ชือ่วา   ทสฺสน-  
เพราะอรรถวาเปนเหตุเห็น     หรือเห็นเอง    หรือเปนแตเพียงเห็นรูป 
นั้น.  อรรถะ   คือ  การเห็น  ชื่อวา  ทสฺสนฏโ. 
            บทวา  จกฺขุวิฺาณ  - จักขุวิญญาณ  ไดแก  กุศลวิบาก  หรือ 
อกุศลวิบาก. 
           บทวา    ทิฏตฺตา  - เพราะไดเห็นแลว     คือ    เพราะไดเห็น 
รูปารมณดวยจักขุวิญญาณ  เพราะไมมีการรับอารมณที่ไมเห็น. 
           บทวา  อภินิโรปนา  วิปากมโนธาตุ -  มโนธาตุอันเปนวิบาก 
ที่ข้ึนสูอารมณ.    ชื่อวา   อภินิโรปนา   เพราะอรรถวายกข้ึนสูอารมณ 
ที่เห็นแลว.   สัมปฏิจฉนมโนธาตุเปนวิบากท้ังสอง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 802 

            บทวา    อภินิโรปตตฺตา  -  เพราะข้ึนแลว    คือ    เพราะข้ึนสู   
รูปารมณ. 
            บทวา  วิปากมโนวิฺาณธาตุ - มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก 
คือ  สันตีรณมโนวิญญาณธาตุ   พิจารณาอารมณเปนวิบากท้ังสอง.  แม 
ในโสตทวารเปนตนก็มีนัยนี้   แมเม่ือทานไมกลาวถึงโวฏฐัพพนะ  -  การ 
กําหนดอารมณ   ในลําดับสันตีรณะ -  การพิจารณาอารมณก็พึงถือเอาวา 
ยอมได   เพราะพระอรรถกถาจารยกลาวไวแลว.  
            บทวา   วิชานนตฺถาย  -  เพ่ือตองการรูแจง   คือ   เพ่ือตองการ 
รูแจงธรรมารมณ   และอารมณมีรูปเปนตน. 
            บทวา   อาวชฺชนกิริยาพยากตา - กิรยิาคือความนึกเปนอัพยา- 
กฤต  ไดแก   จิตอันเปนมโนทวาราวัชชนะ. 
            บทวา   วิชานนฏโ  เปนแตเพียงรูแจง   ความวา    การรูแจง 
อารมณดวยสามารถจิตแลนไป  ในลาํดับอารมณนั้นเปนอรรถ   มิใชอ่ืน. 
เพราะทานกลาวถึงชวนจิตเปนอกุศล   และชวนจิตอันเปนมรรคผลแหง 
วิปสสนาไวตางหากแลวในเบ้ืองหนา    ในที่นี้ควรถือเอาชวนจิตท่ีเหลือ. 
แตควรถือเอาชวนจิตที่ใหเกิดความราเริง       จากคํามีอาทิวา       ชื่อวา 
วิญญาณจริยา๑   เพราะอรรถวาไมประพฤติประกอบดวยกุศลกรรม.  เพราะ 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๖๖.  
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ทานกลาวอเหตุกจิตไวแลว   ในทวาร ๖    พึงทราบวา    อเหตุกจิต   ๑๘ 
คือ    อาวัชชจิต  ๒    ทวิปญจวิญญาณจิต  คือวิญญาณ ๕    อยางละ ๒ 
สัมปฏิจฉนจิต  ๒  สันตีรณจิต  ๓  หสิตุปปาทจิต  - จิตใหเกิดความราเริง ๑ 
วาเปนวิญญาณจริยา.    
 
            ๑๖๖]บัดนี้     พระสารีบุตรเถระเพ่ือจะแสดงวา     ทีช่ือ่วา 
วิญญาณจริยา    เพราะอรรถวาเพียงรูแจงอารมณ   จึงกลาวบทมีอาทิวา 
นีราคา     จรติ - ประพฤติไมมีราคะ   ความวา   วิญญาณยอมถึงระหวาง 
การต้ังลงในการประกอบดวยราคะเปนตน  และการประกอบดวยศรัทธา 
เปนตน.   เม่ือไมมีการประกอบเหลาน้ัน  วิญญาณยอมต้ังอยูในท่ีต้ังของ  
ตน.   เพราะฉะนั้น   พระสารีบุตรเถระยอมแสดงเพียงกิจของวิญญาณ 
แหงวิญญาณท่ีทานกลาวแลวน้ัน   ดวยคํามี   นีราคา   เปนตน.   ชื่อวา 
นีราคา    เพราะอรรถวาประพฤติไมมีราคะ.    อาจารยบางพวกกลาวทํา 
เปนรัสสะวา   นิราคา. 
 
            อน่ึง   คนมีราคะดวยความกําหนัด.  มีโทสะดวยการประทุษราย. 
มีโมหะดวยการหลง.      มีมานะดวยการถือตัว.      มีทฏิฐิดวยความเห็น 
วิปริต.   ความเปนผูฟุงซาน  หรือความเปนผูไมสงบ   ชื่อวา   อุทธัจจะ. 
วิจิกิจฉา   มอีรรถดังไดกลาวแลว. 
            ชื่อวา    อนุสัย    เพราะอรรถวานอนเนื่องในสันดาน.  
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กลาววา   นิรนุสยา   ทานกลาววา  นานุสยา.   มีความอยางเดียวกันวา   
ไมมีอนุสัย. ในบทนี้  พึงทราบวา  ไมมีกิเลสอยางกลางที่ถึงความครอบงํา. 
            จริงอยู วิญญาณจริยาทานมิไดกลาวถึงอนุสัยที่ละไดแลว. พระ- 
สารีบุตรเถระเพ่ือแสดงถึงทัสนะในระหวางโดยปริยายวา   วิญญาณจริยา 
ใดมีชื่อวา   นีราคา   เปนตน.   วิญญาณจริยานั้นเปนอันชื่อวาพนแลว 
จากราคะเปนตน   จึงกลาวบทมีอาทิวา    ราควิปฺปยุตฺตา  -  พนแลวจาก 
            อน่ึง    เพ่ือเห็นความที่จิตพนจากกิเลสเหลาอ่ืนอีก    จึงกลาววา  
กุสเลหิ   กมฺเมหิ   เปนอาทิ.   กุศลน่ันแหละเปนกรรมไมมีโทษ   เพราะ 
ไมมีโทษมีราคะเปนตน. 
            ชื่อวา   สุกฺกานิ - กรรมขาว   เพราะประกอบดวยหิริโอตตัปปะ 
อันทําความเปนผูบริสุทธิ์. 
             ชื่อวา    สุขุทฺรยานิ    เพราะอรรถวามีสุขเกิดข้ึน    เพราะมีสุข 
เปนไป. 
            อีกอยางหน่ึง   ชือ่วา   สุขุทฺรยานิ   เพราะอรรถวามีสุขเกิดข้ึน 
เปนกําไร   เพราะมีสุขเปนวิบาก.   พึงประกอบอกุศลโดยตรงกนัขามกับ 
ที่กลาวแลว. 
             บทวา วิฺาเต  จรติ   ประพฤติในอารมณที่รูแจงแลว   ความวา 
อารมณที่รูแจงดวยความรูชัด  ชื่อวา    วิญญาตะ      ในอารมณที่รูแจง  
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แลวน้ัน.   ทานอธิบายไวอยางไร.   ทานอธิบายไววา   ชื่อวา    วิญญาณ   
จริยา    เพราะประพฤติในความรูแจงอารมณที่รูแจง     เพราะประกอบ 
ดวยความรูชัดดุจผาสีเขียว   เพราะประกอบดวยสีเขียว.  
            บทวา  วิฺาณสฺส  เอวรูปา  จริยา  โหติ  - วิญญาณมีความ 
ประพฤติเห็นปานน้ี     ความวา    วิญญาณมีประการดังกลาวแลว    เปน 
วิญญาณมีความประพฤติดังไดกลาวแลว.   อน่ึง   ทานกลาวโดยโวหารวา 
ความประพฤติของวิญญาณ.  แตไมมีความประพฤติตางหากจากวิญญาณ.  
            บทวา  ปกติปริสุทฺธมิท   จิตฺต  นิกฺกิเลสฏเน - จิตน้ีบริสุทธิ์  
โดยปรกติ    เพราะอรรถวาไมมีกิเลส    ความวา    จิตมีประการดังกลาว 
แลวน้ี   บริสทุธิ์โดยปรกติ  เพราะไมมีกิเลสมีราคะเปนตน.  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาวไววา  ชื่อวา  วิญญาณจริยา   เพราะอรรถวาประพฤติเพียง 
รูเทาน้ัน.   ปาฐะวา   นิเกฺลสฏเน   กม็ี. 
            [๑๖๗ ]  พึงทราบวินิจฉัยใน  อฺาณจรยิา  ดังตอไปนี้.  บทวา 
มนาปเกสุ  - ในรูปอันเปนที่รัก    ความวา    ชื่อวา   มนาปานิ   เพราะ  
อรรถวาเอิบอ่ิม   เลื่อมใสในใจ.   หรอืวา  ยังใจใหเอิบอ่ิมใหเจริญ.  การ 
ยิ่งใจใหเอิบอ่ิมนั่นแหละ   ชื่อวา   มนาปกานิ.    ในรูปอันเปนที่เอิบอ่ิม 
นั้น.   รูปเหลาน้ันจะเปนรูปที่นาปรารถนา   หรือไมนาปรารถนาก็ตาม. 
ดวยอํานาจของศัพท   คือรูปที่นารัก.   เพราะราคะยอมไมเกิดในรูปที่นา 
ปรารถนาเทาน้ัน โทสะก็ยอมไมเกิดในรูปที่ไมนาปรารถนาเทาน้ัน.  
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            บทวา   ราคสฺส   ชวนตฺถาย - เพ่ือความแลนไปแหงราคะ   คือ 
เปนไปเพ่ือความแลนไปแหงราคะดวยอํานาจแหงสันตติ. 
            บทวา   อาวชฺชนกิริยาพฺยากตา - กิรยิาคือความนึกเปนอัพยา-   
กฤต   ความวา   มโนธาตุเปนกิริยา   คือความนึกเปนอัพยากฤตเปนการ 
กระทําในใจโดยไมแยบคาย   ในจักขุทวาร.  
            บทวา   ราคสฺส   ชวนา - ความแลนไปแหงราคะ    คือ   ราคะ 
เปนไป ๗ ครั้ง.   ราคะน่ันแหละเปนไปบอย ๆ. 
            บทวา  อฺาณจริยา - ประพฤติในอารมณที่ไมรู    ทานอธิบาย 
วา   ประพฤติราคะโดยไมรู  เพราะราคะเกิดโดยไมรู.   แมในบทท่ีเหลือ 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
            บทวา  ตทุภเยน  อสมเปกฺขนสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ- ในวัตถุที่มิได 
เพงเล็งดวยราคะและโทสะทั้งสองน้ัน  ไดแก ในวัตถุ กลาวคือ รูปารมณ 
เวนจากความเพงเล็ง   ดวยอํานาจแหงราคะและโทสะ. 
            บทวา   โมหสฺส  ชวนตถาย - เพ่ือเลนไปแหงโมหะ  คือ  เพ่ือ 
แลนไปแหงโมหะ    ดวยอํานาจแหงวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ 
            บทวา   อฺาณจริยา   คือ  ประพฤติเพ่ือความไมรู   มิใชเพ่ือ 
อยางอ่ืน. 
            บทมอีาทิวา  วินิพนฺธสฺส - แหงมานะทราบผูกพันเปนบทกลาวถึง 
สภาพแหงมานะเปนตน.  
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            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   วินิพนฺธสฺส    ไดแก   มานะท่ีผูกพัน 
แลวต้ังอยูดวยความเยอหยิ่ง. 
            บทวา   ปรามฏาย   แหงทิฏฐิที่ยึดถือ   ไดแก    ทฏิฐิที่กาวลวง 
ความท่ีรูปเปนของไมเที่ยงเปนตน แลวยึดถือความเปนของเที่ยงเปนตน 
จากฝายอ่ืน.   
            บทวา    วิกฺเขปคตสฺส -  แหงอุทธัจจะที่ถึงความฟุงซาน    คือ 
อุทธัจจะที่ถึงความฟุงซานไปในรูปารมณ. 
            บทวา   อนิฏาคตาย - แหงวิจิกิจฉาที่ไมถึงความตกลง  คือ  ถึง 
ความไมตัดสินใจ. 
            บทวา   ถามคตฺสฺส -  แหงอนุสัยถึงความเปนธรรมมีเรีย่วแรง  
คือ   ถึงความมีกําลัง. 
            บทวา   ธมฺเมสุ   คือ   ในธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตน   หรือเปน 
ธรรมารมณ. 
            ๑๖๘ - ๑๗๐]  เพราะราคะเปนตนยอมปรากฏดวยความไมรู. 
ฉะน้ัน   พระสารีบุตรเถระเมื่อจะยังความไมรูใหแปลกออกไป   ดวยการ 
ประกอบกิเลสมีราคะเปนตน    จึงกลาวบทมีอาทิวา    สราคา    จรติ- 
ประพฤติมีราคะ. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สราคา  จรติ  พึงทราบถึงความประพฤติ 
ดวยการแลนไปแหงโมหะ    มานะ     ทิฏฐิ     มานานุสัย     ทฏิฐานุสัย  
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อวิชชานุสัย.    
            บทวา  สโทสา  จรติ  ประพฤติมีโทสะ  ไดแก   ประพฤติดวย 
การแลนไปแหงอวิชชาอนุสัย      คือ   โมหะ. 
            บทวา   สโมหา  จรติ - ประพฤติมีโมหะ   ไดแก   ประพฤติดวย 
การแลนไปแหงราคะ  โทสะ  มานะ  ทิฏฐิ  อุทธัจจะ  และวิจิกิจฉานุสัย. 
            บทวา   สมานา   จรติ - ประพฤติมีมานะ   ไดแก    ประพฤติ 
ดวยการแลนไปแหงราคะ   โมหะ   กามราคะ   ภวราคะ.   อวิชชานุสัย. 
            บทวา  สทิฏ ิ  จรติ - ประพฤติมีทิฏฐิ   ไดแก   ประพฤติดวย 
การแลนไปแหงราคะ   โมหะ   กามราคะและอวิชชานุสัย. 
            บทวา    สอุทฺธจฺจา    จรติ   สวิจิกิจฺฉา   จรติ - ประพฤติมี 
อุทธัจจะ  ประพฤติมีวิจิกิจฉา ไดแก ประพฤติดวยการแลนไปแหงโมหะ 
คืออวิชชานุสัย. 
            บทวา สานุสยา  จรติ - ประพฤติมีอนุสัย  แมในบทนี้ก็ควรทํา 
อนุสัยหน่ึง ๆ    ใหเปนมูลตามันที่กลาวแลวน่ันแหละ     แลวประกอบ 
ความประพฤติมีอนุสัย  ดวยอํานาจอนุสัยที่เหลือซ่ึงไดในจิตน้ัน. 
            บทมอีาทิวา       ราคสมฺปยุตฺตา - ประพฤติประกอบดวยราคะ  
เปนคําไวพจนของความประพฤติมีราคะเปนตนน่ันเอง. 
            จริงอยู     ความประพฤตินั้นเอง     ยอมเปนไปกับดวยราคะ  
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เปนตนดวยสามารถการประกอบกัน   เพราะเหตุนั้นจึงได   ชือ่ท้ังหลาย 
มีอาทิวา  สราคา-มีราคะ.  ความประพฤติ ประกอบดวยประการทั้งหลาย 
การเกิดรวมกัน    ดับรวมกัน     มีวัตถุรวมกัน     และอารมณรวมกัน 
เสมอดวยราคะเปนตน    เพราะเหตุนั้นจึงได    ชื่อทั้งหลาย    มอีาทิวา 
ราคสมฺปยุตฺตา.    
           อน่ึง      เพราะความประพฤตินั้นไมประกอบดวยกรรมเปนกุสล 
เปนตน   ประกอบดวยกรรมเปนเสกสลเปนตน.  ฉะน้ัน   พระสารีบุตร 
เถระ.    เพ่ือแสดง   อฺาณเจริยา      จึงกลาวบทมีอาทิวา     กุสเลห ิ
กมฺเมห ิ-  ดวยกรรมเปนกสุล. 
          ในบทเหลาน้ัน    บทวา   อณฺาเต - ในอารมณที่ไมรู  คือ  ใน 
อารมณที่ไมรูแหงสภาวะที่เปนจริง  เพราะโมหะมีความไมรูเปนลักษณะ. 
บทที่เหลือมีความไดกลาวไวแลว. 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในญาณจริยาดังตอไปนี้.   เพราะกิริยาคืออาวัช- 
ชนะ - การนึกเปนอัพยากฤต    เปนปจจัยในลําดับแหงวิวัฏฏนานุปส- 
สนา - การพิจารณาเห็นความคลายออกเปนตนไมมี      ฉะน้ัน     เพ่ือ 
ประโยชนแกวิวัฏฏนานุปสนาเปนตนเหลาน้ัน         ทานจึงไมกลาวถึง 
กิริยาคือการน้ีเปนอัพยาฤต      กลาววิวัฏฏนานุปสนาเปนตนเทาน้ัน. 
จริงอยู    การนึกยอมมีเพ่ือประโยชนแกอนุโลมญาณเทาน้ัน     จากน้ัน 
ทานกลาวถึงวิวัฏฏนานุปสนามรรคและผล.  
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         อน่ึง   ในบทวา   ผลสมาปตฺติ   นี้   ญาณจริยาจะเกิดในลําดับ 
มรรคก็ตาม   เกิดในลําดับผลก็ตาม.   ทานประสงคเอาแมทั้งสองอยาง. 
          ในบทมีอาทิวา  นีราคา   จรติ - ประพฤติไมมีราคะ   พึงทราบ 
ความไมมีราคะเปนตน    ดวยการกําจัดราคะเปนตน.     โดยอรรถเพียง   
ความไมมีราคะเปนตนในวิญญาณจริยา.  
          บทวา  าเต -  ในอารมณที่รู    คือ  ในอารมณที่รูตามความ 
เปนจริง.     พระสารีบุตรเถระแสดงถึงความผสมกันและกันของจริยา ๓ 
ดวยบทมีอาทิวา    อฺา  วิฺณาณจริยา.     เพราะวิญญาณจริยามี 
อเหตุกจิตเกิดข้ึนดวยสามารถเพียงทําหนาท่ีรู.          อัญญาณจริยาดวย 
สามารถอกุศลจิตเกิดข้ึน ๑๒  ดวง   มหีนาที่ไมรู.  ญาณจริยาดวยสามารถ 
แหงวิปสสนา   มรรค    ผล   ทําหนาท่ีรูโดยพิเศษ. 
           พึงทราบวา   จริยาเหลาน้ี    ผสมกันและกัน.   มีสเหตุกกามาวจร 
เปนกิริยากุศล     เวนวิปสสนา     มีสเหตุกกามาวจรเปนวิบาก    และม ี 
รูปาวจรกุศล   อรูปาวจรกุศล   เปนอัพยากฤต   พนจากจริยา ๓. 
          พึงทราบวา   ปจจเวกขณญาณของพระเสกขะ   อเสกขะ   เปน 
การพิจารณานิพพาน   มรรค   ผล   เพราะทานแสดงญาณจริยา   อัน 
เปนวิวัฏฏนานุปสนา      มีนิพพานเปนอารมณ   ทานสงเคราะหเขาใน 
ญาณจริยา.     เพราะจริยาแมเหลาน้ันทําหนาท่ีของญาณโดยพิเศษดวย 
ประการฉะน้ี. 
                    จบ   อรรถกถาจริยานานัตตญาณนิทเทส  
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                            ภมูินานัตตญาณนิทเทส  
 
          [๑๗๑]ปญญาในการกําหนดธรรม   ๔  เปนภูมินานัตตญาณ 
อยางไร  ?  
          ภูมิ  ๔ คือ  กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  อรูปาจรภูมิ  โลกุตรภูมิ. 
          [๑๗๒]กามาวจรภูมิเปนไฉน ?   ขันธ   ธาตุ   อายตนะ  รปู 
เวทนา   สัญญา    สังขาร    วิญญาณ    อันทองเที่ยว  คือ  นับเนือ่งใน 
โอกาสนี้    ขางลางตลอดไปถึงอเวจีนรกเปนที่สุด     ขางบนข้ึนไปจนถึง 
เทวดาชาวปรนิมมิตวสวัตดีเปนที่สุด   นี้เปนกามาวจรภูมิ. 
          [๑๗๓]   รูปาวจรภูมิเปนไฉน  ?  ธรรม คือ จิตและเจตสิกของ 
บุคคลผูเขาสมาบัติ     ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก     หรือของทาน ผูมี 
พรหมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน    อันทองเที่ยว   คือ     นบัเนื่องใน 
โอกาสนี้   ขางลางต้ังแตพรหมโลกข้ึนไปจนถึงเทวดาชั้นอกนิฏฐะ  ขางบน 
เปนที่สุด   นีช้ื่อวารูปาจรภูมิ. 
          [๑๗๔]   อรูปาวจรภูมิเปนไฉน  ?  ธรรม  คือ  จิตละเจตสิก 
ของบุคคลผูเขาสมาบัติ    ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก     หรือของทาน 
ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน   อันนับเนื่องในโอกาสน้ี    ขาง 
ลางต้ังแตเทวดาผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนภพ       ตลอดข้ึนไปจนถึง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 812 

เทวดาผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  ขางบนเปนที่สุด  นีช้ื่อวา   
อรูปาวจรภูมิ. 
          [๑๗๕]  โลกุตรภูมเิปนไฉน ? มรรค  ผล  และนิพพานธาตุ 
อันปจจัยไมปรุงแตง  อันเปนโลกุตระ     นี้ชื่อวาโลกุตรภูมิ      ภูมิ ๔ 
เหลาน้ี.  
          [๑๗๖]   ภูมิ ๔ อีกประการหน่ึง  คือ   สติปฏฐาน  ๔  สมัสัป- 
ธาน ๔   อิทธิบาท ๔  ฌาน  ๔  อัปปมญัญา ๔  อรปูาวจรสมาบัติ  ๔ 
ปฏิสัมภิทา  ๔  ปฏิปทา  ๔  อารมณ ๔    อริยวงศ  ๔   สังคหวัตถุ  ๔ 
จักร  ๔  ธรรมบท  ๔  ภูม ิ    เหลาน้ีชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรม 
นั้น   ชื่อวาปญญา   เพราะอรรถวารูชดั. 
          เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในการกําหนดธรรม  ๔ 
เปนภูมินานัตตญาณ. 
 
 
                   ๑๘. อรรถกถาภูมินานัตตญาณนิทเทส 
           [๑๗๑ - ๑๗๒] พึงทราบวินิจฉัยในภูมินานัตตญาณนิทเทส  ดัง 
ตอไปนี้.  บทวา  ภูมิโย - ภูมิทั้งหลาย  ไดแก  ภาคหรือปริจเฉท.   ใน 
บทวา   กามาวจรา  นี้   ไดแก   กาม ๒ อยาง  คือ  กิเลสกาม  ๑ วัตถ-ุ 
กาม ๑.  ฉันทราคะเปนกิเลสกาม.  วัฏฏะเปนไปในภูมิ ๓ เปนวัตถุกาม.  
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กิเลสกาม  ชือ่วา  กาม  เพราะอรรถวาใหใคร.   วัตถุกาม  ชื่อวา  กาม 
เพราะอรรถวาอันบุคคลใคร.  กาม ๒ อยางนั้น เคลื่อนไปในประเทศใด  
ดวยความเปนไป.     ประเทศน้ันชื่อวา   กามาวจร  เพราะอรรถวาเปน 
ที่เคลื่อนไปแหงกาม.    
         อน่ึง ประเทศน้ันเปนกามาวจร ๑๑ คือ อบาย  ๔ มนุษยโลก ๑ 
และเทวโลก ๖.   เหมือนอยางวา  บุรุษพรอมดวยพอคาเกวียนทองเท่ียว 
ไปในประเทศใด  ประเทศน้ัน   แมเม่ือมีสัตว ๒ เทา ๔ เทา  เหลาอ่ืน 
ทองเท่ียวไป    ทานก็เรียกวา   สสัตถาวจร - เปนที่เที่ยวไปของพอคา 
เกวียน   เพราะกําหนดพอคาเกวียนเหลานั้นไวฉันใด     แมเม่ือมีรูปา- 
วจรเปนตนเหลาอ่ืนเคลื่อนไปในประเทศนั้น  ประเทศน้ันทานก็เรียกวา 
กามาวจรอยูนั่นแหละ  เพราะกําหนดรูปาวจรเปนตนเหลาน้ันไวฉันนั้น. 
          ทานกลาววา   กาม  เพราะลบบทหลังเหมือนรูปภพทานกลาว 
วา  รูป  ฉะนัน้.    ธรรมอยางหน่ึง ๆ  อันเนื่องดวยกามนั้น   ชื่อวา 
กามาวจร  เพราะเคลื่อนไปในกามอันไดแกประเทศ  ๑ อยางนี้. แมวา 
ธรรมบางอยางในกามาวจรน้ีเคลื่อนไปในรูปภพและอรูปภพก็จริง  ถึง 
ดังน้ัน  แมธรรมเหลาน้ันเคลื่อนไปในท่ีอ่ืน  ก็พึงทราบวาเปนกามาวจร 
โดยแท  เหมอืนอยางวา  ชางไดชื่อวา  สังคามาวจร  เพราะทองเท่ียวไป 
ในสงคราม    แมเที่ยวไปในนครทานก็กลาววาสังคามาวจร - ทองเท่ียว 
ไปในสงครามเหมือนกัน.   สัตวทั้งหลายเท่ียวไปบนบกในน้ํา    แมอยู  
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ในที่มิใชบกและมิใชน้ํา   ทานกลาววา   สัตวบก   สัตวน้ํา   เหมือนกัน 
ฉะน้ัน.   
            อีกอยางหน่ึง   ชือ่วา   กามาวจร    เพราะอรรถวากามเคลื่อนไป 
ในธรรมท้ังหลายมีประการดังกลาวแลวเหลาน้ี    ดวยการทําเปนอารมณ. 
            อน่ึง กามน้ันแมเคลื่อนไปในรปูาวจรธรรม และอรูปาวจรธรรม  
ก็จริง  ถึงดังน้ัน    พึงทราบขอเปรียบเทียบดังน้ีเหมือนอยางวา     เมื่อ 
กลาววา   ชื่อวาลูกวัว  เพราะรอง   ชื่อวาควาย  เพราะนอนบนแผนดิน. 
สัตวจําพวกไมรอง   หรือจําพวกนอนบนแผนดิน    ชื่อน้ันยอมมีแกสัตว 
ทั้งปวง  ฉะนั้น. 
            [๑๗๓]  ในบทนีท้านเพงถึงภูมิศัพท    กลาวทําธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมดใหเปนหมวดเดียวกันแลว  จึงทําใหเปนอิตถีลิงควา   กามาวจรา. 
รูปภพเปนรูปในบทมีอาทิวา   รูปาวจรา.    ชื่อวารปูาวจร   เพราะทอง- 
เที่ยวไปในรูปนั้น. 
            [๑๗๔]  อรูปภพเปนอรูป.   ชือ่วา อรูปาวจร   เพราะทองเท่ียว 
ไปในอรูปภูมินั้น. 
            [๑๗๕]  ชื่อวา  ปริยาปนฺนา   เพราะอรรถวานับเนื่อง  คือ  หยั่ง 
ลงภายใน   ในเตภูมิกวัฏ.     ชื่อวา   อปริยาปนฺนา    เพราะอรรถวาไม 
นับเนื่องในเตภูมิกวัฏนั้น.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงภูมิ   มีกามาวจรภูมิเปนตนดังตอ 
ไปน้ี.   
           บทวา   เหฏโต - ขางลาง   คือ   โดยสวนลาง.  
           บทวา   อวีจินิรย - อเวจีนรก   ชือ่อวีจิ     เพราะอรรถวาคลื่น 
แหงเปลวไฟ    แหงสัตว    แหงเวทนา   คือ   ชองวา ในระหวางไมมีใน 
อเวจีนี้.   ชื่อวา  นิรยะ   เพราะอรรถวาความเจริญ  คือ  ความสุข  ไมมี 
ในนรกนี้.   อน่ึง  ชื่อวา   นิรยะ    เพราะอรรถวาไมมีความยินดี. 
          บทวา  ปริยนฺต   กริตฺวา - กระทําเปนที่สุด คือ  กระทํานรก 
กลาวคืออเวจีนั้นใหเปนท่ีสุด.  บทวา   อุปริโต - ขางบน  คือ โดยสวน 
บท.  บทวา  ปรนิมฺมิตวสวตฺตี    เทเว - เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี 
คือ   เทวดาที่ไดชื่ออยางนี้     เพราะยังอํานาจใหเปนไปในกามท่ีผูอ่ืน 
เนรมิตให.  บทวา   อนฺโต   กริติวา -กระทําในภายใน  คือ  ใสไวใน 
ภายใน.  บทวา  ย  เอตสมฺึ   อนฺตเร - ในระหวางน้ี  คือ ในโอกาสน้ี. 
อน่ึง   บทวา   ย   เปนลิงควิปลาส. 
           บทวา   เอตฺถาวจรา -  ทองเท่ียวไปในโอกาสน้ี    ความวา  ดวย 
บทนี้  เพราะแมขันธเปนตนเหลาอ่ืนเที่ยวไปในโอกาสน้ีบางครั้ง   โดย 
เกิดข้ึนในที่บางแหง    ฉะนั้นทานจึงกลาววา อวจรา   เพ่ือไมสงเคราะห 
ขันธเปนตนเหลาน้ัน.    ดวยเหตุนั้นขันธเปนตนเหลาใด    หยัง่ลงใน 
โอกาสนี้   เท่ียวไปโดยเกิดในที่ทุกหนทุกแหง  และในกาลทกุเม่ือ.   อน่ึง  
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เที่ยวไปในสวนเบื้องลาง  โดยความเปนไปหมายถึงเกิดภายใตอเวจีรก.   
ยอมเปนอันทําการสงเคราะหขันธเปนตนเหลาน้ัน.   เพราะขันธเปนตน 
เหลาน้ัน   ชือ่วา  อวจรา   เพราะหยั่งลงเที่ยวไป.   และเท่ียวไปในสวน 
เบื้องลาง.  
            บทวา  เอตฺถ  ปรยิาปนฺนา - อันนับเนื่องในโลกน้ี    กด็วย 
บทนี้    เพราะขันธเปนตนเหลาน้ี    ทองเท่ียวไปในโอกาสนี้   ชื่อวายอม 
ทองเท่ียวไปแมในโอกาสอ่ืน.   แตไมนับเนื่องในโอกาสน้ี.    ฉะน้ัน 
เมื่อขันธเปนตนเหลาน้ันทองเท่ียวไปแมในที่อ่ืน        ยอมเปนอันทาน 
กําหนดเอา 
            บัดนี ้  พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงธรรมอันนับเนื่องในโอกาส 
นี้     โดยความเปนปจจัยแหงความวาจากกอง     และโดยความเปนจริง 
จึงกลาววา   ขนฺธธาตุอายตนา   เปนอาทิ. 
            บทวา  พฺรหมฺโลก - พรหมโลก   คือ  ฐานของพรหมอันได 
ภูมิของปฐมฌาน.     บทวา  อกนิฏเ - เทพชั้นอกนิฏฐะ  คือ  มิใช 
กนิฏฐะ   เพราะอรรถวาสูงสุด. 
            บทวา  สมาปนฺนสฺส  คือ  เขาสมาบัติ.  ดวยบทน้ีทานกลาวถึง 
กุศลฌาน. 
            บทวา  อุปฺปนฺนสฺส   คือ  เกิดในพรหมโลกดวยอํานาจวิบาก. 
ดวยบทน้ีทานกลาวถึง  วิปากฌาน.  
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            บทวา  ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส  -  ของทานผูมีธรรมเปนเครื่อง 
อยูเปนสุขในปจจุบัน  ไดแก  ธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน  คือ 
ในอัตภาพที่ประจักษ  ชือ่วา  ทิฏธมฺมสขุวิหาโร.     ชื่อวา  ทฏิฐ- 
ธมฺมสขุวิหารี  เพราะอรรถวามีทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมนั้น.     ไดแก 
พระอรหันต.       ของทานผูมีธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบันนั้น.   
ดวยบทน้ันทานกลาวถึง   กิริยาญาณ.  
            บทวา   เจตสิกา    ไดแก   ธรรมที่เกิดในจิต.    อธิบายวาธรรม 
สัมปยุตดวยจิต.   บทวา   อากาสานฺจายตนูปเค  ไดแก   เทวดาผูเขา 
ถึงอากาสานัญจายตนภพ.  แมในบททีส่องก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
            บทวา   มคฺคา  ไดแก  อริยมรรค  ๔.       บทวา  มคฺคผลานิ 
ไดแก  ผลของอริยมรรค ๔. 
             บทวา  อสงฺขตา  จ  ธาตุ  -  อสังขตธาตุ  คือ   นิพพานธาตุที่ 
ปจจัยมิไดตกแตง. 
 
            [๑๗๖]  บทวา อปราป  จตสฺโส  ภมูิโย - ภูมิ ๔  อีกประการ 
หน่ึง   พึงทราบดวยสามารถจตุกะหน่ึง ๆ. 
            บทวา   จตฺตาโร   สติปฏานา - สติปฏฐาน ๔  ไดแก  กายา- 
นุปสสนาสติปฏฐาน   เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   จิตตานุปสสนาสติ- 
ปฏฐาน   ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน.  
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            มีอธิบายดังน้ี    ชือ่วา   ปฏาน   เพราะอรรถวาต้ังไว    ความวา 
เขาไปต้ังไว  คือ   หลั่งไหลแลนเปนไป.   สตินั่นแหละต้ังไว   ชื่อวาสติ- 
สติปฏฐาน.   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  สติ  เพราะอรรถวาความระลึก.   ชื่อวา 
ปฏาน   เพราะอรรถวาเขาไปต้ังไว.    สตินั้นดวยเปนปฏฐาน  คือ   การ 
เขาไปต้ังไวดวย   ชื่อวา   สติปฏฐาน.    ชื่อวา   สติปฏฐาน   ทั้งหลาย   
เพราะสติเหลาน้ันมากดวยอารมณ.  
            บทวา   จตฺตาโร  สมฺมดปฺปธานา - สัมมัปธาน ๔  คือ ทาํความ 
เพียรเพื่อไมใหอกุศลที่ยงัไมเกิด  ไมเกิดข้ึน   ๑      ทําความเพียรเพื่อ 
ละอกุศลที่เกิดข้ึน   ๑    ทาํความเพียรเพ่ือใหกุศลท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน   
ทําความเพียรเพื่อความต้ังอยูแหงกุศลท่ีเกิดข้ึน  ๑.  ชื่อวา ปธาน เพราะ 
อรรถวาเปนเหตุต้ังไว  คือ   พยายาม.   บทนี้เปนชื่อของความเพียร. 
            บทวา  สมมฺปฺปาน  คือ เพียรไมวิปริต   เพียรตามเหตุ  เพียร 
ดวยอุบาย     เพียรโดยแยบคาย,    ความเพียรอยางเดียวเทาน้ันทานทํา 
เปน   ๔  สวน   ดวยสามารถแหงกิจจึงกลาววา   สมฺมปฺปธานา. 
            บทวา  จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  - อิทธิบาท ๔  ไดแก   ฉันทะ 
วีริตะ   จิตตะ   วิมังสา.   ความของบทน้ันไดกลาวไวแลว. 
            บทวา  จตฺตาริ  ฌานานิ - ฌาน ๔ ไดแก  ปฐมฌานมีองค ๕ 
คือ   วิตก   วิจาร   ปติ   สขุ   เอกัคคตา.     ทุติยฌานมีองค    คือ  ปติ 
สุข  เอกัคคตา.   ตติยฌานมีองค ๒   คือ   สุข   เอกคัคตา.   จตุตถฌาน  
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มีองค ๒   คือ   อุเบกขา   เอกัคคตา.      องคเหลาน้ีทานกลาววา   ฌาน 
เพราะอรรถวาเขาเพงอารมณ 
            บทวา   จตสฺโส   อปฺปมฺาโย - อัปปมัญญา   ไดแก 
เมตตา   กรณุา   มุทิตา   อุเบกขา   ชื่อวาอัปปมัญญา   ดวยการแผไปไม 
มีประมาณ    จริงอยู   อัปปมัญญาเหลาน้ัน   ยอมแผไปยังสัตวทั้งหลาย   
หาประมาณมิไดดวยอํานาจแหงอารมณ.      หรือวาแผไปดวยอํานาจการ  
แผไปโดยไมมีเหลือแมสัตวผูเดียว  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  อปฺป-   
มฺาโย   ดวยอํานาจการแผไปไมมีประมาณ. 
            บทวา   จคสฺโส  อรูปสมาปตฺโย -  อรูปสมาบัติ     ไดแก 
อากาสานัญจายตนสมาบัติ  วิญญาณัญจายตนสมาบัติ  อากิญจัญญายตน- 
สมาบัติ  เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ. 
            บทวา  จคสฺโส  ปฎสมฺภิทา - ปฏิสัมภิทา  ๔  มีความดังได 
กลาวไวแลว. 
 
            บทวา  จคสฺโส   ปฏิปทา - ปฏิปทา ๔  ไดแก   ปฏิปทา ๔ ที ่
พระผุมีพระภาคเจาตรัสไววา 
            ทุกขฺาปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา-ปฏิบัติลําบาก  รูชา. 
            ทุกขฺาปฏิปทา  ขปฺิปาภิฺา-ปฏิบัติลําบาก  รูเร็ว. 
            สขุาปฏิปทา    ทนฺธาภิฺา-ปฏิบัติสบาย  รูชา.  
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            สขุาปฏิปทา   ขปฺิปาภิฺา - ปฏิบัติสบาย  รูเร็ว.๑   
            บทวา   จตฺตาริ   อารมฺมณาน ิ- อารมณ  ๔  ไดแก  อารมณ  ๔  
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
            ปริตฺต   ปริตฺตารมฺมณ - มีกําลังนอย  มีอารมณเล็กนอย ๑  
            ปริตฺต   อปฺปมาณารมฺมณ  -  มีกําลังนอย  มีอารมณไพบูลย  ๑ 
            อปฺปมาณ   ปริตฺตารมฺมณ -  มกีําลังมาก  มีอารมณเล็กนอย  ๑  
            อปฺปมาณ  อปฺปมาณารมฺมณ - มีกําลังมาก  มีอารมณไพบูลย ๑๒   
            พึงทราบวา   ทานกลาวถึงฌานมีอารมณ   ดวยอารมณทั้งหลาย 
โดยไมต้ังใจแนวแน   กําหนดอารมณมีกสิณเปนตน. 
            บทวา   จตฺตาโร   อริยวสา - อริยวงศ ๔  ความวา  พระพุทธ- 
เจา     พระปจเจกพุทธเจา     พระสาวกของพระพุทธเจา   ทานกลาววา 
เปนพระอริยะ.   วงศเชื้อสาย   ประเพณีของพระอริยะเหลาน้ัน   ชื่อวา 
วงศของพระอริยะ.   วงศของพระอริยะเหลาน้ันเปนอยางไร ?   ธรรม  ๔ 
๑. ที. ปา ๑๑/๘๒. 
๒. มีกําลังนอย  ไดแกฌานที่ไมคลองแคลว  ไมเปนปจจัยใหเกดิฌานท่ีสูงข้ึนไป 
     มีกําลังมาก  ไดแกฌานท่ีคลองแคลว  เปนปจจยัใหเกดิฌานสูงข้ึนไป 
     อารมณเล็กนอย  ไดแกฌานท่ีมีอารมณท่ีขยายไมได 
     อารมณไพบูลย  ไดแกฌานท่ีมีอารมณท่ีขยายได 
     ใน  อภิ. ส. ๓๔/๑๖๙ - ๑๗๑.   
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เหลาน้ี  คือ  สันโดษดวยจีวร ๑.  สันโดษดวยบิณฑบาต ๑.  สนัโดษ 
ดวยเสนาสนะ  ๑.    ความยินดีในภาวนา   ๑.  เม่ือกลาวถึงสันโดษดวย   
บิณฑบาต  ทานกลาวถึงสันโดษดวยคิลานปจจัย   เพราะภิกษุใดสันโดษ 
ในบิณฑบาต   ภิกษุนั้นจักไมสันโดษในคิลานปจจัยไดอยางไร.  
            บทวา   จตฺตาริ   สงฺคหวตฺถูนิ - สังคหวัตถุ ๔ ไดแก  สังคห- 
วัตถุ ๔ เหลาน้ี   คือ   ทาน  ๑.  เปยยวัชชะ   ๑.    อัตถจริยะ ๑.    สมา- 
นัตตตา  ๑.   เปนเหตุสงเคราะหชน  ๔  เหลาน้ี. 
            บทวา   ทาน  ไดแก   การใหตามสมควร. 
            บทวา   เปยฺยวชฺช   ไดแก   พูดนํารักตามสมควร. 
            บทวา   อตฺถจริยา  ไดแก  การทําความเจริญ   ดวยทํากจิที่ควร 
ทําในท่ีนั้น ๆ และดวยการส่ังสอนสิ่งท่ีควรทําและไมควรทํา. 
            บทวา  สมฺนตฺตตา - ความเปนผูมีตนเสมอ  คือ  มีความเสมอ 
ไมถือตัว.  อธิบายวา  มีประมาณตน   คิดประมาณตน.   ชื่อวา  สมา- 
นตฺโต   เพราะอรรถวามีตนเสมอคนอ่ืน.   ความเปนผูมีตนเสมอ  ชื่อวา 
สมนัตตตา.   อธิบายวา   การคิดประมาณตนวา  ผูนี้เลวกวาเรา   ผูนี ้
เสมอเรา.  ผูนี้ดีกวาเราแลวประพฤติ  คือ   ทําตามสมควรแกบุคคลน้ัน. 
อาจารยบางพวกกลาววา    ความเปนผูรวมสุขรวมทุกข    ชื่อวา   สมา- 
นัตตตา.  
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            ในบทวา  จตฺตาริ   จกฺกานิ  - จักร  ๔ นี ้   ไดแก   ชื่อวาจักร 
มี  ๕  อยาง๑   คือ  จักรทําดวยไม ๑  จักรทําดวยแกว ๑  จักรคือธรรม ๑ 
จักรคืออิริยาบถ  ๑  จักรคือสมบัติ  ๑.    
            จักรทําดวยไมในบทวา   ขาแตเทวะ   จักรนั้นสําเร็จแลว  ๖ 
เดือน  หยอน ๖  คืน.๒   จักรทําดวยแกวในบทวา   กําหนดเอาโดย  
ยังจักรใหหมนุไป.๓   จักรคือธรรมในบทวา   จักรอันเราใหเปนไป 
แลว.๔ จักรคืออิริยาบถในบทวา  สรีรยนตมีจักร  ๔  มีทวาร  ๙.๕ 

            คําวา  ดูกอนภิกษทุั้งหลายจักร  ๔ อยางเหลาน้ี,    จักร  ๔ 
ยอมเปนไปแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ผูมาประชุมพรอมกนั 
แลว,  จักร ๔ อยางคืออะไร ?  คือ ปฏิรปูเทสวาสะ ๑  สัปปุริสา- 
ปสสยะ  ๑  อตัตสัมมาปณิธิ  ๑  บุพเพกตปุญญตา  ๑๖ นี้  ชื่อวา 
จักรคือสมบัติ.  ในท่ีนี้ทานประสงคเอาจักรคือสมบัตินั่นเอง. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา    ปฏริปูเทสวาโส - อยูในประเทศอัน 
สมควร  ไดแก  บริษัท  ๔ ปรากฏในประเทศใด.     อยูในประเทศอัน 
สมควรเห็นปานน้ัน. 
            บทวา  สปฺปุริสาปสฺสโย - อาศัยสัตบุรุษ  ไดแก   พึง  เสพ 
คบ  สัตบุรุษมีพระพุทธเจาเปนตน. 
๑. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๓๒.  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๔.  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๙๑. 
๔. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗.  ๕. ส. ส. ๑๕/๗๔.  ๖. องฺ. จตฺตก. ๒๑/๓๑.  
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           บทวา  อตฺตสมฺมาปณิธิ -  ต้ังตนไวชอบ    การต้ังตนไวชอบ   
หากวาครั้งกอนเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน     ละความไมมีศรัทธาเปนตน 
นั้น   แลวต้ังอยูในศรัทธาเปนตน.  
            บทวา  ปุพฺเพ  จ   กตปฺุตา - ความเปนผูทําบุญไวในกาล- 
กอน  ไดแก   ความเปนผูสะสมกุศลไวในกาลกอน.    นี้เปนขอกําหนด 
ในบทนี้.   กศุลกรรมที่ทาํดวยจิตสัมปยุตดวยญาณ    กุศลน้ันนั่นแหละ 
ยอมนําบุรุษน้ันเขาไปในประเทศอันสมควร    ใหคบสัตบุรุษ    บุคคล 
นั้นนั่นแหละ.  ยอมต้ังตนไวชอบ. 
            บทวา   จตฺตาริ  ธมฺมปทานิ - ธรรมบท  ๔ ไดแก  สวนแหง 
ธรรม ๔.   ธรรมบท  ๔  คืออะไร  ?   คือ   อนภิชฌา ๑   อัพยาปาทะ ๑ 
สัมมาสติ  ๑   สัมมาสมาธิ  ๑ 
            ความไมโลภก็ดี   การบรรลฌุาน  วิปสสนา  มรรค  ผล  นิพพาน 
ดวยอํานาจแหงอนภิชฌาก็ดี    ชื่อวาธรรมบท   คือ   อนภิชฌา. 
 
            ความไมโกรธกด็ี   การบรรลุฌานเปนเปนตน   ดวยเมตตาเปนหลัก 
ก็ดี  ชื่อวาธรรมบท   คือ   อัพยาปาทะ. 
            การต้ังสติไวชอบก็ดี    การบรรลุฌานเปนตน   ดวยสติเปนหลัก 
ก็ดี    ชื่อวาธรรมบท   คือ  สัมมาสติ.  
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          สมาบัติ   ๘  ก็ดี  การบรรลุฌานเปนตน  ดวยสมาบัติ ๘ เปนหลัก 
ก็ดี   ชื่อวาธรรมบท  คือ   สัมมาสมาธิ.    
          อีกอยางหน่ึง   การบรรลุเปนตน  ดวยอํานาจอสุภะ  ๑๐  ชื่อวา 
ธรรมบท  คือ  อนภิชฌา.  บรรลฌุานดวยอํานาจพรหมวิหาร  ๑๐  ชื่อวา 
อัพยาปาทะ. บรรลฌุานดวยอํานาจอนุสติ  ๑๐  และอาหาเรปฏิกูลสัญญา 
ชื่อวาธรรมบท   คือ  สัมมาสติ.   บรรลฌุานดวยอํานาจกสิณ   ๑๐   และ 
อานาปานาสติ  ชื่อวาธรรมบท  คือ   สมัมาสมาธิ.   ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  อิมา  จตสฺโส  ภมูิโย  - ภูม ิ๔  เหลาน้ีพึงประกอบบท 
หน่ึง ๆ ดวยสามารถจตุกะนั่นแล. 
                         จบ  อรรถกถาภูมินานัตตญาณนิทเทส 
 
                                  ธรรมนานัตตญาณนิทเทส 
           [๑๗๗]   ปญญาในการกําหนดธรรม  ๙  เปนธรรมนานัตตญาณ  
อยางไร   พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมท้ังหลายอยางไร   ยอมกําหนด 
กามาวจรธรรมเปนฝายกุศล   เปนฝายอกกุศล   เปนฝายอัพยากฤต  ยอม  
กําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล    เปนฝายอัพยากฤต     ยอมกําหนด  
อรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล   เปนฝายอัพยากฤต   ยอมกําหนดโลกุตร- 
ธรรมเปนฝายกุศล   เปนฝายอัพยากฤต.  
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            [๑๗๘]  พระโยคาวจรยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปนฝายกุศล  
เปนฝายอกุศล  เปนฝายอัพยากฤต อยางไร ยอมกําหนดกุศลกรรมบถ  ๑๐ 
เปนฝายกุศล    ยอมกําหนดอกุศลกรรมบถ  ๑๐  เปนฝายอกุศล     ยอม 
กําหนดรูป   วิบากและกิริยาเปนฝายอัพยากฤต   พระโยคาวจรยอมกําหนด  
กามาวจรธรรมเปนฝายกุศล. เปนฝายอกุศล  เปนฝายอัพยากฤต  อยางนี้. 
            [๑๗๙]  พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปาวจรธรรมฝายกศุล   เปน  
ฝายอัพยากฤต   อยางไร   ยอมกําหนดฌาน  ๔  ของบุคคลผูยังอยูในโลก 
นี้   เปนฝายกุศล    ยอมกาํหนดฌาน  ๔  ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก 
เปนฝายอัพยากฤต  พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล 
เปนฝายอัพยากฤต   อยางนี้. 
            [๑๘๐]  พระโยคาวจรยอมกําหนดอรูปาวจรธรรม     เปนฝาย 
กุศล    เปนฝายอัพยากฤต   อยางไร     ยอมกําหนดอรูปาวจรสมาบัติ ๔ 
ของบุคคลผูยังอยูในโลกนี้   เปนฝายกุศล  ยอมกําหนดอรูปาวจรสมาบัติ  
๔  ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลกนี ้    เปนฝายอัพยากฤต     พระโยคาวจร 
ยอมกําหนดอรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต   อยางนี้. 
            [๑๘๑]  พระโยคาวจรยอมกําหนดโลกุตรธรรม   เปนฝายกุศล 
เปนฝายอัพยากฤต   อยางไร   ยอมกําหนดอริยมรรค    ๔   เปนฝายกุศล 
ยอมกําหนดสามัญญผล  ๔  และนิพพาน   เปนฝายอัพยากฤต  พระโยคา- 
วจรยอมกําหนดโลกุตรธรรม   เปนฝายอัพยากฤต   อยางนี้.  
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            [๑๘๒]  ธรรมมคีวามปราโมทยเปนเบื้องตน  ๙  ประการ  เมื่อ 
พระโยคาวจรมนสิการโดยความไมเที่ยง     ยอมเกิดปราโมทย     เมื่อถึง 
ความปราโมทยยอมเกิดปติ    เมื่อใจมีปติ    กายยอมสงบ    ผูมีกายสงบ 
ยอมไดเสวยสุข   ผูมีความสุข  จิตยอมต้ังม่ัน   เมื่อจิตต้ังม่ัน   ยอมรูยอม   
เห็นตามความเปนจริง   เมื่อรูเห็นตามความเปนจริงยอมเบื่อหนาย  เมื่อ  
เบื่อหนายยอมคลายความกําหนัด      เพราะคลายความกําหนัด    จิตยอม 
หลุดพน   เมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยความทุกข   ยอมเกิดปราโมทย 
ฯลฯ   เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา     ยอมเกิดปราโมทย     เมื่อ 
มนสิการรูปโดยความไมเที่ยง   ยอมเกิดปราโมทย   เมื่อมนสิการรูปโดย 
ความเปนทุกข  ฯลฯ  เมื่อมนสิการรูปโดยความเปนอนัตตา  ฯลฯ  เมื่อ 
มนสิการเวทนา   สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จักษุ  ฯลฯ  ชราและมรณะ 
โดยความไมเที่ยง     ยอมเกิดปราโมทย   เมื่อมนสิการชราและมรณะโดย  
ความเปนทุกข    ยอมเกิดปราโมทย     เมื่อมนสิการชราและมรณะโดย 
ความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย   เม่ือถึงความปราโมทย   ยอมเกิด 
ปติ  เมื่อใจเกิดปติ     กายยอมสงบ    ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข    ผูมี 
ความสุข  จิตยอมต้ังม่ัน  เมื่อจิตต้ังม่ัน  ยอมรูยอมเห็นตามความเปนจริง 
เมื่อรูเห็นตามความเปนจริงยอมเบื่อหนาย     เมื่อเบ่ือหนายยอมคลาย 
ความกําหนัด    เพราะคลายความกําหนัด     จิตยอมหลุดพน   ธรรมม ี
ความปราโมทยเปนเบื้องตน  ๙  ประการน้ี.  
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          [๑๘๓]   ธรรมมโียนิโสมนสิการเปนเบื้องตน  ๙ ประการ  เมื่อ 
พระโยคาวจรมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความไมเที่ยง  ยอมเกิด 
ปราโมทย   เม่ือถึงความปราโมทย   ยอมเกิดปติ   เมื่อใจมีปติ    กายยอม 
สงบ   ผูมีกายสงบ   ยอมไดเสวยความสุข    ผูมีความสุข    จิตยอมต้ังม่ัน 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงดวยจิตอันต้ังม่ันวา    นีทุ้กข    นี้ทุกขสมุทัย   
นี้ทุกขนิโรธ    นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    เมื่อพระโยคาวจรมนสิการ 
โดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนทุกข     ยอมเกิดปราโมทย...   เมื่อ  
มนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย 
ฯลฯ  เมื่อมนสิการรูปโดยอุบายอันแยบคาย   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ยอมเกิดปราโมทย     เมื่อมนสิการรูปโดยอุบายอันแยบคาย    โดยความ 
เปนทุกข    ยอมเกิดปราโมทย     เมื่อมนสิการรูปโดยอุบายอนแยบคาย 
โดยความเปนอนัตตา  ยอมเกิดปราโมทย   ฯลฯ   เสื่อมนสิการเวทนา 
สัญญา    สังขาร   วิญญาณ   จักษุ   ฯลฯ   ชราและมรณะ     โดยอุบาย 
อันแยบคายโดยความเปนของไมเที่ยง   ยอมเกิดปราโมทย  เมื่อมนสิการ 
ชราและมรณะโดยอุบายอันแยบคาย     โดยความเปนทุกข     ยอมเกิด 
ปราโมทย   เม่ือมนสิการชราและมรณะโดยอุบายอันแยบคาย  โดยความ 
เปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย    เมื่อถึงความปราโมทย   ยอมเกิดปติ 
เมื่อใจมีปติ     กายยอมสงบ    ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข    ผูมีความสุข 
จิตยอมต้ังม่ัน     ยอมรูชดัตามความเปนจริงดวยจิตอันต้ังมั่นวา  นี้ทุกข  
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นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ธรรมอันมี   
โยนิโสมนสิการเปนเบื้องตน ๙ ประการนี้. 
           [๑๘๔]   ความตาง ๙ ประการ ความตางแหงผัสสะอาศัยความ   
ตางแหงธาตุเกิดข้ึน   ความตางแหงเวทนาอาศัยความตางแหงผัสสะเกิด  
ข้ึน   ความตางแหงสัญญาอาศัยความตางแหงเวทนาเกิดข้ึน     ความตาง 
แหงความดําริอาศัยความตางแหงสัญญาเกิดข้ึน       ความตางแหงฉันทะ 
อาศัยความตางแหงความดําริเกิดข้ึน   ความตางแหงความเรารอน  อาศัย 
ความตางแหงฉันทะเกิดข้ึน      ความตางแหงการแสวงหาอาศัยความตาง 
แหงความเรารอนเกิดข้ึน    ความตางแหงการไดรูปเปนตน   อาศัยความ 
ตางแหงการแสวงหาเกิดข้ึน  ความตาง  ๙ ประการน้ี   ชื่อวาญาณ  เพราะ 
อรรถวารูธรรมน้ัน   ชื่อวาปญญา   เพราะอรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   ปญญาในการกําหนดธรรม  ๙  ประการ      เปนธรรม- 
นานัตตญาณ. 
                     อรรถกถา    ธรรมนานัตตญาณนิทเทส 
           [๑๗๗ - ๑๗๘]   พึงทราบวินิจฉัยในธรรมนานัตตญาณนิทเทส  
ดังตอไปนี้.  บทวา   กมฺมปเถ  ชื่อวา   กรรมบถ  เพราะอรรถวากรรม 
เหลาน้ันเปนทางเพ่ือไปสูอบาย.  ซึ่งกรรมบถเหลาน้ัน.  
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            กุศลกรรมบถ  ๑๐  ไดแก   กายสุจริต  ๓ คือ  เวนจากฆาสัตว  ๑ 
เวนจากลักทรัพย  ๑   เวนจากประพฤติผิดในกาม ๑ วจีสุจริต ๔ คือ 
เวนจากพูดปด ๑   เวนจากพูดสอเสียด   ๑   เวนจากพูดคําหยาบ  ๑   เวน 
จากพูดเพอเจอ  ๑,  มโนสุจริต ๓ คือ ไมเพงเล็งอยากได ๑ไมพยาบาท ๑ 
เห็นชอบ ๑.    
            อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ได    ไดแก   กายทุจริต  ๓    คือ   ฆาสัตว ๑ 
ลักทรัพย ๑  ประพฤติผิดในกาม ๑.  วจีทุจริต  ๔  คือ พูดปด  ๑  พูด   
สอเสียด ๑   พูดคําหยาบ  ๑  พูดเพอเจอ ๑.   มโนทุจริต ๓   คือ   เพง 
เล็งอยากได  ๑   พยาบาท ๑   เห็นผิด ๑. 
            อน่ึง    แมทั้งกุศลและอกุศลทานก็กลาววากรรมบถ      เพราะให 
เกิดปฏิสนธิ.    เหลือจากที่กลาวแลวทานไมกลาววากรรมบถ   เพราะไม 
มีสวนในการใหเกิดปฏิสนธิ.      พึงทราบวา   แมกศุลและอกุศลที่เหลือ 
ทานก็ถือเอาดวยความมุงหมายถึงกุศลและอกุศลอยางหยาบ. 
            บทวา   รูป    ไดแก   รูป ๒๘    โดยประเภทเปนภูตรูปและอุปา- 
ทายรูป. 
            บทวา  วิปาก  ไดแก   วิบาก ๒๓  ดวยอํานาจแหงกามาวจรกุศล- 
วิบาก ๑๖.   อกุศลวิบาก ๗.  
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            บทวา   กิริย   ไดแก  กามาวจรกิริยา  ๑ ดวยสามารถแหงปริตต- 
กิริยา ๓.  มหากิริยา ๘.  ชื่อวากิริยาเพราะเปนเพียงกิริยาโดยไมมีวิวิบาก. 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ี   ทานกลาวกามาวจรดวยอํานาจแหงรูปเปนอัพยา- 
กฤต   วิบากเปนอัพยกฤต   กิริยาเปนอัพยากฤต.    
            [๑๗๙ - ๑๘๐] บทวา  อิธฏสฺส   ไดแก   ของบุคคลผูยังอยู 
ในโลกน้ี.   โดยมากทานกลาวดวยสามารถแหงมนุษยโลก     เพราะมี 
ฌานภาวนาในมนุษยโลก.      อน่ึง   แมในเทวโลกบางแหงบางครั้งก็ได 
ฌาน.     แมในพรหมโลกรูปพรหมทั้งหลายก็ยังได   ดวยสามารถของผู 
เกิดในพรหมโลกนั้น   ผูเกิดในเบ้ืองลาง  และผูเกิดในเบ้ืองบน.   แตใน 
ชั้นสุทธาวาสและในอรูปาวจร    ไมมีผูเกิดในเบ้ืองลาง.      ในรูปาวจร 
อรูปาวจรผูไมเจริญฌาน    เกิดในเบ้ืองลาง     ยอมเกิดในกามาวจรสุคติ 
เทาน้ัน   ไมเกิดในทุคติ. 
            บทวา   ตตฺรูปปนฺนสฺส - ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลกนัน้   ได 
แก   วิบากฌาน  ๔ เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิภวังคและจุติ   ของบุคคล 
ผูเกิดในพรหมโลกดวยอํานาจของวิบาก.  ทานมิไดกลาวถึงกิริยาอันเปน 
อัพยาถฤต  ในฌานสมาบัติอันเปนรูปาวจรและอรูปาวจร.    ถึงแมทาน. 
มิไดกลาวก็จริง  พึงทราบวา   เมื่อทานกลาวถึงกุศล    ก็เปนอันกลาว 
ถึงกิริยาเปนอัพยากฤตไวดวย     เพราะเปนไปเสมอกันดวยกุศลโดยแท. 
พึงทราบในขอน้ีเหมือนอยางในปฏฐาน  ทานสงเคราะหกิริยาชวนะดวย  
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ศัพทกุศลชวนะวา      เมือ่กุศลอกุศลดับ     วิบากยอมเกิดข้ึนเพราะกุศล 
อกุศลนั้นเปนอารมณ.   
            [๑๘๑]  บทวา  สามฺฺผานิ  ไดแก   สามัญผล ๔. ดวยบทน้ี 
ทานกลาวถึงโลกุตรวิบากเปนอัพยากฤต.        บทวา   นิพฺพาน   ไดแก 
นิพพานเปนอัพยากฤต.  
            [๑๘๒]  บทวา   ปามุชฺชมูลกา  คือ     มีความปราโมทยเปน 
เบื้องตน.   เพราะประกอบดวยความปราโมทย. 
            ในบทวา  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต   ปามุชฺช   ชายติ  นี้    ม ี
ความวา   เมื่อทําไวในใจโดยแยบคาย    ยอมเกิดปราโมทย.     เม่ือทําไว 
ในใจโดยไมแยบคาย   ยอมไมเกิดปราโมทย.    จริงอยู   เมื่อทําไวในใจ 
โดยไมแยบคาย  กุศลจะไมเกิด.  ไมตองพูดถึงวิปสสนาละ.   หากถามวา 
เพราะเหตุไรทานจึงกลาวไวโดยสรุป.    ตอบวา   เพ่ือแสดงความท่ีปรา- 
โมทยมีกําลังมาก.   เพราะเม่ือไมมีปราโมทย  ความไมยินดีความกระสัน 
ก็จะเกิดข้ึนในเสนาสนะอันสงัด   และในธรรมอันเปนอธิกุศล.    เมื่อมี 
อยางนี้ยอมกาวถึงภาวนาทีเดียว. 
            อน่ึง   เมื่อมีปราโมทย   ภาวนายอมถึงความเต็มเปยมเพราะไมมี 
ความไมยินดี.     เพ่ือแสดงถึงความท่ีภาวนามีอุปการะโดยความเปนเบื้อง 
๑. อภิ. ป. ๔๐/๔๘๐.  
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ตนของการทําไวในใจโดยแยบคาย   จักกลาวถึงหมวด ๙  ขางหนา. 
            ความปราโมทยเพราะเปนปจจัยแหงวิปสสนายอมเกิดแกผูเจริญ 
วิปสสนาโดยบาลีวา    
            ยโต  ยโต  สมฺมสติ    ขนฺธาน  อุทยพุพย 
            ลภตี  ปติปาโมชฺช      อมต   ต   วิชานต. 
                  เมื่อใดยอมพิจารณาเห็นความเกิดและความ 
            เส่ือมของขันธทั้งหลาย     เมื่อนั้นยอมไดปติและ 
            ปราโมทยนั่นเปนอมตะของผูรูแจงท้ังหลาย.๑ 

            แตในท่ีนี้พึงถือเอาความปราโมทย    เพราะการพิจารณากลาปะ 
เปนปจจัย.   ความเปนผูถึงความปราโมทย  ชื่อวา   ปามุชฺช  คือ  ปติ 
มีกําลังออน.   พึงเห็นวา   ป  อักษร   ลงในอรรถแหงอาทิกรรม. 
           บทวา   ปมุทิตสฺส  -  ถึงความปราโมทย   ไดแก   ถึงความปรา- 
โมทย  คือ  ยนิดีดวยความปราโมทยนั้น.  ปาฐะวา  ปโมทิตสฺส  บาง. 
ความอยางเดียวกัน . 
           บทวา  ปติ  ไดแก   ปติมีกําลัง.  บทวา  ปติมนสฺส   ใจมีปติ 
 คือ  ใจประกอบดวยปติ.  พึงเห็นวา ลบ ยุตฺต  ศัพทเสีย  เหมือนบทวา 
อสฺสรโถ   รถเทียมดวยมา.     บทวา   กาโย   ไดแก   นามกาย   หรือ 
๑. ขุ.ธ.๒๕/๓๕.  
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รูปกาย.       บทวา   ปสฺสมภติ     ยอมสงบ  คือ  เปนผูสงบความ 
กระวนกระวาย. บทวา ปสฺสทฺธกาโย - กายสงบ  คือ กายสบายเพราะ 
ประกอบดวยความสงบท้ังสอง.   
            บทวา   สขุ   เวเทติ -  ยอมไดเสวยสุข   คือ  ยอมไดเสวยเจต- 
สิกสุข.  หรือกับดวยกายิกสุข.  บทวา  สุขิโน - ของผูมีความสุข  คือ 
พรอมพรั่งดวยความสุข.  บทวา  จิตฺต  สมาธิยติ - จิตยอมต้ังม่ัน   คือ 
จิตยอมต้ังม่ันเสมอ.   จิตมีอารมณเดียว.  
            บทวา  สมาหิเต  จิตฺเต -  เมื่อจิตต้ังม่ัน   เปนสัตตมีวิภัตติลง 
ในภาวลักษณะโดยเปนภาวะ .  ยอมกําหนดรูตามความเปนจริงโดยความ 
ต้ังม่ันแหงจิต. 
            บทวา   ยถาภูต  ปชานาติ - ยอมรูตามความเปนจริง คือ   รู 
สังขารตามความเปนจริงดวยสามารถแหงอุทยัพพยญาณเปนตน. 
            บทวา  ปสฺสติ - ยอมเห็น  คือ เห็นดวยปญญาจักษุการทําส่ิง 
ที่ถูกตองนั้นดุจเห็นดวยตา.  บทวา  นพฺิพินฺทติ - ยอมเบื่อหนาย  คือ 
เบื่อหนายในสังขารทั้งหลาย เพราะประกอบดวยวิปสสนาญาณ  ๙ อยาง 
            บทวา    นิพฺพินฺท    วิรชชฺติ - เมื่อเบ่ือหนายยอมคลายความ 
กําหนัด    คือ   เมื่อยังวิปสสนาใหถึงชั้นยอด    เปนอันคลายกําหนัดจาก 
สังขารโดยประกอบดวยมรรคญาณ.  
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            บทวา   วิราคา    วิมุจฺจติ  -  เพราะคลายความกําหนัด   จิตยอม   
หลุดพน   คือ  จิตยอมหลุดพน    ดวยนอมไปในนิพพานดวยผลวิมุตติ 
เพราะมรรคเปนเหตุอันไดแกวิราคะ.      แตในบางคัมภีรในวาระน้ีทาน 
เขียนนัยแหงสัจจะไวมีอาทิวา   รูตามความเปนจริงวาน้ีทุกข   ดวยจิตต้ัง 
มั่น.  อน่ึง  ในบางคัมภีรทานเขียนนัยแหงสัจจะนั้นโดยนัยมีอาทิวา  ยอม  
ทําไวในใจโดยแยบคายวา   นี้ทุกข.      แมใน ๒  วาระน้ันก็ตางกันโดย 
พยัญชนะเทาน้ัน      โดยอรรถไมตางกัน.     เพราะบทวา    นพฺิพินฺท 
วิรชฺชติ -  เม่ือมรรคญาณสําเร็จ    เพราะกลาวถึงมรรคญาณ     เปนอัน  
สําเร็จกิจเพราะตรัสรูอริยสัจ ๔   ดวย.     เพราะฉะน้ัน   แมวาระท่ีทาน 
กลาวโดยนัยแหง   สัจจะ ๔  ก็มิไดตางกันโดยอรรถดวยวาระน้ี. 
 
             [๑๘๓]   บัดนี้   พระสารีบุตรเถระเมื่อจะใหอารมณตางกัน  เพราะ 
กลาวถึงอารมณไมตางกันดวยบทมีอาทิวา อนิจฺจโต   จึงกลาวบทมีอาทิ 
วา  รูป  อนิจจฺโต   มนสิกโรติ   ยอมมนสิการรูปโดยความเปนของไม 
เที่ยง. 
             บทวา  โยนิโสมนสิการมูลกาคือ   ธรรมมีโยนิโสมนสิการ 
เปนเบื้องตนเปนหลัก.     เพราะปราโมทยเปนตน   ละโยนิโสมนสิการ 
เสียแลวก็ไมครบ  ๙. 
             บทวา  สมาหิเตน  จิตฺเตน  -  ดวยจิตต้ังม่ัน  คือ  ดวยจิตเปนเหตุ.  
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            บทวา  ยถาภูต  ปชานาติ - ยอมรูตามความเปนจริว  คือ รูดวย 
ปญญา.   ทานสงเคราะหแมการรูตามสัจจะอันเปนสวนเบื้องตนดวยการ 
ฟงตาม  ในเม่ือกลาววา   ยอมมนสิการโดยแยบคายวา   นี้ทุกข.   
            บทวา   โยนิโสมนสิกาโร  ไดแก  มนสิการโดยอุบาย. 
            ๑๘๔]    ธาตุนานตฺต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ผสฺสนานตฺต  
ความตางแหงผัสสะอาศัยความตางแหงธาตุเกิดข้ึน    ความวา  ความตาง 
แหงจักขุสัมผัสเปนตน  อาศัยความตางจักขุธารตุเปนตนเกิดข้ึน. 
            บทวา   ผสฺสนานตฺต   ปฏิจฺจ - อาศัยความตางแหงผัสสะ  คือ 
อาศัยความตางแหงจักขุสัมผัสเปนตน. 
            บทวา   เวทนานานตฺต  - ความตางแหงเวทนา คือ ความตางแหง  
จักขุสัมผัสสชาเวทนาเปนตน. 
            บทวา   สฺานานตฺต  -  ความตางแหงสัญญา  คือ ความตาง 
แหงกามสัญญาเปนตน. 
            บทวา   สงฺกปฺปนานตฺต -  ความตางแหงความดําริ   คือ  ความ 
ตางแหงความดําริถึงกามเปนตน. 
            บทวา  ฉนฺทนานตฺต  - ความตางแหงฉันทะ   คือ   ความตาง 
แหงฉันทะยอมเกิดข้ึนอยางนี้วา   ฉันทะในรูป   ฉันทะในเสีย    เพราะ 
ความตางแหงความดําริ.  
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            บทวา ปริฬาหนานตฺต - ความตางแหงความเรารอน  คือ  ความ 
ตางแหงความเรารอน  ยอมเกิดข้ึนอยางนี้วา  ความเรารอนในรูป  ความ  
เรารอนในเสียง   เพราะความตางแหงฉันทะ.    
            บทวา   ปริเยสนานตฺต -  ความตางแหงการแสวงหา  คือ ความ 
ตางแหงการแสวงหารูปเปนตน     ยอมเกิดข้ึนเพราะความตางแหงความ 
เรารอน.  
            บทวา   ลาภนานตฺต - ความตางแหงการได  คือ  ความตางแหง 
การไดรูปเปนตน   ยอมเกิดข้ึนเพราะความตางแหงการแสวงหา. 
                        จบ    อรรถกถาธรรมนานัตตญาณนิทเทส 
 
 
                                  ญาณปญจกนิทเทส 
            [๑๘๕]  ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐญาณอยางไร  ปญญาเครื่อง 
กําหนดรูเปนติรณัฏฐญาณ   ปญญาเครื่องละเปนปริจจาคัฏฐญาณ ปญญา 
เครื่องเจริญเปนเอกรสัฏฐญาณ    ปญญาเครื่องกระทําใหแจง  เปนผัสส- 
นัฏฐญาณ. 
            พระโยคาวจรรูยิ่งธรรมใด ๆ   แลว   เปนอันรูธรรมนัน้ ๆ   แลว 
กําหนดรูธรรมใด  ๆ  แลว   เปนอันพิจารณาธรรมน้ัน ๆ  แลว   ละธรรม 
ใด ๆ   ไดแลว    เปนอันสละธรรมน้ัน ๆ   แลว    เจริญธรรมใด ๆ  แลว  
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ธรรมนั้น ๆ  ยอมมีกิจเปนอันเดียวกัน  กระทําใหแจงธรรมใด ๆ แลว เปน 
อันถูกตองตามธรรมน้ันๆ  แลว. 
            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐ-   
ญาณ   ปญญาเครื่องกําหนดรูเปนติรณัฏฐญาณ    ปญญาเครื่องละเปน 
ปริจจาคัฎฐญาณ   ปญญาเครื่องเจริญเปนเอกรสัฏฐญาณ   ปญญาเครื่อง 
กระทําใหแจงเปนผัสสนัฏฐญาณ.  
 
 
                        ๒๐ - ๒๔.  อรรถกถาญาณปญจกนิทเทส 
            [๑๘๕] พึงทราบวินิจฉัยในญาณปญจกนิทเทสดังตอไปนี้.  ทาน 
ทําปุจฉาวิสัชนารวมเปนอันเดียว     เพราะมีความสัมพันธกันเปนลําดับ 
แหงญาณ  ๕  เหลาน้ัน. 
            บทวา   อภิฺาตา   โหนฺติ - เปนผูรูแจงธรรมแลว   คือ  เปน 
ผูรูดวยดี  ดวยสามารถรูลกัษณะแหงสภาวธรรม. 
            บทวา  าตา  โหนฺติ -  เปนอันรูธรรมแลว  คือ  ชื่อวา  เปน 
อันรูแลว  เพราะรูตามสภาพ   ดวยสามารถแหงญาตปริญญา.   เปนอันรู 
ธรรมเหลาน้ันแลวดวยญาณใด.   ชื่อวา   ญาณ    เพราะอรรถวารูญาณ 
นั้น.   พึงทราบการเชื่อมวา   ชื่อวา   ปญญา   เพราะอรรถวารูชัด.   โดย 
นัยแมนี้พึงประกอบแมญาณที่เหลือ.  
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            บทวา  ปริฺาตา   โหนฺติ - เปนอันกําหนดรูแลว   คือ  เปน   
อันรูโดยรอบดวยสามารถแหงสามัญลักษณะ. 
            บทวา  ตีริตา  โหนฺติ  - เปนอันพิจารณาแลว   คือ  เขาไปกําหนด  
ใหถึงพรอมดวยความเปนของไมเที่ยงเปนตน     ดวยสามารถแหงตีรณ 
ปริญญา.  
            บทวา   ปหีนา   โหนิติ - เปนอันละไดแลว    คือ  เปนอันละ 
นิจสัญญาเปนตน   ดวยอนิจจานุปสนาญาณเปนตน   ต้ังแตภังคานุปสนา- 
ญาณ. 
            บทวา   ปริจฺจตฺตา   โหนฺติ  -  เปนอันสละแลว   คือ   เปนอัน 
ทอดท้ิง   ดวยสามารถแหงการละน่ันเอง. 
            บทวา   ภาวิตา  โหนฺติ - เปนอันเจริญแลว   คือ  เปนอันเจริญ 
แลว   และอบรมแลว. 
            บทวา   เอกรสา   โหนฺติ - มีรสเปนอันเดียวกัน    คือ  มกีิจ 
อยางเดียวกัน    ดวยการใหสําเร็จกิจของตน     และดวยการละฝายตรง 
กันขาม.    หรือมีรสเปนอันเดียวกัน   ดวยวิมุตติรส     ดวยการพนจาก 
ธรรมเปนฝายขาศึก.   
            บทวา   สจฺฉิกตา  โหนฺติ - เปนอันทําใหแจงแลว   คือ   เปน 
อันทําใหประจักษวา    ผลธรรม    ดวยสามารถการได    นิพพานธรรม 
ดวยสามารถการแทงตลอด.  
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            บทวา   ผสฺสิตา  โหนฺติ -  เปนอันถูกตองแลว   คือ  เปนอัน   
ถูกตอง  คือ  ไดรับผลดวยการถูกตอง  ดวยการได   และดวยการถูกตอง 
ดวยการแทงตลอด  ทานกลาวญาณ ๕ เหลาน้ี   ดวยสามารถสุตมยญาณ 
แลวในหนหลัง.  ในที่นี้ทานกลาวดวยสามารถยังกิจของตนใหสําเร็จ. 
                            จบ  อรรถกถาญาณปญจกนิทเทส  
 
 
                                   ปฏสิัมภิทาญาณนิทเทส 
             [๑๘๖]  ปญญาในความตางแหงอรรถ    เปนอรรถปฏสิัมภิทา- 
ญาณ  ปญญาในความตางแหงธรรม  เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ  ปญญา 
ในความตางแหงนิรุตติ    เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ     ปญญาในความ 
ตางแหงปฏิภาณ   เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณอยางไร  ? 
            สัทธนิทรียเปนธรรม    วีริยินทรียเปนธรรม     สตินทรียเปน 
ธรรม  สมาธินทรียเปนธรรม   ปญญินทรียเปนธรรม   สัทธินทรียเปน 
ธรรมอยางหน่ึง   วีริยินทรียเปนธรรมอยางหน่ึง   สตินทรียเปนธรรม 
อยางหน่ึง     สมาธินทรียเปนธรรมอยางหน่ึง  ปญญินทรียเปนธรรม 
อยางหน่ึง    พระโยคาวจรรูธรรมตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณใด     เปนอันรู 
เฉพาะธรรมตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณน้ันนั่นแล   เพราะเหตุดังน้ัน   ทาน 
จึงกลาววา   ปญญาในความตางแหงธรรม  เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ.  
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           [๑๘๗]  สภาพวานอมใจเธอเปนอรรถ    สภาพวาประคองไว 
เปนอรรถ   สภาพวาเขาไปต้ังไวเปนอรรถ    สภาพวาไมฟุงซานเปนอรรถ   
สภาพวาเห็นเปนอรรถ   สภาพวานอมใจเชื่อเปนอรรถอยางหน่ึง   สภาพ 
วาประคองไวเปนอรรถอยางหน่ึง     สภาพวาเขาไปต้ังไวเปนอรรถอยาง 
หน่ึง   สภาพวาฟุงซานเปนอรรถอยางหน่ึง   สภาพวาเห็นเปนอรรถอยาง 
หน่ึง   พระโยคาวจรรูอรรถตาง ๆ  เหลาน้ีดวยญาณใด   เปนอันรูเฉพาะ 
อรรถตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณน้ันนั่นแล   เพราะเหตุดังน้ัน  ทานจึงกลาว 
วา   ปญญาในความตางแหงอรรถ   เปนอรรูปฏิสัมภิทาญาณ. 
           [๑๘๘]  การระบพุยัญชนะและนิรุตติ      เพ่ือแสดงธรรม  ๕ 
ประการ    การระบุพยัญชนะและนิรตุติเพ่ือแสดงอรรถ  ๕  ประการ 
ธรรมนิรุตติเปนอยางหน่ึง  อรรถนิรุตติเปนอยางหน่ึง   พระโยคาวจรรู 
นิรุตติตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณ   เปนอันรูเฉพาะนิรุตติตาง ๆ เหลาน้ีดวย 
ญาณนั้นนั่นแล    เพราะเหตุดังน้ัน    ทานจึงกลาววา    ปญญาในความ 
ตางแหงนิรุตติ   เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ. 
         [๑๘๙]  ญาณในธรรม  ๕  ในอรรถ  ๕  ญาณในนิรุตติ  ๑๐ 
ญาณในธรรมเปนอยางหน่ึง    ญาณในอรรถเปนอยางหน่ึง  ญาณใน 
นิรุตติเปนอยางหน่ึง  พระโยคาวจรรูญาณตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณใดเปน 
อันรูเฉพาะญาณตาง ๆ  เหลาน้ีดวยญาณน้ันนั่นแล     เพราะเหตุดังน้ัน  
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ทานจึงกลาววา  ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา-   
ญาณ. 
 
            [๑๙๐]   สัทธาพละเปนธรรม   วีริยพละเปนธรรม   สติพละ  
เปนธรรม    สมาธิพละเปนธรรม   ปญญาพละเปนธรรม   สัทธาพละ 
เปนธรรมอยางหน่ึง   วีริยพละเปนธรรมอยางหน่ึง    สติพละเปนธรรม 
อยางหน่ึง  สมาธิพละเปนธรรมอยางหน่ึง    ปญญาพละเปนธรรมอยาง 
หน่ึง   พระโยคาวจรรูธรรมตาง  ๆ เหลาน้ีดวยญาณใด   เปนอันรูธรรม 
ตางๆ เหลาน้ีดวยญาณน้ันนั่นแล    เพราะเหตุดังน้ัน    ทานจึงกลาววา 
ปญญาในความตางแหงธรรม  เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ  
 
            [๑๙๑]    สภาพอันไมหว่ันไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธาเปน 
อรรถ    สภาพอันไมหว่ันไหวเพราะความเกียจครานเปนอรรถ    สภาพ 
อันไมหว่ันไหวเพราะความประมาทเปนอรรถ      สภาพอันไมหว่ันไหว 
เพราะความฟุงซานเปนอรรถ        สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะอวิชชาเปน 
อรรถ     สภาพอันไมหว่ันไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธาเปนอรรถ 
อยางหน่ึง    สภาพอันไมหว่ันไหวเพราะความเกียจครานเปนอรรถอยาง 
หน่ึง      สภาพอันไมหว่ันไหวเพราะความประมาทเปนอรรถอยางหน่ึง 
สภาพอันไมหว่ันไหวเพราะความฟุงซานเปนอรรถอยางหน่ึง   สภาพอัน 
ไมหว่ันไหว   เพราะอวิชชาเปนอรรถอยางหน่ึง    พระโยคาวจรรูอรรถ   
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ตาง ๆ  เหลาน้ีดวยญาณใด  เปนอันรูเฉพาะอรรถตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณ 
นั้นนั่นแล  เพราะเหตุดังนั้น  ทานจึงกลาววา  ปญญาในความตางแหง 
อรรถ  เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ.    
         [๑๙๒]    การระบุพยัญชนะและนิรุตติ  เพ่ือแสดงธรรม  ๕ 
ประการ       การระบุพยัญชนะและนริุตติเพ่ือแสดงอรรถ  ๕  ประการ 
ธรรมนิรุตติเปนอยางหน่ึง   อรรถนริตุติเปนอยางหนึ่ง  พระโยคาวจรรู 
นิรุตติตาง ๆ  เหลาน้ีดวยญาณใด    เปนอันรูเฉพาะนิรุตติตาง ๆ เหลาน้ี 
ดวยญาณน้ันนั่นแล  เพราะเหตุดังน้ัน  ทานจึงกลาวา  ปญญาในความ 
ตางแหงนิรุตติ  เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ. 
          [๑๙๓]   ญาณในธรรม  ๕  ประการ  ญาณในอรรถ  ๕  ประการ 
ญาณในนิรุตติ  ๑๐  ประการ  ญาณในธรรมเปนอยางหน่ึง  ญาณในอรรถ 
เปนอยางหน่ึง   ญาณในนริุตติเปนอยางหน่ึง  พระโยคาวจรรูญาณตาง ๆ  
เหลาน้ีดวยญาณใด     เปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ  เหลาน้ีดวยญาณน้ัน-  
นั่นแล     เพราะเหตุดังน้ัน    ทานจึงกลาววา    ปญญาในความตางแหง 
ปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ. 
         [๑๙๔]  สติสัมโพชฌงค  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค  วีริยสัมโพช- 
ฌงค  ปติสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค  อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค     เปนธรรมแตละอยาง  ๆ  สติสัมโพชฌงค ... อุเบกขา-  
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สัมโพชฌงค   เปนธรรมอยางหน่ึง ๆ  พระโยคาวจรรูธรรมตาง ๆ  เหลาน้ี 
ดวยญาณใด    เปนอันรูเฉพาะธรรมตาง ๆ  เหลาน้ีดวยญาณน้ันนั่นแล 
เพราะเหตุดังนี้นั้น   ทานจึงกลาววา  ปญญาในความตางแหงธรรม  เปน 
ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ.    
             [๑๙๕]   สภาพที่ต้ังม่ัน    สภาพที่เลือกเฟน    สภาพที่ประคอง 
ไว    สภาพที่ผานซานไป   สภาพที่สงบ   สภาพที่ไมฟุงซาน   สภาพที่ 
พิจารณาหาทาง    สภาพที่เขาไปต้ังอยู   เปนอรรถ  ( แตละอยาง)  สภาพ 
ที่ต้ังม่ัน  . . . สภาพที่พิจารณาหาทางเปนอรรถอยางหน่ึง ๆ พระโยคาวจร 
รูอรรถตาง ๆ  เหลาน้ีดวยญาณใด    เปนอันรูเฉพาะอรรถตาง ๆ  เหลาน้ี 
ดวยญาณน้ันนั่นแล   เพราะเหตุดังน้ัน  ทานจึงกลาววา      ปญญาในความ 
ตางแหงอรรถ    เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ. 
            [๑๙๖]  การระบพุยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม ๗ ประ- 
การ    การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ ๗ ประการ   ธรรม 
นิรุตติเปนอยางหน่ึง   อรรถนริุตติเปนอยางหน่ึง   พระโยคาวจรรูนิรุตติ 
ตาง ๆ  เหลาน้ีดวยญาณใด   เปนอันรูเฉพาะนิรุตติตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณ 
นั้นนั่นแล   เพราะเหตุดังนั้น   ทานจึงกลาววา   ปญญาในความตางแหง 
นิรุตติ  เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ. 
           [๑๙๗]   ญาณ. ในธรรม ๗ ประการ  ญาณในอรรถ ๗ ประการ 
ญาณในนิรุตติ  ๑๔  ประการ    ญาณในธรรมเปนอยางหน่ึง    ญาณใน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 844 

อรรถเปนอยางหน่ึง  ญาณในนิรุตติเปนอยางหน่ึง   พระโยคาวจรรูญาณ 
 ตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณใด   เปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลาน้ีดวยญาณ 
นั้นนั่นแล   เพราะเหตุดังนั้น   ทานจึงกลาววา   ปญญาในความตางแหง 
ปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ.    
           [๑๙๘]    สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ    สัมมาวาจา    สมัมากัม- 
มันตะ   สัมมาอาชีวะ    สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ  เปนธรรม 
แตละอยาง ๆ   สัมมาทิฏฐิ. . . สัมมาสมาธิ   เปนธรรมอยางหน่ึง  ๆ  พระ- 
โยคาวจรรูธรรมตาง  ๆ เหลาน้ีดวยญาณใด   เปนอันรูเฉพาะธรรมตาง ๆ 
เหลาน้ีดวยญาณน้ันนั่นแล   เพราะเหตุดังน้ัน   ทานจึงกลาววา   ปญญา 
 ในความตางแหงธรรม   เปนธรรมปฏสิัมภิทาญาณ. 
           [๑๙๙]   สภาพที่เห็น   สภาพที่ดําริ   สภาพทีก่ําหนดเอา    สภาพ 
ที่เปนสมุฏฐาน   สภาพที่ขาวผอง    สภาพที่ประคองไว     สภาพท่ีต้ังม่ัน 
สภาพที่ไมฟุงซาน    เปนอรรถแตละอยาง ๆ     ภาพที่เห็น...  สภาพที่ 
ไมฟุงซาน   เปนอรรถอยางหน่ึง ๆ   พระโยคาวจรรูอรรถวา  ๆ  เหลาน้ี 
ดวยญาณใด    เปนอันรูเฉพาะอรรถตาง ๆ   เหลาน้ีดวยญาณน้ันนั่นแล  
เพราะเหตุดังนั้น   ทานจึงกลาววา   ปญญาในความตางแหงอรรถ    เปน 
อรรถปฏิสัมภิทาญาณ. 
           [๒๐๐]   การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม  ๘  ประ - 
การ    การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ ๘ ประการ   ธรรม  
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นิรุตติเปนอยางหน่ึง   อรรถนริุตติเปนอยางหน่ึง   พระโยคาวจรรูนิรุตติ     
ตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณใด  เปนอันรูเฉพาะนิรุตติตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณ 
นั้นนั่นแล   เพราะเหตุดังนั้น   ทานจึงกลาววา   ปญญาในความตางแหง 
นิรุตติ  เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ.       
          [๒๐๑]   ญาณในธรรม ๘ ประการ  ญาณในอรรถ  ๘ ประการ 
ญาณในนิรุตติ  ๑๖  ประการ    ญาณในธรรมเปนอยางหน่ึง     ญาณใน 
อรรถเปนอยางหน่ึง  ญาณในนิรุตติเปนอยางหน่ึง  พระโยคาวจรรูญาณ 
ตางๆ เหลาน้ีดวยญาณใด  เปนอันรูเฉพาะญาณตาง ๆ เหลาน้ีดวยญาณ 
นั้นนั่นแล   เพราะเหตุดังนั้น   ทานจึงกลาววา   ปญญาในความตางแหง 
ปฏิภาณ   เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ. 
           ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   ปญญาในความตางแหง 
อรรถ  เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ   ปญญาในความตางแหงธรรม   เปน 
ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ     ปญญาในความตางแหงนิรุตติ   เปนนริุตติปฏิ- 
สัมภิทาญาณ   ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา- 
ญาณ.  
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                     ๒๕ - ๒๘.  อรรถกถาปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส 
            ๑๘๖ - ๒๐๑]  พึงทราบวินิจฉัยในปฏิสัมภิทาญาณนิทเทสดังตอ 
ไปน้ี.   เพราะเม่ือทานไมกลาวธรรมไวก็ไมสามารถจะกลาวถึงกิจของ   
ธรรมนั้นได.     ฉะน้ัน      จึงไมสนใจลําดับที่ทานยกข้ึนชี้แจงธรรม 
ทั้งหลายกอน.   อรรถแหงธรรมเปนตนทานไดกลาวไวแลว.  
            พระสารีบุตรเถระกลาวธรรมอันนับเนื่องดวย    ธมฺม    ศัพท  
ดวยบทมีอาทิวา   สทฺธินทฺฺริย   ธมฺโม - สัทธินทรียเปนธรรม  เมื่อจะ 
แสดงอรรถแหง  นานตฺต ศัพท  จึงกลาวคํามีอาทิวา อฺโ  สทฺธนิฺทฺริย 
ธมฺโม - สัทธนิทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง.    จริงอยู    เมื่อทานกลาววา 
อฺโญ   ธมฺโม    เปนธรรมอยางหนึ่ง   เปนอันทานแสดงถึงความตาง 
กันแหงธรรมทั้งหลาย. 
            บทวา   ปฏิวิทิตา  - รูเฉพาะแลว    คือ   รูโดยความเปนธรรม  
เฉพาะหนา   ชื่อวา   ปรากฏแลว.   ดวยบทน้ัน   ทานกลาวอรรถแหง 
บทปฏิสัมภิทา. 
            พระสารีบุตรเถระแสดงถึงกิจมีการนอมใจเชื่อเปนตน       เปน 
อรรถแหงศรทัธาเปนตนเหลาน้ัน     ดวยบทมีอาทิวา    อธิโมกขฺฏโ  
อตฺโถ - สภาพวานอมใจเช่ือเปนอรรถ.  
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            บทวา  สนฺทสฺเสตุ  คือ  เพ่ือแสดงอยางอ่ืนแกผูใครจะรู  แตเมื่อ 
 ผูอ่ืนฟงถอยคําก็ยอมไดเหมือนกัน.  
            บทวา   พยฺชนนิรุตฺตาภิลาปา - การระบุพยัญชนะและนิรุตติ 
คือ   นามพยัญชนะ  นามนิรุตติ   นามาภิลาปะ.   ชือ่ท่ียังอรรถใหปรากฏ 
ชื่อวา พยัญชนะ. ชื่อวา นริุตติ  เพราะเจาะจงอยางนี้วา  ดูกอนภิกษ-ุ   
ทั้งหลาย  สิ่งท้ังหลายยอมปรุงแตงส่ิงท่ีเปนสังขตะ๑   เพราะฉะนั้น  จึง 
เรียกวา    สังขาร    แลวกลาวทําใหมีเหตุ,  ทานกลาววา  อภิลาปะ 
เพราะเปนเหตุระบุความ. 
            อน่ึง   ชื่อวา  นาม  นี ้ ม ี ๔  อยาง   คือ  สามัญนาม  ๑  คุณ 
นาม  ๑  กิตติมนาม  ๑  โอปปาติกนาม  ๑.  ในนาม  ๔  อยางนั้น  ใน 
ปฐมกัปพระนามของพระราชาวา   มหาสมมติราช  เพราะมหาชนสมมติ 
ตั้งข้ึน  ชื่อวา  สามัญนาม - นามโดยสามัญ. 
            ทานกลาวหมายถึง   บทวา  ดูกอนวาเสฏฐะ   และภารทวาชะ 
เพราะเหตุที่ผูเปนหัวหนา   อันมหาชน  สมมติดังน้ีแล    อกัขระวา 
มหาชนสมมติ     จึงเกิดขึน้เปนครั้งแรก.๒ 

            ชื่อท่ีไดมาโดยคุณความดีอยางนี้วา   พระธรรมกถึก   ปงสุกูลิก- 
ภิกษุ  วินัยธรภิกษุ   ติปฎกธรภิกษุ  ผูมีศรัทธา  ผูมสีติ   ดังน้ี   ชือ่วา 
๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๕๙.        ๒. ที. ปา. ๑๑/๖๓.  
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คุณนาม  - โดยคุณความดี. ชื่อโดยคุณความดีของพระตถาคต   ต้ังหลาย   
รอยชื่อ มีอาทิวา  ภควา อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ.  ดงัน้ันทานจึงกลาววา 
            อสงฺเขยฺยานิ   นามานิ       สคุเณน  มหาสิโน 
            คุเณหิ  นาม  อุทฺเธยฺย       อปนาม  สหสฺสโต. 
                    พระนามของพระตถาคตผูแสวงหาคุณอัน 
            ยิ่งใหญ พรอมดวยคุณความดีมีนับไมถวน.  บัณฑิต  
            ควรยกพระนาม  ดวยพระคุณขึ้นแสดง  แมต้ังพัน 
            พระนาม. 
            ในวันต้ังชื่อเด็กที่เกิด    พวกญาติพากันทําสักการะ  แกทักขิไณย 
บุคคล   แลวอยูใกล  ๆ  กาํหนดต้ังชื่อวา   ทารกนีช้ื่อโนน  ดังน้ี  นีช้ื่อวา  
กิตติมนาม - นามโดยมีเกียรติ. 
            อน่ึง การบัญญัติแตกอนก็ยังตกทอดถึงการบัญญัติตอมา.  โวหาร 
แตกอนก็ยังตกทอดถึงโวหารภายหลัง.    เหมือนอยางวา   แมในปุริมกัป 
ดวงจันทรก็ชื่อวาจันทร.  แมเด๋ียวน้ีก็ยังชื่อวาดวงจันทรนั่นเอง. ในอดีต 
ดวงอาทิตย   สมุทร   ปฐพี   ก็ยังชื่อเหมือนเดิม   ภูเขาก็ชื่อวา   ภูเขา. 
แมเด๋ียวน้ีก็ยังชื่อวาภูเขาน่ันเอง.   ชื่อวา   โอปปาติกนาม   คือ  เปน 
นามท่ีผุดเกิด.  ชื่อแม  ๔  อยางนี้ ก็เปนชื่อเดียวน่ันเอง.  ชื่อน้ันใชเพียง 
เปนที่สังเกตของชาวโลก   วาโดยปรมัตถไมมีอยู.  สวนอาจารยพวกอ่ืน 
กลาววา   ชื่อวา   นาม   เปนเสียงสองถึงเนื้อความ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 849 

