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พระสุตตันตปฎก

ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
เลมที่ ๗ ภาคที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

มหาวรรค ทิฏฐิกถา
วาดวยทิฏฐิ
[๒๙๔] ที่ตั้งแหงทิฏฐิเทาไร ความกลุมรุมแหงทิฏฐิเทาไร ทิฏฐิเทาไร ความถือผิดแหงทิฏฐิเทาไร ความถอนที่ตั้งแหงทิฏฐิเปนไฉน ทิฏฐิ
คือความลูบคลําดวยความถือผิดเทาไร ?
ถามวา ที่ตั้งแหงทิฏฐิเทาไร ตอบวา ที่ตั้งแหงทิฏฐิ ๘ ถามวา
ความกลุมรุมแหงทิฏฐิเทาไร ตอบวา ความกลุมรุมแหงทิฏฐิ ๑๘ ถามวา
ทิฏฐิเทาไร ตอบวา ทิฏฐิ ๑๖ ถามวา ความถือผิดแหงทิฏฐิเทาไร ตอบวา
ความถือผิดแหงทิฏฐิ ๑๓๐ ถามวา ความถอนที่ตั้งแหงทิฏฐิเปนไฉน ตอบวา
โสดาปตติมรรคเปนเครื่องถอนที่ตั้งแหงทิฏฐิ.
[๒๙๕] คําวา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดเทาไร ?
ตอบวา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปวา นั่นของเรา เราเปน
นั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา
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ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วา
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวย
ความถือผิดซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณวา นั่นของเรา
เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
[๒๙๖] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ซึ่งจักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณวา
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลบคลําดวย
ความถือผิดซึ่งจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
มโนสัมผัส วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ
ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งจักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา วา นัน่ ของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตนของเรา.
[๒๙๗] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปสัญญา
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา วา นัน่
ของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวย
ความถือผิดซึ่งรูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา
โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรมสัญเจตนา วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา วา นัน่ ของเรา เรา
เปนนั่น นัน่ เปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่ง
รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก วา นั่นของเรา
เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่ง
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รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร วา
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
[๒๙๘] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งปฐวีกสิณ
อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ
อากาสกสิณ วิญญาณกสิณ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
[๒๙๙] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งผม ขน เล็บ
ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังพืด
ไต ฯลฯ น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร สมองศีรษะ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา.
[๓๐๐] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งจักขายตนะ
รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ
รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธรรมายตนะ จักขุธาตุ
รูปธาตุ จักขุวิญญาธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วา
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
[๓๐๑] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งจักขุนทรีย
โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา.
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[๓๐๒] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งกามธาตุ รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ
เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน เมตตาเจโตวิมุตติ กรุณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเปกขาเจโตวิมุตติ อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา.
[๓๐๓] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งอวิชชา สังขาร
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ
ชราและมรณะ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิ คือ
ความลูบคลําดวยความถือผิดอยางนี้.
[๓๐๔] ที่ตั้งแหงทิฏฐิ ๘ เปนไฉน ? แมขันธทั้งหลายก็เปนที่ตั้ง
แหงทิฏฐิ แมอวิชชา ผัสสะ สัญญา วิตก อโยนิโสมนสิการ มิตรชัว่
เสียงแตที่อื่น ทุกอยางเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ.
ขันธทั้งหลายเปนเหตุ เปนปจจัย ชื่อวาเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ เพราะ
อรรถวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น แมขันธทั้งหลายก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิอยางนี้ ...
อวิชชา... ผัสสะ... สัญญา... วิตก... อโยนิโสมนสิการ... มิตรชั่ว... เสียง
แตที่อื่น ก็เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ เพราะอรรถวาเปนที่อาศัย
ตั้งขึ้น แมเสียงแตที่อื่นก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิอยางนี้ ที่ตั้งแหงทิฏฐิ ๘ เหลานี้.
[๓๐๕] ความกลุมรุมแหงทิฏฐิ ๑๘ เปนไฉน ? ทิฏฐิ คือ ทิฏฐิคตะ
ทิฏฐิรกชัฏ ทิฏฐิกันดาร ทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม ทิฏฐิวิบัติ ทิฏฐิเปนสังโยชน
ทิฏฐิเปนลูกศร ทิฏฐิเปนความคับแคบ ทิฏฐิเปนเครื่องกังวล ทิฏฐิเปนเครื่อง
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ผูกพัน ทิฏฐิเปนเหว ทิฏฐิเปนอนุสัย ทิฏฐิเปนเหตุใหเดือดรอน ทิฏฐิเปน
เหตุใหเรารอน ทิฏฐิเปนเครื่องรอยรัด ทิฏฐิเปนเครื่องยึดมั่น ทิฏฐิเปนเหตุ
ใหถือผิด ทิฏฐิเปนเหตุใหลูบคลํา ความกลุมรุมแหงทิฏฐิ ๑๘ เหลานี้.