            พึงทราบอรรถแหงองคมรรค    คือ    พละและโพชฌงค    โดย 
ทํานองเดียวกับนัยดังกลาวแลวน่ันแล.   
                       จบ  อรรถกถาปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส 
 
 
                                        ญาณัตตยานิทเทส 
            [๒๐๒]ปญญาในความตางแหงวิหารธรรม  เปนวิหารัฐญาณ 
ปญญาในความตางแหงสมาบัติ   เปนสมาปตตัฏฐญาณ   ปญญาในความ  
ตางแหงวิหารสมาบัติ   เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณอยางไร  ? 
            พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิตโดยความเปนภัย    มีจิต 
นอมไปในนิพพานอันไมมีสังขารนิมิต     ถูกตองแลวซ่ึงสังขารนิมิตดวย 
ญาณ    ยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไป   วิหารธรรมน้ันชื่อวา   อนมิิต- 
วิหาร   พิจารณาเห็นตัณหาอันเห็นอันโดยความเปนภัย    มีจิตนอมไป 
ในนิพพานอันไมมีตัณหาเปนที่ต้ังถูกตองแลวตัณหาดวยญาณ  ยอม 
พิจารณาเห็นความเส่ือมไป   วิหารธรรม   นั้นชื่อวา   อัปปณิหติวิหาร 
พิจารณาเห็นความถือมั่นวาตนโดยความเปนภัย  มีจิตนอมไปในนิพพาน 
อันวางจากตน   ถูกตองแลวซ่ึงความถือม่ันวาตนดวยญาณ   ยอมพิจารณา 
เห็นความเส่ือมไป   วิหารธรรมนั้นชือ่วา  สุญญตวิหาร.  
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            [๒๐๓]  พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิตโดยความเปน   
ภัย  มิจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีสังขารนิมิต     เพิกเฉยความเปนไป 
แลว  คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ    ไมมีสังขารนิมิตแลวยอมเขาสมาบัติ 
นี้ชื่อวา  อนมิิตสมาบัติ  พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังโดยความเปน 
ภัย  มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีตัณหาเปนที่ต้ัง     เพิกเฉยความเปน 
ไปแลว    คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ  ไมมีตัณหาเปนที่ต้ัง   แลวยอม 
เขาสมาบัติ  นี้ชื่อวา  อัปปณิหิตสมบติั  พิจารณาเห็นความถือมั่นวาตน  
โดยความเปนภัย   มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางจาก   เพิกเฉยความ 
เปนไปตัว   คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ   วางจากตน    แลวยอมเขา 
สมาบัติ   นี้ชือ่วา   สุญญตสมาบัติ. 
           [๒๐๔]  พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิต      โดยความ 
เปนภัย     มจิีตนอมไปในนิพพานอันไมมีสังขารนิมิต    ถูกตองแลว ๆ 
ยอมเห็นความเสื่อมไป  เพิกเฉยความเปนไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอัน 
เปนที่ดับ  ไมมีสังขารนิมิต  แลวยอมเขาสมาบัติ  นีช้ื่อวา  อนมิิตวิหาร- 
สมาบัติ  พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนท่ีต้ังโดยความเปนภัย   มจิีตนอมไป 
ในนิพพานอันไมมีตัณหาเปนที่ต้ัง    ถกูตองแลว ๆ   ยอมเห็นความเส่ือม 
ไป    เพิกเฉยความเปนไปแลว    คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ     ไมม ี
ตัณหาเปนที่ต้ัง   แลวยอมเขาสมาบัติ   นี้ชื่อวา  อปัปณิหิตวิหารสมาบัติ 
พิจารณาเห็นความถือมั่นวาตนโดยความเปนภัย  มีจิตนอมไปในนิพพาน  
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อันวางจากตน  ถูกตองแลว ๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป  เพิกเฉยความเปน 
ไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ   วางจากตน  แลวยอมเขาสมาบัติ 
นี้ชื่อวา  สุญญตวิหารสมาบัติ.    
             [๒๐๕]  พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย 
มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีรูปนิมิต     ถูกตองแลวๆ   ยอมเห็นความ 
เสื่อมไป   วิหารธรรม   นี้ชื่อวา     อนิมิตวิหาร   พิจารณาเห็นตัณหาอัน 
เปนที่ต้ังแหงรูปโดยความเปนภัย  มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง 
ถูกตองแลว ๆ ยอมเห็นความเส่ือมไป  วิหารธรรม  นีช้ื่อวา   อปัปณิหิต- 
วิหาร    พิจารณาเห็นความถือม่ันวารูปโดยความเปนภัย     มีจิตนอมไป 
ในนิพพานอันวางเปลา   ถูกตองแลว  ๆ  ยอมเห็นความเส่ือมไป   วิหาร- 
ธรรมนี้   ชื่อวา   สุญญตวิหาร. 
            [๒๐๖]  พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย 
มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีนิมิต   เพิกเฉยความเปนไปแลว    คํานึง  
ถึงนิพพานอันเปนที่ดับ  ไมมีนิมิต   แลวยอมเขาสมาบัติ   นี้ชื่อวา  อนิ- 
มิตสมาบัติ    พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงรูปโดยความเปนภัย 
มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง   เพิกเฉยความเปนไปแลว    คํานึง 
ถึงนิพพานอันเปนที่ดับ    ไมที่ต้ัง     แลวยอมเขาสมาบัติ   นี้ชื่อวา  อัปป- 
ณิหิตสมาบติั   พิจารณาเห็นความถือมั่นวารูปโดยความเปนภัย    มีจิต 
นอมไปในนิพพานอันวางเปลา    เพิกเฉยความเปนไปแลว     คํานึงถึง  
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นิพพานอันเปนที่ดับ    วางเปลาแลวยอมเขาสมาบัติ   นีช้ื่อวา  สุญญต- 
สมาบัติ.   
            [๒๐๗]   พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย 
มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีนิมิต   ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือม 
ไป   เพิกเฉยความเปนไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ   ไมมีนิมิต  
แลวยอมเขาสมาบัติ   นี้ชือ่วา   อนิมิตวิหารสมาบติั     พิจารณาเห็น  
ตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงรูปโดยความเปนภัย   มีจิตนอมไปในนิพพานอัน 
ไมมีที่ต้ัง  ถกูตองแลว ๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป  เพิกเฉยความเปนไปแลว 
คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ  ไมมีทีต้ั่ง   แลวยอมเขาสมาบัติ    นีช้ื่อวา 
อัปปณิหิตวิหารสมาบัติ   พิจารณาเห็นความถือม่ันวารูปโดยความเปน 
ภัย   มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา    ถูกตองแลว ๆ ยอมเห็นความ 
เสื่อมไป    เพิกเฉยความเปนไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับวาง 
เปลาแลวยอมเขาสมาบัติ.   นีช้ื่อวา   สุญญตวิหารสมาบัติ. 
            [๒๐๘]   พระโยคาวจรพิจารณาเห็นเวทนานิมิต  ฯลฯ  สัญญา- 
นิมิต    สังขารนิมิต  วิญญาณนิมิต  จักษุ  ฯลฯ 
            พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณะนิมิตโดยความเปนภัย 
มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีนิมิต  ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเส่ือม 
ไป   วิหารธรรมน้ี   ชื่อวา   อนมิิตวิหาร    พิจารณาเห็นตัณหาอันเปน 
ที่ต้ังแหงชราและมรณะโดยความเปนภัย   มีจิตนอมไปในนิพพานอันเปน  
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มีที่ต้ัง   ถูกตองแลว ๆ    ยอมเห็นความเสื่อมไป    วิหารธรรม   นี้ชื่อวา 
อัปปณิหิตวิหาร  พิจารณาเห็นความถือม่ันชราและมรณะโดยความเปน 
ภัย   มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา   ถูกตองแลว ๆ  ยอมเห็นความ 
เสื่อมไป  วิหารธรรมนี้   ชื่อวา  สุญญตวิหาร.    
            [๒๐๙]  พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณะนิมิตโดย 
ความเปนภัย   มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีนิมิต    เพิกเฉยความเปน 
ไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ  ไมมีนิมิต   แลวยอมเขาสมาบัติ 
นี้ชื่อวา   อนมิิตสมาบัติ   พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงชราและ 
มรณะโดยความเปนภัย  มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง    เพิกเฉย 
ความเปนไปแลว    คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ    ไมมีที่ต้ัง    แลวยอม 
เขาสมาบัติ   นี้ชื่อวา  อัปปณิหิตสมาบัติ  พิจารณาความถือม่ันชราและ 
มรณะโดยความเปนภัย   มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา   เพิกเฉย 
ความเปนไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ  วางเปลา  แลวยอมเขา 
สมาบัติ   นี้ชือ่วา  สุญญตสมาบัติ. 
            [๒๑๐]  พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณะนิมิตโดย 
ความเปนภัย  มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีนิมิต  ถูกตองแลว ๆ ยอม 
เห็นความเส่ือมไป   เพิกเฉยความเปนไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอันเปน 
ที่ดับ    ไมมนีิมิต    แลวยอมเขาสมาบัติ   นีช้ื่อวา  อนิมิตวิหารสมาบัติ  
พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ต้ังแหงชราและมรณะโดยความเปนภัย    มี  
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จิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ต้ัง    ถูกตองแลว ๆ  ยอมเห็นความเส่ือมไป  
เพิกเฉยความเปนไปแลว   คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ  ไมมีที่ต้ัง  แลว 
ยอมเขาสมาบัติ   นีช้ื่อวา อัปปณิหิตวิหารสมาบัติ  พิจารณาเห็นความ 
ยึดมั่นชราและมรณะโดยความเปนภัย     มีจิตนอมไปในนิพพานอันวาง     
เปลา  ถูกตองแลว ๆ  ยอมเห็นความเสื่อมไป   เพิกเฉยความเปนไปแลว 
คํานึงถึงนิพพานอันเปนท่ีดับ    วางเปลา    แลวยอมเขาสมาบัติ   นีช้ื่อวา  
สุญญตวิหารสมบัติ   อนิมิตตวิหารเปนอยางหน่ึง    อัปปณิหิตวิหารเปน 
อยางหน่ึง    สุญญตวิหารเปนอยางหน่ึง      อนิมิตสมาบัติเปนอยางนี้  
อัปปณิหิตสมาบัติเปนอยางหน่ึง    อัปปณิหิตวิหารสมาบัติเปนอยางหน่ึง 
 วิหารสมาบัติเปนอยางหน่ึง         อัปปณิหิตวิหารสมาบัติเปนอยางหน่ึง 
สุญญตวิหารสมาบัติเปนอยางหน่ึง. 
            ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น     ชือ่วาปญญา  เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาในความตางแหง 
วิหารธรรม   เปนวิหารรัฏฐญาณ  ปญญาในความแตกตางแหงสมาบัติเปน 
สมาปตตัฏฐญาณ    ปญญาในความตางแหงวิหารสมาบัติเปนวิหารสมา- 
ปตตัฏฐญาณ.  
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                            อรรถกถาญาณัตตยานิทเทส 
            [๒๐๒ - ๒๑๐]พึงทราบวินิจฉัยในญาณัตตยานิทเทส   ดังตอ 
ไปน้ี.  
            บทวา   นมิิตฺต   ไดแก  สังขารนิมิต.  
            บทวา    อนิมิตฺเต   ไดแก   นิพพานอันเปนปฏิปกษกับสังขาร 
นิมิต. 
            บทวา   อธมิุตฺตตฺตา .เพราะจิตนอมไป  คือ  เพราะปลอยจิต 
ไปดวยความนอมไปในนิพพานน้ัน. 
            บทวา   ผุสฺส  ผุสสฺ    วย   ปสฺสติ -  ถูกตองแลว   ถูกตองแลว 
ยอมเห็นความเสื่อม  คือ  ถูกตองแลว   ถูกตองแลว   ซึ่งสังขารนิมิตดวย 
ญาณ  ยอมเห็นความเส่ือมไฝแหงสังขารนิมิตน้ัน    ดวยวิปสสนาญาณ. 
ดวยบทน้ีเปนอันสําเร็จถึงภังคานุปสนาญาณ.    ภังคานุปสนาน้ัน    ยัง 
อนิจจานุปสนาใหสําเร็จ.    อนิจจานุปสนา    ยังทุกขานุปสนาใหสําเร็จ 
เพราะสิ่งท่ีไมเที่ยงเปนทุกข.   ทุกขานุปสนานั้น     ยังอนัตตานุปสนา 
ใหสําเร็จ   เพราะสิ่งท่ีเปนทุกขเปนอนัตตา.   เพราะเหตุนั้นเปนอันทาน 
กลาวถึงอนุปสนา ๓  ในบทน้ีดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา   อนมิิตฺโต   วิหาโร - วิหารธรรมชื่อวาอนิมิตวิหาร   คือ 
วิหารธรรมอันเปนหมวด  ๓   แหงวิปสสนานั้น         ชื่อวาอนิมิตวิหาร  
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เพราะเหตุนิมิตโดยความเปนภัย.   
            บทวา  ปณิธึ   ไดแก  ตัณหา. 
            บทวา  อปฺปณิหิเต  - ในนิพพานอันไมมีตัณหาเปนที่ต้ัง  คือ 
ในนิพพานอันเปนปฏิปกษของตัณหา.  
            บทวา   อภินิเรส   ไดแก   การถือม่ันตัวตน. 
            บทวา   สฺุเต  ไดแก   นิพพานอันวางจากตัวตน. 
            บทวา   สฺุโต   คือ  ความสูญน่ันแหละ    ชื่อวา   สุญญต- 
วิหาร. 
            บทวา  ปวตฺต  อชฌฺุเปกฺขิตฺวา  -  เพิกเฉยความเปนไปแลว คือ 
เพิกเฉยความเปนไปอันเปนวิบากดวยความวางเฉยในสังขาร.     จริงอยู 
สัตวทั้งหลายเปนผูพอใจความเปนไปอันเปนวิบากกลาวคือ   สุคติ.  แต 
พระโยคาวจรนี้ประสงคจะเขาผลสมาบัติ     เห็นความเปนไปแมนั้นและ 
สังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง  ยอมเพิกเฉยเสีย.  เพราะวาครั้น 
เห็นอยางนี้แลวยอมสามารถเขาผลสมาบัติได.         ไมสามารถเขาไดโดย 
ประการอ่ืน. 
            บทวา อาวชฺชิตฺวา - พิจารณาแลว  คือ พิจารณาดวยอาวัชชนะ. 
            บทวา   สมาปชฺชติ - คือ   ยอมเขาถึงผลสมาบัติ.  
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            บทวา  อนิมิตฺตา  สมาปตฺติ - สมาบัติอันหานิมิตมิได   คือ   
ชื่อวาสมาบัติอันไมมีนิมิต   เพราะเห็นนิมิตโดยความเปนภัยแลวเขาถึง.   
           บทวา   อนิมิตฺตวิหารสมาปตติ -  วิหารสมาบัติอันหานิมิตมิได 
คือ   มีเปนสองอยางดวยอํานาจแหงวิปสสนาวิหาร   และดวยอํานาจแหง 
ผลมาบัติ.  
            บัดนี ้   พระสารีบตุรเถระเมื่อจะจําแนกสังขารนิมิตแลวแสดงจึง 
กลาวบทมีอาทิวา  รูปนิมิตฺต.   ควรจะกลาวในการถือเอาชราและมรณะ 
ทานกลาวไวกอนแลว.   เม่ือกลาวดวยบทมีอาทิวา   อฺโ   อนมิิตฺต- 
วิหาโร   อนิมิตวิหารสมาบัติเปนอยางหน่ึง      พระสารีบุตรเถระแสดง 
สรุปไวแลว.  ญาณในความตางวิปสสนาวิหารของผูต้ังอยูในสังขารุเบก- 
ขาญาณอันเปนสวนเบื้องตนแหงผลสมาบัติ    ชือ่วาวิหารัฏฐญาณ   ญาณ 
ในความตางกันแหงผลมาบัติ   ชื่อวาสมาปตตัฏฐญาณ.    ญาณในความ 
ตางกันทั้งสองอยางนั้น   ชื่อวาวิหารสมาปตตัฏฐญาณ  
 
            พระโยคาวจรผูประสงคจะนอมไปดวยวิปสสนาวิหาร      ยอมยัง 
วิปสสนาวิหารใหเปนไป.   ประสงคยังจะนอมไปดวยผลสมาบัติวิหารขวน- 
ขวายไปตามลําดับของวิปสสนา   ยอมยังผลสมาบัติใหเปนไป.   ประสงค 
จะนอมไปดวยท้ังสองอยางนั้น  ยอมยังท้ังสองอยางนั้นใหเปนไป.  ม ี ๓  
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อยางดวยประสงคถึงบุคคล   ดวยประการฉะน้ี.  บทที่เหลืออันควรกลาว 
ไวในท่ีนี้ทานกลาวไวแลวในการพรรณนาถึงสังขารุเบกขาญาณแล.   
                            จบ  อรรถกถาญาณัตตยนิทเทส 
 
 
                              อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส 
           [๒๑๑]  ปญญาในการตัดอาสวะขาด  เพราะความบริสุทธ์ิแหง 
สมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน  เปนอานันตริกสมาธิญาณอยางไร ?  
           เอกัคตาจิตอันไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะ   เปนสมาธิ  
ญาณเกิดข้ึนดวยสามารถแหงสมาธินั้น    อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไปดวย  
ญาณนั้น   สมถะมีกอน  ญาณมีภายหลัง   ดวยประการดังนี้    ความส้ิน 
ไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมีไดดวยญาณน้ัน        เพราะเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา    ปญญาในการตัดอาสวะขาด     เพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธิ 
อันเปนเหตุไมฟุงซาน  เปนอานันตริกสมาธิญาณ.            
           [๒๑๒]  คําวา   อาสวา   ความวา   อาสวะเหลาน้ันเปนไฉน 
อาสวะเหลานั้น   คือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ. 
           อาสวะเหลาน้ียอมสิ้นไป ณ ที่ไหน  ทิฏฐาสวะทั้งส้ิน  กามาสวะ 
ภวาสวะ   อวิชชาสวะ   แตละอยาง  อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย  ยอม 
สิ้นไปดวยโสดาปตติมรรค   อาสวะเหลาน้ียอมส้ินไปในขณะแหงโสดา-   
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ปตติมรรคน้ี    กามาสวะสวนหยาบ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ   อันต้ังอยู 
รวมกันกับกามาสวะน้ันยอมส้ินไปดวยสกทาคามิมรรค     อาสวะเหลาน้ี  
ยอมส้ินไปในขณะแหงสกทาคามิมรรคน้ี     กามาสวะท้ังส้ิน     ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ   อันต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะน้ัน   ยอมส้ินไปดวยอนาคา- 
มิมรรค   อาสวะเหลาน้ียอมส้ินไปในขณะแหงอนาคามิมรรคนี้   ภวาสวะ   
อวิชชาทั้งสิ้นยอมส้ินไปดวยอรหัตมรรค     อาสวะเหลาน้ียอมสิ้นไปใน 
ขณะแหงอรหัตมรรคนี้.  
            [๒๑๓]  เอกัคตาจิตอันไมฟุงซาน   ดวยสามารถแหงความไม 
พยาบาท  ฯ ล ฯ ดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา  ดวยสามารถแหงความ 
ไมฟุงซาน   ดวยสามารถแหงการกําหนดธรรม   ดวยสามารถแหงญาณ 
ดวยสามารถแหงความปราโมทย 
            ดวยสามารถแหงปฐมฌาน    ดวยสามารถแหงทุติยฌาน    ดวย 
สามารถแหงตติยฌาน    ดวยสามารถแหงจตุตถฌาน    ดวยสามารถแหง 
อากาสานัญจายตนสมาบัติ     ดวยสามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
ดวยสามารถแหงอากิญจัญญายตนสมาบัติ    ดวยสามารถแหงเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนสมาบัติ. 
            ดวยสามารถแหงปฐวีกสิณ  ดวยสามารถแหงอาโปกสิณ  ดวย 
สามารถแหงเตโชกสิณ  ดวยสามารถแหงวาโยกสิณ  ดวยสามารถแหง 
นีลกสิณ  ดวยสามารถแหงปตกสิณ  ดวยสามารถแหงโลหิตกสิณ  ดวย  
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สามารถแหงโอทาตกสิณ    ดวยสามารถแหงอากาสกสิณ    ดวยสามารถ    
แหงวิญญาณกสิณ   
            ดวยสามารถแหงพุทธานสติ    ดวยสามารถแหงธรรมานุสติ   ดวย 
สามารถแหงสังฆานุสติ   ดวยสามารถแหงสีลานุสติ     ดวยสามารถแหง 
จาคานุสติ   ดวยสามารถแหงเทวตานุสติ   ดวยสามารถแหงอานาปานสติ 
ดวยสามารถแหงมรณสติ    ดวยสามารถแหงกายคตาสติ    ดวยสามารถ 
แหงอุปสมานุสติ  
            ดวยสามารถแหงอุทธุมาตกสัญญา  ดวยสามารถแหงวินีลกสัญญา 
ดวยสามารถแหงวิปุพพกสัญญา   ดวยสามารถแหงวิฉิททกสัญญา   ดวย 
สามารถแหงวิกขายิตกสัญญา    ดวยสามารถแหงวิกขิตตกสัญญา    ดวย 
ดวยสามารถแหงหตวิกขิตตกสัญญา        ดวยสามารถแหงโลหิตกสัญญา 
ดวยสามารถแหงปุฬุวกสัญญา   ดวยสามารถแหวอัฏฐิกสัญญา 
  
            ดวยสามารถแหงการหายใจเขายาว 
            ดวยสามารถแหงการหายใจออกยาว 
            ดวยสามารถแหงการหายใจเขาส้ัน 
            ดวยสามารถแหงการหายใจออกส้ัน 
            ดวยสามารถแหงความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงความระงับกายสังขารหายใจเขา  
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            ดวยสามารถแหงความระงับกายสังขารหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงความรูแจงปติหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความรูแจงปติหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงความรูแจงสุขหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความรูแจงสุขหายใจออก   
            ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตตสังขารหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตตสังขารหายใจออก   
            ดวยสามารถแหงความระงับจิตสังขารหายใจเขา 
 
            ดวยสามารถแหงความระงับจิตตสังขารหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงความทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความทําจิตใหบันเทิงหายใจออก 
 
            ดวยสามารถแหงความต้ังจิตไวหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความต้ังจิตไวหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงความเปลื้องจิตหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงความเปลื้องจิตหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจออก  
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            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจออก 
            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับหายใจออก   
            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา 
            ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก  
เปนสมาธิแตละอยาง ๆ      ญาณยอมเกิดข้ึนดวยสามารถแหงสมาธินั้น 
อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไปดวยญาณน้ัน    สมถะมีกอน   ญาณมีภายหลัง 
ดวยประการดังน้ี  ความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมีไดดวยญาณนั้น 
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความ 
บริสุทธิ์แหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน   เปนอานันตริกสมาธิญาณ. 
 
            [๒๑๔]  คําวา    อาสวา   ความวา    อาสวะเหลาน้ันเปนไฉน 
อาสวะเหลานั้น   คือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ. 
            อาสวะเหลาน้ียอมสิ้นไป ณ ที่ไหน  ทิฏฐาสวะท้ังส้ิน  กามาสวะ 
ภวาสวะ   อวิชชาสวะ    อันเปนเหตุใหไปสูอบาย   ยอมส้ินไปดวยโสดา- 
ปตติมรรค   อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะแหงโสดาปตติมรรคน้ี. 
           กามาสวะสวนหยาบ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ   อันต้ังอยูรวมกันกับ 
กามาสวะน้ัน   ยอมส้ินไปดวยสกทาคามิมรรค  อาสวะเหลาน้ียอมส้ินไป 
ในขณะแหงสกทาคามิมรรคนี้.  
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            กามาสวะท้ังส้ิน  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  อันต้ังอยูรวมกันกับ   
กามาสวะน้ัน   ยอมส้ินไปดวยอนาคามิมรรค   อาสวะเหลาน้ียอมส้ินไป 
ในขณะแหงอนาคามิมรรคน้ี. 
            ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  ยอมในรูปไมมีสวนเหลือดวยอรหัตมรรค 
อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะแหงอรหัตมรรคนี้.  
            ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในการตัดอาสวะ 
ขาด   เพราะความบริสุทธ์ิแหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน   เปนอานัน- 
ตริกสมาธิญาณ. 
 
                         อรรถกถาอานันตริกสมาธิญาณนิทเทส 
            [๒๑๑ - ๒๑๔]   พึงทราบวินิจฉัยในอานันตริกสมาธิญาณนิทเทส 
ดังตอไปนี้.    ในบทมีอาทิวา   เนกฺขมฺมวเสน - ดวยสามารถแหงเนก- 
ขัมมะมีอธิบายดังตอไปนี้     ธรรมทั้งหลาย    คือ   เนกขัมมะ   อัพยาบาท 
อาโลกสัญญา      การกําหนดธรรมทีไ่มฟุงซาน      ญาณและปราโมทย 
ประกอบดวยอุปจารฌาน   ของพระสุกขวิปสสก    เปนปฏิปกษตอกิเลส 
นั้น ๆ   สัมปยุตดวยจิตดวงเดียวเทาน้ัน. 
            บทวา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  อวิกฺเขโป - เอกคัตาจิตอันไม 
ฟุงซาน   คือ   ความเปนจิตเลิศดวงเดียว   ชื่อวา     เอกัคตา.  ชื่อวา  
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อวิกเขปะ  เพราะจิตไมฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ ดวยเอกคัตานั้น. 
อธิบายวา   ความไมฟุงซาน   กลาวคือ   ความท่ีจิตเปนเอกัคตา. 
            บทวา   สมาธิ  ความวา   ชื่อวาสมาธิ    เพราะจิตต้ังอยูเสมอใน 
อารมณเดียว.     
            บทวา  ตสฺส   สมาธิสฺส   วเสน - ดวยอํานาจแหงสมาธินั้น 
คือ  ดวยอํานาจแหงสมาธิมีประการดังกลาวแลว   เพราะรูตามความเปน 
จริงแหงจิตต้ังม่ันแลว   ดวยอุปจารสมาธิ. 
            บทวา อุปฺปชฺชติ   าณ - ญาณยอมเกิดข้ึน   คือ  มรรคญาณ 
ยอมเกิดข้ึนตามลําดับ. 
            บทวา   ขียนฺติ - ยอมส้ินไป   ดวยสามารถการตัดขาด. 
            บทวา   อิติ   เปนบทสรุปอรรถมีประการดงักลาวแลว. 
            บทวา  ปม  สมโถ -  สมถะมีกอน   คือ  สมาธิยอมมีในสวน 
เบื้องตน. 
            บทวา  ปจฺฉา   ฌาณ  -  ญาณมีภายหลัง   คือ   ญาณยอมมีใน 
ขณะมรรค   ในสวนหลัง. 
            บทวา   กามาสโว - กามาสวะ   คือ  ราคะประกอบดวยกามคุณ. 
            บทวา  ภวาสโว - ภวาสวะ  คือ ฉันทราคะในรูปภพ  อรปูภพ 
ความใครในฌาน     ราคะเกิดรวมกับสัสสตทิฏฐิ     ความปรารถนาดวย 
สามารถแหงภพ.  
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            บทวา   ทิฏาสโว - ทิฏฐาสวะ  คือ ทิฏฐิ ๖๒. 
            บทวา   อวิชฺชาสโว   อวิชฺชาสโว - คือ   ความไมรูในฐานะ  ๘ 
มีทุกขเปนตน.   ทานทําคําถามตามโอกาสดวยสัตตมีวิภัตติ    แลวแสดง 
ความส้ินอาสวะดวยมรรค   ทําความส้ินอาสวะดวยบทมีอาทิวา   โสตา- 
ปตฺติมคฺเตน - ดวยโสดาปตติมรรค     แลวจึงทําคําตอบตามโอกาสดวย   
บทวา   เอตฺถ.  ทานอธิบายวา  ในขณะแหงมรรค.  
            บทวา   อนวเสโส - ไมมีสวนเหลือ   คือ  อาสวะไมมีสวนเหลือ 
ชื่อวา  อนวเสสะ. 
            บทวา   อปายคมนีโย  -  อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย   ไดแก 
นรก   กําเนิดเดียรัจฉาน  เปรตวิสัยและอสุรกายทั้ง  ๔  นี ้ ชื่อวา  อบาย 
เพราะปราศจากความเจริญ    คือความสุข. 
            ชื่อวา   อปายคมนีโย   เพราะอรรถวายังบุคคลท่ีมีอาสวะใหไป 
สูอบาย.   ทานกลาวอาสวักขยกถาไวแลวในทุภโตวุฏฐานกถา. 
            บทวา  อวิกฺเขปวเสน -  ดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน   คือ 
ดวยสามารถแหงสมาธิเปนอุปนิสัยแหงสมาธิอันเปนไปอยู. 
           ในบทวา   ปฐวีกสิณวเสน - ดวยสามารถแหงปฐวีกสิณ   เปน 
อาทิมีความดังตอไปนี้    ทานกลาวถึงกสิณ  ๑๐ ดวยสามารถแหงอัปปนา 
สมาธิอันมีกสิณเปนอารมณ.   ทานกลาวพุทธานุสติเปนตน    มรณสติ 
และอุปสมานุสติ    ดวยสามารถแหงอุปจารฌาน.   ทานกลาวอานาปาน  
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สติ          และกายคตาสติ     ดวยสามารถแหงอัปปนาสมาธิ.      ทานกลาว   
อสุภะ  ๑๐   ดวยสามารถแหงปฐมฌาน. 
            การระลึกถึงเกิดข้ึนปรารภพระพุทธเจา    ชื่อวา    พุทธานุสติ. 
พุทธานุสตินี้   เปนชื่อของสติมีพระพุทธคุณเปนอารมณมีอาทิวา   อิติป  
โส  ภควา  อร๑ห.  ดวยสามารถแหงพุทธานุสตินั้น. 
            อน่ึง การระลึกถึงเกิดข้ึนปรารภพระธรรม  ชื่อวา  ธรรมานุสติ. 
ธรรมนานุสตินี้           เปนชื่อของสติมีพระธรรมคุณเปนอารมณมีอาทิวา 
สฺวากฺขาโต  ภควตา   ธมโฺม๑. 
            การระลึกถึงเกิดข้ึนปรารภพระสงฆ  ชื่อวา สังฆานุสติ. สังฆา- 
นุสตินี้  เปนชื่อของสติมีพระสังฆคุณเปนอารมณมีอาทิวา  สุปฏิปนฺโน 
ภควโต  สาวกสงฺโฆ๑. 
            การระลึกถึงเกิดข้ึนปรารภศีล   ชื่อวา  สีลานุสติ.  สลีานุสตินี้  
เปนชื่อของสติมีคุณของศีล   คือ   ความท่ีศีลไมขาดเปนตนเปนอารมณ. 
            การระลึกถึงเกิดข้ึนปรารภจาคะ  ชื่อวา จาคานุสติ. จาคานุสตินี้  
เปนชื่อของสติมีคุณของการบริจาค     คือ    ความเปนผูเสียสละเปนตน 
เปนอารมณ. 
            การระลึกถึงเกิดข้ึนปรารภเทวดาท้ังหลาย   ชื่อวา  เทวตานุสติ. 
เทวตานุสตินี้   เปนชื่อของสติมีคุณคือศรัทธาเปนตนของตนเปนอารมณ 
๑.   ม.   มู.  ๑๒/๙๕.  
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ต้ังเทวดาไวในท่ีเผชิญหนา.   
            สติเกดิข้ึนปรารภอานาปานะ - หายใจเขาหายใจออก      ชื่อวา 
อานาปานสติ.    อานาปานสตินี้     เปนชื่อของสติมีอานาปานนิมิตเปน 
อารมณ. 
            สติเกดิข้ึนปรารภความตาย  ชือ่วา  มรณสติ.  มรณสตินี้   เปน 
ชื่อของสติมีมรณะ   กลาวคือ   การตัดชีวิตินทรียอันนับเนื่องในภพหนึ่ง 
เปนอารมณ.  
            สติเปนไปในสรีระที่เรียกวา    กาย    เพราะเปนบอเกิดแหงส่ิง 
ปฏิกูลท้ังหลายมีผมเปนตนอันนาเกลียด.   หรือไปสูกายเชนนั้น   ชื่อวา 
กายคตาสติ.  เมื่อควรจะกลาววา    กายคตสติ    ทานไมทําเปนรัสสะ 
กลาววา   กายคตาสติ.    แมในท่ีนี้ก็เหมือนกัน   ทานกลาววา   กาย- 
คตาสติวเสน    กายคตาสตินี้     เปนชือ่ของสติมีปฏิกูลนิมิต   ในสวน 
ของกายมีผมเปนตน   เปนอารมณ. 
 
            การระลึกถึงเกิดข้ึนปรารภอุปสมะ - ความสงบ   ชื่อวา อุปสมา- 
นุสติ.  อุปสมานุสตินี้  เปนชื่อของสติมีการสงบทุกขทั้งปวง เปนอารมณ. 
            อสุภะ ๑๐   มีอรรถไดกลาวไวแลวในหนหลัง. 
            เพ่ือแสดงถึงประเภทของอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิ      ทาน 
จึงกลาว     ทีฆ    อสฺสาสวเสน    ดวยสามารถแหงการหายใจเขายาว 
คือ   ดวยสามารถแหงการหายใจเขา   ที่ทานกลาวแลววา    ทีฆ - ยาว.  
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ดังท่ีทานกลาววา   ทีฆ  วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ- 
เมื่อหายใจเขายาวยอมรูวา     เราหายใจเขายาว.    แมในบทที่เหลือก็ม ี
นัยนี้.   
            บทวา    ปสฺสมฺภย    กายสงฺขาร - การระงับกายสังขาร  คือ 
ระงับ  คือ  สงบกายสังขาร   อันไดแกการหายใจเขาและการหายใจออก  
อยางหยาบ.  ทานกลาวอัปปนาสมาธิ  ดวยหมวด  ๔  นี ้คือ  ทฆี - ยาว ๑ 
รสฺส - สั้น  ๑  รูแจงกายทั้งปวง  ๑  ระงับกายสังขาร  ๑.   
            บทวา    ปติปฏิสเวที - รูแจงปติ   คือ   ทําปติใหปรากฏ. 
            บทวา    จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที - รูเจาจิตตสังขาร    คือ    ทํา 
จิตตสังขาร   อันไดแก   สัญญา   เวทนา  ใหปรากฏ. 
            บทวา  อภิปฺปโมทย  จิตฺต - ทําจิตใหบันเทิง. 
            บทวา   สมาทห   จิตฺต  -  ความต้ังจิตไว   คือ  ต้ังจิตไวเสมอใน 
อารมณ.  
            บทวา   วิโมจย   จิตฺต  -  ความเปลื้องจิต   คือ   เปลื้องจิตจาก 
นิวรณเปนตน. 
            ทานกลาวหมวด  ๔  คือ   ปติปฏิสเวที  -  รูแจงปติ  ๑  สุขปฏ-ิ 
สเวที -  รูแจงสุข  ๑    จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที -  รูแจงจิตตสังขาร   ๑ 
ปสฺสมฺภย   จตฺิตสงฺขาร  ระงับจิตสังขาร ๑.  
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            และหมวด  ๔  คือ   จิตฺตปฏสิเวที  - รูแจงจิต ๑  อภิปฺปุโมทย 
จิตฺต - ทําจิตใหบันเทิง  ๑  สมาทห   จตฺิต - ความต้ังจิตไว ๑   วโิมจย 
จิตฺต - ความเปลื้องจิต  ๑  ดวยอัปปนาสมาธิ   และดวยสมาธิสัมปยุตดวย 
วิปสสนา.   
            บทวา   อนิจฺจานุปสฺสี  - การพิจารณาเห็นความไมเที่ยง    คือ 
ทานกลาวดวยสามารถการพิจารณาเห็นความไมเที่ยง.  
            บทวา  วิราคานุปสฺสี - การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด  คือ 
ทานกลาวดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความเบื่อหนาย. 
            บทวา   นิโรธานุปสิสี -  การพิจารณาเห็นความดับ   คือ   ทาน 
กลาวดวยสามารถแหงการทําลาย. 
            บทวา   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  - การพิจารณาเห็นความสละคืน 
ทานกลาวดวยสามารถวุฏฐานคามินีวิปสสนาเห็นแจงการออกไป. 
            จริงอยู    การพิจารณาเห็นความสละคืนนั้น    ยอมสละกเิลสกับ 
ดวยขันธาภิสังขาร    ดวยสามารถทังคะ      อน่ึง    ยอมแลนไปเพราะ 
นอมจิตไปในนิพพาน    อันตรงกันขามกับกิเลสนั้น    ดวยเห็นโทษใน 
สังขตธรรม.   ทานกลาวหมวด ๔ นี ้  ดวยสามารถแหงสมาธิอันสัมปยุต 
ดวยวิปสสนา. 
            อน่ึง  ในบทนี้วา  อสฺสาสวเสน ปสฺสาสวเสน - ดวยสามารถ 
แหงการหายใจเขา    ดวยสามารถแหงการหายใจออก    ทานกลาวถือเอา  
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เพียงความเปนไปแหงการหายใจเขาและการหายใจออก      มใิชกลาวถึง   
ดวยสามารถการทําหายใจเขาหายใจออกเปนอารมณ.  สวนความพิสดาร 
ในบทนี้จักมีแจงในอานาปานกถา. 
                    จบ  อรรถกถาอานันตริกสมาธิญาณนิทเทส 
 
 
                                 อรณวิหารญาณนิทเทส   
          [๒๑๕]  ทัสนาธิปไตย    วิหาราธิคมอันสงบ  และปญญาใน 
ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีต     เปนอรณ- 
วิหารญาณอยางไร  ? 
           คําวา     ทสฺสนาธปิเตยฺย   ความวา  อนิจจานุปสนา    ทกุขา- 
นุปสนา  อนัตตานุปสนา   การพิจารณาเห็นความไมเที่ยง  การพิจารณา 
เห็นความทุกข   การพิจารณาเห็นความเปนอนัตตา  ในรูป   ในเวทนา 
ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ  ในจักษุ  ฯลฯ  ในชราและมรณะ 
เปนทัสนาธิปไตยแตละอยาง ๆ. 
           [๒๑๖]คําวา   สนโฺต  จ   วิหาราธิคโม   ความวา  สุญญต- 
วิหาร อนิมิตวิหาร อัปปณิหิตวิหาร  เปนวิหาราธิคมอันสงบแตละ 
อยาง ๆ .  
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          คําวา   ปณีตาธิมุตฺตตา     ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปใน   
ธรรมอันวางเปลา   ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีนิมิต 
ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีที่ต้ัง     และความท่ีจิต 
เปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีตและอยาง ๆ 
          คําวา  อรณวิหาโร  ความวา  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌาน 
จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนสมาบัติ   ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญาตน- 
สมาบัติ   เปนอรณวิหารแตละอยาง ๆ.  
          คําวา   อรณวิหาโร   ความวา  ชือ่วาอรณวิหาร   เพราะอรรถวา 
กระไร  ชื่อวาอรณวิหาร     เพราะอรรถวา   นําเสียงซ่ึงนิวรณดวยปฐม- 
ฌาน     นําเสียซึ่งวิตกวิจารดวยททุติยฌาน     นําเสียซึ่งปติดวยตติยฌาน 
นําเสียซึ่งสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน  นําเสียซึ่งรูปสัญญา   ปฏฆิสัญญา- 
นานัตตสัญญา   ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ    นําเสียซึ่งอากาสานัญ- 
จายตนสัญญา  ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ    นําเสียซึ่งวิญญาณัญจา- 
ยตนสัญญา   ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ    นําเสียซึ่งอากิญจัญญายตน- 
สัญญา   ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ    นีช้ื่อวาอรณวิหาร. 
          ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ทัสนาธิปไตย  วิหาราธิคม 
อันสงบ  และปญญาในความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอัน 
ประณีต   เปนอรณวิหารญาณ.  
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                            ๓๓.  อรรถกถาอรณวิหารญาณนิทเทส    
            [๒๑๕ - ๒๑๖]   พึงทราบวินิจฉัยในอรณวิหารญาณนิทเทส  ดัง 
ตอไปนี้.   อนิจจานุปสนาเปนตน    มเีนื้อความไดกลาวไวแลว.  
            บทวา   สุ ฺโต   วิหาโร - สุญญตวิหาร   ไดแก     อรหัตผล- 
สมาบัติอันเปนไปแลวโดยอาการแหงสุญญตะคือความวางเปลา ของผูต้ัง 
อยูในอนัตตานุปสนา. 
            บทวา   อนมิิตฺโต  วิหาโร - อนิมิตวิหาร   ไดแก    อรหัตผล- 
สมาบัติอันเปนไปแลวโดยอาการแหงอนิมิตตะ  คือไมมีนิมิต  ของผูต้ังอยู 
ในอนิจจานุปสนา. 
            บทวา  อปฺปณิหิโต   วหิาโร - อัปปณิหิตวิหาร  ไดแก    อรหัต- 
ผลสมาบัติโดยอาการแหงอัปปณิหิตะ คือ  ไมต้ังอยู ของผูต้ังอยูในทุกขา- 
นุปสนา. 
            บทวา    สฺุเต   อธิมุตฺตตา   ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอม 
ไปในธรรมอันวางเปลา   ไดแก    ความท่ีจิตนอมไปในธรรมชาติอันวาง- 
เปลา   ดวยสามารถแหงปญญาอันเปนสวนเบื้องตนแหงผลสมาบัติ.   แม 
ในสองบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
            ดวยบทมีอาทิวา  ปม  ฌาน - ปฐมฌาน   ทานกลาวถึงฌาน 
สมาบัติอันเปนอารมณแหงวิปสสนาของผูใคร    เพ่ือจะเขาถึงอรหัตผล-  
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สมาบัติ.   จรงิอยู   วิปสสนาผลสมาบัติ    และฌานสมาบัติอันนอมไปเพื่อ 
ความประณีตของพระอรหันตเทาน้ัน   ยอมควรเพ่ือกลาววา  อรณวิหาร 
คือความสงบ   ความหมดทุกข   เพราะละกิเลสทั้งปวงไดแลว.    
 
         บทวา  ปเมน   ฌาเนน   นีวรเณ   หรตีติ   อรณวิหาโร- 
ชื่อวาอรณวิหาร   เพราะนําออกเสียซึ่งนิวรณดวยปฐมฌาน.   อธิบายวา 
ปฐมฌานน้ันชื่อวาอรณวิหาร   เพราะองคประกอบแหงปฐมฌาน   ยอม 
นําออกเสียซึ่งนิวรณดวยปฐมฌาน.     แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้หมือน 
กัน.    พึงทราบวาทานกลาวถึงปฐมฌานนําออกเสียซึ่งนิวรณ    เพราะ 
ปฐมฌานเปนปฏิปกษตอนิวรณ  แมพระอรหันตจะไมมีนิวรณ. 
 
          หากถามวา   เพราะเหตุไรทานจึงยกอรณวิหารญาณข้ึนแสดง  ๓ 
อยางดวยสามารถแหงการนอมไป  เพ่ือความประณีตแหงวิปสสนา   ผล 
และสมาบัติแลวชี้แจงวาฌานสมาบัตินั่นแหละเปนอรณวิหาร.  ตอบวา ๓ 
อยางนั้นสําเร็จแลว  เพราะอรณวิหาร   ดวยสามารถอุทเทส.  ความท่ีฌาน 
สมาบัติอันเปนภูมิของผลสมาบัติและวิปสสนา   เมื่อทานไมกลาวไว    ก ็
ยอมไมสําเร็จ.     เพราะฉะนั้น   เพ่ือยังอรณวิหารท่ีไมสําเร็จน่ันแหละ 
ใหสําเร็จ  พึงทราบวา  ทานกลาวบทมีอาทิวา   ปฐมฌานเปนอรณวิหาร. 
          จริงอยู    ความท่ีฌานสมาบัติเหลาน้ันเปนอรณวิหาร      แมไม 
สําเร็จดวยสามารถแหงอุทเทส   ก็เปนอันสําเร็จได    เพราะทานกลาวไว  
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แลวในนิทเทส.    อีกอยางหนึ่ง   โดยนัยที่ทานประกอบอรณวิหารไวแลว   
พึงประกอบแลวถือเอาดังน้ี   อนิจจานุปสนา  ชื่อวาอรณวิหาร  เพราะนํา 
ออกเสียซึ่งนิจสัญญา.    ทกุขานุปสนา  ชื่อวาอรณวิหาร  เพราะนําออก 
เสียซึ่งสุขสัญญา.   อนัตตานุปสนา  ชื่อวาอรณวิหาร   เพราะนําออกเสีย 
ซึ่งอัตสัญญา.      สุญญตวิหาร   ชื่อวาอรณวิหาร   เพราะนําออกเสียซึ่ง 
ความไมวางเปลา    อนิมติวิหาร    ชื่อวาอรณวิหาร    เพราะนําออกเสีย  
ซึ่งนิมิต.    อัปปณิหิตวิหาร   ชื่อวาอรณวิหาร  เพราะนําออกเสียซึ่งความ 
ต้ังไว.     สฺุาธิมุตฺตตา  - ความท่ีจิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรม 
อันวางเปลา      ชื่อวาอรณวิหาร   เพราะนําออกเสียซึ่งความนอมไปใน 
ธรรมอันไมวางเปลา.    อนิมิตฺตาธิมุตฺตตา  -  ความท่ีจิตเปนธรรมชาติ 
นอมไปในธรรมอันไมมีนิมิต.     ชื่อวาอรณวิหาร  เพราะนําออกเสียซึ่ง 
ความนอมไปในธรรมอันมีนิมิต.    อปฺปณิหิตาธิมุตฺตตา - ความท่ีจิต 
เปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีที่ต้ัง    ชื่อวาอรณวิหาร    เพราะ 
นําออกเสียซึ่งความนอมไปในธรรมอันมีที่ต้ัง. 
                        จบ  อรรถกถาอรณวิหารญาณนิทเทส  
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                                 นิโรธสมาปตติญาณนิเทส 
          [ ๒๑๗ ]  ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ   ดวยความเปนผู 
ประกอบดวยพละ ๒ ดวยความระงับสังขาร ๓ ดวยญาณจริยา  ๑๖  และ 
ดวยสมาธิจริยา  ๙  เปนนโิรธสมาปตติญาณอยางไร  ?   
         คําวา ดวยพละ  ๒  ความวา พละ ๒  คือสมถพละ ๑ วิปสสนา- 
พละ  ๑.  
          [๒๑๘]   สมถพละเปนไฉน ?  ความท่ีจิตมีอารมณเปนอันเดียว 
ไมฟุงซาน   ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ    ดวยสามารถแหงความไมพยา- 
บาท    ดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา  ดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน 
ฯลฯ   ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา   ดวย 
สามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก  เปนสมถพละแด 
ละอยาง ๆ. 
            [๒๑๙]  คําวา   สมถพล   ความวา   ชื่อวาสมถพละ   เพราะ 
อรรถวากระไร  ? 
           ชื่อวาสมถพละ   เพราะอรรถวา  ไมหว่ันไหวเพราะนิวรณ   ดวย 
ปฐมฌาน  ไมหว่ันไหวเพราะวิตกวิจาร    ดวยทุติยฌาน   ไมหว่ันไหว 
เพราะปติ   ดวยตติยฌาน ไมหว่ันไหวเพราะสุขและทุกข  ดวยจตุตถฌาน 
ไมหว่ันไหวเพราะรูปสัญญา   ปฏิฆสัญญา  นานัตตสัญญา   ดวยอากาสา-  
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นัญจายตนสมาบัติ    ไมหว่ันไหวเพราะอากาสานัญจายตนสัญญา    ดวย 
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ      ไมหว่ันไหวเพราะอากิญจัญญายตนสัญญา 
ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ    ไมหว่ันไหว      ไมกวัดแกวงไม  
คลอนแคลน  เพราะอุทธัจจะ  เพราะกิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
เพราะขันธ    นี้ชื่อวาสมถพละ.  
         [๒๒๐]   วิปสสนาพละเปนไฉน ?  อนิจจานุปสนา ทุกขานุปส- 
นา  อนัตตานุปสนา  นิพพิทานุปสนา  วิราคานุปสนา  นิโรธานปุสนา 
ปนิสสัคคานุปสนา   การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป   ฯลฯ  การ 
พิจารณาเห็นความสละคืนในรูป    ฯลฯ   ในเวทนา   ในสญัญา   ใน 
สังขาร  ในวิญญาณ   การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในจักษุ  ฯลฯ ใน 
ชราและมรณะ  ฯล ฯ   การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ 
เปนวิปสสนาพละแตละอยาง ๆ. 
         [๒๒๑]    คําวา  วิปสฺสนาพล   ความวา  ชื่อวาวิปสสนาพละ 
เพราะอรรถวากระไร ? 
          ชื่อวาวิปสสนาพละ    เพราะอรรถวา     ไมหว่ันไหวเพราะนิจ- 
สัญญา   ดวยอนิจจานุปสนา  ไมหว่ันไหวเพราะสุขสัญญา    ดวยทุกขา- 
นุปสนา  ไมหว่ันไหวเพราะอัตสัญญา   ดวยอนัตตานุปสนา  ไมหว่ัน- 
ไหวเพระความเพลิดเพลิน   ดวยนิพพิทานุปสนา  ไมหว่ันไหว   เพราะ 
ความกําหนัด     ดวยวิราคานุปสนา   ไมหว่ันไหว    เพราะสมุทัย  ดวย  
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นิโรธานุปสนา  ไมหว่ันไหวเพราะความถือม่ัน  ดวยปฏินิสสัคคานุปสนา 
ไมหว่ันไหว  ไมกวัดแกวง   ไมคลอนแคลน     เพราะอวิชชา     เพราะ 
กิเลสอันสหรคตดวยอวิชชา   และเพราะขันธ   นี้ชือ่วาวิปสสนาพละ. 
           [๒๒๒]   คําวา   ดวยการระงับสังขาร ๓ ความวา    ดวยการ 
ระงับสังขาร ๓ เปนไฉน  ?  วิตกวิจารเปนวจีสังขารของทานผูเขาทุติย- 
ฌานระงับไป      ลมอัสสาสปสสาสะเปนกายสังขารของทานผูเขาจตุตถ- 
ฌานระงับไป      สัญญาและเวทนาเปนจิตตสังขารของทานผูเขาสัญญา-  
เวทยิตนิโรธ   ระงับไปดวยการระงับสังขาร ๓ เหลาน้ี.                       
          [๒๒๓]   คําวา    ดวยญาณจริยา  ๑๖   ความวา    ดวยญาณ- 
จริยา ๑๖ เปนไฉน ?  อนิจจานุปสนา    ทุกขานุปสนา    อนัตตานุปสนา 
นิพพิทานุปสนา  วิราคานุปสนา  นิโรธานุปสนา   ปฏินิสสัคคานุปสนา 
วิวัฏฏนานุปสนา   โสดาปตติมรรค    โสดาปตติผลสมาบัติ    สกทาคามิ- 
มรรค      สกทาคามิผลสมาบัติ     อนาคามิมรรค     อนาคามิผลสมาบัติ 
อรหัตมรรค  อรหัตผลสมาบัติ   เปนญาณจริยาแตละอยาง ๆ   ดวยญาณ- 
จริยา ๑๖ นี้. 
           [๒๒๔]  คําวา   ดวยสมาธิจริยา   ๙  ความวา   ดวยสมาธิจริยา 
๙   เปนไฉน  ? ปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌาน   จตุตถฌาน   อากาสา- 
นัญจายตนสมาบัติ   วิญญาณัญจายตนสมาบัติ   อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  เปนสมาธิจริยาแตละอยาง ๆ วิตกวิจาร  
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ปติ   สุข   และเอกัคตาจิต     เพ่ือประโยชนแกการไดปฐมฌาน   ฯลฯ 
วิตก   วิจาร   ปติ  สุข   และเอกกัคตาจิต     เพ่ือประโยชนแกการไดเนว- 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ดวยสมาธิจริยา ๙ นี้. 
          [๒๒๕]   คําวา   วสี  ความวา   วสี  ๕  ประการ  คือ  อาวัชช- 
นาวสี ๑   สมาปชชนาวสี  ๑   อธิฏฐานวสี  ๑   วุฏฐานวสี  ๑   ปจจเวก-  
ขณวสี  ๑.  
          สมาปตติลาภีบุคคลคํานึงถึงปฐมฌานได         ถามที่และขณะ 
ตามท่ีปรารถนา    ไมมีความเนิ่นชาในการคํานึงถึง    เพราะเหตุนั้นจึง 
ชื่อวาอาวัชชนาวสี    สมาปตติลาภีบุคคลเขาปฐมฌานได  ณ  สถานท่ีและ 
ขณะตามท่ีปรารถนา    ไมมีความเนิ่นชาในการเขา    เพราะเหตุนั้นจึง 
ชื่อวาสมาปชชนาวสี   สมาปตติลาภีบุคคล    อธิฏฐานปฐมฌานได  ณ 
สถานที่และขณะตามท่ีปรารถนา        ไมมีความเน่ินชาในการอธิฏฐาน 
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาอธิฏฐานวสี   สมาปตติลาภีบุคคลออกปฐมฌานได 
ณ   สถานที่และขณะตามท่ีปรารถนา  ไมมีความเนิ่นขาในการออก็เพราะ 
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาวุฏฐานวสี       สมาปตติลาภีบุคคลพิจารณาปฐมฌานได 
ณ   สถานที่และขณะตามท่ีปรารถนา    ไมมีความเนิ่นชาในการพิจารณา 
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาปจจเวกขณวสี     สมาปตติลาภีบุคคลคํานึ่งถึงทุติย- 
ฌาน   ฯลฯ   เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได   ณ  สถานที่และขณะ 
ตามท่ีปรารถนา    ไมมีความเนิ่นชาในการคํานึงถึง      เพราะเหตุนั้นจึง  
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ชื่อวาอาวัชชนาวสี    สมาปตติลาภีบุคคลเขา    ฯลฯ    อธิฏฐาน   ออก 
พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได   ณ  สถานที่และขณะตามท่ี 
ปรารถนา   ไมมีความเนิ่นชาในการพิจารณา     เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา   
ปจจเวกขณวสี   วสี ๕ ประการน้ี.  
           ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในความเปนผูมี 
ความชํานาญ     ดวยความเปนผูประกอบดวยพละ  ๒   ดวยความระงับ 
สังขาร ๓   ดวยญาณจริยา   ๖   และดวยสมาธิจริยา  ๙  เปนนิโรธสมา- 
ปตติญาณ. 
 
 
                           ๓๔. อรรถกถานิโรธสมาปตติญาณนิทเทส 
           [๒๑๗ - ๒๒๕]   พึงทราบวินิจฉัยในนิโรธสมาปตติญาณนิทเทส 
ดังตอไปนี้. 
           บทวา   สมถพล - สมถพละ   ความวา   ชื่อวา  สมถะ  เพราะ 
อรรถวา   สงบธรรมเปนขาศึกมีกามฉันทะเปนตน.      สมถะน่ันแหละ 
ชื่อวาเปนพละ   เพราะอรรถวาไมหว่ันไหว.     เพราะพระอนาคามีและ 
พระอรหันตนั่นแหละเปนผูถึงความเปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ   ดวย 
การละกามฉันทะอันเปนปฏิปกษตอสมาธิ      ทานจึงทําสมาธิของพระ-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 880 

อนาคามีและพระอรหันตเหลาน้ันวา   พลปฺปตฺโต -   ผูถึงซ่ึงกําลังแลว 
จึงกลาววา   สมถพล    มใิชของคนอ่ืน.   ปาฐะวา   สมาธิพล   บาง. 
            บทวา วิปสฺสนาพล -  วิปสสนาพละ   ความวา  ชื่อวา  วิปสสนา  
เพราะอรรถวาเห็นธรรม       ดวยอาการหลายอยางโดยความเปนของไม   
เที่ยงเปนตน.    วิปสสนานั่นแหละ   ชื่อวาเปนพละ   เพราะอรรถวาไม 
หว่ันไหว.   วิปสสนาญาณถึงซ่ึงกําลังของพระอริยเจาท้ังสองเหลาน้ัน.  
 
            สมถพละ   เพ่ือสงบจิตตสันดานโดยลําดับ   และเพ่ือดําเนินไปใน 
นิโรธ.     สวนวิปสสนาพละ   เพ่ือแสดงโทษในวัฏฏะ   และเพ่ือแสดง 
อานิสงสในนิโรธ. 
 
            บทวา   นีวรเณ - เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงนิมิตตสัตตมี 
แปลวา  ในเพราะนิวรณ.   อธิบายวา   มีนิวรณเปนนิมิต   มีนิวรณเปน 
ปจจัย.   หรือเปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ  แปลวา เพราะ 
นิวรณ. 
 
            บทวา  น  กมฺปติ -  -ไมหว่ันไหว ไดแก บคุคลผูมีความพรอม 
ในฌาน.  อีกอยางหน่ึง   สมาธิสัมปยุตดวยฌานน้ัน   ไมหว่ันไหว  ใน 
เพราะนิวรณดวยปฐมฌาน    เพราะทานประสงคองคแหงฌานในบทวา 
ฌาน.    พึงถอืการประกอบนี้แหละ  ในนิทเทสน้ี.  
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            บทวา  อุทฺธจฺเจ  จ  - ในเพราะอุทธัจจะ  คือ  ในเพราะอุท- 
ธัจจะอันเปนจิตตุปบาทสหรคตดวยอุทธัจจะ.  อนึ่งบทวา  อุทฺธจฺจ ไดแก 
ความฟุงซาน.   อุทธัจจะนั้นมีความไมสงบเปนลักษณะ.   
            บทวา   อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส  จ - ในเพราะกิเลสสหรคต  ดวย 
อุทธัจจะ  ไดแก   ในเพราะกิเลส   คือ   โมหะ    อหิริกะ   อโนตตัปปะ 
อันสัมปยุตดวยอุทธัจจะ     ถึงความเปนกิเลสเกิดข้ึนรวมกัน   สหรคตดวย 
อุทธัจจะ.     บทวา  ขนฺเธ    จ  ในเพราะขันธ   คือ  ในเพราะขันธ  ๔ 
อันสัมปยุตดวยอุทธัจจะ.  
            บทวา  น  กมฺปติ  น  จลติ  น เวธติ - ไมหว่ันไหว  ไม 
กวัดแกวง  ไมคลอนแคลน  เปนไวพจนของกันและกัน.  พึงประกอบ 
วา  ไมหว่ันไหว  ในเพราะอุทธัจจะ.     ไมกวัดแกวง   ในเพราะกิเลส  
สหรคตดวยอุทธัจจะ.   ไมคลอนแคลน   ในเพราะขันธหรคตดวยอุท- 
ธัจจะ.   พึงทราบวิปสสนาพละวา  เพราะทานกลาวอนุปสนา  ๗  วิปสส- 
นาพละจึงเปนอันบริบูรณดวยอํานาจแหงอนุปสนานั้นนั่นเอง. 
            บทวา   อวิชฺชาย   จ - ในเพราะอวิชชา   ไดแก    ในเพราะ 
อวิชชาในจิตตุปบาทอันเปนอกุศล ๑๒ อยาง.   บทวา  อวิชฺชาสหคต- 
กิเลเส   จ  -  ในเพราะกิเลสสหรคตดวยอวิชชา   ไดแก   กิเลส    คือ 
โลภะ  โทสะ  มานะ  ทฏิฐิ  วิจิกิจฉา  ถีนะ  อุทธจัจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
อันสัมปยุตดวยอวิชชาตามที่ประกอบไว.  
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        บทวา  วจีสงฺขารา - วจีสังขาร  ไดแก  วิตก  วิจาร.  ชื่อวา 
วจีสงฺขารา  เพราะอรรถวาปรุงแตง  ใหเกิดวาจา  เพราะบาลีวา  ดูกอน 
อาวุโสวิสาขะ  บุคคลตรกึตรองกอนแลวจึงเปลงวาจาในภายหลัง.   
เพราะฉะนั้นวิตกวิจาร  จึงเปนวจีสังขาร.  
        บทวา  กายสงฺขารา - กายสังขาร  ไดแก  ลมอัสสาสะปสสาสะ. 
ชื่อวา  กายสงฺขารา๑  เพราะอรรถวา  อันกายปรุงแตง  เพราะบาลีวา 
ดูกอนอาวุโสวิสาขะ  ธรรมเหลาน้ี  คือ  ลมอัสสาสะ  ลมปสสาสะอยู 
ในกาย  เนื่องดวยกาย.  เพราะฉะนั้นลมอัสสาสะปสสาสะ  จึงเปน 
กายสังขาร. 
        บทวา  สฺาเวทยิตนิโรธ  -  สญัญาเวทยิตนิโรธ คือ  ดบั 
สัญญาและเวทนา.  บทวา  จิตฺตสงฺขารา - จิตตสังขาร  ไดแก  สัญญา 
และเวทนา.  ชื่อวา  จิตฺตสงฺขารา๒  เพราะอรรถวา  อันจิตปรุงแตง 
เพราะบาลีวา  เจตสิกธรรมเหลาน้ีเนื่องดวยจิต.  เพราะฉะนั้น  สัญญา 
และเวทนา  จึงเปนจิตตสังขาร. 
        ในญาณจริยาทั้งหลาย  พึงทราบวา  จริยากถาอันเปนเบื้องตน 
แหงอนุปสนานั้น  ทานกลาววาญาณจริยา  ดวยสามารถแหงอนุปสนา 
หรือดวยวิวัฏฏนานุปสนา  แมอนุปสนาที่เหลือก็เปนอันถือเอาไว. 
๑. บาลีวา กาเยน สขริยนฺตีติ กายสขารา (โดยมาก  แปลวา  ปรุงแตงกาย) 
๒. จิตฺเตน  สขริยนฺตีติ  จิตฺตสขารา  (โดยมาก  แปลวา  ปรุงแตงจิต)  
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         บทวา   โสฬสหิ   ญาณจริยาหิ - ดวยญาณจริยา ๑๖  เปน 
กําหนดอยางอุกกฤษฏ  เพราะพระอนาคามีเปนผูมีกําลังบริบูรณดวยจริยา 
แม  ๑๔ จะไดบรรลุอรหัตมรรคและอรหัตผลตอไป. 
         ในบทวา  นวหิ  สมาธิจริยาหิ - ดวยสมาธิจริยา ๙  นี ้พึง   
ทราบความดังตอไปนี้  จริยา ๘  ดวยปฐมฌานเปนตน.  จริยา  ๑ ดวย  
สามารถแหงอุปจารฌานในธรรมทั้งปวงเพ่ือไดปฐมฌานเปนตน  รวม 
เปนสมาธิจริยา  ๙.   ถามวา  เพ่ือความตางกันแหงพลจริยาเปนอยางไร ? 
ตอบวา   แมในสมถพละทานกลาวถึงอุปจารสมาธิไวโดยปริยาย ๗   ม ี
อาทิวา  เนกฺขมมฺวเสน. - ดวยอํานาจแหงเนกขัมมะ  โยความพิสดาร 
แหงไปยาล  คือ  ละความไว   ทานกลาวถึงอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิ 
ตามควรดวยวาระ  ๗๐  บริบูรณ    มีอาทิวา  ปมชฺฌานวเสน    ดวย 
สามารถแหงปฐมฌาน.     แมในสมาธิจริยาทานก็กลาวถึงอัปปนาสมาธิ 
ไวโดยปริยาย  ๘ มีอาทิวา   ปม   ฌาน. 
           ทานกลาวอุปจารสมาธิไวโดยปริยาย ๘  มีอาทิวา   ปม   ฌาน 
ปฏิลาภตฺถาย - เพ่ือประโยชนแกการ  ไดปฐมฌาน   เพราะเหตุนั้นทาน 
จึงกลาวอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิไวในท่ีทั้งสอง.  แมเมื่อเปนอยาง 
นั้นก็พึงทราบวา   ชื่อวาพละ   เพราะอรรถวาไมหว่ันไหว    ชือ่วาจริยา 
เพราะอรรถวามีความชํานาญ.    อน่ึง  ในวิปสสนาพละ   ทานกลาวอนุ- 
ปสนา ๗ วาวิปสสนาพละ.      และกลาวอนุปสนา ๗  ไวในญาณจริยา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 884 

ทั้งทานยังกลาวอนุปสนา ๙   มีวิวัฏฏนานุปสนาเปนตน  ใหแปลกออกไป. 
นี้เปนความตางกันแหงอนุปสนาเหลานั้น.    สวนอนุปสนา ๗ พึงทราบ  
วา   ชื่อวาพละ   เพราะอรรถวาไมหว่ันไหว   ชื่อวาจริยา  เพราะอรรถวา 
มีความชํานาญ.  เพ่ือแกวสีที่ทานกลาวไวในบทนี้วา วสีภาวตา๑  ป ฺา-   
ปญญาในคุวามเปนผูมีความชํานาญ     ทานจึงกลาวเปนอิตถีลิงค  วสีติ 
ปฺจ  วสิโย  คําวา - วสี ๕.   ทานอธิบายวา     ความชํานาญ 
นั่นแหละ   ชื่อวา  วสี.  
 
           พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแกซึ่งวสีเหลาน้ัน    ดวยแสดงเปนบุคลา- 
ธิฏฐานอีก   จึงกลาวบทมีอาทิวา   อาวชฺชนาวสี -  ชํานาญในการนึก 
ชื่อวา    อาวชฺชนาวสี    เพราะมีความชํานาญในการนึก.     ในบทท่ี  
เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
 
          บทวา  ปม   ฌาน    ยตฺถิจฺฉก  - คํานึงถึงปฐมฌานไดในท่ี 
ที่ปรารถนา ความวา  สมาปตติลาภีบุคคลคํานึงในประเทศท่ีตนปรารถนา 
เปนบานก็ตาม   ปาก็ตาม.   บทวา  ยทิจฺฉก - ปรารถนาในกาลใด  ความ 
วา  คํานึงในเวลาหนาวก็ตาม   รอนก็ตาม.       อีกอยางหนึ่ง   คํานึงถึง 
ปฐมฌานท่ีปรารถนามีปฐวีกสิณเปนอารมณก็ตาม     มีกสิณท่ีเหลือเปน 
๑.  ขุ. ป. ๓๑/มาติกาย. 
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อารมณก็ตาม.     แกอยางกอนดึกวา   เพราะทานกลาวถึงความเปนผูชํา- 
นาญฌาน    แมมีกสิณอยาหนึ่งเปนอารมณไวแลว.   
            บทวา    ยาวติจฺฉก - ปรารถนาเพียงใด   คือ   คํานึงถึงกาลท่ี 
ปรารถนาเพียงลัดนิ้วมือเดียวหรือ ๗ วัน.    บทวา  อาวชฺชนาย  - ใน 
การคํานึง  ไดแก  มโนทวาราวัชชนะ.  
            บทวา  ทนฺธายิตตฺต - ความเนิ่นชา  คือ  ความไมเปนไปใน 
อํานาจ.    หรือความเกียจคราน.  
 
            บทวา  สมาปชฺชติ  -  ยอมเขา  คือ  ยอมปฏิบัติ.     อธิบายวา 
ยอมแนบแนน. 
            บทวา  อธิฏาติ - ยอมอธิฏฐาน  คือ  ต้ังใจทําใหยิ่งในภายใน 
สมาบัติ.   บทวา  ปม   ฌาน    ในวุฏฐานวสี  เปนทุติยาวิภัตติลงใน 
อรรถแหงปญจมีวัตติ   แปลวา   จากปฐมฌาน. 
            บทวา  ปจฺจเวกขติ  -  ยอมพิจารณา   คือ  เห็นทันทีดวยการ 
ในรูปแหงการพิจารณา.  นี้เปนการพรรณนาบาลีในบทนี้. 
            ตอไปนี้เปนการชี้แจงความ  เมื่อพระโยคาวจรออกจากปฐมฌาน 
แลวคํานึงถึงวิตกชวนจิต  ๔  หรือ   ๕  ดวง   มีวิตกเปนอารมณ   ยอมแลน 
ไปในลําดับแหงอาวัชชนจิตอันตัดภวังคเปนไป.   แตนั้นภวังคจิต   ๒  ดวง 
แลนไป.    แตนั้นอาวัชชนจิตมีวิจารเปนอารมณแลนไปโดยนยัดังกลาว  
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แลวอีก.    พระโยคาวจรสามารถตั้งจิตไปในลําดับในองคฌาน ๕  ดวย 
ประการฉะน้ี. คราวนี้อาวัชชนวสีของพระโยคาวจรน้ัน   เปนอันสําเร็จ. 
            สวนวสีอันถึงท่ีสุดนี้   ยอมไดในยมกปาฏหิาริยของพระผูมีพระ-   
ภาคเจาเทาน้ัน.  นอกจากน้ีไมมีอาวัชชนวสีที่เร็วกวา.   การคํานวณใน 
ภวังควาระในลําดับ ๆ   ไมมีแกผูอ่ืน.       ความเปนผูสามารถในการเขา 
สมาบัติไดเร็ว  ดุจในการทรมานนันโทปนันทนาคของพระมหาโมคคัล-  
ลานเถระ   ชือ่วาสมาปชชนวสี.  ความเปนผูสามารถเพื่อดํารงสมาบัติ  
ตลอดขณะเพียงนิ้วมือเดียว   หรือเพียง  ๑๐ นิ้วมือ   ชื่อวาอธิฏฐานวสี. 
           อน่ึง   ความเปนผูสามารถออกไดเร็วกวานั้น  ชื่อวา  วุฏานวสี. 
สวนปจจเวกขณวสี   ทานกลาวไวแลวในอาวัชชนวสีนั่นแหละ.  เพราะ 
วา  ปจจเวกขณชวนะเปนลําดับของอาวัชชนะในอาวัชชนวสีนั้น.  เปน 
อันวาปจจเวกขณวสีสําเร็จ         ดวยความสําเร็จแหงอาวัชชนวสี  ดวย 
ประการฉะน้ี.     และวุฏฐานวสีเปนอันสําเร็จ     ดวยความสําเร็จแหง  
อธิฏฐานวสี. 
           แมเม่ือเปนอยางนี้    ความเปนผูสามารถในการยังอาวัชชนะให 
เปนไปโดยนัยดังกลาวแลว     ในกสิณน้ันเร็วตามชอบใจของผูประสงค 
เพ่ือจะเขาฌานมีกสิณน้ัน ๆ เปนอารมณ  เพราะความสําเร็จดวยสามารถ 
กสิณตาง ๆ  ของผูนิรมิตมีเพศหลายอยางเปนตน     เพราะไมมีปจจเวก- 
ขณะอันเปนองคฌานในเวลาแสดงปาฏิหาริย     เพราะทานกลาวไวแลว  
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วา       วสีอันถึงท่ีสุดนี้ยอมไดในยมกปาฏิหาริยของพระผูมีพระภาคเจา 
เทาน้ัน  ชื่อวาอาวัชชนวสี.   
           ความเปนผูสามารถในอัปปนา  และความเปนผูสามารถเขาฌาน 
นั้น ๆ  ในวิถแีหงอาวัชชนะในกาลน้ัน   ชื่อวาสมาปชชนวสี.      ก็เม่ือ 
กลาวอยางนี้เปนอันยุติและไมผิด.  อนึ่งลําดับแหงวสียอมควรตามลําดับ 
นั่นเอง.     อนึ่ง   ในการพิจารณาองคแหงฌาน   เพราะทานกลาวไววา 
ชวนจิต  ๕  ดวง   ถึงท่ีสดุแลว    แมเมื่อชวนจิต ๗  ดวง  แลนไปโดยนัย  
ดังกลาวแลว    ก็ยอมเปนปจจเวกขณวสีเหมือนกัน. 
           เมื่อเปนอยางนั้นหากกลาวา  คําวา   คํานึงถึงปฐมฌาน    ยอม 
ไมถูก.  ทานกลาวฌานเปนไปในกสิณ  วาเปนกสิณโดยเปนอุปจารของ 
เหตุ    ฉันใด.  ทานกลาวกสิณมีฌานเปนปจจัย    ก็ฉันนั้น  วาเปนฌาน 
โดยเปนอุปจานแหงผล    ดุจในคํามีอาทิวา   สุโข   พุทธานมุปฺปาโท-๑ 

การเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาท้ังหลายเปนความสุข.   แมเม่ือมีการกาวลง 
สูฌานอีก   ดจุในการท่ีบุคคลต่ืนจากหลับตามกาลท่ีกําหนดไวแลวกาวลง 
สูความหลับอีก    ชื่อวาอธิฏฐานวสี.     แมเม่ือมีการอธิฏฐานในการลุกข้ึน 
ของผูที่ลุกข้ึนตามกาลท่ีกําหนด    กช็ื่อวาวุฏฐานวาสี.   นี้เปนความตางกัน 
ของวสีเหลานั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
          เพ่ือชีแ้จงนิโรธสมาบัติจึงมีปญหาดังตอไปนี้    นิโรธสมาบัติเปนอยาง 
อยางไร.  ใครเขานิโรธสมาบัตินั้น.    ใครไมเขา.  เขาในท่ีไหน 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔. 
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เพราะเหตุไรจึงเขา.   อยางไรจึงเปนอันเขานิโรธสมาบัตินั้น.  ต้ังอยู   
อยางไร.  ออกอยางไร.    ผูออกมีจิตนอมไปสูอะไร.   คนตายและคนเขา 
ตางกันอยางไร.   นโิรธสมาบัติ    เปนสังขตะ   หรอือสังขตะ    เปนโลกิยะ 
หรือโลกุตระ   เปนนิปผันนะ  -  สําเร็จ   หรืออนิปผันนะ -  ไมสําเร็จ.  
 
           ในปญหากรรมเหลาน้ัน  บทวา  กา  นิโรธสมาปตฺติ  -  นิโรธ- 
สมาบัติเปนอยางไร   คือ  จิตเจตสิกธรรมท้ังหลายไมเปนไปดวยสามารถ 
แหงอนุปุพพนิโรธ   คือ   นิโรธตามลําดับ.   ชื่อวานิโรธสมาบัติ. 
 
         บทวา  เก   ต   สมฺปชฺชนฺติ, เก  น  สมาปชฺชนฺติ  -  ใคร 
เขานิโรธสมาบัตินั้น   ใครไมเขา  คือ  ปุถุชนแมทั้งหมด   พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี   และพระอนาคามี   พระอรหันตผูเปนสุกขวิปปสสก   ไม 
เขา.   สวนพระอนาคามีผูไดสมาบัติ ๘ และพระขีณาสพ   เขา. 
 
         บทวา   กตฺถ  สปชฺชนฺติ -  เขาในท่ีไหน ?   คือ  ในภพท่ีม ี
ขันธ ๕. เพราะเหตุไร ?   เพราะมีสมาบัติตามลําดับ.    สวนในภพ  คือ 
ขันธ  ๔  ปฐมฌานเปนตน  ไมมีการเกิดเลย.     เพราะฉะน้ัน  จึงไม 
สามารถเขาในภพนั้นได. 
 
          บทวา   กสมฺ   สมาปชฺชนฺติ - เพราะเหตุไรจึงเขา ?  คือ  เปน 
ผูเบื่อหนายในความเปนไปของสังขารไมคิดจะอยูในทิฏฐธรรม    จึงเขา 
ดวยคิดวา   เราถึงนิพพานอันเปนความดับแลว  จักอยูเปนสุข.  
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           บทวา   กถฺจสฺสา  สมาปชฺชน  โหติ - อยางไรจึงเปนอัน 
เขานิโรธสมาบัตินั้น ?  คือ  เมื่อขวนขวายดวยสามารถแหงสมถวิปสสนา 
แลวทํากิจเบื้องตน    ยังเนวสัญญานาสัญญายตนะใหดับ     เปนอันเขา   
นิโรธสมาบัติดวยอาการอยางนี้.    เพราะผูใดขวนขวายดวยสามารถแหง 
สมถะเทาน้ัน      ผูนั้นบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลวต้ังอยู. 
สวนผูใดขวนขวายดวยสามารถแหงวิปสสนาเทานั้น.     ผูนั้นบรรลุผล-  
สมาบัติแลวต้ังอยู.   อนึ่ง   ผูใดขวนขวายดวยสามารถท้ังสองอยาง   ยอม 
ยังเนวสัญญานาสัญญายตนะใหดับ.    ผูนั้นชื่อวายอมเขาถึงนิโรธสมาบัติ 
นี้เปนความสังเขปในบทนี้. 
           สวนความพิสดารพึงทราบดังตอไปนี้     ภิกษุในศาสนานี้ประสงค 
จะเขานิโรธ  ฉันอาหารเสร็จแลว    ลางมือและเทา     นั่งขัดสมาธิบน 
อาสนะท่ีปูไวอยางดีในโอกาสอันสงัด   ต้ังกายตรงดํารงสติไวเฉพาะหนา. 
ภิกษุนั้นเขาปฐมฌาน   ครั้นออกแลวพิจารณาเห็นแจง    สังขารท้ังหลาย 
โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา  ณ  ที่นั้น. 
          ก็วิปสสนาน้ันมี  ๓  อยาง  คือ  สังขารปริคคัณหนกวิปสสนา- 
วิปสสนากําหนดสังขาร  ๑  ผลสมาปตติวิปสสนา -  วิปสสนาอันเปนผล- 
สมาบัติ  ๑  นิโรธสมาปตติวิปสสนา - วิปสนาอันเปนนิโรธสมาบัติ   ๑. 
         ในวิปสสนา  ๓  อยางนั้น    สังขารปริคคัณหนกวิปสสนา   จะออน 
หรือกลาแข็งก็ตาม  ยอมเปนปทัฏฐานแหงมรรคนั่นแหละ.   ผลสมาปตติ-  
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วิปสสนากลาแข็งเชนกับมรรคภาวนาจึงควร.     สวนนิโรธสมาปตติ-   
วิปสสนา  ไดออนเกินไป  ไมกลาแข็งเกินไปน่ันแหละจึงควร.   เพราะ 
ฉะน้ัน  ภิกษุนั้นจึงพิจารณาเห็นแจงสังขารเหลาน้ัน   ดวยวิปสสนาอัน 
ไมออนเกินไป       ไมกลาแข็งเกินไป.    แตนั้นจึงเขาตติยฌาน   ฯลฯ 
วิญญาณัญจายตนะครั้นออกแลวกระทํากิจเบ้ืองตน  ๔  อยาง  คือ. 
            นานาพัทธอวิโกปนะ  ๑  
            สังฆปฏิมานนะ  ๑ 
            สัตถุปกโกสนะ  ๑ 
            อัทธานปริจเฉทะ  ๑. 
            ในกจิ  ๔ อยางนั้น  บทวา  นานาพทฺธอวิโกปน   - ไมใหของ 
ใชตางๆ เสียหาย.   ความวา  สิ่งใด  ทีไ่มเปนของใชเนื่องเปนอันเดียว 
กันกับภิกษุนี้    เปนของใชตาง ๆ  ทีต้ั่งไว  เชน  บาตร   จีวร   เตียง  ต่ัง 
ที่อยูอาศัย   หรือแมบริขารไร ๆ อยางอ่ืน,   ไมใหทําลายส่ิงนั้น.  ไมให 
เสียหายไปดวย  ไฟ   น้ํา   ลม   โจร   และหนูเปนตน   โดยประการใด 
พึงอธิฏฐานโดยประการนี้.    วิธีอธิฏฐานมีวาดังน้ี   ในภายใน ๗ วันนี ้
ขอสิ่งน้ี ๆ จงอยาถูกไฟไหม,  อยาถูกนํ้าพัดไป.   อยาถูกลมกําจัด,   อยา 
ถูกโจรลัก,  อยาถูกหนูกัดเปนตน.     เมื่ออธิฏฐานอยางนี้ตลอด ๗ วัน 
นั้นจะไมมีอันตรายใด ๆ แกสิ่งเหลาน้ัน.  แตเมื่อไมอธิฏฐาน  จะเสียหาย 
ดวยไฟเปนตน.   นีช้ื่อวานานาพัทธอวิโกปนะ.   แตสิ่งใดท่ีใชเนื่องเปน  
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อันเดียวกัน   เชน  ผานุง  ผาหม  ที่นั่ง   ในสิ่งน้ันไมมีกิจท่ีจะอธิฏฐาน 
ตางหาก.   สมาบัตินั่นแลยอมคุมครองสิ่งน้ันนั่นแล.   
          บทวา   สงฺฆปฏมิานน  -  การรอทาสงฆ   ไดแก  การรอทา  คือ 
การเห็นภิกษุสงฆ.   อธิบายวา  ไมทําสังฆกรรม   จนกวาภิกษุรูปนั้นจะ 
มา.   อน่ึง  ในบทน้ีการรอทามิใชเปนบุพกิจของภิกษุนี้.   แตการนึกถึง  
การรอทาเปนบุพกิจ  เพราะฉะนั้นวรนึกถึงอยางนี้วา  หากตลอด  ๗  วัน 
เมื่อน่ังเขานิโรธสงฆประสงคจะทํากรรมอยางใดอยางหน่ึง   ในอปโลกน- 
กรรมเปนตน.   เราจักออกโดยภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไมมาเรียกเรา.  ก็ภิกษุ 
ทําอยางนี้แลวเขาสมาบัติ   ยอมออกไดในสมัยนั้นนั่นเอง.     แตภิกษุใด  
ไมทําอยางนี้.   ทั้งสงฆก็ประชุมกันแลว     เมื่อไมเห็นภิกษุนั้น   จึงถามวา 
ภิกษุรูปโนนไปไหน   เมือ่ตอบวา   กําลังเขาสมาบัติ     จึงสงภิกษุรูปหน่ึง 
ไปวา  ทานจงไปเรียกภิกษุนั้นตามคําของสงฆ.   ลําดับนั้น    เพียงคํา 
อันภิกษุนั้นยินอยูในที่ใกลพอจะไดยินกลาววา  อาวุโส    สงฆรอทาน 
เทาน้ัน  ดังนี้  ภิกษุนั้นเปนอันออกจากนิโรธ.  เพราะวา  ชื่อวา  อาณา 
คืออํานาจของสงฆหนักถึงอยางนี้.   ฉะนั้นพึงเขานิโรธโดยอาการท่ีภิกษุ 
นั่นนึกถึงแลวออกจากนิโรธกอน. 
         บทวา  สตฺถุ  ปกิโกสน -  พระศาสดาตรัสเรียกหา   แมในบทน้ี  
การนึกถึงการเรียกหาของพระศาสดาก็เปนบุพกิจของภิกษุนี้.      เพราะ 
ฉะน้ันควรนึกถึงบุพกิจน้ันอยางนี้วา   หากวา  เมื่อเราน่ังเขานิโรธตลอด  
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๗    วัน.   พระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบท    ในเพราะเรื่องที่ละเมิด.   หรอื 
ทรงแสดงธรรมในเพราะเหตุเกิดเรื่องเห็นปานน้ัน.   เราจักออก   โดยที ่
ภิกษุรูปใดรปูหน่ึงยังไมมาเรียกเรา.   ภิกษุนั่งทําอยางน้ียอมออกในสมัย 
นั้นนั่นแหละ.   อน่ึง   ภิกษุใดไมทําอยางนั้น.   ทัง้พระศาสดา  เมื่อสงฆ   
ประชุมกัน   ไมทรงเห็นภิกษุนั้นตรัสถามวา    ภิกษุรูปนั้นไปไหน   เมื่อ  
กราบทูลวา   เขานิโรธ   จึงทรงสงภิกษุรูปหน่ึงไปวาเธอจงไปเรียกภิกษุ 
นั้นตามคําของเรา.   ครั้นเพียงภิกษุนั้นยืนอยูในที่ใกลพอไดยินกลาววา 
พระศาสดาตรัสเรียกหาทานดังน้ีเทาน้ัน       ภิกษุนั้นก็เปนอันออกจาก 
นิโรธ.   เพราะวาการตรัสเรียกหาของพระศาสดาถือเปนเรื่องหนักอยาง 
นี้.     ฉะน้ันพึงเขานิโรธโดยอาการที่ภิกษุนั้นนึกถึง   แลวออกกอนน่ัน 
เทียว. 
           บทวา   อทฺธานปรจิฺเฉโท  - กําหนดกาล   คือ  กําหนดกาลของ 
ชีวิต.   จริงอยู   ภิกษุนี้ควรเปนผูฉลาดในการกําหนดกาล.  ควรนึกวา 
อายุสังขารของตนจักเปนไปไดตลอด  ๗  วัน.   หรอืจักเปนไปไมไดแลว 
เขานิโรธ.   เพราะวาเมื่ออายุสังขารดับเสียในระหวาง  ๗  วัน.    ภิกษุไม 
ไดนึกถึงเขานิโรธ.   นิโรธสมาบัติของภิกษุนั้นไมสามารถหามความตาย 
ได.    ภิกษุยอมออกจากสมาบัติในระหวางได   เพราะในภายในนิโรธยัง 
ไมมีความตาย.   ฉะน้ันควรนึกถึงกาลนั้นแลวจึงเขานิโรธ.  แมไมนึกถึง   
กาลท่ีเหลือก็ควร.      แตควรนึกถึงกาลน้ีทีเดียว.    ทานอธิบายไวดังน้ี.  
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ภิกษุนั้นเขาอากิญจัญญายตนะอยางนี้แลว    ครั้นออกแลวทําบุพกิจน้ี    
ยอมเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะได    ครั้นลวงเลยวารจิตหน่ึง   หรือ 
สองแลวเปนอจิตตกะ   ยอมถูกตองนิโรธได.     ถามวา   ก็เพราะเหตุไร 
จิตเหนือ    คือเกินจิตสองดวงจึงเปนไปไมไดเลา.๑   ตอบวา  เพราะเปน 
ปโยคะแหงนิโรธ.    จริงอยู   การทําสมถะและวิปสสนาทั้งสองของภิกษุ 
นั้นใหเปนยุคนัทธะคือธรรมท่ีเทียมคูนี้   แลวข้ึนสูสมาบัติ ๘  เปนความ  
ขวนขวายของนิโรธตามลําดับ.      มิใชเพราะเนวสัญญานาสัญญายตน- 
สมาบัติ  เพราะเหตุนั้นจิตทั้งหลาย  จึงไมเปนไปเหนือจิตสองดวงเพราะ 
เปนปโยคะแหงนิโรธ. 
           บทวา  กถ  - าน - ต้ังอยูอยางไร  คือ  ต้ังอยูดวยสามารถกําหนด 
กาลแหงสมาบัตินั้นที่เขาถึงพรอมแลวอยางนี้   และดวยไมมีอายุขัย  การ 
รอทาของสงฆและการตรัสเรียกหาของพระศาสดาในระหวาง. 
          บทวา   กถ  วุฏาน  -  ออกอยางไร  ไดแก  ออก ๒ อยางนี้  
คือ   ดวยอนาคามิผลสมาบัติ   ๑  ดวยอรหัตผลสมาบัติของพระอรหันต ๑. 
          บทวา  วุฏ ิตสฺส   กินฺนินฺน    จตฺิต     โหติ  -  จิตของผูออกแลว 
นอมไปสูอะไร ความวา   นอมไปสูนิพพาน.  สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา 
๑. หมายความวา  ในขณะท่ีจะเขานิโรธสมาบัติ  จตุตถอรูปสมาบัติเกิดข้ึน  ๒  คร้ัง 
     แลวก็ถึงนโิรธ.  
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                 ดูกอน  อาวุโสวิสาขะ   จิตของภิกษุผูออกจาก     
            สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ   นอมไปสูวิเวก    โอน 
            ไปสูวิเวก   โนนไปสูวิเวก.๑ 

            บทวา  มตสฺส  จ  สมาปนฺนสฺส  จ   โก   วิเสโส  -  ผูตาย 
แลวและผูเขานิโรธตางกันอยางไร ทานกลาวความน้ีไวแลวในพระสูตร. 
สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
                  ดูกอนอาวุโส    กายสังขารของผูตายแลว  ถึง 
            แตกรรมแลว   ดับ   สงบ.   วจีสังขาร   จติตสังขาร 
            ดับ  สงบ.  อายุสิน้ไป.   ไออุนสงบไป.   อนิทรีย 
            ทําลายไป.    แมกายสังขารของภิกษุผูเขาสัญญา- 
            เวทยตินิโรธ   ก็ดับ  สงบ.   วจีสังขาร   จิตตสังขาร 
            ก็ดับ  สงบ.   อายุยังไมสิ้นไป.   ไออุนยังไมสงบ. 
            อินทรียยังไมทําลาย.-๒  
           ในคําถามมีอาทิวา   นิโรธสมาปตฺติ    ก ึ  สงฺขตา  อสงฺขตา- 
นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรืออสังขตะ  ?   มีอธิบายดังตอไปนี้    ไมควร 
กลาววา     เปนสังขตะบาง  อสังขตะบาง    โลกิยะบาง    โลกตุระบาง. 
เพราะเหตุไร ?   เพราะไมมีโดยสภาพ.    เพราะภิกษุ   ชื่อวาเปนผูเขาถึง 
๑. ม. ม. ๑๒/๕๑๐.       ๒. ม. มู. ๑๒/๕๐๒.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 895 

พรอมแลวดวยอํานาจแหงการเขานิโรธ.   ฉะน้ันควรกลาววา  เปนนิป-   
ผันนะ   คือ   สําเร็จแลว   ไมควรกลาววา  เปนอนิปผันนะ  คือ  ยังไม 
สําเร็จ. 
                  สมาบัติอันสงบแลว  อันพระอริยะเสพแลว 
         มิไดชื่อวานิพพาน   ในทิฏฐธรรมดวยประการฉะนี้. 
                   จบ  อรรถกถานิโรธสมาปตติญาณนิทเทส  
 
 
                                   ปรนิิพพานญาณนิทเทส 
           [๒๒๖]  ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกิเลส   และ 
ขันธของบุคคลผูรูสึกตัว  เปนปรินิพพานญาณอยางไร ? 
             สัมปชานบุคคลในศาสนานี้   ยอมยังความเปนไปแหงกามฉันทะ 
ใหสิ้นไป   ดวยเนกขัมมะ   ฯลฯ   แหงความพยาบาท   ใหสิ้นไป   ดวย 
ความไมพยาบาท ฯลฯ  แหงถีนมิทธะใหสิ้นไป  ดวยอาโลกสัญญา  ฯลฯ 
แหงอุทธัจจะใหสิ้นไป   ดวยความไมฟุงซาน  ฯลฯ  แหงวิจิกิจฉาใหสิ้นไป 
ดวยการกําหนดธรรม   ฯลฯ   แหงอวิชชาใหสิ้นไป    ดวยญาณ   ฯลฯ 
แหงความไมยินดี   ดวยความปราโมทย   ยังความเปนไปแหงนิวรณใหสิ้น 
ไป  ดวยปฐมฌาน ฯลฯ  ยังความเปนไปแหงกิเลสท้ังปวงใหในรูป   ดวย 
อรหัตมรรค.  
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            อีกประการหน่ึง    ความเปนไปแหงตานี้แล     ของสัมปชาน 
บุคคลผูนิพพาน   ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ยอมส้ินไป   และความ 
เปนไปแหงตาอื่นยอมไมเกิดข้ึน   ความเปนไปแหงหู  ฯลฯ ความเปนไป 
แหงจมูก  ฯล ฯ  ความเปนไปแหงลิ้น  ฯลฯ  ความเปนไปแหงกาย ฯลฯ ความ 
เปนไปแหงใจน้ีแล    ของสัมปชานบุคคลผูนิพพาน    ดวยอนุปาทิเสส   
นิพพานธาตุ   ยอมส้ินไป    และความเปนไปแหงใจอ่ืนยอมไมเกิดข้ึน 
ปญญาในความส้ินไปแหงความเปนไปแหงกิเลสและขันธ   ของสัมปชาน  
บุคคลน้ีเปนปรินิพพานญาณ. 
           ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในความส้ินไปแหง 
ความเปนไปแหงกิเลสและขันธของบุคคลผูรูสึกตัว   เปนปรินพิพาน. 
 
 
                     ๓๕.  อรรถกถาปรินิพพานญาณนิทเทส            
            [๒๒๖]พึงทราบวินิจฉัยในปรินิพพานญาณนิทเทสดังตอไปนี้. 
บทวา  อิธ  คือในศาสนาน้ี.  บทวา  สมฺปชาโน - ผูรูสึกตัว  ความวา 
ผูรูสึกตัวดวย   สัมปชญัญะ  ๔  เหลาน้ี  คือ 
            สาตถกสัมปชญัญะ  -  ความรูตัวในกิจท่ีประโยชนแกตัว  ๑ 
            สัปปายสัมปชัญญะ  -  ความรูตัวในปจจัยท่ีสบาย  ๑  
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            โคจรสัมปชัญญะ - ความรูตัวในธรรมอันเปนโคจร  ๑ 
            อสัมโมหสัมปชญัญะ - ความรูตัวในความไมหลงงมงาย ๑. 
            บทวา   ปวตฺต - ยังความเปนไป   คือ  ความเปนไปแหงปริยุฏ- 
ฐานกิเลส   และความเปนไปแหงอนุสัยกิเลส   ตามสมควรในท่ีทั้งปวง    
 
            บทวา  ปริยาทิยติ -  ใหสิ้นไป   คือ  ทําใหเปนไปไมได    ดวย 
สามารถแหงวิกขัมภนปหานในธรรมท้ังหลายท่ีทานกลาวดวยอํานาจแหง 
อุปจารและวิปสสนา.      ดวยสามารถแหงตทังคปหานในธรรมท้ังหลาย 
ที่ทานกลาวดวยอํานาจแหงวิปสสนา.     ดวยสามารถแหงสมุจเฉทปหาน 
ในธรรมท้ังหลายที่ทานกลาวดวยอํานาจแหงมรรค.     จริงอยู    ทานยอ 
ฌานสมาบัติมีทุติยฌานเปนตน   มหาวิปสสนา      และมรรค    ไวดวย 
หัวขอไปยาล.   เพราะญาณอันเปนไปแลวแกผูพิจารณาญาณน้ัน   ชื่อวา 
ปรินิพพานญาณ.   ฉะนัน้    จึงเปนอันทานกลาวไววา    วิกขฺมฺภน- 
ปรินิพฺพาน  -  ปรินิพพานดวยการขมไว,    ตทงฺคปรินิพฺพาน  - ปร-ิ 
นิพพานดวยองคแหงธรรมนั้น,   สมุจฺเฉทปรินิพฺพาน -  ปรินิพพาน 
ดวยตัดเด็ดขาด.   ดวยบทเหลาน้ี     ทานจึงกลาวถึงปจจเวกขณญาณใน 
การดับกิเลส. 
 