[๓๐๖] ทิฏฐิ ๑๖ เปนไฉน ? คือ อัสสาททิฏฐิ ๑ อัตตานุทิฏฐิ ๑
มิจฉาทิฏฐิ ๑ สักกายทิฏฐิ ๑ สัสสตทิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ๑ อุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ๑ อันตคาทิกทิฏฐิ ๑ ปุพพันตานุทิฏฐิ ๑ อปรันตานุทิฏฐิ ๑ สังโยชนิกาทิฏฐิ ๑ ทิฏฐิอันผูกพันดวยมานะวาเปนเรา ๑ ทิฏฐิ
อันผูกพันดวยมานะวาของเรา ๑ ทิฏฐิอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ ๑ ทิฏฐิอนั
สัมปยุตดวยโลกวาทะ ๑ ภวทิฏฐิ ๑ วิภวทิฏฐิ ๑ ทิฏฐิ ๑๖ เหลานี้.
[๓๐๗] อัสสาททิฏฐิ มีความถือผิดดวยอาการเทาไร อัตตานุทิฏฐิ...
มิจฉาทิฏฐิ... สักกายทิฏฐิ... สัสสตทิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ... อุจเฉททิฏฐิ
อันมีสักกายะเปนวัตถุ... อันตคาหิกทิฏฐิ... ปุพพันตานุทิฏฐิ... อปรันตานุ
ทิฏฐิ... สังโยชนิกาทิฏฐิ... ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเรา... ทิฏฐิอันกางกั้น
ดวยมานะวาของเรา... ทิฏฐิอันสัมปยุตดวยโลกวาทะ... ภวทิฏฐิ... วิภวทิฏฐิ
มีความถือผิดดวยอาการเทาไร ?
[๓๐๘] อัสสาททิฏฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ อัตตานุทิฏฐิ...
๒๐ มิจฉาทิฏฐิ... ๑๐ สักกายทิฏฐิ... ๒๐ สัสสตทิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ...
๑๕ อุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ... ๕ อันตคาหิกทิฏฐิ... ๕๐ ปุพพันตานุทิฏฐิ... ๑๘ อปรันตานุทิฏฐิ... ๔๔ สังโยชนิกาทิฏฐิ... ๑๘ ทิฏฐิอัน
กางกั้นดวยมานะวาเรา... ๑๘ ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเรา... ๑๘ ทิฏฐิ
อันปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะ... ๒๐ ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยโลกวาทะ... ๘ ภวทิฏฐิ
... ๑๙ วิภวทิฏฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๙.
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[๓๐๙] อัสสาททิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนไฉน ? ทิฏฐิ
คือ ความลูบคลําดวยถือความผิดวา สุขโสมนัสอาศัยรูปใดเกิดขึ้น นี้เปน
อัสสาทะ (ความยินดี) แหงรูป ทิฏฐิไมใชอัสสาทะ อัสสาทะมิใชทิฏฐิ ทิฏฐิ
เปนอยางหนึ่ง อัสสาทะเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและอัสสาทะ นี้ทานกลาววา
อัสสาททิฏฐิ อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนทิฏฐิวิบัติ บุคคลผูประกอบดวย
ทิฏฐิวิบัตินั้น เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ บุคคลผูมีทิฏฐิวิบัติ ไมควรเสพ ไมควรคบ
ไมควรนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิลามก ทิฏฐิใด
ราคะใด ราคะไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชราคะ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง ราคะเปน
อยางหนึ่ง ทิฏฐิและราคะ นี้ทานกลาววา ทิฏฐิราคะ บุคคลผูประกอบดวย
ทิฏฐินั้นและราคะนั้น เปนผูยินดีในทิฏฐิราคะ ทานที่ใหในบุคคลผูยินดีใน
ทิฏฐิราคะ เปนทานไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ขอนัน้ เพราะเหตุไร
เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิลามก อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ บุรษุ บุคคลผูประกอบ
ดวยมิจฉาทิฏฐิ มีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉาน อนึ่ง บุรษุ
บุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ สมาทาน กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
ใหบริบูรณตามที่ทิฏฐิ ธรรมทั้งปวง คือ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ
และสังขารเหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา
พอใจ เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
บุคคลนั้นมีทิฏฐิลามก เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืชน้ําเตาขม
ทีเขาฝงลงในแผนดินเปยก อาศัยรสแผนดินและรสน้ํา พืชทั้งปวงนั้นยอม
เปนไปเพื่อความเปนของมีรสขม รสปรา ไมเปนสาระ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะสะเดาเปนตนนั้นมีพืชเลว ฉันใด บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมาทานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ใหบริบรู ณ
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ตามทิฏฐิ ธรรมทั้งปวงคือเจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขาร
เหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เพื่อ
มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้น
มีทิฏฐิลามก อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ทิฏฐิ คือ ทิฏฐิคตะ ทิฏฐิรกชัฏ ฯลฯ
ทิฏฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา.
[๓๑๐] ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา สุขโสมนัส
อาศัยเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ จักษุสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส จักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนาใดเกิดขึ้น นี้เปนอัสสาทะแหงมโนสัมผัสสชาเวทนา
ทิฏฐิไมใชอัสสาทะ อัสสาทะไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา
ความเกี่ยวของแหงจิตอันทิฏฐิกลุมรุม เปนมิจฉาทิฏฐิซึ่งจัดเปนอัสสาททิฏฐิ
ดวยอาการ ๑๘ นี.้
[๓๑๑] สังโยชนและทิฏฐิมีอยู สังโยชนแตมิใชทิฏฐิมีอยู สังโยชน
และทิฏฐิเปนไฉน ? ความลูบคลําดวยสักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิและสีลัพพต
ปรามาส เหลานี้เปนสังโยชนและทิฏฐิ สังโยชนแตไมใชทิฏฐิเปนไฉน
กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน มานสังโยชน วิจิกิจฉาสังโยชน ภวราคสังโยชน
อิสสาสังโยชน มัจฉริยสังโยชน อนุสัยสังโยชน อวิชชาสังโยชน เหลานี้เปน
สังโยชนแตมิใชทิฏฐิ อัสสาททิฏฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เหลานี้.
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[๓๑๒] อัตตานุทิฏฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของ
พระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ
ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็น
รูปโดยความเปนตนบาง เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนใน
รูปบาง ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตนเอง
เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เห็นตนในวิญญาณบาง.
[๓๑๓] ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนตน คือ ยอม
เห็นปฐวีกสิณและตนไมเปนสองวา ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด
ปฐวีกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีป น้ํามันกําลังลุกโพลงอยู บุคคล
เห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น
แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นปฐวีกสิณและ
ตนไมเปนสองวา ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด ปฐวีกสิณก็อันนั้น
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ
ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีรูป
เปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนทิฏฐิวิบัติ บุรุษบุคคลผูประกอบ
ดวยอัตตานุทิฏฐิ ยอมมีคติเปนสอง ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฏฐิ.
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นอาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ
นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็น
โอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด
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โอทาตกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันกําลังลุกโพลงอยู บุคคล
เห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น
แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสอง ทิฏฐิ คือ ความ
ลูบคลําดวยความถือผิด ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง
วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานั้นเปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ
บุคคลยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางนี้.
[๓๑๔] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน
ของเรานี้นั้นมีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวา ยอมเห็นตนวามีรูป เปรียบเหมือน
ตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี่ตนไม นี่เงา ตนไมเปน
อยางหนึ่ง เงาเปนอยางหนึ่ง แตตน ไมนี้นั้นแลมีเงาดวยเงานี้ ดังนี้ ชือ่ วา
ยอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน
ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเห็น
อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นั้นมีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นตนวามีรูป ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฏฐิไมใช
วัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุ
นี้เปนอัตตานุทิฏฐิ มีรูปเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางนี้.
[๓๑๕] ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางไร ?
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลใน
ตัวตนนี้ มีรูปเชนนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นรูปในตน เปรียบเหมือนดอกไม
มีกลิ่นหอม บุรุษพึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไม
อยางหนึ่ง กลิ่นหอมอยางหนึ่ง แตกลิ่นหอมนี้นั้นแลมีอยูในดอกไมนี้ ดังนี้
ชื่อวา ยอมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุรษุ บางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้
เหมือนกัน ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน
เขายอมมีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้มีรูป
เชนนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นรูปในตน ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด
ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ฯลฯ นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๓
อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถชุ น
ยอมเห็นรูปในตนอยางนี้.