           ดวยบทมีอาทิวา  อถวา  ปน - อีกประการหนึ่ง  พระสารีบุตรเถระ 
แสดงถึงปจจเวกขณญาณในการดับขันธ.  
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         บทวา    อนุปาทิเสสาย   นิพฺพานธาตุยา - ดวยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ  ไดแก  เพราะนิพพานธาตุ   ม ี ๒ อยาง   คือ  สอุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ  ๑  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ๑.  ในนพิพานธาตุ  ๒  อยาง 
นั้น   ชื่อวา   อุปาทิ   เพราะอรรถวาอันบุคคลถือม่ัน   คือ   ยึดถืออยาง 
แรงกลาวา   เรา   ของเรา.  บทวาอุปาทินี้เปนชื่อของขันธปญจกะ.    
          ชื่อวา  อุปาทิเสสะ  เพราะอรรถวาอุปาทินั่นแหละยังเหลืออยู. 
          ชื่อวา  สอุปาทิเสสะ  เพราะอรรถวาเปนไปกับดวยอุปาทิเสสะ 
คือขันธ  ๕  เหลืออยู. 
          ชื่อวา  อนุปาทิเสสะ  เพราะอรรถวาไมมีอุปาทิเสสะในนิพพาน 
ธาตุนี้. 
         ทานกลาวถึงสอุปาทิเสสะกอน  สวนนิพพานธาตุนี้เปนอนุปาทิ- 
เสสะ.   ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้น. 
          บทวา   จกขฺุปวตฺต - ความเปนไปแหงตา  คือ  ความปรากฏเกิด  
ข้ึนทางตา. 
           บทวา    ปริยาทิยติ   ไดแก   ยอมสิ้นไป   คือ   ถูกย่ํายี.   ใน 
บทที่เหลือมีนัยนี้. 
                            จบ  อรรถกถาปรินิพพานญาณนิทเทส  
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                                  สมสีสัฏฐญาณนิทเทส   
          [๒๒๗]  ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง     ในการ 
ตัดขาดโดยชอบและนิโรธ    เปนสมสีสัฏฐญาณอยางไร ? 
           คําวา   ธรรมทั้งปวง   คือ   ขันธ  ๕   อายตนะ  ๑๒   ธาตุ ๑๘ 
กุศลธรรม  อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม  กามาวจรธรรม   รูปาวจรธรรม 
อรูปาวจรธรรม  โลกุตรธรรม.   
           [๒๒๘]  คําวา   สมฺมาสมุจฺเฉเท  -  ในการตัดขาดโดยชอบ 
ความวา   พระโยคาวจรยอมตัดกามฉันทะขาดโดยชอบ   ดวยเนกขัมมะ 
ยอมตัดพยาบาทขาดโดยชอบ    ดวยความไมพยาบาท   ยอมตัดถีนมิทธะ 
ขาดโดยชอบ   ดวยอาโลกสัญญา   ยอมตัดอุทธัจจะขาดโดยชอบ   ดวย 
ความไมฟุงซาน    ยอมตัดวิจิกิจฉาขาดโดยชอบ   ดวยการกําหนดธรรม 
ยอมตัดอวิชชาขาดโดยชอบ   ดวยญาณ   ยอมตัดอรติขาดโดยชอบ  ดวย 
ความปราโมทย    ยอมตัดนิวรณขาดโดยชอบ    ดวยปฐมฌาน    ฯลฯ 
ยอมตัดกิเลสทั้งปวงขาดโดยชอบ   ดวยอรหัตมรรค. 
           [๒๒๙]  คําวา  นิโรเธ -  ในนิโรธ  ความวา พระโยคาวจรยอมทํา 
กามฉันทะใหดับ   ดวยเนกขัมมะ  ยอมทําพยาบาทใหดับ   ดวยความไม 
พยาบาท   ยอมทําถีนมิทธะใหดับ   ดวยอาโลกสัญญา   ยอมทําอุทธัจจะ 
ใหดับ   ดวยความไมฟุงซาน    ยอมทําวิจิกิจฉาใหดับ    ดวยการกําหนด  
ธรรม    ยอมทําอวิชชาใหดับดวยญาณ    ยอมทําอรติใหดับ    ดวยความ  
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ปราโมทย   ยอมทํานิวรณใหดับ   ดวยปฐมฌาน   ฯลฯ    ยอมทํากิเลส 
ทั้งปวงใหดับ  ดวยอรหตัมรรค.    
 
           [๒๓๐]  คําวา    อนุปฏานตา - ความไมปรากฏ    ความวา 
บุคคลผูไดเนกขัมมะ   กามฉันทะยอมไมปรากฏ   ผูไดความไมพยาบาท 
ความพยาบาทยอมไมปรากฏ   ผูไดอาโลกสัญญา  ถีนมิทธะยอมไมปรากฏ 
ผูไดความไมฟุงซาน    อุทธัจจะยอมไมปรากฏ    ผูไดการกําหนดธรรม 
วิจิกิจฉายอมไมปรากฏ   ผูไดญาณ   อวิชชายอมไมปรากฏ    ผูไดความ 
ปราโมทย   อรติยอมไมปรากฏ   ผูไดปฐมฌาน   นิวรณยอมไมปรากฏ 
ฯลฯ   ผูไดอรหัตมรรค   กิเลสทั้งปวงยอมไมปรากฏ. 
 
           [๒๓๑]  คําวา  สม - สงบ   ความวา   เนกขัมมะเปนธรรมสงบ 
เพราะทานละกามฉันทะเสียแลว ความไมพยาบาทเปนธรรมสงบ   เพราะ 
ทานละความพยาบาทเสียแลว  อาโลกสัญญาเปนธรรมสงบ  เพราะทาน 
ละถีนมิทธะเสียแลว     ความไมฟุงซานเปนธรรมสงบ    เพราะทานละ 
อุทธัจจะเสียแลว      การกําหนดธรรมเปนธรรมสงบ      เพราะทานละ 
วิจิกิจฉาเสียแลว    ญาณเปนธรรมสงบ    เพราะทานละอวิชชาเสียแลว 
ความปราโมทยเปนธรรมสงบ    เพราะทานละอรติเสียแลว    ปฐมฌาน 
เปนธรรมสงบ   เพราะทานละนิวรณเสีย  ฯลฯ  อรหัตมรรคเปนธรรม 
สงบ   เพราะทานละกิเลสทั้งปวงเสียแลว.  
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           [๒๓๒]  คําวา   สสี -  เปนประธาน    ความวา    ธรรมเปน 
ประธาน  ๑๓ ประการ   คือ  ตัณหามีความกังวลเปนประธาน  ๑ มานะ 
มีความผูกพันเปนประธาน  ๑        ทิฏฐิมีความยึดม่ันเปนประธาน    ๑  
อุทธัจจะมีความฟุงซานเปนประธาน ๑    อวิชชามกีิเลสเปนประธาน ๑ 
ศรัทธามีความนอมใจเชื่อเปนประธาน ๑    วิริยะมีความประคองไวเปน 
ประธาน ๑  สติมีการเขาไปต้ังไวเปนประธาน ๑  สมาธิมีความไมฟุงซาน 
เปนประธาน ๑   ปญญามีความเห็นเปนประธาน  ๑  ชีวิตินทรยีมีความ 
เปนไปเปนประธาน  ๑  วิโมกขมีอารมณเปนประธาน   ๑  นิโรธมีสังขาร 
เปนประธาน  ๑. 
          ชื่อวาญาณ     เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในความไมปรากฏ 
แหงธรรมทั้งปวง  ในการตัดขาดโดยชอบและในนิโรธ   เปนสมสีสัฏฐ- 
ญาณ. 
 
 
                         ๓๖.  อรรถกถาสมสีสัฏฐญาณนิทเทส 
          [๒๒๗ - ๒๓๒]พึงทราบวินิจฉัยในสมสีสัฏฐญาณนิทเทสดังตอ 
ไปน้ี   พึงทราบการสงเคราะหทั้งหมด   ดวยหมวด   ๑๐  มีอาทิวา  ปฺ- 
จกฺขนฺธา - ขันธทั้งหลาย  ๕. จริงอยู  ทานมิไดจัดธรรมท้ังหมดไว.  
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แผนกหนึ่ง ๆ  ดวยหมวด  ๘   ที่เหลอืเวนหมวดอายตนะ     ธาตุ   ดวย 
สามารถธรรมหมวดหน่ึง ๆ.    ก็เพราะโลกุตรธรรมมิใชเปนธรรมท่ีควร  
ตัด   ดวยการตัดขาดเหตุ.   ฉะน้ัน   โลกุตรธรรมแมทานสงเคราะหเขา 
ดวยศัพทวา  สพฺพธมฺมา ก็ไมพึงถือเอาในที่นี้ เพราะมีคําวา สมุจเฉทะ 
ควรถือเอาเตภูมิธรรมอันควรตัดดวยการตัดเหตุ.  
         บทวา  สมฺมา   สมุจฉฺินฺทติ - ตัดขาดโดยชอบ  ความวา  เมื่อ 
ดับปริยุฏฐานกิเลสและอนุสัยกิเลส     ดวยอํานาจแหงวิกขัมภนปหานะ 
ตทังคปหานะ   และสมุจเฉทปหานะตามควร   ชื่อวา   ตัดขาดโดยชอบ. 
ทานแสดงการตัดขาดโดยชอบ    ดวยเทศนาเปนบุคลาธิฏฐานอยางนี้. 
          บทวา    นิโรเธติ - ใหดับ    คือ   ใหดับดวยอนุปาทนิโรธ - ดับ 
โดยไมมีเกิดข้ึน.   ดวยบทน้ีทานกลาวถึงอรรถแหงสมุจเฉท. 
           บทวา  น  อุปฏาติ - ยอมไมปรากฏ   ความวา   เมื่อดับอยางนี้  
แลว   ธรรมนั้น  ๆ  ก็ไมปรากฏข้ึนอีก    คือ  ไมเกิดข้ึน.    ดวยบทน้ี 
ทานกลาวถึงอรรถแหงนิโรธ.  ทานแสดงถึงความไมปรากฏ  ดวยสามารถ  
แหงธรรมอันไมปรากฏ.    บทวา   สม - ความสงบ   คือ   ชื่อวา  สงบ 
เพราะกามฉันทะเปนตนสงบ.    ธรรม ๓๗  คือ  ธรรม  ๗   มเีนกขัมมะ  
เปนตนเหลานั้น  รูปฌานอรูปฌาน  ๘,  มหาวิปสสนา  ๑๘,  อริยมรรค  ๔ 
           ทานกลาวธรรมเปนประธาน  คือ  สีสะ  ๑๓ ประการ    ดวย 
สามารถแหงการสงเคราะหธรรมทั้งหมดท่ีเปนสีสะ   แตในที่นีธ้รรมเปน  
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ประธาน ๘    มีศรัทธาเปนตนยอมควร.    เพราะธรรมเปนประธาน ๕ 
มีตัณหาเปนตนมิไดมีแกพระอรหันต.    
            บทวา  ปลิโพธสีส  -  มีความกังวลเปนประธาน  คือ  มีความ 
หวงใยปลิโพธ.  อธิบายวา  เปนเครื่องกั้นทางไปนิพพาน. บทวา  สีส- 
เปนประธาน  คือธรรมอันยิ่ง.   ปลโิพธน่ันแหละเปนประธาน  หรือเปน 
ประธานในปลิโพธทั้งปวง    มกีารประกอบดวยธรรมน้ันเปนตน   เพราะ 
เหตุนั้น   จึงชื่อวา   ปลิโพธสีส.    ในบทท่ีเหลือมีนัยนี้แล.   แตโดย 
ความตางกันในบทวา   พนฺธน - ความผูกพัน   คือ  ผูกพันในสงสาร 
ดวยสามารถการเยอหยิ่ง. 
            บทวา  ปรามาโส  คือ  ความยึดมั่น. 
            บทวา   วิกฺเขโป   คือ   ความฟุงซาน. 
            บทวา   กิเลโส   คือ   ความเศราหมอง. 
            บทวา  อธิโมกฺโข   คือ   นอมใจเชื่อ. 
            บทวา   ปคฺคโห   ความประคอง   คือ   ความอุตสาหะ. 
            บทวา   อุปฏาน - เขาไปต้ังไว  คือ   การทําซํ้า ๆ. 
            บทวา  อวิกฺเขโป  คือ  ความไมฟุงซาน. 
            บทวา   ทสฺสน - ความเห็น   คือ   แทงตลอดตามความเปนจริง. 
            บทวา   ปวตฺต - ความเปนไป   คือ   ความเปนไปดวยอุปาทิน- 
นกขันธ.  
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            บทวา   โคจโร   คือ   อารมณ.   
ธรรมมีอรรถเปนประธาน   เปนหัวหนา   ในวาระ   แม  ๑๒  เหลาน้ี. 
            บทวา   วิโมกฺโข   คือ    นิพพานอันเปนนิสสรณวิมุตติ   ใน 
วิมุตติ  ๕  คือ  วิกขัมภนวิมุตติ  ๑   ตทังตวิมุตติ  ๑   สมุจเฉทวิมุตติ  ๑ 
ปฏิปสสัทธิวิมุตติ  ๑  นิสสรณวิมุตติ  ๑.  
            บทวา   สงฺขารสีส  -  มีสังขารเปนประธาน   คือ   เปนประธาน 
แหงสังขารอันเปนสังขตะท้ังปวง.   อธิบายวา   เปนยอดสุด    ดวยบทน้ี 
ทานกลาวถึงอนุปาทิเสสปรินิพพาน.   หรือทานกลาวถึงขันธปรินิพพาน 
ดวยเพียงไมมีสังขาร. 
            ชื่อวา   สมสีส ี  เพราะอรรถวามีความสงบ  มีเนกขัมมะเปนตน 
และธรรมเปนประธานมีศรัทธาเปนตน        หรือมีความสงบและธรรม 
เปนประธานเสมอกัน. 
            อีกอยางหน่ึง      การตรัสรูและอนุปาทิเสสปรินิพพานในเพราะ 
โรคอยางหน่ึงก็ดี,  ในเพราะอิริยาบถอยางหน่ึงก็ดี,  ในเพราะชีวิตินทรีย 
อันเสมอกันก็ดี   แหงอริยสัจ ๔ เหลาน้ี   คือ 
                    ธรรมเปนประธาน  ๕   มตัีณหาเปนตน   แหง 
            ธรรมเปนประธาน  ๑๓   เปนสมุทยสัจจะ.     ธรรม 
            เปนประธาน  ๑๓  มีศรัทธาเปนตน   เปนมรรคสัจจะ. 
            ชีวิตินทรีย   มีความเปนไปเปนประธาน   เปนทุกข-   
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            สัจจะ.      วิโมกขมีอารมณเปนประธาน     และม ี
            สังขารเปนประธาน  เปนนิโรธสัจจะ.   
ยอมมีแกผูใด    ผูนั้นทานกลาววา   เปน   สมสีส ี   เพราะมีความสงบ 
ดังไดกลาวไวแลวในกอนและมีธรรมเหลาน้ีเปนประธาน.  
                      จบ  อรรถกถาสมสีสัฏฐญาณนิทเทส 
 
 
                                   สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส 
             [๒๓๓]  ปญญาในความในรูปแหงกิเลสอันหนา   สภาพตาง  ๆ 
และเดช   เปนสัลเลขัฏฐญาญอยางไร ? 
            คําวา   ปุถุ  - หนา   คือ   ราคะหนา   โทสะหนา   โมหะหนา 
ความโกรธ    ความผูกโกรธ   ความลบหลู   ความตีเสมอ   ความริษยา 
ความตระหน่ี    ความเจาเลห   ความโออวด  หัวด้ือ   ความแขงดี   ความ 
ถือตัว   ความดูหม่ินทาน   ความมัวเมา   ความประมาท    กิเลสทั้งปวง 
ทุจริตท้ังปวง     อภิสังขารท้ังปวง     กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง 
เปนกิเลสหนา. 
            [๒๓๔]  คําวา    สภาพตาง ๆ   และสภาพเดียว    ความวา 
กามฉันทะเปนสภาพตาง ๆ เนกขัมมะเปนสภาพเดียว  พยาบาทเปนสภาพ  
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ตาง ๆ ความไมพยาบาทเปนสภาพเดียว  ถีนมิทธะเปนสภาพตาง ๆ อาโลก- 
สัญญาเปนสภาพเดียว    อุทธัจจะเปนสภาพตาง ๆ  ความไมฟุงซานเปน 
สภาพเดียว   วิจิกิจฉาเปนสภาพตาง ๆ  การกําหนดธรรมเปนสภาพเดียว 
อวิชชาเปนสภาพตาง ๆ  ญาณเปนสภาพเดียว   อรติเปนสภาพตาง ๆ ความ  
ปราโมทยเปนสภาพเดียว   นิวรณเปนสภาพตาง ๆ  ปฐมฌานเปนสภาพ  
เดียว   ฯลฯ   กิเลสทั้งปวงเปนสภาพตาง ๆ  อรหัตมรรคเปนสภาพเดียว. 
          [๒๓๕]  คําวา    เตโช -  เดช    ความวา    เดชมี  ๕    คือ 
จรณเดช  คุณเดช   ปญญาเดช   บุญญเดช   ธรรมเดช  บุคคลผูมีจิต 
อันกลาแข็ง      ยอมยังเดชคือความเปนผูทุศีลใหสิ้นรูปดวยเดชคือศีล  
เครื่องดําเนินไป  ยอมยังเดชมิใชคุณใหสิ้นไปดวยเดชคือคุณ   ยอมยัง 
เดชคือความเปนผูมีปญญาทรามใหสิ้นไปดวยเดชคือปญญา   ยอมยังเดช 
มิใชบุญใหสิน้ไปดวยเดชคือบุญ   ยอมยังเดชมิใชธรรมใหสิ้นไปดวยเดช 
อันเปนธรรม. 
          [๒๓๖]  คําวา    สลเฺลโข - ธรรมเครื่องขัดเกลา    ความวา 
กามฉันทะมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา   เนกขัมมะเปนธรรมเครื่องขัดเกลา 
พยาบาทมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา      ความไมพยาบาทเปนธรรมเครื่อง 
ขัดเกลา    ถนีมิทธะมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา    อาโลกสัญญาเปนธรรม 
เครื่องขัดเกลา   อุทธัจจะมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา   ความไมฟุงซานเปน 
ธรรมเครื่องขัดเกลา       วิจิกิจฉามิใชธรรมเครื่องขัดเกลา   การกําหนด  
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ธรรมเปนธรรมเครื่องขัดเกลา   อวิชชามิใชธรรมเครื่องขัดเกลา    ญาณ  
เปนธรรมเครื่องขัดเกลา  อรตีมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา  ความปราโมทย 
เปนธรรมเครื่องขัดเกลา   นิวรณมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา    ปฐมฌาน 
เปนธรรมเครื่องขัดเกลา    ฯลฯ   กิเลสท้ังปวงมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา 
อรหัตมรรคเปนธรรมเครื่องขัดเกลา. 
          ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรม  ชื่อวาปญญา  เพราะอรรถวา 
รูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา      ปญญาในความในรูปแหงกิเลส  
อันหนา   สภาพตาง ๆ   และเดช   เปนสัลเลขัฏฐญาณ. 
                         ๓๗.  อรรถกถาสัลเลขัฏฐญาณนิทเทส 
           [๒๓๓ - ๒๓๖]  พึงทราบวินิจฉัยในสัลเลขัฏฐญาณนิทเทสดังตอ 
ไปน้ี.   บทวา   ราโค   ปุถุ   ราคะหนา   คือ  ราคะตางหาก  ไมปนดวย 
โลกุตระ  ในบทท่ีเหลือมีนัยนี้. 
           ชื่อวา   ราคะ  เพราะอรรถวากําหนัด. 
           ชื่อวา   โทสะ  เพราะอรรถวาประทุษราย. 
           ชื่อวา   โมหะ  เพราะอรรถวาลุมหลง. 
           พระสารีบุตรกลาวกิเลสอันเปนประธาน ๓ เหลาน้ี     คือ   ราคะ 
มีลักษณะกําหนัด.  โทสะมีลักษณะประทุษราย. โมหะมีลักษณะลุมหลง 
แลวบัดนี้    เม่ือจะแสดงโดยประเภท   จึงกลาวบทมีอาทิวา  โกโธ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 908 

            ในบทเหลาน้ัน   ในบทวา   โกโธ    มีลกัษณะโกรธน้ี     ทาน   
 ประสงคเอาวัตถุ ๗ อยาง. 
            อุปนาหะ  มลีักษณะผูกโกรธ    คือความโกรธน่ันเอง  ที่ถึงความ 
มั่นคง.  
            มักขะ  มลีักษณะลบหลูคุณผูอ่ืน    คือลบลางคุณของผูอ่ืน. 
            ปลาสะ   มีลักษณะตีเสมอ   คือ   เห็นคุณผูอ่ืนดวยการตีเสมอ. 
            อิสสา   มลีักษณะทําสมบัติของผูอ่ืนใหสิ้นรูป   คือริษยา. 
            มัจฉริยะ   มีลกัษณะซอนสมบัติของตน   คือ   สมบัติของเรา 
จงอยาเปนของผูอ่ืน. 
            มายา   มีลักษณะปกปดความช่ัวท่ีตนทํา  คือ   ทําเปนมายาดวย 
ความปกปด. 
             สาเถยยะ   มลีักษณะประกาศคุณท่ีไมมีในตน   คือ  ความเปน 
ผูโออวด. 
             ถัมภะ   มีลักษณะพองจิต  คือ  ความเปนผูกระดาง. 
             สารมัภะ   มลีักษณะใหยิ่งดวยการทํา. 
             มานะ     มีลักษณะถือตัว. 
             อติมานะ  มีลกัษณะดูหม่ิน. 
             มทะ  มลีักษณะความเปนผูมัวเมา.  ปมาทะ   มีลักษณะปลอย 
จิตไปในกามคุณ  ๕.  
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            พระสารีบุตรเถระ    ครั้นแสดงความหมาย    ดวยอํานาจกิเลสไว   
แผนกหนึ่ง ๆ  แลว    เพ่ือจะแสดงถึงกิเลสที่กลาวไวแลว     และกิเลสอ่ืน 
ที่ยังมิไดกลาวไว    ดวยสงเคราะหเขากันทั้งหมด    จึงกลาวบทมีอาทิวา 
สพฺเพ   กิเลสา - กิเลสทัง้ปวง.  
            ในบทเหลาน้ัน   ชื่อวา  กิเลส    เพราะอรรถวายังสัตวให 
เศราหมอง    ใหเดือดรอน    ใหลําบาก   ในภพน้ีและภพหนา.    ทั้งท่ี 
สงเคราะหเขาในอกุศลกรรมบถ  ทั้งท่ีมิไดสงเคราะหเขา.   ชื่อวา  ทุจริต 
เพราะอรรถวาประพฤติดวยความชั่ว    หรือประพฤติชั่ว. 
            ทุจรติน้ัน   ม ี ๓ ประการ    คือ    กายทุจรติ  ๑  วจีทุจริต ๑ 
มโนทุจริต   ๑.   ชื่อวา   อภิสงฺขารา   เพราะอรรถวาปรุงแตงวิบาก. 
            อภิสงัขารก็มี  ๓  ประการ   คือ 
            ปุญญาภิสังขาร  -  อภิสังขาร  คือ  บุญ  ๑ 
            อปุญญาภิสังขาร -  อภิสังขาร   คือ   บาป ๑. 
            อาเนญชาภิสังขาร  -  อภิสังขาร   คือ   ความไมหว่ันไหว  ๑. 
            ชื่อวา    ภวคามิโน    เพราะอรรถวาสัตวไปสูภพ    ดวยอํานาจ 
วิบาก.   กรรมอันเปนเหตุใหสัตวไปสูภพ   ชื่อวา  ภวคามิกมฺมา.   ดวย 
บทนี้   แมเม่ือความเปนอภิสังขารมีอยู   ก็เปนอันหามกรรมที่ยังมิไดเสวย. 
นี้    เปนความตางกันดวยประการฉะนี้. 
            บทวา   ทุจฺจริตา   และ  กมมฺา   เปนลิงควิปลาศ.  
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            บทวา  นานตฺเตกตฺต  -  สภาพตาง  ๆ และสภาพเดียว   ในอุทเทส  
หัวขอน้ี  คือ  แมไมมีศัพทวา  เอกตฺต   ผูประสงคจะชี้แจงแมสภาพเดียว   
เพราะความท่ีเพงถึงกันและกันแหงสภาพตาง ๆ   และสภาพเดียว   จึงทํา 
อุทเทสวา   นานตฺเตกตฺต.   เมื่อแสดงสภาพเดียวในการขัดเกลาสภาพ 
ตาง  ๆ  ทานก็แสดงถึงญาณในการขัดเกลาไดโดยงาย.  
            บทวา   นานตฺต   คือ  สภาพตาง  ๆ   เพราะความไมมั่นคง  และ 
เพราะมีความด้ินรน. 
            บทวา   เอกตฺต   คือ  สภาพเดียว   เพราะความม่ันคง   และ 
เพราะไมดิ้นรน. 
            บทวา   จรณเตโช  - จรณเดช   ชื่อวา    จรณะ   เพราะอรรถวา 
เที่ยวไปสูทิศที่ยังมิไดไป   คือ  นิพพาน  ดวยจรณเดชน้ัน.  จรณะน้ัน 
คือ   อะไร  ?   คือ  ศีล.   จรณะน้ันนั่นแหละ    ชือ่วา   เปนเดช  เพราะ 
อรรถวาเผาส่ิงเปนขาศึก. 
            บทวา  คุณเตโช  - คุณเดช   คือ   สมาธิเดช   อันเปนที่ต้ังได 
ดวยศีล. 
            บทวา   ปฺาเตโช - ปญญาเดช   คือ  วิปสสนาเดช   อันเปน 
ที่ต้ังไดดวยสมาธิ. 
            บทวา  ปฺุเตโช - ปุญญเดช   คือ   อริยมรรคกุสลเดช   อัน 
เปนที่ต้ังไดดวยวิปสสนา.      
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            บทวา  ธมฺนเตโช -  ธรรมเดช   คือ  พุทธวจนเดช   อันเปน 
หลักแหงเดช  ๔. 
            บทวา   จรณเตเชน  เตชิตตฺตา   ไดแก   ผูมจิีตกลาแข็ง   ยอม   
ยังเดชคือความเปนผูทุศีลใหสิ้นไป   ดวยจรณเดช   คือ   ศีลเดช. 
            บทวา   ทุสฺสีลฺยเตช    ไดแก   เดช   คือ   ความเปนผูทุศีล. 
ชื่อวา   เตโช   เพราะเผาสันดานแมนั้น.  
            บทวา  ปริยาทิยติ  คือ  ใหสิ้นไป. 
            บทวา   อคุณเตช -  ยังเดชมิใชคุณ  ไดแก   เดช   คือ  ความ 
ฟุงซาน  อันเปนปฏิปกษของสมาธิ. 
            บทวา   ทุปฺปฺเตช -  เดช   คือ  ความเปนผูมีปญญาทราม 
ไดแก   เดช  คือ  โมหะ  อันเปนปฏิปกษ  ตอวิปสสนาญาณ. 
            บทวา   อุปฺเตช -  เดชมิใชบุญ  ไดแก  เดช  คือ  อกศุลกรรม 
อันเปนสหายของกิเลส   ดวยการไมละกิเลส     อันทําลายมรรคนั้น ๆ 
มิใชใหเดช   มิใชใหบุญส้ินไปอยางเดียวเทาน้ัน   ยงักุศลธรรมใหสิ้นไป 
ดวย   เพราะพระบาลีวา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย    ธรรมไมดํา   ไมขาว 
มีอยู    กรรมอันเปนวิบากของกรรมไมดํา  ไมขาว  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความสิ้นไปแหงกรรมดังน้ี๑    ทานกลาวเดชอันมิใชบุญเทาน้ัน   ดวย 
สามารถเปนปฏิปกษตอเดชอันเปนบุญ. 
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓๓.  
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            บทวา   อธมฺมเตช - เดชมิใชธรรม  ไดแก  เดช  อันเปนถอยคํา 
แสดงลัทธิของพวกเดียรถียตาง ๆ.   เม่ือทานกลาวอรรถวิกัปท่ีสอง   ใน 
การพรรณนาอุทเทสแหงญาณนี้  เดช    คือ   ความเปนผูทุศีลมาก    ม ี   
๑๙  อยาง   มรีาคะเปนตน.   ในบทนี้วา   อภิสงฺขารา    ภวคามิกมฺมา  
ไดแก  อปุญญาภิสังขารและอกุศลกรรม  เปนเดชมใิชบุญ.   อาเนญชา- 
ภิสังขารเปนกุศลกรรมฝายโลกิยะ  ชื่อวา   ยอมเปนปฏิปกษตอเดชมิใช 
บุญ    เพราะยังบุญเดชใหสิ้นไป.      สภาพตาง ๆ   ๑๕      มกีามฉันทะ 
เปนตน   ยอมเปนเดชมิใชคุณ.   สภาพตาง  ๆ  ๑๘    มีนิจสัญญาเปนตน 
ยอมเปนเดชแหงความเปนผูมีปญญาทราม.   สภาพตาง  ๆ   ๔   อันทําลาย 
มรรค  ๔  ยอมเปนเดชมิใชบุญ.    พึงสงเคราะหเดชมิใชธรรม    ดวย 
สภาพตาง  ๆ   อันทําลายโสดาปตติมรรค. 
            พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงธรรมเครื่องขัดเกลา     ดวย 
ธรรมมิใชเครื่องขัดเกลา    อันเปนปฏิปกษตอธรรมเครื่องขัดเกลาไวใน 
นิทเทส    จึงแสดงธรรมเครื่องขัดเกลาไวกอนธรรมมิใชเครื่องขัดเกลา. 
ธรรมสภาพเดียว ๓๗    มเีนกขัมมะเปนตน    ทานกลาววา    เปนธรรม 
เครื่องขัดเกลา    เพราะขัดเกลาธรรมเปนขาศึก.    ญาณในธรรมเครื่อง 
ขัดเกลา ๓๗ ประเภท   มเีนกขัมมะเปนตนนั้น  ชื่อวา   สัลเลขัฏฐญาณ. 
                            จบ   อรรถกถาสัลเลขัฏฐญาณนิทเทส  
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                              วีริยารมัภญาณนิทเทส   
          [๒๓๗]  ปญญาในความประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและจิตท่ี 
สงไป   เปนวีริยารัมภญาณอยางไร  ?  
          ปญญาในความประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและจิตท่ีสงไปเพ่ือจะ 
ยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน     เพ่ือละอกุศลธรรมอัน 
ลามกที่เกิดข้ึนแลว      เพ่ือยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน     เพ่ือ 
ความต้ังม่ัน    เพ่ือความไมเลอะเลือน    เพ่ือความเจริญยิ่ง    เพ่ือความ 
ไพบูลย   เพ่ือความเจริญ   เพ่ือความบริบูรณ    แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึน 
แลว   เปนวีรยิารัมภญาณแตละอยาง ๆ. 
          [๒๓๘]  ปญญาในความประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและจิตท่ี 
สงไป  เพ่ือยังกามฉันทะท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน  เพ่ือละกามฉันทะที่เกิด  
ข้ึนแลว   เพ่ือยังเนกขัมมะที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน   เพ่ือความต้ังมั่น   เพ่ือ 
ความไมเลอะเลือน   ฯลฯ   เพ่ือความบริบูรณ   แหงเนกขัมมะท่ีเกิดข้ึน 
แลว    ฯลฯ    เพ่ือยังกิเลสทั้งปวงท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน    เพ่ือละกิเลส  
ทั้งปวงที่เกิดข้ึนแลว    ฯลฯ     เพ่ือยังอรหัตมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
เพ่ือความต้ังมั่น  เพ่ือความไมเลอะเลือน   เพ่ือความเจริญยิ่ง   เพ่ือความ 
ไพบูลย   เพ่ือความเจริญ   เพ่ือความบริบูรณ   แหงอรหัตมรรคที่เกิดข้ึน 
แลว   เปนวีรยิารัมภญาณแตละอยาง ๆ.  
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            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา    เพราะ   
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในความประคองไว 
ซึ่งจิตอันไมหดหูและจิตสงไป  เปนวีริยารัมภญาณ. 
                          ๓๘.  อรรถกถาวีริยารัมภญาณนิทเทส  
            [๒๓๗ - ๒๓๘]  พึงทราบวินิจฉัยในวีริยารัมภญาณนิทเทสดังตอ 
ไปน้ี.   บทวา   อนุปฺปนนฺาน - ที่ยังไมเกิด   คือ  ยงัไมเกิดในอัตภาพ 
หน่ึง    หรือในอารมณหน่ึง.    เพราะชื่อวาอกุศล  อันไมเกิดในสงสาร 
อันไมรูเบื้องตนและที่สุด    ยอมไมมี   แตกุศลมี. 
            บทวา  ปาปกาน   คือ  ลามก. 
            บทวา  อกุสลาน   ธมมฺาน  คือ  ธรรม  อันเปนความไมดี. 
            บทวา    อนุปฺปาทาย -  เพ่ือมิใหเกิดข้ึน    คือ    เพ่ือความท่ีจะ 
ไมใหเกิดข้ึน. 
            บทวา  อุปฺปนฺนาน  คือ  ที่เกิดแลวในอัตภาพน้ี. 
            บทวา   ปหานาย   คือ   เพ่ือตองการละ. 
            บทวา  อนุปฺปนฺนาน    กุสลาน   ธมมฺาน - กุศลธรรมทีย่ังไมเกิด 
คือ   ธรรมอันเปนความดีที่ยังไมเคยเกิดในอัตภาพน้ี. 
            บทวา   อุปฺปาทาย   คือ   เพ่ือตองการใหเกิด.  
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            บทวา  อุปฺปนฺนาน  -  ที่เกิดข้ึนแลว   คือ  ที่เกิดแลวในอัตภาพนี้. 
            บทวา   ฐิติยา  คือ  เพ่ือความต้ังม่ัน. 
            บทวา   อสมฺโมสาย - เพ่ือความไมเลอะเลือน    คือ   เพ่ือความ 
ไมสูญหาย.    
            บทวา   ภิยฺโยภาวาย - เพ่ือความเจริญยิ่ง   คือ   เพ่ือเกิดบอย ๆ. 
            บทวา  เวปุลฺลาย  คือ  เพ่ือความไพบูลย. 
            บทวา   ภาวนาย   คือ  เพ่ือความเจริญ. 
            บทวา  ปาริปูริยา   คือ  เพ่ือความบริบูรณ. 
            บัดนี ้  พระสารีบุตรเถระ   เพ่ือแสดงถึงกามฉันทะในอกุศลและ 
เนกขัมมะในกุศลใหแปลกออกไป  จึงกลาวบทมีอาทิวา  อนุปฺปนฺนสฺส 
กามจฺฉนฺทสฺส - กามฉันทะที่ยังไมเกิด. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  กามจฺฉนฺโท  ไดแก   กามราคะ  อัน 
เปนปฏิปกษตอสมาธิ. 
            บทวา   เนกฺขมฺม   ไดแก    ปฐมฌานสมาธิ    หรือปฐมฌาน 
หรือกุศลธรรมทั้งหมดน่ันและ  เปนเนกขัมมะ. 
            บัดนี ้  พระสารีบุตรเถระเพ่ือแสดงประกอบ   ดวยสามารถแหง 
กิเลสทั้งปวง   และอรหัตมรรคอันเปนปฏิปกษตอกิเลสทั้งปวง   จึงกลาว 
บทมีอาทิวา   อนุปฺปนฺนาน   สพฺพกิเลสาน - ยังกิเลสท้ังปวงท่ียังไม 
เกิดข้ึน.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทมีอาทิวา   อุปฺปนฺนสฺส   อรหตฺตมคฺคสฺส   
ฐิติยา - เพ่ือความต้ังม่ันแหงอรหัตมรรคท่ีเกิดข้ึนแลว      พึงทราบการ 
ประกอบบทมีอาทิวา    ิติยา   ดวยสามารถแหงฐิติขณะและภังคขณะ 
ของอรหัตมรรคท่ีเกิดข้ึนแลวในอุปาทขณะ.   แมในอรรถกถาแหงวิภังค 
ทานก็กลาววา   ความเปนไปแหงอรหัตมรรคชื่อวา   ิติ  คือ ความต้ังมั่น. 
แตอาจารยบางพวกกลาววา         พึงเห็นมรรคอันเปนสวนเบื้องตนแหง 
อรหัตมรรค.  
                          จบ  อรรถกถาวีริยารัมภญาณนิทเทส 
 
 
                                 อัตถสันทัสนญาณนิทเทส 
            [๒๓๙]  ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ    เปนอัตถสันทัสน- 
ญาณอยางไร  ? 
            ขันธ   ๕   อายตนะ  ๑๒   ธาตุ  ๑๘    กุศลธรรม    อกุศลธรรม 
อัพยากตธรรม      กามาวจรธรรม      รูปาวจรธรรม     อรูปาวจรธรรม 
โลกุตรธรรม   ชื่อวาธรรมตาง ๆ. 
            [๒๔๐]   คําวา   ปกาสนตา - การประกาศ   ความวา    ปญญา 
ยอมประกาศรูป    โดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนอนัตตา  
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ประกาศเวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   จักษุ   ฯลฯ  . . . ชราและ   
มรณะ   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
            [๒๔๑]  คําวา  อตฺถสนฺทสฺสเน  -  ในการเห็นชัดซึ่งอรรถธรรม 
ความวา   พระโยคาวจร    เม่ือละกามฉันทะ   ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหง 
เนกขัมมะ   เมื่อละพยาบาท   ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงความไมพยาบาท  
เมื่อละถีนมิทธะ  ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงอาโลกสัญญา  เมื่อละอุทธัจจะ 
ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงความไมฟุงซาน   เมื่อละวิจิกิจฉา    ยอมเห็นชัด  
ซึ่งอรรถแหงการกําหนดธรรม  เมื่อละอวิชชา  ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหง 
ญาณ    เมื่อละอรติ    ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงความปราโมทย    เมื่อละ 
นิวรณ   ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงปฐมฌาน   ฯลฯ   เมื่อละกิเลสทั้งปวง 
ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงอรหัตมรรค. 
            ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในการประกาศธรรม 
ตางๆ เปนอัตถสันทัสนญาณ. 
 
 
                         ๓๙.  อรรถกถาอัตถสันทัสนญาณนิทเทส 
            [๒๓๙ - ๒๔๑]  พึงทราบวินิจฉัยในอัตถสันทัสนญาณนิทเทส 
ดังตอไปนี้.   บทมีอาทิวา   ปฺจกฺขนธฺา   มีอรรถดังไดกลาวแลว.  
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           บทวา   ปกาเสติ -  ยอมประกาศ   คือ  ทําใหปรากฏ.   อธิบายวา   
ยังการเห็นดวยญาณจักษุ   ใหสมบรูณแกผูฟง.  
           บทวา   นานาธมฺมา  -  ธรรมตาง ๆ   ทานกลาวถึงธรรมทั้งปวง 
ที่เปนโลกิยะและโลกุตระ.   หากถามวา  เพราะเหตุไรทานจึงกลาวธรรม 
เปนโลกิยะเทาน้ัน  ในนทิเทสแหงการประกาศ.   ตอบวา  ทานไมกลาว 
ถึงธรรมเปนโลกุตระ      เพราะปรารภการประกาศดวยความเปนของไม 
เที่ยงเปนตน     และเพราะธรรมเปนโลกุตระยังไมเขาถึงการพิจารณา. 
แตทานกลาวถึงการประกาศ     ดวยการประกาศเทานั้น   โดยอาการท่ีควร 
ประกาศธรรมเหลาน้ัน   เพราะทานสงเคราะหธรรมเหลาน้ัน  ดวยการ 
ชี้แจงธรรมตาง ๆ  และดวยการชี้แจงการเห็นชัดอรรถ. 
           บทวา  ปชหนฺโต - เมื่อละ   คือ  ใหผูฟงละ. 
           บทวา   สนฺทสฺเสติ - ยอมเห็นชัด  คือ  แสดงแกผูฟงโดยชอบ. 
แตอาจารยบางพวกกลาวโดยนัยมอีาทิวา    พระโยคาวจรยอมเห็นชัดซึ่ง  
อรรถแหงเนกขัมมะ    เพราะละกามฉันทะไดแลว.    พึงทราบวา   ทาน 
กลาวนัยนี้    เพ่ือแสดงวา    เมื่อผูฟงธรรมอันตรงเหลาน้ันนั่นเทียว   ทํา 
การละโทสะ  และไดเฉพาะแลวซ่ึงคุณ  เทศนาญาณยอมถึงชั้นยอด. 
                      จบ  อรรถกถาอัตถสันทัสนญาณนิทเทส  
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                                 ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส 
            [๒๐๒]  ปญญาในความสงเคราะหธรรมท้ังปวงเปนหมวดเดียว 
กัน       และการแทงตลอดธรรมตางกัน      และธรรมหมวดเดียวกันเปน 
ทัสนวิสุทธิญาณอยางไร  ?  
            คําวา   ธรรมทั้งปวง  ไดแก   ขันธ  ฯลฯ    โลกุตรธรรม  
            คําวา   ความสงเคราะหเปนหมวดเดียวกัน   ความวา   ธรรม 
ทั้งปวงทาน  เคราะหเปนหมวดเดียวกันโดยอาการ  ๑๒ คือ   โดยสภาพ 
ถองแท  ๑  โดยสภาพมิใชตัวตน ๑    โดยสภาพจริง  ๑    โดยสภาพควร 
แทงตลอด ๑ โดยสภาพที่ควรรูยิ่ง  ๑  โดยสภาพที่ควรกําหนดรู ๑  โดย 
สภาพที่เปนธรรม ๑ โดยสภาพท่ีเปนธาตุ  ๑ โดยสภาพท่ีอาจรู  ๑  โดย 
สภาพที่ควรทําใหแจง  ๑   โดยสภาพที่ควรถูกตอง   ๑   โดยสภาพท่ีควร 
ตรัสรู  ๑ ธรรมท้ังปวงทานสงเคราะหเปนหมวดเดียวกัน    โดยอาการ 
๑๒  นี้. 
            คําวา    ความตางและความเปนอันเดียวกัน   ความวา   กาม 
ฉันทะเปนความตางๆ   เนกขัมมะเปนอันเดียวกัน  ฯลฯ   กิเลสท้ังปวง 
เปนความตาง  ๆ   อรหัตมรรคเปนอันเดียวกัน . 
            คําวา   ในการแทงตลอด     ความวา    พระโยคาวจรยอมแทง 
ตลอดทุกขสัจ   เปนการแทงตลอดดวยกําหนดรู   แทงตลอดสมุทย-  
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สัจ   เปนการแทงตลอดดวยการละ   แทงตลอดนิโรธสัจ     เปนการแทง   
ตลอดดวยการทําใหแจง    แทงตลอดมรรคสัจ    เปนการแทงตลอดดวย 
การเจริญ.  
            คําวา  ทัสนวิสุทธิ   ความวา  ในขณะโสดาปตติมรรค  ทัสนะ 
ยอมหมดจด   ในขณะโสดาปตติผล  หมดจดแลว   ในขณะสกทาคามิมรรค 
ยอมหมดจด   ในขณะสกทาคามิผล  หมดจดแลว  ในขณะอนาคามิมรรค 
ยอมหมดจด    ในขณะอนาคามิผล   หมดจดแลว   ในขณะอรหัตมรรค 
ยอมหมดจด   ในขณะอรหัตผล   หมดจดแลว. 
           ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น     ชือ่วาปญญา    เพราะ   
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาในการสงเคราะห 
ธรรมทั้งปวงเปนหมวดเดียวกัน   และการแทงตลอดธรรมตางกัน   และ 
ธรรมหมวดเดียวกัน  เปนทัสนวิสุทธิญาณ. 
 
 
                            ๔๐. อรรถกถาทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส 
           [๒๔๒]  พึงทราบวินิจฉัยในทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส    ดังตอ 
ไปน้ี     บทวา   สพฺเพ   ธมฺมา   เอกสงฺคหิตา -  ธรรมทั้งปวงทาน 
สงเคราะหเปนหมวดเดียวกัน   ไดแก   ธรรมที่เปนสังขตะและอสังขตะ 
ทั้งหมดทานสงเคราะห   คือ   กําหนดดวยหมวดเดียวกัน. 
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            บทวา   ตถฏเน  -  โดนสภาพถองแท  คือ  โดยสภาพเปนจริง. 
อธิบายวา   โดยมีอยูตามสภาพของตน ๆ.    
            บทวา  อนตฺตฏเน -  โดยสภาพมิใชตัวตน  คือ  โดยสภาพ 
เวนจากตัวตนอันไดแก   ผูกระทําและผูเสวย. 
            บทวา   สจฺจฏเน -  โดยสภาพจริง  คือ  โดยสภาพที่ไมผิดจาก 
ความจริง.   อธิบายวา  โดยความเปนสภาพของตนไมเปนอยางอ่ืน. 
            บทวา   ปฏิเวธฏเน - โดยสภาพควรแทงตลอด  คือ ควรแทง 
ตลอดดวยญาณ.    ในบทน้ีพึงทราบการแทงตลอด  โดยความไมลุมหลง 
และโดยอารมณดวยญาณอันเปนโลกตุระ. 
            บทวา   อภิชานนฏเน - โดยสภาพท่ีควรรูยิ่ง  คือ  โดยสภาพ 
ที่ควรรูยิ่งธรรมนั้น  ๆ   โดยอารมณดวยญาณอันเปนโลกิยะ    โดยความ 
ไมหลง  และโดยอารมณดวยญาณอันเปนโลกุตระ.    ดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา  สพฺพ   ภิกฺขเว อภิฺเญยฺย๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สิ่งท้ังปวงควรรูยิ่ง.  บทวา  ปริชานนฏเน  -  โดยสภาพท่ีควรกําหนด 
รู  คือ  โดยสภาพท่ีควรกําหนดรูธรรมท้ังหลายท่ีรูยิ่งแลวโดยสภาวะดวย 
ญาณอันเปนโลกิยะ   และโลกุตระโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ   โดยความ 
ไมเที่ยงเปนตน   และโดยการออกไปเปนตน   เหมือนท่ีตรัสไววา  สพฺพ 
ภิกฺขเว  ปริฺเยฺย๒  ดูกอนภิกษุทั้งปวง  สิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู. 
๑. ส. สฬา. ๑๘/๔๙.        ๒. ส. สฬา. ๑๘/๕๐.  
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            บทวา   ธมฺมฏเน - โดยสภาพที่เปนธรรม  คือ  โดยสภาพท่ี   
เปนธรรมมีการทรงไวซึ่งสภาพเปนตน. 
            บทวา     ธาตฏเน - โดยสภาพที่เปนธาตุ   คือ  โดยสภาพที่เปน 
ธาตุมีความไมมีชีวะเปนตน.  
            บทวา   าตฏเน - โดยสภาพที่อาจรู  คือ   โดยสภาพที่อาจรู 
ดวยญาณอันเปนโลกิยะและโลกุตระ.      พึงทราบวามีสภาพอาจรูแมใน 
บทนี้เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา   ทิฏ  -  รูปที่เห็น    สุต  -  เสียงที่ 
ไดยิน  มุต -  อารมณ ๓ ที่รู   วิฺาต  -  ธรรมทีรู่แลวเปนรูป   โดย 
อรรถมีสภาพที่อาจเห็นไดเปนตน   ฉะน้ัน. 
            บทวา   สจฺฉิกริิยฏเน  -  โดยสภาพท่ีควรทําใหแจง   คือ  โดย 
สภาพที่ควรทําใหประจักษโดยอารมณ. 
            บทวา   ผุสนฏเน  - โดยสภาพที่ควรถูกตอง   ถือ    โดยสภาพ 
ที่ควรถูกตองบอย ๆ  โดยอารมณของสภาพที่ทําใหประจักษแลว. 
            บทวา  อภิสมยฏเน - โดยสภาพที่ควรตรัสรู  คือ  โดยสภาพ 
ที่ควรตรัสรูดวยญาณอันเปนโลกิยะ.    ถึงแมทานกลาวญาณหน่ึง ๆ  วา 
ปญญาในสภาพถองแทเปนญาณในวิวัฏฏะ  คือ นพิพาน  จริง.  ปญญาท่ี 
ควรรูยิ่งเปนญาณในสภาพท่ีควรรู.    ปญญาท่ีควรทําใหแจงเปนญาณใน 
สภาพที่ควรถูกตอง.   อนึ่ง  ทานกลาวไวในอรรถกถาวา  
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                 สมวาเย   ขเณ  กาเล           สมูเห  เหตุทิฏ ิสุ   
                 ปฏิลาเภ  ปหาเน จ        ปฏเิวเธ  จ  ทิสสฺติ. 
                          พระโยคาวจรยอมปรากฏในหมู  ขณะ  กาล 
                 ที่ประชุม   เหตุ  ทิฏฐ ิ  การได  การละ  และในการ 
                 แทงตลอด.  
            ในการพรรณนาคาถา  ทานกลาวอรรถแหงปฏิเวธ   แหงอภิสมย- 
ศัพท.  แตถึงดังน้ันในที่นี้พึงทราบสภาพตาง ๆ   แหงธรรมเหลาน้ันดวย 
อรรถตามท่ีกลาวแลว.    เพราะในอรรถกานั่นแหละทานกลาวถึงการ 
ตรัสรูธรรมดวยสามารถแหงญาณอันเปนโลกิยะ. 
            บทวา   กามจฺฉนฺโท  นานตฺต -  กามฉันทะเปนความตาง ๆ ความ 
วา    กามฉันทะเปนสภาพตาง  ๆ     เพราะมีอารมณตาง  ๆ   โดยมีความ 
ฟุงซาน.  พึงทราบกิเลสทั้งหมด   ดวยประการฉะนี้. 
            บทวา เนกฺขมฺม  เอกตฺต  -  เนกขัมมะเปนอันเดียวกัน  ความวา 
เนกขัมมะมีสภาพเปนอันเดียวกันโดยมีจิตเปนเอกกัคตา      และโดยไมมี 
ความฟุงซานของอารมณตาง ๆ.    พึงทราบกุศลทั้งปวงดวยประการฉะนี้. 
ในที่นี้พึงทราบความตางแหงอกุศลทั้งหลายมีพยาบาทเปนตน  ที่ทานยอ 
ไวโดยไปยาลดวยอรรถตามท่ีกลาวแลว.  อน่ึง   พึงทราบความตางของ 
ธรรมเบื้องตํ่า ๆ    มีวิตกวิจารเปนตน      โดยเปนสภาพหยาบกวาธรรม 
เบื้องสูง ๆ.   เพราะการแทงตลอดความตาง ๆ  และความเปนอันเดียวกัน  
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ทานสงเคราะหเปนอันเดียวกัน     ยอมสําเร็จดวยการแทงตลอดสัจจะใน 
ขณะแหงมรรค.   ฉะน้ัน   พระสารีบตุรเถระจึงยกบทวา   ปฏเิวโธ  ข้ึน 
แลวแสดงถึงการตรัสรูสัจจะ.    
          บทวา   ปริฺา  ปฏิเวธ   ปฏิวชิฺฌติ  - พระโยคาวจรยอมแทง  
ตลอดทุกขสัจ     เปนการแทงตลอดดวยการกําหนดรู   คือ   ตรสัรูดวย 
ปริญญาภิสมยะ.  ในบททีเ่หลือมีนัยนี้.   จริงอยู   ในกาลตรัสรูสัจจะ  ใน 
ขณะมรรคเปนอันเดียวกันแหงมรรคญาณ     ยอมมีกิจ   ๔  อยาง  คือ 
ปริญญา ๑   ปหานะ ๑   สัจฉิกิริยา ๑   ภาวนา ๑.     เหมือนอยางเรือ 
ทํากิจ  ๔  อยางในขณะเดียวกัน  ไมกอน  ไมหลัง  คือ  ละฝงใน  ๑  ตัต 
กระแสน้ํา ๑   นําสินคาไป  ๑   ถึงฝงนอก  ๑   ฉันใด.    พระโยคาวจร 
ยอมตรัสรูสัจจะ  ๔  ในขณะเดียวกัน   ไมกอน  ไมหลัง  คือ  ตรสัรูทุกข 
ดวยการกําหนดรู   ๑   ตรสัรูสมุทัยดวยการละ ๑    ตรัสรูมรรคดวยการ 
เจริญ ๑   ตรสัรูนิโรธดวยการทําใหแจง ๑   ฉันนั้น.      ทานอธิบายไว 
อยางไร.   อธิบายไววา   พระโยคาวจรกระทํานิโรธใหเปนอารมณ  ยอม 
บรรล ุ  ยอมเห็น   ยอมแทงตลอดสัจจะ ๔  ดวยสามารถกิจ.       เหมือน 
อยางวา   เรือละฝงใน   ฉันใด.        พระโยคาวจรกําหนดรูทุกขอันเปน 
มรรคญาณฉันนั้น.   เรือตัดกระแสนํ้า  ฉันใด.   พระโยคาวจรละสมุทัย 
ฉันนั้น.   เรือนําสินคาไป   ฉันใด.    พระโยคาวจรเจริญมรรค   เพราะ 
เปนปจจัยมีเกิดรวมกันเปนตน  ฉันนั้น.   เรือถึงฝงนอก  ฉันใด.   พระ-  
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โยคาวจรทําใหแจงนิโรธอันเปนฝงนอก   ฉันนั้น.      พึงทราบขออุปมา   
อุปมัย  ดวยประการฉะน้ี.  
         บทวา  ทสฺสน   วิสชฺุฌติ -  ทัสนะยอมหมดจด   คือ  ญาณ- 
ทัสนะยอมถึงความหมดจดดวยการละกิเลสอันทําลายมรรคนัน้ ๆ. 
         บทวา  ทสฺสน   วิสทฺุธ - ทัสสนะหมดจดแลว   คือ   ญาณ- 
ทัสนะถึงความหมดจดแลว    โดยถึงความหมดจดแหงกิจของมรรคญาณ 
นั้นในขณะเกิดผลน้ัน ๆ.  ทานกลาวมรรคผลญาณในท่ีสุด   โดยสําเร็จ 
ดวยมรรคผลญาณแหงปญญา    แทงตลอดความตาง   และความเปนอัน 
เดียวกัน    ซึง่ทานสงเคราะหธรรมทั้งปวงเปนอันเดียวกัน. 
                         จบ  อรรถกถาทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส 
 
 
                            ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส 
            [๒๔๓]  ปญญาในความท่ีธรรมปรากฏ  เปนขันติญาณอยางไร ? 
            รูปปรากฏโดยความเปนของไมเที่ยง     เปนทุกข    เปนอนัตตา 
รูปใด  ๆ ปรากฏ   รูปนั้น ๆ ยอมคงที่    ฉะน้ัน  ปญญาในความท่ีธรรม 
ปรากฏจึงเปนขันติญาณ   เวทนา   สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จักษุ  ฯลฯ 
ชราะและมรณะ     ปรากฏโดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข     เปน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 926 

อนัตตา    ชราและมรณะใด ๆ ปรากฏ  ชราและมรณะน้ัน ๆ   ยอมคงท่ี 
ฉะน้ัน  ปญญาในความท่ีธรรมปรากฏจึงเปนขันติญาณ. 
            ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในความท่ีธรรม  
ปรากฏเปนขันติญาณ.    
 
            [๒๔๔]  ปญญาในความถูกตองธรรม   เปนปริโยคาหนญาณ 
อยางไร ? 
            ปญญายอมถูกตองรูปโดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา  ยอมถูกตองรูปใด ๆ ก็เขาไปสูรูปนั้น ๆ ฉะน้ัน   ปญญาในความ 
ถูกตองธรรม จึงเปนปริโยคาหนญาณ  ปญญายอมถกูตองเวทนา  สัญญา 
สังขาร   วิญญาณ   จักษุ   ฯลฯ   ชราและมรณะ  โดยความเปนของไม 
เที่ยง    เปนทุกข   เปนอนัตตา   ยอมถูกตองชราและมรณะใด ๆ   ก็เขาสู 
ชราและมรณะน้ัน  ๆ  ฉะน้ัน   ปญญาในความถูกตองธรรมจึงเปนปริโย- 
คาหนญาณ. 
            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความถูกตองธรรม 
เปนปริโยคาหนญาณ.  
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           ๔๑ - ๔๒.  อรรถกถาขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส   
            [๒๔๓ - ๒๔๔]  พึงทราบวินิจฉัยในขันติญาณปริโยคาหณญาณ 
นิทเทส  ดังตอไปนี้.    บทวา  รูป   อนิจฺจโต  วิทิต - รูปปรากฏโดย 
ความเปนของไมเที่ยง  คือ  ปรากฏดวยอนิจจานุปสนาญาณวา   เปนของ 
ไมเที่ยง.  
            บทวา  รูป  ทุกฺขโต   วิทิต -  รปูปรากฏโดยความเปนทุกข คือ 
ปรากฏดวยทุกขานุปสนาวา  เปนทุกข. 
            บทวา รูป  อนตฺตโต  -  วิทิต -  รูปปรากฏโดยความเปนอนัตตา. 
คือ  ปรากฏดวยอนัตตานุปสนาญาณวา  เปนอนัตตา. 
            บทวา  ย  ย  วิทิต  ต  ต  ขมติ - รูปใดๆ ที่ปรากฏ   รูป 
นั้น ๆ ยอมคงที่  คือ รูปใด ๆ  ที่ปรากฏโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน. 
รูปนั้น ๆ ยอมคงท่ี    คือ ชอบใจโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน.    ทาน 
ทําไวเปนแผนก ๆ  แลวเขียนไวในคัมภีรบางคัมภีรวา     รูปปรากฏโดย 
ความเปนของไมเที่ยง.   รปูใด ๆ ปรากฏแลว.  รูปนัน้ ๆ ยอมคงที่.  พึง 
เปลี่ยนลิงคแลวประกอบดวยบทมีอาทิวา    เวทนา  สฺา   สงฺขารา 
อนิจฺจโต    วทิิตา - เวทนวา   สัญญา  สังขาร   ปรากฏแลวโดยความเปน 
ของไมเที่ยง.  
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            บทวา   ผุสติ   ยอมถูกตอง   คือ   ยอมถูกตอง   ยอมแผไปดวย 
การถูกตองวิปสสนาญาณ.   
            บทวา  ปริโยคหติ - ยอมเขาไป   คือ  เขาไปดวยวิปสสนาญาณ. 
ปาฐะวา   ปรโิยคาหติ  บาง.  
                 จบ   อรรถกถาขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส 
 
 
                                ปเทสวิหารญาณนิทเทส 
            [๒๔๕]  ปญญาในการรวมธรรม  เปนปเทสวิหารญาณอยางไร  ? 
เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย   ก็ยอมมีอกุศลเวทนา  เพราะความสงบแหง 
มิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย   ก็ยอมมีกุศลเวทนา    เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย 
ก็ยอมมีกุศลเวทนา   เพราะความสงบแหงสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย   ก็ยอมมี 
อกุศลเวทนา     เพราะมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย       ก็ยอมมีอกุศลเวทนา 
เพราะความสงบแหงมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย  ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะ 
สัมมาสังกัปปะเปนปจจัย     ก็ยอมมีกศุลเวทนา     เพราะความสงบแหง 
สัมมาสังกัปปะเปนปจจัย   ก็ยอมมีอกศุลเวทนา   ฯลฯ   เพราะมิจฉา - 
วิมุตติเปนปจจัย   ก็ยอมมีอกุศลเวทนา  เพราะความสงบแหงมิจฉาวิมุตติ  
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เปนปจจัย   ก็ยอมมีกุศลเวทนา   เพราะสัมมาวิมุตติเปนปจจัย   ก็ยอมมี   
กุศลเวทนา   เพราะความสงบแหงสัมมาวิมุตติ  เปนปจจัย  ก็ยอมมีอกุศล. 
เวทนา   เพราะฉันทะเปนปจจัย   ก็ยอมมีอกุศลเวทนา  เพราะความสงบ 
แหงฉันทะเปนปจจัย  ก็ยอมมีกุศลเวทนา   เพราะวิตกเปนปจจัย  ก็ยอม 
มีอกุศลเวทนา   เพราะความสงบแหงวิตกเปนปจจัย   ก็ยอมมีกุศลเวทนา 
เพราะสัญญาเปนปจจัย      ก็ยอมีอกุศลเวทนา     เพราะความสงบแหง  
สัญญาเปนปจจัย   ก็ยอมมีกุศลเวทนา   เพราะฉันทะ   วิตก  และสัญญา  
เปนธรรมไมสงบน้ันเปนปจจัย๑   ก็ยอมมีอกุศลเวทนา  เพราะฉันทะเปน 
ธรรมสงบ   แตเพราะวิตกและสัญญาเปนธรรมไมสงบน้ันเปนปจจัย๒  ก็ 
ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะและวิตกเปนธรรมไมสงบน้ันเพราะสัญญา 
เปนธรรมไมสงบน้ันเปนปจจัย๓  ก็ยอมมีอกุศลเวทนา  เพราะฉันทะ วิตก 
และสัญญา  เปนธรรมสงบนั้นเปนปจจัย๔  ก็ยอมมีกุศลเวทนา ความเพียร 
เพ่ือจะบรรลอุรหัตผลท่ียังไมบรรลุมอียู       แมเพราะเม่ือยังไมไดบรรล ุ
อริยมรรคอันเปนเหตุแหงอรหัตผลนั้นเปนปจจัย๕ก็ยอมมีกุศลเวทนา. 
 
            ชื่อวาญาณ     เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาในการรวมธรรม 
เปนปเทสวิหารญาณ. 
๑ - ๕.  บาลีประกอบบทไวดวยคําวา   ตปฺปจฺจยาป.  
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                   ๔๓.  อรรถกถาปเทสวิหารญาณนิทเทส     
            [๒๔๕ ]  พึงทราบวินิจฉัยในปเทสวิหารญาณนิทเทสดังตอไปนี้. 
พระสารีบุตรเถระ    เมื่อจะแสดงถึงอาการท่ีควรพิจารณาญาณบางสวนท่ี  
ยกข้ึนไวในมาติกา  จึงกลาวบทมีอาทิวา มิจฺฉาทิฏฐิปจฺจยาป เวทยิต - 
เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย   จึงมีอกุศลเวทนา.  
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยา - เพราะมิจฉาทิฏฐิ 
เปนปจจัย    ความวา    เวทนาสัมปยุตดวยทิฏฐิบาง     เวทนาเปนกุศล 
อกุศลบาง    เวทนาเปนวิบากบาง   เกิดข้ึนทําทิฏฐิใหเปนอุปนิสัย   ยอม 
ควร.  ในเวทนาเหลาน้ัน   เวทนาท่ีสัมปยุตดวยมิจฉาทิฏฐิ   เปนอกุศล  
เทาน้ัน.   แตเวทนาเปนกุศลบาง    อกศุลบาง    ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ทิฏฐิ.     จริงอยู     พวกมิจฉาทิฏฐิใหขาวยาคูและภัตเปนตนในวันปกษ 
เพราะอาศัยทิฏฐิ    ยอมปฏิบัติคนบอดและคนโรคเรื้อนเปนตน     ยอม 
สรางศาลา   ขุดสระโบกขรณีในทาง ๔ แพรง   ปลูกสวนดอกไม     สวน 
ผลไม  พาดสะพานในท่ีลําบากเพราะน้ํา  ปรับทีไ่มเสมอใหเสมอ เวทนา 
ที่เปนกุศล   ยอมเกิดแกพวกมิจฉาทิฏฐิเหลาน้ันดวยประการฉะนี้.    แต 
เพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิ  ยอมดา  บริภาษ   ฆาและจองจําพวกสัมมาทิฏฐิ. 
ฆาสัตวบวงสรวงเทวดา.   เวทนาเปนอกุศล   ยอมเกิดแกพวกมิจฉาทิฏฐิ 
เหลาน้ันดวยประการฉะนี้.    สวนเวทนาเปนวิบาก    ยอมมีแกผูไปใน 
ภพอ่ืน.  
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            อน่ึง   มิจฉาทิฏฐินั้น    ยอมเปนปจจัยแกเวทนาอันเกิดรวมกัน   
ดวยอํานาจสหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  สัมปยุตปจจัย 
อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย.  
            มิจฉาทิฏฐิดับไปทันทีนั้น    ยอมเปนปจจัยแกเวทนาอันสัมปยุต 
ดวยมิจฉาทิฏฐิในปจจุบัน   ดวยอํานาจอนันตรปจจัย    สมนนัตรปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย   อาเสวนปจจัย   นัตถปิจจัย   และวิคตปจจัย. 
            มิจฉาทิฏฐิ         ยอมเปนปจจัยแกเวทนาสหรคตดวยโลภะของ 
ผูยินดีทํามิจฉาทิฏฐิใหหนัก      ดวยอํานาจอารัมมณาธิปติปจจัย     และ 
อารัมมณูปนิสสยปจจัย. 
            มิจฉาทิฏฐิ  ยอมเปนปจจัยแกเวทนาเปนกุศลและอัพยากฤตของ 
ผูทํามิจฉาทิฏฐิใหเปนเพียงอารมณ      ดวยอกุศลท้ังปวงผูพิจารณาเห็น 
แจงมิจฉาทิฏฐิ  ดวยเวทนาเปนอกุศลทั้งปวง  ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย 
เทาน้ัน. 
            มิจฉาทิฏฐิ    ยอมเปนปจจัยแกเวทนาเปนกุศลและอกุศล    อัน 
เกิดข้ึนดวยมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย  และแกเวทนาเปนวิบากในภพอ่ืน  ดวย 
อํานาจอุปนิสัยปจจัย. 
            บทวา   มิจฺฉาทิฏ ิวูปสมปจฺจยา - เพราะความสงบแหงมิจฉา- 
ทิฏฐิเปนปจจัย   ความวา   สัมมาทิฏฐิ  ชื่อวา  เปนความสงบแหงมิจฉา- 
ทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น   พึงทราบบทท่ีทานกลาววา   เพราะสัมมาทิฏฐิเปน  
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ปจจัย    ยอมมีกุศลเวทนาวา   มิจฉฺาทิฏ ิวูปสมปจฺจยา.  สวนอาจารย 
บางพวกกลาววา   ชื่อวา   ความสงบแหงมิจฉาทิฏฐิ    ยอมมีในขณะแหง 
วิปสสนา   และในขณะแหงโสดาปตติมรรค.    
            แมในบทน้ีวา   สมฺมาทิฏปจฺจยาป  เวทยิต - เพราะมีสัมมา- 
ทิฏฐิเปนปจจัย  ก็ยอมมีกศุลเวทนา  มีอธิบายดังตอไปนี้  เวทนาสัมปยุต  
ดวยสัมมาทิฏฐิบาง   เวทนาเปนกุศล   อกุศลบาง    เวทนาเปนวิบากบาง 
เกิดข้ึนทําสัมมาทิฏฐิใหเปนอุปนิสัย     ยอมควร.     ในเวทนาเหลาน้ัน 
เวทนาสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิเปนกุศลเทาน้ัน. 
 
            อน่ึง   พวกสัมมาทิฏฐิอาศัยสัมมาทิฏฐิทําบุญ   มีอาทิอยางนี้  คือ 
พุทธบูชาจัดประทีปและดอกไม   ฟงมหาธรรม   กอพระเจดียในทิศที่ยัง 
ไมไดกอ      ดวยประการฉะน้ี       กุศลเวทนายอมเกิดแกสัมมาทิฏฐิชน 
เหลาน้ัน.      สัมมาทิฏฐิชนเหลาน้ันอาศัยสัมมาทิฏฐิดาบริภาษ     พวก  
มิจฉาทิฏฐิ,   ยกตนขมผูอ่ืน   ดวยประการฉะน้ี   อกุศลเวทนา  ยอมเกิด  
แกสัมมาทิฏฐิชนเหลาน้ัน.   สวนวิบากเวทนา  ยอมมีแกผูไปในภพอ่ืน. 
            อน่ึง    สัมมาทิฏฐินั้น    ยอมเปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิ    อันเปน 
ปจจุบันเวทนาที่ดับไปใกลที่สุด      ซึ่งเกิดรวมกันดวยอํานาจแหงปจจัย 
ดังกลาวแลวน่ันแหละ.      โลกิยสัมมาทิฏฐิ     ยอมเปนปจจัยแกเวทนา 
อันสัมปยุตดวยการพิจารณา   อันสัมปยุตดวยวิปสสนา   และอันสัมปยุต  
ดวยความใคร   ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย.   โลกิยสัมมาทิฏฐิ   ยอมเปน  
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ปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิดวยอุปนิสสยปจจัย      โดยนยัที่กลาวแลวน่ันแหละ   
สัมมาทิฏฐิอันเปนมรรคผล  ยอมเปนปจจัยแกเวทนาอันสัมปยุตดวยการ 
พิจารณา   ดวยสามารถแหงอารัมมณาธิปติปจจัย  และอารัมมณูปนิสสย- 
ปจจัย.  
         บทวา  สมฺมาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาป  เวทยิต - เพราะความสงบ 
แหงสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย   ก็ยอมมีอกศุลเวทนา   ความวา   มิจฉาทิฏฐิ 
ชื่อวา   ความสงบแหงสัมมาทิฏฐิ.    เพราะฉะน้ัน    พึงทราบบทท่ีทาน   
กลาววา   เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย   ก็ยอมมีอกุศลเวทนาน่ันแหละวา 
สมฺมาทิฏ ิวูสสมปจฺจยา - เพราะความสงบแหงสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย. 
แมในบทมีอาทิวา   มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา   มิจฺฉาสงฺกปฺปวูปสมปจฺ- 
จยา -  เพราะมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย      เพราะความสงบแหงมิจฉาสัง-  
กัปปะเปนปจจัย   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   จริงอยู   ทานกลาววา   วูปสม- 
ปจฺจยา -  เพราะความสงบเปนปจจัยแหงธรรมใด  ๆ    ทานประสงคเอา 
เวทนาน้ัน  ๆ   เพราะมีธรรมเปนปฏิปกษแหงธรรมนั้น ๆ   เปนปจจัย. 
          อน่ึง  พึงทราบความในมิจฉาญาณเปนตนดังตอไปนี้     ความคิด 
เพ่ือหาอุบายในการทําบาป   ชื่อวา   มจิฉาญาณ.   อีกอยางหนึ่ง   มิจฉา- 
ญาณ  คือ   ญาณในการพิจารณาผิด.   ญาณอันเปนกุศลและอพัยากฤต  
ที่เหลือเวนวิปสสนาสัมมาทิฏฐิ   และโลกุตรสัมมาทิฏฐิ   ชื่อวา   สัมมา- 
ญาณ.   ความพนจากบาป   ชื่อวา   มจิฉาวิมุตติ.   อีกอยางหนึ่ง   ความ  
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พนที่ไมเปนจริง    ความพนที่ไมนําออกไป    ผูไมพน    สําคัญวาพน.   
ความนอมไปในกัลยาณธรรม     และผลวิมุตติ    ชื่อวา    สัมมาวิมุตติ. 
สัมมาทิฏฐิเปนตน   มีอรรถดังไดกลาวแลวในหนหลัง.  
            สวนในบทมีอาทิวา    ฉนฺทปจฺจยาป - เพราะฉันทะเปนปจจัย 
พึงทราบดังตอไปนี้    ความโลภ   ชือ่วา   ฉันทะ.   พึงทราบวา   เวทนา 
สัมปยุตดวยจิตท่ีสหรคต   ดวยโลภะ  ๘  เพราะมีฉันทะเปนปจจัย. เวทนา 
ในปฐมฌาน    ชื่อวา     มคีวามสงบแหงฉันทะเปนปจจัย.     เวทนาใน 
ปฐมฌาน   ชือ่วา   มีวิตกเปนปจจัย.    เวทนาในทุติยฌาน   ชื่อวา   ม ี
ความสงบแหงวิตกเปนปจจัย.   เวทนาในสัญญาสมาบัติ  ๖   ที่เหลือเวน 
ปฐมฌาน  ชือ่วา  มีสัญญาเปนปจจัย.   เวทนาในเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะ   ชื่อวา   มีความสงบแหงสัญญาเปนปจจัย. 
            ในบทมีอาทิวา   ฉนฺโท  จ  อวปูสโม   โหติ - ฉันทะเปนธรรม 
ไมสงบ   มีความวา   ถาฉันทะ   วิตกและสัญญา   เปนธรรมไมสงบ. 
            บทวา   ตปฺปจฺจยา  คือ  ความไมสงบแหงฉันทะ   วิตกและสัญญา 
เปนปจจัย   ชื่อวา   ตปฺปจฺจยา - มีธรรมน้ันเปนปจจัย.   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ตปฺปจฺจยา - เพราะฉันทะ   วิตกและสัญญานั้น   ฟอนราํ 
ไมสงบเปนปจจัย.  อธิบายวา  เพราะความไมสงบฉันทะ  วิตกและสัญญา 
เปนปจจัย   จึงมีเวทนา.   เวทนาน้ัน  เปนเวทนาสัมปยุตดวยจิตสหรคต 
ดวยโลภะ ๘.   หากวา   ฉันทะสงบ   วิตกและสัญญาไมสงบ.  
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            บทวา  ตปฺปจฺจยา   คือ  ความสงบแหงฉันทะนั้น   มีวิตกสัญญา   
ไมสงบเปนปจจัย  ชื่อวา  ตปฺปจฺจโย.  เพราะฉะนั้น  ชื่อวา  ตปฺปจฺจยา 
เพราะวิตกและสัญญาน้ัน  เปนธรรมไมสงบเปนปจจัย.  เวทนาน้ัน เปน 
เวทนา  ในปฐมฌาน.   หากวา   ฉันทะและวิตกเปนธรรมสงบ  สัญญา 
เปนธรรมไมสงบ.  
            บทวา    ตปฺปจฺจยา     คือ    ความสงบแหงฉันทะและวิตกน้ัน 
มีสัญญาไมสงบเปนปจจัย  ชื่อวา  ตปฺปจฺจโย.   เพราะฉะนั้น   ชื่อวา 
ตปฺปจฺจยา  เพราะสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย.  เวทนาน้ัน  เปน 
เวทนาในทุติยฌาน.   หากวา   ฉันทะ   วิตกและสัญญาเปนธรรมสงบ. 
            บทวา   ตปฺปจฺจยา  คือ  ฉันทะ   วิตก   สญัญา   เปนธรรมสงบ 
เปนปจจัย   ชื่อวา    ตปฺปจฺจโย.   เพราะฉะนั้น   ชื่อวา    ตปฺปจฺจยา 
เพราะฉันทะ   วิตกและสัญญาน้ัน    เปนธรรมสงบเปนปจจัย    เวทนา 
นั้น   เปนเวทนาในเนวสัญญานาสัญญายตนะแท.    แตอาจารยบางพวก 
พรรณนาไวอยางนี้วา  " ความพอใจธรรมในสวนเบื้องตนดวยคิดวา เรา 
จักบรรลถุึงอัปปนา ดังน้ี   ชื่อวา  ฉันทะ  ความพอใจของผูบรรลุอัปปนา 
เปนความสงบ.  วิตกยอมมีในปฐมฌาน   วิตกของผูบรรลุทุติยฌานเปน 
อันสงบ.    สญัญายอมมีในสมาบัติ  ๗.   สัญญาของผูเขาถึงเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ   และเขาถึงนิโรธเปนอันสงบไป "  ดังน้ี   แตในท่ีนี้    นิโรธ- 
สมาบัติยอมไมประกอบ.  
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          บทวา   อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา - เพ่ือบรรลุอรหัตผลท่ียังไมบรรล ุ
คือ   เพ่ือตองการบรรลุอรหัตผล. 
          บทวา  อตฺถิ   อายว  ไดแก   ความเพียรมีอยู.   ปาฐะวา  อายาว 
บาง  
          บทวา  ตสฺมิมฺป  าเน   อนุปฺปตฺ -  แตเมื่อยังไมบรรลุฐานะน้ัน 
คือ  เมื่อยังไมบรรลุอริยมรรคอันเปนเหตุแหงอรหัตผลน้ัน  ดวยสามารถ   
แหงการปรารภความเพียรน้ัน. 
          บทวา  ตปฺปจฺจยาป   เวทยิต   คือ  เพราะฐานะแหงพระอรหัต  
เปนปจจัย   ยอมมีกุศลเวทนา  ดวยบทน้ี      ทานถือเอาโลกุตรเวทนา 
ที่เกิดแลว    เกิดพรอมกับมรรค ๔.    แตอาจารยบางพวกพรรณนาไววา 
บทวา   อายว  คือ  การปฏิบัติ.   บทวา  ตสฺมิมฺป  าเน  อนุปฺปตฺเต- 
เมื่อยังไมบรรลุฐานะแมนั้น   คือ   บรรลุภูมินั้น   ดังน้ี. 
                     จบ   อรรถกถาปเทสวิหารญาณนิทเทส 
 
 
                               วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส 
            [๒๔๖]  ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี    เปนสญัญา- 
วิวัฏฏญาณอยางไร ?  
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            ปญญาในความมีเนกขัมมะเปนอธิบดี     ยอมหลีกออกจากกาม-   
ฉันทะดวยปญญาเครื่องรูดี    เพราะฉะนั้น   ปญญาในความมีกุศลธรรม 
เปนอธิบดี  จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ  ปญญาในความมีความไมพยาบาท 
เปนอธิบดี  ยอมหลีกออกจากพยาบาทดวยปญญาเปนเครื่องรูดี    เพราะ 
ฉะน้ัน   ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี  จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ  
ปญญาในความมีอาโลกสัญญาเปนอธิบดี     ยอมหลีกออกจากถีนมิทธะ 
ดวยปญญาเปนเครื่องรูดี. . . ปญญาในความมีความไมฟุงซานเปนอธิบดี 
ยอมหลีกออกจากอุทธัจจะดวยปญญาเปนเครื่องรูดี. . .   ปญญาในความ 
มีการกําหนดธรรมเปนอธิบดี  ยอมหลีกออกจากวิจิกิจฉาดวยปญญาเปน 
เครื่องรูดี. . .ปญญาในความมีญาณเปนอธิบดี   ยอมหลีกออกจากอวิชชา 
ดวยปญญาเปนเครื่องรูดี . . .ปญญาในความมีปราโมทยเปนอธิบดี  ยอม 
หลีกออกจากอรติดวยปญญาเปนเครื่องรูดี ...ปญญาในความมีปฐมฌาน 
เปนอธิบดี     ยอมหลีกออกจากนิวรณดวยปญญาเปนเครื่องรูดี   ฯลฯ 
ปญญาในความมีอรหัตมรรคเปนอธิบดี    ยอมหลกีออกจากกิเลสทั้งปวง 
ดวยปญญาเปนเครื่องรูดี   เพราะฉะนั้น   ปญญาในความมีกุศลธรรม 
เปนอธิบดี   จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ. 
           ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น     ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในความมีกุศลธรรม 
เปนอธิบดี   เปนสัญญาวิวัฏฏญาณ.  
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          [๒๔๗]  ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความเปนตาง ๆ 
เปนเจโตวิวัฏฏญาณอยางไร ?  
          กามฉันทะเปนความเปนตาง ๆ    เนกขัมมะเปนอยางเดียว    เมื่อ 
พระโยคาวจรคิดถึงความท่ีเนกขัมมะเปนธรรมอยางเดียว    จิตยอมหลีก 
ออกจากกามฉันทะ   เพราะฉะนั้น  ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจาก 
ความเปนตาง ๆ   จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ    พยาบาทเปนความเปนตาง ๆ 
ความไมพยาบาทเปนอยางเดียว   เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงความท่ีความไม 
พยาบาทฟอนรําอยางเดียว     จิตยอมหลีกออกจากพยาบาท     เพราะ 
ฉะน้ัน     ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความเปนตาง ๆ  จึงเปน 
เจโตวิวัฏฏญาน    ถีนมิทธะเปนความเปนตาง ๆ  อาโลกสัญญาเปนอยาง 
เดียว    เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงความท่ีอาโลกสัญญาเปนธรรมอยางเดียว 
จิตยอมหลีกออกจากถีนมิทธะ   เพราะฉะนั้น ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีก  
ออกจากความเปนตาง ๆ    จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ   ฯลฯ   กิเลสท้ังปวง 
เปนความเปนตางๆ อรหัตมรรคเปนอยางเดียว  เมื่อพระโยคาวจรคิดถึง 
ความท่ีอรหัตมรรคฟอนรําอยางเดียว        จิตยอมหลีกออกจากกิเลส 
ทั้งปวง   เพราะฉะนั้น    ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความเปน 
ตางๆ   จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ. 
          ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น   ชื่อวาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในธรรมเปนเหตุ 
หลีกออกจากความเปนตางๆ   เปนเจโตวิวัฏฏญาณ.  
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           [๒๔๘]  ปญญาในการอธิฏฐาน  เปนจิตตวิวัฏฏญาณอยางไร ? 
           พระโยคาวจรละกามฉันทะ    ยอมอธิฏฐานดวยสามารถแหง 
เนกขัมมะ   เมื่อละพยาบาท    ยอมอธฏิฐานจิตดวยสามารถแหงความไม 
พยาบาท  เมื่อละถีนมิทธะ  ยอมอธิฏฐานจิตดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา   
ฯล ฯ  เมื่อละกิเลสทั้งปวง  ยอมอธิฏฐานจิตดวยสามารถแหงอรหัตมรรค 
เพราะฉะนั้น    ปญญาในการอธิฏฐานแตละอยาง   จึงเปนจิตตวิวัฏฏญาณ 
แตละอยาง.  
          ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในการอธิษฐานเปน 
จิตตวิวัฏฏญาณ. 
          [๒๔๙]  ปญญาในธรรมอันวางเปลา     เปนญาณวิวัฏฏญาณ 
อยางไร ? 
           เมื่อพระโยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความเปนจริงวา        ตา 
วางเปลาจากตน   จากส่ิงที่เนื่องดวยตน  จากความเที่ยง  จากความย่ังยืน 
จากความคงที่   หรือจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา    ญาณยอมหลีก 
ออกจากความยึดในกาม   เพราะฉะนั้น    ปญญาในธรรมอันวางเปลา 
จึงเปนญาณวิวัฏฏญาณ     เมื่อพระโยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความ 
เปนจริงวา   หูวางเปลา   ฯลฯ    จมูกวางเปลา    ลิน้วางเปลา    กายวาง 
เปลา   ใจวางเปลา    จากตน    จากส่ิงที่เนื่องดวยตน     จากความเที่ยง  
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จากความย่ังยืน  จากความคงท่ี  หรือจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา 
ญาณยอมหลีกออกจากความยึดถือในกาม  เพราะฉะนั้น   ปญญาในธรรม 
อันวางเปลา   จึงเปนญาณวิวัฏฎญาณ.    
          ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น     ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในธรรมอันวางเปลา 
เปนญาณวิวัฏฏญาณ. 
 
           [๒๕๐]  ปญญาในความสลัดออก        เปนวิโมกขวิวัฏฏญาณ 
อยางไร  ? 
          พระโยคาวจรยอมสลัดกามฉันทะออกดวยเนกขัมมะ     สลัดพยา- 
บาทออกดวยความไมพยาบาท        สลัดถีนมิทธะออกดวยอาโลกสัญญา 
สลัดอุทธัจจะออกดวยความไมฟุงซาน  สลัดวิจิกิจฉาออกดวยการกําหนด 
ธรรม   ฯลฯ    สลัดกิเลสทั้งปวงออกดวยอรหัตมรรค      เพราะฉะน้ัน 
ปญญาในความสลัดออกแตละอยาง   จึงเปนวิโมกขวิวัฏฏญาณแตละอยาง. 
          ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในความสลัดออก 
เปนวิโมกขวิวัฏฏญาณ. 
          [๒๕๑]   ปญญาในความวาธรรมจริง         เปนสัจวิวัฏฏญาณ 
อยางไร  ?  
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           เมื่อพระโยคาวจรกําหนดรูความบีบค้ัน    ความปรุงแตง   ความ   
ใหเดือดรอน   ความแปรปรวน   แหงทุกข  ยอมหลีกไป    เมื่อละความ 
ประมวลมา   ความเปนเหตุ   ความเกี่ยวของ    ความกังวล    แหงสมุทัย 
ยอมหลีกไป   เมื่อกระทําใหแจงซ่ึงความสลัดออก   ความสงัด   ความไม 
มีเครื่องปรุงแตง   ความไมตาย    แหงนิโรธ    ยอมหลีกไป    เมือ่เจริญ  
ความนําออก   ความเปนเหตุ   ความเห็น   ความเปนอธิบดี   แหงมรรค 
ยอมหลีกไป   เพราะฉะนั้น  ปญญาในความวาธรรมจริงแตละอยาง   จึง 
เปนสัจวิวัฏฏญาณแตละอยาง      ญาณเปนสัญญาวิวัฏฏะ    เจโตวิวัฏฏะ 
จิตตวิวัฏฏะ   ญาณวิวัฏฏะ   วิโมกขวิวัฏฏะ    สัจวิวัฏฏะ    พระโยคาวจร 
เมื่อรูพรอมยอมหลีกไป   เพราะฉะนั้น   จึงเปนสัญญาวิวัฏฏะ    เมื่อคิด 
ถึงยอมหลีกไป  เพราะฉะนั้น  จึงเปนเจโตวิวัฏฏะ  เมื่อรูแจงยอมหลีกไป 
เพราะฉะนั้น   จึงเปนจิตตวิวัฏฏะ   เมื่อกระทําญาณยอมหลีกไป  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงเปนญาณวิวัฏฏะ    เมื่อสลัดออกยอมหลีกไป    เพราะฉะนั้น 
จึงเปนวิโมกขวิวัฏฏะ     ยอมหลีกไปในความวาธรรมจริง   เพราะฉะนั้น 
จึงเปนสัจวิวัฏฏะ. 
           [๒๕๒]   ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏะ     ในขณะแหง  
มรรคน้ัน ยอมมีเจโตวิวัฏฏะ ในขณะแหงมรรคใดมีเจโตวิวัฏฏะ ในขณะ 
แหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏะ   ในขณะแหงมรรคใดมีสญัญาวิวัฏฏะ 
เจโตวิวัฏฏะ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีจิตตวิวัฏฏะ   ในขณะแหงมรรค  
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ใดมีจิตตวิวัฏฏะ   ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏะ  เจโตวิวัฏฏะ   
ในขณะแหงมรรคใดมีสญัญาวิวัฏฏะ   เจโตวิวัฏฏะ  จิตตวิวัฏฏะ  ในขณะ 
แหงมรรคนั้นยอมมีญาณวิวัฏฏะ  ในขณะแหงมรรคใดมีญาณวิวัฏฏะ  ใน 
ขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏะ   เจโตวิวัฏฏะ   จิตวิวัฏฏะ   ใน 
ขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏะ  เจโตวิวัฏฏะ  จิตตวิวัฏฏะ   ญาณวิวัฏฏะ  
ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีวิโมกขวิวัฏฏะ          ในขณะแหงมรรคใดมี 
วิโมกขวิวัฏฏะ   ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏะ   เจโตวิวัฏฏะ 
จิตตวิวัฏฏะ   ญาณวิวัฏฏะ  ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏะ   เจโต- 
วิวัฏฏะ  จิตตวิวัฏฏะ  ญาณวิวัฏฏะ  วิโมกขวิวัฏฏะ  ในขณะแหงมรรคนั้น 
ยอมมีสัจวิวัฏฏะ   ในขณะแหงมรรคใดมีสัจวิวัฏฏะ   ในขณะแหงมรรค 
นั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏะ   เจโตวิวัฏฏะ  จิตตวิวัฏฏะ  ญาณวิวัฏฏะ  วิโมกข- 
วิวัฏฏะ. 
           ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในความวาธรรมจริง 
เปนสัจวิวัฏฏญาณ. 
 
                 ๔๔ - ๔๙. อรรถกถาวิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส 
           [๒๔๖ - ๒๕๒]  พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาวิวัฏฏญาณฉักก- 
นิทเทส  ดังตอไปนี้.   บทวา  เนกฺขมมฺาธปิตตฺตตา   ปฺา - ปญญา  
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ในความมีเนกขัมมะเปนอธิบดี  คือ  ปญญาท่ีเปนไปดวยความย่ิงในเนก- 
ขัมมะทําเนกขัมมะใหยวดยิ่ง.   
            บทวา   กามจฺฉนทฺโต  สฺญาย   วิวฏฏติ -  ยอมหลกีออกจาก  
กามฉันทะดวยปญญาเครื่องรูดี  คือ  ยอมหลีก  หมุนกลับจากกามฉันทะ 
อันเปนเหตุเปนการณะแหงสัญญาสัมปยุตดวยปญญา  ทาเนกขัมมะใหยิ่ง 
ใหญ.  อธิบายวา   หันหลงัใหกามฉันทะ  ในบททีเ่หลือมีนัยนี้.  
            บทวา    กามจฺฉนโฺท   นานตฺต - กามฉันทะเปนความเปนตาง ๆ 
คือกามฉันทะมิไดมีสภาพเปนอันเดียวกัน   เพราะไมมีความประพฤติสงบ. 
            บทวา  เนกฺขมมฺ  เอกตฺต  -  เนกขัมมะเปนธรรมอยางเดียว   คือ 
เนกขัมมะมีสภาพอยางเดียวกัน   เพราะมีความประพฤติสงบ. 
            บทวา   เนกฺขมฺเมกตฺต    เจตยโต -  เมื่อพระโยคาโจรคิดถึง 
ความท่ีเนกขัมมะเปนธรรมอยางเดียวกัน   คือ   ยังเนกขัมมะใหเปนไป 
ดวยการเห็นโทษในกามฉันทะ. 
            บทวา  กามจฺฉนทฺโต  จิตฺต  วิวฏฏติ -  จิตยอมหลีกจากกาม-  
ฉันทะ   คือ   จิตยอมหลีกจากกามฉันทะ    โดยความเปนโทษที่เห็นแลว 
ในขณะแหงเนกขัมมะ.  ในบทท่ีเหลือมีนัยนี้. 
            บทวา กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโต - พระโยคาวจรละกามฉันทะ คือ 
ละกามฉันทะในขณะปฏิบัติเนกขัมมะดวยวิกขัมภนปหานะ.  
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            บทวา   เนกฺขมฺมวเสน  จิตฺต   อธิฏาติ - พระโยคาวจรยอม 
อธิฏฐานจิตดวยสามารถแหงเนกขัมมะ   ไดแก   ต้ังจิตสัมปยุตดวยเนก- 
ขัมมะน้ันดวยสามารถแหงเนกขัมมะท่ีไดแลว  คือ  ทําใหยวดย่ิงดํารงอยู. 
อธิบายวา  ใหเปนไป.  ในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้.    
            บทวา   จกขฺุ  สฺุ  อตฺเตน  วา - จักษุวางเปลาจากตน  คือ 
จักษุวางเปลาจากตน    เพราะไมมีตน  กลาวคือ    ผูทําผูเสวยที่คนพาล  
กําหนดไว.   เพราะจักษุ ชื่อวาสูญ   โดยท่ีจักษุไมมีในตน. 
            บทวา   อตฺตนิเยน   วา - จากส่ิงที่เนื่องดวยตน   คือ    สูญจาก 
ของของตน   เพราะไมมีแมของของตนโดยไมมีตน.   ทานกลาวความไม 
มีตน   และความไมมีสิ่งที่เนื่องดวยตน    เพ่ือปฏิเสธการถือท้ังสองอยาง 
เพราะมีการยึดถือโดยอาการท้ังสองของชาวโลกวา   ตัวตนและส่ิงที่เนื่อง 
ดวยตน. 
            บทวา   นิจฺเจน   วา - จากความเที่ยง  คือ  ชื่อวาสูญจากความ 
เที่ยง   เพราะไมมีใคร ๆ ที่จะลวงเลยการทําลายแลวต้ังอยูได. 
            บทวา  ธุเวน   วา  - จากความย่ังยืน  คือ  ชื่อวาจากความยั่งยืน 
เพราะไมมีใคร ๆ  ที่จะม่ันคงอยูได    แมในขณะที่เปนไปอยู. 
            บทวา   สสฺสเตน  วา  - จากความคงท่ี  คือ  ชื่อวาสูญจากความ 
คงที่  เพราะไมมีใครๆ ทีจ่ะอยูไดตลอดไป.  
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            บทวา   อวิปริณามธมฺเมน   วา  -  จากความไมแปรปรวนเปน 
ธรรมดา    คือ   ชื่อวาสูญจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา   เพราะไม 
มีใคร ๆ  ที่จะเปนปกติไมเปลี่ยนแปลงดวยเหตุ ๒ ประการ  คือ ชรา- 
ความแก    และภังคะ - ความสลายไป.  
            อีกอยางหน่ึง   มีอธิบายวาสูญจากความเท่ียว      จากความยั่งยืน 
จากความม่ันคง   และจากความไมเปรปรวนเปนธรรมดา. 
            บทวา  ยถาภูต   ชานโต  ปสฺสโต - พระโยคาวจรรูเห็นตาม 
ความเปนจริง   คือ   รูตามสภาวะดวยอนัตตานุปสนาญาณอยางนี้   และ 
เห็นดุจเห็นดวยจักษุ.  
            บทวา   จกขฺาภินิเวสโต   าณ  วิวฏฏติ - ญาณยอมหลีกออก 
จากความยึดถือในจักษุ  คือ  ญาณยอมหลีกออกจากความยึดถือท่ีเห็นแลว 
อันเปนไปวา  จักษุเปนตัวตน  หรือเปนสิ่งท่ีเนื่องดวยตน.       ในบทท่ี 
เหลือมีนัยนี้. 
            บทวา  เนกฺขมฺเมน   กามจฺฉนทฺ  โวสฺสชฺชติ  - พระโยคาวจร 
สละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ   คือ   บุคคลผูไดเนกขัมมะยอมสละกาม- 
ฉันทะอันเปนปฏิปกษตอเนกขัมมะน้ันดวยเนกขัมมะ. 
            บทวา  โวสฺสคฺเค   ปฺา - ปญญาในความสลัดออก   คือ 
ปญญาสัมปยุตดวยเนกขัมมะน้ัน     ในเนกขัมมะอันเปนความสลัดออก  
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แหงกามฉันทะ.  
            บทวา   ปฬนฺฏา - ความบีบค้ันเปนตน     มีอรรถดังไดกลาว 
แลวในหนหลัง.    
            บทวา  ปริชานนฺโต  วิวฏฏติ เม่ือกําหนดรูยอมหลีกไป  เปน 
เทศนาบุคลาธิฏฐาน  ทานกลาววา  บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมรรคกําหนด  
รูอรรถ ๔  อยางแหงทุกขดวยสามารถแหงกิจ   ยอมหลีกไปดวยการออก 
จากทุกข.  บคุคลผูพรั่งพรอมดวยญาณ  ยอมหลีกไปแมในญาณวิวัฏฏะ. 
            บทวา   ตถฏเ   ปฺา - ปญญาในความวาธรรมจริง    คือ 
วิวัฏฏนาปญญา -  ปญญา คือ การหลีกไปในความวาธรรมจริงของบุคคล 
นั้น.  ในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้. 
            บัดนี ้  พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงวิวัฏฏญาณ  ๖  โดยตางกัน 
แหงอาการดวยสามารถกิจ  ในขณะแหงมรรคนั่นเองต้ังมาติกา  มีอาทิวา 
สฺา   วิวฏโฏ   แลวเมือ่จะจําแนกมาติกาน้ันโดยอรรถ   จึงกลาวบท 
มีอาทิวา  สฺชานนฺโต  วิวฏฏติ - พระโยคาวจร    เม่ือรูพรอมยอม 
หลีกไป. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา  สฺชานนฺโต   วิวฏฏตีติ  สฺาวิวฏโฏ 
- พระโยคาวจรเมื่อรูพรอม  ยอมหลกีไป  เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญา- 
วิวัฏฏะ  ความวา  เพราะพระโยคาวจรเม่ือรูพรอมเนกขัมมะเปนตน  ใน 
สวนเบื้องตนโดยความเปนอธิบดี      ภายหลังยอมหลีกไปจากกามฉันทะ  
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เปนตน  ดวยญาณสัมปยุตดวยเนกขัมมะ.    ฉะน้ัน   ญาณนั้นจึงชื่อวา   
สัญญาวิวัฏฏะ. 
            บทวา   เจตยนฺโต   วิวฏฏตีติ   เจโตวิวฏโฏ - พระโยคาวจร 
เมื่อคิดยอมหลีกไป    เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   เจโตวิวัฏฏะ   ความวา 
เพราะพระโยคาวจรเม่ือคิดธรรมอยางเดียวกันมีเนกขัมมะเปนตน   ยอม  
หลีกไปจากกามฉันทะเปนตน    ดวยญาณอันสัมปยุตดวยเนกขัมมะน้ัน. 
ฉะนั้น  ญาณนั้นจึงชื่อวาเจโตวิวัฏฏะ.  
            บทวา  วิชานนฺโต  วิวฏฏตีติ   จิตฺตวิวฏโฏ - พระโยคาวจร 
เมื่อรูแจงยอมหลีก  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาจิตตวิวัฏฏะ   ความวา  เพราะ 
พระโยคาวจรเมื่อรูแจงดวยจิตอธิฏฐาน    ดวยสามารถเนกขัมมะเปนตน 
ยอมหลีกไปจากกามฉันทะเปนตน   ดวยญาณอันสัมปยุตดวยเนกขัมมะ 
นั้น.  ฉะน้ัน   ญาณนั้นจึงชื่อวาจิตตวิวัฏฏะ. 
            บทวา   าณ   กโรนฺโต   วิวฏฏตีติ  าณวิฏโฏ -  เมื่อทํา 
ญาณหลีกไป  เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิวัฏฏะ    ความวา   เพราะพระ- 
โยคาวจรเมื่อทําอายตนะภายใน ๖ อยางใหรูแจง   โดยความเปนของสูญ 
ดวยอนัตตานุปสนาญาณ      ยอมหลีกไปจากความยึดมั่นดวยความเห็น 
ดวยญาณน่ันเอง.  ฉะน้ันญาณน้ันจึงชื่อวาญาณวิวัฏฏะ 
            บทวา  โวสฺสชฺชนฺโต   วิวฏฏตีติ   วิโมกขฺววิฏโฏ -  เมื่อ 
สลัดออกยอมหลีกไป    เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาวิโมกขวิวัฏฏะ    ความวา  
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เพราะพระโยคาวจรเม่ือสลัดกามฉันทะเปนตน    ดวยเนกขัมมะเปนตน   
ยอมหลักไปจากกามฉันทะเปนตน    ดวยญาณอันสัมปยุตดวยเนกขัมมะ 
นั้น.  ฉะน้ัน  ญาณนั้นจึงชื่อวาวิโมกขวิวัฎฏะ.  
            บทวา   ตถฏเ  ววิฏฏตีติ  สจจฺวิวฏโฏ - ยอมหลีกไปใน 
ความวา  ธรรมจริง   เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสัจวิวัฏฏะ    ความวา  เพราะ 
พระโยคาวจรยอมหลีกไปจากทุกขในความวา   ธรรมจริง  ๔  อยาง  ดวย 
สามารถการออก.     ฉะน้ัน   มรรคญาณจึงชื่อวาสัจวิวัฏฏะ.      หรือวา 
มรรคญาณนั่นแหละ   ยอมหลีกไปจากทุกขในความวา   ธรรมจริง  ดวย 
ความออกไป   เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสัจวิวัฏฏะ. 
            บทมอีาทิวา     ยตฺถ     สฺาวิวฏโฏ - ในขณะแหงมรรคใด 
มีสัญญาวิวัฏฏะ       ทานกลาวหมายถึงขณะแหงสัจวิวัฏฏะ        เพราะ 
ทานกลาวไวแลวในสัจวิวัฏฏญาณนิทเทส.        เพราะญาณท้ังหมดยอม 
ประกอบอยูในมรรคญาณน่ันเอง.   ถามวา  อยางไร ?   ตอบวา   เพราะ 
อริยมรรคมาแลวโดยสรปุในญาณที่เหลือ   เวนญาณในวิวัฏฏะ.      แม 
ญาณในญาณวิวัฏฏะยอมประกอบในขณะแหงมรรค  ดวยสามารถสําเร็จ 
กิจแหงวิปสสา    เพราะวิปสสนากิจสําเร็จดวยมรรคนั่นเอง.     หรือวา 
การกลาวถึงญาณน้ันในมรรคญาณวา   บทมีอาทิวา  จกฺขุ  สฺุ - จักษุ 
วางเปลา   เปนอันแทงตลอดดวยสามารถแหงดังน้ี    ยอมควรในขณะ 
มรรคน่ันเอง.  
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          อน่ึง  ในบทนี้มีการประกอบความดังตอไปน้ี   ควรทําการประ- 
กอบในการเทียบเคียงท้ังหมด    โดยนัยมีอาทิวาในขณะแหงมรรคใด   ม ี
สัญญาวิวัฏฏะ     ในขณะแหงมรรคนั้น  ยอมมีเจโตวิวัฏฏะ.    ในขณะ 
แหงมรรคา  มีเจโตวิวัฏฏะ    ในขณะแหงมรรคนั้น    มีสัญญาวิวัฏฏะ. 
อีกอยางหนึ่ง    สัจวิวัฏฏะมาแลว    เพราะอริยมรรค   ๔ มาถึงแลว  ใน 
สัญญาวิวัฏฏะ  เจโตวิวัฏฏะ  จิตตวิวัฏฏะ  และวิโมกขวิวัฏฏะ.    
 
           อน่ึง    ญาณวิวัฏฏะเปนอันสําเร็จ    ดวยสามารถแหงกิจ    ดวย 
สัจวิวัฏฏะน่ันเอง.    เมื่อกลาวไปยาลใหพิสดารในสัญญาวิวัฏฏะ   เจโต- 
วิวัฎฏะ  จิตตวิวัฏฏะ   และวิโมกขวิวัฏฏะ    แมญาณในญาณวิวัฏฏะก็มา 
แลวในญาณเหลาน้ัน     เพราะมีปาฐะวา   ปญญามีอนัตตานุปสนาเปน 
อธิบดี    ยอมหลีกไปจากความถือม่ันดวยปญญา    เพราะเหตุนั้นปญญา 
เปนอธิบดีจึงชื่อวาสัญญาวิวัฏฏญาณ.    ความยึดมั่นเปนความเปนตาง ๆ 
อนัตตานุปสนาเปนธรรมอยางเดียว.   เมื่อคิดถึงความเปนอยางเดียวของ 
อนัตตานุปสนา   จิตยอมหลีกไปจากความยึดมั่น    เพราะเหตุนั้นปญญา 
ในความเปนตาง ๆ จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ     เมื่อละความยึดมั่นจิต   ยอม 
ต้ังม่ันดวยสามารถแหงอนัตตานุปสนา เพราะเหตุนั้นปญญาในการอธิฏ- 
ฐานจึงชื่อวาจิตตวิวัฏฏญาณ.   และสลัดความยึดมั่นดวยอนัตตานุปสนา 
เพราะเหตุนั้น   ปญญาในความสลัดออกจึงชื่อวาวิโมกขวิวัฏฎญาณ.  
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            อน่ึง   ในญาณวิวัฏฏะ  ยอมไดสัจวิวัฏฏะดวย    เพราะประกอบ   
บทมีอาทิวา   จักษุวางเปลาจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน   ดวยสามารถ  
กิจของผูออกจากอนัตตานุปสนาแลวไดอริยมรรค.    เพราะฉะน้ัน   ใน 
วิวัฏฏะหนึ่ง ๆ  ยอมไดวิวัฏฏะ  อยางละ  ๕  ที่เหลอื.   เพราะฉะนั้น   พึง 
ทราบวาทานกลาวเทียบเคียงไวมีอาทิวา   ในขณะแหงมรรคใด  มีสัญญา- 
วิวัฏฏะ   ในขณะแหงมรรคนั้น  ยอมมีเจโตวิวัฏฏะดวยประการฉะน้ี. 
                   จบ     อรรถกถาวิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส  
 
 
                                อิทธวิิธญาณนิทเทส 
            [๒๕๓]  ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย  (ของตน) 
และจิต (มีฌานเปนบาท) เขาดวยกัน  และดวยสามารถแหงการต้ังไวซึ่ง  
สุขสัญญาและลหุสัญญา  เปนอิทธิวิธญาณอยางไร  ? 
             ภิกษุในศาสนานี้    ยอมเจริญอิทธิบาท    อันประกอบดวยสมาธิ 
ยิ่งดวยฉันทะและสังขารเปนประธาน     ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยสมาธิยิ่งดวยวีริยะและสังขารเปนประธาน   ยอมเจริญอิทธิบาท  อัน 
ประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยจิตและสังขารเปนประธาน    ยอมเจริญอิทธ-ิ 
บาท  อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยวิมังสาและสังขารเปนประธาน  ภิกษุ  
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นั้นยอมอบรมขมจิต    ทําใหเปนจิตออนควรแกการงาน    ในอิทธิบาท 
๔ ประการนี ้    ครั้นแลวยอมต้ังกายไวในจิตบาง    ต้ังจิตไวในกายบาง   
นอมจิตไปดวยสามารถแหงกายบาง   นอมกายไปดวยสามารถแหงจิตบาง 
อธิฏฐานจิตดวยสามารถแหงกายบาง       อธิฏฐานกายดวยสามารถแหง 
จิตบาง   ครัน้นอมจิตไปดวยสามารถแหงกาย    นอมกายไปดวยสามารถ  
แหงจิต    อธิฏฐานจิตดวยสามารถแหงกาย    อธิฏฐานกายดวยสามารถ 
แหงจิตแลว   ยอมหนวงสุขสัญญาและลหุสัญญาลงในกายอยู   เธอมีจิต 
อันอบรมแลวอยางนั้นบริสุทธิ์ผองแผว     ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออิทธิ- 
วิธญาณ   เธอยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก   คือ  คนเดียวเปนหลายคน 
ก็ได   หลายคนเปนคนเดียวก็ได   ทําใหปรากฏก็ได   ทําใหหายไปก็ได 
ทะลุฝา   กําแพง  ภูเขา  ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได   ผุดข้ึน 
ดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได    เดินไปบนนํ้าไมแยกเหมือนเดินไป 
บนแผนดินก็ได  เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได   ลูบคลําพระจันทร 
พระอาทิตย  ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได   ใชอํานาจทางกาย 
ไปตลอดพรหมโลกก็ได. 
           ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในความสําเร็จดวย 
การกําหนดรูปกาย  (ของตน)  และจิต (อันมีฌานเปนบาท) เขาดวยกัน 
และดวยสามารถแหงการต้ังไวซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญา  เปนอิทธิวิธ- 
ญาณ.  
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                           ๕๐. อรรถกถาอิทธิวิธญาณนิทเทส   
         ๒๕๓]       พึงทราบวินิจฉัยในอิทธิวิธญาณนิทเทสดังตอไปนี้. 
บทวา   อิธ   ภิกขุ   คือ  ภิกษุในศาสนานี้.  
        ในบทน้ีวา ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  -  อันประกอบ 
ดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารเปนประธาน       มีอธิบายดังตอไปนี้. 
สมาธิมีฉันทะเปนเหตุ    หรือสมาธิยิ่งดวยฉันทะ   ชื่อวา   ฉันทสมาธิ. 
บทนี้    เปนชื่อของสมาธิที่ไดเพราะทํากัตตุกัมยตาฉันทะ - ความพอใจ 
เพราะใครจะทําการงาน    ใหเปนอธิบดี.    สังขารเปนประธาน    ชื่อวา 
ปธานสังขารท้ังหลาย    บทนี้   เปนชื่อของความเพียร  คือ  สัมมัปธาน 
อันใหสําเร็จกิจ ๔   อยาง.   ทานทําเปนพหุวจนะ    ดวยสามารถทํากิจ ๔ 
อยางใหสําเร็จ. 
           บทวา   สมนฺนาคต - ประกอบแลว    คือ  เขาถึงแลวดวยสมาธิ 
ยิ่งดวยฉันทะและสังขารเปนประฐาน.     บทวา   อิทฺธิปาท - อิทธิบาท 
ความวา    หมวดจิตและเจตสิกที่เหลืออันเปนบาท    ดวยความอธิฏฐาน 
แหงสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารเปนประธาน   อันสัมปยุตดวยจิตเปน 
กุศล   มีอุปจารฌานเปนตนอันไดชื่อวา    อิทธิ    เพราะอรรถวาสําเร็จ 
โดยปริยายแหงความสําเร็จ    หรือโดยปริยายน้ีวา    สัตวทั้งหลายเปนผู 
สําเร็จแลว    เจริญแลว    ถึงความดีเลิศแลว     ยอมสําเร็จดวยอิทธินั้น.  
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สมดังท่ีทานอธิบายไวในสุตตันตภาชนียในอิทธิปาทวิภังควา๑      บทวา   
อิทฺธิปาโท  คือ เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธของผูเปนอยางนั้น. 
อน่ึง    ทานกลาวไวในอภิธรรมภาชนียวา๒    บทวา    อิทฺธิปาโท    คือ 
ผัสสะ   เวทนา ฯลฯ   ปคคาหะ - การประคองไว   อวิกเขปะ - ความ 
ไมฟุงซานของผูเปนอยางนั้น.  เพราะฉะนั้น   ในบทน้ีวา   เสสจิตฺต- 
เจตสิกราสี  - หมวดแหงจิตเจตสิกที่เหลือ    พึงทราบวา    ทานทาํอิทธิ 
อยางหน่ึง ๆ  ในสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารเปนประธาน     แลวทํา  
คําท่ีเหลือกับดวยบทละสอง ๆ. 
          จริงอยู     ทานสงเคราะหขันธ  ๔      และธรรมมีผัสสะเปนตน  
ทั้งหมดเขาดวยกันอยางนี้.  โดยนัยนี ้  แมในบทที่เหลือ  พึงทราบความ 
ดังตอไปนี้.     สมาธิที่ไดเพราะทําวีริยะ    จิตตะ   วีมังสาใหเปนอธิบดี 
ทานกลาววา วีมังสาสมาธิ  เหมือนอยางสมาธิที่ไดเพราะทําฉันทะใหเปน 
อธิบดี  ทานกลาววา   ฉันทสมาธิ   ฉะนั้น. 
          ในอิทธิบาทหน่ึง ๆ  ธรรมอยางละ  ๓๓ๆ   คือ  มีฉันทะเปนตน  ม ี
วีริยะเปนตน  มีจิตตะเปนตน   มีวีมังสาเปนตน   ทานกลาววา   อิทธิบาง 
อิทธิบาทบางดวยประการฉะน้ี.  สวนขันธ  ๔ อยางสัมปยุตกัน  ที่เหลือ 
เปนอิทธิบาทอยางเดียว. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๘.      ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๒๑. 
๓. มีฉันทะเปนตน  ไดแกธรรม ๓  คือ  วีริยะ จิตตะ วีมังสา  เกิดรวมกับฉันทะ 
    ท่ีเปนประธาน  เรียกวา  ฉันทสมาธิ.  
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          อีกอยางหน่ึง    พึงทราบวา     เพราะธรรมอยางละ ๓ ๆ เหลาน้ี 
ยอมสําเร็จพรอมกับขันธ  ๔    อันสัมปยุตกัน.     เวนขันธ ๔ เหลาน้ัน 
เสีย   ยอมไมสําเร็จ.   ฉะนั้น   โดยปรยิายน้ัน   แมขันธ  ๔  ทั้งหมด   ก ็
ชื่อวา  อิทธิ  เพราะอรรถวาใหสําเร็จ.  ชื่อว   ปาทะ  เพราะอรรถวาเปน 
ที่ต้ัง.   
         สวนในบทน้ีวา   วรีิยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต - ประกอบ 
ดวยสมาธิยิ่งดวยวีริยะและสังขารเปนประธาน   มคีวามดังตอไปนี้.  วีริยะ 
และสังขารเปนประธาน   เปนอันเดียวกัน.    หากถามวา   เพราะเหตุไร 
ทานจึงกลาวไวเปนสองอยาง.  ตอบวา  ในท่ีนี้ทานมุงเอาวีริยะกอน  ดวย 
การแสดงความท่ีวีริยะเปนอธิบดี      เพ่ือแสดงความท่ีวิริยะน้ันแหละให 
สําเร็จกิจ ๔   อยาง   ทานจึงกลาวสังขารเปนประธาน. 
           อน่ึง   ในบทนี้    เพราะทานกลาวไวสองอยางนั่นแหละ   เปนอัน 
ทานกลาวธรรมอยางละ  ๓ ๆ.     สวนอาจารยบางพวกกลาววา     ชื่อวา 
อิทธิ   ยังไมสําเร็จ.     ชื่อวา   อิทธิบาท   สําเร็จแลว   เพราะทานกลาว 
ไวในวิภังควา๑  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี   ความปรารถนา  ความ 
ปรารถนาดวยดีซึ่งธรรมนั้น ๆ   ชื่อวา   อิทธ.ิ   แตในที่นี้    ทานตัดสินวา 
อิทธิก็ดี     อิทธิบาทก็ดี   สําเร็จแลวกําจัดเครื่องกําหนดไดแลว  ดวยบท 
๑. อภิ. วิผ. ๓๕/๕๒๑.  
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มีอาทิวา   อิทฺธิ   สมิทฺธ ิ  พึงทราบวา   ทานกลาวถงึธรรมโดยอาการ   
คือ   ความสําเร็จ.  
           บทวา   ภาเวติ - ยอมเจริญ  คือ   ยอมเสพ.   แมในบทนี้    การ 
เจริญอิทธิบาทเปนโลกิยะ     ดุจในสุตตันตภาชนีย๑       เพราะฉะนั้น 
พระโยคาวจรผูประสงคจะยังอิทธิบาทใหสมบูรณกอนเจริญอิทธิบาท  อัน 
เปนโลกิยะ  เปนผูเขาสมาบัติ ๘   ถึงความชํานาญบรรลุแลวในกสิณ ๘ 
มีปฐวีกสิณเปนตน    ฝกจิตโดยอาการ  ๑  เหลาน้ี    คือ   โดยอนุโลม 
กสิณ ๑    โดยปฏิโลมกสณิ ๑   โดยอนุโลมและปฏิโลมกสิณ  ๑,   โดย 
อนุโลมฌาน  ๑  โดยปฏิโลมฌาน ๑  โดยอนุโลมปฏิโลมฌาน  ๑,  โดย 
กาวไปสูฌาน ๑    โดยกาวไปสูกสิณ ๑     โดยกาวไปสูฌานและกสิณ ๑, 
โดยเคลื่อนไปสูองค  ๑   โดยเคลื่อนไปสูอารมณ     โดยเคลื่อนไปสู 
องคและอารมณ  ๑,     โดยกําหนดองค  ๑        โดยกําหนดอารมณ ๑ 
แลวจึงเขาฌานบอย ๆ   ดวยสามารถฉันทะ   วีริยะ   จิตตะ   วีมังสาเปน 
ประธาน.  อาจารยบางพวกปรารถนา    แมการกําหนดองคและอารมณ. 
ผูถึงพรอมดวยเหตุเบื้องตน     สะสมความชํานาญในเหตุเพียงฌาน   ๔ 
หมวด  ในกสิณท้ังหลายกระทํา   ยอมสมควร   เพราะเหตุนั้น    พระ- 
โยคาวจรเจริญอิทธิบาทสมาธินั้น ๆ      ยอมอธิฏฐานวีริยะ ๔  ประการ 
มีอาทิวา   เพ่ือมิใหเกิดอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิด  ใหเกิดข้ึน๒  ครั้น 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๑๘.       ๒. ภิ. วิ.  ๓๕/๕๐๙.  
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รูความเสื่อมและความเจริญของสมาธินั้นแลวยอมอธิฏฐานวีริยะไว 
เสมอ.    พระโยคาวจรน้ันอบรมจิตในอิทธิบาท ๔  อยางนี้แลวยอมยัง 
อิทธิวิธใหสําเร็จได.   
          บทวา  โส  ในบทมอีาทิวา โส อิเมสุ  จตูสุ  อทิฺธิปาเทสุ คือ 
ภิกษุผูเจริญอิทธิบาท ๔  นั้น.   
         บทวา   จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  จิตฺต  ปริภาเวติ -  ภิกษุยอมอบรม 
จิตในอิทธิบาท ๔  คือ ภิกษุทําอิทธิบาทอยางหน่ึงๆ   ในฉันทะท้ังหลาย 
บอย ๆ  แลว     ชื่อวาอบรมจิต     ในอิทธิบาทเหลานั้นดวยการเขาฌาน. 
อธิบายวา  ใหถือเอาการอบรมฉันทะเปนตน. 
           บทวา   ปริทเมติ - ยอมขมจิต   คือ   ทําจิตใหหมดพยศ.    บท 
กอนกลาวถึงเหตุของบทหลัง.   เพราะจิตท่ีอบรมแลว   ยอมเปนจิตท่ีขม 
ไดแลว. 
           บทวา   มุทุ   กโรติ - ทําใหเปนจิตออน   คือ   ทําจิตที่ขมไวได 
แลวอยางนั้นใหถึงความชํานาญ.    เพราะจิตเปนไปในอํานาจ   กลาววา 
มุทุ - ออน. 
           บทวา  กมฺมนิย - ควรแกการงาน คือ ทําใหเหมาะแกการงาน 
ใหสมควรแกการงาน.      เพราะจิตออนยอมควรแกการงาน   ดุจทองคํา 
ที่ขัดดีแลว.    แตในที่นี้    ไดแก   จิตควรแกการงาน  คือ  แสดงฤทธ์ิได.  
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          บทวา   โส  คือ   ภิกษุผูมีจิตอบรมแลวน้ัน.      ทานกลาวบทมี   
อาทิวา   กายมฺป   จิตฺเต   สโมทหติ -  ยอมต้ังกายไวในจิตบาง    เพ่ือ 
แสดงวิธีโยคะ  เพ่ือความสําเร็จแหงการทองเที่ยวไปของจิตตามสบายใน 
เวลาทาอิทธิ.  
         ในบทเหลาน้ันบทวา   กายมฺป   จิตฺเต  สโมทหติ - ยอมต้ัง 
กายไวในจิตบาง   ความวา   ยอมต้ัง   คือ   ใหเขาไปยกกรชกายไวในจิต 
มีฌานเปนบาทบาง.  อธิบายวา  ทํากายใหเปนไปตามจิต.  กระทําอยางนี้ 
ยอมมีเพื่ออุปการะแกการไปดวยกายอันไมปรากฏ. 
          บทวา   จิตฺตมฺป   กาเย  สโมทหติ - ยอมต้ังจิตไวในกายบาง 
ความวา  ยอม    คือ  ยกจิตมีฌานเปนบาทในกรชกายของตน   อธิบาย 
วา   ทําจิตใหเปนไปตามกายบาง.      การทําอยางนี้ยอมมีเพ่ืออุปการะแก 
การไปดวยกายอันปรากฏ.    ปาฐะวา   สมาทหติ  บาง.    ความวา   ให 
ต้ังไว. 
          บทวา   กายวเสน   จิตฺต   ปริณาเมติ  -  ยอมนอมจิตไปดวย 
สามารถแหงกายบาง   ความวา   ถือจิตมีฌานเปนบาทยกข้ึนในกรชกาย. 
ทําใหเปนไปตามกาย.   บทนี้เปนไวพจนของการต้ังจิตไวในกาย. 
          บทวา   จิตฺตวเสน   กาย   ปริณาเมติ -  ยอมนอมกายไปดวย 
อํานาจของจิตบาง     ความวา    ยึดกรชกายแลวยกไวในจิตท่ีมีฌานเปน 
บาท   ทําใหเปนไปตามจิต.   บทนี้เปนไวพจนของการต้ังกายไวในจิต.  
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            บทวา   อธฏิาติ - ยอมอธิฏฐาน  คือ  อธฏิฐานวา   ขอจงเปน 
อยางนี้เถิด.  ทานกลาวถึงการนอมไปเพ่ือไขอรรถแหงความต้ังไว.   ทาน 
กลาวถึงอธิฏฐานเพื่อไขอรรถแหงความนอมไป.   เพราะบทวา   สโมท-   
หติ   เปนบทต้ัง.   บทวา   ปริณาเมติ   อธิฏาติ - เปนบทขยายอรรถ 
ของบทวา    สโมทหติ  นัน้.   ฉะน้ัน    ดวยสามารถแหงบทท้ังสองน้ัน  
ทานจึงกลาววา  ปริณาเมตฺวา - นอมไปแลว  อธฏิหิตฺวา   อธิฏฐาน 
แลว.  ไมกลาววา   สโมทหิตฺวา  - ต้ังไวแลว. 
            บทวา   สขุสฺจ   ลหุสสฺฺจ   กาเย   โอกฺกมิตฺวา 
วิหรติ - ยอมหนวงสุขสัญญา      และลหุสัญญาลงในกายอยู    ความวา 
ยอมหนวงสุขสัญญาอันเกิดรวมกับจตุตถฌาน     และลหุสัญญาใหเขาไป 
ในกรชกายอยู     แมกรชกายของภิกษุนั้นผูมีกายหนวงลงในสัญญาน้ัน 
ก็เปนกรชกายเบาดุจปุยนุน. 
 
            บทวา  โส  คือ  ภิกษุผูทําโยควิธีนั้น. 
 
            บทวา  ตถา ภาวิเตน  จิตฺเตน - มีจิตอันอบรมแลว  เปนตติยา-  
วิภัตติลงในลักษณะแหงอิตถัมภูต - ม ี หรือลงในอรรถแหงเหตุ - เพราะ. 
ความวา   มีจิตอันอบรมแลว   คือ   เปนเหตุ.     บทวา   ปริสุทฺเธน - 
บริสุทธิ์    คือ   ชื่อวาความบริสุทธิ์แหงสติในอุเบกขา.      ชื่อวาผองแผว 
เพราะบริสุทธ์ินั่นเอง.   อธิบายวาจิตประภัสสร -  ผองใส.  
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            บทวา  อิทฺธิวิธาณาย - เพ่ืออิทธิวิธญาณ   คือ  ในสวนแหง   
อิทธิ.  หรือ  เพ่ือตองการญาณในการกําหนดอิทธิ. 
            บทวา  จิตฺต   อภนิีหรติ  - ยอมโนนจิตไป  คือ  ภิกษุนัน้เมื่อ 
จิตน้ันมีอภิญญาเปนบาทเกิดแลวดวยสามารถประการดังกลาวแลว  ยอม 
โนมบริกรรมจิตไปเพ่ือบรรลุอิทธิวิธญาณ.     นาํออกจากอารมณกสิณ 
แลวสงไปมุงอิทธิวิธ.  
 
            บทวา  อภินินฺนาเมติ - ยอมนอมไป คือ ทําการโนมไปสูอิทธิ 
ที่ควรบรรลุใหโอนไปสูอิทธิ. 
            บทวา  โส   คือ   ภิกษุผูทําจิตใหมีอภินิหารอยางนี้. 
            บทวา   อเนกวิหติ -  หลายอยาง คือ หลายอยางมีประการตาง ๆ. 
            บทวา  อิทฺธิวิธ  -  แสดงฤทธิ์ได  คือ   สวนแหงฤทธิ์    หรือ 
กําหนดฤทธ์ิ.               
 
             บทวา   ปจฺจนุโภติ  คือ  ยอมเสวยผล.   อธิบายวา   ยอมสัมผัส 
ทําใหแจง   คือ  บรรลุ.   บัดนี้พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงความท่ีภิกษุ 
นั้นแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง   จึงกลาวบทมีอาทิวา   เอโกป   หุตฺวา. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา   เอโกป    หุตฺวา -  คือ   แมเปนคนเดียว 
ความวา  ตามปกติกอนแสดงฤทธ์ิเปนคนเดียว.  
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           บทวา   พหุธา    โหติ - เปนหลายคน   คือ   ประสงคจะเดิน   
จงกรมในสํานักของภิกษุมากก็ดี    ประสงคจะสาธยายก็ดี    ประสงคจะ 
ถามปญหาก็ดี    เปนรอยก็ได  เปนพันก็ได.    ถามวา   เปนอยางนั้นได 
อยางไร  ?   ตอบวา    หากภิกษุนั้นยังธรรมอันเปนบทมูลของบาทแหงภูมิ 
ของฤทธ์ิใหสมบูรณ    แลวเขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา   ครั้นออก  
แลวปรารถนาเปนรอยก็ทําบริกรรมวา.     ขอเราจงเปนรอย     ขอเราจง 
เปนรอยแลวเขาฌานอันเปนบาท  ครัน้ออกแลวอธิฏฐาน      พรอมกับ 
อธิฏฐานน่ันแหละจะเปนรอยได.    แมในพันเปนตน   ก็มีนยันี้เหมือน 
กัน.   หากวาไมปรารถนาอยางน้ันควรทําบริกรรม  อีกแลวเขาครั้งท่ีสอง 
ครั้นออกแลวจึงอธิฏฐาน. 
           ในอรรถกถาสังยุตทานกลาววา   ควรเขา  ๑  ครั้ง ๒ ครั้ง   ใน 
การเขาน้ันจิตมีฌานเปนบาท   มีนิมิตเปนอารมณ.   จิตบริกรรม  มีรอย 
หรือมีพันเปนอารมณ.    จิตเหลาน้ันแหละดวยสามารถแหงวรรณะ   ม ิ
ใชดวยสามารถแหงบัญญติั.  แมจิตอธิฏฐาน มีรอยหรือมีพันเปนอารมณ 
ก็อยางนั้นเหมือนกัน.   จิตน้ันมีอารมณเดียวเทาน้ันเปนรูปาวจรจตุตถ- 
ฌาน   ยอมเกิดข้ึนในลําดับโคตรภู  ดุจอัปปนาจิตครั้งแรก. 
          ในบทวา  พหุธา  โหติ  นั้น  ผูมีนิรมิตไดมากยอมเปนเชนเดียว 
กันกับผูมีฤทธ์ิ    เพราะนิรมิตไมกําหนดไว.  ยอมทําส่ิงท่ีผูมีฤทธิ์ทําไดใน 
การยืน  การนั่งเปนตน  หรือในการพูด   การน่ิงเปนตน.   หากประสงค  
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จะทํารูปนิรมิตชนิดตาง ๆ  ทําบางพวกในปฐมวัย.  บางพวกในมัชฌิมวัย. 
บางพวกในปจฉิมวัย.       ทําบางพวกใหมีผมยาว     โกนผมไดครึ่งหนึ่ง  
มีผมดอกเลา        มีจีวรสแีดงครึ่งหนึ่ง       สีขาวครึ่งหนึ่ง   สวดบทภาณ   
แสดงธรรมกถา  สวดสรภัญญะ    ถามปญหา  แกปญหา  ยอมจีวร  ตมจีวร 
เย็บและซักจีวร   เปนตน    ก็เหมือนกัน    หรือประสงคจะทํานานัปการ 
อยางอ่ืน.   ครั้นออกจากฌานอันเปนบาท    ดวยเหตุนั้นแลวทําบริกรรม  
โดยนัยมีอาทิวา  ภิกษุประมาณเทาน้ีจงเปนปฐมวัย     แลวเขาสมาบัติอีก 
ครั้นออกแลวพึงอธิฏฐานพรอมกับจิตอธิฏฐาน       ภิกษุยอมเปนไปตาม 
ที่ตนอธิฏฐานดวยประการฉะน้ี. 
 
           ในบทมีอาทิวา   พหุธาป   หตฺุวา  เอโก  โหติ  -  หลายคนเปน 
คนเดียวก็ได   ก็มีนัยนี้.   แตมีความตางกันดังตอไปนี้    จริงอยู   ภิกษุนี้  
ครั้นนิรมิตรปูเปนอันมากอยางนี้แลวคิดตอไปวา   เราจักเดินจงกรมแตผู 
เดียวเทาน้ัน.   เราจักทําการสาธยาย.    เราจักถามปญหาดังน้ีก็ดี   คิดวา 
วิหารน้ีมีภิกษุนอย.  หากภิกษุบางพวกจักมา.   ภิกษุประมาณเทาน้ีเหลาน้ี 
จักอยูที่ไหน.      จักรูจักเราวานี้อานุภาพของพระเถระแนนอนก็ดี      จึง 
ปรารถนาวา  ขอเราจงเปนผูเดียวในระหวาง  เพราะเปนผูปรารถนานอย 
เขาฌานเปนบาท   ครั้นออกแลวจึงทําบริกรรมวา     ขอเราจงเปนผูเดียว 
แลวเขาฌานอีก   ครั้นออกแลวพึงอธิฏฐานวา    ขอเราจงเปนผูเดียวเถิด. 
ภิกษุนั้นก็จะเปนรูปเดียวพรอมกับจิตอธิฏฐานน่ันเอง.   เม่ือไมทําอยางนี้  
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ยอมเปนรูปเดียวดวยตนเองเทาน้ันดวยสามารถกาลตามท่ีกําหนดไว. 
 
           บทวา   อาวิภาว   คือ   ทําใหปรากฏ.    
           บทวา   ติโรภาว  - ทําใหปกปดก็ได.  พึงเชื่อมดวยบทกอนวา 
อาวิภาว   ปจฺจนุโภติ.   ติโรภาว  ปจฺจนุโภติ - แสดงใหปรากฏก็ได. 
แสดงใหหายไปก็ดี.  ในบทน้ีผูมีฤทธิ์ประสงคจะทําใหปรากฏ.    ยอมทํา 
ความมืดใหสวางได.  หรือทําท่ีปกปดใหเปดเผยได.  หรือทําท่ีไมใชคลอง 
สายตา   ใหเปนคลองสายตา.   ถามวา  อยางไร  ?   ตอบวา  เหมือนอยาง 
วา   ภิกษุนี้แมอยูในที่กําบัง    หรือแมอยูในที่ใกล     ก็ปรากฏไดฉันใด. 
ประสงคจะแสดงตน   หรอืผูอ่ืนใหปรากฏก็ฉันนั้น    ครั้นออกจากฌาน 
เปนบาทแลวคํานึงวา   ขอที่กําบัดนี้จงเปดเผย.   หรอืขอท่ีมิใชคลองจักษุ 
นี้จงเปนคลองจักษุเถิดดังนี้       แลวทําบริกรรมอธฏิฐานโดยนัยดังกลาว 
แลวน่ันแหละ.   พรอมกบัอธิฏฐานยอมเปนไปตามท่ีอธิฏฐาน.  ผูอ่ืนแม 
ยินอยูในที่ไกลก็เปนได.    ประสงคเห็นแมตนเองก็เห็นได.    ประสงค 
จะทําใหหายไป ?   ยอมทําแสงสวางใหมืดได   หรอืทําท่ีไมปกปดใหปกปด 
ได.   หรือทําท่ีเปนคลองจักษุ   มใิหเปนคลองจักษุได.   ถามวาอยางไร ? 
ตอบวาเหมือนอยางวา.   แมอยูในที่ปกปด   หรือแมยืนอยูในที่ใกลก็ไม 
ปรากฏฉันใด.    ภิกษุประสงคจะแสดงตน   หรือผูอ่ืนก็ฉันนั้น    ครั้น 
ออกจากฌานเปนบาทแลว   คํานึงวา   ขอที่ไมปกปดนี้จงปกปด.    หรือ  
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ขอที่เปนคลองจักษุนี้    จงมิใชคลอดจักษุ   แลวทําบริกรรมอธฏิฐานโดย 
นัยดังกลาวแลวน่ันแหละ.   พรอมกับอธิฏฐาน   ยอมเปนไปตามอธิฏฐาน 
ทีเดียว.   ผูอ่ืนแมยืนอยูใกลก็ไมปรากฏ.    แมประสงคจะไมเห็นตนเอง  
ก็ไมเห็น.     อีกอยางหนึ่ง   ปาฏิหาริยที่ปรากฏแมทั้งหมด  ชื่อวาทําให   
ปรากฏ.   ปาฏิหาริยที่ไมปรากฏ   ชื่อวาทําใหหายไป.  
             ในปาฏิหาริยทําใหปรากฏน้ัน   ฤทธิ์ก็ด ี ผูมีฤทธิ์ก็ดี   ยอมปรากฏ. 
พึงแสดงปาฏิหาริยที่ปรากฏน้ันดวยยมกปาฏิหาริย.     ในปาฏหิาริยที่ไม 
ปรากฏ   ฤทธ์ิเทาน้ันยอมปรากฏ  ผูมีฤทธิ์ไมปรากฏ.  พึงแสดงปาฏิหาริย 
ที่ไมปรากฏน้ัน   ดวยยมกสูตร   และดวยพรหมนิมันตนิกสูตร.๑ 

            บทวา    ติโรกุฑฺฑ - ภายนอกฝา.  คือ ฝาอ่ืน.   อธิบายวา   สวน 
อ่ืน.  ในภายนอกกําแพงภายนอกภูเขาก็มีนัยนี้.    บทวา   ภุฑฺโฑ   คือ 
ฝาเรือน.   บทวา  ปากาโร  คือ กําแพงลอมเรือนวิหารและบานเปนตน. 
บทวา  ปพฺพโต   คือ   ภูเขาดินหรือภูเขาหิน.   อสชฺชมาโน  คือ ไม 
ติดขัด.   บทวา  เสขฺยถาป   อากาเส   คือ  เหมือนไปในท่ีวาง. 
            อน่ึง   ผูประสงคจะไปอยางนี้  พึงเขาอากาสกสิณ  ครั้นออกแลว 
คํานึงถึงฝาก็ดี  กําแพงก็ดี   ภูเขาก็ดี   แลวทําบริกรรมอธิฏฐานวา    ของ 
จงเปนที่วางเถิด    ยอมเปนที่วางไดทีเดียว.    ผูประสงคจะลงไปเบื้องตํ่า 
 ๑. ม. มู. ๑๒/๕๕๒.  
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ก็ดี.   ประสงคข้ึนไปเบ้ืองบนก็ดี   ยอมเปนโพรง.    ผูประสงคจะทะลุไป 
ยอมเปนชอง    
            ภิกษุนั้นไปไดไมติดขัดในที่นั้น.   อน่ึง  หากวาภูเขาก็ดี  ตนไม 
ก็ดี  ข้ึนในระหวางภิกษุนั้นอธิฏฐานแลวไป.   การเขาฌานแลวอธิฏฐาน 
อีกไมผิดหรือ   ไมผิด.   เพราะการเขาฌานแลวอธิฏฐานอีกยอมเปนเชน 
กับการถือนิสัยในสํานักของพระอุปชฌาย.       เพราะภิกษุนี้อธิฏฐานวา 
ขอจงเปนที่วางเถิดดังน้ียอมเปนที่วางทันที.    ขอท่ีภูเขาก็ดี    ตนไมก็ดี 
จักข้ึนตามฤดูกาลในระหวางภิกษุนั้นดวยกําลังอธิฏฐานมีมากอน    มิใช 
ฐานะ.   แตการนิรมิตครั้งแรกยอมเปนกําลัง ในการที่ผูมีฤทธิ์อ่ืนนิรมิต 
แลว.   ผูมีฤทธ์ินอกน้ีควรไปเบื้องบนหรือเบ้ืองตํ่าของภิกษุนั้น. 
            ในบทน้ีวา   ปวิยาป    อุมมฺชฺุชนิมฺมุชฺช -  ผุดข้ึนดําลงใน 
แผนดินก็ไดมีความดังตอไปนี้. 
            บทวา   อมฺุมุชฺช - ผุดข้ึน  ไดแก   โผลข้ึน. 
            บทวา   นมิฺมุชฺช -  ดําลง  ไดแก   จมลง. 
            การผุดข้ึนและดําลง   ชื่อวา   อุมฺมุชฺชนมิฺมชฺุช. 
            อน่ึง    ภิกษุประสงคจะทําอยางนี้เขาอาโปกสิณ    ครั้นออกแลว 
กําหนดวา  ขอแผนดินในที่ประมาณเทาน้ี  จงเปนนํ้าเถิดแลวทําบริกรรม 
พึงอธิฏฐานโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ.       แผนดินยอมเปนน้ําในท่ี 
ตามท่ีกําหนดไวพรอมดวยการอธิฏฐาน.  
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            ภิกษุนั้นยอมทําการผุดข้ึนดําลงในแผนดินน้ันเหมือนในน้ํา.   มิ   
ใชเพียงการผุดข้ึนดําลงอยางเดียวเทาน้ัน     ยังทาํส่ิงปรารถนาจะทําก็ได 
เปนตน   การอาบ   การด่ืม   การลางหนา   และการลางของใช.     อน่ึง 
มิใชทําแตน้ําอยางเดียวเทาน้ัน   ยังนึกถึงส่ิงท่ีปรารถนาเปนตนวา   เนย 
ใส   น้ํามัน    น้ําผ้ึง  และน้ําออยวา   ขอสิ่งน้ี ๆ จงเปนสิ่งประมาณเทาน้ี  
เถิดดังน้ีแลวทําบริกรรมอธิฏฐาน    ยอมเปนไปตามอธิฏฐานได.     เมื่อ 
ยกข้ึนใสภาชนะ  เนยใสก็เปนเนยใสนั่นเอง.   น้ํามันเปนตนก็เปนน้ํา- 
มัน     น้ําก็เปนน้ํา.    ภิกษุนั้นประสงคจะใหเปยกในน้ําน้ัน   กเ็ปยก.  
ประสงคจะไมใหเปยก   ก็ไมเปยก. 
            อน่ึง   แผนดินนั้นเปนน้ําแกภิกษุนั้น.      เปนแผนดินแกชนที ่
เหลือ.   บนแผนดินนั้นมนุษยยังเดินไปได.   ขับยานเปนตนได.  แม 
กสิกรรมเปนตน     กย็ังทํากันไดเชนเดิม.       หากภิกษุนี้ปรารถนาวา 
แผนดินจงเปนนาแกชนเหลาน้ันเถิด.    ก็ยอมเปนทีเดียว.     ครั้นลวง 
เลยกาลที่กําหนดไว       ที่ที่กําหนดไวที่เหลือเวนน้ําในหมอและในพระ 
เปนตน   ตามปกติก็ยอมเปนแผนดินได. 
            ในบทน้ีวา  อุทเกป   อภิชฺชมาเน   คจฺฉติ - เดินไปบนนํ้าไม 
แยกก็ได  มีอธิบายดังตอไปนี้.    ทานกลาวน้ําท่ีเหยียบแลวจมวา  ภิช-ฺ 
ชมาน  คือ น้าํแยก.   น้ําตรงกันขามไมแยก.  ภิกษุประสงคจะไปอยางนี้  
เขาปฐวีกสิณ     ครั้นออกแลวกําหนดวา      ขอน้ําจงเปนแผนดินในที่  
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ประมาณเทานี้เถิดแลวทําบริกรรม        พึงอธิฏฐานโดยนัยดังกลาวแลว 
นั้นแหละ.   น้ํายอมเปนแผนดินในที่ตามท่ีกําหนดพรอมดวยอธิฏฐาน. 
            ภิกษุนั้นเดินไปบนน้ําน้ันดุจเดินไปบนแผนดิน.     มิใชเดินไป 
อยางเดียว.       ยังใหสําเร็จอิริยาบถที่ปรารถนาได.       มิใชทําใหเปน  
แผนดินไดอยางเดียวเทานั้น.    ยังนึกอธิฏฐานส่ิงท่ีปรารถนาเปนตนวา   
แกวมณี  ทองคํา  ภูเขาและตนไม  โดยนัยดังกลาวแลวไดอีกดวย.   ยอม 
เปนไปตามที่อธิฏฐานน่ันแหละ.      น้ําน้ันยอมเปนแผนดินแกภิกษุนั้น 
เทาน้ัน.       ยอมเปนน้ําแกชนที่เหลือ.   ปลาและเตา และกาน้ําเปนตน 
ยอมเที่ยวไปไดตามความพอใจ.     หากวาภิกษุนี้ปรารถนาจะทําแผนดิน 
นั้นแกมนุษยทั้งหลายอ่ืน  ก็ยอมทําได.   แตยอมเปนน้ําโดยลวงเลยกาล 
ตามท่ีกําหนดไว. 
 
            บทวา อากาเสป ปลฺลงฺเกน  จงฺกมติ -  เหาะไปในอากาศก็ได 
คือ  ไปโดยนั่งขัดสมาธิโดยรอบบนอากาศก็ได. 
 
             บทวา  ปกฺขี  สกุโณ  คือ นกมปีก   มิใชนกท่ีมีปกไมสมบูรณ 
หรือนกปกหัก.        เพราะวานกเชนนั้นไมสามารถบินไปบนอากาศได.  
ภิกษุผูประสงคจะไปในอากาศอยางนี้เขาปฐวีกสิณ  ครั้นออกแลว  จาก 
ปรารถนาจะน่ังไป.  ควรกําหนดท่ีขนาดบัลลังกทําบริกรรมแลวอธิฏฐาน 
โดยนัยดังกลาวแลว.  
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             หากประสงคจะนอนไป.  ควรกําเนิดขนนาดเตียง.   หากประสงค 
จะเดินไป.    ควรกําหนดระยะทาง.     ครั้นกําหนดท่ีตามสมควรอยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ี   แลวควรอธิฏฐานวา     ขออากาศจงเปนแผนดินโดย 
นัยดังกลาวแลวน่ันแหละ.     อากาศก็จะเปนแผนดินพรอมกับอธิฏฐาน 
นั่นเอง.   
          อน่ึง   ภิกษุประสงคจะไปในอากาศควรไจทิพจักษุดวย.   เพราะ 
เหตุไร ?   เพราะในระหวางยอมมีภูเขาและตนไมเปนตน   อันเกิดตาม 
ฤดูกาล.    หรือนาคและครุฑเปนตน    หวงหาม   ทรายไว.   เพ่ือจะไดเห็น 
พึงเหลาน้ัน.   ก็ครั้นเห็นสิ่งเหลาน้ันแลวควรทําอยางไร  ?   ควรเขาฌาน 
เปนบาท    ครั้นออกแลวทําบริกรรมวา   ขอจงเปนอากาศเถิดแลวอธิฏ- 
ฐาน. 
           อีกอยางหนึ่ง   แมเพื่อจะลงในท่ีวางก็ควรไดทิพจักษุนี้.   เพราะ 
หากวาภิกษุนี้ลงที่ทาอาบนํ้า   หรือท่ีประตูบานอันมิใชที่วาง.   จะปรากฏ 
แกมหาชน.   เพราะฉะนั้น   มองดูดวยทิพจักษุแลวเวนที่ไมวาง   ลงใน 
ที่วางดวยประการฉะน้ี. 
         ในบทน้ีวา  อิเมป  จนฺทิมสุริเย  เอวมหิทฺธิเก  เอว  มหา- 
นุภาเว  -  ลบูคลําพระจันทร   พระอาทิตยแมเหลาน้ี    ซึ่งมีฤทธ์ิมาก   ม ี
อานุภาพมาก   พึงทราบความดังตอไปน้ี.    พึงทราบความมีฤทธิ์มากของ 
พระจันทรพระอาทิตย   ดวยการโคจรตลอดหมื่นสองพันโยชน   ความ  
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มีอานุภาพมากดวยการทําแสงสวางในขณะเดียวกัน ๓ ทวีป.      หรือมี 
ฤทธิ์มากดวยการโคจรไปเบื้องบนและแผแสงสวางไป  ดวยอาการอยางน้ี. 
มีอานุภาพมากดวยความมีฤทธิ์มากน้ันนั่นเอง.   
            บทวา  ปรามสติ  คือ   ลูบหรือสัมผัสในสวนหนึ่ง, 
            บทวา   ปรมิชฺชติ   คือ   คลําดุจคลําพ้ืนกระจกโดยรอบ. 
 
            อน่ึง   ฤทธิ์ของภิกษุนั้น     นีย้อมสําเร็จดวยสามารถแหงฌานมี 
อภิญญาเปนบาท. ในฤทธ์ินี้ไมนิยมกสิณสมาบัติ.  ผิวา ภิกษุนี้ปรารถนา  
จะไปลูบ.  กไ็ปลูบได.  หากปรารถนาเพ่ือจะนั่งหรือนอนลูบที่พระจันทร 
พระอาทิตยนี้.     ก็อธิฏฐานวา   ขอพระจันทรพระอาทิตยจงมีที่บวงมือ 
เถิด.   ดวยกําลังอธิฏฐานภิกษุจะลูบพระจันทรพระอาทิตย  ซึ่งมาปรากฏ 
ที่บวงมือ   ดจุผลตาลหลุดจากข้ัวฉะน้ัน.   หรือเอ้ือมมือไปลูบได. 
 
            อน่ึง  เมื่อภิกษุเอ้ือมมือไปอุปาทินนกะ   หรือวา   อนุปาทินนกะ 
เอ้ือมไป.   อนุปาทินนกะเอ้ือมไป   เพราะอาศัยอุปาทินนกะ.     ภิกษุทํา 
อยางนี้มิใชลูบพระจันทรพระอาทิตยไดอยางเดียว.  หากปรารถนาทําให 
เปนที่เช็ดเทาก็ต้ังไวที่เทา.  ทําต่ังนั่งก็ได.  ทําเตียงนอนก็ได.   ทําหมอน 
หนุนก็ได.     แมจะมีอยางอ่ืนอีกก็เหมือนมีอยางเดียว.   เพราะเม่ือภิกษุ 
แสนรูปทําอยางนี้     ฤทธ์ิของภิกษุเหลาน้ันยอมสําเร็จอยางนั้น   แกรูป 
หน่ึง ๆ เทาน้ัน.      การโคจรการทําแสงสวางของพระจันทรพระอาทิตย  
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ยอมมีเปนปกติ.      เหมือนอยางวามณฑลพระจันทรยอมปรากฏที่ถาด 
ทั้งหมดอันเต็มดวยนํ้าต้ังพันถาด.       การโคจรและการทําแสงสวางของ 
พระจันทรก็มีเปนปกติฉันใด.   ปาฏหิาริยนี้ก็อุปมาฉันนั้น.  
            บทวา   ยาว  พฺรหฺมโลกาป   กาเยน  วส  วตฺเตตฺ  - ใชอํานาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได   ความวา  ทําพรหมโลกใหเปนที่กําหนด  
แลวทําอภิญญาหลายอยางในระหวางน้ีใชอํานาจ    คือ   ความเปนอิสระ 
ทางกายของตน.  สวนความพิสดารในนิทเทสน้ี    จักมีแจงในอิทธิกถา  
ดวยประการฉะน้ี. 
                          จบ  อรรถกถาอิทธิวิธญาณนิทเทส 
 
 
                                 โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส  
            [๒๕๔]  ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยาง  หรือ 
อยางเดียว   ดวยสามารถการแผวิตกไป  เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณอยางไร ? 
            ภิกษุในศาสนานี้    เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย 
ฉันทะและสังขารอันเปนประธาน. . .ภิกษุนั้นยอมอบรมขมจิต    ทําจิต 
ใหออน   ควรแกการงาน    ในอิทธิบาท ๔ ประการน้ี    ครั้นแลวยอม  
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มนสิการถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียงท้ังหลาย    แมในท่ีไกล  แมในที่ใกล   
แมเปนเสียงหยาบ    แมเปนเสียงละเอียด     แมเปนเสียงละเอียดยิ่งนัก 
ยอมมนสิการถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียงท้ังหลายในทิศตะวันออก    ใน 
ทิศตะวันตก  ในที่เหนือ   ในทิศใต   แมในทิศอาคเนย    แมในทิศ- 
พายัพ   แมในทิศอีสาน   แมในทิศหรดี    แมในทิศเบ้ืองตํ่า   แมในทิศ 
เบื้องบน  ภิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแลวอยางนั้น  บรสิุทธิ์   ผองแผว  ยอม  
โนมนอมจิตไปเพ่ือญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ    เธอยอมฟงเสียงไดทั้ง 
๒  อยาง   คือ   ทั้งเสียงทิพยและเสียงมนุษย    ทั้งในท่ีไกลและในท่ีใกล 
ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย. 
            ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น     ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในการกําหนดเสียง  
เปนนิมิตหลายอยาง   หรืออยางเดียว  ดวยสามารถการแผวิตกไป   เปน 
โสตธาตุวิสุทธิญาณ. 
 
 
                         ๕๑. อรรถกถาโสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส 
            [๒๕๔]  พึงทราบวินิจฉัยในโสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส  ดังตอไปนี้ 
นี้.  ทานกลาวบทมีอาทิวา  ทูเรป  สทฺทาน - แหงเสียงทั้งหลาย  แมในที ่ 
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ไกล  เพ่ือชี้แจงถึงอุบายของภิกษุผูเปนอาทิกรรมิก -  ผูทํากรรมครั้งแรก 
ประสงคจะยังทิพโสตใหเกิด. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา  ทูเรป   สทฺทาน   สทฺทนิมิตฺต -  เสียง 
เปนนิมิตแหงเสียงทั้งหลาย   แมในทีไ่กล  คือ  เสยีงในระหวางแหงเสียง   
ทั้งหลายในท่ีไกล.   จริงอยู  เสียงนั่นแหละ   เปนสัททนิมิตดวยสามารถ 
ทําเปนนิมิต.   แมเมื่อทานกลาววา ทูเร ก็ไดแกในท่ีเปนคลองแหงเสียง 
ตามปกตินั่นเอง.  
            บทวา  โอฬาริกาน  คือ  เสียงหยาบ.  บทวา  สุขมุาน  คือ 
เสียงละเอียด. 
            บทวา  สณฺหสณหฺาน  คือ  เสียงละเอียดยิ่ง.   ดวยบทน้ีเปน 
อันทานกลาวถึงเสียงละเอียดยิ่ง.       ภิกษุผูเพงเปนอาทิกรรมิกประสงค 
จะยังญาณน้ีใหเกิด    เขาฌานอันมีอภิญญาเปนบาท  ครั้นออกแลวมีจิต 
เปนบริกรรมสมาธิ      กอนอ่ืนควรคํานึงถึงเสียงหยาบของสีหะเปนตน 
ในที่ไกลเปนคลองแหงหูตามปกติ.  ควรคํานึงถึงเสียงละเอียดยิ่งโดยตาม 
ลําดับ    ต้ังแตเสียงหยาบทั้งปวงอยางนี้   คือ  เสียงระฆังในวัด   เสียงกลอง 
เสียงสังข    เสียงสาธยายของสามเณร   และภิกษุหนุมผูสาธยาย   ดวย 
กําลังท้ังหมด    เสียงมีอาทิวา... อะไรพระคุณเจา.     อะไรอาวุโส.     ของ 
ภิกษุผูกลาวกถาตามปกติ   เสียงนก   เสียงลม   เสียงเทา   เสียงน้ําเดือด  
ดังจิจิ   เสียงใบตาลแหงเพราะแดด   เสียงมดดํามดแดงเปนตน.  
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          อน่ึง   ภิกษุกระทําอยูอยางนี้ควรมนสิการถึงสัททนิมิตในทิศ  ๑๐ 
มีทิศตะวันออกเปนตน  ทิศหน่ึง ๆ โดยลําดับ.   ตามนัยดังไดกลาวแลว. 
อันภิกษุผูมนสิการ   ควรมนสิการดวยจิตเปนไปในมโนทวาร   ดวยการ 
เง่ียหูตามปกติ    ในเสียงที่หูไดยินตามปกติ.    เสยีงเหลาน้ันยอมปรากฏ 
แกภิกษุผูมีจิตปกติ.        แตปรากฏอยางยิ่งแกภิกษุผูมีจิตบริกรรมสมาธิ. 
เมื่อภิกษุมนสิการสัททนิมิตอยูอยางนี้   มโนทวาราวัชชนะยอมเกิดเพราะ    
ทําอารมณอยางใดอยางหนึ่งในเสียงเหลาน้ันวา  บัดนี้ทิพโสตธาตุจักเกิด. 
เมื่อมโนทวาราวัชชนะนั้นดับแลวชวนจิต  ๔  หรอื ๕ ดวง  ยอมแลนไป. 
กามาวจรจิตอันมีชื่อวา   บริกรรม  อุปจาร  อนุโลม   โคตรภู ๓ หรือ ๔ 
ดวง   ยอมแลนไป.     อัปปนาจิตท่ี  ๔  ที ่ ๕  อันเปนไปในจตุตถฌานอัน 
เปนรูปาวจร   ยอมแลนไป. 
         ญาณอันเกิดข้ึนดวยอัปปนาจิตน้ัน        ชื่อวาทิพโสตธาตุญาณ. 
ภิกษุทําญาณนั้นใหมีกําลังกําหนดเพียงองคุลีหน่ึงวา    ในระหวางน้ีเรา 
จะฟงเสียง   แลวพึงเจริญ.     แตนั้นพึงเจริญตราบเทาถึงจักรวาลดวย 
สามารถมีอาทิ ๒ องคุลี  ๔  องคุลี  ๘  องคุลี  คืบ ศอก  ภายในหอง   น้ํา 
มุข  บริเวณปราสาท  สังฆาราม  โคจรคามและชนบท  หรือกาํหนดแลว ๆ 
พึงเจริญใหยิ่งไปกวาน้ัน.   ภิกษุนั้นบรรลุอภิญญาอยางน้ี   แมไมเขาฌาน 
อันเปนบาทอีก    ยอมไดยินเสียงที่ไปในภายในของโอกาสท่ีถูกตองดวย 
อารมณแหงฌานเปนบาท   ดวยอภิญญาญาณ.   เมื่อไดยินอยางนี้หากวา  
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ไดมีโกลาหลเปนอันเดียวกันดวยเสียงสังข   กลองและบัณเฑาะวเปนตน 
ตลอดถึงพรหมโลก.     เพราะความเปนผูใครเพ่ือใหกําหนดเฉพาะอยาง  
เดียว   ยอมสามารถใหกําหนดวา   นี้เสียงสังข.   นีเ้สียงกลอง.    เมื่อได 
ยินเสียงมีประโยชนดวยอภิญญาญาณ  ภิกษุยอมรูอรรถดวยกามาวจรจิต 
ในภายหลัง.   ทิพโสตยอมเกิดแกภิกษุผูมีหูเปนปกติ.    มิไดเกิดแกภิกษุ   
หูหนวก.   อาจารยพวกหน่ึงกลาววา  ในภายหลังเมื่อหูปกติ  แมเสื่อมไป 
ทิพโสตก็ไมเสื่อมไปดวยดังน้ี.  
          ในบทน้ีวา  โส   ทิพฺพาย   โสตธาตุยา - โสตธาตุอันเปนทิพย 
มีความดังตอไปนี้ .   ชื่อวา   ทิพย   เพราะเชนกับทิพย.   ปสาทโสตธาตุ 
เปนทิพยสามารถรับอารมณแมในท่ีใกล     เพราะพนจากอุปกิเลส    ไม 
พัวพันดวยดี  เสมหะและเลือดเปนตน     เพราะเทวดาท้ังหลายเกิดดวย 
กรรมอันสุจริต.     ญาณโสตธาตุก็เชนกัน.     เกิดดวยกําลังแหงการเจริญ 
ความเพียรของภิกษุนี้      เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวาทิพย   เพราะเปนเชน 
กับทิพย. 
             อีกอยางหนึ่ง    ชือ่วาทิพย   เพราะไดดวยสามารถแหงทิพวิหาร- 
ธรรม.  และเพราะอาศัยทิพวิหารธรรมดวยตน.   ชือ่วาโสตธาตุ  เพราะ 
อรรถวาฟง   และเพราะอรรถวาไมมีชวีะ.   อนึ่ง   เปนดุจโสตธาตุดวยทํา 
กิจของโสตธาตุ   เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวาโสตธาตุ.      ดวยโสตธาตุอัน 
เปนทิพยนั้น.  
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          บทวา  วิสุทฺธาย   คือ  บริสุทธิ์ไมมีอุปกิเลส. 
          บทวา อติกฺกนฺตมานุสิกาย  - ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวง 
โสตของมนุษย  คือ ดวยทิพโสตอันลวงอุปจารของมนุษยกาวลวง  มังส- 
โสตธาตุของมนุษยดวยการฟงเสียง.    
           บทวา   อุโภ   สทฺเท   สณุาติ  คือ  ฟงเสียงสองอยาง.   เสียง 
สองอยาง  คือ อะไร ? คือ ทั้งเสียงทิพย  และเสียงมนุษย.   ทานอธิบาย 
วา เสียงของเทวดา  และของมนุษย.  ดวยบทน้ีพึงทราบการถือเอาที่อยู. 
           บทวา   เย  ทูเร  สนฺติเก   จ - ทั้งในท่ีไกลและในที่ใกล  ทาน 
อธิบายวา   ยอมไดยินเสียงในท่ีใกล        แมในจักรวาลอ่ืน   และในท่ี 
ใกลโดยที่สดุ   แมเสียงสัตวที่อยูในกายของตน.   ดวยบทน้ีพึงทราบการ 
ถือเอาไมมีที่อยู  ดวยประการฉะน้ี. 
                     จบ  อรรถกถาโสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส 
 
 
                                   เจโตปริยญาณนิทเทส 
           [๒๕๕]   ปญญาในการกําหนดจริยา   คือ  วิญญาณหลายอยาง 
หรืออยางเดียว   ดวยความแผไปแหงจิต  ๓ ประเภท    และดวยสามารถ 
ความผองใสแหงอินทรียทั้งหลาย   เปนเจโตปริยญาณอยางไร ?  
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            ภิกษุในศาสนานี้    เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย 
ฉันทะ   และสังขารอันเปนประธาน . . . ครั้นแลวยอมรูอยางนี้วา  รูปนี ้
เกิดข้ึนดวยโสมนัสสินทรีย  รูปนี้เกิดข้ึนดวยโทมนัสสินทรีย  รูปนี้เกิด  
ข้ึนดวยอุเบกขินทรีย    ภิกษุนั้นมีจิตอ่ืนอบรมแลวอยางนั้น    บริสุทธิ์     
ผองแผว   ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ    เธอยอมกําหนดรูใจ 
ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจของตน คือ จิตมีราคะก็รูวา   จิตมีราคะ  
หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา   จิตปราศจากราคะ   จิตมีโทสะก็รูวา  จิตมี 
โทสะ   หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา  จิตปราศจากโทสะ   จิตมีโมหะก็รู 
วา  จิตมีโมหะ   หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา   จิตปราศจากโมหะ   จิต 
หดหูก็รูวา  จิตหดหู  หรือจิตฟุงซานก็รูวา  จิตฟุงซาน  จิตเปนมหรคต 
ก็รูวา   จิตเปนมหรคต   หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา  จิตไมเปนมหรคต 
จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวา  จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา   หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รู 
วา    จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  จิตเปนสมาธิก็รูวา  จิตเปนสมาธิ   หรือจิตไม 
เปนสมาธิก็รูวา   จิตไมเปนสมาธิ  จิตหลุดพนก็รูวา   จิตหลุดพน   หรือ 
จิตไมหลุดพนก็รูวา  จิตไมหลุดพน  จิตนอมไปก็รูวา จิตนอมไป  หรือ 
จิตไมนอมไปก็รูวา  จิตไมนอมไป. 
           ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปญญาในการกําหนดจริยา 
วิญญาณหลายอยาง  หรืออยางเดียว  ดวยความแผไปแหงจิต ๓ ประเภท  
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และดวยสามารถความผองใสแหงอินทรียทั้งหลาย   เปนเจโตปริยญาณ. 
 
                           ๕๒.  อรรถกถาเจโตปริยญาณนิทเทส   
            [๒๕๕]   พึงทราบวินิจฉัยในเจโตปริยญาณนิทเทส   ดงัตอไปนี้  
            บทวา   โส   เอว   ปชานาติ -  ภิกษุนั้นยอมรูอยางนี้   ความวา 
บัดนี้พระสารีบุตรเถระจะยกวิธีที่ควรกลาวข้ึนแสดง.  
             บทมีอาทิวา   อิท  รูป   โสมนสฺสินฺทฺริยสมุฏ ิต  -  รูปนี้เกิด 
ข้ึนดวยโสมนัสสินทรียเปนวิธีอันภิกษุผูเพง     เปนอาที่กรรมิกควรปฏ-ิ 
บัติอยางไร  ?    อันภิกษุผูเพงประสงคจะยังญาณนั้นใหเกิดข้ึน    ควรให 
ทิพจักษุญาณเกิดกอน.   เพราะเจโตปริยญาณน้ันยอมสําเร็จดวยสามารถ 
แหงทิพจักษุ.     ญาณนั้นเปนบริกรรมของทิพจักษุนั้น.     เพราะฉะนั้น 
ภิกษุนั้นเจริญอาโลกกสิณเห็นสีของโลหิตอันเปนไปอยู       เพราะอาศัย 
หทัยรูปของตนอ่ืนดวยทิพจักษุจึงควรแสวงหาจิต.      เพราะโลหิตน้ัน 
เมื่อกุศลโสนมนัสยังเปนไปอยู   ยอมมีสีแดงคลายสีของลูกไทรสุก.  เมื่อ 
อกุศลโสมนสัยังเปนไปอยู  โลหิตน้ันยอมมีสีขุนมัว.   เมื่อโทมนัสยังเปน 
อยู    ยอมมีสีดําขุนมัวเหมือนสีลูกหวาสุก.    เมื่อกศุลอุเบกขายังเปนไปอยู 
ยอมมีสีใสเหมือนนํ้ามันงา.   เมื่ออกุศลอุเบกขายังเปนไปอยู   โลหิตน้ัน 
ยอมขุนมัว.       เพราะฉะน้ัน    ภิกษุนัน้เห็นสีโลหิตหทัยของคนอ่ืนวา  
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รูปนี้เกิดข้ึนดวยโสมนัสสินทรีย.  รูปนี้เกิดข้ึนดวยโทมนัสสินทรีย  รูปนี ้
เกิดข้ึนดวยอุเบกขินทรียดังนี้   แลวแสวงหาจิตควรทําเจโตปริยญาณใหมี 
กําลัง.    เพราะเมื่อเจโตปริยญาณน้ันมีกําลังอยางนี้     ภิกษุยอมรูจิตอันมี  
ประเภทเปนกามาวจรเปนตน   แมทั้งหมดโดยลําดับ   กาวไปจากจิตสูจิต 
เวนการเห็นรูป  (สี)  ของหทัย.   แมในอรรถกถาทานก็กลาวไววา    
                  ถามวา   ผูประสงคจะรูจิตของผูอื่นในอรูปภพ 
            ยอมเห็นหทัยรูปของใคร  ?      ยอมแลดูความวิการ 
            แหงอันทรียของใคร  ?   ตอบวาไมแลดูของใคร  ๆ 
            นี้เปนวิสัยของผูมีฤทธ์ิ   คือ ภิกษุคํานึงถึงจิตในที่ 
            ไหน ๆ   ยอมรูจิต   ๑๖  ประเภท.   ก็นี้เปนกถาดวย 
            อํานาจแหงการไมทําความยึดมั่น ๑ . 
            บทวา   ปรสตฺตาน - แหงสัตวอ่ืน คือ แหงสัตวที่เหลือเวนตน. 
            บทวา   ปรปุคฺคลาน   แหงบุคคลอ่ืน     แมบทนี้ก็มีความอยาง 
เดียวกับบทวา   ปรสตฺตาน   นี้        แตทานกลาวความตางกันดวยความ 
ไพเราะแหงเทศนา   และดวยพยัญชนะ   ดวยสามารถเวไนยสัตว. 
            บทวา   เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   ปชานาติ - กําหนดรูใจดวย 
ใจ  คือ  กําหนดรูใจของสัตวเหลาน้ัน    ดวยใจของตนโดยประการตาง ๆ 
๑. วิสุทธิมรรค  เลม ๒  หนา  ๒๔๗ - ๘.  
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ดวยอํานาจจิตมีราคะเปนตน. วา  ศัพท   ในบทมอีาทิวา  สราค  วา   เปน 
สมุจจยัตถะ  คือ  อรรถวารวบรวม.   
 
            ในบทน้ัน    จิตสหรคตดวยโลภะ  ๘  อยาง     ชื่อวาจิตมีราคะ. 
กุศลจิตและอัพยากตจิตเปนไปในภูมิ      ที่เหลือชือ่วาจิตปราศจากราคะ.  
 
            สวนจิต  ๔  ดวงเหลาน้ี   คือ  จิตที่สหรคตดวยโทมนัส  ๒  ดวง 
จิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ  ๒  ดวง   ไมสงเคราะหเขาในทุกะ 
นี้.    แตพระเถระบางพวกสงเคราะหจิตแมเหลาน้ี     ดวยบทวา   วีตราค 
-  ปราศจากราคะ. 
 
            สวนจิตสหรคตดวยโทมนัส  ๒  อยาง   ชือ่วาจิตมีโทสะ.  กุศลจิต 
และอัพยากตจิต   เปนไปในภูมิ  ๔  แมทั้งหมด    ชื่อวาจิตปราศจากโทสะ. 
อกุศลจิต  ๑๐  ที่เหลือไมสงเคราะหเขาในทุกะน้ี.   แตพระเถระบางพวก 
สงเคราะหอกุศลจิตแมเหลาน้ันดวยบทวา    วีตโทส - ปราศจากโทสะ. 
            แตในบทน้ีวา    สโมห    วีตโมห - จิตมีโมหะ    จิตปราศจาก 
โมหะ      สองบทน้ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ    ดวยสามารถเปน 
เอกเหตุกะของโมหะ  ชือ่วาจิตมีโมหะ.   อกุศลจิตแม  ๑๒  อยาง  พึงทราบ 
วา  ชื่อวาจิตมีโมหะ  เพราะโมหะเกิดในอกุศลทั้งหมด.   กุศลและอัพยากฤต 
ที่เหลือเปนจิตปราศจากโมหะ.  
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            สวนจิตท่ีเนื้อดวยถีนมิทธะเปนจิตหดหู      จิตท่ีเนื่องดวยอุท- 
ธัจจะเปนจิตฟุงซาน. 
            รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต   เปนจิตมหรคต.   จิตเปนไปในภูมิ 
๓  แมทั้งหมดเปนจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา.  โลกุตรจิตเปนจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  
            จิตท่ีถึงอุปจาระและจิตถึงอัปปนา    เปนจิตมีสมาธิ.   จิตท่ีไมถึง 
ทั้งสองอยางนั้นเปนจิตไมมิสมาธิ.    
            จิตท่ีถึงตทังควิมุตติ   วิกขัมภนวิมุตติ    สมุจเฉทวิมุตติ  ปฏิปส- 
สัทธิวิมุตติ   และนิสสรณวิมุตติ  เปนจิตพนแลว.   จิตท่ีไมถึงวิมุตติ ๕ นี้ 
พึงทราบวา   เปนจิตยังไมพนแลว. 
            ภิกษุผูไดเจโตปริยญาณ   ยอมรูจิตแมมีประเภท  ๑๖  อยาง  
            ปถุุชนท้ังหลายยอมไมรูมรรคจิต     และผลจิต   ของพระอริยะ 
ทั้งหลาย.   แมพระอริยะชั้นตํ่า   ก็ไมรูมรรคจิต  และผลจิต   ของพระ- 
อริยะชั้นสูง ๆ แตพระอรยิะชั้นสูง ๆ ยอมรูจิตของพระอริยะชั้นตํ่า ๆ ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                           จบ  อรรถกถาเจโตปริยญาณนิทเทส  
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                            บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส   
            [๒๕๖]  ปญญาในการกําหนดธรรมทั้งหลาย    อันเปนไปตาม 
ปจจัยดวยสามารถความแผไปแหงกรรมหลายอยางหรืออยางเดียว   เปน 
บุพเพนิวาสานุสติญาณอยางไร ?  
            ภิกษุในศาสนานี้      ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่ง 
ดวยฉันทะและสังขารอันเปนประธาน   ฯลฯ   ครั้นแลวยอมรูชดัอยางนี้ 
วา   เมื่อส่ิงน้ีมี   สิ่งน้ีก็ยอมมี   เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน   สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน   คือ 
เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป   เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬา-  
ยตนะ     เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ     เพราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา   เพราะเวทนาเปนปจจัยมีตัณหา     เพราะตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน    เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ  เพราะภพเปนปจจัยจึง  
มีชาติ    เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา   มรณะ   โสกะ    ปริเทวะ   ทุกข 
โทมนัสและอุปายาส   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ียอมมีดวย 
ประการอยางนี้  ภิกษุนั้นมีจิตอบรมแลวอยางนั้น  บริสุทธิ์  ผองแผว 
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสติญาณ  เธอยอมระลึกถึงชาติ 
กอนไดเปนอันมาก  คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง  สามชาติ 
บาง  สี่ชาติบาง  หาชาติบาง  สิบชาติบาง  ยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติ  
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บาง   สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง    รอยชาติบาง   พันชาติบาง   แสน   
ชาติบาง   ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง    ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมาก 
บาง   ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง    วาในชาติโนนเราไดมีชื่อ 
อยางนั้น    มโีคตรอยางนั้น    มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น 
ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจาก  
ชาตินั้นแลว   ไดไปเกิดในภพโนน    แมในภพน้ันเราก็ไดมีชื่ออยางนี้   
มีโคตรอยางนี้    มีผิวพรรณอยางนี้     มีอาหารอยางนี้     ไดเสวยสุขเสวย 
ทุกขอยางนี้  ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทานี้    ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดมา 
เกิดในภพน้ี    เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมทั้งอาการ  
พรอมท้ังอุทเทส  ดวยประการฉะน้ี. 
           ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในการกําหนดธรรม 
อันเปนไปตามปจจัย     ดวยสามารถการแผไปแหงกรรมหลายอยางหรือ 
อยางเดียว   เปนบุพเพนิวาสานุสติญาณ. 
 
                  ๕๓.  อรรถกถาบุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส 
           [๒๕๖]  พึงทราบวินิจฉัยในบุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส   ดัง 
ตอไปนี้.  บทมีอาทิวา  เอว   ปชานาติ - ภิกษุรูชัดอยางนี้   พระสารี-  
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บุตรเถระกลาวเพ่ือแสดงวิธีใหเกิดอิทธิบาทน้ัน   แกผูใครเพ่ือยังบุพเพ- 
นิวาสานุสติญาณใหเกิดแกจิตท่ีอบรมแลวในอิทธิบาท ๔. 
            จริงอยู  ภิกษุครั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยลําดับแลว    ยอมเห็น 
ความสังเขปแหงผลอันเกิดข้ึนแลว  กลาวคือ   วิญญาณ   นามรปู  สฬา-  
ยตนะ  ผัสสะ   และเวทนา.  
            ยอมเห็นความสังเขปแหงเหตุ  กลาวคือ  กรรม  กิเลสในภพกอน 
อันเปนปจจัยแหงความสังเขปของผลน้ัน. 
            ยอมเห็นความสังเขปแหงผลในภพกอนอันเปนปจจัยแหงความ 
สังเขปแหงเหตุนั้น. 
            ยอมเห็นความสังเขปแหงเหตุในภพที่ ๓ อันเปนปจจัยแหงความ 
สังเขปแหงผลน้ัน.                         
            ยอมเห็นเบื้องหนาของชาติ   ดวยการเห็นปฏิจจสมุปบาทอยางน้ี. 
การมนสิการปฏิจจสมุปบาท     มีอุปการะมากแกบุพเพนิวาสานุสติญาณ 
ดวยประการฉะน้ี. 
            ในบทเหลาน้ันบทนี้วา  อิมสมฺึ  สติ อท  โหติ,   อิมสฺสปฺุ- 
ปาทา  อิท  อปฺุปชฺชติ - เมื่อส่ิงน้ีมี   สิ่งน้ียอมมี   เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน 
สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน  เปนคํายกข้ึนขยายความของปฏิจจสมุปบาท.   หากถามวา 
เมื่อสําเร็จความดวยคําอยางใดอยางหน่ึงแหงบทเหลาน้ัน.    เพราะเหตุไร 
จึงกลาวเปน ๒ อยาง.   ตอบวา   เพราะมีความตางกันโดยอรรถ.  
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            บทวา  อิมสมฺึ   สติ - เมื่อส่ิงน้ีมี  คือ เมื่อปจจัยนี้มีอยู.  บทนี้   
กลาวทั่วไปของปจจัยทั้งหมด. 
            บทนีว้า  อิท   โหติ -  สิ่งนี้ยอมมี  คือ  สิ่งน้ียอมเกิดข้ึนเพราะ 
ปจจัย.  บทนีก้ลาวทั่วไปของสิ่งท่ีเกิดข้ึนเพราะปจจัยทั้งหมด.   ดวยคํา 
ทั้งส้ินนี้    อเหตุกวาทะเปนอันทานปฏิเสธแลว  เพราะธรรมเหลาใดเกิด  
เพราะปจจัย   ไมเกิดเพราะไมมีปจจัย   ธรรมเหลาน้ันไมชื่อวาอเหตุกะ-  
            บทวา   อมิสฺสุปฺปาท -  เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน   คือ   เพราะเหตุ 
ปจจัยเกิดข้ึน.    บทนี้เปนคํากลาวแสดงความตางแหงความเกิดข้ึนของ 
ปจจัยทั้งหมด. 
            บทนีว้า อท  อุปฺปชฺชติ -  สิ่งนีย้อมเกิดข้ึน  คือ    สิ่งนี้มปีจจัย 
เกิดข้ึนจึงเกิด.   บทนี้กลาวแสดงถึงความท่ีปจจัยทั้งหมดเกิดข้ึน   จึงเกิด 
ข้ึนตอแตนั้นไป.   ดวยคําท้ังส้ินนี้    สสัสตวาทะและอเหตุกวาทะเปนอัน 
ทานปฏิเสธแลว    เพราะธรรมเหลาใดมีเกิดข้ึน   ธรรมเหลาน้ันไมเที่ยง 
เพราะฉะนั้น   ทานจึงอธิบายไววา   เมื่อความท่ีธรรมท้ังหลายมีเหตุมีอยู 
ธรรมเหลาน้ันมีความไมเที่ยงเปนเหตุ     มิใชมีบุรษุเปนปกติเปนตนซึ่ง 
สมมติวาเที่ยงในโลกเปนเหตุ. 
            บทวา   ยทิท   เปนคําชี้แจงอรรถท่ีควรชี้แจง. 
            ในบทน้ีวา   อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขารา - เพราะอวิชชาเปนปจจัย  
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จึงมีสังขาร    มีอธิบายดังตอไปนี้     ผลเกิดข้ึนเพราะอาศัยสิ่งใด     สิ่งน้ัน 
ก็เปนปจจัย.   
            บทวา   ปฏิจฺจ - อาศัย  คือ ไมพราก.   อธิบายวา  ไมบอกคืน. 
            บทวา   เอติ   คือ   ยอมเกิดข้ึนและยอมเปนไป.    อีกอยางหน่ึง 
มีอรรถวา เปนอุปการะ  เปนปจจัย. อวิชชานั้นดวยเปนปจจัยดวย เพราะ  
เหตุนั้น    ชือ่วาอวิชชาเปนปจจัย.      เพราะฉะนั้น      ควรประกอบวา 
อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สมฺภวนฺติ -  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมี 
สังขาร.   พึงทําการประกอบ   สมฺภวนฺติ   ศัพท   แมดวยบทท่ีเหลือ. 
 
            อน่ึง    ในบทวาโสกะเปนตน   มีความดังตอไปนี้.    ความแหงใจ 
ชื่อวา  โสกะ.   ความคร่ําครวญ  ชื่อวา   ปริเทวะ.    สิ่งท่ีสิ้นไปไดยาก 
ชื่อวา   ทุกขะ   หรือส่ิงนากลัว  ๒   อยาง   คือ   ดวยสามารถแหงความ 
เกิด  และความต้ังอยู   ชือ่วา   ทุกข.   ความเสียใจ   ชื่อวา    โทมนัส. 
ความแคนใจย่ิง   ชื่อวา   อุปายาส. 
            ในบทน้ีวา  สมฺภวนฺติ - ยอมมี  คือ  ยอมเกิด. 
            บทวา  เอว    เปนบทแสดงนัยที่แสดงแลว.   ดวยบทน้ัน  พระ- 
สารีบุตรเถระแสดงวา  ดวยเหตุมีอวิชชาเปนตน. มิใชดวยลัทธทิั้งหลาย 
มีพระเจาสรางข้ึนเปนตน. 
            บทวา  เอตสฺส  คือ   ตามท่ีกลาวแลว.  
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            บทวา  เกวลสฺส - ทั้งส้ิน  คือ  ไมมีปน  หรอืส้ินเชิง. 
            บทวา  ทุกฺขกขฺนธฺสฺส  คือ  กองทุกข.  มิใชแหงสัตว   มิใช 
แหงสุข   และความงามเปนตน. 
            บทวา  สมุทโย  คือ  เกิด.  บทวา  โหติ  คือมี    
 
            ในบทเหลาน้ัน  อวิชชาเปนอยางไร  ?   คือ  ความไมรูทุกข   ไม 
รูทุกขสมุทัย   ไมรูทุกขนิโวธ    ไมรูทกุุขนิโรธคามินีปฏิปทา    ไมรูที ่
สุดเบ้ืองตน   ไมรูที่สุดเบ้ืองปลาย       ไมรูทั้งที่สุดเบ้ืองตนทั้งที่สุดเบ้ือง 
ปลาย    ไมรูในธรรมอันอาศัยกันเกิดข้ึน   คือ   อิทัปปจจยตา  -  สิ่งน้ี 
เปนปจจัยของส่ิงน้ี. 
             สังขารเปนอยางไร  ?   คือ   ปญุญาภิสังขาร      อปุญญาภิสังขาร 
อาเนญชาภิสังขาร,   กายสังขาร   วจีสังขาร    จิตตสังขาร,     กามาวจร- 
กุศลเจตนา ๘   รูปาวจรกุศลเจตนา   ๕   ชื่อวาปุญญาภิสังขาร,    อกุศล- 
เจตนา ๑๒   ชื่อวาอปุญญาภิสังขาร,     อรูปาวจรกุศลเจตนา ๕   ชื่อวา 
อาเนญชาภิสังขาร.    กายสัญเจตนา   ชื่อวากายสังขาร.     วจีสัญเจตนา 
ชื่อวาวจีสังขาร.   มโนสญัเจตนา   ชือ่วาจิตตสังขาร. 
            ในขอน้ันพึงมีคําถามวา จะพึงรูขอน้ันไดอยางไรวาสังขารเหลาน้ัน 
ยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย.      รูไดเพราะความมีอวิชชา.      จริงอยู 
ความไมรู   กลาวคือ   อวิชชาในทุกขเปนตน    อันภิกษุใดละไมไดแลว.  
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ภิกษุนั้นยึดถือสังขารทุกขดวยสําคัญวาเปนสุขดวยไมรูในทุกข และในที่ 
สุดเบ้ืองตนเปนตนมากอน   แลวปรารภสังขาร ๓ อยางอันเปนเขตุแหง 
ทุกขนั้น.   ภิกษุสําคัญโดยเปนเหตุแหงสุขปรารภสังขารทั้งหลาย    อัน 
เปนบริขารของตัณหา   แมเปนเหตุแหงทุกขดวยไมรูในสมุทัย.   
 
          อน่ึง   ภิกษุเปนผูมีความสําคัญในการดับทุกข   อันเปนคติวิเศษ 
แมมิใชเปนความดับทุกขดวยไมรูในนิโรธและมรรค   และเปนผูมีความ 
สําคัญในนิโรธและมรรคในยัญและตบะเพ่ือความไมตายเปนตน      แม 
มิใชเปนมรรคแหงนิโรธ   ปรารถนาความดับทุกข    ยอมปรารภสังขาร 
ทั้งหลาย   แม ๓ อยาง    โดยมียัญและตบะเพ่ือความไมตายเปนตนเปน 
ประธาน. 
 
          อีกอยางหน่ึง   ภิกษุนั้นไมรูทุกข กลาวคือ ผลบุญแมเกลอืกกลั้ว 
ดวยโทษไมนอยมีชาติ ชรา โรค มรณะเปนตน โดยวิเศษเพราะไมรูการ 
ไมละในสัจจะ ๔  ดวยอวิชชานั้น  โดยความเปนทุกขยอมปรารภปุญญา- 
ภิสังขารอันมีประเภทเปนกายสังขาร     วจีสังขารและจิตสังขาร    เพ่ือ 
บรรลุทกุขนั้น   ดุจผูใครนางเทพอัปสรปรารภการเกิดเปนเทวดา ฉะน้ัน. 
แมไมเห็นความเปนทุกข   คือ  ความแปรปรวนและความเปนสิ่งมีความ 
ชื่นชมนอย    อันเกิดจากความเรารอนใหญหลวงในท่ีสุดแหงผลบุญน้ัน 
แมสมมติวาเปนความสุข    ยอมปรารภปุญญาภิสังขารมีประการดังกลาว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 987 

แลวอันมีทุกขนั้นเปนปจจัย    ดุจต๊ักแตนปรารภถึงการตกไปในเปลวไฟ 
ฉะน้ัน.     และดุจบุคคลอยากหยาดนํ้าผ้ึง   ปรารภการเลียคมศัสตราอัน 
ฉาบไวดวยน้ําผ้ึง   ฉะน้ัน.   ไมเห็นโทษในทุกขพรอมวิบาก   มีการเสพ 
กามเปนตน     ปรารภอปุญญาภิสังขารแมเปนไปในทวาร ๓  ดวยความ 
สําคัญวาเปนสุข   และเพราะถูกกิเลสครอบงํา     ดจุเด็กออนปรารภการ  
เลนคูถ   ฉะน้ัน.   และดจุคนอยากตายปรารภการกินยาพิษ     ฉะนั้น.   
ไมรูความที่สังขารเปนทุกข     เพราะความแปรปรวนในวิบากอันไมมีรูป 
ปรารภอาเนญชาภิสังขาร     อันเปนจิตตสังขารดวยความเห็นผิดวาเที่ยง 
เปนตน     ดจุคนหลงทิศปรารภการเดินทางมุงหนาไปเมืองปศาจฉะนั้น  
เพราะความเปนสังขารโดยมีอวิชชา     มิใชเพราะความไมมี.      ฉะน้ัน 
ควรรูบทนี้วา   อิเม  สงฺขาร   อวิชฺชาปจฺจยา   โหนติ  - สังขารเหลาน้ี 
มีเพราะอวิชชาเปนปจจัย  ดวยประการฉะน้ี.                
          ในบทน้ีพระสารีบุตรเถระกลาวไววา    เราจะถือเอาบทน้ีกอนวา 
อวิชฺชา   สงฺขาราน   ปจฺจโย -  อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารท้ังหลาย.  
ก็อวิชชานี้อยางเดียวเทานั้นหรือเปนปจจัยแหงสังขาร        หรือวา   แม 
อยางอ่ืนเปนปจจัยก็มี.   อนึ่ง  ผิวา  ในบทน้ี   อวิชชาอยางเดียวเทาน้ัน 
เปนปจจัย   วาทะอันเปนเหตุอยางเดียว   ยอมมีหรอื.    เมื่อเปนเชนนั้น 
แมอยางอ่ืนก็ยอมมี.     การชี้แจงเหตุเดียววา     เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
จึงมีสังขารดังน้ีจะไมเกิดข้ึนได.   ไมเกิด   เพราะเหตุไร ?   เพราะ  
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            เอก  น  เอกโต   อธิ      นาเนกมเนกโตป   โน   เอก 
            ผลมตฺถิ  อตฺถิ  ปน       เอกเหตุผลทีปเน  อตฺโถ. 
                     ในโลกนี้    ผลอยางเดียว     ยอมมีเพราะเหตุ 
            อยางเดียวก็หาไม    ผลหลายอยาง   ยอมมีเพราะเหตุ  
            อยางเดียวก็หาไม    ผลอยางเดียว    ยอมมีเหตุหลาย 
            อยางก็หาไม    แตประโยชนในการแสดงเหตุและผล 
            แตละอยางมีอยู.  
            จริงอยู    พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงเหตุและผลอยางเดียวเทา 
นั้น  โดยความสมควรแกความเหมาะสมแหงเทศนา   และแกเวไนยสัตว 
เพราะเปนประธานในท่ีทุกแหง    เพราะปรากฏในท่ีทุกแหง.       เพราะ 
ทั่วไปในท่ีทุกแหง.   ฉะน้ัน   พึงทราบวา   อวิชชาในท่ีนี้     แมเมื่อเปน 
เหตุแหงสังขารอันมีวัตถุเปนอารมณ  และธรรมเกดิรวมกันเปนตนเหลา 
อ่ืน  ทานก็แสดงโดยความเปนเหตุแหงสังขารท้ังหลาย  เพราะความเปน 
ประธานในบทวา      อวิชชาเปนเหตุแหงเหตุของสังขารมีตัณหาเปนตน 
แมเหลาอ่ืนเพราะบาลีวา   อสฺสาทานุปสฺสิโน   ตณฺหา    ปวฑฒฺติ๑ 

ตัณหายอมเจริญแกผูเห็นความช่ืนชม   และวา    อวิชฺชา   สมทุยา 
อาสวสมุทโย๒- เพราะอวิชชาเปนสมุทัย   อาสวะจึงเกิด.   เพราะ 
๑.    ส.  นิ.  ๑๖/๑๙๗.        ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๑๓๐.  
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ปรากฏในพระบาลีวา   อวิทฺวา  ภิกฺขเว   อวิชฺชาคโต   ปฺุาภสิงฺ- 
ขารมฺป     อภิสงฺขโรติ -   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย    ผูไมรูไปสูอวิชชา 
ยอมปรุงแตง  แมปุญญาภิสังขาร  และเพราะความไมทั่วไป.   อนึ่ง  
พึงทราบประโยชน   ในการแสดงเหตุผลอยางหน่ึง ๆ  ในที่ทัง้ปวง   ดวย 
การปกปองการแสดงเหตุผลอยางหน่ึง  ๆ   นั้นนัน่แหละ.  
 
            ในบทน้ีพระสารีบุตรเถระกลาววา   แมเมื่อเปนอยางนั้น   ความ 
ที่อวิชชามีโทษเปนผลไมนาปรารถณาโดยสวนเดียวเปนปจจัยแหงปุญญา. 
ภิสังขารและอาเนญชาภิสังขารจะถูกตองไดอยางไร.    เพราะออยยอมไม 
เกิดข้ึนจากพืชสะเดาได.   จักไมถูกตองไดอยางไร.  เพราะในโลก 
            วิรุทฺโธ   จาวิรุทฺโธ   จ         สทิสาสทิโส   ตถา 
            ธมฺมาน  ปจฺจโย   สิทฺโธ      วิปากา  เอว  เต  จ  น. 
                  ธรรมทั้งหลายที่สําเร็จเปนปจจัยแลว  ผิดฐานะ 
            กันกม็ี   เหมือนกนัก็มี   อนึ่ง  เปนเชนเดียวกันและ 
            ไมเปนเชนเดียวกันก็มี     ธรรมเหลาน้ันหาใชวิบาก   
            อยางเดียวไม. 
            ดวยประการฉะน้ีพึงทราบวา  อวิชชานี้จึงเปนผลไมนาปรารถนา 
โดยสวนเดียวดวยสามารถวิบาก.     อวิชชาแมมีโทษดวยสามารถสภาวะ 
ก็ยังเปนปจจัยดวยสามารถเปนปจจัยแหงความผิดและไมผิดโดยฐานะกิจ  
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และสภาวะตามสมควรแกปุญญาภิสังขารเปนตนเหลาน้ันทั้งหมด    และ 
ดวยสามารถเปนปจจัยเหมือนกันและไมเหมือนกัน.   
            อีกอยางหน่ึง 
                 บคุคลใดหลงไปในสงสารอันมีจุติ  และอุปบัติ 
            ในลกัษณะแหงสังขารท้ังหลาย     และในธรรมอัน 
             อาศัยกันเกิดขึ้น.  
                 บคุคลนั้นยอมตกแตงสังขาร ๓ อยางเหลาน้ัน  
            เพราะอวิชชานี้เปนปจจัยแหงสังขาร ๓ เหลาน้ัน. 
                 เหมือนคนตาบอดแตกําเนิดไมมีผูนําไป   บาง 
            ครั้งก็ไปถูกทาง  บางครั้งก็ไปนอกทางฉันใด. 
                 คนพาล เมื่อทองเท่ียวไปในสงสารไมมีผูแนะ- 
            นํา  ก็ฉันนั้น.  บางครั้งก็ทําบุญ  บางครั้งกท็ําบาป. 
                 เมื่อใดคนนั้นรูธรรมแลวตรัสรูอริยสัจ  เมื่อนั้น 
            จัดเท่ียวไปอยางผูสงบ  เพราะอวิชชาสงบ. 
            บทวา   สงฺขารปจจฺยา  วิฺาณ  - เพราะสังขารเปนปจจัย   จึง 
มีวิญญาณ   ความวา   กองวิญญาณมี  ๖   คือ   จักขุวิญญาณ   ๑     โสต- 
วิญญาณ  ๑  ฆานวิญญาณ  ๖   ชิวหาวิญญาณ  ๑  กายวิญญาณ  ๑  มโน- 
วิญญาณ  ๑  ในวิญญาณเหลาน้ัน  จักขุวิญญาณมี  ๒  อยาง    คือ  กุศล-  
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วิบาก  ๑  อกศุลวิบาก ๑.  โสตวิญญาณ   ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณก็เหมือนกัน.    มโนวิญญาณมี  ๒๒ คือ  วิบากมโนธาตุ ๒. 
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  ๓.   สเหตุกวิบากจิต  ๘.   รูปาวจรวิบากจิต  ๕.   
อรูปาวจรวิบากจิต ๔. วิญญาณท้ังหมดเปนโลกิยวิบากวิญญาณ ๓๒ ดวย 
ประการฉะน้ี.  
            ในขอน้ันพึงมีคําถามวา   จะพึงรูไดอยางไรวาวิญญาณมีประการ 
ดังกลาวนี้     มีเพราะสังขารเปนปจจัย.   เพราะไมมีวิบากในความท่ีไมได 
สะสมกรรมไว.    จริงอยู   วิบากน้ียอมไมเกิดในเพราะความไมมีกรรมท่ี 
สะสมไว.  ผิวา  พึงเกิด.  วิบากท้ังหมดของกรรมทั้งปวงพึงเกิด.  แตวิบาก 
ทั้งปวงไมเกิด     เพราะฉะนั้น    พึงรูขอน้ีวา    เพราะสังขารเปนปจจัย 
วิญญาณจึงมี. 
 