[๓๑๖] ปุถุชนยอมเห็นตนในรูปอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน
ของเรานี้นั้นมีอยูในรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในรูป เปรียบเหมือนแกวมณี
ที่ใสไวในขวด บุรุษพึงพูดถึงแกวมณีนั้นอยางนี้วา นี้แกวมณี นี้ขวด แกวมณี
เปนอยางหนึ่ง ขวดเปนอยางหนึ่ง แตแกวมณีนี้นั้นแลมีอยูในขวดนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ฉ็ ันนั้นเหมือนกัน
ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเห็น
อยางนี้วา นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในรูปนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นในรูป ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฏฐิไมใช
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วัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุ
นี้เปนอัตตานุทิฏฐิ มีรูปเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางนี้.
[๓๑๗] ปุถุชนยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตนอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเวทนา... มโนสัมผัสสชาเวทนา โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาและตนไม
เปนสองวา มโนสัมผัสสชาเวทนาอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็น
เปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น แสงสวาง
อันใด เปลวไฟก็อันนั้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนา โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชา
เวทนาและตนไมเปนสองวา มโนสัมผัสสชาเวทนาอันใดเราก็อันนั้น เราอันใด
มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้น ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฏฐิ
ไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ
วัตถุ นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็นเวทนา โดยความเปนตน
อยางนี้.
[๓๑๘] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีเวทนาอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน
ของเรานี้นั้นแลมีเวทนาดวยเวทนานี้ ดังนี้ชื่อวาเห็นตนวามีเวทนา เปรียบ
เหมือนตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม นี้เงา ตนไม
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เปนอยางหนึ่ง เงาเปนอยางหนึ่ง แตวาตนไมนี้นั้นแลมีเงาดวยเงานี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นตนไมมีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน เขามีความเห็น
อยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นั้นแลมีเวทนาดวยเวทนานี้
ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีเวทนา ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด
ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง
ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีเวทนา
อยางนี้.
[๓๑๙] ปุถุชนยอมเห็นเวทนาในตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็และใน
ตัวตนนี้มีเวทนานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นเวทนาในตน เปรียบเหมือนดอกไม
มีกลิ่นหอม บุรุษพึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไม
เปนอยางหนึ่ง กลิ่นหอมเปนอยางหนึ่ง แตกลิ่นหอมมีอยูในดอกไมนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน เขามี
ความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็เเลในตัวตนนี้มีเวทนา ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นเวทนาในตน ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฏฐิไมใช
วัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ฯลฯ นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็น
เวทนาในตนอยางนี้.
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[๓๒๐] ปุถุชนยอมเห็นตนในเวทนาอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน
ของเรานี้นั้นแลมีอยูในเวทนานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในเวทนา เปรียบ
เหมือน ฯลฯ ชื่อวายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน...ชื่อวา ยอมเห็นตนในเวทนา ทิฏฐิ คือความลูบคลํา
ดวยความถือผิด ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทฏิ ฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุ
เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็น
ตนในเวทนาอยางนี้.
[๓๒๑] ปุถุชนยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาสัญญา. . .มโนสัมผัสสชาสัญญา โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและตนไม
เปนสองวา มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู บุคคลยอม
เห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง . . . ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและตนไมเปนสองวา มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น ทิฏฐิ คือ
ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทฏิ ฐิ ทิฏฐิเปนอยาง
หนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง นี้เปนอัตตานุทิฏฐิ มีสญ
ั ญาเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็น
สัญญาโดยความเปนตนอยางนี้.
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[๓๒๒] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสัญญาอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดย
ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน
ของเรานี้นั้นแลมีสัญญาดวยสัญญานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีสัญญาเปรียบ
เหมือนตนไมมีเงา...ชื่อวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนใน
โลกนี้กฉ็ ันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความ
เปนตน...นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสัญญาเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ
ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสัญญาอยางนี้.
[๓๒๓] ปุถุชนยอมเห็นสัญญาในตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดย
ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้
มีสัญญานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นสัญญาในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่นหอม...
ชื่อวายอมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้
เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน...
นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสัญญาเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ
เหลานั้นเปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถชุ นยอมเห็นสัญญาในตนอยางนี้.
[๓๒๔] บุคคลยอมเห็นตนในสัญญาอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดย
ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้เปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน
ของเรานี้นั้นแลมีอยูในสัญญานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในสัญญา เปรียบ
เหมือนแกวมณีที่เขาใสไวในขวด... ชือ่ วายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนีก้ ฉ็ ันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา
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โดยความเปนตน... นี้เปนอัตตานี้ทิฏฐิมีสัญญาเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฏฐิเปน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ ปุถชุ นยอมเห็นตนใน
สัญญาอยางนี้.