            จริงอยู    วิญญาณน้ีทั้งหมดยอมเปนไป  ๒  สวน    ดวยสามารถ 
ปฏิสนธิที่เปนไป.  ในวิญญาณน้ัน   วิญญาณ ๑๓ เหลาน้ี   คือ  วิญญาณ 
๕  อยางละ  ๒  มโนธาตุ   ๒   เหตุกมโนวิญญาณธาตุ   สหรคตดวยโสม- 
นัส  ๑.  ยอมเปนไปในความเปนไปในปญจโวการภพ.  วิญญาณ  ๑๙  ที ่ 
เหลือยอมเปนไปในปวัตติกาลบาง  ในปฏิสนธิบางตามสมควรในภพ  ๓. 
            ลทฺธปฺปจฺจยมิติ   ธมฺม  -  มตฺตเมต  ภวนฺตรมุเปติ 
            นาสฺส   ตโต  สงฺกนฺติ       น   ตโต  เหตุ  วนิา  โหติ.  
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                 วญิาณน้ีเปนเพียงธรรมไดปจจัยแลว    ยอม 
            เขาถึงภพอื่นดวยประการฉะนี ้  ความเคลื่อนไปจาก 
            ภพ  ยอมไมมแีกวิญญาณน้ัน   วิญญาณเวนเหตุจาก   
            ภพน้ันก็มีไมได.  
            ทานอธิบายวา   วิญญาณนี้เกิดข้ึนเพียงอาศัยรูปธรรมและอรูป- 
ธรรมเปนปจจัยอันไดแลว   ยอมเขาถึงภพอ่ืน   มิใชสัตว   มิใชชีวะดวย 
ประการฉะน้ี  อนึ่ง   ความเคลื่อนจากภพในอดีตมาในภพนี้ของวิญญาณ 
นั้นก็ไมมี   ความปรากฏของวิญญาณในโลกน้ี    เวนเหตุจากภพอดีตก็มี  
ไมได.    อน่ึง    ในบทนีท้านกลาววา    การจุติโดยการเคลื่อนไปมีกอน. 
การปฏิสนธโิดยการสืบตอระหวางภพเปนตน   มีภายหลัง.  
 
            ในบทน้ีพระสารีบุตรเถระกลาวไววา     เมื่อมีความไมเคลื่อนไป 
ปรากฏอยางน้ี     จะพึงมีผลของสิ่งอ่ืนโดยความเปนอ่ืน     เพราะขันธใน 
อัตภาพมนุษยนี้ดับไป      เพราะกรรมอันเปนปจจัยของผลไมไปในวิญ- 
ญาณนั้น   มใิชหรือ.   อนึ่ง     เมื่อไมมีผูเสพ     ผลจะพึงมีแกใครเลา. 
เพราะฉะนั้น   วิธีนี้จึงไมงาม. 
            ทานกลาวไวในบทนี้วา 
            สนฺตาเน  ย  ผล เอต    นาฺสฺส   น   จ   อฺโต 
            พีชาน  อภิสงฺขาโร        เอตสสฺตฺถสฺส สาธโก.  
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                  ผลใดในสันดาน    ผลน้ีมใิชของกรรมอื่น   
            และไมมีแตกรรมอัน   การปรงุแตงพืชท้ังหลายเปน 
            ขอพิสูจนเน้ือความน้ี. 
            ผลสฺสุปฺปติยา   เอว            สทิฺธา  ภฺุชกสมฺมติ 
            ผลุปฺปาเทน  รุกฺขสฺส           ยถา  ผลติสมฺมติ.  
                  สมมติวา    บคุคลผูเสวยสําเร็จ  เพราะความ 
            เกิดขึน้แหงผล  ก็เหมือนกบัสมมติวา    ตนไมยอม 
            ผลิผล   เพราะความเกิดขึ้นแหงผล. 
            แมผูใดพึงกลาววา     เมื่อเปนอยางนี้     สังขารเหลาน้ีมีอยูก็ตาม 
ไมมีอยูก็ตาม      พึงเปนปจจัยแกผล.   อนึ่ง   ผิวา   มีอยูในขณะเปนไป 
นั่นแหละ  กพึ็งเปนวิบากแหงสังขารเหลาน้ัน.    ครั้นไมมีอยู     สังขาร 
ทั้งหลาย พึงนํามาซึ่งผลเปนนิจท้ังกอนและหลังจากความเปนไป.  ปญหา 
กรรมน้ันพึงตอบกะผูนั้นอยางนี้วา 
            กฏตฺตา  ปจฺจยา  เอเต         น   จ   นิจฺจผลาวหา  
            ปาฏิโภคาทิก   ตตฺถ             เวทิตพฺพ   นิทสฺสน. 
                  สงัขารเหลาน้ีเปนปจจัยเพราะกระทํา  มิใช 
            นํามาซ่ึงผลเปนนิจเลย  ในเรือ่งน้ัน   พึงทราบเรื่อง 
            นายประกันเปนตน  เปนตัวอยาง.  
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            บทวา   วิฺาณปจฺจยา   นามรูป - เพราะวิญญาณเปนปจจัย 
จึงมีนามรูป   ความวา   เวทนา   สัญญา    สังขาร   เปนนาม.   มหาภูต 
รูป  ๔   และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔    เปนรูป.  ธรรม  ๒๓  เหลาน้ีได   
รูป  ๒๐   คือ   วัตถุทสกะ    กายทสกะ   ในขณะแหงปฏิสนธิของสัตว  
ผูเกิดในครรภ    ผูไมมีภาวะ     กับสตัวผูเกิดในไข    และอรูปขันธ  ๓๑ 

พึงทราบวา   เพราะวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป.    เพ่ิมภาวทสกะ 
แหงสัตวผูมีภาวรูป   จึงเปนธรรม  ๓๓. 
 
            ธรรม  ๔๒  เหลาน้ี   คือ   รูป   ๓๙   คือ  จักขุทสกะ   โสตทสกะ 
วัตถุทสกะ  และชีวิตินทริยนวกะ    ในขณะแหงปฏิสนธิของพรหมกายิกา 
คือเทพผูนับเน่ืองในหมูพรหมเปนตน    ในบรรดาสัตวผูเปนโอปปาติกะ 
ทั้งหลาย   และอรูปขันธ  ๓. พึงทราบวา  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงมี 
นามรูป. 
            อน่ึง ในกามภพธรรม  ๗๓  เหลาน้ี  คือ   รูป  ๗๐  ไดแก  จักขุ- 
ทสกะ  โสตทสกะ  ฆานทสกะ  ชิวหาทสกะ  กายทสกะ  วัตถทุสกะ 
ภาวทสกะ  ในขณะปฏิสนธิของโอปปาติกะก็ดี   สังเสทชะก็ดี  ซึ่งม ี
อายตนะบริบูรณตามสภาพ.   และอรปูขันธ ๓.   ชื่อวา   เพราะวิญญาณ 
เปนปจจัย  จึงมีนามรูป.   นี้เปนความยอดเยี่ยม.   แตโดยความยอหยอน 
๑. อรูปขันธ ๓  ไดแก เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ.  
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พึงทราบกําหนดนามรูป เพราะวิญญาณเปนปจจัยในปฏิสนธิเพราะ 
ลดลง ๆ      ดวยสามารถแหงความไมปกติของทสกะนั้น ๆ    แหงนามรูป 
นั้น ๆ.   อรูปขันธ ๓   ของธรรมไมมีรปู.   ชีวิตนทริยนวกะนั่นแหละ 
โดยเปนรูปของธรรมไมมีสัญญา.  ในปฏิสนธิก็มนีัยนี้.     
 
            ในบทน้ัน   พึงมีคําถามวา  ขอน้ันจะพึงรูไดอยางไร ?  ปฏิสนธ ิ
นามรูป  มีวิญาณเปนปจจัยหรือ.   ตอบวา   รูไดโดยสูตรและโดยยุกติ- 
ความชอบดวยเหตุผล.  เพราะในสูตร   ความท่ีเวทนาเปนตน  มีวิญญาณ  
เปนปจจัย  เปนที่รับรองกันโดยสวนมากตามนัยมีอาทิวา  ธรรมท้ังหลาย 
หมุนเวียนไปตามจิต๑   แตโดยยุกติวา 
            จิตฺตเชน  หิ  รูเปน          อิธ ทิฏเน  สิชฌฺติ 
            อทิฏสฺสาป  รูปสิส        วิฺาณ  ปจฺจโย  อิติ. 
                      ความจริง  วิญญาณยอมสําเร็จดวยรูป  อัน 
            เกิดแตจิตเห็นแลว   ในท่ีนี้   วญิญาณเปนปจจัยแก 
            รูปแมที่ไมเห็น. 
            บทวา  นามรูปปจจฺยา    สฬายตน -  เพราะนามรูปเปนปจจัย 
จึงมีสฬายตนะ   นามไดกลาวแลว.   แตรูปในที่นี้    โดยนิยมม ี ๑๑ อยาง 
คือ  มหาภูตรูป  ๔  วัตถุ  ๖  ชีวิตินทรยี  ๑.  อายตนะ  ๖  คือ  จักขา- 
๑. อภิ. ส. ๓๔/๙๕๙.          
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ยตนะ  ๑   โสตายตนะ ๑  ฆานายตนะ  ๑  ชิวหายตนะ  ๑  กายายตนะ ๑ 
มนายตนะ ๑.  
             ในบทน้ัน   พึงมีคําถามวา   ขอน้ันจะพึงรูไดอยางไรวา  นามรูป 
เปนปจจัยแกสฬายตนะ.     ตอบวา    รูไดเพราะมีในความเปนนามรูป. 
จริงอยู  อายตนะน้ัน ๆ  ยอมมีในความเปนแหงนามและรูปนั้น ๆ.  มิใช 
 มีในที่อ่ืน.  
             บทวา    สฬายตนปจฺจยา    ผสฺโส - เพราะมีสฬายตนะเปน 
ปจจัย  จึงมีผัสสะ   ความวา 
                   ผัสสะอยางสังเขปมี  ๖ อยาง มีจักขุสมัผัส 
             เปนตน.  โดยพิสดารมี ๓๒ อยาง  ดุจวิญญาณ. 
             บทวา   ผสฺสปจฺจยา   เวทนา - เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมี 
เวทนา   ความวา 
                    ทานกลาวเวทนา  มีจักขสุัมผัสสชาเวทนา 
            เปนตนโดยทวาร  เวทนาเหลานั้นโดยประเภทมี  ๖ 
            แตในที่นี้เวทนา   มี  ๓๒. 
            บทวา   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา - เพราะเวทนาเปนปจจัย      จึง 
มีตัณหา   ความวา 
                    ในท่ีนี้    ทานแสดงตัณหา  ๖  อยาง  โดย 
            พระเภท   มีรูปตัณหาเปนตน    ตัณหาอยางหนึ่ง ๆ  
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            รูกันวามี  ๓ อยาง     โดยอาการท่ีเปนไปในเวทนา 
            นั้น. 
                     ผูมีทุกขยอมปรารถนาสุข        ผูมสีุขยอม 
            ปรารถนาใหยิ่ง ๆ ไป แตอุเบกขาเปนสุขอยางเดียว   
            เพราะสงบ.  
                     เพราะฉะน้ัน ห เวทนา ๓ อยาง   เปนปจจัย 
           แกตัณหา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสวงคุณใหญ 
           จึงตรัสวา    เพราะมีเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา. 
           บทวา   ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทาน  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน  ความวา  อุปาทาน  ๔  คือ  กามุปาทาน ๑  ทิฏุปาทาน ๑ 
สีลัพพตุปาทาน ๑   อัตตวาทุปาทาน  ๑. 
 
            บทวา  อุปาทานปจฺจยา  ภโว  -  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึง 
มีภพ.     ในท่ีนี้ทานประสงคเอากรรมภพ.      แตทานกลาวอุปปตติภพ 
ดวยการมุงถึงศัพท. 
            บทวา  ภวปจฺจย   ชาติ - เพราะมีภพเปนปจจัย   จึงมีชาติ    คือ 
ความปรากฏแหงปฏิสนธิขันธ   เพราะมีกรรมภพเปนปจจัย. 
            ในบทน้ัน   หากจะพึงมีคําถามวา   ขอน้ันจะพึงรูไดอยางไรเลา 
วา    ภพเปนปจจัยแกชาติ.    ตอบวา  รูได   เพราะแสดงถึงความตางกัน 
มีเลวและประณีตเปนตน  แมในความเสมอกันโดยปจจัยภายนอก  ทาน  
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ก็แสดงความตางกันมีเลวและประณีตเปนตนของสัตวทั้งหลายต้ัง  ๑๐๐  คู 
แมในความเสมอกันแหงปจจัยภายนอก   มีบิดามารดา   เลือดขาว  และ 
อาหารเปนตน.   ความตางกันนั้นมิใชเปนอเหตุกะ   เพราะไมมีในกาล 
ทั้งปวงและแกสัตวทั้งปวง.    มิใชเหตุอ่ืนจากกรรมภพ    เพราะไมมีเหตุ 
อ่ืนในสันดานภายในของสัตวผูเกิดในกรรมภพน้ัน   เพราะเหตุนั้น   จึง   
ชื่อวา   มีกรรมภพเปนเหตุ.   จริงอยู   กรรมเปนเหตุแหงความแปลกกัน 
มีความเลวและประณีตเปนตนของสัตวทั้งหลาย.  
 
            ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา     จึงตรัสวา     กมฺม     สตฺเต 
วิภชติ   ยทิท   หีนปฺปณีตตาย๑ - กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลาย 
คือ   เพราะความเลวและประณีต. 
 
            ในบทมีอาทิวา   ชาติปจฺจยา ชรามรณ - เพราะมีชาติเปนปจจัย 
จึงมีชราและมรณะ    มีอธิบายดังตอไปนี้     พึงทราบวา    เพราะเม่ือไมมี 
ชาติ    ชรามรณะ      หรอืวาธรรมมีโสกะเปนตน   ก็ไมม.ี แตเมื่อมีชาติ 
ชรามรณะและธรรมท้ังหลายมีโสกะเปนตน  อันเกี่ยวเนื่องกับชรามรณะ 
ของคนพาลผูถูกทุกขธรรม   กลาวคือ   ชรามรณะถูกตองแลว   หรือไม 
เกี่ยวเนื่องของตนพาลผูถูกทุกขธรรมน้ัน ๆ  ถูกตองแลว  ก็มี. ฉะน้ัน ชาติ 
นี้จึงเปนปจจัยแหงชรามรณะแหงโสกะเปนตน. 
๑. ม. อุ. ๑๔/๕๙๖.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 999 

            ในบทมีอาทิวา   โส   ตถา  ภาวิเตน   จิตฺเตน  -  ภิกษุนัน้มีจิต   
อบรมแลวอยางนั้น   พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้  บทวา  ปุพฺเพนิวา- 
สานุสฺสติาณาย   ทานอธิบายวา   เพ่ือบรรลญุาณนั้น    คือ   ถงึ. 
บทวา  อเนกวิหิต   คือ  หลายอยาง.   หลายประการ.   หรือเปนไปแลว 
พรรณนาแลว   โดยประการไมนอย.  
            บทวา  ปุพฺพนิวาส - ชาติกอน  คือ  สันดานท่ีอยูในชาตินั้น ๆ 
ทําภพในอดีตท่ีใกลที่สุดใหเปนเบื้องตน.  บทวา อนุสฺสรติ - ยอมระลึก 
ตามไป ๆ  ดวยสามารถลําดับขันธ   หรือดวยสามารถจุติปฏิสนธิ.    จริง 
อยู  ชนท้ัง  ๖   คือ เดียรถีย ๑.  สาวกธรรมดา  ๑.  มหาสาวก  ๑. 
อัตรสาวก     ๑.  พระปจเจกพุทธเจา  ๑.  พระพุทธเจา ๑  ยอมระลึก 
ถึงชาติกอนนี้ได. 
            ในชนเหลาน้ัน    เดียรถียทั้งหลาย    ยอมระลึกได   ๔๐  กัป. 
ไมยิ่งไปกวานั้น.   เพราะเหตุไร   เพราะเดียรถียมีปญญาออน.   จริงอยู 
ปญญาของเดียรถียเหลาน้ัน  ออนเพราะไมมีการกําหนดนามรูป. 
            สาวกธรรมดา     ยอมระลึกได  ๑๐๐  กัปบาง  ๑,๐๐๐ กัปบาง 
เพราะมีปญญาแกกลา.     มหาสาวก  ๘๐   รูป    ระลึกได    แสนกัป. 
อัครสาวก   ทั้งสองระลึกได   อสงไขยหน่ึง  กับแสนกัป.   พระปจเจก- 
พุทธเจา   ระลึกได    สองอสงไขย    กบัแสนกัป.   เพราะอภินิหารของ  
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พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น    มีประมาณเพียงน้ี.    แต    พระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ระลึกได  ไมมกีําหนด.   
            อน่ึง  เดียรถียทั้งหลาย   ระลกึไดลําดับขันธเทาน้ัน   พนลําดับ 
ไปแลวไมสามารถระลึกถงึจุติและปฏิสนธิได.  เดยีรถียเหลาน้ันระลึกได 
ไมพนลําดับขันธ   เหมือนคนตาบอดไมปลอยไมเทาเดินไปฉะน้ัน. 
            สาวกธรรมดา    ระลึกไดแมตามลําดับขันธ    ยอมกาวไปถึงจุติ 
ปฏิสนธิ.  มหาสาวก  ๘๐  รูป  ก็อยางนั้น.   สวน   อัครสาวกทั้งสอง 
ไมมีกิจตองระลึกตามลําดับขันธ       คือ      เห็นจุติของอัตภาพหน่ึงแลว 
แลวยอมเห็นปฏิสนธิดวย   ยอมกาวเลยไปถึงจุติและปฏิสนธิอยางนี้  คือ 
ครั้นเห็นจุติของคนอ่ืนอีก  กย็อมเห็นปฏิสนธิดวย.   พระปจเจกพุทธ- 
เจา   ก็เหมือนกัน.   สวน   พระพุทธเจาท้ังหลาย   ไมมีกิจตองระลึก 
ตามลําดับขันธ  ไมมีกิจตองระลึกกาวไปถึงจุติปฏิสนธิ  เพราะวา  พระ- 
พุทธเจาท้ังหลายทรงปรารถนาฐานะใด ๆ    ขางลาง  คือ    ลวงแลวก็ดี 
ขางบน   คือ  อนาคตก็ดี   ในโกฏกิัปไมนอยฐานะน้ันๆ  ยอมปรากฏ 
ไดทีเดียว.   เพราะฉะน้ัน  พระพุทธเจาท้ังหลาย   ทรงยอโกฏิกปัแมไม 
นอย    แลวปรารถนาฐานะใด  ๆ    ทรงกาวเขาไปในฐานะน้ัน ๆ    ดวย 
สามารถแหงการกาวไปของพระพุทธเจาผูสีหะ.    ญาณของพระพุทธเจา 
เหลาน้ันไปอยูอยางนี้    ไมติดขัดในชาติในระหวาง ๆ   ยอมถอืเอาฐานะ 
ที่ปรารถนาแลว ๆ.  
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            ก็บรรดาชนท้ัง   ๖  เหลาน้ีระลึกถึงชาติกอนอยู  การเห็นชาติ 
กอนของพวกเดียรถีย      ยอมปรากฏเชนกับแสงหิงหอย.     ของสาวก      
ธรรมดาเชนกับแสงประทีป.   ของมหาสาวกเชนกับแสงคบเพลิง. ของ 
พระอัครสาวกเชนกับรัศมีดาวประกายพรึก.      ของพระปจเจกพุทธเจา 
เชนกับรัศมพีระจันทร.   ของพระพุทธเจา   ยอมปรากฏเชนกับมณฑล 
พระอาทิตยในสรทกาล๑ประดับดวยรัศมีพันดวง. 
            การระลึกถึงชาติกอนของเดียรถีย       ดุจคนตาบอดเดินไปดวย 
ปลายไมเทา.   ของสาวกธรรมดา   ดจุเดินไปตามสะพานดวยไมเทา.  ของ 
พระมหาสาวก     ดุจเดินไปตามสะพานดวยลําแขง.    ของพระอัครสาวก 
ดุจเดินไปตามสะพานเกวียน.    ของพระปจเจกพุทธเจา   ดุจเดินไปตาม 
ทางดวยกําลังแขง.    ของพระพุทธเจา    ดุจเดินไปตามทางเกวียนใหญ. 
ก็ในอธิการน้ี       ทานประสงคเอาการระลึกถึงชาติกอนของพระสาวก 
ทั้งหลาย. 
            เพราะฉะนั้น    ภิกษุผูเปนอาทิกรรมิกะประสงคระลึกถึงอยางนี้ 
กลับจากบิณฑบาตฉันอาหารแลว   ไปในที่ลับหลกีเรนอยู   เขาฌาน ๔ 
ตามลําดับ   ครั้นออกจากจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา    พิจารณา 
ปฏิจจสมุปบาทโดยนัยดังกลาวแลว       ควรน่ังพิจารณาขางหลังภิกษุทั้ง 
หมด.   จากน้ันควรคํานึงถึงกิจท่ีทําตลอดคืนวันทั้งสิ้นตามลําดับ    โดย 
๑. ฤดูใบไมรวง  หรือฤดูสารท  คือเทศกาลทําบุญเดือนสิบ  
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ทบทวนอยางนี้   คือ   ปูอาสนะเขาไปยังเสนาสนะ  เก็บบาตรจีวร  เวลา 
ฉัน   เวลานาจากบาน  เวลาเที่ยวไปบิณฑบาตในบาน   เวลาเขาไปสูบาน 
เพ่ือบิณฑบาต  เวลาออกจากวัด  เวลาไหวพระเจดียและตนโพธิ  เวลา 
ลางบาตร  เวลารับบาตร  กระทํากิจต้ังแตรับบาตรจนถึงลางบาตร  ทํากิจ 
ในเวลาใกลรุง   ทํากิจในมัชฌิมยาม   ในปฐมยามะ   กิจประมาณเทาน้ี  
ยอมปรากฏแมแกจิตปกติ.    
 
            สวนจิตในบริกรรมสมาธิ  ยอมปรากฏย่ิงข้ึนไป  หากไมมีอะไร ๆ 
ปรากฏในจิตน้ี    ควรเขาฌานเปนบาทอีก   ครั้นออกแลวจึงควรคํานึงถึง 
ดวยเหตุนี้   จิตจะปรากฏดุจในประทีปที่สวางไสว.   ควรคํานึงถึงกิจท่ีทํา 
ในวันทีสองบาง  ในวันที่สาม  ที่สี่   ทีห่าบาง   ในสิบวันบาง    ในกึ่งเดือน 
บาง  ในเดือนหนึ่งบาง  ในปหน่ึงบาง   ตามลําดับ   การทบทวนอยางนี้ 
นั่นแหละ.   โดยอุบายน้ี     คํานึงถึงตลอดปฏิสนธขิองตนในภพนี้   คือ 
สิบป  ยี่สิบป  พึงคํานึงถึงนามรูปอันเปนไปในขณะจุติในภพกอน 
 
           จริงอยู   ภิกษุผูฉลาด ครั้นเพิกถอนปฏิสนธใินวาระท่ีหน่ึงไดแลว 
ยอมพอท่ีจะทํานามรูปใหเปนอารมณ.    เพราะนามรูปในภพกอนดับไม 
เหลือ.   ในภพนี้นามรูปอ่ืนเกิด.    ฉะนั้น   ฐานะนั้นจึงเปนดุจทางปด 
มืดสนิท    ทีค่นปญญาทรามเห็นไดยาก.    แมดวยเหตุนั้นก็ไมควรทอด  
ธุระวา   เราไมอาจจะเพิกถอนปฏิสนธ ิ แลวทานามรูปใหเปนอารมณใน  
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ขณะจุติได.    ควรเขาฌานอันเปนบาทนั้นแหละบอย ๆ    ครัน้ออกจาก 
ฌานแลว    ควรคํานึงถึงฐานะนั้น ๆ.    
 
           เพราะเม่ือภิกษุทําอยูอยางนี้   ครั้นออกจากฌานอันเปนบาทแลว 
ไมคํานึงถึงฐานะที่คํานึงถึงในกาลกอน    คํานึงถึงปฏิสนธิเทาน้ัน   เพิก 
ถอนปฏิสนธโิดยไมชักชาเพ่ือทํานามรูป       ในขณะจุติไดเปนอารมณ. 
เหมือนอยางบุรุษผูมีกําลังตัดตนไมใหญ    เพ่ือประโยชนแกชื่อฟาเรือน 
ยอด    แมไมสามารถจะตัดตนไมใหญดวยคมขวานอันทื่อ     โดยเพียง 
ตัดกิ่งและใบเทาน้ัน   อยาทอดธุระควรไปโรงชางเหล็กใหลับขวานใหคม 
แลวกลับมาตัดใหม.    เมือ่ขวานไมคมอีก    ก็ควรใหชางเหล็กลับอีกแลว 
พึงตัด.    บุรษุน้ันเมื่อตัดอยูอยางนี้    ในไมชาก็จะโคนตนไมใหญลงได 
เพราะเม่ือตัดไดแลว ๆ    ก็ไมมีตนไมควรตัดอีก    และเพราะตนไมที่จะ 
ตัดไมมีแลว  ฉะนั้น. ญาณท่ีเปนไปเพราะทํานามรูปใหเปนอารมณต้ังแต 
การน่ังลงครั้งสุดทายจนถึงปฏิสนธิ  ไมชื่อวาบุพเพนิวาสญาณ  แตญาณ  
นั้นชื่อวา   บริกรรมสมาธิญาณ.   อาจารยพวกหน่ึงกลาววา  ญาณน้ีเปน 
อตีตังสญาณบาง.   คําน้ันหมายถึงรูปาวจร  เพราะอตีตังสญาณเปนนรูปา-  
วจร  จึงไมถูก.   กใ็นกาลใดมโนทวาราวัชชนะกาวลวงปฏิสนธิของภิกษุ 
นั้นแลว  ทํานามรูปอันเปนไปแลวในขณะจุติใหเปนอารมณเกิดข้ึนแลว 
อัปปนาจิตยอมเกิดข้ึนโดยนัยดังกลาวแลว    ในตอนกอน.    ในกาลน้ัน  
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ญาณอันสัมปยุตดวยจิตน้ันของภิกษุนั้น  ชื่อวา  บุพเพนิวาสานุสติญาณ.   
ภิกษุยอมระลึกถึงชาติกอน   ดวยสติอันสัมปยุตดวยญาณน้ัน. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  เสยฺยถีท    เปนนิบาตลงในอรรถแสดง 
ถึงชนิดที่ปรารภแลว.     พระสารีบุตรเถระ.     เมื่อจะแสดงประเภทแหง  
ชนิดของบุพเพนิวาสน้ัน    จึงกลาวบทมีอาทิวา    เอกมฺป  ชาตึ - ชาติ 
หน่ึงบาง   คือ   ขันธสันดานอันเนื่องในภพหนึ่ง  มีปฏิสนธิเปนมูล   ม ี 
จุติเปนปริโยสาน.   ในบทมีอาทิวา   เทฺวป  ชาติโย - สองชาติบาง   ม ี
นัยนี้. 
            ในบทมีอาทิวา   อเนเกป   สวฏฏกปฺเป - ตลอดสังวัฏฏกัปเปน 
อันมาก   มีอธิบายดังตอไปนี้.   กัปเสื่อม   ชื่อวา   สงัวัฏฏกัป   เพราะ 
ในครั้งน้ันสัตวทั้งปวงประชุมกันในพรหมโลก.       กัปเจริญ      ชื่อวา 
วิวัฏฏกัป   เพราะในครั้งนั้นสัตวทั้งหลายออกจากพรหมโลก    เปนอัน 
ทานถือเอาการต้ังอยูในสังวัฏฏะ      ดวยสังวัฏฏะ       และการต้ังอยูใน 
วิวัฏฏะ   ดวยวิวัฏฏะ  ในพรหมโลกน้ัน  เพราะมีพรหมโลกน้ันเปนมูล. 
จริงอยู.    เมื่อเปนอยางนี้    ยอมเปนอันทานกําหนดอสงไขย  ๔  ดังที ่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กัปหนึ่งมี  ๔ อสงไขย 
             ๔  อสงไขย   เปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใน 
             กาลใด   กัปเสื่อม.   ตลอดกาลนั้นไมงายเพ่ือจะนับ.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลใด   สังวัฏฏกัปต้ังอยู 
            ฯลฯ.  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  ในกาลใด  กัปเจริญ 
            ฯลฯ   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย   ในกาลใด   วิวฏัฏกัป    
            ต้ังอยู.  ตลอดกาลน้ัน   ไมงายนักที่จะนับ.๑ 

            ในกปัเหลาน้ัน    สังวัฎฏกัป    มี ๓    คือ    เตโชสังวัฏฏะ  ๑ 
อาโปสังวัฏฏะ ๑    วาโยสังวัฏฏะ ๑.    สังวัฏฏสมีา - เขตของสังวัฏฏะ 
มี ๓   คือ   อาภัสสรา ๑   สุภกิณหา ๑   เวหัปผลา  ๑.  เมื่อใดกปัเสื่อม 
เพราะไฟ      ถูกไฟไหมถงึในเบ้ืองลางแหงอาภัสสรา.    เมื่อใดกัปเสื่อม 
เพราะน้ํา     ถูกนํ้าทวมละลายไปถึงเบื้องลางแหงสุภกิณหา.     เมื่อใดกัป 
เสื่อม   เพราะลม    ถูกลมพัดกระหน่ําถึงในเบ้ืองลางแหงเวหัปผลา.   ก ็
โดยสวนกวางในกาลน้ัน   พุทธเขตหน่ึงก็ยอมพินาศไปดวย. 
            พุทธเขตม  ๓  คือ 
                    ชาติเขต  ๑. 
                    อาณาเขต  ๑. 
                    วิสัยเขต   ๑. 
            ในเขต  ๓  เหลาน้ัน    เขตท่ีหว่ันไหวในการถือปฏิสนธเิปนตน 
ของพระตถาคตมีหม่ืนจักรวาฬเปนที่สุด  ชื่อวา   ชาติเขต. 
๑. องฺ. จตุกกฺ  ๒๑/๑๕๖.  
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            อานุภาพของพระปริตรเหลาน้ี   คือ   รตนปริตร   ขันธปริตร 
ธชัคคปริตร  อาฏานาฏิยปริตร   โมรปริตร   ยอมเปนไปในเขตที่มี 
แสนโกฏิจักรวาลเปนที่สุด  ชื่อวา  อาณาเขต.   
            เขตท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ยาวตา  วา  ปน  อากงฺเขยฺย๑ 

หรือวาพระตถาคตพึงหวังโดยประมาณเพียงใดอันหาประมาณท่ีสุด  
มิได   ชื่อวา   วิสัยเขต.     พระตถาคตยอมทรงทราบเขตท่ีทรงหวัง. 
ในพุทธเขต ๓ อยางเหลานี้  อาณาเขตหน่ึงยอมพินาศไป.  เมื่ออาณาเขต  
นั้นพินาศไป ชาติเขตก็พินาศไปดวย.  เมื่อเขตนั้นพินาศ   ยอมพินาศไป 
ดวยกัน.  เมื่อต้ังอยู   ยอมต้ังอยูดวยกัน. 
 
            ความพินาศและการต้ังอยูของเขตน้ัน  พึงทราบอยางนี้   สมัยใด  
กัปพินาศเพราะไฟ. มหาเมฆท่ียังกัปใหพินาศแตตนต้ังข้ึน   ยังฝนหาใหญ  
อยางหน่ึงใหตกในแสนโกฏิจักรวาล.    มนุษยทั้งหลายพากันยินดี    นํา 
พืชทั้งปวงออกหวาน.    ก็เม่ือขาวกลาเกิดพอโคเค้ียวกินได     มหาเมฆ 
รองเหมือนลารอง.    ฝนแมหยาดหน่ึงก็ไมตก.    เมือ่น้ันเปนอันวา   ฝน 
ขาดเม็ดเลยทีเดียว.    สัตวผูอาศัยฝนเลี้ยงชีพยอมเกิดในพรหมโลกตาม 
ลําดับ.       และเทวดาผูอาศัยผลบุญเลี้ยงชีพก็ไปเกิดในพรหมโลกดวย. 
เมื่อกาลผานไปนานอยางน้ี  น้ําในแมน้ําน้ัน ๆ ก็แหงไป.  แมปลาและ 
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๐.  
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เตาก็ตายไปตามลําดับ    แลวเกิดในพรหมโลก.     แมสัตวนรกก็ไปเกิด 
ดวย.   
            ในขอน้ี   อาจารยพวกหน่ึงกลาววา    สัตวนรกยอมพินาศไปใน 
ความปรากฏแหงพระอาทิตยดวงที่ ๗.    บุคคลไมเวนจากฌานยอมเกิด  
ในพรหมโลก.  บางพวกถูกทุพภิกขภัยบีบค้ัน.  บางพวกไมควรเพ่ือบรรล ุ
ฌาน.  สัตวเหลาน้ันเกิดข้ึนพรหมโลกไดอยางไร ?  
            ตอบวา ดวยอํานาจฌานท่ีไดในเทโลก. 
            จริงอยู    ในกาลน้ัน    โดยลวงไปแสนปจักสิ้นกัป.     ฉะน้ัน 
กามาวจรเทพท้ังหลาย   ชื่อวา  โลกพยูหะ   เปนชาวโลก   ปลอยศีรษะ 
ผมเผารุงรัง   รองไห   เอามือเช็ดน้ําตา    นุงผาแดง    มีเพศผิดรูปยิ่งนัก 
เที่ยวไปในทางของมนุษย   พากันบอกกลาวอยางนี้วา 
                    ผูนิรทุกขทั้งหลาย  ลวงไปแสนปจากนี้จัก  
            สิ้นกปั.     โลกนี้จกัพินาศ.     แมมหาสมุทรก็จัก  
            เหือดแหง. และมหาปฐพีพระยาภูเขาสิเนรุจักถลม 
            ทลายพังพินาศไป.    โลกจักพินาศตลอดถึงพรหม 
            โลก.  ผูนิรทุกขทั้งหลาย   พวกทานจงเจริญ  เมตตา 
            กรณุา    มุทิตา    อุเบกขากันเถิด.    จงบํารุงมารดา  
            บิดา   จงเปนผูออนนอมตอผูเจริญในตระกูล  ดังน้ี.  
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           พวกมนุษยและภุมมเทวดาโดยมาก    ครั้นสดับคําของกามาวจร 
เทพเหลาน้ัน    แลวพากันเกิดสังเวช    มีจิตออนตอกันและกัน    ทําบุญ 
มีเมตตาเปนตน   แลวไปบังเกิดในเทวโลก.   ณ  เทวโลกนั้น   ทวยเทพ 
บริโภคอาหารทิพย   ทําบริกรรมในวาโยกสิณแลวไดฌาน.   สวนมนุษย 
พวกอ่ืนบังเกิดในเทวโลก  ดวยอปราปริยเวทนียกรรม  - กรรมใหผลใน  
ภพตอ ๆ  ไป.   สัตว  ชื่อวา   ทองเท่ียวไปในสงสาร   เวนอปราปริยเวท- 
นียกรรมไมมี.   แมสัตวเหลาน้ันก็ยอมไดฌานอยางนั้นในภพน้ัน.  สัตว 
ทั้งปวงยอมบังเกิดในพรหมโลก      ดวยอํานาจฌานที่ไดแลวในเทวโลก 
อยางนี้    ดวยประการฉะน้ี.  
 
           โดยกาลยาวนานข้ึนไปโดยการกําหนดป    พระอาทิตยดวงที่สอง 
ยอมปรากฏ.      เมื่อพระอาทิตยนั้นปรากฏการกําหนดคืนวันไมปรากฏ. 
พระอาทิตยดวงหน่ึงข้ึน.    ดวงหน่ึงตก.    โลกไมขาดความรอนจากดวง 
อาทิตย.  ในพระอาทิตยที่ยังกัปใหพินาศไมมีสุริยเทพบุตร.   เหมือนใน 
พระอาทิตยปกติ   เมื่อพระอาทิตยปกติยังเปนไปอยูวลาหกบาง  เปลวไฟ 
บาง    ยอมไปในอากาศ.      เมื่อพระอาทิตยยังกัปใหพินาศกําลังเปนไป 
ทองฟาปราศจากควันและวลาหก  ดุจบานกระจกไมมีฝา    ฉะนั้น.   น้ํา 
ในลําธารเปนตนแหง    เวนมหานทีทั้ง   ๕    จากน้ันโดยลวงกาลยาวนาน 
พระอาทิตยดวงที่ ๓   ปรากฏ.    เพราะอาทิตยดวงที่  ๓  นั้น    ปรากฏ 
แมมหานทีก็แหง.   จากน้ันโดยลวงกาลยาวนาน    พระอาทิตยดวงที่ ๔  
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ปรากฏ.   เพราะพระอาทิตยดวงที่  ๔  ปรากฏ   มหาสระ ๗ เหลาน้ี   คือ 
สีหปาตนะ ๑  หังสปาตนะ     กัณณมุณฑกะ ๑  รถการทหะ  ๑  อโน- 
ตัตตทหะ ๑   ฉัททันตทหะ ๑   กุณาลวาหะ ๑   แหง    เพราะเปนแหลง 
เกิดมหานทีในปาหิมพานต.   จากน้ันโดยลวงกาลยาวนาน   พระอาทิตย 
ดวงที่ ๕  ปรากฏ.   เพราะพระอาทิตยดวงที่  ๕ นั้นปรากฏ   น้าํแมเพียง 
เปยกขอน้ิวมือ   ก็ไมเหลืออยูในมหาสมุทรโดยลาํดับ.   จากน้ันโดยลวง  
 
กาลยาวนาน    พระอาทิตยดวงที่  ๖    ปรากฏ.    เพราะพระอาทิตยดวง  
ที่  ๖  นั้นปรากฏ  จักรวาลทั้งสิ้นมีควันพวยพุงเปนอันเดียวกัน  ติดแนน 
ไปดวยควัน.   แมแสนโกฏิจักรวาลก็เหมือนอยางจักรวาลน้ัน.   จากน้ัน 
 
โดยลวงกาลยาวนาน   พระอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ.   เพราะพระอาทิตย  
ดวงที่ ๗ นั้นปรากฏ     จักรวาลท้ังส้ินพรอมดวยแสนโกฏิจักรวาล   ก็ม ี
เปลวไฟโชติชวงเปนอันเดียวกัน.   แมยอดภูเขาสิเนรุสูงประมาณ  ๑๐๐ 
โยชน  ก็ทําลายหายไปในอากาศน่ันเอง.  เปลวไฟนั้นลุกโพงลงจดสวรรค 
ชั้นจาตุมมหาราชิกา.  เปลวไฟเผากนกวิมาน  รัตนวิมาน   และมณีวิมาน 
จดดาวดึงสพิภพ.     โดยอุบายน้ีแหละ    เปลวไฟจดจนถึงปฐมฌานภูมิ. 
 
ไหมพรหมโลกท้ัง  ๓  จดอาภัสสรพรหมต้ังอยู.    เปลวไฟน้ันยังไมดับ 
ตราบเทาสังขารแมเพียงอณูหน่ึงยังมีอยู.        แตเพราะสิ้นสังขารทั้งปวง 
แมเถาก็ไมใหเหลือเปลวไฟจึงดับ          ดุจเปลวไฟเผาเนยใสและน้ํามัน  
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ฉะน้ัน.   อากาศเบื้องบนพรอมดวยอากาศเบ้ืองลาง    มืดต้ือเปนอันเดียว   
กัน. 
            ครั้นแลว   โดยกาลลวงยาวนาน   มหาเมฆต้ังข้ึนยังฝนละเอียด ๆ 
ใหตกเปนครั้งแรก.      มหาเมฆยังสายฝนประมาณเทากานบัว    ไมเทา 
สาก   และตนตาลเปนตนใหตกโดยลําดับ    ทําท่ีที่ถูกไหมทั้งหมดใหเต็ม 
แลวหายไป.      ต้ังข้ึนทําน้ําน้ันทั้งเบื้องลางและเบ้ืองขวางใหเปนกอน 
เปนทางโดยรอบเชนกับหยาดนํ้าในใบบัว.  
 
            หากถามวา  ทําหวงน้ําใหญถึงเพียงนั้นใหเปนกอนไดอยางไร ? 
            ตอบวา   เพราะเปดเปนชองไว.   ใหชองในท่ีนั้น ๆ    แกหวงนํ้า 
นั้น.    น้ําน้ันถูกลมพัดรวมทําใหเปนกอนส้ินไป   ยอมไหลลงเบื้องลาง 
ตามลําดับ.  เมื่อนํ้าไหลลง ๆ  พรหมโลกยอมปรากฏในท่ีของพรหมโลก. 
อน่ึง   เทวโลกยอมปรากฏในที่แหงกามาวจรเทวโลกในเบื้องบน.    เมื่อ 
น้ําไหลลงสูพ้ืนดินดังกอน  ลมแรงยอมเกิดข้ึน.   ลมแรงเหลาน้ันปดกั้น 
ทําใหน้ําไมไหลออก   ดุจนํ้าท่ีขังอยูในธมกรกท่ีปดปากไว.   เมือ่นํ้าหวาน 
หมดไปยังงวนดิน (รสปวึ)  ใหต้ังข้ึนเบื้องบน.  งวนดินนั้น  มสีี  ม ี
กลิ่นและรสดุจลาดไวเบื้องบนขาวปายาสท่ีไมมีน้ํา. ในกาลน้ัน    สัตวทั้ง- 
หลายที่เกิดกอนในอาภัสสรพรหมโลก เคลื่อนจากน้ัน เพราะสิ้นอายุก็ดี 
เพราะหมดบุญก็ดี  ยอมเกิด  ณ  ที่นี้. สตัวเหลาน้ันมีรัศมีที่ตัว เหาะไปใน 
อากาศได.   สัตวเหลาน้ัน   ครั้นลิ้มแผนดินมีรสน้ัน     ตามนัยดังกลาว  
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แลว  ในอัคคัญญสูตร๑    ถูกตัณหาครอบงํา    พยายามจะบริโภคสิ่งท่ีทํา   
ใหเกิดความโลภ.  
            ครั้งน้ัน     รัศมีทีตั่วของสัตวเหลาน้ันก็หายไป.      มีความมืด. 
สัตวเหลาน้ันเห็นความมืดก็กลัว.     แตนั้นสุริยมณฑลเต็ม  ๕๐  โยชน 
ปรากฏข้ึนยังความกลัวของสัตวเหลานั้นใหหายไป      ใหเกิดความกลา. 
สัตวเหลาน้ัน   ครั้นเห็นสุริยมณฑลน้ัน   ตางราเริงยินดีวา   เราไดแสง 
สวางแลว  จึงต้ังชื่อสุริยมณฑลนั้นวา   สุริยะ   เพราะต้ังข้ึนทําใหพวก 
เราหายกลัวเกิดความกลาข้ึน    เพราะฉะนั้น   ขอจงเปนสุริยะเถิด. 
            ครั้นเม่ือพระสุริยะทําแสงสวางตลอดวันแลวดับไป   สตัวทั้งหลาย 
มีความกลัวอีกวา  แสงสวางที่เราได  หายไปเสียแลว.   สัตวเหลาน้ันจึงคิด 
อยางนี้วา      จะเปนการดีหากพวกเราไดแสงสวางอ่ืน.       จันทมณฑล 
ประมาณ ๔๙  โยชน    ปรากฏข้ึนเหมือนรูจิตของสัตวเหลาน้ัน.    สัตว 
เหลาน้ันครั้นเห็นจันทมณฑลนั้น  พากันราเริงยินดีอยางยิ่ง   จึงต้ังชื่อ 
จันทมณฑลนั้นวา   จันทะ  เพราะต้ังข้ึนคลายรูความพอใจของพวกเรา 
เพราะฉะนั้น  ขอจงเปนจันทะเถิด. 
            เมื่อพระจันทร    พระอาทิตยปรากฏอยางน้ี     นักษัตรทั้งหลาย 
ก็ปรากฏเปนรูปดาว.   จําเดิมแตนั้น     กลางคืน   กลางวัน  และกึ่งเดือน 
๑. ที. ปา. ๑๑/๕๖.  
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เดือนหนึ่ง  ฤดู   ป   ก็ปรากฏ   ตามลําดับ.   ในวันปรากฏพระจันทร 
พระอาทิตยนั่นเอง    ภูเขาสิเนรุ    จักรวาล   ปาหิมพานต    และภูเขา 
ก็ปรากฏ.    ทั้งหมดน้ันปรากฏในวันเพ็ญเดือน ๔   ไมกอน   ไมหลัง.    
ปรากฏอยางไร ?   เหมือนอยางวา   เมื่อขาวฟางเดือดเกิดฟอง   ดวยการ 
คนครั้งเดียวเทาน้ัน.   บางฟองก็เปนเนิน ๆ  คลายสถูป.   บางฟองก็เปน 
ลุม ๆ.    บางฟองก็เสมอ ๆ   ฉันใด.   ในที่เปนเนิน ๆ   คลายสถปูก็เปน 
ภูเขา.   ในท่ีลุม ๆ   ก็เปนมหาสมุทร.   ในที่เสมอ ๆ   ก็เปนเกาะ. 
 
            ครั้นเม่ือสัตวเหลานั้นบริโภคงวนดิน           บางพวกก็มีผิวงาม 
บางพวกก็มีผิวไมงาม   ตามลําดับ.   ในสองพวกนั้น   พวกท่ีมีผิวงามก็ดี 
หม่ินพวกมีผิวไมงาม         เพราะการดูหม่ินของสัตวเหลาน้ันเปนปจจัย 
งวนดิน   ก็หายไป.   ปรากฏเปนกะปดิน. 
 
            ครั้นแลว    กะปดนิของสัตวทั้งหลายน้ันหายไป    โดยนัยนั้นก็ 
ปรากฏเปนเครือดิน.   แมเครือดินนั้นก็หายไป    โดยนัยนั้น.   ก็ปรากฏ 
เปนขาวสาลี   ไมใชฟนหุง   ไมมีรํา   ไมมีแกลบ   บริสุทธิ์   มีกลิ่นหอม 
มีผลเปนขาวสาร.  แตนั้น    ภาชนะยอมเกิดแกสัตวเหลาน้ัน.  สตัวเหลา 
นั้นวางขาวสาลีบนภาชนะ   แลวต้ังไวบนแผนหิน.    เปลวไฟเกิดข้ึนเอง 
หุงขาวสาลีนั้น.   ขาวสุกนั้นเหมือนดอกมะลิตูม.    ไมตองทําแกงหรือผัก 
แหงขาวสาลีนั้น.  ปรารถนาจะบริโภครสใด ๆ ก็มรีสนั้น ๆ ใหบริโภค.  
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เมื่อสัตวเหลาน้ันนบริโภคอาหารหยาบ   ต้ังแตนั้นมูตรและกรสีก็เกิด  
            ครั้นสัตวเหลาน้ันตองการใหมูตรและกรสีออก    ก็แยกเปนปาก 
แผล.  ความเปนชายก็ปรากฏแกชาย.   ความเปนหญิงก็ปรากฏแกหญิง    
เลากันวาในครั้งน้ัน  หญงิเพงชาย   และชายเพงหญิงเกินเวลา.   เพราะ 
สัตวเหลาน้ันเพงกันเกินเวลาเปนปจจัย     จึงเกิดความเรารอนทางกาม. 
แตนั้นก็เสพเมถุนกัน.    สตัวเหลาน้ันถูกวิญูชนติเตียนทําใหลําบาก  
เพราะการเสพอสัทธรรม  จึงสรางเรือนเพื่อปกปดอสัทธรรมน้ัน.   สัตว 
เหลาน้ัน    เมื่อครองเรือน    ก็ดําเนินตามทิฏฐานุคติของสัตวผูไมเกียจ 
ครานคนใดคนหน่ึงตามลําดับ   ทําการสะสม.  
            จําเดิมแตนั้น  รําบาง   แกลบบาง  ก็หุมหอขาวสาร. แมที่เกี่ยวแลว 
ก็ไมงอก. สตัวเหลาน้ันประชุมกัน ทอดถอนใจวา   ผูเจริญท้ังหลาย   ธรรม 
ลามกปรากฏแลวในสัตวทั้งหลาย          เพราะพวกเราเม่ือกอนไดเปนผู 
สําเร็จแลวแตใจ   ดังน้ี    พึงใหพิสดารโดยนัยดังกลาวแลว  ในอัคคัญญ- 
สูตร๑.   แตนัน้สัตวทั้งหลาย   จึงไดต้ังระเบียบปฏิบัติข้ึนไว    ดังตอไปนี้.  
            หากสัตวผูใดผูหนึ่ง  ถือเอาสวนของคนอ่ืนที่เขาไมให.   วากลาว 
สองครั้ง   ในครั้งท่ีสามประหารดวยฝามือ   กอนดิน  และทอนไม.   สัตว 
เหลาน้ัน   เมือ่เกิดมีการลักทรัพย   พูดติเตียน   พูดเท็จ  ทํารายรางกาย 
ข้ึน  จึงประชุมกันคิดวา  ถากระไรพวกเราควรยกยองสัตวผูหน่ึง.  เรา 
๑. ที. ปา. ๑๑/๖๑.  
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จักเพ่ิมสวนแหงขาวสาลีใหแกผูที่พึงขมผูที่ควรขม      พึงติเตียนผูที่ควร   
ติเตียน  พึงขับไลผูที่ควรขับไล  โดยชอบของพวกเรา. 
            ก็เม่ือสัตวทั้งหลายทําความตกลงกันอยางนี้แลว  ในกัปนี้   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาน้ีแหละยังเปนพระโพธิสัตว    มีรปูงามกวา   นาดูกวา  มี 
ศักดิ์ใหญกวา   สัตวเหลาน้ันในสมัยนั้น   สมบูรณดวยปญญา   มีกําลัง 
สามารถเพ่ือจะทําการขมและยกยองได.   สัตวเหลาน้ัน     จึงพากันเขา 
ไปหาพระโพธิสัตวนั้น  วิงวอนยกยอง.  พระโพธสิัตวนั้น  ปรากฏดวย 
นาม ๓   คือ  ชื่อวามหาสมมต   เพราะมหาชนสมมต  ๑.  ชื่อวาขัตติยะ  
เพราะเปนอธิบดีแหงเขตท้ังหลาย ๑. ชื่อวาราชา  เพราะใหสัตวทั้งหลาย 
เหลาอ่ืนยินดี     โดยธรรมเสมอ   ๑.     พระโพธิสัตวเปนบุรุษคนแรก  
ในฐานะเปนอัจฉริยบุรุษในโลก.    เมื่อทําพระโพธิสัตวใหเปนอาทิบุรุษ 
ดํารงในขัตติยมณฑล   แลววรรณะทั้งหลายมีพราหมณเปนตน  ก็ต้ังข้ึน 
ตามลําดับ. 
            การทําลายดวยเปลวไฟ  ต้ังแตมหาเมฆยังกัปใหพินาศ   อสงไขย 
หน่ึงนี้  ทานเรียกวา  สังวัฏฏะ. 
            มหาเมฆสมบูรณยังแสนโกฏจัิกรวาลใหเต็มเปยม   ต้ังแตการทํา 
ลายดวยเปลวไฟอันยังกัปใหพินาศ       อสงไขยที่สองนี้       ทานเรียกวา 
สังวัฏฏัฏฐายี. 
            ความปรากฏแหงพระจันทร   พระอาทิตย   ต้ังแตมหาเมฆสมบูรณ  
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อสงไขยที่ ๓ นี้   ทานเรียกวา   วิวัฏฏะ. 
            มหาเมฆยังกัปใหพินาศอีก      ต้ังแตความปรากฏแหงพระจันทร 
พระอาทิตย  อสงไขยที่  ๔ นี้   ทานเรยีกวา  วิวัฏฏฏัฐายี.     
 
            อสงไขย ๔ เหลาน้ี     เปนมหากัปหน่ึง.    พึงทราบความพินาศ 
ดวยไฟและความต้ังอยู   ดวยประการฉะน้ี.  
            อน่ึง   สมัยใดกัปพินาศไปดวยน้ํา   มหาเมฆยังกัปใหพินาศแตตน 
ต้ังข้ึน   พึงใหพิสดารโดยนัยดังกลาวแลว  ในตอนกอนน่ันแหละ.   แต 
ความแปลกกกันมีดังตอไปนี้.    มหาเมฆมีน้ํากรดยังกัปใหพินาศ    ต้ังข้ึน 
ในที่นี้.     เหมือนพระอาทิตยดวงที่สองต้ังข้ึนในอากาศนั้น     ฉะน้ัน. 
มหาเมฆน้ัน    เมื่อยังฝนละเอียดไดตกแตตน    ยอมใหตกเต็มแสนโกฏ ิ
จักรวาล    ดวยสายฝนใหญตามลําดับ   แผนดินและภูเขาเปนตน    ถูก 
น้ํากรด    ถูกตองแลว ๆ   ยอมละลาย   น้ําถูกลมพัดไปโดยรอบ   น้ําทวม 
ต้ังแตแผนดินถึงทุติยฌานภูมิ    น้ําน้ัน     ยังพรหมโลกแม  ๓  ใหยอยยับ 
ไปในที่นั้น แลวจดถึงสุภกิณหาต้ังอยู.  น้ําน้ันยังไมสงบตราบเทาสังขาร 
ประมาณอณูยังมีอยู. 
            อน่ึง  น้ําน้ัน  ครอบงําสังขารทั้งปวงท่ีไปตามน้ําแลว  สงบทันที 
หายไป   อากาศเบ้ืองบนมืดมิดเปนอันเดียว    พรอมกับอากาศเบื้องลาง. 
บททั้งปวงคลายกับที่กลาวแลว   แตในที่นี้    โลกทํา  (สราง)  อาภัสสร 
พรหมโลกท้ังส้ิน     ใหปรากฏเปนเบื้องตน.    สัตวทั้งหลายเคล่ือนจาก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 1016 

สุภกิณหาแลว   ยอมเกิดในอาภัสสรพรหมเปนตน. การทําลายดวยนํ้ากรด        
อันยังกัปใหพินาศ    ต้ังแตมหาเมฆยังกัปใหพินาศ   นี้เปนอสงไขยหน่ึง 
มหาเมฆสมบูรณ      ต้ังแตการทําลายดวยนํ้า      นีเ้ปนอสงไขยท่ีสอง 
... ๔   อสงไขยเหลาน้ี     ต้ังแตมหาเมฆสมบูรณ  ฯลฯ  เปนมหากัปหน่ึง 
พึงทราบความพินาศดวยนํ้าและการต้ังอยู   ดวยประการฉะน้ี.  
 
            อน่ึง  สมัยใด  กัปพินาศไปดวยลมน้ัน.  มหาเมฆยังกัปใหพินาศ 
ไปแตตนต้ังข้ึนแลว     พึงใหพิสดารตามนัยดังกลาวแลว    ในตอนกอน 
นั่นแหละ.   แตความตางกันมีดังตอไปนี้.    ลมต้ังข้ึนเพ่ือยังกัปใหพินาศ 
ในโลกน้ี   เหมือนพระอาทิตยดวงที่สองในอากาศน้ัน   ฉะน้ัน.   ลมนั้น 
ยังธุลีหยาบใหต้ังข้ึนกอน.   แตนั้นยังธุลีละเอียด   ทรายละเอียด  ทราย 
หยาบ    กอนกรวดและหินเปนตน  ใหต้ังข้ึนที่แผนหินประมาณเรือนยอด 
และที่ตนไมใหญที่ต้ังข้ึนในที่ไมเสมอ.    ธุลีเหลาน้ันไมตกจากแผนดิน 
อีก   เพราะจมอยูในทองฟา.   ธลุีเหลาน้ันแหลกละเอียดไปในท่ีนั้น. ถึง 
ความไมมี. 
 
            ครั้นแลว     ลมต้ังข้ึนที่ภายใตแผนดินใหญ     ตามลําดับ     แลว 
พลิกแผนดินทํารากดินไวเบื้องบน    แลวซัดไปในอากาศ.    ผินแผนดิน 
มี  ๑๐๐  โยชนเปนประมาณ    แตกไปประมาณสองโยชน     สามโยชน 
สี่โยชน  หาโยชน  ถูกกําลังลมซัดไป  แหลกละเอียดบนอากาศน่ันเอง 
ถึงความไมมี.  ลมยกภูเขาจักรวาลบาง  ภูเขาสิเนรุบาง  ข้ึนแลวซัดไป  
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ในอากาศ.   ผินแผนดินเหลาน้ันกระทบกันและกัน   แลวแหลกละเอียด   
พินาศไป.  ดวยอุบายน้ีแหละ   ลมยังภุมมัฏฐกวิมานและอากาสัฏฐกวิมาน 
ใหพินาศ   ยงักามาวจรเทวโลก ๖  ใหพินาศ   แลวยังจักรวาลแสนโกฏ ิ
ใหพินาศ. 
            จักรวาลกระทบกับจักรวาล.        หิมวันตะกระทบกับหิมวันตะ. 
สิเนรุกระทบกับสิเนรุ   แลวแหลกละเอียดพินาศไป. ลมพัดต้ังแตแผนดิน 
จนถึงตติยฌานภูมิ.    ลมยังพรหมโลก ๓   ใหพินาศ    จดถึงเวหัปผลา  
ต้ังอยู.    ครัน้ยังสังขารท้ังปวงใหพินาศไปอยางนี้    แมตนเองก็พินาศไป 
ดวย.   อากาศเบ้ืองบนกับอากาศเบ้ืองลางมืดมิดเปนอันเดียวกัน  ทั้งหมด  
คลายกับที่กลาวแลว.     แตในที่นี้   โลกทําคือสรางสุภกิณหพรหมโลก 
ในเบื้องตนใหปรากฏ. 
            อน่ึง    สัตวทั้งหลายเคลื่อนจากเวหัปผลาแลว    ยอมเกดิในสุภ- 
กิณหพรหมโลกเปนตน. การทําลายดวยลมยังกัปใหพินาศต้ังแตมหาเมฆ 
ยังกัปใหพินาศ     นี้เปนอสงไขยหนึ่ง.    มหาเมฆสมบูรณ    ต้ังแตการ 
ทําลายดวยลม   นี้เปนอสงไขยท่ีสอง  ฯลฯ  อสงไขย  ๔ เหลาน้ัน   เปน 
มหากัปหน่ึง.    พึงทราบความพินาศดวยลมและการต้ังอยู   ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
 
            เพราะเหตุไร  โลกจึงพินาศไปอยางน้ี.  เพราะอกุศลมูลเปนเหตุ. 
เพราะเม่ืออกุศลมูลหนาข้ึนแลว   โลกจึงพินาศไปอยางนี้.    อน่ึง    โลก  
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นั้นแล   เมื่อราคะหนาขึน้ในลําดับ   ยอมพินาศไปดวยไฟ.    เมื่อ 
โทสะหนา  ยอมพินาศไปดวยนํ้า. 
 
            แตอาจารยบางพวกกลาววา    เมื่อโทสะหนา   โลกพินาศไปดวย  
ไฟ.    เมื่อราคะหนาพินาศไปดวยนํ้า.    เมื่อโมหะหนาพินาศไปดวยลม. 
แมเม่ือพินาศไปอยางน้ี    ยอมพินาศไปดวยไฟ ๗ ครั้ง   เปนลําดับ.   ใน  
ครั้งท่ี ๘  พินาศไปดวยน้ํา.  พินาศไปดวยไฟ ๗ ครั้งอีก.   ในครั้งท่ี  ๘ 
พินาศไปดวยน้ํา.  เพราะเหตุนั้น   เมื่อพินาศไป ๘ ครั้ง ๆ อยางนี้   พินาศ 
ไปดวยนํ้า ๗ ครั้ง   แลวพินาศไปดวยไฟอีก ๗ ครั้ง ๆ   ดวยเหตุประมาณ 
เทาน้ี  ๖๓ กปั   เปนอันลวงไปแลว.  ในระหวางน้ี    ลมไดโอกาสหามวาระ 
อันพินาศไปดวยนํ้า    แมถึงพรอมแลว    กําจัดสุภกิณหพรหมโลกซ่ึงมี  
อายุ  ๖๔  กปั บริบูรณ  ยงัโลกใหพินาศ. 
            ภิกษุผูระลึกถึงกปั  แมระลกึถึงชาติกอน  ยอมระลึกถึง  สังวัฏฏ- 
กัป   วิวัฏฏกปั   สังวัฏฏวิวัฏฏกัป   ไมนอยในกัปเหลาน้ัน. 
            บทวา  สวฏฏกปฺเป   วิวฏฏกปฺเป   ทานกลาวกําหนดครึ่งหนึ่ง 
ของกัป. 
            บทวา    สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    ทานกลาวกําหนดเอากัปท้ังส้ิน. 
หากถามวา ระลึกถึงอยางไร.   ตอบวา ระลึกถึงโดยนัยมีอาทิวา อนุตฺราสึ 
- ในชาติโนนเราไดเปนแลว.                                                    
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            ในบทเหลาน้ัน    บทวา     อมตฺุราสึ    คือ    เราไดเปนแลวใน   
สังวัฏฏกัปโนน    ความวา    เราไดเปนแลว   ในภพ  ในกําเนิด   ในคติ 
ในวิญญาณฐิติ  ในสัตตาวาส  หรือในสัตตนิกาย. 
            บทวา  เอวนาโม  มีชื่ออยางนี้   คือ  ชื่อติสสะ  หรือปุสสะ. 
 
            บทวา   เอวโคตฺโต     มโีคตรอยางนี้    คือ   กัจจานโคตร   หรือ  
กัสสปโคตร.   บทนี้   ทานกลาวดวยสามารถการระลึกถึงชื่อและโคตร 
ของตน    ในอดีตภพของภิกษุนั้น.    กห็ากวา   ในกาลน้ัน   ภิกษุนั้น 
ประสงคจะระลึกถึงวรรณสมบัติ        ความเปนอยูประณีตและเศราหมอง 
ความเปนผูมากดวยสุขและทุกข    หรอืความมีอายุนอย    อายุยืนของตน. 
ระลึกถึงได.   ดวยเหตุนั้น    พระสารีบตุรเถระ  จึงกลาววา  เอววณฺโณ 
ฯลฯ   เอวมายุปริยนฺโต. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  เอววณฺโณ  มีผิวพรรณอยางนี้    คือ 
ผิวขาว   หรอืผิวดํา. 
 
            บทวา   เอวมาหาโร  -  มีอาหารอยางนี้   คือ   มีขาวสาลี   เนื้อ 
ขาวสุก   เปนอาหาร   หรือมีผลไมสดเปนอาหาร. 
            บทวา     เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที  -   ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ 
คือ    เสวยสุขและทุกข    อันเปนไปทางกาย    ทางใจ    หรือมีประเภท 
เปนตนวา  มีอามิส   หรือไมมีอามิส.  
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            บทวา    เอวมายุปริยนฺโต   -   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ี     คือ   ม ี 
กําหนดอายุ  ๑๐๐ ป   หรอื   ๘  โกฏิ  ๔  แสนกัป. 
            บทวา โส   ตโต จโุตฺ   อมุตฺร อทุปาทึ - ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
ไดมาเกิดในภพนี้   คือ  เราครั้นจุติจากภพ   กําเนิด    คติ   วิญญาณฐิติ 
สัตตาวาส     หรือสัตตนิกายน้ันแลว    ไดมาเกิดในภพ    กําเนิด    คติ 
วิญญาณฐิติ  สัตตาวา    หรือสัตตนิกายโนน.  
            บทวา   ตตฺราปาสึ - ไดมีแลวในภพนั้น   ไดมีแลวอีกในภพ 
กําเนิด  คติ   วิญญาณฐิติ     สัตตาวาส   หรือสัตตนิกาย   แมนั้น.   บท 
มีอาทิวา   เอวนาโม   มีนยัดังไดกลาวแลว. 
            อีกอยางหน่ึง    เพราะบทวา     อมุตฺราสึ  นี้   เปนการระลึกถึง 
ของผูปรารถนาข้ึนไป    ตามลําดับ. 
            บทวา  โส    ตโต   จุโต   เปนการพิจารณาของผูกลับ.   ฉะน้ัน 
บทวา  อิธูปปนฺโน   พึงทราบวา   ทานกลาวบทน้ีวา   อมุตฺรอุทปาทึ 
หมายถึงท่ีเกิดของภิกษุนั้น   ในลําดับแหงการเกิดในโลกนี.้ 
            บทมอีาทิอยาน้ีวา    ตตฺราปาสึ   ทานกลาวเพ่ือแสดงการระลึก 
ถึงชื่อและโคตรเปนตน   ในที่เกิด   ในลําดับแหงการเกิดนี้    ในภพน้ัน 
ของภิกษุนั้น. 
            บทวา  โส  ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
มาเกิดในภพน้ี   ความวา   เราครั้นจุติจากท่ีเกิดในลําดับนั้นแลว มาเกิด  
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ในตระกูลกษัตริย   หรือในตระกูลพราหมณโนน  ในภพน้ี. 
          บทวา   อิติ  คือ  ดวยประการฉะน้ี.    
          บทวา  สาการ   สอทุเทส  - พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุทเทส 
 คือ  พรอมท้ังอุทเทส   ดวยชื่อและโคตร.       พรอมทั้งอาการดวยผิวเปน 
ตน.    เพราะทานแสดงถึงสัตว    โดยชื่อและโคตรวา    ติสสะ    ผุสสะ 
กัสสปโคตร.    ปรากฏโดยความตางดวยผิวพรรณเปนตนวา    ขาว   ดํา. 
เพราะฉะนั้น  ชื่อและโคตรเปนอุทเทส.  นอกน้ันเปนอาการ   ดวยประการ  
ฉะน้ี. 
                       จบ   อรรถกถาบุพเพนิวารสานุสติญาณนิทเทส 
 
 
                                      ทิพจักขุญาณนิทเทส 
            [ ๒๕๗]  ปญญาในความเห็นรูปเปนนิมิตหลายอยาง   หรือ 
อยางเดียวดวยสามารถแสงสวาง   เปนทิพจักษุญาณอยางไร ? 
            ภิกษุในศาสนานี้   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวย 
ฉันทะและสังขารอันเปนประธาน      ฯลฯ    ครั้นแลวยอมมนสิการถึง 
อาโลกสัญญา  ต้ังสัญญาวาเปนกลางวัน   มใีจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ 
เจริญจิตใหมีแสงสวางวากลางวันฉันใด   กลางคืนฉันนั้น    กลางคืนฉัน  
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ใด    กลางวันฉันนั้น    ภิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแลวอยางนั้น    บริสุทธิ์   
ผองแผว  ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณในจุติ  และอุบัติของสัตวทั้งหลาย 
เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กําลังอุบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม  ไดดี    ตกยาก  ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของ   
มนุษย     ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามธรรมวา     สัตวเหลาน้ีหนอ  
ประกอบดวยกายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจริต    ติเตียนพระอริยเจา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึดถือเอาการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ    เม่ือตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต   นรก    สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวย 
กายสุจริต    วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยเจา  เปนสัมมาทิฏฐิ 
ยึดถือการการทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ     เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค   เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ   กําลังอุบัติ   เลว  ประณีต   มีผิว 
พรรณดี    มผิีวพรรณทราม   ไดดี   ตกยาก    ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์   
ลวงจักษุของมนุษย      ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม     ดวย 
ประการฉะน้ี. 
          ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ปญญาในความเห็นรูป 
เปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดียว     ดวยสามารถแสงสวาง   เปนทิพ- 
จักขุญาณ.  
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                         ๕๔. อรรถกถาทิพจักขุญาณนิทเทส 
            [๒๕๗]  พึงทราบวินิจฉัยในทิพจักขุญาณนิทเทส  ดังตอไปนี้.   
            บทวา  อาโลกสฺ   มนส ิ กโรติ -  มนสกิารอาโลกสัญญา 
คือ   มนสิการแสงพระอาทิตย     พระจันทรและแกวมณี     ทั้งกลางวัน 
กลางคืนวา   อาโลโก - แสงสวาง.    อน่ึง   เมื่อมนสิการอยางนี้   ทาน 
กลาววา     มนสิการอาโลกสัญญา     เพราะยังสัญญาใหเปนไปในใจวา 
อาโลโก.  
 
             บทวา  ทิวาสฺ    อธิฏาติ  -  ต้ังสัญญาวาเปนกลางวัน   คือ 
มนสิการอาโลกสัญญาอยางนี้แลว   ต้ังสัญญาวากลางวัน. 
            บทวา   ยถา   ทิวา   ตถา   รตฺตึ - กลางวันฉันใด     กลางคืน 
ฉันนั้น     คือ     มนสกิารแมกลางคืนเหมือนเห็นแสงสวางในกลางวัน 
ฉะน้ัน. 
            บทวา  ยถา   รตฺตึ   ตถา  ทิวา  - กลางคืนฉันใด     กลางวัน 
ฉันนั้น     คือ      มนสิการแมกลางวันเหมือนเห็นแสงสวางในกลางคืน 
ฉะน้ัน. 
            บทวา   อิติ   วิวฏเฏน   เจตสา - มีใจเปดเผยแลว   คือ  มีใจ 
มิไดปกปดอยางนี้.  
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            บทวา  อปริโยนทฺเธน - ไมมีอะไรหุมหอ คือ ไมหุมโดยรอบ.   
            บทวา   สปฺปภาส   จิตฺต   ภาเวติ    คือ  เจรญิจิตใหมีแสงสวาง 
ดวยบทน้ี     ทานกลาวถึงจิตมีแสงสวางดวยการบริกรรมเปนอารมณของ  
ทิพจักษุ.     หรือทานกลาวหมายถึงจตุตถฌานมีอาโลกกสิณเปนอารมณ. 
เมื่อภิกษุนั้นเจริญอยางนี้  จิตมีแสงสวางปราศจากความมืดปดกั้น.   กลุ- 
บุตรผูเปนอาทิกรรมิกะใครเพ่ือยังทิพจักษุใหเกิด   ทําอภิญญามีฌานเปน 
บาท    มีกสณิเปนอารมณโดยทํานองเดียวกันกับบาลีนี้นั่นแหละ   ให 
เปนการควรแกอภินิหารโดยอาการท้ังปวง.        แลวพึงทํากสิณอยางใด  
อยางหน่ึงในกสิณ ๓ อยางเหลาน้ี   คือ  เตโชกสิณ ๑    โอทาตกสิณ ๑ 
อาโลกกสิณ ๑ ใหใกลไว.  พึงทําอุปจารฌานใหเปนอารมณแลวกําหนด 
ใหเจริญไว.       อธิบายวา     ไมควรใหอัปปนาเกิดในอุปจารฌานนั้น. 
เพราะหากวาใหอัปปนาเกิด      ยอมเปนนิสัยแหงฌานเปนบาทมิใชนิสัย 
แหงบริกรรม. 
            ในกสิณ  ๓ อยางเหลาน้ี      อาโลกกสิณน่ันแหละประเสริฐกวา. 
ทานกลาวกสิณ ๒ อยางนอกน้ันดวยอนุโลมอาโลกกสิณน่ันเอง. เพราะ 
ฉะน้ัน      ควรทําอาโลกกสิณใหเปนอารมณอยางใดอยางหน่ึงของกสิณ 
นอกน้ันแลวยังฌาน ๔ ใหเกิด ต้ังอยูในอุปจารภูมิอีกแลวพึงเจริญกสิณ. 
พึงเห็นรูปภายในของที่ที่เจริญแลว ๆ.       เมื่อภิกษุนั้นเห็นรูปไมทําการ 
แผไปแหงแสงสวางดวยจิตบริกรรม  ดวยความขวนขวายน้ัน  วาระแหง  
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บริกรรมยอมพนไป.    แตนั้นแสงสวางก็หายไป.    เมื่อแสงสวางหายไป   
แมรูปก็ไมปรากฏ. 
            เมื่อเปนเชนนั้นภิกษุนั้นควรเขาฌานเปนบาทบอย ๆ   ครั้นออก 
จากฌานน้ันควรแผแสงสวางไป    ตามลําดับอยางนี้แสงสวางยอมมีกําลัง 
มาก     ดวยประการฉะน้ี.       แสงสวางจะตกอยูในฐานะท่ีกําหนดไววา 
แสงสวางจะมีในที่นี้ดังน้ี.    การเห็นรปูยอมมีแกภิกษุผูนั่งดูแมตลอดวัน. 
เมื่อใดรูปนี้    คือ  รูปที่ไมไปสูคลองแหงจักษุ    รปูอยูภายในทอง    รูป 
อาศัยหทยวัตถุ     รูปอาศัยภายใตพ้ืนดิน     รูปที่อยูนอกฝา  ภูเขา  และ  
กําแพง   รูปที่อยูในจักรวาลอ่ืน    ยอมมาสูคลองแหงญาณจักษุของภิกษุ 
นั้น   ดุจเห็นดวยมังสจักษุ.    เมื่อน้ันทิพจักษุยอมเกิด.    ทิพจักษุนั้น 
สามารถเห็นรูปในที่นี้ได.   มิใชจิตสวนเบื้องตน. 
            ในบทมีอธิบายดังตอไปนี้         ลําดับการเกิดของทิพจักษุทํารูปมี 
ประการดังกลาวแลวใหเปนอารมณเกิดในมโนทวาราวัชชนะ   เมื่อมโน- 
ทวาราวัชชนะดับ   ทํารูปนั้นนั่นแหละใหเปนอารมณ   พึงทราบตามนัย 
ดังกลาวแลววา   ชวนจิต  ๔  หรือ  ๕  ครั้ง   ยอมเกดิ. 
            อน่ึง   ญาณนี้ทานกลาววา   จุตูปปาตญาณของสัตวทั้งหลายบาง 
ทิพจักขุญาณบาง.    ญานน้ันเปนอันตรายแกปุถุชน.    เพราะปุถุชนนั้น 
อธิฏฐานวาแสงสวางจงมีในทุกที่.     ญาณนั้น ๆ ก็จะทะลุไปในแผนดิน 
สมุทรและภูเขา     เกิดเปนแสงสวางเปนอันเดียวกัน.     เมื่อเปนดังน้ัน  
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ภิกษุนั้นเห็นรูปมียักษรากษสเปนตน     ที่นากลัวในท่ีนั้นก็จะเกิดความ 
กลัวข้ึน.    ดวยเหตุนั้นภิกษุจะถึงความฟุงซานแหงจิต    เปนผูพลาดไป 
จากญาณ.   เพราะฉะน้ัน  ไมควรประมาทในการเห็นรูป.   
            บทวา  สตฺตาน  จตูุปปาตาณาย  คือ  เพ่ือญาณในจุติและ 
อุบัติของสัตวทั้งหลาย ความวา  เพ่ือญาณท่ีรูจุติและอุบัติของสัตว 
ทั้งหลาย.   อธิบายวา   เพ่ือทิพจักขุญาณ.  
            บทวา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   นี้มีความดังไดกลาวแลว. 
            บทวา  วิสุทฺเธน - บริสุทธิ์    ชือ่วา   บริสุทธิ์    เพราะเหตุที่  
ความเห็นบริสุทธิ์ดวยการเห็นจุติและอุปบัติ.  จริงอยู   ผูใดเห็นเพียงจุติ 
เทาน้ัน ไมเห็นอุบัติ   ผูนัน้ยอมยึดถืออุจเฉททิฏฐิ   ผูใดเห็นอุบัติเทาน้ัน        
ไดเห็นจุติ   ผูนั้นยอมยึดถือทิฏฐิ  คือ  ความปรากฏแหงสัตวใหม. 
            สวนผูใดเห็นทั้งสองอยางนั้น.  ผูนั้นยอมละเลยทิฏฐิแมสองนั้น 
ได.     เพราะฉะนั้น    การเห็นของผูนั้น   ชื่อวาเปนเหตุแหงความเห็น 
บริสุทธิ์.  พุทธบุตรทั้งหลายยอมเห็นทั้งสองอยางนั้น.    ดวยเหตุนี้ทาน 
จึงกลาววา   ชื่อวา   วิสุทธฺ     เพราะเหตุแหงความเห็นบริสุทธิ์ดวยการ 
เห็นจุติและอุปบัติ. ชื่อวา  อติกฺกนฺตมานุสก   เพราะเห็นรูปลวงอุปจาระ 
ของมนุษย.  ชื่อวา  อติกฺกนฺตมานุสก   เพราะลวงมังสจักษุของมนุษย 
ดวยจักษุอันเปนทิพย  บรสิุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย.  
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            บทวา    สตฺเต  ปสฺสติ -  เห็นสัตวทั้งหลาย   คือ  แลดสูัตว 
ทั้งหลาย  ดุจดวยมังสจักษุของมนุษย.   
           ในบทน้ีวา  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  มีอธิบายวา    ไมสามารถ 
เห็นดวยทิพจักษุในขณะจุติหรือในขณะอุปบัติ.   อน่ึง   สัตวเหลาใดใกล 
จุติจักเคลื่อนในบัดนี้   ฉะน้ัน   สัตวเหลาน้ัน  ชื่อวากําลังจุติ.   สวนสัตว 
เหลาใดถือปฏิสนธิแลวหรือเกิดแลวเดี๋ยวน้ี    สัตวเหลาน้ันทานประสงค 
วากําลังอุปบัติ.   ทานแสดงวา  ยอมเห็นสัตวเหลาน้ันเห็นปานนี้กําลังจุติ.  
และกําลังอุปบัติ. 
            บทวา   หีเน - เลว คือ นาเกลียด   นาเกลียดหยาม  นาดูหม่ิน 
นาดูแคลนดวยสามารถแหงชาติตระกูลและโภคะเปนตนอันเลว  เพราะ 
ประกอบดวยผลของโมหะ. 
            บทวา   ปณีเต - ประณีต  คือ   ตรงกันขามกับเลว       เพราะ 
ประกอบดวยผลของอโมหะ. 
            บทวา  สุวณฺเณ  - มีผิวพรรณดี  คือ   มีผิวพรรณนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ   เพราะประกอบดวยผลของอโทสะ. 
            บทวา  ทุพฺพณฺเณ - มีผิวพรรณทราม  คือ  มผิีวพรรณไมนา 
ปรารถนา  ไมนาใคร   ไมนาพอใจ    เพราะประกอดวยผลของ   โทสะ.  
อธิบายวา  ไมสวย  มีรูปผิดปกติ.  
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            บทวา  สุคเต - ไดดี   คือ  ไปดีหรือม่ังค่ังมีทรัพยมาก  เพราะ   
ประกอบดวยผล   ของอโลภะ. 
            บทวา ทุคฺคเต - ตกยาก  คือ ถงึความลําบาก  หรือยากจนมีขาว 
น้ํานอย   เพราะประกอบดวยผลของโลภะ.  
            บทวา  ยถากมฺมูปเค - เปนไปตามกรรม คือ เปนไปตามกรรม 
ที่สะสมไว.  ทานกลาวถึงกิจของทิพจักษุดวยมีอาทิวา จวมาเน  บทกอน. 
แตดวยบทน้ีทานกลาวถึงหนาท่ีของยถากัมมูปคญาณ -  ญาณกาํหนดรูวา 
สัตวเปนไปตามกรรม. 
            อน่ึง   ลําดับแหงการเกิดของฌานน้ันมีดังน้ี     ภิกษุในศาสนานี้ 
เจริญอาโลกกสิณมุงไปสูนรกเบื้องตํ่า    ยอมเห็นสัตวนรกท้ังหลายเสวย 
ทุกขยิ่งใหญ.    การเห็นนัน้นั่นแหละ   เปนกิจของทิพจักษุ.   ภิกษุนั้น 
มนสิการอยางนี้วา   สัตวเหลาน้ีทํากรรมอะไรไวหนอ   จึงตองเสวยทุกข 
นั้น.   ครั้นแลวญาณมีกรรมนั้น ๆ เปนอารมณเกิดแกภิกษุนั้นวา เพราะ 
ทํากรรมนี้. 
 
            อน่ึง   ภิกษุเจริญอาโลกกสิณมุงไปสูเทวโลกเบื้องบน   เห็นสัตว 
ทั้งหลายเสวยมหาสมบัติในสวนนันทนวัน  มิสสกวัน     และปารุสกวัน 
เปนตน. การเห็นแมนั้นก็เปนกิจของทิพจักษุนั้นเอง. ภิกษุนั้นมนสิการ 
อยางนี้วา   สตัวเหลาน้ีทํากรรมอะไรไวหนอ  จึงตองเสวยสมบัตินี้  ครั้น  
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แลวญาณมีกรรมนั้นเปนอารมณเกิดแกภิกษุนั้นวา      เพราะทํากรรมนี 
นี้ชื่อวายถากัมมูปคญาณ.    การบริกรรมตางออกไปจากน้ีไมมีแกภิกษุนี้. 
แมอนาคตังสญาณก็เหมือนญาณนี้.  จริงอยู  ญาณเหลาน้ีมีทิพจักขุญาณ 
เปนบาท  ยอมสําเร็จพรอมดวยทิพจักษุนั่นเอง.   
            บทวา   อิเม   ในบทมีอาทิวา   อิเม   วต    โภนฺโต      เปนบท 
ขยายความของผูเห็นดวยทิพจักษุ.  
            บทวา   วต   เปนนิบาตลงในอรรถแหงความรําพึงถึง 
            บทวา   โภนฺโต   คือ   ผูเจริญท้ังหลาย.     ชื่อวาทุจริต   เพราะ 
ประพฤติดวยความชั่ว.     หรือประพฤติความชั่ว    เพราะเนาดวยกิเลส. 
ชื่อวากายทุจริต   เพราะประพฤติชั่วทางกาย.   หรอืความประพฤติชั่วเกิด  
ข้ึนทางกาย.  แมในบทนอกน้ันก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
 
            บทวา   สมนฺนาคตา  - ประกอบแลว   คือ   มีความพรอมแลว. 
            บทวา   อริยาน   อุปวาทกา -  ติเตียนพระอริยเจา   คือ  เปนผู 
ใครความพินาศแกพระอริยเจา  ผูเปนพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา 
และพระสาวกโดยที่สุด     แมแกคฤหัสถผูเปนโสดาบัน   ติเตียนดวยอัน- 
ติมวัตถุ   หรอืดวยการกําจัดคุณ.    อธบิายวา   ดา   ติเตียน.    กลาววา 
สมณธรรมไมมีแกทานเหลาน้ี      ทานเหลาน้ีมิใชสมณะ.      พึงทราบวา 
ชื่อวาติเตียนดวยอันติมวัตถุ.   กลาวคํามีอาทิวา   ฌาน   วิโมกข   มรรค  
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หรือผล  ไมมีแกทานเหลาน้ี      พึงทราบวา   ชื่อวาติเตียนดวยการกําจัด 
คุณ.     แตผูนั้นรูหรือไมรูพึงติเตียน.     แมทั้งสองอยาง   ชื่อวาเปนอัน 
ติเตียนพระอริยเจา.   กรรมหนักหามสวรรคและหามมรรคเชนเดียวกับ 
อนันตริยกรรม    แตเปนสเตกิจฉา  คือ   พอเยียวยาได.   เพราะฉะน้ัน 
ผูใดติเตียนพระอริยเจา.   หากพระอริยเจาเปนผูใหญกวาตน   ควรไปหา 
พระอริยเจานั้นนั่งกระโหยงขอขมาวา    กระผมไดกลาวคํานี้ ๆ  กะทาน 
ขอทานไดโปรดอดโทษใหแกกระผมเถิด.    
 
            หากพระอริยเจาออนกวา   ควรน่ังกระโหยงประคองอัญชล ี  ขอ 
ใหยกโทษวา  ทานขอรับกระผมไดกลาวคํานี้ ๆ  กะทาน  ขอทานไดโปรด 
อดโทษใหแกผมเถิด. 
 
            หากพระอริยเจาหลีกไปในทศิ.    ควรไปเองหรือสงสัทธิวิหาริก 
เปนตน   ไปขอใหทานอดโทษ. 
 
            หากไมสามารถไปไดหรือไมสามารถสงไปได      ควรไปหาภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีอยูในวิหารน้ัน. 
 
            หากภิกษุทั้งหลายออนกวา ควรน่ังกระโหยง.   หากแกกวา ควร 
ปฏิบัติโดยนยัดังกลาวแลวในพระอริยเจาผูใหญนั่นแหละ.    แลวกลาววา 
ทานขอรับกระผมไดกลาวคํานี้ ๆ  กะพระคุณเจาชื่อโนน.   ขอพระคุณเจา  
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โนนจงอดโทษใหแกกระผมเถิด. แมเมื่อไมขอขมาตอหนาก็ควรทําเชน   
นี้แหละ.  
            หากภิกษุเที่ยวไปรูปเดียว   ทีน่ั้นมิใชที่อยูของภิกษุนั้น.   ที่ไปก ็
ไมปรากฏ.     ควรไปหาภิกษุผูฉลาดรูปหน่ึงแลวกลาววา     ทานขอรับ 
กระผมไดกลาวคํานี้  ๆ  กะพระคุณเจาชื่อโนน.    เมื่อกระผมนึกถึงคําน้ัน 
จึงมีความรอนใจ   กระผมจะทําอยางไรดี.    ภิกษุรูปนั้นจักกลาววา   อยา 
คิดมากไปเลยคุณ.   พระเถระอดโทษใหคุณแลว   จงสงบใจเสียเถิด. 
            แมดวยเหตุนั้น   ก็ควรประคองอัญชลีไปทางทิศที่พระอริยเจาไป 
แลวกลาววา  ขอไดโปรดอดโทษเถิด.   ผิวา  พระอริยเจาน้ันปรินิพพาน 
เสียแลว.   ควรไปยังเตียงที่ปรินิพพาน        แลวไปยังปาชาขอใหอดโทษให. 
เมื่อทําอยางนี้ไมหามสวรรค.   ไมหามมรรค.   เปนไปตามปกติ. 
 
            บทวา   มิจฺฉาทิฏ ิกา   ไดแก   มีความเห็นวิปริต. 
            บทวา   มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา - ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ 
มิจฉาทิฏฐิ  คือ   ผูที่ชักชวนแมผูอ่ืนในกายกรรมเปนตน   มีมจิฉาทิฏฐิ 
เปนมูล   ชื่อวาเปนอันยึดถือกรรมมีอยางตาง ๆ   ดวยอํานาจแหงมิจฉา- 
ทิฏฐิ. 
            อน่ึง  การกลาวบทท้ังสองน้ี  ในการติเตียนพระอริยเจาดวยศัพท 
วา   วจีทุจรติ      และในมิจฉาทิฏฐิ     แมที่ทานสงเคราะหดวยศัพทวา  
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มโนทุจริต   พึงทราบวา   เพ่ือแสดงถึงความมีโทษมาก.    จริงอยู   การ 
ติเตียนพระอริยเจามีโทษมาก  เพราะเชนกับอนันตริยกรรม.   แมพระ- 
ผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา  
                    ดูกอนสารีบุตร  เปรียบเหมือนภิกษุถึงพรอม  
            ดวยศีล  สมาธิ   ปญญา   พึงยังอรหัตผลใหสําเร็จ 
            ในปจจุบันทีเดียว   ฉันใด.     ดูกอนสารีบุตร  เรา 
            กลาวขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น.     ผูนั้นไมละวาจาเสีย 
            ไมละความคิดนั้นเสีย      ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย 
            ก็เท่ียงแทที่จะไปสูนรก.๑ 

            อน่ึง   โทษอ่ืนมีโทษมากกวามิจฉาทิฏฐิไมมี.    สมดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา 
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมเห็นธรรมอื่นแม 
            สักอยางเดียวท่ีมีโทษมากเหมอืนมัจฉาทิฏฐินี้เลย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      โทษท้ังหลายมีมิจาฉาทิฏฐิ 
            เปนอยางย่ิง.๒  
            บทวา   กายสฺส   เภทา  -   เพราะกายแตก   คือ   เพราะสละ 
ขันธมีใจครอง. 
๑. ม. มู. ๑๒/๑๖๗.            ๒. องฺ. เอกก. ๒๐/๑๙๓.  
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            บทวา   ปรมฺมรณา  -  เมื่อตายไป   คือ  ในการถือเอาขันธที่เกิด   
ในลําดับนั้น. 
            อีกอยางหน่ึง   บทวา  กายสฺส   เภทา คือ เพราะตัดชีวิตินทรีย. 
            บทวา  ปรมมฺรณา  คือ    กอนจุติจิต.  
            บททัง้ปวงมีอาทิอยางนี้วา  อปาย   เปนไวพจนของนรก.  ชื่อวา 
นิริยะ    เพราะปราศจากความเจริญอันสมมติวาเปนบุญอันเปนเหตุแหง 
สวรรคและนิพพาน. ชื่อวา  อบาย  เพราะไมมีความสุขหรือความเจริญ. 
ชื่อวา   ทุคติ   เพราะเปนทาง   เปนที่อาศัยของทุกข. 
            อีกอยางหน่ึง    คติเกิดดวยกรรมชั่ว    เพราะมีโทษมาก    ชื่อวา 
ทุคติ.    ชื่อวา    วินิบาต    เพราะเปนที่ตกไปแหงความหมดอํานาจของ 
คนทําชั่ว. 
            อีกอยางหน่ึง    ชือ่วา   วินิบาต      เพราะเปนที่ตกไปแหงความ 
พินาศ  คือ  อวัยวะนอยใหญทําลายพินาศไป.   ชื่อวา  นิรยะ  เพราะ 
ไมมีความเจริญ  ที่รูกันวาเปนความชื่นใจ. 
            อีกอยางหน่ึง   ทานแสดงถึงกําเนิดเดียรัจฉานดวย อปาย  ศัพท. 
กําเนิดเดียรัจฉาน  ชื่อวา   อบาย   เพราะปราศจากสุคติ.      ทุคติมิใช 
อบาย   เพราะนาคราชเปนตน  ผูมีศักดิ์ใหญก็เกิด.   ทานแสดงปตติวิสัย 
คือท่ีอยูของเปรต  ดวย  ทคฺุคติ  ศัพท.  
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            จริงอยูปตติวิสัยเปนทั้งอบายและทุคติ       เพราะปราศจากสุคติ   
และเพราะเปนทางไปแหงทุกข.   สวนวินิบาตไมใชปตติวิสัย   เพราะไม 
ตกไปเชนอสูร.   ทานแสดงอสุรกาย  ดวย  วินิปาต   ศัพท.  เพราะอสุร- 
กายน้ันเปนท้ังอบาย      และทุคติดวยอรรถดังกลาวแลว.    ทานเรียกวา 
วินิบาต   เพราะรางกายท้ังหมดตกไป.  ทานแสดงนรกเทานั้นมีประการ 
ไมนอย  มีอเวจีเปนตน  ดวย  นิรย  ศัพท. 
 
            บทวา   อุปปนฺนา   คือ   เขาถึงแลว  ไดแก   เกิดแลว.       พึง  
ทราบธรรมฝายขาวโดยตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
 
            ตอไปนี้เปนความพิเศษ.        ทานสงเคราะหคติของมนุษยดวย 
สุคติ   ศัพท.  สงเคราะหคติของเทวดา  ดวย สัคค  ศพัท. 
 
            ในบทวา  สุคตึ   สคฺค  โลก  นัน้มีความดังนี้   ชื่อวา  สคุติ 
เพราะไปดี.   ชื่อวา   สัคคะ    เพราะเลิศดีดวยวิสัยมีรูปเปนตน.     แม 
ทั้งหมดน้ันชื่อวา  โลก    เพราะอรรถวาทําลาย.     นี้เปนการอธิบายคํา. 
บททั้งหมดมีอาทิวา   ทิพฺเพน  จกฺขุนา - ดวยทิพจักษุ  เปนคําสรุป  ดวย 
ประการฉะน้ี.     ความสังเขปในบทนี้มีอยางนี้วา    ทิพฺเพน   จกฺขุนา 
ปสฺสติ - ยอมเห็นดวยทิพจักษุ. 
                         จบ  อรรถกถาทิพจักขุญาณนิทเทส  
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            ในญาณ  ๕  เหลาน้ี  อิทธิวิธญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ  ๗ 
ดวยสามารถแหงปริตตารมณ   ๑  มหัคคตารมณ   ๑     อตีตารมณ   ๑ 
อนาคตารมณ     ๑   ปจจุปนนารมณ ๑    อัชฌัตตารมณ  ๑   พหิทธา-  
รมณ  ๑.  
            โสตธาตุวิสุทธิญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ  ๔  ดวยสามารถ 
แหงปริตตารมณ  ๑  ปจจุปนนารมณ     อัชฌัตตารมณ ๑   พหิทธา- 
รมณ   ๑. 
            เจโตปริยญาณ   ยอมเปนไปในอารมณ   ๘   ดวยสามารถแหง 
ปริตตารมณ  ๑  มหัคคตารมณ  ๑   อัปปมาณารมณ  ๑   มัคคารมณ ๑ 
อตีตารมณ  ๑   อนาคตารมณ   ๑  ปจจุปนนารมณ  ๑    พหิทธารมณ ๑  
            บุพเพนิวาสานุสติญาณ      ยอมเปนไปในอารมณ   ๘    ดวย 
สามารถแหงปริตตารมณ   ๑    มหัคคตารมณ  ๑    อัปปมาณารมณ  ๑ 
มัคคารมณ ๑    อตีตารมณ  ๑    อัชฌตัตารมณ ๑    พหิทธารมณ  ๑ 
นวัตตัพพารมณ  ๑. 
            ทิพจักขุญาณ   ยอมเปนไปในอารมณ   ๔.      ดวยสามารถแหง 
ปริตตารมณ  ๑  ปจจุปนนารมณ  ๑  อัชฌัตตารมณ  ๑  พหิทรารมณ  ๑. 
            ยถากัมมูปคญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ ๕     ดวยสามารถ 
แหงปริตตารมณ     มหัคคตารมณ ๑   อตีตารมณ  ๑  อัชฌัตตารมณ ๑  
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พหิทธารมณ  ๑. 
            อนาคตังสญาณ   ยอมเปนไปในอารมณ  ๘  ดวยสามารถแหง 
ปริตตารมณ ๑   มหัคคตารมณ ๑   อัปปมาณารมณ  ๑   มัคคารมณ ๑  
อนาคตารมณ  ๑  อัชฌัตตารมณ ๑  พหิทธารมณ ๑  นวัตตัพพารมณ  ๑.   
                                จบ  ปญจญาณปกิณกะ 
 
 
                                อาสวักขยญาณนิทเทส 
            [๒๕๘]ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย  ๓ 
 ประการ   โดยอาการ  ๖๔   เปนอาสวักขยญาณอยางไร  ? 
            อินทรีย ๓ ประการเปนไฉน    คือ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ๑ 
อัญญินทรีย ๑  อัญญาตาวินทรีย ๑. 
            อันญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร  อัญญนิทรียยอม 
ถึงฐานะเทาไร   อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร  ? 
            อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ  ๑  คือ โสดาปตติมรรค 
อัญญินทรียยอมถึงฐานะ ๖   คือ   โสดาปตติผล   สกทาคามิมรรค    สก- 
ทาคามิผล   อนาคามิมรรค   อนาคามิผล  อรหัตมรรค  อัญญาตาวินทรีย 
ยอมถึงฐานะ ๑   คือ   อรหัตผล.  
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          [๒๕๙]  ในขณะโสดาปตติมรรค  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
มีสัทธินทรียซึ่งมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร   วีริยินทรียมีการประคอง 
ไวเปนบริวาร   สตินทรียมีความต้ังม่ันเปนบริวาร   สมาธินทรียมีความ 
ไมฟุงซานเปนบริวาร    ปญญินทรียมคีวามเห็นเปนบริวาร   มนินทรีย 
มีความรูแจงเปนบริวาร    โสมนัสสินทรียมีความยินดีเปนบริวาร    ชีวิ-   
ตินทรีย  มีความเปนอธิบดี   ในความสืบตอที่กําลังเปนไป   เปนบริวาร  
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในขณะโสดาปตติมรรค      นอกจากรูปซึ่งมีจิตเปน 
สมุฏฐาน   เปนกุศลท้ังหมดน่ันแล   ลวนไมมีอาสวะ    เปนธรรมเครื่อง 
นําออก   เปนธรรมเครื่องใหถึงความไมสั่งสม   เปนโลกุตระ  มีนิพพาน 
เปนอารมณ  ในขณะโสดาปตติมรรค   อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ม ี
อินทรีย ๘ ประการน้ี    ซึง่มีสหชาตธรรมเปนบริวาร     มีธรรมอ่ืน ๆ 
เปนบริวาร    มีธรรมที่อาศัยกันเปนบริวาร    มีธรรมที่ประกอบกันเปน 
บริวาร    เปนสหรคต    เกิดรวมกัน    เกี่ยวของกัน    ประกอบดวยกัน 
ธรรมเหลาน้ันแลเปนอาการและเปนบริวารของอนัญญาตัญญัสสามีติน- 
ทรียนั้น. 
 
         [๒๖๐]  ในขณะโสดาปตติผล    อัญญินทริยมีสัทธินทรียซึ่งมี 
ความนอมใจเธอเปนบริวาร ... ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในขณะโสดาปตติผล 
ทั้งหมดน่ันแลเปนอัพยากฤต    นอกจากรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน     ลวน 
ไมมีอาสวะ    เปนโลกุตระ    มีนิพพานเปนอารมณในขณะโสดาปตติผล  
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อัญญินทรียมีอินทรีย ๘ ประการนี้ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร...ธรรม 
เหลาน้ันแลเปนอาการและเปนบริวารของอัญญินทรียนั้น. 
            [๒๖๑]  ในขณะสกทาคามิมรรค  ฯลฯ  ในขณะสกทาคามิผล 
ฯลฯ  ในขณะอนาคามิมรรค   ฯลฯ  ในขณะอนาคามิผล  ฯลฯ  
            ในขณะอรหัตมรรค  อัญญินทรียมีสัทธินทรียซึ่งมีความนอมใจ 
เชื่อเปนบริวาร    ฯลฯ    ชีวิตินทรียมคีวามเปนอธิบดีในความสืบตอท่ี 
กําลังเปนไปเปนบริวาร    ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในขณะอรหัตมรรค  นอก 
จากรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  ทั้งหมดน่ันแลเปนกุศลแลว  ไมมีอาสวะ เปน 
ธรรมเครื่องนําออก   เปนธรรมเครื่องใหถึงความไมสั่งสม   เปนโลกุตระ 
มีนิพพานเปนอารมณ   ในขณะอรหัตมรรค   อัญญินทรียมีอินทรีย ๘ 
ประการนี้ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร . . . ธรรมเหลาน้ันแลเปนอาการ 
และเปนบริวารของอัญญินทรียนั้น. 
            [๒๖๒]  ในขณะอรหัตผล     อัญญาตาวินทรียมีสัทธินทรีย 
ซึ่งมีความนอมใจเธอเปนบริวาร  วีรยิินทรียมีการประคองไวเปนบริวาร 
สตินทรียมีความต้ังมั่นเปนบริวาร      สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปน 
บริวาร      ปญญินทรียมคีวามเห็นเปนบริวาร     มนินทรียมีความรูแจง 
เปนบริวาร   โสมนัสสินทรียมีความยินดีเปนบริวาร   ชีวิตินทรยีมีความ 
เปนอธิบดีในการสืบตอ  ที่กําลังเปนไปเปนบริวาร  ธรรมท้ังหลายท่ีเกิด  
ในขณะอรหัตผล     ทั้งหมดน่ันแลเปนอัพยากฤตนอกจากรูปที่มีจิตเปน  
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สมุฏฐาน    ลวนไมมีอาสวะ  เปนโลกุตระ    มีนพิพานเปนอารมณ   ใน 
ขณะอรหัตผล  อัญญาตาวินทรียมีอินทรีย ๘ ประการน้ีซึ่งมีสหชาตธรรม 
เปนบริวาร    มีธรรมอ่ืน ๆ เปนบริวาร     มีธรรมที่อาศัยกันเปนบริวาร 
มีธรรมที่ประกอบกันเปนบริวาร   เปนสหรคต    เกิดรวมกัน   เกี่ยวของ 
กัน    ประกอบดวยกัน   ธรรมเหลาน้ันแลเปนอาการและเปนบริวารของ 
อัญญาตาวินทรียนั้น    อินทรีย ๘  หมวดเหลาน้ี      รวมเปนอาการ ๖๔   
ดวยประการฉะน้ี.   
 
          [๒๖๓]  คําวา  อาสวะ  ความวา  อาสวะเหลานั้นเปนไฉน  ? 
อาสวะเหลานั้น   คือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ. 
          อาสวะเหลาน้ันยอมสิ้นไป  ณ ที่ไหน  ทิฏฐาสวะท้ังส้ิน  กามา- 
สวะ   ภวาสวะ    อวิชชาสวะ    อันเปนเหตุใหไปสูอบาย    ยอมส้ินไป 
เพราะโสดาปตติมรรค  อาสวะเหลานี้ยอมส้ินไปในขณะโสดาปตติมรรค 
นี้    กามาสวะสวนหยาบ ๆ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ    ซึ่งต้ังอยูรวมกันกับ 
กามาสวะน้ัน   ยอมส้ินไปเพราะสกทาคามิมรรค   อาสวะเหลานี้ยอมส้ิน 
ไปในขณะสกทาคามิมรรคน้ี   กามาสวะทั้งส้ิน    ภวาสวะ   อวิชชาสวะ 
ซึ่งต้ังอยูรวมกันกับกามาสวะน้ัน   ยอมในรูปเพราะอนาคามิมรรค  อาสวะ 
เหลาน้ียอมส้ินไปในขณะอนาคามิมรรคน้ี    ภวาสวะ  อวิชชาสวะทั้งส้ิน 
ยอมส้ินไปเพราะอรหัตมรรค    อาสวะเหลาน้ียอมสิ้นไปในขณะอรหัต- 
มรรคนี้. 
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            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชื่อวาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปญญาในความเปนผูมีความ 
ชํานาญ  ในอินทรีย ๓ ประการ   โดยอาการ ๖๔  เปนอาสวักขยญาณ.   
 
 
                       ๕๕.  อรรถกถาอาสวักขยญาณนิทเทส  
            [๒๕๘ - ๒๖๓]  พึงทราบวินิจฉัยในอาสวักขยญาณนิทเทสดังตอ 
ไปน้ี.   บทมอีาทิวา  อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริย  มีอรรถดังไดกลาว 
แลว. 
            บทวา    กติ   านานิ   คจฺฉติ - ยอมถึงฐานะเทาไร   เปนคําถาม 
เพ่ือกําหนดฐานะท่ีเกิดของอินทรียหน่ึง ๆ. 
           บทวา   เอก  าน   คจิฉติ - ยอมถึงฐานะ ๑   ทานอธิบายวา 
ยอมเกิดในฐานะ ๑.    ฐานะโอกาสท่ีเกิด    ทานกลาววา  ฐานะ  เพราะ 
มีที่ต้ัง 
           บทวา   ฉ   านานิ - ฐานะ ๖   คือ   ในขณะมรรคและผล  ๖. 
ในอินทรีย ๓  มีอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียเปนตนแหงอินทรียทั้งหลาย 
เพ่ือแสดงวา  อินทรียหน่ึง ๆ    เปนอินทรียยิ่ง.    ทานจึงกลาวบทมีอาทิ 
วา  สทฺธินฺทฺริย อธิโมกขฺปริวาร   โหติ - มีสัทธินทรียซึ่งมีความนอมใจ 
เชื่อเปนบริวาร.       ทานกลาวอธิโมกขเปนตน       ดวยสามารถกิจแหง  
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สัทธินทรียเปนตน ในบทมีอาทิวา  สทฺธินฺทฺริยสฺส  อธิโมกฺขฏโ๑-   
มีอรรถวานอมใจเชื่อแหงสัทธินทรีย  ฉันใด.  แมในที่นี้ก็ฉันนั้น  ทาน 
กลาววา   บทวา   อธิโมกฺขปริวาร   โหติ - เปนบริวารของการนอมใจ 
เชื่อ   คือ  สทัธินทรียเปนบริวารดวยกิจแหงการนอมใจเชื่อ.   แมในบท 
ที่เหลือ   ก็มนีัยนี้.  
            บทวา  ปริวาร   เปนลิงควิปลาศ. 
            บทวา  ปฺ ินฺทิรยิ - ปญญินทรีย   ทานกลาว   อนัญญาตัญ- 
ญัสสามีตินทรียนั่นแหละทําไวตางหากเพ่ือแสดงสภาพรู.       แมในอภิ- 
ธรรม   ทานก็จําแนกปญญาหนึ่งไว  ๘  สวน  ในขณะมรรคและในขณะ 
ผล   เพ่ือแสดงความพิเศษของกิจดวยปญญา. 
 
            บทวา อภิสนฺทนปริวาร - มีความยินดีเปนบริวาร  คือ โสมนัส- 
สินทรียเปนบริวารแหงจิตและเจตสิก   ดวยกิจคือความเนหาดุจนํ้าเปน 
บริวารแหงจุณเครื่องฟอกตัวในเวลาอาบนํ้า.      บทนี้    ทานกลาวดวย 
สามารถมรรคอันสัมปยุตดวยโสมนัส.      พึงเห็นอุเบกขินทรียในฐานะ 
แหงโสมนัสสินทรีย   ในมรรคอันสัมปยุตดวยอุเบกขา. 
            อน่ึง  พึงถือเอาอุเบกขินทรียนั้นวา   มีความไมเพิ่มข้ึนเปนบริวาร 
ของสัมปยุตธรรมท้ังหลาย. 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๒.  
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            บทวา  ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวาร - ชีวิตินทรียมีความเปน 
อธิบดี  ในความสืบตอท่ีกําลังเปนไปเปนบริวาร   คือความสืบตอท่ีกําลัง 
เปนไป  ชื่อวา  ปวัตตสันตตี.   อธิบายวา   สันดานท่ีกําลังเปนไปอยู.   
ความเปนแหงอธิบดี   ชื่อวา    อธิปเตยยะ   ความเปนอธิบดีแหงความ 
สืบตอท่ีกําลังเปนไป  ชื่อวา  ปวัตตสันตตาธิปเตยยะ.  
 
            ชีวิตินทรียเปนบริวารแหงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    เพราะ 
เปนปจจัยแหงความเปนไป      เบื้องบนของชีวิตนทรียที่กําลงัเปนไปอยู 
และเพราะความเปนอธิบดีของความสืบตอที่เปนไป     ดวยสามารถแหง 
เบื้องตนและเบื้องปลาย. 
 
             บทมีอาทิวา    โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ชาตา   ธมฺมา  -   ธรรม 
ทั้งหลายเกิดในขณะแหงโสดาปตติผล    ทานกลาว   เพ่ือแสดงถึงคุณแหง 
ธรรมสัมปยตุดวยมรรคทั้งปวง. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  มคฺคกฺขเณ   ชาตา -  ธรรมทั้งหลาย 
เกิดในขณะแหงมรรค  คือ  ธรรมท่ีต้ังอยูในมรรคอยางนั้น.  มิใชธรรม. 
อ่ืน.   เพราะรูปแมต้ังอยูในมรรค   ก็ไมไดชื่อวากุศลเปนตน.   ฉะน้ัน 
เมื่อนํารูปนั้นออกไป   จึงกลาววา    เปตฺวา   จิตฺตสมุฏาน   รูป - 
นอกจากรูปมิจิตเปนสมุฏฐาน.  เพราะวา  ธรรมท้ังหลายท้ังปวงเหลาน้ัน 
เปนกุศล   ดวยอรรถวามีการทําลายส่ิงนาเกลียดเปนตน.   ธรรมเหลาน้ัน  
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ทํานิพพานใหเปนอารมณแลว   เปนไปอยู.   ชื่อวา   อนาสวา -  เพราะ 
ไมมีอาสวะ.     
             ธรรมท้ังหลายตัดมูลแหงวัฏฏะ   ทํานิพพานใหเปนอารมณ  ชื่อวา 
นิยฺยานิกา   เพราะนําออกจากวัฏฏะ.  
             ธรรมท่ีกลาวคือ   กุศล   อกุศล   ชื่อวา  อปจยคามิโน   เพราะ 
ทํานิพพาน   กลาวคือ   ความไมสะสม   เพราะความปราศจากไปใหเปน 
อารมณแลวเปนไป   ยอมถึงความไมสะสม. 
            ชื่อวา   อปจยคามิโน   เพราะไมสะสม   คือ  กําจัดสิ่งท่ีเปนไป 
อยูบาง. 
            ชื่อวา    โลกุตฺตรา    เพราะขามออกไปจากโลก    โดยความไม 
เกี่ยวเนื่องในโลก. 
            ชื่อวา   นิพฺพานารมฺมณา  เพราะมีนิพพานเปนอารมณ. 
            บทมอีาทิวา   อิมานิ   อฏ ินฺทฺริยานิ    มีอินทรีย  ๘   ทานกลาว 
เพ่ือแสดงความเปนบริวารดังกลาวแลวในตอนกอน        ความเปนธรรม 
มีอาทิ    สหรคตดวยอินทรียนั้น    และอาการดังไดกลาวแลวในเบ้ืองตน. 
            ในบทเหลาน้ัน    บทวา   อฏ ินฺทฺริยานิ    คือ     อินทรยี ๘ 
พรอมดวยปญญินทรีย   มีนัยดังกลาวแลวในตอนกอน. 
            บทวา  สหชาตปรวิารา - มีสหชาตเปนบริวาร  คือ  อินทรีย  ๗ 
นอกน้ัน  พรอมดวยอินทรียหน่ึง ๆ ในอินทรีย ๘  เปนสหชาต  จึงชื่อวา  
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มีสหชาตของอินทรียนั้นเปนบริวาร.   อน่ึง   ธรรมอ่ืน ๆ  เปน  อฺ- 
มฺปริวารา  คือ  มีธรรมอ่ืน ๆ  เปนบริวาร  ดวยประการฉะน้ี.  ธรรม 
ทั้งหลาย  มีธรรมท่ีอาศัยกันเปนบริวาร  มีธรรมท่ีประกอบกันเปนบริวาร 
ของกันและกันก็อยางนั้นเหมือนกัน.   
 
            บทวา   สทคตา  คือ  ถึงภาวะมีเกิดรวมกันกับอนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรียนั้น. 
            บทวา   สหชาตา   คือ   เกิดพรอมกันกับอนัญญาตัญญัสสามี- 
ตินทรียนั้น. 
            บทวา   สสฏา   คือ   เกี่ยวของกันกับอนัญญาตัญญัสสามีติน- 
ทรียนั้น. 
            บทวา    สมฺปยุตฺตา    คือ    ประกอบดวยประการมีเกิดรวมกัน 
เสมอกับดวยอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียนั้น. 
            บทวา   เตว   ไดแก   ธรรม   คือ  อินทรีย ๘ เหลาน้ันนั่นเอง. 
            บทวา   ตสฺส  ไดแก   อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
            บทวา   อาการา   คือ   สวนท่ีเปนบริวาร. 
            บทวา  ผลกฺขเณ  ชาตา   ธมมฺา สพฺเพว อพฺยากตา  โหนฺติ- 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในขณะผล   ทั้งหมดเปนอัพยากฤต   คือ  ทานกลาว 
พรอมกับรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน    เพราะแมรูปก็เปนอัพยากฤต.    ทาน 
ไมกลาววา   เปนกุศล    เปนนิยยานิกะ    และเปนอปจยคามี   ในขณะ  
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ผล   เพราะมรรคเปนกุศล   เปนนิยยานิกะ    และเปนอปจยคามี.   บท   
มีอาทิวา   อิติ  เปนบทสรูป   มีประการดังกลาวแลว.  
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา   อฏฏกานิ - อินทรีย ๘ หมวด   คือ 
หมวด ๘    แหงอินทรีย    อยางละ  ๘    ดวยสามารถหมวด  ๘  หมวด 
หน่ึง ๆ   ในมรรคและผล ๘.  
            บทวา   จตุสฏ ี    โหนฺติ   คือ   รวมเปนอาการ   ๖๔. 
            บทมอีาทิวา   อาสวา   มีความดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
            ในทีน่ี้     พึงทราบวา     ทานมิไดกลาวถึงอาสวะอันทําลายดวย 
อรหัตมรรคเทาน้ัน  กลาวถึงการทําลายดวยมรรค ๓ หมวดท่ีเหลือ  โดย 
เพียงเปนคํากลาวธรรมดาถึงความส้ินอาสวะ.  เพราะทานกลาวถึงอรหัต- 
มรรคญาณวา  ขเย  าณ -  ญาณในความส้ินไป  เพราะสิ้นอาสวะไม 
มีอาสวะไร ๆ เหลือเลย.   ฉะนั้น   ทานจึงกลาววา   พระอรหันตขีณาสพ 
ดวยประการฉะน้ี. 
                          จบ  อรรถกถาอาสวักขยญาณนิทเทส 
 
  
                                   สัจญาณจตุกทวยนิทเทส 
            [๒๖๔]  ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งควรกําหนดรู   เปนทุกขญาณ 
ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งควรละ    เปนสมุทยญาณ    ปญญาในอรรถวา  
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เปนสิ่งควรทําใหแจง     เปนนิโรธญาณ    ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งควร   
เจริญ   เปนมรรคญาณ   อยางไร  ? 
            สภาพบีบค้ัน    สภาพเดือดรอน    สภาพปจจัยปรุงแตง   สภาพ 
แปรปรวน   สภาพที่ควรกําหนดรูแหงทุกข    สภาพท่ีประมวลมา  สภาพ 
เปนเหตุ    สภาพที่เกี่ยวของ     ภาพพัวพัน   สภาพที่ควรละแหงสมุทัย  
สภาพที่สลัดออก    สภาพที่สงัด    ภาพอันปจจัยไมปรุงแตง   สภาพเปน 
อมตะ   สภาพที่ควรทําใหแจงแหงนิโรธ   สภาพที่นําออก     สภาพที่เปน 
เหตุ   สภาพที่เห็น   สภาพที่เปนอธิบดี    ภาพที่ควรเจริญแหงมรรค. 
            ชื่อวา  ญาณ  เพราะอรรถวารูธรรมนั้น  ชือ่วา ปญญา  เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา    ปญญาในความกําหนด 
เปนทุกขญาณ   ปญญาในความละ   เปนสมุทยญาณ    ปญญาในความ 
ทําใหแจง   เปนนิโรธญาณ   ปญญาในความเจริญเปนมรรคญาณ. 
 
            [๒๖๕]  ทุกขญาณ  ทุกขสมุทยญาณ  ทุกขนิโรธญาณ  ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทาญาณ    อยางไร  ?    ญาณของทานผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรคนี้   เปนทุกขญาณ  ทกุขสมุทยญาณ  ทุกขนิโรธญาณ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ. 
            [๒๖๖]  ในญาณเหลาน้ัน  ทุกขญาณเปนไฉน  ? 
            ความรูทั่ว   ความรูชัด    ความเลือกเฟน    ความคนควา    ความ 
สอดสองธรรม    ความกาํหนดดี  ความเขาไปกําหนด  ความเขาไปกําหนด  
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เฉพาะ  ความเปนบัณฑิต  ความเปนผูฉลาด  ความเปนผูละเอียด  ความ   
แจมแจง   ความคิด  ความพิจารณา  ปญญากวางขวางดังแผนดิน  ปญญา 
อันทําลายกิเลส   ปญญาอันนําไปรอบ   ความเห็นแจง  ความรูทั่วพรอม 
ปญญาดังปฏัก   ปญญาเปนใหญ   ปญญาเปนกําลัง   ปญญาดังศาสตรา 
ปญญาดังปราสาท  ปญญาเปนแสงสวาง  ปญญาเปนรัศมี  ปญญารุงเรือง  
ปญญาดังรัตนะ     ความไมหลง    ความเลือกเฟนธรรม     สัมมาทิฏฐิ 
ที่ปรารภทุกขเกิดข้ึน  นี้ทานกลาววา  ทุกขญาณ.  
            [๒๖๗]  ฯลฯ  ปรารภทุกขสมุทัย  ฯลฯ  ปรารภทุกขนโรธ 
ฯลฯ  ความรูทั่ว   ความรูชัด  ฯลฯ   ความไมหลง   ความเลือกเฟน 
ธรรม     สัมมาทิฏฐิที่ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดข้ึน     นี้ทาน 
กลาววา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ. 
            ชื่อวาญาณ   เพราะอรรถวารูธรรมนั้น    ชือ่วาปญญา    เพราะ 
อรรถวารูชัด  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ทุกขญาณ   ทุกขสมุทยญาณ 
ทุกขนิโรธญาณ    ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ. 
                   ๕๖ - ๖๓.  อรรถกถาสัจญาณจตุกทวยนิทเทส 
            ๒๖๔ - ๒๖๗]  พึงทราบวินิจฉัยในสัจญาณจตุกทวยนิทเทสดัง 
ตอไปนี้.   บทมีอาทิวา  ทุกฺขสฺส   ปฬนฏโ  -  สภาพบีบค้ันแหงทุกข  
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มีอรรถดังไดกลาวไวแลว.   บทมีอาทิวา   มคฺคสมงฺคิสฺส   าณ  ทุกฺเข-  
เปต   าณ -  ญานของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคนี้     เปน 
ทุกขญาณ   ทานกลาวดวยสามารถการตรัสรูอยางเดียว    ดุจในหมวด ๔ 
ตามลําดับ.   จริงอยู   สัจญาณมี  ๒  อยาง   คือ  โลกิยะ ๑   โลกตุระ ๑. 
โลกิยะมี  ๒  คือ  อนุโพธญาณ ๑  ปจจเวกขณญาณ  ๑.  
            อนุโพธญาณ     ยอมเปนไปในนิโรธและมรรค    ดวยสามารถ 
การไดฟงมาเปนตนของอาทิกรรมิกภิกษุ.         ยอมเปนไปในทุกขและ 
สมุทัย   ดวยสามารถทําใหเปนอารมณ. 
           ปจจเวกขณญาณ    ยอมเปนไปในสัจจะแม  ๔    ของภิกษุผูแทง 
ตลอดสัจจะแลว   ดวยสามารถทําใหเปนอารมณ.    ปฏิเวธญาณอันเปน 
โลกุตระทํานิโรธใหเปนอารมณ      ยอมแทงตลอดสัจจะ  ๔      โดยกิจ. 
เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดเห็นทุกข.  ผูนั้น 
            ยอมเห็นแมทุกขสมุทัย.    ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ. 
            ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๑   ดงัน้ี. 
พึงกลาวถึงทุกขทั้งหมด.   แมในนิทเทสน้ี   ทานก็กลาวถึงทุกขนี้แหละ 
โดยวาระนี้.    อน่ึง    แมโลกุตระนั้น   ทานกลาวเพ่ือแสดงวา   โลกุตระ 
ยอมไดซึ่งชื่อท้ังหลาย  มีอาทิวา  ทุกฺเข  าณ - การรูทุกข.  แตในที่นี้ 
๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๑๑.  
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ทานประสงคเอาโลกิยญาณเทาน้ัน.    เพราะฉะนั้น    พระสารบีุตรเถระ 
จึงกลาววา   ตตฺถ   ตม  ทกฺุเข  าณ - ในญาณเหลาน้ัน  ทุกขญาณ 
เปนไฉน ?  
 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ทุกฺข   อารพฺภ  -  ปรารภทุกข   คือ 
หนวงเหนี่ยวทุกขสัจ.  คือทําใหเปนอารมณ.            
         ในบทมีอาทิวา    ปฺา    พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้.   ชื่อวา 
ปญญา   เพราะอรรถวาใหรู   กลาวคือ  ทําอรรถนัน้  ๆ  ใหปรากฏ.   อีก 
อยางหน่ึง    ชื่อวา   ปญญา   เพราะรูธรรมทั้งหลาย   โดยประการน้ัน ๆ 
มีความไมเที่ยงเปนตน.    บทนี้    เปนสภาวบทของปญญานั้น.     อาการ 
รูชัด  ชื่อ  ปชานนา.   ชื่อวา   วิจยะ    เพราะเลือกเฟนถึงความไมเที่ยง 
เปนตน.   บทวา  ปวิจยะ - ความคนควา  เพ่ิมบทอุปสรรคลงไป  ไดแกห 
ความเลือกเฟนโดยทั่วไป.  ชื่อวา    ธรรมวิจยะ   เพราะความสอดสอง 
จตุสัจธรรม..    ชื่อวา   สัลลักขณะ  -  ความกําหนดดี   ดวยสามารถการ 
กําหนดความไมเท่ียงเปนตนโดยชอบ.    ทานกลาววา    สัลลกัขณาน้ัน 
แหละ   คือ อุปลักขณา - ความเขาไปกําหนด   ปจจุปลักขณา  - ความ  
เขาไปกําหนดเฉพาะ   โดยตางกันที่อุปสรรค.   อธิบายวา    การกําหนด 
อยางสูง    ชือ่วา   ความเขาไปกําหนดอาศัยธรรมมีความไมเที่ยงเปนตน 
เหลาน้ันๆ.   ความเปนบัณฑิต  ชื่อวา   ปณฺฑิจฺจ.   ความเปนผูฉลาด 
ชื่อวา  โกสลฺล.  ความเปนผูละเอียด   ชื่อวา  เนปฺุ. ชื่อวา  เวภพฺยา  
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คือความแจมแจง   ดวยสามารถยังความไมเที่ยงเปนตนใหแจมแจง.   ชื่อวา  
จินฺตา -  ความคิด  ดวยสามารถคิดถึงความไมเที่ยงเปนตน.   อน่ึง  ชื่อวา 
จินฺตา - เพราะยังบุคคลท่ีเกิดความคิดใหคิดถึงความไมเที่ยงเปนตน.  ชื่อ 
วา   อุปปริกขฺา    เพราะพิจารณาถึงความไมเที่ยงเปนตน.  
            บทวา    ภูริ    คือ    แผนดิน.    ชื่อวา   ภรูิ   เพราะมีปญญาดุจ 
แผนดิน   ดวยอรรถวาละเอียด    และดวยอรรถวากวางขวาง.    อีกอยาง 
หน่ึง    ปญญานั้นแหละ    ทานกลาววา    ภูริ    เพราะอรรถวายินดีใน 
อรรถที่เปนจริง. 
            ชื่อวา    เมธา    เพราะอรรถวาฆา   คือ   ทาํลายกิเลสดุจสายฟา 
ทําลาย   สิ่งที่กอดวยหิน  ฉะนั้น. 
            อีกอยางหน่ึง    ชือ่วา   เมธา    เพราะอรรถวาถือเอาและทรงไว 
ไดเร็ว. 
            ชื่อวา   ปริณายิกา   เพราะอรรถวา   ยอมนําผูที่ญาณเกิดไปใน 
สัมปยุตธรรมและปฏิเวธธรรม       อันกําหนดตามความเปนจริงในการ 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนแกตน. 
            ชื่อวา    วิปสสนา    เพราะอรรถวาเห็นธรรมหลายอยาง   ดวย 
สามารถความไมเท่ียงเปนตน. 
            ชื่อวา     สมัปชานะ  เพราะรูความไมเที่ยงเปนตนโดยชอบ. 
ความเปนแหงความรูพรอมน้ัน  ชื่อวา  สัมปชัญญะ.  
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            ชื่อวา   ปโตโท  - ปญญาดังปฏัก   เพราะทิ่มแทงจิตโกงอันแลน   
ไปนอกทางเพ่ือใหเขาทาง   ดุจปฏักทิม่แทงมาที่ว่ิงไปนอกทางเพ่ือใหข้ึน 
ถนน  ฉะน้ัน.  
 
            ชื่อวา   อินทรีย    คือ   ความเปนใหญ   เพราะอรรถวาทําความ 
เปนใหญ    ในลักษณะเห็น.   ความเปนใหญ    คือ   ปญญา   ชือ่วา 
ปญญินทรีย.   ทานอธิบายไวอยางไร.   ทานไมกลาวบทน้ีวา   อินทรีย 
แหงปญญา  ชื่อวา  ปญญนิทรีย   ดุจบทมีอาทิวา   ปุริสสฺส  อินทฺฺริย 
ปุริสินฺทฺริย - อินทรียของบุรุษ   ชื่อวา   ปุริสินทรีย.   เมื่อเปนเชนนั้น 
ทานจึงกลาววา  อินทรีย  คือ  ปญญาน่ันแหละ    ชือ่วา  ปญญินทรีย 
คือปญญาเปนใหญ. 
 
            ชื่อวา   ปญญาพละ   คือ   ปญญาเปนกําลัง   เพราะไมหว่ันไหว 
ไปดวยอวิชชา. 
            ปญญาเปนดังศัสตรา   เพราะอรรถวาตัดกิเลส  จึงชื่อวา  ปญญา 
ดังศาสตรา. 
            ปญญาเปนดังปราสาท   เพราะอรรถวาข้ึนไปสูง  จึงชื่อวา  ปญญา 
ดังปราสาท. 
            ปญญาเปนดังแสงสวาง     เพราะอรรถวาทําใหสวาง     จึงชื่อวา 
ปญญาเปนแสงสวาง.  
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            ปญญาเปนรัศมี    เพราะอรรถวาทําใหสวาง   จึงชื่อวา    ปญญา  
เปนรัศมี. 
            ปญญารุงเรือง   เพราะอรรถวาทําใหสวางไสว  จึงชื่อวา  ปญญา 
รุงเรือง.  
            จริงอยู   โลกธาตุหน่ึงหมื่น    มีแสงเปนอันเดียว    มีความสวาง 
เปนอันเดียว     มีความรุงเรืองเปนอันเดียว     ยอมปรากฏแกผูมีปญญา 
ผูนั่งโดยบัลลังกเดียว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวบท   ปฺา ปชฺโชโต 
นั้น. 
            อน่ึง   ใน  ๓  บทนี้  แมดวยบทหนึ่งก็สําเร็จความอยางเดียวกัน 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตร     ดวยอัธยาศัยของสัตว 
ทั้งหลายวา 
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  แสงสวางมี  ๔  อยาง 
            คือ  แสงสวางของดวงจันทร   ๑   แสงสวางของดวง 
            อาทิตย   ๑     แสงสวางของไฟ   ๑    แสงสวางของ 
            ปญญา  ๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แสงสวาง  ๔ อยาง 
            เหลาน้ีแล.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แสงสวาง   ๔ 
            เหลาน้ี   แสงสวางแหงปญญาเปนเลิศกวาแสงสวาง 
            เหลาอ่ืน.๑ 

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔๔,๑๔๕.          
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แมในนิทเทสน้ี    พระเถระก็แสดงโดยอนุรูปแกพระสูตรนั้น.    เพราะ 
ทานจําแนกความอันมีอยูโดยอาการไมนอย.   ทั้งผูอ่ืนยอมรูโดยประการ 
อ่ืน.   
           ปญญาดังรัตนะ   เพราะอรรถวาทําความยินดี   ใหความยินดี ยัง     
ความยินดีใหเกิด   ทําใหวิจิตรหาไดยาก  ชั่งไมได   เปนของใชของสัตว 
อยางงาม   จึงชื่อวา   ปฺารตน -  ปญญาดังรัตนะ. 
            ชื่อวา   อโมโห   คือ ความไมลง   เพราะสัตวทั้งหลายไมลุม 
หลงไป  ดวยเหตุนั้น.   หรือไมลุมหลงไปในอารมณดวยตนเอง.  บทวา 
ธรรมวิจยะ   มีอรรถดังไดกลาวแลว,   ก็เพราะเหตุไรทานจึงกลาวไวอีก. 
เพ่ือแสดงความท่ีอโมหะเปนปฏิปกษตอโมหะ.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงแสดง  
บทนี้ไววา  อโมหะนั้นมิใชธรรมนอกจากโมหะอยางเดียว   แตยังเปน 
ปฏิปกษตอโมหะ  ในนิทเทสน้ี  ทานประสงคเอาอโมหะ  กลาวคือ  การ 
เลือกเฟนธรรม. 
          บทวา   สมฺมาทิฏ ิ  ไดแก  กุศลทิฏฐิอันนําสัตวออกไปไดอยาง 
แทจริง.    ทานกลาวคําถามไวโดยสังเขปวา    ในญาณเหลาน้ัน    ทุกข- 
สมุทยญาณ  ทุกขนิโรธญาณ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ  เปนไฉน 
ดวยประการฉะน้ี. 
                        จบ  อรรถกถาสัจญาณจตุกทวยนิทเทส  
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                          สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส   
            [๒๖๘]  อรรถปฏสิัมภิทาญาณ  ธรรมปฏิสมัภิทาญาณ  นิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทาญาณ   ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ   อยางไร ? 
            ญาณในอรรถ  เปนอรรถปฏิสมัภิทา  ญาณในธรรม  เปนธรรม 
ปฏิสัมภิทา   ญาณในนิรุตติ    เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา   ญาณในปฏิภาณ 
เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา.  
            ปญญาในความตางกันแหงอรรถ       เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ 
ปญญาในความตางกันแหงธรรม  เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ    ปญญาใน 
ความตางกันแหงนิรุตติ   เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ  ปญญาในความตาง 
กันแหงปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 
            ปญญาในความกําหนดอรรถ  เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ   ปญญา 
ในความกําหนดธรรม     เปนธรรมปฏสิัมภิทาญาณ     ปญญาในความ 
กําหนดนิรุตติ     เปนนิรตุติปฏิสัมภิทาญาณ     ปญญาในความกําหนด 
ปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 
           ปญญาในความหมายอรรถ   เปนอรรถปฏิสมัภิทาญาณ  ปญญา 
ในความหมายธรรม   เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ  ปญญาในความหมาย 
นิรุตติ  เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ  ปญญาในความหมายปฏิภาณ เปน 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ  
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            ปญญาในความเขาไปหมายอรรถ        เปนอรรถปฏิสมัภิทาญาณ   
ปญญาในความเขาไปหมายธรรม     เปนธรรมปฏสิัมภิทาญาณ    ปญญา 
ในความเขาไปหมายนิรุตติ  เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ    ปญญาในความ 
เขาไปหมายปฏิภาณ   เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ  
            ปญญาในประเภทแหงอรรถ  เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ   ปญญา 
ในประเภทแหงธรรม    เปนธรรมปฏสิัมภิทาญาณ      ปญญาในประเภท 
แหงนิรุตติ   เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ    ปญญาในประเภทแหงปฏิภาณ 
เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 
 
            ปญญาในความปรากฏแหงอรรถ       เปนอรรถปฏิสมัภิทาญาณ 
ปญญาในความปรากฏแหงธรรม    เปนธรรมปฏสิัมภิทาญาณ    ปญญา 
ในความปรากฏแหงนิรุตติ    เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ  ปญญาในความ 
ปรากฏแหงปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ  
 
            ปญญาในความกระจางแหงอรรถ       เปนอรรถปฏิสมัภิทาญาณ 
ปญญาในความกระจาวแหงธรรม    เปนธรรมปฏสิัมภิทาญาณ    ปญญา 
ในความกระจางแหงนิรุตติ   เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ  ปญญาในความ 
กระจางแหงปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 
            ปญญาในความรุงเรืองแหงอรรถ       เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ 
ปญญาในความรุงเรืองแหงธรรม    เปนธรรมปฏสิัมภิทาญาณ    ปญญา  
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ในความรุงเรืองแหงนิรุตติ  เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ   ปญญาในความ   
รุงเรืองแหงปฏิภาณ    เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 
            ปญญาในความประกาศอรรถ  เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา 
ในความประกาศธรรม     เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ     ปญญาในความ 
ประกาศนิรุตติ    เปนนิรตุติปฏิสัมภิทาญาณ    ปญญาในความประกาศ 
ปฏิภาณ  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ.  
            ชื่อวาญาณ    เพราะอรรถวารูวาธรรมนั้น   ชื่อวาปญญา   เพราะ 
อรรถวารูชัด     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     อรรถปฏิสัมภิทาญาณ 
ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ. 
               ๖๔ - ๖๗.  อรรถกถาสุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส 
             [๒๖๘]  พึงทราบวินิจฉัยในสุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส    ดัง 
ตอไปนี้.  พระสารีบุตรเถระมิไดแสดงถึงประเภทของญาณเหลานี้    ดุจ 
หนหลังเพราะญาณเหลานี้ไมมีความตางกันจึงกลาวบทมีอาทิวา  อตฺเถสุ 
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา - ญาณในอรรถ ชื่อวา อรรถปฏิสัมภิทา  แม 
ในความไมมีความตางกันแหงปญญา    ทานจึงกลาววา    อตฺถนานตฺเต  
ปฺา  อตฺถปฏิสมฺภิเท าณ - ปญญาในความตางกันแหงอรรถ เปน 
อรรถปฏิสัมภิทาญาณ    เพราะมีความตางกันดวยสามารถเพียงแทงตลอด 
จตุสัจธรรม.  
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            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  นานตฺเต  - ในความตางกัน   คือในภาวะ  
ไมนอยแหงอรรถเปนตน. 
            บทวา    ววตฺถาเน  - ในความกําหนด    คือในการตัดสินอรรถ 
เปนตน. 
            บทวา    สลฺลกฺขเณ  -  ในความหมาย     คือในการเห็นอรรถ 
เปนตนโดยชอบ.  
            บทวา อุปลกฺขเณ - ในความเขาไปหมาย   คือในการเห็นอรรถ 
เปนตนมากข้ึนไป. 
            บทวา   ปเภเท -  ในประเภท     คือในความตางกันแหงอรรถ 
เปนตน. 
            บทวา  ปภาวเน  - ในความปรากฏ   คือในความเกิดแหงอรรถ  
เปนตนดวยทําใหปรากฏ. 
            บทวา  โชตเน -  ในความกระจาง   คือในการแสดงอรรถเปนตน. 
            บทวา   วิโรจเน - ในความรุงเรือง  คือในการแสดงอรรถเปนตน 
หลายอยาง. 
            บทวา  ปกาสเน - ในความประกาศ คือในความประกาศอรรถ  
เปนตน. 
            ในกลาวทํา บทวา  นานตฺเต ใหเปนมูลบทดวยสามารถท่ัวไป 
แหงบทท้ังหมด.  กลาวบทวา   ววตฺถาเน   ดวยสามารถแหงพระโสดาบัน  
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กลาวบทวา  สลฺลกฺขเณ   อุปลกฺขเณ   ดวยสามารถแหงพระสกทาคามี.   
กลาวบทวา  ปเภเท   ปภาวเน    ดวยสามารถแหงพระอนาคามี.  กลาว 
บทวา   โชตเน    วิโรจเน   ปกาสเน    ดวยสามารถแหงพระอรหันต 
พึงทําการประกอบในบทเหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
                จบ  อรรถกถาสุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส  
 
 
                          อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส 
            [๒๖๙]  อินทริยปโรปริยัตตญาณของพระตถาคตเปนไฉน ? 
            ในอินทริยปโรปริยัตตญาณน้ี      พระตถาคตยอมทรงเห็นสัตว 
ทั้งหลาย  ผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ  มีกิเลสธลุมีากในปญญาจักษุ  
มีอินทรียแกกลา   มีอินทรียออน,   มีอาการดี    มีอาการช่ัว,   พึงใหรูแจง 
ไดโดยงาย  พึงใหรูแจงไดโดยยาก,    บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษ 
โดยความเปนภัย  บางพวกมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย. 
            [๒๗๐]  คําวา   มกีิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ    มีกิเลส 
ธุลีมากในปญญาจักษุ   ความวา  บุคคลผูมีศรัทธา  เปนคนมีกิเลส 
ธุลีนอยในปญญาจักษุ   บุคคลผูไมมีศรัทธา   เปนคนมีกิเลสธุลีมากใน 
ปญญาจักษุ,   บุคคลผูปรารภความเพียร  เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญา 
จักษุ  บุคคลผูเกียจคราน  เปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ,  บุคคล  
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ผูมีสติต้ังม่ัน  เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ  บุคคลผูมีสติหลงลืม   
เปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ,  บุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน  เปนคนมีกิเลส 
ธุลีนอยในปญญาจักษุ   บุคคลผูมีจิตไมต้ังม่ันเปนคนมากิเลสธุลีมากใน 
ปญญาจักษุ,  บุคคลผูมีปญญา  เปนคนมีกิเลสธุลนีอยในปญญาจักษุ 
บุคคลผูมีปญญาทรามเปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ  
 
            [๒๗๑]  คําวา  มอีินทรียแกกลา มีอินทรียออน  ความวา 
บุคคลผูมีศรัทธาเปนคนมีอินทรียแกกลา   บุคคลผูไมมีศรัทธาเปนคนมี 
อินทรียออน...  บุคคลผูมีปญญา   เปนคนมีอินทรียแกกลา   บุคคลผูมี 
ปญญาทราม  เปนคนมีอินทรียออน. 
 
            [๒๗๒]  คําวา  มอีาการดี   มีอาการช่ัว  ความวา  บุคคล 
 ผูมีศรัทธาเปนคนมีอาการดี  บุคคลผูไมมีศรัทธา  เปนคนมีอาการชั่ว... 
บุคคลผูมีปญญาเปนคนมีอาการดี  บุคคลผูมีปญญาทราม  เปนคนมีอาการ 
ชั่ว. 
 
            [๒๗๓]  คําวา  พึงใหรูแจงไดโดยงาย  พึงใหรูแจงไดโดย 
ยาก    ความวา   บุคคลผูมีศรัทธา  เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยงาย   บุคคล 
ผูไมมีศรัทธา   เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยยาก,...บุคคลผูมีปญญา   เปน 
คนพึงใหรูจักไดโดยงาย   บุคคลผูมีปญญาทราม  เปนคนพึงใหรูแจงได 
โดยยาก.  
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            [๒๗๔]  คําวา   บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดย   
ความเปนภัย  บางพวกมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย 
ความวา  บุคคลผูมีศรัทธา  เปนคนมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความ 
เปนภัย  บุคคลผูไมมีศรัทธา  เปนคนมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความ 
เปนภัย,...บุคคลผูมีปญญา   เปนคนมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความ 
เปนภัย     บคุคลผูมีปญญาทราม    เปนคนมิไดเห็นปรโลกและโทษโดย 
ความเปนภัย.  
 
            [๒๗๕]  คําวา โลก ชื่อวาโลก คือ  ขันธโลก  ธาตุโลก  อายตน- 
โลก,  โลกคือภพวิบัติ  โลกคือสมภพวิบัติ,  โลกคือภพสมบัติ   โลกคือสมภพ 
สมบัติ,   โลก ๑   คือสัตวทั้งปวงดํารงอยูไดเพราะอาหาร,   โลก  ๒   คือ 
นามและรูป,   โลก ๓   คือเวทนา  ๓,  โลก  ๔   คืออาหาร  ๔,  โลก   ๕ 
คือ อุปาทานขันธ  ๕,   โลก  ๖  คือ  อายตนะภายใน  ๖,  โลก ๗  คือ 
ภูมิเปนที่ต้ังวิญญาณ  ๗,  โลก ๘  คือ โลกธรรม ๘,   โลก  ๙   คือ  ภพ 
เปนที่อาศัยอยูของสัตว  ๙,   โลก   ๑๐  คือ  อายตนะ  ๑๐,   โลก ๑๒  คือ 
อายตนะ  ๑๒.   โลก  ๑๘   คือ   ธาตุ  ๑๘. 
 
            [๒๗๖]  คําวา  โทษ ชื่อวาโทษ  คือ  กิเลสทัง้ปวง ทุจริตท้ังปวง 
อภิสังขารท้ังปวง    กรรมอันเปนเหตุใหสัตวไปสูภพทั้งปวง    เปนโทษ 
ความสําคัญในโลกนี้และโทษน้ีเปนภัยอันแรงกลา        ปรากฏแลวดวย  
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ประการดังน้ี       เหมือนความสําคัญในศัตรูผูเง้ือดาบเขามาจะฆาฉะน้ัน 
พระตถาคตยอมทรงรู   ทรงเห็น  ทรงทราบชัด  ทรงแทงตลอดซ่ึงอินทรีย 
๕  ประการน้ี  ดวยอาการ  ๕๐ นี้   นี้เปน อินทริยปโรปริยัตตญาณของ 
พระตถาคต.   
 
              ๖๘.  อรรถกถาอินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส 
            [๒๖๙]  พึงทราบวินิจฉัยในอินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส 
ดังตอไปนี้.  เมื่อคําวา   ตถคตสฺส  แมไมมีโดยสรปูในอุทเทส  ทาน 
กลาววา    ตถาคตสฺส    เพราะทานกลาวไววา   ญาณ   ๖  ไมทัว่ไป 
ดวยสาวกท้ังหลาย. เพราะฉะนั้น  จึงถือเอาในนิทเทสแหงคําวา ตถาคต 
อันสําเร็จแลวโดยอรรถในอุทเทส. 
            บทวา  สตฺเต  ปสฺสติ - เห็นสัตวทั้งหลาย   คือ  ชื่อวา  สตัว 
เพราะของ   คือ    เพราะถูกคลองดวยฉันทราคะในรูปเปนตน.    พระ- 
ตถาคตทรงเห็นทรงตรวจดูสัตวเหลานั้น    ดวยจักษุอันเปน  อินทริย- 
ปโรปริยัตตญาณ - ญาณกําหนดรูความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของ 
สัตวทั้งหลาย. 
            บทวา   อปฺปรชฺกเข  -  ผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ  นี้   ม ี
วิเคราะหวา     ชื่อวา     อปฺปรชกฺขา -  เพราะอรรถวาสัตวมีธุลีมีราคะ 
เปนตนนอยในจักษุคือปญญา.  หรือวา   เพราะอรรถวาสัตวมีธุลี   คือ 
ราคะเปนตนนอย.  ซึ่งสัตวเหลาน้ันผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ.  
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            บทวา  มเหสกฺเข - ผูมีกิเลสธุลมีากในปญญาจักษุ    มีวิเคราะห   
วา   ชื่อวา    มเหสกฺขา    เพราะอรรถวาสัตวมีธุลีมีราคะเปนตนมากใน 
จักษุ   คือปญญา.   หรือวา  สัตวมีธุลีมีราคะเปนตนมาก. 
 
            บทวา  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  -  มีอินทรียแกกลา  มีอินทรีย 
ออน.  มีวิเคราะหวา  ชื่อวา  ติกฺขินฺทฺริยา  คือ   มอิีนทรียแกกลา เพราะ 
อรรถวา   สตัวมีอินทรีย  มีศรัทธาเปนตนแกกลา.  ชื่อวา  มุทนิฺทฺริยา 
มีอินทรียออน  เพราะอรรถวาสัตวมีอินทรีย  มีศรทัธาเปนตนออน.  
 
            บทวา  สฺวากาเร   ทฺวาการา -  มีอาการดี  มีอาการช่ัว ความวา 
ชื่อวา   สฺวาการา   คือ   มอีาการดี   เพราะอรรถวา   สัตวมีอาการ   คือ 
มีสวน   มีศรทัธาเปนตนดี.  ชื่อวา   ทวฺาการา   คือ  มีอาการช่ัว  เพราะ 
อรรถวาสัตวมีอาการ   คือ   มีสวน    มศีรัทธาเปนตน    นาเกลียด   นา 
ติเตียน. 
 
            บทวา  สุวิฺาปเย     ทุวิฺาปเย - พึงใหรูแจงไดโดยงาย 
พึงใหรูแจงไดโดยยาก   คือ  สัตวเหลาใดกําหนดเหตุที่กลาว     เปนผู 
สามารถรูแจงไดโดยงาย   สัตวเหลาน้ัน   ชื่อวา    สุวิฺญาปยา.    ตรง 
กันขามกับรูแจงชัดโดยงายนั้น   ชื่อวา   ทุวิฺาปยา. 
            บทวา  อปฺเปกจฺเจ   ปรโลกฺวชฺชภยทสฺสาวิโน  -   บางพวกมี 
ปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย  คือ   ชื่อวา   ปรโลกวชฺช-  
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ภยทสฺสาวิโน  คือ มีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย  เพราะ   
อรรถวามีปกติเห็นภัยอ่ืนหนัก   ในโลกมีขันธโลกเปนตน    และโทษมี 
ราคะเปนตน       เพราะเม่ือบางพวกเห็นปรโลกและโทษมีราคะเปนตน 
โดยเปนภัยในนิทเทสแหงบทน้ี   ทานจึงไมกลาวถึงปรโลกเทาน้ัน.   พึง 
ถือเอาความอยางนี้วา     สัตวเหลาน้ันมีปกติเห็นภัยในปรโลก    และใน 
โทษมีราคะเปนตน.  
            บทวา  อปฺเปกจิเจ   น  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน - บางพวก 
มิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยนี้   มีความตรงกันขามกับบทที่ 
กลาวแลวน้ัน.   อน่ึง   บทวา  โลโก   เพราะอรรถวาสลายไป.   บทวา 
วชฺช    คือโทษ    เพราะอรรถวาควรติเตียน.     ดวยบทประมาณเทาน้ี  
เปนอันทานชี้แจงบทอุทเทสแลว. 
            [๒๗๐]  พระสารีบุตรเถระ  เมือ่จะทําปฏินิทเทส  คือ  การ 
ชี้แจงทวนนิทเทสอีก  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข- 
สัตวมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ     สตัวมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ 
ดังน้ี. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา สทฺโธ - บุคคลผูมีศรัทธา เพราะบุคคล 
มีศรัทธา  กลาวคือ  ความกาวลงในพระรัตนตรัย.  บุคคลผูถึงพรอมดวย 
ศรัทธานั้น  ชื่อวา อปฺปรชกฺโข  คือ  มธีุลีนอยในปญญาจักษุ  เพราะ 
ธุลี   คือ  ความไมมีศรัทธาและธุลี   คือ  อกุศลที่เหลืออันเปนมูลรากของ  
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ความไมศรัทธานอย.   ชื่อวา   อสฺสทฺโธ   คือ   ผูไมมีศรัทธา   เพราะ 
ไมมีศรัทธา  บุคคลน้ัน  ชือ่วา  มหารชกฺโข  คือ   มธีุลีมากในปญญา 
จักษุ   เพราะธุลีมีประการดังกลาวแลวมาก.    
            ชื่อวา    อารทฺธวรีิโย - ผูปรารภความเพียร    เพราะมีใจปรารภ 
ความเพียร.  บุคคลผูปรารภความเพียรนั้น  ชื่อวา  อปฺปรชกฺโข  เพราะ 
ธุลี   คือ   ความเกียจครานและธุลี    คือ    อกุศลท่ีเหลืออันเปนมูลราก 
ของความเกียจครานนอย. 
            ชื่อวา   กุสีโท - ผูเกียจคราน   เพราะอรรถวาจมอยูโดยอาการ 
นาเกลียด    เพราะมีความเพียรเลว.   กสุีโท   นั่นแหละ  คือ  กุสีโต. 
บุคคลผูเกียจครานน้ัน   ชือ่วา   มหารชกฺโข   เพราะธุลีที่จมมีประการ 
ดังกลาวแลวมา. 
             ชื่อ  อุปฏ ิตฺสสติ - ผูมีสติต้ังม่ัน  เพราะมีสติเขาไปต้ังอารมณ 
ไวมั่น.  บุคคลน้ัน  ชื่อวา  อปฺปรชกฺโข  เพราะธุลี  คือ ความลุมหลง 
และธุลี  คือ   อกุศลที่เหลอือันเปนมูลรากของความลุมหลงนอย. 
            ชื่อวา   มุฏสฺสติ  คือ   ผูมีสติหลงลืม   เพราะมีสติหลงลืม. 
บุคคลน้ัน   ชื่อวา   มหารชกฺโข   เพราะธุลีมีประการดังกลาวแลวมาก. 
            ชื่อวา  สมาหิโต   คือ   บุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน   เพราะต้ังไวเสมอ 
หรือวา  โดยชอบในอารมณ  ดวยอัปปนาสมาธิ  หรือดวยอุปจารสมาธิ. 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  สมาหิโต  เพราะอรรถวามีจิตต้ังมั่น.  บุคคลน้ัน  
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ชื่อวา   อปฺปรชกฺโข   เพราะธุลี  คือ  ความฟุงซานและธุลี คือ  อกุศล     
ที่เหลืออันเปนมูลรากของความฟุงซานนอย. 
            บุคคลมีจิตไมต้ังมั่น   ชื่อวา   อสมาหิโต.   บุคคลน้ัน   ชื่อวา 
มหารชกฺโข   เพราะธุลีมีประการดังกลาวแลวมาก.  
            ชื่อวา   ปฺวา   คือ   บุคคลผูมีปญญา   เพราะมีปญญาเห็น 
ความเกิดและความดับ.    บุคคลผูมีปญญาน้ัน    ชือ่วา    อปฺปรชกฺโข 
เพราะธุลี   คือ   โมหะและธุลี   คือ   อกุศลที่เหลืออันเปนมูลรากของ 
โมหะนอย. 
            ชื่อวา  ทุปฺปฺโ   คือ  บุคคลผูมีปญญาทราม  เพราะมีปญญา 
ทราม    เพราะลุมหลงดวยโมหะ.    บคุคลน้ัน    ชือ่วา    มหารชกฺโข 
เพราะมีธุลี   มีประการดังกลาวแลวมาก. 
            [๒๗๑]  บทวา สทฺโธ ปุคฺคโล  ติกฺขินฺทฺริโย - บุคคลผูมีศรัทธา 
เปนคนมีอินทรียแกกลา  คือ   มีศรัทธา   ดวยศรัทธามีกําลังอันเกิดข้ึน 
มาก.   มีอินทรียแกกลาดวยสัทธินทรียนั้นนั่นเอง. 
            บทวา  อสฺสทฺโธ   ปุคฺคโล  มุทนิฺทฺริโย - บุคคลผูไมมีศรัทธา 
เปนคนมีอินทรียออน    คือ    ไมมีศรทัธาดวยความไมเชื่อเกิดข้ึนมาก. 
เปนผูมีอินทรียออนดวยสัทธินทรีย   มีกําลังนอยอันเกิดข้ึนในระหวาง ๆ. 
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี.้ 
            [๒๗๒]  บทวา  สทฺโธ  ปุคฺคโล  สฺวากาโร - บุคคลผูมีศรัทธา 
เปนผูมีอาการดี     คือ    มีอาการงดงามดวยศรัทธานั้นนั่นเอง.     บทวา  
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อสฺสทฺโธ  ปุคฺคโล  ทฺวากาโร - บุคคลผูไมมีศรัทธา  เปนผูมีอาการชั่ว   
คือ  มีอาการผิดรูปดวยความเปนผูไมเชื่อน้ันนั่นเอง.   แมในคําท่ีเหลือ  
ก็มีนัยนี้. 
  
            [๒๗๓]  บทวา  สวุิยฺาปโย   คือ   พึงสามารถใหรูโดยงาย. 
บทวา  ทุวิฺญาปโย   คือ   พึงสามารถใหรูโดยยาก. 
            [๒๗๔]  ในบทวา    ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวี    นี้ พึงทราบ 
ความดังตอไปนี้.   เพราะศรัทธาเปนตนของผูถึงพรอมดวยปญญา  เปน 
ความบริสุทธ์ิดวยดี.    ฉะน้ัน    ผูถึงพรอมดวยศรัทธาอันบริสุทธิ์ดวยดี 
เปนตน   เพราะเปนผูประกอบดวยศรัทธานั้น  จึงเปนผูมีปกติเห็นปรโลก 
และโทษโดยความเปนภัย.      หรือแมผูถึงพรอมดวยศรัทธาอันบริสุทธิ์ 
ดวยดีเปนตน     ก็เปนผูมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยดวย 
ปญญาอันมีศรัทธานั้นเปนปจจัย.    เพราะฉะนั้นแหละ    ทานจึงกลาว 
ธรรม ๔  อยาง   มีศรัทธาเปนตนวา  ปรโลกวชฺชยทสฺสาวี - เปน 
ผูมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย. 
            [๒๗๕]   บัดนี ้  พระสารีบุตรเถระ    เพ่ือจะแสดงโลกสละโทษ 
ดังกลาวแลว  ในบทนี้วา  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี   จึงกลาวคํามีอาทิวา 
โลโก  ดังนี้. 
            ในบทเหลาน้ัน  ขันธทั้งหลายนั่นเอง  ชื่อวา ขันธโลก  เพราะ 
อรรถวา   มอัีนตองสลายไป.   แมในสองบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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            บทวา   วิปตฺติภวโลโก - โลกคือภพวิบัติ   ไดแก   อบายโลก.   
 
เพราะอบายโลกนั้น  เปนโลกเลว  เพราะมีผลไมนาปรารถนา   จึงชื่อวา 
วิบัติ.  ชื่อวา  ภพ  เพราะเกิด. ภพคือความวิบัตินั่นเอง ชื่อวา ภพวิบัติ. 
โลกคือภพวิบัตินั่นเอง  ชื่อวา   โลกคือภพวิบัติ.  
             บทวา  วิปตฺติสมฺภวโลโก  - โลกคือสมภพวิบัติ   ไดแก   กรรม 
อันเขาถึงอบาย    ชื่อวา     สมภพ     เพราะเปนแดนเกิดแหงผลกรรม. 
แดนเกิดแหงวิบัติ  ชื่อวา     สมภพวิบติั.  โลกมีแดนเกิดวิบัตินั่นแหละ 
ชื่อวา  โลกคือสมภพวิบัติ. 
 
            บทวา   สมฺปตฺติสมฺภวโลโก -  โลกคือภพสมบัติ   ไดแก  สุคติโลก. 
เพราะสุคติโลกนั้นเปนโลกดี   เพราะมีผลนาปรารถนา  จึงชื่อวา สมบัติ . 
ชื่อวา ภพ เพราะเกิด. ภพอันเปนสมบัตินั่นแหละ  ชื่อวา  ภพสมบัติ.  
โลกคือแดนเกิดแหงสมบัตินั้นแหละ  ชื่อวา   โลกคือภพสมบัติ  
 
            บทวา    สมฺปตฺติสมฺภวโลโก - โลกคือสมภพสมบัติ    ไดแก 
กรรม   อันเขาถึงสุคติ.    ชื่อวา    สมภพ    เพราะเปนแดนเกิดแหงผล 
กรรม.   แดนเกิดแหงสมบัติ  ชื่อวา   สมภพสมบติั.    โลกคือแดนเกิด  
แหงสมบัตินั่นแล  ชื่อวา  โลกคือสมภพสมบัติ. 
            บทมอีาทิวา    เอโก    โลโก    โลก  ๑   มีอรรถดังไดกลาวแลว 
ในหนหลังน่ันแหละ.  
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            [๒๗๖]  บทวา  วชฺช - โทษ  ทานทําเปนนปุงสกลิงค  เพราะ 
ไมไดแสดงดวย   บทวา   อสุโภ.   
            บทวา   กิเลสุ    คือ   กิเลสมีราคะเปนตน. 
            บทวา   ทุจฺจริตา   คือ   ทุจริตมีปาณาติบาตเปนตน. 
            บทวา   อภิสงฺขารา   คือ  สังขารมีปุญญาภิสงัขารเปนตน. 
            บทวา  ภวคามิกมมฺา -  กรรมอันเปนเหตุใหสัตวไปสูภพ  ชื่อวา  
ภวคามิโน   เพราะสัตวทั้งหลายไปสูภพดวยอํานาจการใหวิบากของตน. 
ทานกลาวกรรมอันใหเกิดวิบากแมในอภิสังขารทั้งหลาย. 
            บทวา   อิติ   เปนบทแสดงประการดังกลาวแลว. 
            บทวา  อิมสมฺิฺจ โลเก  อิมสมฺิฺจ   วชฺเช - ในโลกน้ีและใน 
โทษนี้  คือ   ในโลกและในโทษดังกลาวแลว. 
            บทวา   ติพฺพา   ภยสฺา - ความสําคัญวาเปนภัยอันแรงกลา 
คือ  ความสําคัญวาเปนภัยมีกําลัง  แตทานกลาวอรรถแหง  พล  ศัพทวา 
ติพฺพา.    ทานกลาวอรรถแหง   ภย   ศพัทวา   ภยสฺา.    เพราะวา 
โลกและโทษท้ังสอง    ชื่อวา  ภัย   เพราะเปนวัตถุแหงภัย    และเพราะ 
 
เปนภัยเอง.   ความสําคัญวา   ภัย  ก็ชือ่วา ภยสฺญา. 
            บทวา   ปจฺจุปฏ ิตา   โหติ  - ปรากฏแลว   คือ  ปรากฏเพราะ 
อาศัยภัยนั้น ๆ.   บทวา   เสยฺยถาป   อกฺุขิตฺตาสิเต   วธเก - เหมือน 
ความสําคัญในศัตรูผูเง้ือดาบ   คือ  ความสําคัญวาเปนภัยกลาแข็งปรากฏ  
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ในโลกและในโทษ เหมือนความสําคัญวาเปนภัยปรากฏในศตัรูผูเง้ือดาบ   
เพ่ือประหารฉะนั้น. 
            บทวา  อิเมห ิ  ป ฺาสาย   อากาเรหิ  - ดวยอาการ  ๕๐  นี ้
คือ   ดวยอาการ  ๕๐  ดวยสามารถแหงอาการอยางละ ๕   ในปญจกะ ๑๐ 
มีอัปปรชักขปญจกะเปนตนอยางหน่ึงๆ.  
            บทวา  อิมานิ   ปฺจินฺทฺริยานิ   ไดแก อินทรีย ๕  มีสทัธินทรีย 
เปนตน. 
            บทวา  ชานาติ    คือ    พระตถาคตยอมทรงรูดวยพระปญญา. 
บทวา  ปสฺสติ  คือ  ทรงกระทําดุจเห็นดวยทิพจักษุ.  บทวา  อฺาติ 
ทรงทราบชัด     คือ   ทรงทราบดวยมารยาทแหงอาการทั้งปวง.    บทวา 
ปฏิวิชฺฌติ - ทรงแทงตลอด   คือ   ทรงทําลายดวยพระปญญา    ดวย 
สามารถการเห็นหมดสิ้นมิไดเหลือเปนเอกเทศ. 
                  จบ  อรรถกถาอินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส 
 
 
                               อาสยานุสยญาณนิทเทส 
            [๒๗๗]  ญาณในฉันทะเปนที่มานอน  และกิเลสอันนอนเน่ือง 
แหงสัตวทั้งหลาย  ของพระตถาคต  เปนไฉน ?   
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            ในญาณน้ี   พระตถาคตยอมทรงทราบฉันทะเปนที่มานอน  กิเลส 
อัพนอนเนื่อง  จริต   อธิมุตติ  ของสัตวทั้งหลาย    ยอมทรงทราบชัด 
ภัพพสัตวและอภัพพสัตว.  
            [๒๗๘]  ก็ฉันทะเปนที่มานอนของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ?  
            สัตวทั้งหลายเปนผูอาศัยทิฏฐิในภพก็มี        อาศัยทิฏฐิในความ 
ปราศจากภพก็มี  ดังนี้วา  โลกเท่ียงบาง   โลกไมเทีย่งบาง,   โลกมีที่สุด 
บาง  โลกไมมีที่สุดบาง,    ชีพอันนั้น    สรรีะก็อันนั้นบาง,   ชพีเปนอ่ืน 
สรีระก็เปนอ่ืนบาง,    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกบาง  สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีกบาง,   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
เปนอีกก็มี  ยอมไมเปนอีกก็มีบาง,    สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปน 
อีกก็หามิได   ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง,    บุคคลไมของแวะสวนท่ีสุด  
ทั้งสองนี้เสียแลว   เปนอันไดอนุโลมกิขันติ  ในธรรมท้ังหลายอันมีสิ่งน้ี  
เปนปจจัยและอาศัยกันเกิดข้ึน. 
            อน่ึง   พระตถาคตยอมทรงทราบบุคคลผูเสพกาม   ดวยถาภูต- 
ญาณ  คือ ทรงทราบบุคคลผูเสพกามวา  บุคคลน้ีเปนผูหนักในกาม  ม ี
กามเปนที่อาศัย   นอมใจไปในกาม,  ทรงทราบบุคคลผูเสพเนกขัมมะวา 
บุคคลน้ีเปนผูหนักในเนกขัมมะ  มีเนกขัมมะเปนท่ีอาศัย  นอมใจไปใน 
เนกขัมมะ,  ทรงทราบบุคคลผูเสพพยาบาทวา  บุคคลผูนี้เปนผูหนักใน 
พยาบาท  มีพยาบาทเปนท่ีอาศัย   นอมใจไปในพยาบาท,    ทรงทราบ  
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บุคคลผูเสพความไมพยาบาทวา  บุคคลน้ีเปนผูหนักในความไมพยาบาท   
มีความไมพยาบาทเปนที่อาศัย    นอมใจไปในความไมพยาบาท,    ทรง 
ทราบบุคคลผูเสพถีนมิทธะวา  บุคคลน้ีเปนผูหนักในถีนมิทธะ  มีถีน- 
มิทธะเปนที่อาศัย  นอมใจไปในถีนมิทธะ,    ทรงทราบบุคคลผูเสพอา-  
โลกสญัญาวา   บุคคลน้ีเปนผูหนักในอาโลกสัญญา   มีอาโลกสัญญาเปน 
ที่อาศัย    นอมใจไปในอาโลกสัญญา    นี้เปนฉันทะเปนที่มานอนของ  
สัตวทั้งหลาย.  
 
            [๒๗๙]  ก็กิเลสอันนอนเน่ืองของสัตวทั้งหลายเปนไฉน. 
            กิเลสอันนอนเน่ืองของสัตวทั้งหลาย  คือ   กามราคานุสัย   ปฏ-ิ 
ฆานุสัย    มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  ภวราคานุสัย  อวิชชา- 
นุสัย,    กามราคานุสัย  ของหมูสัตว   ยอมนอนเน่ืองในอารมณอันเปน 
ที่รักที่ยินดีในโลก    ปฏฆิานุสัย ของหมูสัตว ยอมนอนเน่ืองในอารมณ 
อันไมเปนที่รักที่ยินดีในโลก,   อวิชชาตกไปตามในธรรมสองประการน้ี  
ดังน้ี     มานะ   ทฏิฐิ  และวิจิกิจฉา   ซึ่งต้ังอยูรวมกันกับอวิชชานั้น      ก ็
พึงเห็นดังน้ัน  นี้เปนกิเลสอันนอนเน่ืองขอสัตวทั้งหลาย. 
 
            [๒๘๐]  ก็จริตของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ? 
            ปุญญาภิสังขาร   อปุญญาภิสังขาร   อเนญชาภิสังขาร,    เปนภูมิ 
นอยก็ตาม   เปนภูมิมากก็ตาม   นี้เปนจริตของสัตวทั้งหลาย.  
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            [๒๘๑]  ก็อธิมุตติของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ? 
            สัตวทั้งหลายมีอธิมุตติเลวก็มี  มีอธิมุตติประณีตก็มี สัตวทั้งหลาย 
ผูมีอธิมุตติเลว   ยอมสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุตติเลวเหมือน 
กัน,   สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุตติประณีต   ยอมสมาคมคบหาเขาน่ังใกลกะ 
สัตวผูมีอธิมุตติประณีตเหมือนกัน,    แมในอดีตกาล    สัตวทั้งหลายผูมี 
อธิมุตติเลว     ก็สมาคมคบหาเขาน่ังใกลกะสัตวผูมีอธิมุตติเลวเหมือนกัน, 
สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุตติประณีต      ก็สมาคมคบหาเขาน่ังใกลกะสัตวผูมี  
อธิมุตติประณีตเหมือนกัน,   แมในอนาคตกาล  สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุตติ 
เลว  ก็จักสมาคมคบหาเขาน่ังใกลกะสัตวผูมีอธิมุตติเลวเหมือนกัน,  สัตว 
ทั้งหลายผูมีอธิมุตติประณีต       ก็สมาคมคบหาเขาน่ังใกลกะสัตวผูมี 
อธิมุตติประเหมือนกัน,   นี้เปนอธิมุตติของสัตวทั้งหลาย. 
            [๒๘๒]  อภัพพสัตวเปนไฉน  ? 
            สัตวทั้งหลาย  ผูประกอบดวยธรรมเปนเครื่องกั้น  คือ   กรรม  
กิเลส    วิบาก  เปนผูไมมีศรัทธา  ไมมฉัีนทะ    มีปญญาทราม   ไมอาจ 
ยางเขาสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลาย   เหลาน้ีเปนอภัพพสัตว. 
            [ ๒๘๓ ]  ภัพพสัตวเปนไฉน  ? 
            สัตวทั้งหลายผูไมประกอบดวยธรรมเปนเครื่องกั้น  คือ   กรรม 
กิเลส   วิบาก    เปนผูมีศรทัธา  มีฉันทะ   มีปญญาอาจยางเขาสูสัมมัตต-  
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นิยามในกุศลธรรมท้ังหลายเหลาน้ีเปนภัพพสัตว   นี้เปนญาณในฉันทะ 
เปนที่มานอน     และกิเลสอันนอนเน่ืองแหงสัตวทั้งหลาย     ของพระ- 
ตถาคต.    
 
 
                        ๖๙.  อรรถกถาอาสยานุสยญาณนิทเทส 
            [๒๗๗ - ๒๘๓]   พึงทราบวินิจฉัยในอาสยานุสยญาณนิทเทสดัง 
ตอไปนี้. บทมีอาทิวา  อิธ  ตถาคโต    เปนนิทเทสท่ีทานต้ังไว ๕  สวน. 
 
            ในบทเหลาน้ันบทวา    อาสยานุสยา  - ฉันทะเปนที่มานอน 
และกิเลสอันนอนเน่ือง   มีอรรถดังไดกลาวไวแลว. 
            บทวา   จริต  - จริต  คือ  กุศลกรรมและอกุศลกรรมทีท่ําไวแลว 
ในชาติกอน. 
            บทวา   อธมิุตฺตึ   ไดแก   การปลอยจิตไปในกุศล    หรืออกุศล 
ในชาตินี้. 
            บทวา  ภพฺพาภพฺเพ  ไดแก  ภัพพสัตวและอภัพพสัตว.  ชื่อวา 
ภัพพะ   เพราะอรรถวายอมสมภพ   คือ   ยอมเกิดในอริยชาติ  เปนคํา 
กลาวถึงปจจุบันกาล.   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา ภัพพะ   เพราะจักเปน  คือ 
จักเกิด   กลาวถึงอนาคตกาล.   อธิบายวา   เปนภาชนะรองรับ.   ภัพพ-  
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บุคคลเหลานั้น   ถึงพรอมดวยอุปนิสัยสมควรแกการแทงตลอดอริยมรรค.   
อภัพพบุคคลตรงกันขามกับภัพพบุคคลดังกลาวแลว. 
            บทมอีาทิวา   กตโม  จ  สตฺตาน  อาสโย -  ก็ฉันทะเปนท่ีมา 
นอนของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ?   เปนปฏินิทเทส   คือ   เปนการแสดง 
ทวนบทนิทเทส.  
            ในบทเหลาน้ันบทวา  สสฺสโต  คือ  เที่ยง. 
 
            บทวา  โลโก    คือ   อัตตา.    สตัวทั้งหลายยอมสําคัญวา   สรรีะ 
เทาน้ันสูญหายไปในโลกนี้    สวนอัตตาน่ันแหละมีอยูในโลกนี้และโลก 
อ่ืน.  สัตวทั้งหลายกระทําความสําคัญวา   ตนน่ันแหละยอมมองดูตน  จึง 
สําคัญวาตนเปนโลก    คือ   อัตตา.   บทวา   อสสสฺโต   คือ  ไมเที่ยง. 
สัตวทั้งหลายสําคัญวา   อัตตายอมสูญหายไปพรอมกับสรีระนั่นเอง. บทวา 
อนฺตวา - โลกมีที่สุด   คือ   สัตวทั้งหลายยังฌานใหเกิดในกสิณเล็กนอย 
แลวสําคัญวา  จิตมีกสิณเล็กนอยน้ันเปนอารมณเปนอัตตามีที่สุด.  บทวา 
อนนฺตวา - โลกไมมีที่สุด  คือ   สัตวทั้งหลายยังฌานในกสิณไมมีประ- 
มาณ   ใหเกดิแลวสําคัญวา  จิตมีกสิณไมมีประมาณน้ันเปนอัตตาไมมีที่ 
สุด.    บทวา   ต  ชีว   ต  สรีร  คือ  ชพีก็อันนั้น     สรีระก็อันนัน้ 
ไดแก   ชีพและสรีระกอนนั้นนั่นเอง.   บทวา  ชีโว   คือ  อัตตา   เปน 
นปุงสกลิงค  เพราะลิงควิปลาส.       บทวา   สรีร  ไดแก   ขันธบัญจก  
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เพราะมีสภาพเปนกอง.   บทวา  อฺ   ชีว  อฺ  สรีร ชีพเปน 
อ่ืน    สรรีะก็เปนอ่ืน คือ  ชีพเปนอยางหน่ึง  ขันธบัญจกก็เปนอยางหน่ึง. 
           บทวา  โหติ   ตถาคโต   ปรมมฺรณา -  สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
แลวยอมเปนอีก    คือ   ขันธสูญไปในโลกนี้เทาน้ัน     สัตวเบื้องหนาแต   
ตายแลวยังมีอยูไมสูญไป.      ในบทวา   ตถาคโต  นี้   อาจารยบางพวก 
กลาววาเปนชื่อของสัตว.       แตบางพวกกลาววาบทวา    ตถาคโต   คือ  
พระอรหันต.     สัตวทั้งหลายเหลาน้ีเห็นโทษในฝายวาไมมี    จึงถือเอา 
อยางนี้. 
            บทวา  น   โหติ     ตถาคตโต   ปรมฺมรณา  -  สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมเปนอีกก็หาไม  คือ แมขันธสูญไปในโลกนี้เทาน้ัน,  สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวก็หาไม   ไมพินาศไป  ไมขาดสูญไป   สัตวทั้งหลาย 
เหลาน้ี   เห็นโทษในฝายที่มีอยู   จึงถอืเอาอยางนี้. 
            บทวา  โหติ  จ  น  จ   โหติ  -   สัตวตายไปแลวเปนอีกก็มี    ไม 
เปนอีกก็มี    คือ     สัตวเหลาน้ีเห็นโทษในการกําหนดเอาแตฝายหน่ึง - 
แลวถือเอาทั้งสองฝายเลย. 
            บทวา   เนว   โหติ   น   น   โหติ  -  สัตวตายไปแลว    เปนอีก 
ก็ไมมี    ไมเปนอีกก็ไมมี  คือ    สัตวเหลาน้ีเห็นการถึงโทษท้ังสองในการ 
กําหนดสองฝาย   จึงถือเอาฝายปฏิเสธสิ้นเชิงวา   เปนอีกก็ไมมี   ไมเปน 
อีกก็ไมมี.  
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            ตอไปนี้เปนนัยแหงอรรถกถาในนิทเทสน้ี    ทานกลาวถึงประเภท 
แหงทิฏฐิดวยอาการ  ๑๐  มีอาทิวา   สสฺสโต   โลโกติ   วา   ดังน้ี. 
 
            ในบทเหลาน้ันบทวา  สสฺสโต   โลโก - โลกเที่ยง  คือ  เปน   
ทิฏฐิที่เปนไปดวยอาการยึดถือของผูที่ถือวา       ขันธบัญจกเปนโลกแลว 
ยึดถือวาโลกนี้เที่ยง   ยั่งยืนเปนไปตลอดกาล.  
            บทวา  อสสฺสโต -  โลกไมเท่ียง    คือ  เปนทิฏฐิที่เปนไปโดย 
อาการถือวาสูญของผูยึดถือโลกวาทําลายสูญ. 
 
            บทวา  อนฺตวา  - โลกมีที่สุด   คือ   ทิฏฐิเปนไปโดยอาการของ 
การถือเอาวาโลกมีที่สุดของผูถือรูปธรรมและอรูปธรรมในภายในสมาบัติ  
ของผูเขากสิณไดเล็กนอยประมาณเทากระดง    หรือประมาณเทาถวยวา 
โลกนั่นแหละมีที่สุดดวยการกําหนดกสิณ. ทฏิฐินั้น   เปนสัสสตทิฏฐิบาง 
อุจเฉททิฏฐิบาง.     ทฏิฐิอันเปนไปโดยอาการถือเอาวา     โลกไมมีที่สุด  
ของผูถือรูปธรรมและอรปูธรรมอันเปนไปแลวในภายในสมาบัติ   ของผู 
เขากสิณน้ัน     ผูไดกสิณไพบูลยวา    โลกแลไมที่สุดดวยกําหนดกสิณ. 
ทิฏฐินั้นเปนสัสสตทิฏฐิบาง   เปนอุจเฉททิฏฐิบาง. 
 
            บทวา  ต  ชีว  ต   สรีร - ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น   คือ 
ทิฏฐิอันเปนโดยอาการยึดถือความสูญวา          เมือสรีระสูญแมชีพก็สูญ  
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เพราะถือวาชีพของสรีระนั่นแหละ   มีการแตกไปเปนธรรมดา.   ในบท 
ที่สองทิฏฐิเปนไปโดยอาการคือความเที่ยงวา     แมเม่ือสรีระสูญชีพก็ไม 
สูญ     เพราะถือวาชีพอ่ืนจากสรีระ.    
            ในบทน้ีมีอาทิวา  โหติ   ตถาคโต    มีความดังตอไปนี้. 
            ผูถือวา   สัตวตายไปแลวยอมเปนอีก   เปนสัสสตทิฏฐิที่  ๑ 
            ผูถือวา  ไมเปนอรก   เปนอุจเฉททิฏฐิที่ ๒. 
            ผูถือวา  เปนอีกก็มี   ไมเปนอีกก็มี     เปนเอกัจจสัสสตทิฏฐิที่  ๓. 
            ผูถือวา  เปนอีกก็หามิได  ไมเปนอีกก็หามิได  เปนอมราวิกเขป- 
ทิฏฐิที่   ๔. 
            ศัพทวา   อิติ   เปนศัพทแสดงทิฏฐินิสัยดังกลาวแลว. 
 
            บทวา    ภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา  วา  สตฺตา  โหนฺติ  วิภวทฏิ ิ- 
สนฺนิสฺสิตา  วา  -  สัตวทั้งหลายเปนผูอาศัยทิฏฐิในภพก็มี  อาศัยทิฏฐิ 
ในความปราศจากภพก็มี   ความวา   ความเที่ยงทานกลาววา   ภพ  ทิฏฐิ 
เกิดดวยสามารถความเท่ียง   ชื่อวา  ภวทิฏฐิ.   อธิบายวา   บทวา  ภโว 
คือ   ทิฏฐ.ิ   ความสูญทานกลาววา   วิภวะ.  ทิฏฐิ   เกิดดวยสามารถความ 
สูญ  ชื่อวา  วิภวทิฏฐิ.     อธิบายวา   บทวา  วิภโว  คือ  ทฏิฐิ ๑๐ 
ดังกลาวแลวยอมมีเปน ๒ อยาง    คือ   ภวทิฏฐิ ๑   วิภวทิฏฐิ ๑.     ใน 
ทิฏฐิ  ๒  เหลาน้ันสัตวทั้งหลายอาศัยทิฏฐิหน่ึง  ๆ   ไมเห็นแลวจึงติดอยู.  
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            วา ศพัทในบทนี้วา  เอเต  วา  ปน  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม 
-  บุคคลไมของแวะท่ีสุดท้ังสองน้ี  เปนสมุจจยัตถะ  คือ  มีอรรถวาประ-   
มวลมา  ดุจในบทมีอาทิวา  อคฺคิโต  วา  อุทกโต  วา  มิถุเภทา  วา- 
จากไฟก็ดี  จากนํ้าก็ดี  จากการทําลายไมตรีก็ดี.  อธิบายวา   ไมของ- 
แวะ  คือ  ไมติดทั้งสองฝายดวยสามารถสัสสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ 
ดังกลาวแลวน้ันแลวละเสีย.  วา  ศัพทใน  บทวา  อนุโลิกา  วา ขนฺติ 
เปนวิกัปปตถะ - มีอรรถกําหนด.  
 
            บทวา  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ - ในธรรมท้ังหลาย 
อันมีสิ่งนี้เปนปจจัยและอาศัยกันเกิดข้ึน ความวา  ปจจัยแหงชราและ 
มรณะเปนตน  ชื่อวา  อิทปัปจจัย.     อิทัปปจจัยนั่นแหละ  ชื่อวา 
อิทัปปจจยตา.  หรือการประชุมอิทัปปจจัยทั้งหลาย  ชื่อวา  อทิัป- 
ปจจยตา.  อนึ่ง  พึงแสวงหาลักษณะในบทนี้โดยศพัทศาสตร.  ธรรม 
ทั้งหลายเกิดรวมกันและโดยชอบ   เพราะอาศัยปจจัยนั้น ๆ ชือ่วา 
ปฏิจจสมุปปนนะ.  ในธรรมท้ังหลาย  เพราะความมีสิ่งน้ีเปนปจจัย 
นั้นและอาศัยกันเกิดข้ึนเหลาน้ัน. 
            บทวา  อนุโลมิกา  คือ  ชื่อวา  อนุโลม  เพราะเปนธรรม 
สมควรแกโลกุตรธรรมท้ังหลาย. 
            บทวา  ขนฺติ  คือ  ญาณ.  ญาณชื่อวา  ขันติ  เพราะความอดทน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 1079 

            บทวา  ปฏิลทฺธา  โหติ  -  เปนอันได  คือ  เปนอันสัตวทั้งหลาย 
ไดบรรลุแลว.    การเขาไปอาศัยความท่ีขันติเปนอิทัปปจจัยเปนของสูญ 
ยอมมีไดโดยความเห็นอยางยิ่งของผล  ดวยความเห็นอยางยิ่งของปจจัย 
เพราะปจจุปบันธรรมทั้งหลายเปนไปสืบเนื่อง   ในเพราะความพรอม. 
เพรียงแหงปจจัย   ความเขาไปอาศัย  ความที่ขันติเปนของเท่ียงในธรรม 
อันอาศัยกันเกิดข้ึน     ยอมมิโดยการเห็นความเกิดข้ึนแหงปจจยุปบัน-   
ธรรมทั้งหลายใหม  ๆ  ในเพราะความพรอมเพรียงแหงปจจัย      การเห็น 
ชอบอันเปนไปแลววา  ไมสูญ  ไมเทีย่ง  โดยการเห็นธรรมอันอาศัยกัน  
เกิดข้ึน   คือ   ปฏิจจสมุปบาท  ไมเขาไปใกลที่สุดสองอยางเหลาน้ี    พึง 
ทราบวา  อนุโลมิกขันติ   คือ  ขันติอันสมควร   ดวยประการฉะน้ีเปน 
อันทานกลาวถึงสัมมาทิฏฐิอันเปนปฏิปกษตอทิฏฐิทั้งสองน้ัน. 
            บทวา   ยถาภูต   วา   าณ  -  ยถาภูตญาณ  คือ   ญาณที่นําไป 
ตามความเปนจริง   คือ   ตามสภาพท่ีเปนจริง.    แมญาณที่เปนไปในบท 
นั้นทานก็กลาววา   ยถาภูตญาณ    โดยโวหาร   อันเปนวิสัย.   ในนิทเทสน้ี  
ทานประสงคเอาวิปสสนาญาณ     อันมีสังขารุเบกขาญาณเปนท่ีสุด.   แต 
ภายหลังทานกลาวภยตูปฏฐานญาณวา   ยถาภูตญาณทัสนะ.   หรือควร 
สัมพันธวา    ยถาภูตญาณ   เปนอันสัตวทั้งหลายไดแลว. 
            บัดนี ้  พระสารีบุตรเถระ   ครัน้แสดงสันดานสัตวอันมิจฉาทิฏฐิ 
อบรมดวยบทมีอาทิวา   สสฺสโต   โลโก  อันสัมมาทิฏฐิอบรม  ดวยบท  
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มีอาทิวา   เอเต    วา   ปน   ที่สุดสองอยางเหลาน้ีแลวแสดงสันดานสัตว   
อันอกุศลที่เหลือและกุศลที่เหลืออบรมแลวดวยบทมีอาทิวา    กาม    เส- 
วนฺตฺเว - บุคคลผูเสพกาม  -  ในบทน้ันพึงประกอบวา   พระตถาคต  
ทรงทราบบุคคลผูเสพกาม.  
            บทวา   เสวนฺตฺเว   คือ    ผูเสพดวยการประพฤติเนือง ๆ. 
            ชื่อวา   กามครุโก   เพราะมีกิเลสกามหนักดวยเสพมาในปางกอน. 
            ชื่อวา   กามาสุโย   เพราะนอมกามในสันดานเปนที่อาศัย. 
            ชื่อวา   กามาธมิุตฺโต   เพราะนอม   คือ  ติดในกามดวยอํานาจ 
สันดานน้ันแหละ.    แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
            คําวา   เนกขัมมะ เปนตน   มีอรรถดังไดกลาวแลว.   พึงทราบ 
วา   อกุศลที่เหลือ   ทานถอืเอาดวยกิเลส  ๓  อยางมีกามเปนตน.  กุศลท่ี 
เหลือทานถือเอาดวยคุณธรรม  ๓  อยางมีเนกขัมมะเปนตน.     พระสารี- 
บุตรเถระแสดงสันดานท่ีทานกลาว  ๓  อยาง   วานี้เปนกิเลสอันนอนเน่ือง 
ของสัตวทั้งหลาย. 
            สวนในนิทเทสน้ีมีนัยแหงอรรถกถาดังตอไปนี้.       บทวา   อิติ 
ภวทิฏสนฺนิสฺสิตา  วา  -  สัตวทั้งหลายอาศัยทิฏฐิในภพดวยอาการอยาง 
นี้  คือ  อาศัยสัสสตทิฏฐิอยางนี้.    จริงอยู  ในท่ีนี้ทานกลาวสัสสตทิฏฐิ 
วาเปน   ภวทิฏ ิ.    และกลาวอุจเฉททิฏฐิวาเปน   วิภวทิฏ ิ.    เพราะ  
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สัตวผูมีทิฏฐิทั้งหลายเหลาน้ีทั้งหมดอาศัยทิฏฐิ    ๒    อยางเหลาน้ีแหละ 
เพราะทานสงเคราะหทิฏฐิทั้งหมดเขาดวย    สัสสตทิฏฐิ   และอุจเฉททิฏฐิ. 
แมขอนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไววา ๑    
                    ดูกอนกัจจานะโดยมากสัตวโลกอาศัยทิฏฐิ 
            ๒  อยางน้ี   คือ  ความมีอยู  ๑  ความไมมีอยู   ๑. 
            ในสองบทน้ี    บทวา   อตฺถิตา -  ความมีอยู   ไดแก   สสัสตทิฏฐิ. 
บทวา   นตฺถิตา  -  ความไมมีอยู   ไดแก   อุจเฉททิฏฐิ.    นี้เปนฉันทะ 
เปนที่มานอน    ของสัตวทั้งหลายผูเปนปุถุชนอาศัยวัฏฏะ. 
            บัดนี ้  พระสารีบุตรเถระ  เมื่อแสดงกิเลสอันนอนเน่ืองของสัตว 
ผูบริสุทธิ์   ผูอาศัยวัฏฏะ    จึงกลาวบทมีอาทิวา    เอเต   วา   ปน   อุโภ 
อนฺเต   อนุปคมฺม -  ไมเขาไปใกลที่สุดสองอยางเหลาน้ี.    ในบทเหลา 
นั้น   บทวา  เอเต  วา  ปน  ก็คือ   เอเต  นั่นเอง.   บทวา  อุโภ  อนฺเต 
คือ  ที่สุดสองอยาง  ไดแก   สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ.   บทวา   อนุป- 
คมฺม  คือ ไมเกี่ยวของ.  บทวา    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ 
ธมฺเมสุ     คือ   เพราะสิ่งน้ีเปนปจจัยและในธรรมท้ังหลายอันอาศัยกัน 
เกิดข้ึน.  บทวา   อนุโลมกิา   ขนฺติ - อนุโลมิกขันติ   คือ  วิปสสนา- 
ญาณ.  บทวา  ยถาภูต. าณ  คือ  มรรคญาณ.  นี้ทานอธิบายไววา 
๑. ส. นิ.  ๑๖/๔๓.  
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วิปสสนาใดเปนอันไดแลว   เพราะไมของแวะสวนสุดทั้งสอง  คือ  สัสสต- 
ทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิในปฏิจจสมุปบาทและในธรรมอันอาศัยกันเกิดข้ึน,   
 
และมรรคญาณใดอันไดแลว   ยิ่งไปกวาวิปสสนานั้น.   นี้เปนฉันทะเปน 
ที่มานอนของสัตวทั้งหลาย.  นี้เปนทีม่านอน คือ  มรรคญาณ  นี้เปนที่ 
อยูของสัตวทั้งหลาย   แมทั้งหมดท่ีอาศัยวัฏฏะและอาศัยวิวัฏฏะ.  นี้เปน 
อรรถกถาที่พวกอาจารยเห็นพองดวย.  
 
            สวนอาจารยวิตัณฑวาทีแสดงวา       ชื่อวามรรคทําลายท่ีอยูไป. 
ทานยังพูดวา   มรรคเปนที่อยู.    ควรถามอาจารยผูนั้นวา     ทานเปนผู 
กลาววามรรคเปนที่อยูของพระอริยเจา   หรือมิใช.       หากอาจารยนั้น 
ตอบวา   เราไมไดเปนผูกลาว.     ควรบอกวา   ทานไมรู  เพราะทานไม 
ไดกลาว.   หากตอบวา  เราเปนผูกลาว.   ควรบวกวา  นําพระสูตรมาซิ. 
หากนํามาได   ก็เปนการดี.   หากนํามาไมได  ควรนํามาเองวา  ทสยิเม 
ภิกฺขเว   อริยวาสา,   เย   อริยา   อาวสึสุ   วา   อาวสนฺติ   วา   อาว- 
สิสฺสนฺติ  วา๑ -  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระอริยเจาท้ังหลายเหลา  
อยูแลว   กําลงัอยู  หรือจักอยู.  อริยวาสะเหลาน้ีมี  ๑๐  อยาง ดังน้ี. 
ความจริง   พระสารีบุตรเถระแสดงสูตรมีวาเปนท่ีอยูของมรรค.   เพราะ 
ฉะน้ัน   นั่นเปนการกลาวถูกตองแลว.   อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงรู 
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๙.  
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อาสยะนี้ของสัตวทั้งหลาย      ทั้งทรงรูแมในขณะเปนไปไมไดของทิฏฐิ 
เหลาน้ีและวิปสสนาญาณ  มรรคญาณอีกดวย.  เพราะฉะน้ันแหละทาน 
จึงกลาวบทมีอาทิวา  กาม  เสวนฺต   เยว   ชานาติ -  พระตถาคตยอม 
ทรงทราบบุคคลผูเสพกาม.   
 
            พึงทราบอธิบายในอนุสยนิทเทสดังตอไปนี้.     บทวา  อนุสยา 
ชื่อวาอนุสัย     เพราะอรรถวากระไร  ?   เพราะอรรถวาการนอนเน่ือง   
อะไรเลาชื่อวานอนเนื่อง  ?    กิเลสที่ยังละไมได.    จริงอยู   กิเลสเหลาน้ี 
ยอมนอนเน่ืองในสันดานของสัตวนั้น ๆ      เพราะอรรถวายังละไมได  
เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา  อนุสัย. 
 
            บทวา   อนุเสนฺติ - ยอมนอนเน่ือง  คือ   ไดเหตุอันสมควรแลว 
จึงเกิด.   เม่ือเปนเชนนี้พึงมีคําพูดวา   การกลาววา   อาการท่ียังละไมได  
ชื่อวาเปนสภาพแหงอนุสัย       และอนุสัยนั้นยอมเกิดข้ึน    ดังนี้ไมถูก.  
เพราะอนุสัยเกิดข้ึนไมได.    คําตอบมีดังนี้   อนุสัยมิใชอาการท่ียังละ 
ไมได    แตทานกลาวถึงกิเลสท่ีมีกําลัง    เพราะอรรถวายังละไมได 
วาเปนอนุสัย. 
 
            อนุสยันั้น    สัมปยุตดวยจิต   มีอารมณ   มเีหตุ   เพราะอรรถวา 
เปนไปกับปจจัย   เปนอกุศลโดยสวนเดียว    เปนอดีตบาง    อนาคตบาง 
ปจจุบันบาง  เพราะฉะนั้น  การกลาววาอนุสัยเกิดข้ึนจึงถูก.   ขอกําหนด  
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อันนี้ทานกลาวไวในอภิสมยกถา   โดยต้ังคําถามกอนวา    ปจฺจปฺุปนฺเน   
กิเลเส   ปชหติ๑  บุคคลยอมละกิเลสทั้งหลายท่ีเปนปจจุบันได     หรือ 
กลาววิสัชนาวา      ถามคโต   อนุสย    ปชหติ.๒    ผูมีกิเลสมีกําลงั 
ก็ละอนุสัยไดซิ   เพราะความท่ีอนุสัยเปนกิเลสมีอยูในปจจุบัน.  
            ในบทภาชนียแหงโมหะในอภิธรรมสังคณี      ทานกลาวความที่ 
โมหะเกิดกับอกุศลจิตวา   อนุสัย  คือ  อวิชชา   ปรยิุฏฐาน  คือ  อวิชชา 
ลิ่ม คือ อวิชชา อกุศลมลู คือ  อวิชชา  ในสมัยนั้นอันใดน้ีชื่อวาโมหะ 
มีในสมัยนั้น.๓  ในกถาวัตถ๔ ทานกลาวไววา   อนุสัยเปนอัพยากฤต  
เปนอเหตุกะ   ไมประกอบดวยจิต    วาทะทั้งหมดถูกปฏิเสธ.   ในอุป- 
ปชชนวาระ   วาระใดวาระหน่ึงแหง  ๗  วาระ  ในอนุสยยมก  ทานกลาว 
บทมีอาทิวา    กามราคานสุัยเกิดแกผูใด.   ปฏิฆานสุัยยอมเกิดแกผู 
นั้น.๕ เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา   บทวา  อนุเสนฺติ    ที่ทานกลาววา 
อนุสัยไดเหตุอันสมควรแลวยอมเกิดไดดังนี้จึงถูกตอง   ดวยกําหนดแบบ- 
แผนน้ี.  แมคําท่ีทานกลาววา   จิตฺตสมปฺยุตฺโต    สารมฺมโณ -  อนุสัย 
นั้นสัมปยุดวยจิต  มีอารมณดังน้ีจึงเปนอันกลาวดีแลว.   เพราะอนุสัย 
นี้   เปนอกุศลธรรม  สัมปยุตดวยจิตสําเร็จแลว     ฉะน้ัน    ในท่ีนี้ควร 
ตกลงกันได. 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๙๘.           ๒. ขุ. ป. ๓๑/๖๙๙.            ๓.อภิ.  ส. ๓๔/๓๐๐. 
๔. อภิ. กถา. ๓๗/๑๔๓๒.  ๕. อภิ. ยมก. ๓๘/๑๕๖๒.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 1085 

            ในบทมีอาทิวา  กามราคานุสโย    มีความดังตอไปนี้   ชือ่วา   
กามราคานุสัย       เพราะกามราคะน้ันเปนอนุสัยโดยสภาพท่ีละไมได. 
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้หมือนกัน.     อน่ึง     กามราคานุสัย  ในที่นี้  
เปนโลภะเกิดข้ึนดวยสามารถอารมณในกามาวจรธรรมท่ีเหลอื   นาพอ 
ใจดวยเกิดรวมกันในจิตสหรคตดวยโลภะและดวยอารมณ.  
            อน่ึง   ปฏิฆานุสัย   เปนโทสะเกิดข้ึน   ดวยสามารถแหงธรรมท่ี 
เกิดรวมกันในจิตท่ีสหรคต   ดวยโทมนัส   ดวยอํานาจอารมณ   และดวย 
สามารถแหงอารมณในธรรมเปนกามาวจรท่ีเหลืออันไมนาพอใจ.  
            มานานุสัย    เปนมานะเกิดข้ึน   ดวยสามารถเกิดรวมกันในจิต 
สหรคต   ดวยโลภะอันปราศจากทิฏฐิ    ดวยอํานาจอารมณ   และอํานาจ 
อารมณในธรรมเปนกามาวจรท่ีเหลือ   และในธรรมเปนรูปาวจรอรูปา- 
วจรอันเวนทุกขเวทนา. 
 
            ทิฎฐานุสัย     เกิดในจิตสัมปยุต   ดวยทิฏฐิ  ๔. 
            วิจิกจิฉานุสัย   เกิดในจิตสหรคต   ดวยวิจิกิจฉา. 
            อวิชชานุสัย  เกิดดวยสามารถแหงสหชาตธรรมในอกศุลจิต  ๑๒ 
ดวยอํานาจอารมณ   ทฏิฐิ   วิจิกิจฉา   โมหะ   แม  ๓  อยางเกิดข้ึน   ดวย 
สามารถอารมณในเตภูมิกธรรมท่ีเหลอืน่ันแหละ. 
            ภวราคานุสัย   แมเกิดในจิตปราศจากทิฏฐิ  ๔    ทานก็ไมกลาว  
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ดวยอํานาจสหชาตะ  คือ  การเกิดรวมกัน.      แตทานกลาวถึงโลภะเกิด    
ในรูปาวจรธรรม   และอรูปาวจรธรรม   ดวยอารมณเทาน้ัน. 
            บัดนี ้ พระสารีบตุรเถระเมื่อจะแสดงฐานะกิเลสอันนอนเน่ือง 
ของอนุสัยตามท่ีกลาวมาแลว   จึงกลาวบทมีอาทิวา   ย   โลเก   ดังน้ี. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา  ย  โลเก   ปยรูป  -  อารมณที่นารักใน 
โลก    คือ  อารมณที่มีสภาพนารักแตกําเนิด   ที่นารกัในโลกนี้.  
            บทวา  สาตรูป - อารมณที่นายินดี   คือ  อารมณที่นายินดีแต 
กําเนิด    อันมีความชื่นชมเปนปทัฏฐาน. 
            บทวา  เอตฺถ   สตฺตาน   กามราคานุสโย  อนุเสติ - กามราคา- 
นุสัยของสัตวทั้งหลาย   ยอมนอนเน่ืองในอารมณนี้   คือ  กามราคานุสัย 
มีสภาพยังละไมไดของสัตวทั้งหลาย        ยอมนอนเนื่องในอารมณที่นา 
ปรารถนานี้.   อน่ึง  ธรรม  คือ  กามาวจร   ทานประสงคเอาในบทน้ีวา 
ปยรูป   สาตรูป. 
            เหมือนอยางวา   คนดํานํ้า   ทั้งขางลางขางบนและโดยรอบก็เปน 
น้ําท้ังน้ัน  ฉันใด.  ชื่อวาราคะเกิดในอิฏฐารมณ  ก็ฉันนั้น  เปนความ 
ประพฤติเปนอาจิณของสัตวทั้งหลาย.     การเกิดปฏิฆะในอนิฏฐารมณก็ 
เหมือนอยางน้ัน. 
           บทวา   อิติ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  ธมฺเมส ุ- ในธรรมสองอยางเหลานี้   
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ก็อยางนี้  คือ  ในธรรมเปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณสองอยาง  ก็อยาง  
นั้น.   
            บทวา  อวิชฺชา  อนุปติตา - อวิชชาตกไปตาม  คือ  อวิชชา- 
สัมปยุตดวยกามราคะและปฏิฆะตกไปตาม   คือ  ไปตามดวยสามารถทําให 
เปนอารมณ.    ปาฐะ   ทานตัดบทเปน  อวิชฺชา  อนปุติตา    อนคุตา 
ก็มี.  
            บทวา   ตเทกฏโ -  ต้ังอยูรวมกันกับอวิชชานั้น  คือ    ต้ังอยู 
โดยความเปนอันเดียวกับอวิชชานั้น     ดวยต้ังอยูเปนอันเดียวกัน  เพราะ 
เกิดรวมกัน. 
            บทวา   มาโน   จ   ทิฏ ิ   จ   วจิิกิจฺฉา   จ   ไดแก   นานะ  ๙ 
ทิฏฐิ  ๖๒  วิจิกิจฉา  ๘.   โยชนาแกวา   มานะ  ทิฏฐิ   วิจิกิจฉาต้ังอยูรวม 
กันกับอวิชชาน้ัน. 
            บทวา   ทฏพฺพา - พึงเห็น คือ  พึงดู  พึงตามลงไป.    ทาํท้ัง 
๓  รวมกันใหเปนพหุวจนะ.   อน่ึง  ภวราคานุสัยในนิทเทสน้ี   พึงทราบ 
วา   ทานสงเคราะหดวยกามราคานุสัย. 
 
            [๒๘๐]   พึงทราบวินิจฉัยในจริตนิทเทส   ดังตอไปนี้.     เจตนา 
๑๓  เปนปุญญาภิสังขาร.   เจตนา ๑๒ เปนอปุญญาภิสังขาร.    เจตนา  ๔ 
เปนอาเนญชาภิสังขาร.  
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            ในบทเหลาน้ัน   กามาวจรเปนปริตตภูมิ.   นอกน้ันเปนมหาภูมิ.   
            อีกอยางหน่ึง   พึงทราบวา   ในอภิสังขาร ๓ เหลาน้ี   อภิสังขาร 
อยางใด   มีวิบากนอย   เปนปริตตภูมิ.   มีวิบากมากเปนมหาภูมิ. 
            [๒๘๑]  พึงทราบวินิจฉัยในอธิมุตตินิทเทส    ดังตอไปนี้. 
            บทวา  สนฺติ  ไดแก    มีอยู.  
            บทวา  หีนาธิมุตฺติกา -  มีอธิมุตติเลว  คือ  มีอัธยาศัยลามก. 
            บทวา  ปณีตาธิมุตฺติกา  -  มีอธิมุตติประณีต  คือ  มีอัธยาศัยงาม. 
            บทวา   เสวนฺติ  -  ยอมเสพ  คือ  อาศัย   เกีย่วของ. 
            บทวา   ภชนฺติ - ยอมคบ  คือ ห เขาไปน่ังใกล. 
            บทวา   ปยิรุปาสนฺติ  -  เขาไปหา  คือ  ไปหาบอย ๆ. 
            หากวา   อาจารยและอุปชฌาย  เปนผูไมมีศีล.   อันเตวาสิกและ 
สัทธิวิหาริก    เปนผูมีศีล.     เขาจะไมเขาไปหาแมอาจารยและอุปชฌาย 
ของตน.   จะเขาไปหาภิกษุผูสมควรเชนกับตนเทานั้น. 
            หากวา   อาจารยและอุปชฌาย   เปนภิกษุสมควรคือมีศีล   ภิกษุ 
นอกน้ันไมสมควร.    ภิกษุเหลาน้ันก็จะไมเขาไปหาอาจารยและอุปชฌาย 
จะเขาไปหาภิกษุผูมีอธิมุตติเลว   เชนกับตน. 
            อน่ึง  การเขาไปหาอยางนี้มิไดมีแตในบัดนี้เทาน้ัน.    พระสารี- 
บุตรเถระเพ่ือแสดงวา   แมในอดีตและอนาคตก็มี    จึงกลาวบทมีอาทิวา 
อตีตมฺป  อทธฺาน -  กาลอันยาวนาน   แมลวงแลว.  
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            ในบทเหลาน้ัน  บทวา   อตีตมฺป   อทฺธาน  คือ    ในอดีตกาล. 
บทที่เหลือ   มีอรรถงายทั้งน้ัน.   ถามวา   ผูทุศีลเสพผูทุศีล.  ผูมีศีลเสพ 
ผูมีศีล.    ผูมีปญญาทรามเสพผูมีปญญาทราม   ผูมปีญญาเสพผูมีปญญา 
ใครกําหนดไว   ตอบวา   ธาตุแหงอัธยาศัยกําหนดไว.    
            พึงทราบวินิจฉัยในภัพพาภัพพนิทเทส  ดังตอไปนี้.   พระสารี- 
บุตรเถระเพ่ือแสดงส่ิงที่ควรท้ังกอนแลวแสดงส่ิงที่ควรถือเอาในภายหลัง 
จึงแสดงอภัพพสัตวกอน   นอกลําดับแหงอุทเทส.   แตในอุทเทส   ทาน 
ประกอบ  ภัพพ   ศัพท  กอน  ดวยสามารถลักษณะนิบาตเบ้ืองตนแหงบท 
ที่นานับถือและบทมีอักขระออนในทวันทวสมาส. 
 
            [๒๘๒ - ๒๘๓ ]   บทวา   กมมฺาวรเณน    ดวยธรรมเปนเครื่อง 
กั้น  คือ  กรรม  ไดแก   อนันตริยกรรม  ๕ อยาง. 
            ชื่อวา   สมุนฺนาคตา - ประกอบแลว  คือ  มีความพรอมแลว. 
            บทวา   กิเลสาวรเณน  - ดวยธรรมอันเปนเครื่องกั้น  คือ  กิเลส  
ไดแก  นิยตมิจฉาทิฏฐิ.  ทั้งสองบทน้ี   ชื่อวา อาวรณะ   เพราะกั้นสวรรค 
และมรรค.   แมกรรมมีการประทุษรายภิกษุณีเปนตน  ทานก็สงเคราะห 
ดวยธรรมเปนเครื่องกั้น  คือ กรรมน่ันแหละ. 
            บทวา   วิปากาวรเณน -  ดวยธรรมเปนเครื่องกั้น   คือ   วิบาก 
ไดแก   อเหตุกปฏิสนธิ.    เพราะการแทงตลอดอริยมรรค   ยอมไมมีแม  
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แกทุเหตุกะ.   ฉะนั้น  พึงทราบวา  แมปฏิสนธิเปนทุเหตุกะ  ก็เปนธรรม   
เครื่องกั้น  คือ  วิบากนั่นแหละ. 
            บทวา   อสฺสทฺธา -  เปนผูไมมีศรัทธา  คือ   ไมมีศรัทธาใน 
พระพุทธเจาเปนตน.  
            บทวา  อจฺฉนฺทิกา - ไมมีฉันทะ  คือ ไมมีฉันทะในกุศล  คือ 
ความเปนผูใครเพ่ือจะทํา.   พวกมนุษยแควนอุตตรกุรุเขาไปสูฐานะไมมี 
ความพอใจ. 
            บทวา  ทุปฺปฺญา -  มีปญญาทราม  คือ  เสือ่มจากภวังคปญญา. 
อน่ึง   แมเมื่อภวังคปญญาบริบูรณ    ภวังคของผูใด  ยังไมเปนบาทของ 
โลกุตระ   แมผูนั้นก็ยังชื่อวาเปนผูปญญาออนอยูนั่นแหละ. 
            บทวา  อภพฺพา นยิาม  โอกฺกมตุิ   กุสเลส ุ  ธมฺเมสุ สมฺมตฺต- 
ไมอาจยางเขาสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลาย  คือ   ไมยางเขาสู 
อริยมรรค  กลาวคือ  สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลาย.   เพราะอริย- 
มรรคเปนสภาวะโดยชอบ  จึงชื่อวา  สัมมัตตะ.   อริยมรรคนัน้แหละ 
เปนสัมมัตตะในการใหผลในลําดับ.  หรือวา  ผูไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ 
มีปญญาทราม  ไมอาจยาง  คือ  เขาไปสูสัมมัตตนิยามน้ัน  เพราะตนเอง 
เปนผูไมหว่ันเอง. 
            บทมอีาทิวา   น  กมฺมาวรเณน  พึงทราบโดยตรงกันขามกับบท 
ดังกลาวแลวน่ันแหละ. 
                        จบ  อรรถกถาอาสยานุสยญาณนิทเทส  
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                           ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส   
         [๒๘๔]  ยมกปาฏิหาริยญาณของพระตถาคตเปนไฉน ? 
         ในญาณน้ี   พระตถาคตยอมทรงทํายมกปาฏิหาริย  ไมสาธารณะ  
ดวยหมูพระสาวก    คือ   ทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องบน    สายนํ้าพุง 
ออกจากพระกายเบื้องลาง   ทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องลาง    สายนํ้า 
พุงออกจากพระกายเบื้องบน,  ทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องหนา   สาย- 
น้ําพุงออกจากพระกายเบื้องหลัง      ทอไฟพุงออกจากพระกายเบ้ืองหลัง 
สายนํ้าพุงออกจากพระกายเบื้องหนา,   ทอไฟพุงออกจากพระเนตรเบ้ือง 
ขวา   สายนํ้าพุงออกจากพระเนตรเบื้องซาย  ทอไฟพุงออกจากพระเนตร 
เบื้องซาย     สายนํ้าพุงออกจากพระเนตรเบ้ืองขวา,    ทอไฟพุงออกจาก 
ชองพระกรรณเบ้ืองขวา       สายนํ้าพุงออกจากชองพระกรรณเบื้องซาย 
ทอไฟพุงออกจากชองพระกรรณเบื้องซาย    สายนํ้าพุงออกจากชองพระ- 
กรรณเบื้องขวา,   ทอไฟพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองขวา    สายนํ้าพุง 
ออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองซาย    ทอไฟพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ือง 
ซาย     สายน้ําพุงออกจากชองพระนาสิกเบ้ืองขวา,      ทอไฟพุงออกจาก 
จะงอยพระอังสาเบ้ืองขวา    สายนํ้าพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองซาย 
ทอไฟพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองซาย     สายนํ้าพุงออกจากจะงอย 
พระอังสาเบ้ืองขวา,   ทอไฟพุงออกจากพระหัตถเบื้องขวา    สายนํ้าพุง 
ออกจากพระหัตถเบื้องซาย  ทอไฟพุงออกจากพระหัตถเบื้องซาย   สายนํ้า 
พุงออกจากพระหัตถเบื้องขวา,       ทอไฟพุงออกจากพระปรัศวเบื้องขวา  
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สายนํ้าพุงออกจากพระปรัศวเบื้องซาย  ทอไฟพุงออกจากพระปรัศวเบื้อง 
ซาย   สายนํ้าพุงออกจากพระปรัศวเบื้องขวา.  ทอไฟพุงออกจากพระบาท 
เบื้องขวา      สายนํ้าพุงออกจากพระบาทเบื้องซาย,    ทอไฟพุงออกจาก   
พระบาทเบื้องซาย   สายนํ้าพุงออกจากพระบาทเบื้องขวา.   ทอไฟพุงออก  
จากพระองคุลี    สายนํ้าพุงออกจากระหวางพระองคุลี   ทอไฟพุงออกจาก 
ระหวางพระองคุลี     สายน้ําพุงออกจากพระองคุลี,     ทอไฟพุงออกจาก 
พระโลมาเสนหน่ึง ๆ    สายนํ้าพุงออกจากพระโลมาเสนหน่ึง ๆ,    ทอไฟ 
พุงออกจากขุมพระโลมา    สายนํ้าพุงออกจากขุมพระโลมา    ( พระรัศมี 
แผซานออกจากพระสรีรกายดวยสามารถ) แหงวรรณะ  ๖   คือ   สีเขียว 
สีเหลือง     แดง   สีขาว   สีแสด  สีเลื่อมประภัสสร  พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จจงกรม  พระพุทธนิมิตประทับยืน   ประทับนั่ง   หรือทรงไสยาสน,  
พระผูมีพระภาคเจาประทับยืน   พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม,   ประทับนั่ง 
หรือทรงไสยาสน,   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง   พระพุทธนิมิตเสด็จ 
จงกรม  ประทับยืน  หรือทรงไสยาสน,  พระผูมีพระภาคเจาทรงไสยาสน 
พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม    ประทับยืน    หรือประทับนั่ง,     พระผูมี- 
พระภาคเจาเสด็จจงกรม  ประทับนั่ง   หรือทรงไสยาสน   พระพุทธนิมิต 
ประทับยืน,    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรม    ประทับยืน    หรือทรง  
ไสยาสน,    พระพุทธนิมิตประทับนั่ง,     พระผูมีพระภาคเจาประทับยืน 
ประทับนั่ง      หรือเสด็จจงกรม    พระพุทธนิมิตทรงไสยาสน    นี้เปน 
ยมกปาฏิหาริยญาณของพระตถาคต.  
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                    ๗๐.  อรรถกถายมกปาฏิหีรญาณนิทเทส 
            [๒๘๔]  พึงทราบวินิจฉัยในยมกปาฏิหีรญาณนิทเทสดังตอไปนี้. 
บทวา     อสาธารณ     สาวเกหิ - ยมกปาฏิหาริยไมทั่วไป   ดวยสาวก 
ทั้งหลาย      ความวา     ในสาธารณญาณนิทเทสท่ีเหลือทานไมกลาวไว 
เพราะไมมีโอกาสดวยคําอ่ืน   แตในนทิเทสน้ี   พึงทราบวา  ทานกลาวไว 
เพราะไมมีคําอ่ืน.  
            บทวา  อุปริมกายโต - จากพระกายเบื้องบน   คือ จากพระสรีระ 
เบื้องบนแหงพระนาภี. 
            บทวา   อคฺคิกฺขนโฺธ    ปวตฺตติ - ทอไฟพุงออก   คือ   เมือ่เขา 
ฌานเปนบาทมีเตโชกสิณเปนอารมณ   ครั้นออกแลวคํานึงวา   ขอเปลว 
ไฟจงพุงออกจากกายเบ้ืองบน   แลวทําบริกรรม  อฐิฏฐานวา   ขอเปลวไฟ 
จงพุงจากกายเบ้ืองบน     ดวยอภิญญาญาณ     เปลวไฟจะพุงข้ึนจากกาย 
เบื้องบนพรอมกับอฐิฏฐาน.   ในนิทเทสน้ี   เปลวไฟน้ัน  ทานกลาววา 
ขันธ    เพราะอรรถวาเปนกอง. 
            บทวา   เหฏ ิมกายโต - จากพระกายเบื้องลาง   คือ   จากพระ- 
สรีระเบื้องลางจากพระนาภี. 
            บทวา   อุทกธารา    ปวตฺตติ - สายนํ้าพุงออก  คือ  เมื่อเขาฌาน 
เปนบาทมีอาโปกสิณเปนอารมณ   ครัน้ออกแลวคํานึงวา    ขอสายนํ้าจง 
พุงออกจากกายเบ้ืองลางแลวทําบริกรรม   อธิฏฐานวา    ขอสายนํ้าจงพุง  
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ออกจากกายเบ้ืองลาง    ดวยอภิญญาญาณ   สายนํ้าจะพุงออกจากกายเบื้อง   
ลางพรอมกับอธิฏฐาน.    แมในบททัง้สอง    ทานกลาววา    พุงออกโดย 
ไมขาดสาย.   ภวังคจิต ๒  ดวง  ยอมเปนไปในระหวางอธิฏฐานและการ 
คํานึง   เพราะฉะนั้นแหละ  กองไฟและสายนํ้า   จึงพุงออกเปนคู    ไม 
ปรากฏระหวาง .   ก็การกําหนดภวังคจิตไมมีแกสาวกเหลาอ่ืน.  
            บทวา   ปุรตฺถิมกายโต  -  จากพระกายเบื้องหนา    คือ   จากขาง 
หนา.   ปจฺฉมิกายโต - จากพระกายเบื้องหลัง   คือ   จากขางหลัง. 
 
            บทมอีาทิวา  ทกฺขิณอกฺขิโต    วามอกฺขิโต - จากพระเนตรเบ้ือง 
ขวา  จากพระเนตรเบื้องซาย  เปนปาฐะสมาส    มใิชปาฐะอ่ืน.  ปาฐะวา 
ทกฺขิณนาสิกาโสตโต    วามนาสิกาโสตโต - จากพระนาสิกเบ้ืองขวา 
จากพระนาสิกเบ้ืองซายดังน้ี   เปนปาฐะดี.   พระอาจารยทั้งหลายกลาว 
ทําเปนรัสสะบาง. 
            ในบทวา  อสกูฏโต - จากจะงอยพระอังสาน้ี   มีความดังน้ี .  ชื่อวา 
กูฏะ - จะงอย   เพราะอรรถวาสูงข้ึน  ดุจยอด.  จะงอย   คือ   อังสานั่น 
เอง   ชื่อวา   อังกูฏะ.  
            บทวา   องฺคุลงฺคุเลหิ   คือ   จากพระองคุลี ๆ 
            บทวา   องฺคุลนฺตริกาหิ   คือ   จากระหวางองคุลี. 
            บทวา เอเกกโลมโต  อคฺคิกฺขนโฺธ  ปวตฺตติ,   เอเกกโลมโต 
อุทกธารา   ปวตฺตติ -  ทอไฟพุงออกจากพระโลมาเสนหน่ึงๆ .  สายนํ้า  
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พุงออกจากพระโลมาเสนหน่ึง  ๆ.   ทานอธิบายวา   ทอไฟสายนํ้าพุงออก 
เปนคู  ๆ    จากพระโลมาเสนหน่ึง ๆ    เพราะถือเอาพระโลมาทั้งหมดดวย 
คําพูดซ้ํา ๆ.   ในบทแมทั้งสอง.    
 
            แมในบทวา   โลมกูปโต  โลมภูปโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ, 
โลมกูปโต   โลมกูปโต    อทุกธารา  ปวตฺตติ - ทอไฟพุงออกจากขุม 
พระโลมาเสนหน่ึง ๆ.   สายนํ้าพุงออกจากขุมพระโลมาเสนหน่ึง ๆ    ก็ม ี
นัยนี้เหมือนกัน.  ในหลาย ๆ คัมภีร  ทานเขียนไววา   ทอไฟพุงออกจาก 
พระโลมาเสนหน่ึง ๆ.   สายนํ้าพุงออกจากขุมพระโลมาเสนหน่ึง  ๆ.   ทอ 
ไฟพุงออกจากขุมพระโลมาเสนหน่ึง ๆ.      สายนํ้าพุงออกจากพระโลมา 
เสนหน่ึง ๆ.    บทแมนั้นกถ็ูกตอง.    แตปาฐะกอนดีกวา    เพราะแสดง 
ความสุขยิ่งนักของปาฏิหาริย. 
 
            บทวา   ฉนฺน   วณฺณาน  -  พระรัศมีแผซานออกจากพระวรกาย 
ดวยสามารถแหงวรรณะ  ๖.   สัมพันธกันอยาไร ?ห 
           ทานกลาวถึงสรีราพยพ  ดวยบทไมนอยมีอาทิวา  อุปริมกาโต. 
ดวยเหตุนั้น    การสัมพันธดวยสรีราพยพ    ยอมเปนไปได.    ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาววา   รัศมีทั้งหลายแหงวรรณะ  ๖   อันเปนสรีราพยพ   ยอม 
พุงออกเปนคู  ๆ  ดวยความสัมพันธถอยคํา และดวยอธิการแหงยมกปาฏิ- 
หาริย.    อน่ึง    ดวยความสัมพันธแหงฉัฏฐีวีภัตติ    พึงปรารถนาปาฐะ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 1096 

ที่เหลือวา   รสฺมิโย  เปนแนแท.   ( คือใหเพ่ิมบทวา   ฉนฺน  วณฺณาน 
รสฺมิโย).   
            บทวา   นีลาน - สเีขียว   คือ   มีสีเหมือนดอกผักตบ.  
            บทวา  ปตกาน - สีเหลือง   คือ   มีสีเหมือนดอกกรรณิการ. 
            บทวา   โลหิตกาน - สีแดง   คือ   มีสีเหมือนแมลงคอมทอง. 
            บทวา  โอทาตาน  -  สีขาว   คือ   มีสีเหมือนดาวประกายพรึก. 
            บทวา   มฺชิฏาน -  สีแสด   คือ  มีสีแดงออน. 
            บทวา  ปภสฺสราน -  สีเลื่อมประภัสสร  คือ  มีสีเลื่อมประภัสสร 
ตามปกติ.     สีเลื่อมประภัสสรแมไมมีตางกัน.    เมือ่กลาวถึงวรรณะ  ๕ 
รัศมีใดๆ   รุงเรือง  รัศมีนั้น ๆ   เปนประภัสสร. 
            จริงอยางนั้น  เมื่อพระตถาคตทรงทํายมกปาฏิหาริย  รศัมีสีเขียว 
ยอมซานออกจากท่ีสีเขียวแหงพระเกสา      พระมัสสุ      และพระเนตร 
ดวยกําลังแหงยมกปาฏิหีรญาณนั่นแหละ,  ดวยอํานาจรัศมีสีเขียวทองฟา 
ยอมเปนดุจกระจายไปดวยผงดอกอัญชัญ       ดุจดาดาษไปดวยกลีบดอก 
ผักตบ   และดอกอุบลเขียว   ดุจกานตาลแกวมณีลวงลงมา   และดุจแผน 
ผาสีครามท่ีเขาขึงไว. 
            รัศมสีีเหลือง  ยอมซานออกจากพระฉวี      และจากท่ีสีเหลือง 
แหงพระเนตร,   ดวยอํานาจแหงรัศมีสีเหลือง  ทิศาภาค   ยอมรุงโรจน  
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ดุจหรั่งออกซ่ึงนํ้าสีทองคํา   ดุจคลี่ออกซ่ึงแผนผาทองคํา   และดุจเกลื่อน   
กลนไปดวยผงหญาฝรั่น   และดอกกรรณิการ. 
            รัศมสีีแดง    ยอมซานออกจากพระมังสะแลพระโลหิต    และ 
จากท่ีสีแดงแหงพระเนตร,   ดวยอํานาจแหงรัศมีสีแดว   ทิศาภาค   ยอม 
รุงโรจนดุจยอมดวยผงขาด    ดุจหรั่งออกซึ่งนํ้าสีครั่งท่ีสุกปลั่ง  ดุจวงดวย 
ผากัมพลสีแดง  และเกลือ่นกลาดไปดวยดอกไมสีแดง คือ  อกชัยพฤกษ 
ดอกทองหลาง   และดอกชะบา.  
           รัศมสีีขาว   ยอมซานออกจากพระอัฐิ   พระทนต   และจากที่ 
สีแดงของพระเนตร,  ดวยอํานาจแหงรัศมีสีขาว  ทิศาภาค  ยอมรุงโรจน 
ดุจกระจัดกระจายดวยสายน้ํามันอันหลออกจากหมอเงิน      ดจุลาด  
เพดานดวยแผนเงินไว       ดุจกานตาลเงินหลนลงมา       และดุจดาดาษ 
ดวยดอกไม     ดอกมะลิวัลย   ดอกโกมุท   ดอกไมยางทราย   ดอกมะลิ 
และดอกมะลิซอน. 
            รัศมสีีแสด   ยอมซานออกจากท่ีสีแดงออน   มีฝาพระหัตถและ 
ฝาพระบาทเปนตน,  ดวยอํานาจแหงรัศมีสีแสด  ทศิาภาค  ยอมรุงโรจน 
ดุจวงไวดวยตาขายแกวประพาฬ      และดุจเกลื่อนกลาดดวยจุณสําหรับ 
อาบสีแดง   และดอกคํา. 
            รัศมสีีเล่ือมประภสัสร    ยอมซานออกจากท่ีสีเลื่อมประภัสสร 
มีพระอุณาโลม   พระทาฐะและพระนขาเปนตน,   ดวยอํานาจแหงรัศมี   
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สีเลื่อมประภัสสร   ทิศาภาค  ยอมรุงโรจนดุจเต็มดวยกลุมดาวประกายพรึก 
และเต็มดวยเครื่องครอบดวยสายฟาเปนตน. 
           ดวยบทมีอาทิวา   ภควา   จงฺกมติ - พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ  
จงกรม   ทานกลาวเพ่ือแสดงวา   พระอิริยาบถตาง ๆ   ของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา และพระพุทธนิรมิตท้ังหลายยอมมีดวยยมกปาฏิหิรญาณเทาน้ัน. 
เพราะพระอิริยาบถของพระพุทธนิรมิตเหลาน้ัน       ยอมเปนไปเปนคู. 
ผิถามวา   พระพุทธนิรมิตมีมาก    เพราะเหตุไร   จึงทําเปนเอกวจนะวา  
นิมฺมิโต  เปนตนเลา.   ตอบวา  เพ่ือแสดงอิริยาบถตาง ๆ  ของพระพุทธ- 
นิรมิตองคหน่ึง ๆ  ในบรรดาพระพุทธนิรมิตท้ังหลาย. 
 
           เมื่อกลาวเปนพหุวจนะ      พระพุทธนิรมิต     แมทั้งหมดก็เปน 
เหมือนมีพระอิริยาบถตาง  ๆ   กันในคราวเดียว.    แตเมื่อกลาวเปนเอก- 
วจนะ   ในบรรดาพระพุทธนิรมิตองคหน่ึง ๆ   ยอมปรากฏวา   มีพระ- 
อิริยาบถตาง ๆ.    เพราะฉะนั้น   ทานจึงแสดงเปนเอกวจนะ.    แมพระ- 
จูลบันถกเถระ     ก็นริมิตภิกษุมีอิริยาบถตาง ๆ .   ต้ังพันรูป,     การเวน 
พระจูลบันถกเถระเสียแลว นิมิตรูปตาง ๆ ของพระสาวกเหลาอ่ืนมีอิริ- 
ยาบถตาง ๆ   ดวยการคํานึงครั้งเดียว   ยอมไมสําเร็จ.   เพราะพระพุทธ- 
นิรมิตท้ังหลาย  ยอมมีฤทธิ์เชนเดียวกัน   เพราะมิไดกําหนดไว.   พระ-  
พุทธนิรมิตท้ังหลาย  ยอมทําสิ่งท่ีผูมีฤทธิ์ทําไดในการยืน   การนั่งเปนตน 
ก็ดี   ในการพูด  การน่ิงเปนตนก็ดี.    การทําไมเหมือนกัน   และทํากิริยา  
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ตาง  ๆ กัน   ยอมสําเร็จดวยการคํานึงตาง ๆ กัน  แลวอธิฏฐานวา   พระ- 
พุทธนิรมิตประมาณเทาน้ี    จงเปนเชนนี้.    พระพุทธนิรมิตประมาณ 
เทาน้ี    จงทําส่ิงน้ี.   สวนการนิรมิตหลาย ๆ อยาง   ยอมสําเร็จแกพระ- 
ตถาคต  ดวยการคํานึงอธิฏฐานครั้งเดียวเทาน้ัน.  พึงทราบในการนิรมิต 
ทอไฟและสายน้ํา   และในการนิรมิตวรรณะตาง ๆ   ดวยประการฉะน้ี.   
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ภควา  จงฺกมติ  คือ  พระผูมีพระภาค- 
เจาเสด็จจงกรมในอากาศหรือบนแผนดิน.     บทวา   นิมมฺิโต     ไดแก 
รูปพระพุทธเจาท่ีนิรมิตดวยฤทธิ์.    แมบทวา   ติฏติ วา-  พระพุทธ- 
นิรมิตประทับยืน  เปนอาทิ  ไดแก   ประทับยินในอากาศหรือบนแผน 
ดิน.    บทวา   กปฺเปติ - ยอมสําเร็จ   คือ   กระทํา.    แมในบทมอีาทิวา 
ภควา  ติฏติ - พระผูมีพระภาคเจาประทับยืน  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
                          จบ  อรรถกถายกปาฏิหีรญาณนิทเทส 
 
 
                            มหากรณุาสมาปตติญาณนิทเทส 
           [ ๒๘๕]  มหากรณุาสมาปตติญาณของพระตถาคตเปนไฉน ? 
           พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย   ผูตรัสรูแลว  ทรงพิจารณาเห็นอยู 
ดวยอาการเปนอันมาก  จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว คือพระ-  
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ผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย ผูตรัสรูแลว ทรงเห็นอยูวา โลกสันนิวาสอันไฟ 
ติดโชนแลว จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว พระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว   ทรงเห็นอยูวา    โลกสันนิวาสยกพลแลว . . .โลกสันนิวาส 
เคลื่อนพลแลว . . .  โลกสันนิวาสเดินผิดแลว  . . .  โลกอันชรานําเขาไป 
มิไดยั่งยืน ...โลกไมมีที่ตานทาน     ไมเปนใหญ . . .โลกไมมีอะไรเปน  
ของตน   จําตองละท้ิงสิ่งทั้งปวงไป . . .โลกพรองอยูเปนนิตย   ไมรูจักอิ่ม 
เปนทาสแหงตัณหา . . . โลกสันนิวาสไมมีทีตานทาน ... โลกสันนิวาส 
ไมมีที่เรน ... โลกสันนิวาสไมมีที่พ่ึง ... โลกสันนิวาสไมเปนที่พ่ึงของใคร 
...โลกสันนิวาสฟุงซาน  ไมสงบ...โลกสันนิวาสมีลูกศร  ถูกลูกศรเปน 
จํานวนมากเสียบแทงแลว    ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะถอนลูกศรทั้งหลาย 
ของโลกสันนิวาสน้ัน   เปนไมมี...โลกสันนิวาสมีความมืดต้ือคืออวิชชา 
ปดกั้นไว   ถกูใสเขาไปยังกรงกิเลส    ใครอ่ืนอกจากเราซึ่งจะแสดงธรรม 
เปนแสงสวางแกโลกสันนิวาสน้ัน    เปนไมมี. . .โลกสันนิวาสตกอยูใน 
อํานาจอวิชชา   เปนผูมืด   อันอวิชชาหุมหอไว  ยุงดังเสนดาย    พันกัน 
เปนกลุมกอน   นุงนังดังหญาปลอง   หญามุงกระตาย  ไมลวงพนสงสาร 
คือ   อบายทุคติและวินิบาต ...โลกสันนิวาสถูกอวิชชามีโทษเปนพิษแทง 
ติดอยูแลว    มีกิเลสเปนโทษ .. . โลกสันนิวาสรกชัฏดวยราคะโทสะและ 
โมหะ  ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยสางรกชัฏใหแกโลกสันนิวาสน้ัน   เปน 
ไมมี... โลกสันนิวาสถูกกองตัณหาสวมไว...โลกสันนิวาสถูกขายตัณหา 
ครอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหาพัดไป...โลกสันนิวาสถูกตัณหา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 1101 

เปนเครื่องคลอง     คลองไว ... โลกสันนิวาสซานไปเพราะตัณหานุสัย...   
โลกสันนิวาสเดือดรอนดวยความเดือดรอนเพราะตัณหา .. โลกสันนิวาส 
เรารอนดวยความเรารอนเพราะตัณหา ... โลกสันนิวาสถูกกองทิฏฐิสวม   
ไว ... โลกสนันิวาสถูกขายทิฏฐิครอบไว . . . โลกสันนิวาสถูกกระแสทิฏฐิ 
พัดไป...โลกสันนิวาสถูกทิฏฐิเปนเครื่องคลอง  คลองไว .. โลกสันนิวาส  
ซานไปเพราะทิฏฐานุสัย . . . โลกสันนิวาสเดือดรอนดวยความเดือดรอน 
เพราะทิฏฐิ ... โลกสันนิวาสเรารอนดวยความเรารอนเพราะทิฏฐิ ... โลก 
สันนิวาสไปตามชาติ... โลกสันนิวาสซมซานไปเพราะชรา ... โลกสันน-ิ 
วาสถูกพยาธิครอบงํา ... โลกสันนิวาสถูกมรณะห้ําห่ัน ... โลกสันนิวาส 
ตกอยูในกองทุกข . . . โลกสันนิวาสถูกตัณหาซัดไป       โลกสันนิวาสถูก 
กําแพงคือชราแวดลอมไว . . . โลกสันนิวาสถูกบวงมัจจุคลองไว . . . โลก 
สันนิวาสถูกผูกไวดวยเครื่องผูกเปนอันมาก  คือเคร่ืองผูกคือราคะ  โทสะ 
โมหะ   มานะ    ทิฏฐิ    กเิลส    ทุจริต    ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยแก 
เครื่องผูกใหแกโลกสันนวิาสน้ัน    เปนไมมี . . . .โลกสันนิวาสเดินไปตาม 
ทางแคบมาก   ใครอ่ืนนอกจากเขาผูจะชวยชี้ทางสวางใหแกโลกสันนิวาส 
นั้น  เปนไมมี . . . โลกสันนิวาสถูกความกังวลเปนอันมากพันไว  ใคร 
อ่ืนนอกจากเราผูจะชวยตัดความกังวลใหแกโลกสนันิวาสน้ัน  เปนไมมี... 
โลกสันนิวาสตกลงไปในเหวใหญ     ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยฉุดโลก 
สันนิวาสน้ันใหข้ึนพนจากเหวเปนไมมี ... โลกสันนิวาสเดินทางกันดาร   
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มาก ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยใหโลกสันนิวาสน้ันขามพนทางกันดาร   
ได    เปนไมมี. . .โลกสันนิวาสเดินทางไปในขางสารวัฏใหญ    ใครอ่ืน 
 นอกจากเราผูจะชวยใหโลกสันนิวาสน้ันพนจากสังขารวัฏได  เปนไมมี... 
โลกสันนิวาสกลิ้งเกลือกอยูในหลมใหญ      ใครอื่นนอกจากเราผูชวย 
ฉุดโลกสันนวิาสน้ันใหพนจากหลมได   เปนไมมี...โลกสันนิวาสรอนอยู  
บนเครื่องรอนเปนอันมาก ถูกไฟคือราคะ  ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  ชาติ 
ชรา    มรณะ    โสกะ    ปริเทวะ    ทกุข   โทมนัส   อุปยาสครอบงําไว 
ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยดับไฟเหลาน้ันใหแกโลกสันนิวาสน้ันได 
เปนไมมี. . .โลกสันนิวาสทุรนทุราย    เดือดรอนเปนนิตย    ไมมีอะไร 
ตานทาน    ตองรับอาชญา    ตองทําตามอาชญา . . . โลกสันนิวาสถูกผูก 
ดวยเครื่องผูกในวัฏฏะปรากฏอยูที่ตะแลงแกง     ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะ 
ชวยโลกสันนิวาสน่ันใหหลุดพนได   เปนไมมี...โลกสันนิวาสมีที่พ่ึง 
ควรไดรับความกรุณาอยางยิ่ง     ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยตานทานให 
แกโลกสันนวิาสน้ัน   เปนไมมี...  โลกสันนิวาสถูกทุกขเสียบแทงบีบค้ัน 
มานาน ...โลกสันนิวาสติดใจกระหายอยูเปนนิตย . . . โลกสันนวิาสเปน 
โลกบอด  ไมมีจักษุ . . .โลกสันนิวาสมีนัยนตาเส่ือมไปไมมีผูนํา . . . โลก 
สันนิวาสแลนไปสูทางผิด    หลงทางแลว  ใครอ่ืนนอกจากเราผูจะชวยพา 
โลกสันนิวาสน้ันมาสูทางอริยะ   เปนไมมี. . .โลกสันนิวาสแลนไปสูหวง 
โมหะ.     ใครอ่ืนนอกจากเราผูฉะชวยฉุดโลกสันนิวาสน้ันใหข้ึนจากหวง 
โมหะ     เปนไมมี . .  .  โลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ  ๒  อยางกลุมรมุ.   . . . โลก  
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สันนิวาสปฏิบัติผิดดวยทุจริต  ๓  อยาง. . .โลกสันนิวาสเต็มไปดวยกิเลส 
เครื่องประกอบ      ถกูกิเลสเครื่องประกอบ ๔  อยางประกอบไว . . .โลก 
สันนิวาสถูกกิเลสผูกไวดวยเครื่องผูก  ๔  อยาง . . .โลกสันนิวาสถือม่ันดวย   
อุปาทาน  ๔ .. .โลกสันนวิาสข้ึนสูคติ  ๕ . . . โลกสันนิวาสกําหนัดอยูดวย   
กามคุณ   ๕ . . . โลกสันนวิาสถูกนิวรณ  ๕  ทับไว ... โลกสันนวิาสวิวาท 
กันอยูดวยมูลเหตุวิวาท   ๖   อยาง . . . โลกสันนิวาสกําหนัดอยูดวยกอง 
ตัณหา ๖ . . . โลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ ๖ กลุมรุมแลว . . . โลกสันนิวาสซาน 
ไปเพราะอนุสัย ๗... โลกสันนิวาสถูกสังโยชน  ๗      เกี่ยวคลองไว . . . 
โลกสันนิวาสฟูข้ึนเพราะมานะ  ๗  . . โลกสันนิวาสเวียนอยูเพราะโลก 
ธรรม ๘    โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลงเพราะมิจฉัตตะ...  ๘ . . . โลกสันนิวาส 
ประทุษรายกันเพราะบุรุษโทษ  ๘   . . .   โลกสัน นวิาสมุงรายกันเพราะ 
อาฆาตวัตถุ   ๙ . . . โลกสันนิวาสพองข้ึนเพราะมานะ   ๙   อยาง . . .โลก 
สันนิวาสกําหนัดอยูเพราะธรรมอันมีตัณหาเปนมูล   ๙ . . .โลกสันนิวาส 
ยอมเศราหมองเพราะกิเลสวัตถุ   ๑๐ . . .  โลกสันนวิาสมุงรายกันเพราะ 
อาฆาตวัตถุ  ๑๐ ... โลกสันนิวาสประกอบดวยอกุศลกรรมบถ   ๑๐ ...  โลก 
สันนิวาสถูกสังโยชน   ๑๐   เกี่ยวคลองไว . . . โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลง 
เพราะมิจฉัตตะ  ๑๐ ... โลกสันนิวาสประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐  ... 
โลกสันนิวาสประกอบดวยสักกายทิฏฐิมีวัตถุ   ๑๐ . . . โลกสันนิวาสตอง 
เนิ่นชาเพราะตัณหาเครื่องใหเนิ่นชา   ๑๐๘   พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย  
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ผูตรัสรูแลว   ทรงพิจารณาเห็นวา   โลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ ๖๒    กลุมรุม  
จึงทรงแผพระมหากรุณาไปใหหมูสัตววา   ก็เราแลเปนผูขามไดแลว   แต 
สัตวโลกยังขามไมได          เราเปนผูพนไปแลว    แตสัตวโลกยังไมพน 
ไป           เราทรมานไดแลว   แตสัตวโลกยังทรมานไมได           เราสงบ 
แลว   แตสัตวโลกยังไมสงบ            เราเปนผูเบาใจแลว     แตสัตวโลกยัง  
ไมเบาใจ           เราเปนผูดับรอบแลว    แตสัตวโลกยังไมดับรอบ     ก็เรา 
เปนผูขามไดแลว    จะชวยใหสัตวโลกขามไดดวย     เราเปนผูพนไปแลว 
จะชวยใหสัตวโลกพนไปดวย     เราทรมานไดแลว     จะชวยใหสัตวโลก 
ทรมานไดดวย    เราเปนผูสงบแลว    จะชวยใหสัตวโลกสงบดวย     เรา 
เปนผูเบาใจแลว   จะชวยใหสัตวโลกเบาใจดวย  เราเปนผูดับรอบแลว  จะ 
ชวยใหสัตวโลกดับรอบดวย   พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย   ผูตรัสรูแลว 
ทรงพิจารณาเห็นดังน้ี     จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว   นี้เปน 
มหากรุณาสมาปตติญาณของพระตถาคต. 
 
 
                     ๗๑.   อรรถกถามหากรณุาญาณนิทเทส 
         [๒๘๕]   พึงทราบวินิจฉัยในมหากรุณาญาณนิทเทสดังตอไปนี้   
บทวา  พหุเกหิ   อากาเรหิ  -  ดวยอาการเปนอันมาก   คือ   ดวยประการ 
๘๙   อยางซึ่งจะกลาวในบัดนี้  
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            บทวา   ปสฺสนฺตาน - ทรงพิจารณาเห็นอยู   คือ   ทรงตรวจตรา 
อยู   ดวยญาณจักษุและดวยพุทธจักษุ.   
            บทวา   โอกฺกมติ - ทรงแผ   คือ   ทรงหยั่งลง   ทรงเขาไป. 
            บทวา    อาทิตฺโต    คือ    อันไฟติดโชนแลว    ดวยสภาพความ 
เรารอนจากการถูกเบียดเบียนดวยทุกขลักษณะ.      พึงทราบวา     ทาน  
กลาววา    อาทิตฺโต     ดวยสามารถทุกขลักษณะแหงสังขธรรมทั้งปวง 
เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ยทนิจฺจ   ต   ทุกข๑- สิ่งใดไม 
เท่ียง  สิ่งน้ันเปนทุกข  และดวยสามารถทุกขลักษณะครั้งแรก  เพราะ 
ถูกทุกขบีบค้ัน   และเพราะพระกรุณาเปนรากฐาน.   จักกลาวความเปน 
ของรอนดวยราคะเปนตนขางหนา. 
 
            อีกอยางหน่ึง    บทวา    อาทิตฺโต    คือ   รอนดวยราคะเปนตน 
นั่นแหละ,   สวนขางหนา    พึงทราบวา    ทานกลาวอีกดวยสามารถการ 
เพงเล็งถึงอรรถวาไมมีอะไร ๆ อ่ืนดับความรอนคือราคะนั้นได. 
            บทวา   โลกสนฺนวิาโส - โลกสันนิวาส    ไดแก    เบญจขันธ 
ชื่อวา   โลก   ดวยอรรถวาสลายไป.    ชื่อวา    สันนิวาส   เพราะเปนที่ 
อาศัยของสัตวทั้งหลาย   ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ.   ที่อาศัยคือโลกนั่น 
แหละ. ชื่อวา โลกสันนิวาส.  แมหมูสัตวก็ชื่อวา  โลกสันนิวาส เพราะ 
๑.  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๔๒.  
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เปนที่อาศัยของสัตวโลก  ที่เรียกกันวา  สัตว  เพราะอาศัยขันธสันดาน 
อันเปนทุกข.   แมโลกสันนิวาสน้ันก็เปนไปกับดวยขันธเหมือนกัน.  
            บทวา    อุยฺยุตฺโต-โลกสันนิวาสยกพลแลว   คือ    ทําความ 
พยายาม   ทําความอุตสาหะ    เพราะขวนขวายเปนนิจในกิจหลายอยาง.  
อธิบายวา    มีความขวนขวายในสรรพกิจท้ังหลาย.    หรือประกอบดวย 
ความพยายาม   คือ  ขวนขวาย.  
            บทวา   ปยาโต - โลกสันนิวาสเคลื่อนพลแลว   คือ   เริ่มจะไป 
ตายดวยถึงความไมมั่นคงดุจแมน้ําซ่ึงเกิดจากภูเขา. 
            บทวา  กุมมฺคฺค  ปฏิปนฺโน   โลกสันนิวาสเดินผิดแลว   คือ 
เดินทางผิดอยางเลวราย.      สวนขางหนาทานกลาวตางกันดวยบทตาง ๆ 
วา   วปถปกฺขนฺโต - แลนไปผิดทาง                                     
            บทวา  อุปนียติ - โลกอันชรานําเขาไป   คือ   อันชรานําเขาไป 
หามรณะ.    เพราะทานกลาวชราวา   อายุโน  สหาน๑-ความเสื่อมแหง 
อายุ. 
 
            บทวา    อทฺธุโว - มิไดยั่งยืน    คือไมมั่นคง    ไมเปนอยางนั้น 
ตลอดกาลเพราะไมยั่งยืน   ฉะน้ัน    บทวา  อทฺธุโว   นี ้   กลาวถงึเหตุ 
ของบทกอนวา   อุปนียติ -  อันชรานําเขาไป.   ดวยบทน้ี   ทานกลาวถึง 
๑. ส. นิ. ๑๖/๖.  
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ชราทุกขพรอมดวยเหตุ.    วิญูชนทัง้หลาย  ครั้นเห็นชราทุกขนั้นแลว 
แมจะไมมีความเสื่อมเพราะชราก็ออกบวช.  
            บทวา   อตาโณ - โลกไมมีที่ตานทาน   คือ  ไมมีความสามารถ 
ที่จะตานทาน   คือรักษาไวได    อธิบายวา  ไมมีเครื่องปองกัน.  
            บทวา   อนภิสฺสโร - ไมเปนใหญ    คือ  ไมมีความสามารถท่ีจะ 
ปลอบใจ    เพราะขาดผูชวยเหลือ  อธบิายวา   ไมมีเพ่ือน    เพราะไม 
เปนใหญ    ฉะน้ัน  บทวา  อนภิสฺสโร   นี้   เปนคํากลาวถึงเหตุของ 
บทกอนวา   อตาโณ.   ดวยบทน้ี    ทานกลาวถึงทุกขเกิดจากความพลัด 
พรากจากของที่รัก   พรอมดวยเหตุ.    วิญูชนทั้งหลาย    ครั้นเห็นทุกข 
เกิดจากความพลัดพรากจากของที่รักนั้น  แมจะยังไมมีการเส่ือมจากญาติ 
ก็ออกบวช. 
 
            บทวา    อสฺสโก -  ไมมีอะไรเปนของตน   คือ   ไมมีสิ่งของเปน 
ของตน.                      
 
            บทวา  สพฺพ   ปหาย  คมนีย -  จําตองละทิ้งส่ิงท้ังปวงไป  คือ 
สัตวโลกจําตองละท้ิงสิ่งทั้งปวงท่ีกําหนดวาเปนส่ิงของของตนไป.  เพราะ 
จําตองละทิ้งสิ่งท้ังปวงไป,  ฉะน้ัน   บทนี้เปนบทกลาวถึงเหตุของบทกอน 
วา     อสฺสโก.     ดวยบทน้ี     ทานกลาวถึงมรณทุกขพรอมดวยเหตุ. 
วิญูชนทั้งหลาย   ครั้นเห็นมรณทุกขนั้นแลว   แมจะยังไมมีความเสื่อม  
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จากโภคะก็ออกบวช.  ในท่ีอ่ืนทานกลาววา   กมฺมสฺสกา  มาณว  สตฺตา๑- 
ดูกอนมาณพ   สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน.    สวนในที่นี้    และใน 
รัฏฐปาลสูตร    ทานกลาววา   อสฺสโก    โลโก๒ -   โลกไมเปนของตน   
หากถามวา   บทนั้นถูกอยางไร ?  ตอบวา   ทานกลาววา   อสฺสโก  -   ไม 
เปนของตน   หมายถึงละไป.   สวนกรรมไมละไป.   เพราะฉะนั้น   ทาน  
จึงกลาววา    กมฺมสฺสกา  -  สัตวมีกรรมเปนของตน.   อน่ึง  ในรัฏฐปาล- 
สูตรนั่นแหละ     ทานกลาวบทน้ีไวอยางนี้วา    ตฺว    ปน    ยถากมฺม 
คมิสฺสสิ๓ -  ทานจักไปตามกรรม. 
            บทวา   อูโน -  โลกพรอง  คือ   ไมมีเต็ม. 
            บทวา    อติตฺโต -  โลกไมรูจักอิ่ม    คือ   ไมพอใจดวยปรารถนา 
ยิ่ง ๆ  ข้ึน.    บทนี้เปนบทกลาวถึงเหตุแหงความพรอง. 
            บทวา    ตณฺหาทาโส - เปนทาสแหงตัณหา   คือ   เปนทาสแหง 
ตัณหา     เพราะเปนไปในอํานาจของตัณหา.     บทนี้เปนคํากลาวถึงเหตุ 
แหงความไมอ่ิม.    ดวยบทน้ี    ทานกลาวถึงพยาธิทุกข    พรอมดวยเหตุ 
ดวยอางถึงโรค  คือความอยาก.   วิญูชนทั้งหลาย  ครั้นเห็นพยาธิทุกข 
นั้นแลว   แมจะยังไมมีความเสื่อมจากพยาธิก็ออกบวช. 
            บทวา   อตายโน - โลกสันนิวาสไมมีที่ตานทาน   คือ   ไมมีการ  
ปองกัน      เพราะไมมีที่ตานทานแมจากมูลเปนตน   หรือไมพึงไดความ 
ปลอดภัย. 
๑. ม. อุ. ๑๔/๕๘๑.      ๒. ม. ม. ๑๓/๔๔๖.       ๓. ม.ม. ๑๓/๔๔๙.  
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            บทวา    อเลโณ -  โลกสันนิวาสไมมีที่เรน   คือ   ไมมีทีล่ับเพ่ือ 
จะเกี่ยวของ   คืออาศัยอยูได    และไมทํากิจคือความเรน    แมของผูที่ติด 
แนน. 
            บทวา   อสรโณ  -  โลกสันนิวาสไมมีที่พ่ึง   คือ   ไมนําภัยของ 
ผูอาศัยออกไป   ไมทําใหหมดภัย.   
            บทวา   อสรณีภูโต  -  โลกสันนิวาสไมเปนที่พ่ึงของใคร  อธิบาย 
วา   ชื่อวา  อสรโณ   เพราะไมมีการเกิดในเมืองของตน.   ชื่อวา  อสรณ-ี 
ภูโต   เพราะไมเปนที่พ่ึงไดตลอดกาลท่ีเกิดนั่นเอง. 
            บทวา   อุทฺธโต - โลกฟุงซาน  คือ  โลกมีความพรอมดวยอกุศล 
เพราะเกิดความฟุงซานในอกุศลทั้งปวง  และเพราะมากไปดวยอกุศลเกิด  
ในสันดานสัตว   ชื่อวา   ฟุงซาน   ดวยอุทธัจจะน้ัน. 
 
            บทวา   อวูปสนฺโต - โลกไมสงบ   คือ ไมสงบ  เพราะประกอบ 
ดวยอุทธัจจะอันมีลักษณะไมสงบ  เปรียบเหมือนมฤคหมุนเควง.   บทวา 
โลโก  มาแลว  ในฐานะ ๔  มีอาทิวา  อุปนียติ  โลโก  และในฐานะ ๕ 
วา   อุทธโต   โลโก,    มาแลว   ในบททีเ่หลือวา   โลกสนฺนิวาโส. 
แมในบททั้งสองน้ัน   ก็เปนโลกอยางเดียวกัน. 
            บทวา  สสลฺโล  -  โลกสันนิวาสมีลูกศร   คือ   เปนไปกบัดวย 
ลูกศรมีราคะเปนตน  ที่ชือ่วา  ลูกศร  เพราะใหเกิดความบีบค้ัน  เพราะ 
เจาะเขาไปในภายใน   และเพราะนําออกยาก.  
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            บทวา  วิทฺโธ - ถูกลูกศรเสียบแทงแลว    คือ    มฤตเปนตน   
บางครั้งถูกผูอ่ืนแทง,   แตโลกคือหมูสัตวนี้   ตนเองเทาน้ันถูกแทงตลอด  
 เวลา. 
            บทวา  ปุถุสลฺเลหิ - ลูกศรจํานวนมาก   คือ   ถูกลูกศร  ๗  ลูก  
ที่ทานกลาวไววา  ลูกศร ๗ ลูก คือ  ลกูศรคือราคะ ๑  ลูกศรคือโทสะ ๑ 
ลูกศรคือโมหะ  ๑   ลกูศรคือมานะ ๑  ลูกศรคือทิฏฐิ ๑  ลกูศรคือกิเลส  ๑ 
ลูกศรคือทุจริต  ๑.  
            บทวา  ตสฺส  คือ  ของโลกสันนิวาสน้ัน. 
            บทวา  สลฺลาน  อทฺุธตา  -  ผูจะถอนลูกศรทั้งหลาย  คือ  บุคคล 
ผูจะถอนลูกศรเหลาน้ันจากสันดานสัตว. 
            บทวา  อฺตฺร   มยา    คือ    เวนเรา.     สาวกเหลาใด    ของ 
พระผูมีพระภาคเจาถอนลูกศรได,    เพราะสาวกเหลาน้ัน    ถอนไดตาม 
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาน่ันเอง    จึงชื่อวา    พระผูมีพระภาคเจา    
เทาน้ันถอนได. 
            บทวา  อวิชฺชนฺธาการาวรโณ - โลกสันนิวาสมีความมืดต้ือ   คือ 
อวิชชาปดกั้นไว  ชื่อวา ความมืดต้ือคืออวิชชา    เพราะอวิชชานั่นแหละ 
ทํา   ดุจความมืดดวยปกปดความเห็นสภาวธรรม,  อวิชชานั้นนัน่แหละ 
ชื่อวา   ความมืดต้ือคืออวิชชา   ปดกัน้ไว   เพราะมีเครื่องปกปดดวย 
หามการหย่ังลงสูภาวธรรม.  
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            บทวา  กิเลสปฺชรปกฺขิตฺโต -  ถูกใสเขาไปยังกรงกิเลส   คือ 
ชื่อวา     กรงกิเลส     เพราะกิเลสสนั่นแหละเปนกรง     ดวยปดการเขา 
ถึงกุศล,    ถกูใส   คือ  ใหตกไปในกรงกิเลส   อันมีอวิชชาเปนแดนเกิด.    
            บทวา   อาโลก  ทสฺเสตา - จะแสดงเปนแสงสวาง   คือ   มีปกติ 
เห็นแสงสวาง  คือปญญา  ชื่อวา  จะแสดงการเห็นแสงสวาง  ดวยปญญา  
             บทวา   อวิชฺชาคโต - โลกสันนิวาสตกอยูในอํานาจอวิชชา  คือ 
เขาไปสูอวิชชา,    มิใชเพียงปดกั้นดวยอวิชชาอยางเดียว,    ที่แทเขาไป 
ภายในฝกของอวิชชา   ดุจไปในท่ีรกชฏั.   เพราะเหตุนั้น    จึงแปลกจาก  
บทกอน. 
            บทวา    อณฺฑภูโต    คือ    เกดิในฟองเหมือนอยางวา    สัตว 
บางพวกเกิดในฟอง    ทานเรียกวา   อณฺฑภูตา   ฉันใด.  โลกน้ี   ทาน 
เรียกวา   อณฺฑภูโต    เพราะเกิดในฟองและฝก   ของอวิชชา  
            บทวา    ปริโยนทฺโธ  -   อันอวิชชาหุมหอไว    คือ    ถูกหุมหอ 
ผูกพันไวดวยฟองและฝก   คือ  อวิชชาโดยรอบ. 
            บทวา   ตนฺตากุลชาโต  คือ  ยุงดุจเสนดาย  เหมือนอยางวา 
เสนดายของชางหูกเก็บไวไมดีถูกหนูกัด   ยอมยุงเหยิงในท่ีนั้น ๆ    เปน 
การยากที่จะตีราคาใหสมคา    หรือสมราคาวา    นี ้  มีราคาเทาน้ี   มีคา 
เทาน้ี     ฉันใด.   สัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น    เปนผูพลาดพลั้ง  ยุงยากวุนวาย 
ในปจจยาการ     ยอมไมอาจทําปจจยาการใหตรงได.    ชางหูกผูต้ังอยูใน 
ความชํานาญเฉพาะตน     ก็สามารถทําเสนดายใหตรงได.     แตสัตวอ่ืน  
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เวนพระโพธิสัตว     ชื่อวา     สามารถจะทําปจจยาการใหตรงได    โดย  
ธรรมดาของตนยอมไมมี.    อน่ึง    เหมือนอยางวา   เสนดายที่ยุงชางหูก 
เอาไปคลุกน้ําขาวแลวขยําก็จะเกิดติดเน่ืองกัน   และพันกันเปนปม   ฉัน 
ใด.   โลกนี ้  ก็ฉันนั้น  ครั้นพลาดในปจจัยทั้งหลาย    ไมอาจทําปจจัย 
ทูลหลายใหตรงได    ยอมเกิดดําพันเปนปมดวยอํานาจทิฏฐิ  ๖๒.    สัตว   
บาลจําพวกเหลาใดอาศัยทิฏฐิทั้งหลาย   สัตวเหลาน้ันไมอาจทําปจจัยให 
ตรงได.  
 
            บทวา  คุลาคุณฺ ิกชาโต - พันกันเปนกลุมกอน   คือ  เปนดุจ 
กลุมกอน.    ดายคลุกน้ําขาวของชางหูก    ทานกลาววา   เปนกลุมกอน. 
อาจารยพวกหน่ึงกลาววา   รังนก   ชื่อวา คุลา   ความยุงยากแมทั้งสองนั้น 
ยากที่จะทําคาหรือราคาใหเทากันได. 
            บทวา  มฺุชปพฺพชภูโต  -   นุงนังดังหญาปลองและหญามุง 
กระตาย   คือ   เปนดุจหญาปลองและหญามุงกระตาย    เกิดเปนเชนกับ 
หญาปลองและหญามุงกระตาย.     ทบุหญาเหลานั้นทําเชือก     ในเวลา 
เชือกขาดถือเอาเชือกที่ตกไปในท่ีใดท่ีหน่ึงแลว       ยากท่ีจะตีราคาหญา 
เหลาน้ันใหมีคาหรือมีราคาเหมาะสมวา    นี ้   มีคําเทาน้ี    มีราคาเทาน้ี. 
ชางต้ังอยูในความเปนผูชํานาญเฉพาะตน      ก็พึงสามารถทําใหหญาน้ัน 
ตรงได.   แตสัตวอ่ืนเวนพระโพธิสัตว   ชื่อวา   สามารถจะทําปจจยาการ 
ใหตรงไดตามธรรมดาของตนยอมไมมี   ฉันใด.   โลกนี ้  ก็ฉันนั้น  ไม  
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สามารถจะทําปจจยาการใหตรงได        เกิดเปนเครื่องรอยรัดดวยอํานาจ 
ทิฏฐิ  ๖๒   ยอมไมพนอบาย   ทุคติ   วินิบาต   สงสารไปได.   
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อปาโย ไดแก  นรก  กําเนิดเดียรฉาน 
เปตติวิสัย   อสุรกาย.   ทัง้หมดน้ัน    ทานเรียกวา    อบาย   เพราะไมมี 
ความเจริญ   คือ   ความรู.  
            อนึ่ง   ชื่อวา    ทุคติ  เพราะเปนทางไปของทุกข. 
            ชื่อวา    วินิบาต    เพราะความสุขตกไปจากกาย.    สวนสงสาร 
นอกนี้     ทานกลาววา 
            ขนฺธานฺจ   ปฏปิาฏิ               ธาตุอายตนาน    จ 
            อพฺโพจฺฉินฺน   วตฺตมาน            สสาโร  ปวุจฺจติ. 
                    ลําดับแหงขนัธ   ธาตุ   อายตนะ    ยังไม 
            ขาดสาย  ยังเปนไมอยู   ทานเรียก  สงสาร   ดังน้ี. 
ไมลวงเลยสงสารน้ันแมทั้งหมดไปได.      ที่แทเม่ือยังถือจุติและปฏิสนธ ิ
บอย ๆ อยางนี้  คือ  จากจุติถือเอาปฏิสนธิ    จากปฏสินธิถือเอาจุติ  ยอม 
หมุนเวียนในภพ ๓  ในกําเนิด ๔  ในคติ  ๕   ในวิญญาณฐิติ  ๗   ใน.  
สัตตาวาส  ๙    ดุจเรือท่ีถกูลมพัดไปในมหาสมุทร    และดุจโคที่ถูกเทียม 
ดวยยนต  ฉะนั้น. 
            บทวา     อวิชฺชาวิสโทสสลฺลิตฺโต - โลกสันนิวาสถูกอวิชชา 
มีโทษเปนพิษแทงติดอยู   ชื่อวาอวิชชามิโทษ   เพราะอวิชชานั่นแหละ  
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เปนโทษ   เพราะยังชีวิตที่เปนกุศลใหพินาศไปดวยความเกิดแหงอกุศล.   
พิษคืออวิชชานั่นแหละ. ชื่อวา  อวิชชามีโทษเปนพิษ  เพราะประทุษ 
รายสันดาน.   ชื่อวา  อวิชชามีโทษเปนพิษแทงติดอยู   เพราะติดทา 
ไวดวยอนุสัยกิเลส   ปริยฏุฐานกิเลสและทุจริตน้ันอยางแรง.  
            บทวา  กิเลสกลลภีูโต - มีกิเลสเปนโทษ  ชื่อวา   กิเลสกลล 
เพราะกิเลสมีอวิชชาเปนตน   เปนมูล   เปนกลละ  คือเปอกตม  เพราะ 
อรรถวาจม.    ชื่อวา    กิเลสฺกลลี     เพราะมีกิเลสนั้นเปนดังเปอกตม. 
เปนอยางนั้น. 
            บทวา   ราคโทสโมหชฏาชฏิโต -  โลกสันนิวาสรกชัฏ   ดวย 
ราคะ  โทสะ   โมหะ   คือ   ราคะ   โทสะ   โมหะ  อันเปนโลภะ  ปฏิฆะ 
และอวิชชา    ชื่อ    ชฏา    เพราะเกิดบอย ๆ    ทั้งเบ้ืองลางเบื้องบนใน 
อารมณมรีูปเปนตน   ดุจรกชัฏ   กลาวคือ   ขายกิ่งพุมไมไผเปนตน  โดย 
สภาพที่เกี่ยวพันกัน.    รกชัฏดวยความรก    คือ   ราคะ    โทสะ    และ 
โมหะน้ัน.    อธิบายวา   โลกน้ี    รกชฏั  คือ  ผูก  รอยรัด    ดวยความ 
รกนั้นเหมือนไมไผเปนตน   รกดวยความรกของไมไผเปนตน. 
            บทวา   ชฎ    วิชฏตา - สะสางรกชัฏ   คือ   สะสาง  ตัด  ทําลาย 
รกชฏันี้     สะสางโลกอันเปนไตรธาตุ   แลวต้ังอยูอยางนี้ได. 
            บทวา   ตณฺหาสงฺฆาฏปฺปฏิมุกโฺก  - โลกสันนิวาถูกกองตัณหา 
สวมไว     ชือ่วา    กองตัณหา   เพราะตัณหานั่นและยังไมขาดสาย  
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ยังเปนไปแลว   ชื่อวา   กอง   เพราะยังสืบตออยู.   ชื่อวา   กองตัณหา 
สวมไว   เพราะสวมเขาไปภายใน  ในกองตัณหานั้น.   
            บทวา  ตณฺหาชาเลน   โอตฺถโฏ - โลกสันนิวาสถูกขายตัณหา 
ครอบไว   ชือ่วา   ขายตัณหา    เพราะตัณหานั่นแหละเปนขาย   โดย 
รอยรัดไวตามนัยดังกลาวแลว   ในกอน.  โลกสันนิวาสถูกขาย  คือ  ตัณหา 
ครอบปดพันไวโดยรอบ.  
            บทวา   ตณฺหาโสเตน   วุยหฺติ - โลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหา 
พัดไป   ชื่อวา  กระแสตัณหา  เพราะตัณหานั่นแหละเปนกระแส     โดย 
คราไปในสงสาร,  โลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหาน้ันพัดไป  คือ  คราไป. 
            บทวา   ตณฺหาสฺโชเนน   สฺุตฺโต - โลกสันนิวาสถูก 
ตัณหาเปนเครื่องคลอง  คลองไว  ชื่อวา  ตัณหาเปนเครื่องคลอง เพราะ 
ตัณหานั่นแหละเปนเครื่องคลอง    เพราะคลอง   คือ   ผูกสัตวโลกไวใน 
วัฏฏะ.   โลกสันนิวาสถูกตัณหาเปนเครื่องคลองนั้น  คลองไว  คือ ผูกไว. 
            บทวา   ตณฺหานุสเยน   อนุสโฏ - โลกสันนิวาสซานไปเพราะ 
ตัณหานุสัย   ชื่อวา   ตัณหานุสัย    เพราะตัณหานั่นแหละเปนอนุสัย 
โดยนอนเนื่องในสันดาน.      โลกสันนิวาสซานไป   ตามไป  ไปอยาง 
แรง   ดวยตัณหานุสัยนั้น. 
 
            บทวา   ตณฺหาสนตฺาเปน   สนตฺปปติ - โลกสันนิวาสเดือดรอน 
ดวยความเดือดรอนเพราะตัณหา    ชือ่วา  เดือดรอน  เพราะตัณหานั่น  
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แหละ   ยังโลกใหเดือดรอน   ในกาลเปนไป   และในกาลแหงผล.    โลก 
สันนิวาสเดือดรอน    ดวยความเดือดรอน   เพราะตัณหานั้น. 
            บทวา    ตณฺหาปริฬาเหน   ปริฑยฺหติ -  โลกสันนิวาสเรารอน 
ดวยความเรารอนเพราะตัณหา    ชื่อวา    เรารอนเพราะตัณหา   เพราะ 
ตัณหานั่นแหละ   มีกําลงัเรารอนมาก    ดวยความเรารอนในกาลเปนไป 
และในกาลแหงผลโดยรอบ.    โลกสันนิวาสเรารอน   ดวยความเรารอน 
เพราะตัณหาน้ันโดยรอบ.  
 
            พึงประกอบบทมี   ทิฏ ิสงฺฆาฎาทโย - กองทิฏฐิเปน   ไวดวย 
บทตัณหานี้แหละ. 
            บทวา   อนุคโต  -  โลกสันนิวาสไปตามชาติ   คือ   เขาไป  
            บทวา อนุสุโฏ - โลกสันนิวาสซมซานไปเพราะชรา คือ แลนไป  
            บทวา  อภิภูโต - โลกสันนิวาสถูกพยาธิครอบงํา   คือ ถูกบีบค้ัน.  
            บทวา  อภิหโต - โลกสันนิวาสถูกมรณะห้ําห่ัน   คือ   ถกูกําจัด 
ถูกทําลายอยางหนักเฉพาะหนา. 
            บทวา   ทุกฺเข  ปติฏ ิโต  - โลกสันนิวาสต้ังอยูในกองทุกข  คือ 
ต้ังอยูอาศัยขันธปญจกอันเปนทุกุข   ดวยเขาใจผิดวาเปนสุข. 
            บทวา  ตณฺหาย  อฑฺุฑิโต - โลกสันนิวาสถูกตัณหามัดไว  คือ 
ถูกตัณหาบุกรุก.    ดวยวาจักษุถูกรอยไวดวยเชือกคือตัณหา    แลวมัดไว 
ที่หลัก    คือ   รูป.    หูเปนตนถูกรอยไวดวยเชือกคือตัณหา    แลวมัดไว  
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ที่หลัก    คือเสียงเปนตน.    แมโลกมีความพรอมดวยตัณหานั้น   ก็ชื่อวา   
ถูกมัดไวนั่นแหละ. 
             บทวา    ชราปาการปริกฺขิตฺโต -  โลกสันนิวาสถูกกําแพง    คือ 
ชราลอมไว   คือ   ถูกชราอันเปนกําแพงลอมไวหลีกไปไมได.  
             บทวา    มจฺจุปาเสน    ปริกขฺตฺิโต -  โลกสันนิวาสถูกบวงมัจจุ 
คลองไว   ชือ่วา  ถูกมรณะอันเปนบวงเพราะแกไดยาก    คลองไว. 
             บทวา  มทาพนฺธนพทฺโธ  -  โลกสันนิวาสถูกผูกไวดวยเครื่องผูก 
เปนอันมาก    คือ    ถูกผูกดวยเครื่องผูกใหญเพราะแนน   และเพราะตัด 
ยาก. 
             บทวา   ราคพนฺธเนน  -  ดวยเครื่องผูกคือราคะ     ชื่อวา    ราค- 
พนฺธน   เพราะราคะนั่นแหละ   ผูกไวไมใหเคลื่อนไหวไปจากสงสารได. 
ดวยเครื่องผูกคือราคะนั้น.   แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
             บทวา    กิเลสพนฺธเนน    คือ    ดวยเครื่องผูกคือกิเลสที่เหลือ 
ดังท่ีไดกลาวแลว. 
 
             บทวา  ทุจฺจริตพนฺธเนน  คือ  ดวยเครื่องผูกคือทุจริต ๓ อยาง  
สวนสุจริตเปนเหตุแหงการพันเครื่องผูก    และเปนเครื่องพนจากเครื่อง  
ผูก   มีอยู.   เพราะฉะน้ัน   ไมควรถือเอาสุจริตน้ัน. 
             บทวา   พนฺธน   โมเจตา-แกเครื่องผูกให   คือ   แกเครื่องผูก 
ใหแกโลกสนันิวาสน้ัน.   ปาฐะวา   พนฺธนา   โมเจตา   บาง.   ความวา  
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แกโลกสันนวิาสน้ันจากเครื่องผูก.  
            บทวา มหาสมฺพาธปฺปฏิปนฺโน - โลกสันนิวาสเดินทางไปแคบ 
มาก   คือ   เดินไปสูที่รก   คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทฏิฐิ   กิเลส  
และทุจริต    อันไดแกที่แคบมาก    ดวยการเบียดเบียนการเดินทางของ 
กุศล.  
            บทวา   โอภาส   ทสฺเสตา - ชีท้างสวางให   คือ   ใหแสงสวาง 
คือ   สมาธิและปญญาอันเปนโลกิยะ   โลกุตตระ. 
            บทวา    มหาปลิโพเธน   ปลิพุทฺโธ  -  โลกสันนิวาสถูกความ 
กังวลเปนอันมากพัวพันไว    คือ    ถูกเครื่องกั้นใหญปกปดไว.     หรือ 
ฉาบไวดวยเครื่องฉาบใหญ. 
            อน่ึง   บทวา    ปลโิพโธ   คือ    ความกังวล  ๗  อยาง    มรีาคะ 
เปนตน.   อาจารยบางทานกลาววา   ความกังวล   คือ   ตัณหาและทิฏฐิ. 
บทวา  ปลิโพธ  เฉเทตา  คือ   ตัดความกังวลน้ัน. บทวา  มหาปปาเต- 
ในเหวใหญ   ไดแก    ในเหวคือคติ  ๕.    หรือในเหว   คือ   ชาติ   ชรา 
และมรณะ.   ทั้งหมดน้ันชื่อวา  ปปาตะเพราะข้ึนไดยาก.  บทวา  ปปตา 
อุทฺธตา   คือ  ข้ึนพนจากเหวนั้น. 
            บทวา   มหากนฺตารปฺปฏิปนฺโน - โลกสันนิวาสเดินทางกันดาร 
มาก    คือ   เดินทางกันดาร    เพราะชาติ   ชรา   พยาธิ   มรณะ   โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข   โทมนัส     และอุปายาส.     ทั้งหมดน้ัน  ชื่อวา   กันดาร  
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เพราะกาวใหพนไปไดยาก.    ชวยใหขามพนทางกันดารน้ัน.    ปาฐะวา 
กนฺตารา   ตเรตา   บาง.  
            บทวา     มหาสสารปปฏิปนฺโน - โลกสันนิวาสเดินทางไปสู 
สังสารวัฏใหญ  คือ เดินทางไปสูขันธสันดานท่ียังไมขาด.   บทวา  สสารา   
โมเจตา   คือ   ชวยใหพนจากสังสารวัฏ.    ปาฐะวา     สสาร   โมเจตา  
บาง.   บทวา   มหาวิทุคฺเค - ในหลมใหญ   ไดแก  ในหลม  คือ   สังสาร 
วัฏ.   สังสารวัฏนั่นแหละ   ชื่อวา  หลม   เพราะออกไปไดยาก.   บทวา 
สมฺปริวตฺตติ - กลิ้งเกลือก   คือ   กลับไปมาหนักข้ึน.    บทวา   มหา- 
ปลฺเลเป -  ในเปอกตม   คือ   กามใหญ.   กามชื่อวา   เปอกตมเพราะทํา 
ใหจม.   บทวา   ปลิปนฺโน   คือ  ติด.   ปาฐะวา   มหาปลฺเลปปลิปนิโน 
บาง   คือ   ติดในเปอกตมใหญ     บทวา    อพฺภาหโต -  ครอบงํา   คือ 
ถูกอันตรายท้ังปวงครอบงํา.    บทวา    ราคคฺคินา    คือ    ราคะเปนตน 
ชื่อวา  อคฺคิ  เพราะอรรถวาเผาผลาญ.  ดวยไฟคือราคะเปนตันนั้น. แมใน 
บทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
            บทวา   อุนฺนีตโก - โลกสันนิวาสทุรนทุราย  คือ  ถูกจับนําไป. 
อธิบายวา   ถกูชาติจับแลวนําไปเพ่ืออันตราย  มีชราเปนตน.   พึงเห็นวา 
ก   อักษรในบทน้ี   เพ่ือเสริมความ.  บทวา  หฺติ   นิจฺจมตาโณ- 
เดือดรอนเปนนิจ  ไมมีอะไรตานทาน   คือ  ไมมีผูตานทาน   ถกูบีบค้ัน 
เปนนิจ.   บทวา   ปตฺตทณฺโฑ - ตองรับอาชญา   คือ  ไดรับอาชญาจาก 
พระราชาเปนตน.   บทวา   ตกฺกาโร -  ตองทําตามอาชญา   คือ   โจร.  
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            บทวา    วชฺชพนฺธนพนฺโธ  คือโลกสันนิวาสถูกผูกดวยเครื่องผูก   
คือ   โทษมีราคะเปนตน.   บทวา   อาฆาตนปจฺจุปฏ ิโต - ปรากฏอยูที ่
ตะแลงแกง  คือ  เขาไปปรากฏยังท่ีผูก   คือมรณะ.   บทวา โกจิ  พนฺธน 
โมเจตา - ใครจะชวยใหหลุดพนได.    ปาฐะวา    ใครจะชวยใหพนจาก 
เครื่องผูกไดก็มี. บทวา  อนาโถ - โลกสันนิวาสไมมีที่พ่ึง   ชื่อวา  อนาโถ  
เพราะไมมีที่พ่ึง   คืออิสระ.  หรือท่ีพ่ึงอันเปนอิสระดวยตนเองไมมี.  บทวา 
ปรมการฺุปฺปตฺโต  - ควรไดรับความกรุณาอยางยิ่ง  คือ  ถึงความควร 
สงสารอยางยิ่ง       เพราะไมเพียงพอในการหามชราเปนตน.       บทวา 
ตาเยตา - จะเปนผูชวยตานทาน  คือ  คุมกัน.   ปาฐะวา  ตายิตา   ดกีวา. 
            บทวา    ทุกฺขาภิตุนฺโน - โลกสันนิวาสถูกทุกขเสียบแทง    คือ 
ถูกทุกขไมนอย    มีชาติทกุขเปนตนเสียบแทง    เบียดเบียน    หว่ันไหว 
ยิ่ง.   บทวา   จิรรตฺตฺปฬิโต  -  ถูกทุกขบีบค้ันมานาน    คือ   ถกูทุกข 
เบียดเบียนเสียดสีมาตลอดกาลนาน. 
            บทวา    คธิโต  - โลกสันนิวาลติดใจ   คือ   อยากดวยความติดใจ 
หรือผูกดวยเครื่องผูก   คืออภิชฌากายคันถะ.  บทวา   นิจฺจ   ปปาสิโต- 
กระหายอยูเปนนิจ    คือ    อยาก   กระหาย  เพ่ือจะดื่ม    เพ่ือจะบริโภค 
ความกระหายน่ันแหละ   คือตัณหา.   ความกระหายไมมีระหวาง   ชื่อวา 
ความกระหาย   คือตัณหา. 
            บทวา    อนฺโธ - โลกสันนิวาสเปนโลกบอด  ชื่อวา  บอด  เพราะ 
ไมมีปญญาท่ีชื่อวาเปนจักษุเพราะอรรถวาเห็น.   ปญญาน่ันแหละ    ยอม  
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เห็นสภาวธรรม.  บทวา อจกฺขุโก - ไมมีจักษุ ความเปนผูบอดน้ัน  ไมม ี
ในภายหลัง.   ความเปนผูบอดน้ันนั่นเอง   คือ   เปนผูมีตาเหมือนไมมีตา 
ยอมมีตามปกตินั่นแหละ.  
            บทวา   หตเนตฺโต - โลกสันนิวาสมีตาเสื่อม   ชื่อวา   มีตาเส่ือม   
เพราะไมมีปญญา  ที่เรียกวา  เนตร   เพราะมีสภาพนําไป.   ทานเรียกวา 
เนตร     เพราะนําอัตตภาพใหเห็นที่เสมอและไมเสมอ.    นําไปสูทางดี 
และไมมีดวยปญญา.   พระสารีบุตรเถระ   เมื่อจะแสดงถึงความไมมีเนตร  
ของผูนั้น   เพราะตาเส่ือม   จึงกลาว   อปริณายโก   ไมมีผูนํา.    อธิบาย 
วา   มีตาเหมือนไมมี.   ทานอธิบายวา  ไมมีผูอ่ืนจะนําเขาไปได.  
 
            บทวา    วิปถปกฺขนฺโต  -  โลกสันนิวาสแลนไปสูทางผิด  ชื่อวา 
ทางผิด เพราะทางผิดหรือทางไมเรียบ.   ชื่อวา  แลนไปสูทางผิด  เพราะ 
แลนไป  คือ  เขาไป  เดินไปผิดทาง.  อธิบายวา   เดินไปสูมิจฉาทิฏฐิ  คือ 
ทางผิด. 
            บทวา   อฺชสาปรทฺโธ - หลงทางแลว  คือ  หลง   พลาดในทาง 
คือ   ทางตรง    อันไดแก   มัชฌิมาปฏปิทา. 
            บทวา    อริยปถ     อาเนตา -  มาสูทางอริยะ    คือ   นําเขาไป 
ใหถึงอัฏฐังคิกมรรค    อันเปนอริยะ. 
            บทวา      มโหฆปกฺขนฺโต - โลกสันนิวาสแลนไปสูหวงโมหะ 
ชื่อวา   โอฆา   เพราะยังสัตวผูมีกิเลสใหจมลงในวัฏฏะ.  ชื่อวา   มโหฆา  
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เพราะโอฆะใหญกวาโอฆะปกติ. โอฆะเหลานั้น  มี  ๔  อยาง   คือ  กา- 
โมฆะ  ๑   ภโวฆะ  ๑  ทฏิโฐฆะ ๑  อวิชโชฆะ  ๑.   ชื่อวา   มโหฆปก- 
ขันโต   เพราะและเขาไปสูโอฆะใหญเหลาน้ัน.  หรือวา   แลนไปสูโอฆะ 
ใหญ  คือ  สงัสารวัฏ.    
            บัดนี ้  พึงทราบนัยที่แปลกจากนัยหน่ึง.   ในบทเหลาน้ัน  บทวา 
ทฺวีหิ   ทิฏ ิคเคหิ  -  ถกูทิฏฐิ  ๒   คือ   ถูกสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ 
กลุมรุม. 
            ทิฏฐคิตะ   ในบทน้ัน   คือทิฏฐินั่นเอง  ดุจบทมีอาทิวา   คูถคต 
มุตฺตคต๑  -  คูถมูตร.    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   ทิฏ ิคต   เพราะเพียงไป 
ดวยทิฏฐิ   เพราะไมมีสิ่งที่ควรไป.   ความเห็นนี้เปนไปในทิฏฐิทั้งหลาย 
ชื่อวา ทิฏ ิคต  เพราะทิฏฐิ ๖๒    หยั่งลงในภายในบาง. จริงอยู ทิฏฐิ  ๖๒ 
และทิฏฐิ ๖๓   ก็เปนทิฏฐิ  ๒  นั่นเอง   คือ  สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ. 
เพราะฉะนั้น      เมื่อจะทําทิฏฐิทั้งหมดโดยยอไวภายใน     ทานจึงกลาว 
ทฺวีหิ   ทิฏ ิคเตหิ.   บทวา  ปริยุฏ ิโต  -  ถูกทิฏฐิ ๒  กลุมรุม   คือ 
ถึงความกลุมรุม    ถึงความปรากฏ.    อธิบายวา    ถึงความยึดอาจาระอัน 
เปนกุศล  โดยไมใหเกิดข้ึน.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวมีอาทิวา 
                       ดูกอนภิกษทุั้งหลาย     เทวดาและมนุษย 
                บางพวก  ถูกทิฏฐิ  ๒   กลุมรุม  ยอมติดอยู    บาง         
                พวกยอมแลนไป   ผูมีจักษยุอมเห็น.๒ 

๑. อง. นวก. ๒๓/๒๑๕.          ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๒๗.  
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            บทวา  ตีหิ  ทุจฺจรเิตหิ  คือ  ดวยกายทุจริต  ๓  วจีทุจริต  ๔   
และมโนทุจริต  ๓. 
            บทวา วิปฺปฏปนฺโน - โลกสันนิวาสปฏิบัติผิด  ไดแก  ปฏิบัติผิด  
คือ  ปฏิบัตินาเกลียด   ชื่อวา  มิจฉาปฏิบัติ.  บทวา โยเคหิ   ยุตฺโต-  
โลกสันนิวาสประกอบดวยกิเลสเครื่องประกอบ   ชื่อวา   โยคะ   เพราะ 
อรรถวาประกอบไวในวัฏฏะ.  หรือ  ชื่อวา โยคะ ดวยอรรถดังน้ีคือ  ประ- 
กอบเปยมดวยโยคะเหลานั้น. 
            บทวา   จตุโยคโยชิโต  - โลกสันนิวาสถูกกิเลสเครื่องประกอบ 
๔  อยางประกอบไว   คือ   ประกอบไวในวัฏฏะ   ดวยโยคะ  ๔  เหลาน้ี  
คือ   กามโยคะ   ๑   ภวโยคะ  ๑   ทิฏฐิโยคะ  ๑   อวิชชาโยคะ  ๑.  ดุจโค 
ถูกผูกไวที่เกวียน.    ราคะประกอบดวยกามคุณ  ๕   ชื่อวา   กามราคะ 
ฉันทราคะในรูปภพและอรูปภพ    ความใครในฌาน,    ราคะสหรคตดวย 
สัสสตทิฏฐิ  ความปรารถนาดวยอํานาจภพ   ชื่อวา  ภวราคะ.  ทฏิฐิ   ๖๒ 
ชื่อวา  ทิฏฐิโยคะ.  ความไมรูในฐานะ  ๘  ชื่อวา  อวิชชาโยคะ.  โอฆะ  ๔ 
เหลาน้ันมีกําลังกลา,   โยคะ  ๔   มีกําลังออน. 
            บทวา   จตูห ิคนฺเถหิ -  กิเลสเครื่องรอยรัด  ๔  อยาง  ชือ่วา 
คันถะ     เพราะรอย      คือผูกผูมีกิเลสไวในวัฏฏะดวยจุติและปฏิสนธิ. 
คันถะมี  ๔ อยาง    คือ    อภิชฌากายคันถะ ๑   พยาปาทกายคันถะ  ๑ 
สีลัพพตปรามาสกายคันถะ ๑     อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  คือการ 
ยึดถือส่ิงน้ีวาเปนสัจจะ  ๑.  
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            ชื่อวา   อภิชฺฌา   เพราะอรราวาเปนเหตุเพงเล็ง.    หรือเพงเล็ง   
ดวยตนเอ .   หรือเปนเพียงความเพงเล็งเทาน้ัน.   ไดแก   โลภะนั่นเอง  
ชื่อวา    กายคันถะ   เพราะอรรถวารอยนามกาย    คือ    ผูกไวในวัฏฏะ 
ดวยจุติและปฏิสนธิ.  ชือ่วา   พยาปาทะ  เพราะอรรถวาเปนเหตุเบียดเบียน 
ปองรายใหถึงความพินาศ.     หรือยังความสุขอันเปนประโยชนแกความ 
ประพฤติวินัย   และรูปสมบัติเปนตนใหถึงความพินาศ.  
            การยึดมั่นเชื่อถือวา    ความบริสุทธิ์มีดวยศีล    พรต    หรือศีล 
และพรตของสมณพราหมณภายนอก       มีดวยประการฉะน้ี      ชื่อวา 
สีลัพพตปรามาส. 
            ชื่อวา   อิทังสัจจาภินิเวสะ  เพราะอรรถวาปฏิเสธแมภาษิตของ 
พระสัพพัญู   แลวยึดถอืโดยอาการมีอาทิวา  โลกเท่ียง    นี้เทาน้ันจริง 
อยางอ่ืนเปนโมฆะ.   อธิบายวา  รอย  คือ  ผูกไวดวยคันถะ  ๔  เหลาน้ัน.   
            บทวา  จตูหิ  อุปาทาเนหิ -  ดวยอุปาทาน   ๔  ชื่อวา   อปุาทาน 
เพราะยึดถืออยางแรง    คือ    จับมั่น.   อุปาทานเหลาน้ัน     ม ี  ๔  อยาง  
คือ    กามุปาทาน ๑    ทิฏุปาทาน  ๑   สีรลัพพตุปาทาน ๑    อัตตวาทุ 
ปาทาน  ๑.   ชื่อวา    กามปุาทาน   เพราะถือม่ันกาม    คือวัตถุ.     อน่ึง 
ชื่อวา  กามุปาทาน  เพราะกามนั้นเปนอุปาทาน.  ชื่อวา  ทิฏปุาทาน 
เพราะทิฏฐินั้นเปนอุปาทาน.   ชื่อวา    ทิฏุปาทาน   เพราะยึดมั่นทิฏฐิ  
อุตตรทิฏฐิ -  ทิฏฐิอันหลงั    ยึดมั่นปุรมิทิฏฐิ - ทิฏฐิมีในกอน  ในบทมีอาทิ  
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วา   สสฺสโต  อตฺตา  จ   โลโก  จ๑ -  อัตตาและโลกเท่ียง.   ชื่อวา   สีลัพ-   
พตุปาทาน   เพราะยึดถือศีลและพรต.   อน่ึง  ชื่อวา   สีลัพพตุปาทาน 
เพราะศีลและพรตนั้น   เปนอุปาทาน.  ศลีของโคและพรตของโคเปนตน 
เปนอุปาทาน เพราะยึดถือวาความบริสุทธิ์ยอมมีไดอยางนี้.  ชื่อวา  วาทะ 
เพราะเปนเหตุกลาว.   ชื่อวา   อุปาทาน   เพราะเปนเหตุถือม่ัน.   กลาว  
อะไร ?   ถือม่ันอะไร ?  กลาวอัตตา.  การถือมั่นวาทะของตน. ชื่อวา  อัตต- 
วาทุปาทาน.    หรือชื่อวา  อัตตวาทุปาทาน    เพราะเปนเหตุถือม่ันวา 
ตนเปนเพียงวาทะวาตนเทานั้น.      ทฏิฐิแมทั้งหมดเวนทิฏฐิ   ๒   อยาง 
เหลาน้ี     ชื่อวา  ทิฎุปาทาน.    ดวยอุปาทาน  ๔  เหลาน้ัน. 
            บทวา   อุปาทียติ -  ถือม่ัน   คือ   ถือจัด.    ปาฐะวา   อปุาทิยติ 
ก็มี.   ความวา   สัตวโลกยอมถือจัด  อารมณนั้น ๆ   ดวยอุปาทาน. 
            บทวา   ปฺจคติสมารุฬฺโห  - โลกสันนิวาสข้ึนสูคติ  ๕   ชื่อวา 
คติ  เพราะไป  คือ  เขไปใกลดวยเหตุทําดีและทําชั่ว  คือ  ขันธทั้งหลาย 
พรอมดวยการปรากฏ.    โลกสันนิวาสข้ึนสูคติ  ๕  เหลาน้ี    คือ  นรก ๑ 
กําเนิดเดียรัจฉาน  ๑    เปตวิสัย  ๑    มนุษย ๑     เทวดา  ๑     อยางแรง 
ดวยความกาวลง. 
            บทวา   ปฺจหิกามคุเณหิ - ดวยกามคุณ ๕   ดวยสวนแหงวัตถุ 
กาม  ๕  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ. 
๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๕๔.  
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            บทวา    รชฺชติ -  ยอมกําหนัด    คือ    อาศัยอโยนิโสมนสิการ   
ยอมกําหนัดดวยกามคุณเหลาน้ัน     เพราะทําใหราคะเกิด.     อธิบายวา 
ทําความกําหนัดยินดี. 
            บทวา  ปฺจหิ  นวีรเณหิ - ถูกนิวรณ  ๕ ทบัไว  ชื่อวา  นิวรณ 
เพราะยอมกั้น     คือ   ครอบงําจิต.    ถูกนิวรณ ๕   คือ   กามฉันทะ ๑ 
พยาบาท  ๑   ถีนมิทธะ  ๑   อุทธัจจกุกกุจจะ ๑   วิจิกิจฉา ๑   ทบัไว. 
            บทวา  โอตฺถโต  คือ  ทับปดไวขางบน.  
            บทวา    ฉห ิ   วิวาทมูเลหิ    คือ    ดวยมูลเหตุวิวาท ๖ อยาง. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
 
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       มลูเหตุแหงวิวาท 
            เหลาน้ี  ม ี๖ อยาง.  ๖  อยาง  เปนไฉน  ? 
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย      ภิกษุในศาสนาน้ี 
            เปนผูมักโกรธ     มีความผูกโกรธไว.    ดูกอนภิกษ ุ
            ทั้งหลาย    ภิกษุใด    เปนผูมักโกรธ     ผูกโกรธไว. 
            ภิกษนุั้น  ไมเคารพ  ไมยําเกรง   แมในพระศาสดา. 
            ไมทาํใหบรบิูรณ   แมในพระธรรม  แมในพระสงฆ  
            แมในสิกขา. 
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษใุดไมเคารพ ไม 
            ยําเกรงในพระศาสดา ไมทําใหบรบิูรณในพระธรรม  
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            ในพระสงฆ ในการศึกษา.  ภกิษุนั้นยอมยงัวิวาท 
            ใหเกดิในสงฆ.  ววิาทยอมเปนไปเพ่ือความไมเปน 
            ประโยชนแกชนเปนอันมาก   เพ่ือความไมเปนสุข  
            แกชนเปนอันมาก    เพ่ือความพินาศแกชนเปนอัน 
            มาก   เพ่ือความไมเปนประโยชน   เพ่ือความทุกข   
            แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หากพวกเธอพิจารณา  
            เห็นวิวาท    เห็นปานน้ัน      เปนมูลเหตุแหงวิวาท 
            ในภายในก็ดี  ในภายนอกก็ดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
            ในขอนั้น   พวกเธอพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแหง 
            วิวาทอันลามกนัน้เสีย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หาก 
            พวกเธอไมพิจารณาเห็นวิวาท  เห็นปานนี้  เปนมูล 
            เหตุแหงวิวาท     ในภายในก็ดี      ในภายนอกก็ดี. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในขอนัน้พวกเธอพึงปฏิบัติ  
            เพ่ือความไมเกิดผลแหงมูลเหตุแหงวิวาทอันลามก 
            นั้นตอไปได.   การละมูลเหตุแหงวิวาท   อนัลามก 
            ยอมมีไดดวยประการฉะนี้.    ความไมเกิดผลแหง 
            มูลเหตุแหงวิวาทอันลามกนี้  ยอมมีดวยประการ 
            ฉะนี.้  
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                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออืน่ยังมีอีก  ภกิษุ   
            เปนผูมีความลบหลู มักตีเสมอ. เปนผูมีความริษยา  
            มักตระหน่ี.    เปนผูโออวด   มักเจาเลห.    เปนผูมี 
            ความปรารถนาลามก  มักเปนมิจฉาทิฏฐิ.   เปนผูมี 
            ทิฏฐเิปนของตน   มักมีความยดึมั่น  มีความถือมั่น 
            มีการสละไดยาก.  
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภกิษุใดมีความยึด 
            มั่นทิฏฐิของตน   เปนผูมีความถือมั่น     มีการสละ  
            ไดยาก.   ภิกษุนั้นไมเคารพแมในพระศาสดา   ฯลฯ 
            ไมเกดิผลตอไป.๑ 

            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   โกธโน - มักโกรธ   คือ  ประกอบดวย 
ความขัดเคือง   อันมีอาการขุนเคืองเปนลักษณะ. 
            บทวา     อุปนาหี  - ผูกโกรธไว    คือ    ประกอบดวยอุปนาหะ 
อันมีลักษณะไมปลอยเวร. 
            บทวา   อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสาน  -  เพ่ือความไมเปน 
ประโยชน      เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.     วิวาทของภิกษุ 
๒  รูป   ยอมเปนไปเพ่ือความไมเปนประโยชน    เพ่ือทุกขแกเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลายอยางไร.     เมื่อภิกษุ ๒ รูปวิวาทกัน     ดุจในโกสัมพก- 
๑. องฺ.  ฉกฺก. ๒๒/๓๐๗.  
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ขันธกะ๑    อันเตวาสิกของภิกษุ ๒ รูปเหลาน้ัน    ในวัดนั้นก็วิวาทกัน. 
ภิกษุสงฆ ภิกษุณีสงฆผูรับโอวาทของภิกษุ ๒ รูปนัน้ก็วิวาทกัน. แตนั้น 
อุปฐากของภิกษุ  ๒  รูปเหลาน้ันก็วิวาทกัน.     ครัน้แลวเทวดาผูอารักขา 
มนุษยทั้งหลายก็แบงเปน  ๒  สวน.      เทวดาผูอารักขาธรรมวาทีก็เปน   
พวกธรรมวาที.    ที่อารักขาอธรรมวาทีก็เปนพวกอธรรมวาที.     แตนั้น 
ภุมมัฏฐเทวดาผูเปนมิตรของอารักขเทวดาก็แตกกัน.    เทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย   เวนพระอริยสาวก    แบงเปน ๒ ฝาย  โดยสืบ ๆ กนัอยางนี้  
จนถึงพรหมโลก.   อธรรมวาทีมากวาธรรมวาที.    แตนั้นสิ่งท่ีพวกมาก 
ถือจึงเปนสัจจะ   เพราะเหตุนั้น    พวกมากกวาจึงพากันสละธรรม    ถือ 
เอาอธรรม.    พวกอธรรมเหลาน้ัน    ยดึอธรรมเปนหลัก    ยอมเกิดใน 
อบาย.    การวิวาทของภิกษุ  ๒  รูปอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความไมเปน 
ประโยชน   เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
          บทวา   อชฺฌตฺต   วา - ในภายในก็ดี   คือ  ในบริษัทภายในของ 
พวกทาน.  บทวา  พหิทฺธา วา  - ในภายนอกก็ดี  คือ บริษัทของพวกอ่ืน. 
บทวา   มกฺขี    คือ   ประกอบดวยความลบหลู   อันมีลักษณะลบหลูคุณ 
ทาน.    บทวา   ปลาสี   คือ   ประกอบดวยตีเสมอ   อันมีลักษณะแขงดี. 
บทวา  อิสฺสุกี  คือ  ประกอบดวยริษยา   อันมีลักษณะ  คือ  ความริษยา 
มีสักการะเปนตนของผูอ่ืน.   บทวา  มจฺฉร ี คือ ประกอบดวยมัจฉริยะ ๕ 
๑. วิ. มหา. ๕/๒๓๘.  
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 มีอาวาสมัจฉริยะเปนตน.   บทวา   สโ - โออวด   คือ  เต็มไปดวยความ   
หลอกลวง.    บทวา   มายาวี -  เจาเลห    คือ   ปกปดความชั่วท่ีตนทํา. 
บทวา   ปาปจฺโฉ  -  มีความปรารถนาลามก   คือ   เปนผูทุศีลปรารถนา 
ความยกยองที่ไมมี.   บทวา   มิจฉฺาทิฏ ิ   ไดแก   นัตถิกวาที  -  มิวาทะ 
วาไมมี   อเหตุกวาที - ทีวาทะวาไมมีเหตุ  อกิริยวาที - มีวาทะวาไมเปนอัน 
ทํา.  บทวา  สนฺทิฏ ิปรามาสี   คือ   ลบูคลําทิฏฐิของตนเองเทานั้น. 
            บทวา  อาธานคฺคาหิ.   คือ   ถอืม่ัน.  
            บทวา   ทุปฺปฏินสิฺสคฺคี    คือ   ไมสามารถสละสิ่งท่ีตนถือได. 
สวนในขุททกวิภังค    ทานกลาวถึงธรรมอยางหน่ึง ๆ    ดวยสามารถเปน 
ประธานวา   มูลเหตุแหงวิวาท ๖  เปนไฉน ?  คือ   โกธะ  ๑  มักขะ ๑ 
อิสสา ๑   สาเถยยะ ๑   ปาปจฉา   ๑   สนัทิฏฐิปรามาสี - การยึดถือทิฏฐิ 
ของตน  ๑.  นี้   คือ  มูลเหตุแหงวิวาท ๖ อยาง.๑        
            บทวา   ฉหิ  ตณฺหากาเยหิ - ดวยกองตัณหา ๖   คือ   ดวย 
ตัณหา ๖   ดงัท่ีกลาวแลว    คือ   รูปตัณหา ๑   สัททตัณหา  ๑    คันธ  
ตัณหา ๑  รสตัณหา  ๑  โผฏฐัพพตัณหา ๑  ธรรมตัณหา๒ ๑  ในตัณหา 
เหลาน้ัน   เพราะตัณหาอยางหน่ึง ๆ    ยอมมีไมนอย    เพราะเกิดบอย ๆ 
ในอารมณแมอยางหน่ึง ๆ เพราะมีอารมณมาก.  ฉะน้ัน  ทานจึงกลาว 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/ ๙๙๑.   ๒. อภ.ิ วิ . ๓๕/๙๙๔.  
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วา  ตรฺหากายา - กองตัณหา เพราะประกอบ  กาย ศัพท  ดวยอรรถ 
วาหมู.   แมเมื่อกลาววา   ตัณหากายา   ก็คือตัณหาน่ันเอง. 
            บทวา   รชชฺติ -  ยอมกําหนัด  คือ   กําหนัดยินดีในอารมณดวย    
ตนเอง.                       
            บทวา   ฉหิ   ทิฏ ิคเตหิ - ดวยทิฏฐิ  ๖    ทานกลาวไวแลวใน 
สัพพาสวสูตร.  ในสูตรนัน้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                    เมื่อภิกษมุนสิการ   โดยไมแยบคายอยางน้ี 
            ทิฏฐ ิ๖ อยางใดอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้น.     คือทิฏฐิ 
            โดยความจริง  โดยความม่ันคง   ยอมเกิดแกภิกษ ุ
            นั้นวา  อตฺถิ  เม  อตฺตา - อัตตาของเรามีอยู.  ทิฏฐ ิ
            โดยความจริง     โดยความเชื่อถือได   ยอมเกดแก 
            ภิกษนุั้นวา  นตฺถิ  เม  อตฺตา - อัตตาของเราไมมี. 
            ทิฏฐ ิฯลฯ  ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นวา  อตฺตนาว 
            อตฺตาน  สฺชานามิ - เรารูจักอัตตาดวยตนเอง. 
            ทิฏฐ ิฯลฯ  ยอมเกิดแกภิกษุนัน้วา  อตฺตนาว 
            อตฺตาน  สฺชานามิ - เรารูจักอัตตาดวยอนัตตา. 
            หรือทิกฏฐิ ฯลฯ  ยอมเกิดแกภิกษุนั้นวา  อนตฺตนาว 
            อตฺตาน  สฺชานามิ  -  เรารูจกัอัตตาดวยอนัตตา. 
            ก็อีกอยางหนึ่ง  ทฏิฐิยอมมีแกภิกษุนั้น  อยางน้ีวา 
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            อัตตาของเรานี้ใด  เปนอัตตาที่ผูกลาว  ผูรู  ยอมเสวย 
            วิบากของกรรมท้ังหลาย      ทั้งดีและชั่วในอารมณ 
            นั้น ๆ   ก็และอัตตาของเรานี้นั้น   แนนอน   ยั่งยืน 
            เท่ียง     มีอันไมแปรปรวนเปนธรรมดา     จักต้ังอยู    
            เปนความเท่ียงเสมออยางน้ันนั่นแหละ.๑ 

 
             ในบทเหลาน้ัน    บทวา   อตฺถิ   เม   อตฺตา    คือ   สัสสตทิฏฐิ 
ยอมถือเอาความท่ีตนมีอยูในกาลท้ังปวง. 
            บทวา   สจฺจโต   เถตโต  คือ   โดยความจริง    และโดยความ 
มั่นคง.    ทานอธิบายวา    ดวยความมั่นคงเปนอยางดีวา   อิท   สจฺจ-   
นี้เที่ยง. 
            บทวา   นตฺติ  เม  อตฺตา  คือ  ชือ่วาอุจเฉททิฏฐิ  เพราะถอืความ 
ไมมีไมเปนในอัตตาน้ัน ๆ ของสัตวที่มีอยู.   อีกอยางหน่ึง ชื่อวา สัสสตะ- 
ทิฏฐิ   เพราะถือวา   แมทฏิฐิกอน ๆ  กม็ีในกาล  ๓,  อุจเฉททิฏฐิ   เพราะ 
ถือวา   ปจจุบันเทาน้ันมี,   อุจเฉททิฏฐิ    เพราะถือวา   แมทิฏฐิหลังใน 
อดีตและในอนาคตก็ไมมี    ดุจทิฏฐิของเจาทิฏฐิที่ถือวา   " เถาถานเปน 
มีความเห็นเกิดข้ึนโดยไมมีเหตุผล. 
๑.  ม. มู. ๑๒/๑๒.  
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            บทวา   อตฺตนาว   อตฺตาน   สฺชานาติ   คือ   มีทฏิฐิวา   เรา 
ยอมรูจักอัตตาน้ี    ดวยตนนี้   เพราะถือวา   อัตตาในขันธโดยปกติ    คือ 
สัญญาขันธ   แลวรูจักขันธที่เหลือดวยสัญญาขันธ.    
            บทวา   อตฺตนาว  อนฺตตาน - มีทิฏฐิอยางนี้    เพราะถือสัญญา-   
ขันธนั่นแหละ    วาเปนอัตตา.    ถือขันธที่เหลือ  ๔ อยางวาเปนอนัตตา 
แลวรูจักขันธเหลาน้ันดวยสัญญาขันธ. 
            บทวา    อนตฺตาว    อตฺตาน    คือ  มีทิฐิอยางนี้    เพราะถือ 
สัญญาขันธ   วาเปนอนัตตา.    ถือขันธ ๔   พวกน้ี     วาเปนอัตตา  แลว 
รูจักขันธเหลาน้ัน   ดวยสัญญาขันธ.    ทิฏฐิแมทั้งหมดก็เปนสัสสตทิฏฐิ 
และอุจเฉททิฏฐินั่นเอง. 
            สวนบทมีอาทิวา   วโท  เวเทยฺโย - เปนอาการของการยึดมั่น 
ในสัสสตทิฏฐินั่นเอง    ในบทเหลาน้ัน    ชื่อวา   วโท   เพราะอรรถวา 
กลาว,   ทานอธิบายวา   ผูทําวจีกรรม    ชื่อวา   เวเทยฺโย   เพราะอรรถ 
วารู     ทานอธิบายวา    รูและเสวย      รูอะไร ?   รูวิบากของกรรมดีและ 
กรรมชั่ว  ในอารมณนั้น ๆ. 
            บทวา   ตตฺร   ตตฺร   คือ   ในโยนิ   คติ   ฐิติ   นิวาสและนิกาย 
นั้น ๆ  หรือในอารมณ.    บทวา  นิจฺโจ   คือ  ไมมีเกดิดับ.   บทวา  ธุโว 
คือ   มั่นคงเปนสาระ.  
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            บทวา  สสฺสโต  คือ  เปนไปตลอดกาลทั้งปวง.   บทวา  อวิ-  
ปริณามธมฺโม    คือ   ไมละภาวะเดิมของตน     ไมถึงความมีประการ- 
ตาง ๆ   ดุจกิง้กา.  
            บท  สสฺสติสม  ทานกลาว  สสสฺติโย  โดยโวหารวา  พระ- 
จันทร   พระอาทิตย    สมทุร   แผนดินใหญ   ภูเขา   แสงสวาง.    เสมอ   
ดวยความเที่ยง   ชื่อวา   สสฺสติสม.   ทิฏฐิมีอยางนี้   เพราะถือวา  จัก 
ต้ังอยูตราบเทาท่ีความเที่ยงยังปรากฏอยู. 
            แตในขุททกวัตถุวิภังค     ทานกลาว   ทิฏฐิ ๖      แปลกออกไป 
อยางนี้วา  อัตตาเสวยวิบากของกรรมดีและชั่วตลอดกาลนาน   ในอารมณ 
นั้น ๆ.   อัตตานั้นไมเกิด   มิไดมี.   อัตตาน้ันไมเกิดแลว  จักไมม.ี   อัตตา 
เปนของแนนอน   ยั่งยืน    เที่ยง   มีอันไมแปรปรวนไปเปนธรรมดา. 
หรือวา   ทิฏฐิยอมเกิดโดยความจริง   โดยความม่ันคงแกภิกษุนั้น*  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา   น  โส  ชาโต  นาโหสิ  คือ  อัตตานั้น 
ชื่อวาไมเกิด   เพราะไมเกิดเปนธรรมดา.   อธิบายวา  มีอยูทุกเม่ือ.  ดวย 
เหตุนั้น  อัตตาไมมีในอดีต.  จักไมมใีนอนาคต.  เพราะอัตตาใดเกิดแลว. 
อัตตานั้นไดมีแลว.     และอัตตาใดจักเกิดอัตตาน้ันก็จักมี    ทานกลาวไว 
ดังน้ี. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑,๐๐๔.  
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            อีกอยางหน่ึง   บทวา   น   โส  ชาโต    นาโหสิ  คือ  อัตตานั้น   
ไมเกิด   มิไดมีแลวแมในอดีต   เพราะเกิดทุกเม่ือ.   แมในอนาคตไมเกิด 
จักไมมี.   อนุสัยทั้งหลายมีอรรถดังไดกลาวแลว.  
            บทวา  สตฺตหิ   สฺโชเนหิ  -  ถูกสังโยชน ๗  คลองไว ทาน 
กลาวไวแลวในสัตตกนิบาต.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สังโยชน  ๗  เหลาน้ี. 
            สังโยชน  ๗  เปนไฉน ?  อนุนยสังโยขน ๑ ปฏิฆ-  
            สังโยชน  ๑ ทิฏฐสิังโยชน ๑  วิจิกิจฉาสังโยชน   
            มานสังโยชน  ๑  ภวราคสังโยชน  ๑   อวิชชาสัง- 
            โยชน  ๑.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สังโยชน   ๗ 
            เหลาน้ีแล.๑ 

            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อนุนยสฺโชน    ไดแก   กามราค- 
สังโยชน.   สงัโยชนเหลาน้ีทั้งหมดเรียกวา สัญโญชน เพราะเปนกิเลส  
เครื่องผูก. 
            บทวา   สตฺตหิ   มาเนหิ   โลกสันนิวาสฟูข้ึนเพราะมานะ  ๗ 
ทานกลาวไวแลวในขุททกวัตถุวิภังค.      จริงอยู    ในวิภังคนั้นพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา 
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๘.  
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                    มานะ   อติมานะ   มานาติมานะ   โอมานะ 
            อธมิานะ  อัสมมิานะ  มิจฉามานะ.๑ 

            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  มาโน - ความถือตัว คือ ลูบคลําบุคคล 
ดวยสามารถแหงบุคคลผูดีกวาเปนตน   แลวเยอหยิ่งดวยวัตถุในชาติเปน 
ตน.    
            บทวา  อติมาโน - ดูหม่ินทาน  คือ ผยองเลยไปถึงวา  ไมมีใคร 
เชนกับเราโดยชาติเปนตน. 
            บทวา   นานาติมาโน -  ดูหม่ินดวยความทะนงตัว    คือ   เกิด  
ถือตัววา   คนนี้เมื่อกอนเชนกับเรา   เดี๋ยวน้ีเราดีกวา   คนนี้เลวกวาเรา. 
            บทวา   โอมาโน  -  ถือตัววาเลวกวาเขา   คือ    ถือตนวาตํ่าโดย 
ชาติเปนตน   คือ  ถือตัววา   เราเปนคนเลวน่ันแหละ. 
            บทวา   อธมิาโน  -  ถือตัวยิ่ง คือ มานะวา เราบรรลุสัจธรรม  ๔ 
ซึ่งไมมีผูบรรลุเลย.     อธิมานะน้ีเกิดแกปุถุชนผูมีศลีบริสุทธิ์ไมประมาท 
ในกรรมฐาน      กําหนดนามรูปขามสงสัยโดยกําหนดปจจัย      ยกข้ึนสู 
พระไตรลักษณพิจารณาสังขาร   ปรารภวิปสสนา,   ไมเกิดแกผูอ่ืน. 
            บทวา  อสฺมมิาโน - ถือเรา    คือ  มานะวาเรามีอยูในขันธมีรูป 
เปนตน.    ทานอธิบายวา    มีมานะเกิดข้ึนดวยบทมีอาทิวา   อห   รูป - 
รูปเปนเรา  เราคือรูป. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๑๐.  
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            บทวา   มิจฺฉามาโน  - มานะผิ  คือ มานะเกิดข้ึนดวยบทมีอาทิ 
วา   ปาปเกน    กมฺมายตนา -  กัมมายตนะเกิดดวยความลามก.   
            บทวา  โลกธมมฺา    มีอรรถไดกลาวแลว.   บทวา  สมฺปริวตฺตติ 
-  เวียนอยู คือ หมุนเวียนไปดวยโลกธรรมอันเปนเหตุ  ดวยความยินดี  
ในโลกธรรม  ๔. มลีาภเปนตน     ดวยความไมยินดี   ในโลกธรรม  ๔ มี  
เสื่อมลาภเปนตน.   อธิบายวา  ละภาวะปกติ.   แม  มิจฺฉตฺตา    ก็มีอรรถ 
ดังกลาวแลว.    บทวา   นยิฺยาโต - ดิ่งลงแลว  คือ  แลนไป   อธิบายวา 
ครอบงําแลว. 
            บทวา   อฏห ิ  ปุริสโทเสหิ - เพราะบุรุษโทษ ๘   ในอัฏฐก- 
นิบาต   ทานกลาวพรอมดวยอุปมา.   ในขุททกวัตถุวิภังค  ทานกลาวเวน 
อุปมา.   สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา 
                   บุรุษโทษ  ๘  เปนไฉน ?   ภิกษุทั้งหลายใน 
            ศาสนาน้ีโจทภิกษุดวยอาบัติ,     ภิกษุนั่นถูกภิกษ ุ
            ทั้งหลายโจทดวยอาบัติยอมแกตัว   ดวยความไมม ี 
            สติวา   ผมนึกไมได   ผมนึกไมได.     นี้เปนบุรุษ 
            โทษขอท่ี  ๑. 
                    ขอตอไป   ภกิษุทั้งหลายโจทภิกษุดวยอาบัติ 
            ภิกษนุั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติ    ยอมซัด  
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            โจทกวา    ไมมีประโยชนอะไรที่จะพูดกับทานผูโง 
            ไมฉลาด,  แมทานก็สมควรท่ีจะพูดกับผมหรือ ?  นี้ 
            เปนบุรุษโทษขอที่  ๒.   
                    ขอตอไป  ภกิษุทั้งหลายโจทภิกษุดวยอาบัติ.  
            ภิกษนุั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัติ      ก็ปรับ  
            อาบติัโจทกวา   แมทานก็ตองอาบัติขอนี้  ทานจงทํา 
            คืนกอน.   นี้เปนบุรุษโทษขอที่  ๓.  
                    ขอตอไป  ภกิษุ  ฯลฯ พูดกลบเกลื่อน  พูด 
            นอกเรื่อง    ทําความโกรธโทละและความไมพอใจ 
            ใหปรากฏ.  นี้เปนบุรุษโทษขอท่ี  ๔. 
                    ขอตอไป    ภิกษุ  ฯลฯ    พูดแกวงแขนใน 
            ทามกลางสงฆ.  นี้เปนบุรุษโทษขอท่ี  ๕. 
                     ขอตอไป  ภกิษุ    ฯลฯ   ไมเชื่อสงฆไมเชื่อ 
            โจทกเดินหลีกออกไปเสีย.         นี้เปนบุรษุโทษ 
                      ขอตอไป  ภิกษุ ฯลฯ  คิดวา  เราไมไดตอง  
            อาบติั,    เราไมไดตองอาบัติก็หามิได   แลวน่ิงเสีย 
            ทําใหสงฆลําบาก.  นี้เปนบุรุษโทษขอท่ี  ๗.  
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                    ขอตอไป  ภกิษุ  ฯลฯ  กลาวอยางน้ีวา  โธเอย   
            พวกทานจะมาวุนวายหนักหนาอะไรกะผม.   บัดน้ี 
            ผมจะบอกคืนสิกขาลาสึกอยูแลว.   ภิกษุนัน้ก็สึก 
            แลวกลาวอยางน้ีวา   บัดน้ีพวกทานจงดีใจเถิด.  นี ้
            เปนบุรุษโทษขอที่  ๘.๑  
            ในบทเหลาน้ันบทวา  ปุริสโทสา   คือ  โทษของบุรุษ.   ชื่อวา 
โทษ   เพราะประทุษรายสันดานบุรุษ.  บทวา  น  สรามิ  คือ ภิกษุนั้น 
แกตัวปลดเปลื้อง   ดวยไมมีสติวา   ผมจําไมได   ไมสนใจถึงกรรมที่ผม 
ทําไป. 
            บทวา   โจทกเยว   ปฏิปฺผรติ   คือ  ซัดโตโจทก.     ต้ังอยูโดย 
ความเปนลิ่มตอบ.๒   บทวา   กินฺน ุ โข   ตุยฺห   คือ ทานแสดงวาประโยชน 
อะไรท่ีจะพูดกับทานผูโงไมฉลาด,   ทานไมรูวัตถุ   ไมรูอาบติั  ไมรูการ 
โจท.   ทับถมวา   แมทานก็ไมรูอะไร ๆ ยังอยากจะพูด. 
            บทวา   ปจฺจาโรเปติ - ยกโทษขึ้น คือ  กลาวบทมีอาทิวา   แม 
ทานแหละชื่อวายกโทษข้ึน คือ ปรับอาบัติ.   บทวา  ปฎิกโรห ิ- ทําคืน 
ทานแสดงไววา   ทานจงแสดงเทศนาคามินี   คือ  การแสดงอาบัติ   ทานจง 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๑๗. 
๒. ในสัมโมหะวา  ตั้งอยูโดยความกลาวอยางฉับไว.          
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ออกจากวุฏฐานคามินี  คือ  ออกจากอาบัติ.      แตนั้นทานต้ังอยูในความ   
บริสุทธิ์แลวจึงโจทผูอ่ืน. 
            บทวา  อฺเนฺ  ปฏิจรติ  - พูดจากลบเกลื่อน  คือ ปกปด 
เหตุอ่ืนดวยเหตุอ่ืน    หรอืปกปดคําพูดดวยคําอ่ืน.   โจทกกลาววา   ทาน 
ตองอาบัติแลว.   ภิกษุนัน้กลาววา  ใครตองอาบัติ   ตองอาบัติอะไร ๆ  ตอง 
อาบัติในขอไหน    ตองอาบัติอยางไร.   ทานกลาวอะไร   ๆ  เมื่อโจทกกลาว 
วา   อาบัติอะไร   ทานก็เห็นอยูแลว.     ภิกษุนั้นกลาววา    เราไมไดยิน 
แลวเอียงหูเขาไป.  
            บทวา   พหิทฺธา   กถ   อปนาเมติ -  พูดนอกเรื่อง   คือ   เมื่อ 
โจทกถามวา   ทานตองอาบัติขอน้ีหรือ.      ภิกษุกลาววา    ผมจะไปเมือง 
ปาตลิบุตร.     เมื่อโจทกพูดซ้ําวา   ผมไมไดถามถึงการไปเมืองปาตลิบุตร 
ของคุณ.   ผมถามอาบัติ.   ภิกษุนั้นกลาววา    ตอแตนั้นผมจะไปพระราช- 
มนเทียร.      เมื่อโจทกกลาววา   คุณจะไปพระราชมนเทียร   หรือจะไป 
เรือนพราหมณก็ตาม.   คุณตองอาบัติแลว.   ภิกษุนั้นกลาวคําเปนอาทิวา 
ผมจะไดเนื้อสุกรในที่นั้น    พูดนอกเรือ่งไป . 
            บทวา   โกป    คือ   ความโกรธ   บทวา   โทส   คือ  ความประ- 
ทุษราย.   บทที่สองนี้เปนชื่อของความโกรธน่ันแหละ.  
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            บทวา   อปฺปจจยB>  คือ   อาการไมพอใจ.       บทนี้เปนชื่อของ   
โทมนัส. 
            บทวา ปาตุกโรติ   คือ แสดงประกาศ.  บทวา พาหาวิกฺเขปก 
ภณติ  คือ  แกวงแขนไปมาแลวพูดคําไมมียางอาย.   บทวา อนาทิยิตฺวา 
ความวา  ไมเชื่อถือดวยความเคารพ   ดูหมิ่น   ไมสนใจ.  
            บทวา    วิเหเสติ  คือ ใหลําบาก   รําคาญ.   บทวา   อติพาฬฺห 
คือ  หนักมาก  เกินขนาด. 
            บทวา   มยิ   พฺยาวฏา   คือ  ถึงความขวนขวายในเรา.    บทวา 
หีนายาวตฺติตฺวา   คือ  เวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว  คือ  เปนคฤหัสถ. 
            บทวา   อตฺตมนา  โหถ  คือ  พวกทานจงดีใจเถิด    ภิกษนุั้น 
กลาวโดยความประสงควา   ทานจงไดสิ่งท่ีผมควรไดเถิด.   ทานจงอยูใน 
ที่ที่ผมควรอยูเถิด .   ผมทําความผาสุกใหแกพวกทานแลว.   บทวา   ทุส-ฺ 
สติ   คือ  ประทุษราย. 
            บทวา   นวหิ   อาฆาตวตฺถูหิ   ดวยอาฆาตวัตถุ ๙  ทานกลาว 
ดวยสามารถการเกิดในสัตวทั้งหลาย.     สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา. 
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาฆาตวัตถุ  -  วัตถุเปน 
            เหตุอาฆาตกัน  ๙  อยางเหลาน้ี.   อาฆาตวตัถุ  ๙ อยาง 
            เปนไฉน ?  
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                    ภิกษุผูกอาฆาตวา        เขาไดประพฤติความ   
            พินาศแกเรา  ๑ 
                    เขายอมประพฤติความพินาศแกเรา ๑ 
                    เขกจักประพฤติความพินาศแกเรา  ๑. 
                    เขาไดประพฤติความพินาศแกผูเปนที่รัก   
            เปนท่ีชอบใจของเรา  ๑ 
                    เขายอมประพฤติความพินาศแกผูเปนที่รัก  
            เปนท่ีชอบใจของเรา  ๑ 
                    เขาจักประพฤติความพินาศแกผูเปนที่รัก 
            เปนท่ีชอบใจของเรา  ๑ 
                    เขาไดประพฤติประโยชนแกผูไมเปนที่รัก 
            ไมเปนที่ชอบใจของเรา ๑ 
                    เขายอมประพฤติประโยชนแกผูไมเปนที่รัก  
            ไมเปนที่ชอบใจของเรา ๑ 
                    เขาจักประพฤติประโยชนแกผูไมเปนที่รัก 
            เปนท่ีชอบใจของเรา  ๑. 
                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาฆาตวัตถุ   ๙  อยาง  
            เหลาน้ีแล.๑ 

๑. อง. นว. ๒๓/๒๓๓.  
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            ในบทเหลาน้ันบทวา   อาฆาตวตถูนิ   คือ เหตุแหงความอาฆาต.    
            อน่ึง   ในบทวา   อาฆาต  นี้  ไดแก   ความโกรธ.   ความโกรธ 
นั่นแหละทานเรียกวา   อาฆาตวัตถุ   เพราะเปนวัตถุแหงความโกรธยิ่ง ๆ 
ข้ึน.   บทวา   อาฆาต   พนฺธติ   คือ  ผูก   กระทํา  ใหความโกรธเกิด  
 
            อาฆาตวัตถุ  ๙  แมเหลาอ่ืนที่ทานกลาวไวในนิทเทสวา  
 
            เขามิไดประพฤติประโยชนแกเรา ๑ เขายอมไมประพฤติ ๑ เขา 
จักไมประพฤติ ๑.  เขามิไดประพฤติประโยชนแกผูเปนที่รัก  เปนที่ชอบ 
ใจของเรา ๑    เขายอมไมประพฤติ ๑    เขาจักไมประพฤติ ๑.   เขามิได 
ประพฤติความพินาศแกผูไมเปนที่รัก   ไมเปนที่ชอบใจของเรา ๑   เขา 
 ยอมไมประพฤติ  ๑   เขาจักไมประพฤติ  ๑๑  ดังน้ีทานสงเคราะหเขาดวย 
อาฆาตวัตถุ  ๙  อยางนี้เหมือนกัน. 
            บทวา   อาฆาติโต - มุงราย  คือ  เสียดสีกัน. 
            บทวา   นววิธมาเนหิ -  เพราะมานะ  ๙ อยาง.   มานะ ๙ อยาง 
เปนไฉน  ?   มานะ  ๙ อยาง  คือ  มานะวาเปนผูเลิศกวาเขา  สําคัญตัววา 
เลิศกวาเขา  ๑  เสมอเขา ๑   เลวกวาเขา ๑   เปนผูเสมอเขาสําคัญตนวา 
เลิศกวาเขา   ๑   เสมอเขา ๑   เลวกวาเขา  ๑   เปนผูเลวกวาเขาสําคัญตน 
วา  เลิศกวาเขา  ๑   เสมอเขา  ๑   เลวกวาเขา  ๑.   มานะ  ๙๒  อยางเขลาน้ี. 
๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๘๔.           ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๒.  
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            พึงทราบความในบทน้ีดังตอไปนี้.   บทวา  เสยฺยสฺส  เสยฺโย- 
หมสฺมีติ   มาโน -  มานะวา    เปนผูเลิศกวาเขา    สําคัญวาเลิศกวาเขา 
ยอมเกิดแกพระราชาและบรรพชิตท้ังหลาย.     เพราะพระราชายอมทรง 
ทํามานะน้ีวา  ใครเชนกับเราดวยแวนแควน      ทรพัยหรือพาหนะมีอยู.   
แมบรรพชิตก็ทํามานะวา    ใครเชนกบัเราดวยศีลและธุดงคมีอยู.  
 
            บทวา  เสยฺยสฺส   สทิโสหมสฺมติี   มาโนป  -  แมมานะวา 
เปนผูเลิศกวาเขา  สําคัญวาเสมอเขา   ก็ยอมเกิดแกพระราชาและบรรพ- 
ชิตเหลาน้ันเหมือนกัน      เพราะพระราชายอมทรงทํามานะนี้วา    อะไร 
ของเราทําใหตางกันกับพระราชาอ่ืนดวยแวนแควน  ทรัพยหรอืพาหนะ. 
แมบรรพชิตก็ทํามานะน้ีวา      อะไรของเราทําใหตางกันกับภิกษุอ่ืนดวย 
ศีลและธุดงคเปนตน. 
 
            บทวา  เสยฺยสฺส  หีโนหมสมฺีติ  มาโนป - แมมานะวา  เปน 
ผูเลิศกวาเขา   สําคัญวาเลวกวาเขา  ก็ยอมเกิดแกพระราชาและบรรพชิต 
ทั้งหลายเหลาน้ันเหมือนกัน.     เพราะแวนแควน    ทรัพยหรือพาหนะ 
เปนตนของพระราชาใดยังไมสมบูรณ.     พระราชานั้นยอมทรงทํามานะ 
นี้วา   เพียงเปนความสุขของคําพูดวา   พระราชาของเราเทานั้น.   เราจะ 
เปนพระราชาไดอยางไร.  แมพระบรรพชิตมีลาภสักการะนอย  ยอมทํามานะ 
นี้วา   เพียงพูดกันเทาน้ันวา  เราเปนธรรมกถึก  เปนพหูสต  เปนมหา-   
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เถระ.   เราเปนธรรมกถึกไดอยางไร   เปนพหูสูต  เปนมหาเถระไดอยาง   
ไร.   ลาภสักการะมิไดมีแกเรา.   
 
            บทมอีาทิวา   สทิสสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน -  มานะวาเปนผู 
เสมอเขา   สาํคัญวาเลิศกวาเขา  ยอมเกิดแกพวกอํามาตยเปนตน.  เพราะ 
อํามาตยก็ดี    ขาราชการก็ดี    ยอมทํามานะนี้วา    ใครเปนราชบุรุษอ่ืน 
เชนกับเราดวยโภคะ  ยานและพาหนะเปนตนมีอยู.   อะไรของเราทําให 
ตางกันกับคนอ่ืน.    หรือวา   ชื่อวา   อํามาตยเทานั้นของเรา.   แมเพียง 
ของกินและเครื่องนุงหมของเราก็ไมมี.    เราเปนอํามาตยไดอยางไรกัน. 
            บทมอีาทิวา    หีนสฺส    เสยฺโยหมสฺมีติ    มาโน  -  มานะวา 
เปนผูเลวกวาเขา     สําคัญวาเลิศกวาเขา    ยอมเกดิแกพวกทาสเปนตน. 
เพราะทาสยอมทํามานะน้ีวา  ใครเปนทาสอ่ืนเชนกับเรา  โดยฝายมารดา 
หรือบิดามีอยู.    คนอ่ืนไมสามารถมีชีวิตอยูได    เกิดเปนทาสเพราะเหตุ 
ทอง.     แตเราเปนผูเลิศกวาเพราะมาโดยเชื้อสาย.     อะไรของเราทําให 
ตางกันกับทาสโนน    ดวยความเปนทาสแททั้งสองฝาย     เพราะมาโดย 
เชื้อสาย    หรือเราถึงความเปนทาสเพราะทอง.     แตฐานะเปนทาสของ 
เราในท่ีสุดมารดาบิดาไมมี.  เราจะเปนทําไดอยางไร.   แมคนขนหยาก 
เยื่อและคนจัณฑาลเปนตน   กท็ํามานะน้ันเหมือนทา    ฉะน้ัน. 
            อน่ึง   ในบทนี ้  มานะท่ีเกิดข้ึนวา   เปนผูเลิศกวาเขา   สาํคัญวา 
เลิศกวาเขา    เปนมานะแนนอน.    อึกสองพวกนอกนี้   เปนมานะไม  
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แนนอน.    อนึ่ง    มานะท่ีเกิดข้ึนวาเปนผูเสมอเขา    สําคัญวาเสมอเขา   
เปนผูเลวกวาเขา    สําคัญวาเลวกวาเขา    เปนมานะแนนอน.   อีกสอง 
พวกน้ี   เปนมานะไมแนนอน.   การทําลายกิเลสดวยอรหัตมรรค   เปน 
มานะแนนอน.      การทําลายกิเลสดวยโสดาปตติมรรค     เปนมานะไม 
แนนอน.  
            บทวา   ตณฺหามลูกา  - มีตัณหาเปนมูลไดกลาวไวแลว. 
            บทวา   รชชฺติ -  กําหนัดอยู   อธิบายวา   มิใชกําหนดดวยราคะ 
อยางเดียวเทาน้ัน.    ที่แทกําหนัดประกอบผูกพันดวยอกุศลธรรมทั้งหมด  
มีตัณหาเปนมูล   เพราะเกิดแมการแสวงหาเปนตน   มีตัณหาเปนมูล. 
 
            บทวา  ทสหิ  กิเลสวตฺถูหิ - โลกสันนิวาสเศราหมอง  เพราะ- 
กิเลสวัตถุ   ๑๐  ประการ    กิเลสวัตถ ุ ๑๐    เปนไฉน ?     กิเลสวัตถุ ๑. 
เหลาน้ี    คือ   โลภะ ๑   โทสะ. ๑   โมหะ ๑   มานะ ๑   ทฏิฐิ ๑    วิจิ- 
กิจฉา  ๑  ถีนะ  ๑  อุทธัจจะ  ๑  อหิริกะ  ๑   อโนตัปปะ ๑.๑ 

            พึงทราบในบทเหลาน้ันดังตอไปนี้    กิเลสวัตถุ   คือ   กเิลสนั่น 
เอง   ที่ชื่อวา     วัตถุ     เพราะกิเลสเปนที่อยูของสัตวผูไมใชขีณาสพ 
เพราะต้ังอยูในโลภะเปนตน.  ชื่อวา  กิเลสวัตถุ    เพราะกิเลสเหลาน้ัน 
เปนที่อยูของสัตวทั้งหลาย.     อน่ึง    เพราะเลนงหลาย    แมเกดิโดย 
 ๑.อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๖.  
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ความเปนอนันตรปจจัยเปนตน  ก็ชื่อวา   ยอมอยูเหมือนกัน.    ฉะน้ัน   
จึงชื่อวา   กิเลสวัตถุ   เพราะเปนที่อยูของกิเลสทั้งหลาย. 
            ชื่อวา    โลภะ   เพราะเปนเหตุได.    หรือ   ยอมไดดวยตนเอง. 
หรือเพียงไดเทาน้ัน.   ชื่อวา  โทสะ.  เพราะเปนเหตุประทุษราย.   หรือ 
ประทุษรายดวยตนเอง.   หรือเพียงประทุษรายเทานั้น.    ชื่อวา   โมหะ 
เพราะเปนเหตุหลง.   หรอืหลงดวยตนเอง.  หรือเพียงความหลงเทานั้น.  
ชื่อวา   มานะ  เพราะสําคัญ.    บทมี   ทิฏฐิ   เปนตน   มีอรรถดังกลาว 
แลว.    ชื่อวา   อหิริกะ    เพราะไมละอาย.    ความเปนผูไมละอายนั้น. 
ชื่อวา   อหิรกิะ.   ชื่อวา  อโนตตัปปะ  เพราะไมเกรงกลัว.   ความเปน. 
ผูไมเกรงกลัวน้ัน   ชื่อวา   อโนตตัปปะ.   ในสองบทน้ัน   อหิรกิะมี 
ลักษณะไมรังเกียจดวยกายทุจริตเปนตน.  อโนตตัปปะมีลักษณะไมยินดี 
ดวยกายทุจริตเปนตน.   บทวา กิลิสฺสติ  ยอมเศราหมอง  คือ เผาผลาญ 
เบียดเบียน 
            บทวา   ทสห ิ  อาฆาตวตฺถูหิ  -  โลกสันนิวาสมุงราย กัน   เพราะ 
อาฆาตวัตถุ  ๑๐.๑  อาฆาตวัตถุ ๙ กลาวไวแลวในตอนกอน   ดวยอาฆาต 
วัตถุ  ๑๐ ทานกลาวเพ่ิมวา   อาฆาตยอมเกิดในฐานะไมสมควร.   เพราะ 
ความอาฆาตยอมเกิดในฐานะอันไมสมควร   มีตอและหนามเปนตน  ไม 
จัดเขากับบทมีอาทิวา    อนตฺถ  เม   อจริ    เขาไดประพฤติความพินาศ 
แกเราแลว. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๗.  
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            บทวา   ทสห ิ  อกสุลกมฺมปเถหิ - โลกสันนิวาสประกอบดวย   
อกุศลกรรมบถ  ๑๐  อกสุลกรรมบถ  ๑๐  เปนไฉน ?  อกุศลกรรมบถ  ๑๐๑ 

เหลาน้ี     คือ    ปาณาติบาต   ๑   อทินนาทาน ๑    กาเมสุมิจฉาจาร  ๑ 
มุสาวาท ๑   ปสุณาวาจา ๑   ผรุสวาจา ๑   สัมผัปปลาปะ ๑   อภิชฌา ๑ 
พยาบาท ๑   มิจฉาทิฏฐิ ๑. 
            ในบทน้ันมีความดังนี้   ชื่อวา    อกุสลกัมมบถ    เพราะอกุศล 
กรรมเหลาน้ันเปนทางแหงทุคติ. 
            บทวา   สมนฺนาคโต   คือ   มีความพรั่งพรอม.  
            บทวา   ทสห ิ สโฺชเนหิ - โลกสันนิวาสถูกสังโยชน ๑. 
คลองไว.   สงัโยชน  ๑๐  เปนไฉน  ?  สังโยชน ๑๐๒  เหลาน้ี   คือ  กาม- 
ราคะ ๑   ปฏฆิะ ๑   มานะ ๑  ทิฏฐิ ๑  วิจิกิจฉา ๑  สีลัพพตปรามาส ๑ 
ภววาคะ ๑  อิสสา ๑   มัจฉริยะ ๑   อวิชชา ๑. 
            บทวา   มิจฺฉตฺตา  -  โลกสันนวิาสด่ิงลง   เพราะมิจฉัตตะไดกลาว 
ไวแลว. 
            บทวา    ทสวตฺถุกาย   มจฺฉาทฏิ ิยา - โลกสันนิวาสประกอบ 
ดวยมิจฉาทิฏฐิ     มีวัตถุ ๑๐.      มิจฉาทิฏฐิ     มีวัตถุ  ๑๐     เปนไฉน  ? 
มิจฉาทิฏฐิ    มีวัตถุ  ๑๐๓  คือ   ทานท่ีใหแลวไมมีผล ๑    การบวงสรวง 
ไมมีผล ๑    การบูชาไมมีผล  ๑  วิบากอันเปนผลของกรรมที่ทําดีทําชั่ว 
๑. ที. ปา. ๑๑/๔๗๐.         ๒. อภิ. วิ.๓๕/๑๐๒๙.         ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๓๑.  
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ไมมี   ๑  โลกน้ีไมมี    ๑  โลกหนาไมมี ๑  มารดาไมมี  ๑  บิดาไมมี  ๑ 
โอปปาติกสัตวไมมี  ๑   สมณพราหมณผูประพฤติดี   ปฏิบัติชอบ   ทําให 
แจง   โลกน้ี   โลกหนา  ดวยอภิญญา  แลวรูดวยตนเอง ไมมีในโลก ๑.   
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ทสวตฺถุกา    ชื่อวา  วัตถุ  ๑๐   เพราะ 
มีวัตถุ  ๑๐.  
            บทวา   นตฺถิ   ทนิฺน    คือ   รูวา   ชื่อวา   ทานท่ีใหแลว   ยอม 
มีผล,  สามารถใหอะไร ๆ แกใคร ๆ  ได.  แตคนมจิฉาทิฏฐิ  ถือวา  วิบาก 
อันเปนผลของทานท่ีใหแลวไมมี. 
            บทวา นตฺถิ  ยิฏ  คือ  มหายาโค๑  -   การบวงสรวงอยางใหญ 
ทานเรียกวา   ยิฏ,   รูวาการบวงสรวงนั้นสามารถใหผลได.     แตคน 
มิจฉาทิฏฐิ   ถือวา   วิบากอันเปนผลของการบวงสรวงน้ันไมมี. 
            บทวา  หุต  คือการทํามงคลดวยการบูชาตอนรับ,  รูวาการทําน้ัน 
ใหผล.   แตคนมิจฉาทิฏฐิถือวา    ผลอันเปนของการบูชานั้นไมมี. 
            ในบทวา  สุกฏทุกฺกฏาน   นี้   ไดแก   กุศลกรรม ๑๐    ชื่อวา 
กรรมดี,   อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ชื่อวากรรมชั่ว.    รูความที่กรรมเหลาน้ัน 
มีผล.    แตคนมิจฉาทิฏฐิถือวา   วิบากอันเปนผลไมมี. 
            บทวา  นตฺถิ  อย  โลโก  คือ  คนมิจฉาทิฏฐิถือวา   ผูต้ังอยู 
ในโลกอ่ืนไมมีในโลกน้ี. 
๑. มหายาโค  ๕  คือ  อสฺสเมโธ  ปุริสเมโธ  นิรคฺโค  สมฺมาปาโส  วาขเปยฺโย  
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            บทวา   นตฺถิ  ปโร  โลโก  ถือวา  ผูต้ังอยูในโลกนี้ไมมใีน   
โลกอ่ืน. 
            บทวา   นตฺถิ  มาตา  นตฺถิ   ปตา    คือรูวามารดาบิดามีอยู   แต 
คนมิจฉาทิฏฐิ   ถือวา  วิบากไร ๆ  อันเปนผลดวยปจจัยที่ทําใหมารดาบิดา 
เหลาน้ันไมมี.  
            บทวา นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา คือ ถือวาสัตว  (โอปปาติกะ) 
จุติและเกิดไมมี. 
             บทวา  สมมฺคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา คือ ถือวาสมณพราหมณ 
ผูต้ังอยูในธรรมปฏิบัติปฏปิทาอันสมควรไมมีในโลก. 
            บทวา  เย  อมิฺจ  โลก  ปรฺจ  โลก   สย  อภิฺาย  
สจฺฉิกตฺวา    ปเวเทนฺติ    คือ    ถือวาพระพุทธเจาผูเปนพระสัพพัญู 
สามารถรูโลกน้ีและโลกหนาดวยพระญาณอันประเสริฐดวยพระองคเอง 
แลวทรงประกาศไมมี. 
 
            บทวา  อนฺตคฺคาหิกาย   ทิฏยฺส - โลกสันนิวาสประกอบดวย 
อันตคาหิกทิฏฐิคือทิฏฐิถือเอาท่ีสุด.  ชื่อวา  อันตคาหิกะ  เพราะถือเอา 
สวนสุดอยางหน่ึง  ๆ มีอาทิวาโลกเที่ยง.    อีกอยางหน่ึง   การถือเอาที่สุด 
ชื่อวา   อันตคาหะ.     ชื่อวา   อันตคาหิกะ    เพราะทิฏฐิมีการถือเอา 
ที่สุด.   ดวยการถือเอาที่สุดนั้น.   อันตคาหิกทิฏฐินั้นทานกลาวไวแลว.  
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            บทวา  อฏสตตณฺหาปปฺจสเตหิ -  โลกสันนิวาสตองเนิ่น   
ชาเพราะตัณหาเครื่องใหเนิ่นชา   ๑๐๘ .      ชื่อวา   อฏสต.      ชื่อวา 
ปปฺโจ เพราะใหเน่ินชาในสังสารวัฏ  คือ ใหอยูนาน.  ตัณหานั่นแหละ 
เครื่องใหเนิ่นชา  จึงชื่อวา  ตณฺหาปปฺโจ.    ตัณหาเครื่องใหเนิ่นชา 
หน่ึงรอยทานทําใหเปนพหุวจนะ      เพราะตัณหามีมากโดยประเภทแหง  
อารมณและดวยการเกิดบอยๆ จึงชื่อวา  ตณฺหาปปฺจสต.  ดวยเหตุนั้น 
เมื่อควรจะกลาววา  ตณฺหาปปฺจสเตน  ดวยความคลาดเคลื่อนของวจนะ 
ทานจึงทํานิทเทสเปนพหุวจนวา   ตณฺหาปปฺจสเตหิ.   พึงเห็นอรรถ 
แหงบทวา    ตณฺหาปปฺจสเตน  ดวยตัณหาเครื่องทําใหเน่ินชารอยหน่ึง 
คือ  อฏสต  -  ๑๐๘.    พึงทราบวา   ทานถือเอา  ๑๐๐  เทาน้ัน     เพราะ 
ทํา ๘ เปนอัพโพหาริก คือ  มีเหมือนไมมี.  บทวา   ตณฺหาวิจริตานิ  มา 
ในขุททกวัตถุวิภังค.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                    ตัณหาวิจริต  ภายใน  ๑๘  ภายนอก  ๑๘ รวม 
            เปนตัณหาวิจริต  ๓๖  อดีต  ๓๖  อนาคต  ๓๖  ปจจ ุ
            ๓๖  รวมเปนตัณหาวิจริต  ๑๐๘.๑ 

            อน่ึง   ในขุททกวัตถุวิภังคนี้ทานกลาวตัณหาเปนเครื่องใหเนิ่นชา 
วา   ตัณหาวิจริต.   อธิบายวา   ความเปนไปแหงตัณหา   เพราะประพฤติ 
อยูในตัณหา. 
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๗๑.  
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            บทวา  อชฺฌตฺติกสฺส  อุปาทาย  คือ  หมายถงึขันธปญญจกภาย   
ใน.  บทนี้เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.   สวนความพิสดาร 
ของบทน้ัน  พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในนิทเทสแหงขุททกวัตถุวิภังค 
นั้น.  แตในนิทเทสน้ี   พึงทราบนัยอยางอ่ืน.   ตัณหา ๓  คือ   กามตัณ- 
หา  ๑  ภวตัณหา ๑   วิภวตัณหา ๑   มีรูปเปนอารมณอยางเดียว.   อน่ึง  
ตัณหา   ๑๘   ในอารมณ  ๖  มีเสียงเปนตนเปนอารมณ.    ตัณหามีอารมณ 
ภายใน  ๑๘   ภายนอก   ๑๘    รวมเปนตัณหา   ๓๖.    ตัณหาเหลาน้ันมี 
อารมณในอดีต   ๓๖  อารมณในอนาคต   ๓๖   อารมณในปจจุบัน  ๓๖ 
รวมเปนตัณหาวิจริต  ๑๐๘. 
            บทวา  ปปฺจิโต  คือ   ตองเน่ินชา อยูนานในอารมณหรือใน 
สังสารวัฏ. 
            บทวา  ทฺวาสฏ ิยา    ทิฏ ิคเตหิ - โลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ  ๖๒  
กลุมรุม    พระผูมีพระภาคเจาตรัสทิฏฐิ ๖๒  ไวในเวยยากรณภาษิตใน 
พรหมชาลสูตร  เปนไฉน ?  ทิฏฐิ  ๖๒๑  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 
เวยยากรณภาษิต   ในพรหมชาลสูตรมีดังน้ี  คือ   สัสสตวาทะ  - วาทะวา 
เที่ยง  ๔,  เอกัจจสัสสตวาทะ  -  วาทะวาเที่ยง    ๔,    อนัตานันติกวาทะ- 
วาทะวามีที่สุดและไมมีที่สุด  ๔,  อมราวิกเขปกวาทะ  -  วาทะปฏิเสธส้ิน 
เชิง ๔,   อธิจจสมุปปนนิกวาทะ -  วาทะท่ีเชื่อถือไมได  ๒,   สัญญีวาทะ 
๑. อภิ.  วิ. ๓๕/๑๐๗๒.  
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-  วาทะมีสัญญา ๑๖,  อสัญญีวาทะ  -  วาทะไมมีสัญญา ๘,  เนวสัญญ-ี 
นาสัญญีวาทะ -  วาทะวามีสัญญาก็หามิได   ไมมีสญัญาก็หามิได ๘.  อุจ- 
เฉทวาทะ -  วาทะวาสูญ ๗,    ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ  -  วาทะวานิพ 
พานมีในปจจุบัน ๕.  สวนความพิสดารในนิทเทสน้ีพึงทราบนัยดังกลาว   
แลวในพรหมชาลสูตรนัน่แหละ.  
            บทวา   อหฺจมหฺิ  ติณฺโณ - เราเปนผูขามไดแลว.   คือ  เรา 
เปนผูขามโอฆะ ๔ หรือสมุทร  คือ  สงัสารวัฏไดแลว.     บทวา   มุตฺโต 
-  เราเปนผูพนแลว คือ พนจากเครื่องผูกมีราคะเปนตน. บทวา ทนฺโต 
-  เราทรมานไดแลว  คือ  หมดพยศไมดิ้นรนแลว.     บทวา   สนโฺต - 
เราเปนผูสงบแลว  คือ  มีความเยือกเย็น.   บทวา  อสฺสตฺโถ - เราเปน 
ผูเบาใจ  คือ  ไดความปลอดโปรงดวยเห็นนิพพาน. 
            บทวา   ปรินิพฺพุโต - เราเปนผูดับรอบแลว   คือ   ดับรอบดวย 
การดับกิเลส.   บทวา    ปโหมิ  คือ เราเปนผูสามารถ.   บทวา โข  เปน 
นิบาตลงในอรรถแหงเอกังสะ  คือ  สวนเดียว. 
            ปเร  จ  ศัพทในบทน้ีวา  ปเร  จ  ปรินิพฺพาเปตุ  เพ่ือใหผูอ่ืน 
ดับรอบดวย   พึงประกอบแมดวยบทมีอาทิวา   ปเร  จ   ตาเรตุ   เพ่ือให 
ผูอ่ืนขามพนไปดวย. 
                           จบ   อรรถกถามหากรุณาญาณนิทเทส  
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                        สัพพัญุตญาณนิทเทส 
            [๒๘๖]  สัพพัญุตญาณของพระตถาคตเปนไฉน  ?    
            ชื่อวา  สัพพัญุตญาณ    เพราะอรรถวา    รูสังขตธรรมและ 
อสังขตธรรมท้ังปวง  มิไดมีสวนเหลือ  ชื่อวา  อนาวรณญาณ  เพราะ 
อรรถวา  ในญาณน้ันไมมีเครื่องกั้น   ชื่อวา  สัพพัญุตญาณ  เพราะ 
อรรถวา     รูธรรมสวนอนาคตทั้งหมด . . . รูธรรมสวนอดีตท้ังหมด. . . 
รูธรรมสวนปจจุบันทั้งหมด...รูจักษุและรูปทั้งหมดวาอยางนี้...รูหูและ  
เสียง ฯลฯ จมูกและกลิ่น  ลิ้นและรส  กายและโผฏฐัพพะ ใจและธรร- 
มารมณทั้งหมดวาอยางนี้  ชื่อวา อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา   ในญาณ 
นั้นไมมีเครื่องกั้น. 
            [๒๘๗]  ชื่อวา  สพัพัญุตญาณ  เพราะอรรถวา   รูสภาพ 
ไมเที่ยง   สภาพเปนทุกข  สภาพเปนอนัตตา     ตลอดทั้งหมด  ชื่อวา อนา- 
วรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณน้ันไมมีเครื่องกั้น. . .รูสภาพไมเที่ยง  
สภาพเปนทุกข    สภาพเปนอนัตตาแหงรูป  ตลอดท้ังหมด. . .รูสภาพไม 
เที่ยง    สภาพเปนทุกข   สภาพเปนอนัตตาแหงเวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณตลอดทั้งหมด...รูสภาพไมเที่ยง   สภาพเปนทุกข    สภาพเปน 
อนัตตาแหงจักษุ ฯลฯ  แหงชราและมรณะ    ตลอดทั้งหมด  ชือ่วา อนา-  
วรณญาณ    เพราะอรรถวา   ในญาณน้ันไมมีเครื่องกั้น.  
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            [๒๘๘]  ชื่อวา  สพัพัญุตญาณ   เพราะอรรถวา   รูสภาพ   
ธรรมที่ควรรูยิ่งดวยอภิญญาท้ังหมด  ชื่อวา  อนาวรณญาณ    เพราะ 
อรรถวา    ในญาณน้ันไมมีเครื่องกั้น...    รูสภาพที่ควรกําหนดรูดวย 
ปริญญา...   รูสภาพที่ควรละดวยปหานะ ...  รูสภาพที่ควรเจริญดวย 
ภาวนา . ..   รูสภาพที่ควรทําใหแจงดวยสัจฉิกิริยาตลอดทั้งหมด...    รู  
สภาพที่เปนกองแหงขันธตลอดทั้งหมด...รูสภาพที่ทรงไวแหงธาตุตลอด 
ทั้งหมด ...  รูสภาพเปนที่ตอแหงอายตนะตลอดทั้งหมด. . .   รูสภาพที่ 
ปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรมตลอดทัง้หมด . . .  รูสภาพที่ปจจัยไมปรุง- 
แตงแหงอสังขตธรรมตลอดทั้งหมด    ชื่อวา   อนาวรณญาณ     เพราะ 
อรรถวา   ในญาณน้ันไมมีเครื่องกั้น. 
            [๒๘๙]  ชื่อวา  สพัพัญุตญาณ   เพราะอรรถวา   รูกุศล 
ธรรมตลอดท้ังหมด   ชื่อวา อนาวรณญาณ  เพราะอรรถวา  ในญาณน้ัน 
ไมมีเครื่องกั้น. . .    รูอกศุลธรรม     อัพยากตธรรม     กามาวจรธรรม 
รูปาวจรธรรม    อรูปาวจรธรรม   โลกุตรธรรมตลอดทั้งหมด . ..รูสภาพ 
ที่ทนไดยากแหงทุกข     สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย    สภาพที่ดับแหง 
นิโรธ   สภาพเปนทางแหงมรรค    ตลอดทั้งหมด   ชื่อวา  อนาวรณญาณ 
เพราะอรรถวา  ในญาณน้ันไมเครื่องกั้น. 
            [๒๙๐]  ชื่อวา   สพัพัญุตญาณ   เพราะอรรถวา   รูสภาพ   
ปญญาอันแตกฉานดีในอรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา   ตลอดทั้งหมด ฯลฯ  
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รูสภาพปญญาอันแตกฉานดีในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา   สภาพปญญา   
อันแตกฉานดีในนิรุตติแหงนิรุตติปฏิสัมภิทา    สภาพปญญาอันแตกฉาน 
ดีในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ตลอดทั้งหมด ...รูอินทริยปโรปร-ิ 
ยัตตญาณ  รูญาณในฉันทะอันมานอน  และกิเลสอันนอนเน่ืองของสัตว 
ทั้งหลาย    รูยมกปาฏิหาริยญาณ    รูมหากรุณาสมาปตติญาณ    ตลอด 
ทั้งหมด    ชือ่วา  อนาวรณญาณ    เพราะอรรถวา   ในญาณน้ันไมมี 
เครื่องกั้น.  
            [๒๙๑]  ชื่อวา สพัพัญุตญาณ  เพราะอรรถวา  รูอารมณ 
ที่ไดเห็น   ทีไ่ดฟง   ที่ไดทราบ    ที่ไดรูแจง    ที่ไดถึง    ที่แสวงหา    ที ่
เที่ยวตามหาดวยใจ  แหงโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก พรหมโลก แหง 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณะ  พราหมณ  เทวดาและมนุษย    ตลอดทั้งหมด 
ชื่อวา  อนาวรณญาณ  เพราะอรรถวา  ในญาณน้ันไมมีเครื่องกั้น. 
                    บทธรรมที่พระตถาคตไมทรงเห็นแลว   ไมม ี 
            ในโลกน้ี   อนึ่ง  บทธรรมนอยหน่ึงท่ีควรรู  พระ- 
            ตถาคตไมทรงรูแลว  ไมมี   พระตถาคตทรงทราบย่ิง 
            ซึ่งธรรมเปนเครือ่งนําไปท้ังปวง        เพราะเหตุนั้น 
            พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ  - ผูทรงเห็นทั่ว. 
            [๒๙๒]  คําวา    สมนฺตจกฺขุ     ความวา     ชื่อวาสมันตจักษุ 
เพราะอรรถวากระไร ?  
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            พระพุทธญาณ  ๑๔   คือ  ญาณในทุกข ๑ ญาณในทุกขสมุทัย ๑   
ญาณในทุกขนิโรธ ๑    ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ๑    ญาณใน 
อรรถปฏิสัมภิทา  ๑   ญาณในธรรมปฏิสัมภิทา ๑    ญาณในนิรตุติปฏิ- 
สัมภิทา  ๑   ญาณในปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ๑   ญาณในความย่ิงและหยอน 
แหงอินทรีย ๑  ญาณในฉันทะเปนที่มานอนและกิเลสอันนอนเน่ืองของ 
สัตวทั้งหลาย  ๑  ญาณในยมกปาฏิหาริย ๑  ญาณในมหากรุณาสมาบัติ ๑ 
สัพพัญุตญาณ ๑  อนาวรณญาณ ๑  บรรดาพระพุทธญาณ ๑๔ ประ-  
การน้ี    พระญาณ   ๘ ขางตน   เปนญาณทั่วไปดวยพระสาวก   พระญาณ 
๖  ไมทั่วไปดวยพระสาวก. 
            [๒๙๓]  ชื่อวา  สพัพัญุตญาณ   เพราะอรรถวา   สภาพที่ 
ทนไดยากแหงทุกข     พระตถาคตทรงทราบแลวตลอดทั้งหมด      ที่มิได 
ทรงทราบไมมี     ชื่อวา   อนาวรณญาณ   เพราะอรรถวา   ในญาณน้ัน 
ไมมีเครื่องกั้น     สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข     พระตถาคตทรงเห็นแลว 
ทรงรูแจงแลว    ทรงทําใหแจงแลว      ทรงถกูตองแลวตลอดท้ังหมดดวย 
พระปญญา    ที่มิไดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี. . .   สภาพเปน 
เหตุเกิดแหงสมุทัย  สภาพเปนที่ดับแหงนิโรธ    สภาพเปนทางแหงมรรค 
สภาพปญญาอันแตกฉานดีในอรรถแหงอรรถปฏสิัมภิทา    สภาพปญญา 
อันแตกฉานดีในธรรมแหงธรรมปฏสิัมภิทา   สภาพปญญาอันแตกฉานดี 
ในนิรุตติแหงนิรุตติปฏิสัมภิทา     สภาพปญญาอันแตกฉานดีในปฏิภาณ  
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แหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา   พระตถาคตทรงทราบแลว   ทรงเห็นแลว  ทรง  
รูแจงแลว   ทรงทําใหแจงแลว    ทรงถูกตองแลวตลอดท้ังหมดดวยพระ- 
ปญญา   ที่มไิดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี...   ญาณในความย่ิง 
และหยอนแหงอินทรีย     ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอันนอน- 
เนื่องของสัตวทั้งหลาย    ญาณในยมกปาฏิหาริย    ญาณในมหากรุณา.  
สมาบัติ        พระตถาคตทรงทราบแลว     ทรงเห็นแลว    ทรงรูแจงแลว 
ทรงทําใหแจงแลว   ทรงถูกตองแลวตลอดท้ังหมดดวยพระปญญา     ที่ม ิ
ไดทรงถูกตองดวยพระปญญาไมมี...  ชื่อวา สัพพัญุตญาณ  เพราะ 
อรรถวา   อารมณที่ไดเห็น   ที่ไดฟง   ที่ไดทราบ   ที่ไดรูแจง   ที่ไดถึง 
ที่แสวงหา   ที่เที่ยวตามหาดวยใจ    แหงโลกพรอมทั้งเทวโลก   มารโลก 
พรหมโลก   แหงหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ.   พราหมณ   เทวดาและมนุษย 
พระตถาคตทรงทราบแลว    ทรงเห็นแลว    ทรงรูแจงแลว    ทรงทําให 
แจงแลว    ทรงถูกตองแลวตลอดท้ังหมดดวยพระปญญา    ที่มไิดทรงถูก 
ตองแลวดวยพระปญญาไมมี. 
            ชื่อวา   อนาวรณญาณ   เพราะอรรถวา  ไมมีเครื่องกั้นในญาณ 
นั้น. 
                    บทธรรมที่พระตถาคตไมทรงเห็นแลวไมมีใน 
            โลกนี้  อนึ่ง บทธรรมนอยหน่ึงท่ีควรรู    พระตถาคต 
            ไมทรงรูแลวไมม ี    พระตถาคตทรงทราบย่ิง    ซึ่ง  
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            ธรรมเปนเครื่องนําไปท้ังปวง   เพราะเหตุนั้น  พระ-   
            ตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ. 
                                       จบ   ญาณกถา  
 
                   ๗๒ - ๗๓.  อรรถกถาสัพพัญุตณาณนิทเทส 
            [๒๘๖ - ๒๙๓]  พึงทราบวินิจฉัยในสัพพัญุตญาณนิทเทส  ดัง  
ตอไปนี้ 
            พระสารีบุตรเถระถามวา      พระสัพพัญุตญาณของพระตถาคต 
เปนไฉน ?   แลวแสดงอนาวรณญาณ - ญาณไมมีสิ่งปดกั้น      กับดวย 
พระสัพพัญุตญาณน้ันน่ันแหละ     เพราะมีคติเสมอกันดวยอนาวรณ- 
ญาณนั้น.  
            จริงอยู   อนาวรณญาณมิไดมีตางหากจากธรรมดา.   เพราะญาณ 
นี้ญาณเดียวเทาน้ัน     ทานกลาวเปน  ๒  อยาง   ดจุประเภทแหงอาการ 
สัทธินทรียและสัทธาพละเปนตน.          พระสัพพัญุตญาณน่ันแหละ 
ทานกลาววา  อนาวรณะ   เพราะไมมีเครื่องปดกั้น  เพราะอันธรรมไร ๆ 
หรือบุคคลไมสามารถจะทําการปดกั้นได     เพราะธรรมท้ังปวงเนื่องดวย 
การคํานึง.    แตผูอ่ืนแมคํานึงก็รูไมได.    สวนอาจารยบางพวกกลาววา 
ชื่อวา   สัพพัญุตญาณ    เพราะเปนไปในอารมณทั้งปวง     ดจุมโน-  
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วิญญาณ.  สพัพัญุตญาณน้ันนั่นแหละ  เปนอนาวรณญาณ เพราะไม 
มีอะไรขัดขวางในอารมณทั้งหลาย     ดุจวชิราวุธของพระอินทร.     พระ- 
สัพพัญุตญาณปฏิเสธความเปนสัพพัญูตามลําดับ.       อนาวรณญาณ 
ปฏิเสธความเปนสัพพัญูคราวเดียว        พระผูมีพระภาคเจาอันบัณฑิต 
กลาววา  พระสัพพัญู   เพราะการไดพระสัพพัญุตญาณ    มใิชการได 
สัพพัญูตามลําดับ.   บณัฑิตกลาววา  พระสัพพัญู  เพราะการไดอนา-   
วรณญาณ     มิใชการไดสพัพัญูคราวเดียว.  
 
            บทวา  สพฺพ  ในบทน้ีวา  สพฺพ  สงฺขตมสงฺขต  อนวเสส 
ชานาติ - พระผูมีพระภาคเจาทรงรูสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวง  
ไมมีสวนเหลือ    เปนบทถือเอาความไมมีสวนเหลือของธรรมท้ังปวงโดย 
ชาติ. 
 
            บทวา   อนวเสส -  ไมมีสวนเหลือ      เปนบทถือเอาความไมมี 
สวนเหลือแหงธรรมอยางหนึ่ง  ๆ  ดวยสามารถอาการทั้งปวง. 
            บทวา  สงฺขตมสงฺขต    เปนบทแสดงประเภท ๒ อยาง.  เพราะ 
สังขตะเปนประเภทหนึ่ง.   อสังขตะเปนประเภทหนึ่ง.   ขันธบัญจกเปน 
สังขตะ   เพราะอาศัยปจจัยปรุงแตง.    นิพพานเปนอสังขตะ   เพราะไม 
ปรุงแตงอยางนั้น.  ยอมรูสังขตะไมมีสวนเหลือโดยอาการมีความไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตาเปนตน.   ยอมรูอสังขตะไมมีสวนเหลือโดยอาการ  
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มีสุญญตนิมติและอัปปณิหิตนิมิตเปนตน.   ชื่อวา  อนวเสส   เพราะไม 
มีสังขตะและอสังขตะเหลือ.       บญัญัติแมหลายประเภทยอมเขากับฝาย 
อสังขตะ   เพราะปจจัยมิไดปรุงแตง.   จริงอยู   พระสัพพัญุตญาณยอม 
รูบัญญัติแมทั้งปวงโดยประการไมนอย.    
            อีกอยางหน่ึง  บทวา สพฺพ   เปนบทถือเอาธรรมท้ังหมด. บทวา 
อนวเสส   เปนบทถือเอาไมมีอาศัย. 
            บทวา      ตตฺถ  อาวรณ  นตฺถิ  -  ไมมีเครื่องปดกั้นในญาณนั้น 
ความวา เครื่องปดกั้นพระสัพพัญุตญาณไมมี  เพราะไมมีเครื่องปดกั้น 
ของในสังขตะและอสังขตะอันไมมีสวนเหลือน้ัน.   เพราะฉะนั้น   พระ- 
สัพพัญุตญาณน้ันนั่นแหละ  จึงชื่อวา  อนาวรณญาณ. 
            บัดนี ้   พระสารีบตุรเถระ   เพ่ือจะแสดงโดยประเภทแหงอารมณ 
หลายอยางจึงกลาวบทมีอาทิวา   อตีต - ธรรมสวนอดีต. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา   อตีต   อนาคต   ปจฺจุปฺปนฺน - ทาน 
แสดงโดยประเภทของกาล. 
            บทมอีาทิวา   จกฺขฺุเจว   รูปาจ - ทานแสดงโดยประเภทแหง 
อารมณและวัตถุ. 
            บทวา  เอว  ต  สพฺพ -  รูธรรมท้ังหมดน้ันอยางนี้   เปนบท 
ถือเอาโดยไมมีสวนเหลือของจักษุและรูปเหลาน้ัน. ในบทที่เหลือก็อยาง 
นี้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 1162 

            บทวา ยาวตา  ตลอดทั้งหมด  เปนบทถือเอาโดยไมมีสวนเหลือ   
            บทมอีาทิวา   อนิจจฏ  -   มสีภาพไมเที่ยง   ทานแสดงโดยประ- 
เภทแหงสามัญลักษณะ.   
            บทวา  อนิจฺจฏ  คือ มีอาการไมเที่ยง.  ในบทเชนนี้ก็มีนัยนี้.   
            บทมอีาทิวา   รูปสฺส  ทานแสดงโดยประเภทแหงขันธ.  
            บทวา  จกฺขุสฺส  ฯลฯ   ชรามรณสฺส    พึงประกอบโดยนัย 
แหงไปยาลที่กลาวไวแลวในหนหลัง. 
            ในบทมีอาทิวา  อภิฺาย - ดวยอภิญญา  ไดแก  ญาณดังได 
กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
            บทวา  อภิฺฏ  คือ สภาพที่ควรรูยิ่ง. ในบทเชนนี้ก็มีนัยนี้. 
            บทมอีาทิวา   ขนธฺาน   ขนฺธฏ      รูสภาพที่เปนเองแหงขันธ 
พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลงัน่ันแหละ  
            บทมอีาทิวา  กุสเล   ธมฺเม - กศุลธรรมท้ังหลาย   คือ    เปน 
ประเภทดวยสามารถแหง   กุสลัตติกะ -  หมวด ๓ แหงกุศล. 
            บทมอีาทิวา    กามวจเร   ธมฺเม - กามาวจรธรรมเปนประเภท 
ดวยสามารถแหงธรรมเปนไปในภูมิ ๔.      แมในปาฐะเปนพหุวจนะวา 
สพฺเพ  ชานาติ    ยอมรูธรรมท้ังหลายท้ังปวงเปนปาฐะดี.   แตเพราะตก 
ไปในกระแสแหงเอกวจนะในคัมภีร  ทานจึงเขียนดวยเอกวจนะ.  
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            บทมอีาทิวา  ทุกฺขสฺส   เปนประเภทแหงอารมณแหงพุทธญาณ 
๑๔  อยาง.   
            บทมอีาทิวา  อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต   าณ - อินทริยปโรปริ- 
ยัตตญาณ    หากถามวา   เพราะเหตุไร   ทานจึงกลาวฌาน ๔   ไมกลาว  
พระสัพพัญุตญาณ.   ตอบวา  เพราะฌาน  ๔  ทีท่านกลาวเปนสัพพัญ- 
ุตญาณ.  เมื่อกลาวสัพพัญุตญาณโดยประเภทแหงอารมณ    ก็ไมควร  
กลาวถึงญาณน้ัน.   อน่ึง   พระสัพพัญุตญาณ   ยอมเปนวิสัยแหงพระ- 
สัพพัญุตญาณน่ันแหละ. 
            พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงภูมิแหงพระสัพพัญุตญาณ   โดย 
นัยดังกลาวแลวในกาจการามสูตร๑เปนตน   จึงกลาวบทมีอาทิวา  ยาวตา 
สเทวกสฺส  โลกสฺส -  แหงโลกพรอมทั้งเทวโลกตลอดทั้งหมด. 
            ในบทเหลาน้ัน   พึงทราบความดังตอไปนี้   โลกพรอมทั้งเทวดา 
ชื่อวา  สเทวกสฺส.    พรอมท้ังมาร  ชื่อวา  สมารกสสฺ.    พรอมท้ัง 
พรหม    ชื่อวา    สพฺรหมฺกสฺส.     พรอมท้ังสมณพราหมณ   ชื่อวา 
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา.    หมูสัตวพรอมดวยเทวดาและมนุษย    ชื่อวา 
สเทวมนุสฺสาย. 
            บทวา   ปชา  นี้เปนคํากลาวโดยปริยายของสัตวโลก  เพราะเปน 
ผูเกิดแลว. 
๑. องฺ จตุกฺก. ๒๑/๒๔.  
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          ในบทน้ันพึงทราบ  การถือเอาถามวจรเทพ  ๕  ดวยคําวา พรอม 
ทั้งเทวโลก.   ถือเอากามาวจรเทพท่ี ๖ ดวยคําวา  พรอมท้ังมารโลก.  ถือ 
เอา พวกพรหมมีพรหมกายิกาเปนตน  ดวยคําวา   พรอมท้ังพรหมโลก. 
ถือเอาสมณพราหมณผูเปนขาศึกศัตรูของศาสนา         และถือเอาสมณ-   
พราหมณ  ผูสงบ  ผูลอยบาปแลว  ดวยคําวา   พรอมท้ังสมณพราหมณ. 
ถือเอาสัตวโลก   ดวยคําวา   ปชา.    ถือเอาสมมติเทพและมนุษยที่เหลือ 
ดวยคําวา   พรอมท้ังเทวดาและมนุษย.   
           ในนทิเทสน้ี    พึงทราบวา    ทานถือเอาโอกาสโลกดวย  ๓  บท. 
สัตวโลกดวยสามารถหมูสัตวดวย ๒ บท.  พึงทราบนัยอ่ืนตอไป.  ถือเอา 
อรูปาวจรโลก   ดวย  สเทวก  ศัพท.   ถือเอาฉกามาวจรเทวโลก    ดวย 
สมารก  ศัพท.    ถือเอารูปาวจรพรหมโลก    ดวย  สพฺรหฺมก  ศัพท. 
ถือเอามนุษยโลก  หรือสัตวโลกท่ีเหลอืพรอมดวยบริษัท ๔   หรือสมมติ- 
เทพ  ดวย  สสฺสมณพฺราหฺมณ ศัพทเปนตน. 
          อีกอยางหน่ึง  ในนทิเทสน้ี    ทานยังความเปน  คือ  ความรู   ม ี
อารมณที่ไดเห็นแหงสัตวโลกทั้งหมดใหสําเร็จ  โดยกําหนดอยางอุกฤษฏ 
ดวยคําวา  สเทวกะ.  แตนัน้พระสารีบุตรเถระ   เมื่อจะกําจัดความสงสัย 
ของชนท้ังหลายที่จะพึงมีปญหาวา      มารมีอานุภาพมาก      เปนใหญ 
ในฉกามาวจรเทพ    เปนผูมีอํานาจ.     ยอมรูอารมณที่เห็นแลวเปนตน 
ขอมารน้ันหรือ   จึงกลาววา  สมารกสฺส - พรอมท้ังมารโลก.   พระ-  
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สารีบุตรเถระ      เมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนทั้งหลายท่ีจะพึงมีความ 
สงสัยวา     พรหมมีอานุภาพมาก    ยอมแผแสงสวางในหนึ่งพันจักรวาล 
ดวย ๑ องคุลี.   ยอมแผแสงวางในหมื่นจักรวาล   ดวย ๒ องคุลี  ฯลฯ 
๑๐  องคุลี   และยอมเสวยสุขในฌานสมาบัติอยางเยี่ยม.  ยอมรูอารมณที่ 
ไดเห็นเปนตน  ของพรหมน้ันหรือ  จึงกลาววา สพฺรหฺมกสฺส - พรอม  
ทั้งพรหมโลก.    
 
           แตนั้นพระสารีบุตรเถระ เมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนทั้งหลาย 
ที่จะพึงมีปญหาวา     สมณพราหมณเปนอันมากเปนศัตรูของศาสนา   จะ 
รูอารมณที่เห็นเปนตน     ของสมณพราหมณเหลานั้นหรือ   จึงกลาววา 
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย     หมูสตัวพรอมดวยสมณพราหมณ.  
พระสารีบุตรเถระครั้นประกาศความเปน   คือ   การรูอารมณที่เห็นแลว 
เปนตน    อยางอุกฤษฏอยางนี้     แลวจึงประกาศความเปน   คือ   การรู 
อารมณที่เห็นแลวเปนตน   ของสัตวโลกที่เหลือดวยกําหนดอยางอุกฤษฏ 
อาศัยสมมติเทพและมนุษยที่เหลือ.   นีเ้ปนลําดับอนุสนธิในนิทเทสน้ี. 
 
            สวนพระโบราณาจารยกลาววา  บทวา   สเทวกสฺส  คือ  โลก 
ที่เหลือพรอมดวยเทวโลก.  บทวา  สมารกสฺส   คือ  โลกท่ีเหลอืพรอม 
ดวยมารโลก.   บทวา  สพฺรหฺมกสฺส  คือ  โลกท่ีเหลือพรอมดวยพรหม- 
โลก.  
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            เพ่ือเพ่ิมสัตวทั้งหลายผูเกิดในภพ ๓  แมทัง้หมดอยางนี้เขาใน  ๓ 
บทดวยอาการ  ๓    แลวถอืเอาโดยอาการ  ๒  อีก   พระสารีบุตรเถระจึง 
กลาววา  สสฺสมณพฺราหมฺณิยา  ปชาย   สเทวมนุสฺสาย    แหงหมู 
สัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย.   เปนอันทานถือเอาไตร-   
ธาตุนั่นแหละโดยอาการน้ัน ๆ ดวยบท ๕ บท ดวยประการฉะน้ี.  
            บทวา   ทิฏ  - อารมณที่เห็นแลว  ไดแก   รูปายตนะ. 
            บทวา  สุต  -  อารมณที่ไดฟงแลว   ไดแก   สัททายตนะ. 
            บทวา  มุต -   อารมณที่ทราบแลว ไดแก คันธายตนะ  รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ   เพราะถึงแลวจึงถือเอาได. 
            บทวา   วิฺาต  - อารมณที่ไดรูแลว  ไดแก     ธรรมารมณมี 
สุขทุกขเปนตน. 
            บทวา   ปตฺต -  อารมณที่ไดถึงแลว   ไดแก    อารมณที่ถึงแลว 
เพราะแสวงหาก็ตาม   ไมแสวงหาก็ตาม. 
            บทวา   ปริเยสิต  - อารมณที่แสวงหาแลว   ไดแก   อารมณที่ 
แสวงหาแลว    ถึงก็ตาม   ไมถึงก็ตาม. 
            บทวา   อนุวิจริต   มนสา   คือ   อารมณที่เที่ยวตามหาดวยใจ. 
พระสารีบุตรเถระแสดงบทน้ีดวยบทน้ีวา    สพฺพ  ชานาติ - รูอารมณ 
ทั้งปวง.  
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            รูปารมณใดมีอาทิวา   นีล   ปต๑ - เขียวเหลือง   มาสูคลองใน   
จักษุทวารของโลกพรอมท้ังเทวโลกน้ีในโลกธาตุ    อันหาประมาณมิได 
พระสัพพุตญาณของพระตถาคตยอมรูรูปารมณทัง้ปวงน้ันวา   สัตวนี้เห็น 
รูปารมณชื่อน้ีในขณะนี้แลวเปนผูดีใจ  เสียใจ  หรอืเปนกลาง   เกิดแลว 
ดังน้ี.  
            สัททารมณมีอาทิวา  เภริสทฺโท  มุทิงฺคสทฺโท๒ -  เสียงกลอง 
เสียงตะโพน   มาสูคลองในโสตทวาร,   คันธารมณมีอาทิวา   มูลคนฺโธ  
ตจคนฺโธ๓- กลิ่นที่ราก  กลิ่นที่เปลือก   มาสูคลองในฆานทวาร,  รสา- 
รมณมีอาทิวา   มูลรโส   ขนฺธรโส๔- รสท่ีราก   รสท่ีลําตน    มาสูคลอง 
ในชิวหาทวาร,    โผฏฐัพพารมณมี ๓ ประเภท  คือ  ปฐวีธาตุ   เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ  มีอาทิวา     กกขฺฬ  มุทุก๕-  แข็งออน  มาสูคลองในกายทวาร  
ของโลกพรอมท้ังเทวโลกน้ีโนโลกธาตุ    หาประมาณมิได.      พระสัพ- 
พัญุตญาณของพระตถาคตก็ยอมรูอารมณนั้นทั้งหมดวา   สัตวนี้ถูกตอง 
โผฏฐัพพารมณชื่อนี้ในขณะนี้แลวดีใจ    เสียใจ    หรือเปนกลาง    ดังน้ี 
เหมือนกัน. 
            อน่ึง   ธรรมารมณใดมีประเภทเปนสุขและทุกขเปนตน      มาสู 
คลองในมโนทวารของโลกพรอมท้ังเทวโลกน้ี    ในโลกธาตุ   หาประมาณ 
๑. อภิ. ส. ๓๔/๕๒๑.         ๒. อภิ. ส. ๓๔/๕๒๒.        ๓. อภิ. ส. ๓๔/๕๒๓. 
๔. อภิ. ส. ๓๔/๕๒๔.         ๕. อภิ. ส. ๓๔/๕๔๐.  
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มิได.    พระสัพพัญุตญาณของพระตถาคตยอมรูธรรมารมณนั้นทั้งหมด 
วาสัตวนี้รูธรรมารมณ   ชือ่น้ีในขณะนี้แลวดีใจ  เสยีใจ   หรือเปนกลาง 
ดังน้ี.  
 
            อน่ึง  มหาชนน้ีแมแสวงหาแลวมิไดบรรลุก็มี.  แมแสวงหาแลว   
บรรลกุ็มี.     แมไมแสวงหาแลวไมบรรลกุ็มี.    แมไมแสวงหาแลวบรรล ุ
ก็มี  ชื่อวาการไมบรรลุทั้งหมดมิไดมีดวยสัพพัญุตญาณแกพระตถาคต. 
            พระสารีบุตรเถระกลาวคาถามีอาทิวา   น   ตสฺส    เพ่ือใหความ 
เปนพระสัพพัญุตญาณสําเร็จโดยปริยายอ่ืนอีก. 
 
            ในบทเหลาน้ันบทวา   น  ตสฺส   อทฺทิฏมิธตฺถิ   กิจฺิ- 
บทธรรมไร  ๆ   ที่พระตถาคตไมทรงเห็นแลวไมมีในโลกน้ี    ความวา  บท 
ธรรมไร ๆ    แมเพียงเล็กนอย    ที่พระตถาคตนั้นมิไดทรงเห็นแลวดวย 
ปญญาจักษุมิไดมีในโลกอันเปนไตรธาตุนี้    หรือในปจจุบันกาลน้ี. 
            บทวา  อตฺถิ  นี้เปนบทอาขยาต   เปนไปในปจจุบันกาล.  ดวย 
บทนี้    พระสารีบุตรเถระแสดงความท่ีพระตถาคตทรงรูธรรมท้ังปวงใน 
ปจจุบันกาล  อนึ่ง  ในบทน้ี  ทานใช ธ อักษร   เพ่ือสะดวกในการประ- 
พันธคาถา. 
            บทวา  อโถ  ในบทน้ีวา  อโถ  อวิฺาต  เปนนิบาต  บอก 
เนื้อความตาง ๆ.  
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            บทวา  อวิฺาต   คือ  ธรรมไร ๆ  ที่พระตถาคตไมทรงรูแลว 
ในอดีตกาล.     ตกปาฐะวา  นาโหสิ  ไป.    ในการถือเอา อตฺถิ  ศัพท 
เปนอัพยยศัพท  แมตกปาฐะไปก็ใชได.  ดวยบทน้ี   พระสารีบุตรเถระ 
แสดงความท่ีพระตถาคตทรงรูธรรมท้ังปวง   อันเปนอดีตกาล.    
            บทวา  อชานิตพฺพ - ธรรมท่ีไมควรรู   คือ  ธรรมที่ไมควรรู 
อันเปนอนาคตกาล  จักไมมี  หรือไมมี.   ดวยบทน้ี   พระสารีบุตรเถระ 
แสดงความท่ีพระตถาคตทรงรูธรรมท้ังปวงอันเปนอนาคตกาล. อ  อักษร 
ในบทนี้เปนเพียงกิริยาวิเสสนะ  ของ  ชานนะ  คือ   ความรู. 
            พึงทราบความในบทน้ีวา   สพฺพ   อภิฺาสิ   ยทตฺถิ  เนยฺย 
- พระตถาคตทรงทราบยิ่ง   ธรรมเปนเครื่องนําไปท้ังปวง    ดังตอไปนี้. 
พระตถาคตทรงทราบยิ่ง   คือ   ทรงรู    ทรงแทงตลอดธรรมท้ังปวงเปน 
เครื่องนําไป   คือ   ความรูใน ๓ กาล   หรือพนจากกาล   ดวยพระสัพ- 
พุตญาณอันยิ่ง. 
            การถอื  ๓  กาลและพนจากกาล   ดวย อตฺถิ  ศัพท     ในบทน้ี. 
พึงทราบวา  อตฺถิ  เปนอัพยยศัพท. 
            บทวา   ตถาคโต   เตน  สมนฺตจกฺขุ  - ดวยเหตุนั้นพระตถาคต 
จึงเปนพระสมันจักษุ   ความวา   ชื่อวา   สมันตจักษุ    เพราะมีญาณ 
จักษุเปนไปแลวโดยรอบ   คือ   โดยประการท้ังปวง   เพราะไมมีที่ติดขัด 
โดยกาลและโดยโอกาส.     ดวยเหตุตามท่ีกลาวแลวน้ัน    พระตถาคตจึง 
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เปนพระสมันตจักษุ.  ทานอธิบายวา  เปนพระสัพพัญู.   ดวยบุคลา- 
ธิฏฐานเทศนาแหงคาถานี้ จึงสําเร็จเปนพระสัพพัญุตญาณ.   
 
            พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงพระสัพพัญุตญาณ      โดย  
วิสัยแหงพระพุทธญาณ  จึงกลาวบทมีอาทิวา สนนฺตจกฺขูติ   เกนฏเน 
สมนฺตจกฺขุ    บทวา  สมนตฺจกฺขุ    ความวา   ชื่อวา  สมันตจักษ ุ
เพราะอรรถวากระไร ?   ความแหงคาถา   ในบทนัน้วา   ชื่อวา  สมันต- 
จักษุ    ในบทท่ีทานกลาววา    สมนฺตจกฺขุ     เพราะอรรถวากระไร ? 
พระสารีบุตรเถระกลาวอรรถแหงบทน้ันดวยบทมีอาทิวา   ยาวตา   ทุก-ฺ 
ขสฺส  ทุกฺขฏโ  ชื่อวาสัพพัญุตญาณ  เพราะอรรถวา   มีสภาพทน 
ไดยากแหงทุกข. จริงอยู   สมันตจักษุ คือ พระสัพพัญุตญาณ. สมดังที่  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสไววา  พระสัพพัญุตญาณ  เรียกวาสมันจักษุ. 
เมื่อกลาวถึงอรรถแหงพระสัพพญัุตญาณน้ัน      เปนอันกลาวถึงอรรถ 
แหงสมันตจักษุนั้นเอง.   ญาณของพระพุทธเจาน่ันแหละ   ชื่อวา พุทธ- 
ญาณ. 
 
          แมบทมีอาทิวา  ทุกฺเข   าณ   -  ญาณในทุกข   ก็ยอมเปนไป 
แดพระมีพระผูมีพระภาคเจาโดยอาการท้ังปวง,   เปนไปแกสาวกนอกน้ี 
เพียงเอกเทสเทานั้น.     อนึ่ง   บทวา   สาวกสาธารณานิ  - ทั่วไปแก 
พระสาวก   ทานกลาวหมายถึงความมีอยูแมโดยเอกเทสคือบางสวน.  
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            บทวา  สพฺโพ  าโต  คือ  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบท้ังหมด   
ดวยพระญาณ.  พระสารีบุตรเถระทําใหแจงโดยปฏิเสธอรรถทีท่านกลาว 
วา  อฺ ฺาโต  ทุกขฺฏโ  นตฺถิ - สภาพแหงทุกขที่พระผูมีพระภาค- 
เจามิไดทรงทราบไมมี.  
            บทวา  สพฺโพ  ทฏิโ - ทรงเห็นแลวท้ังหมด  คือ  มใิชเพรียง 
ทรงรูอยางเดียวเทาน้ัน   ที่แททรงทําดุจรูดวยจักษุอีกดวย. 
            บทวา  สพฺโพ  วิทโิต - ทรงรูแจงท้ังหมด  คือ  มิใชเพียงทรง 
เห็นอยางเดียวเทาน้ัน  ที่แททรงทําใหปรากฏอีกดวย. 
            บทวา  สพฺโพ  สจฉฺิกโต - ทรงทําใหแจงแลวท้ังหมด  คือ  ม ิ
ใชเพียงทรงรูแจงอยางเดียวเทาน้ัน  ที่แททรงทําใหประจักษดวยการ 
ไดพระญาณในญาณนั้นอีกดวย. 
            บทวา  สพฺโพ  ผสฺสิโต  -  ทรงถูกตองแลวทั้งหมด  คือ  มิได 
ทรงทําใหแจงอยางเดียวเทาน้ัน  ที่แททรงถูกตองดวยอํานาจทรงประพฤติ 
ตามชอบใจบอย ๆ. 
            อีกอยางหน่ึง  บทวา  าโต คือ  ทรงรูดวยลักษณะของสภาว- 
ธรรม. 
            บทวา  ทิฏโ - ทรงเห็นดวยสามัญลักษณะ. บทวา  วิทิโต 
- ทรงรูแจงดวยรส.  บทวา  สจฺฉิกโต - ทรงทําใหแจงดวยอาการ 
ปรากฏ.  บทวา  ผสฺสิโต  -  ทรงถกูตองดวยเหตุใกล.  
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            อีกอยางหน่ึง  บทวา  าโต - ทรงรูดวยความเกิดข้ึนแหงญาณ. 
            บทวา   ทิฏโ -  ทรงเห็นดวยความเกิดข้ึนแหงจักษุ. 
            บทวา   วิทิโต  -  ทรงรูแจงดวยความเกิดข้ึนแหงปญญา. 
            บทวา   สจฺฉิกโต  -  ทรงทําใหแจงดวยความเกิดข้ึนแหงวิชชา.   
            บทวา   ผสฺสิโต -  ทรงถูกตองดวยความเกิดข้ึนแหงแสงสวาง. 
            พึงทราบความพิสดารโดยนัยมีอาทิวา     สภาพที่ทนไดยากแหง  
ทุกข.   ทรงเห็นทั้งหมด.   สภาพที่ทนไดยากมิไดทรงเห็นไมมี  และโดย 
นัยมีอาทิวา   ที่เที่ยวตามหาดวยใจแหงโลกพรอมทั้งเทวโลก  ฯลฯ ทรง 
ทราบแลวท้ังหมดท่ีไมทรงทราบไมมี.    ทานกลาวคาถาอีกดวยสรุปคาถา 
ที่กลาวไวครั้งแรก    เมื่อสรุปคาถานั้นแลวเปนอันสรุปญาณดวย. 
                           จม  อรรถกาสัพพัญุตญาณนิทเทส 
                                       อรรถกถาญาณกถา  
            อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค  ชือ่วา  สัทธัมมปกาสินี  จบ 