[๓๒๕] ปุถุชนยอมเห็นสังขารโดยความเปนตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเจตนา...มโนสัมผัสสชาเจตนา โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาและตนไม
เปนสอง มโนสัมผัสสชาเจตนาอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาเจตนาก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันกําลังลุกโพลงอยู บุคคลยอม
เห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง. . . ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาโดยความเปนตน...นีเ้ ปนอัตตานุทิฏฐิ
มีสังขารเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แต
ไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็นสังขารโดยความเปนตนอยางนี้.
[๓๒๖] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสังขารอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน
ของเรานี้นั้นแลมีสังขารดวยสังขารนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนมีสังขาร เปรียบ
เหมือนตนไมมีเงา บุรษุ พึงพูดถึงตนไมอยางนี้. . . ดังนี้ ชือ่ วายอมเห็นวา
ตนไมมีเงาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ
รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน. . . ตนเปนอัตตานุทิฏฐิมีสังขารเปนวัตถุ
ที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ
ปุถุชน ยอมเห็นคนวามีสังขารอยางนี้.
[๓๒๗] ปุถุชนยอมเห็นสังขารในตนอยางไร ?
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดย
ความเปนคน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้
มีสังขารเหลานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นสังขารในตนเปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่นหอม...ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ
รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน. . .นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสังขารเปนวัตถุ
ที่ ๓ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ
ปุถุชนยอมเห็นสังขารในตนอยางนี้.
[๓๒๘] ปุถุชนยอมเห็นตนในสังขารอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา
โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน
ของเรานี้นั้นแลมีอยูในสังขารนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในสังขาร เปรียบเหมือน
แกวมณีที่เขาใสไวในขวด...ชื่อวาเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคน
ในโลกนีก้ ็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความ
เปนตน... นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสังขารเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ
ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในสังขารเหลานี้.
[๓๒๙] ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุวิญญาณ... มโนวิญญาณ โดย
ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนวิญญาณและตนไมเปนสองวา มโนวิญญาณ
อันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโนวิญญาณก็อันนั้น เปรียบเหมือนประทีป
น้ํามันอันลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง . . .
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นมโนวิญญาณโดย
ความเปนตน... นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปน
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มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานั้นเปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณ
โดยความเปนตนอยางนี้.
[๓๓๐] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีวิญญาณอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความ
เปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรา
นี้นั้นแลมีวิญญาณดวยวิญญาณนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีวิญญาณ เปรียบ
เหมือนตนไมมีเงา... ชื่อวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนใน
โลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความ
เปนตน นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ
ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีวิญญาณ
อยางนี้.
[๓๓๑] ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณในตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดย
ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้
มีวิญญาณ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นวิญญาณในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิน่ หอม
...ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร โดยความเปนตน... นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๓
อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถุชน
ยอมเห็นวิญญาณในตนอยางนี้.
[๓๓๒] ปุถุชนยอมเห็นตนในวิญญาณอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดย
ความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตน
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ของเรานี้นั้นแลมีอยูในวิญญาณนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในวิญญาณ เปรียบ
เหมือนแกวมณีที่เขาใสไวในขวด... ชือ่ วายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนีก้ ฉ็ ันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร
โดยความเปนตน นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๔ ฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถชุ นยอมเห็นตนในวิญญาณอยางนี้ อัตตานุทิฏฐิ
มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๓๓๓] มิจฉาทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดแหงมิจฉาทิฏฐิอันกลาวถึง
วัตถุอยางนี้วา ทานที่ใหแลวไมมีผล ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิ
เปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุผิด
ที่ ๑ มิจฉาทิฏฐิเปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิ
คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดแหงมิจฉาทิฏฐิอันกลาวถึงวัตถุอยางนี้วา ยัญ
ที่บูชาแลวไมมีผล ฯลฯ การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคล
ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูผุด
เกิดขึ้นก็ไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนีแ้ ละโลกหนาให
แจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สั่งสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ทิฏฐิ
ไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ
วัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ มิจฉาทิฏฐิเปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ บุรุษบุคคล
ผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ยอมมีคติเปน ๒ ฯลฯ เหลานั้นเปนสังโยชน แตไมใช
ทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ เหลานี้.
[๓๓๔] สักกายทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
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ปุถชุ นผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ มิไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็น
สัปบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ
ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนบาง เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็น
ตนในรูปบาง ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน
บาง เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นตนในวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง.
ปุถชุ นยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐวีกสิน ฯลฯ โอทาตกสิณโดยความ
เปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด
เราก็อันนั้น เราอันใด โอทาตกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน
ลุกโพลงอยู ฯลฯ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ฉ็ นั นั้น เหมือนกัน ยอมเห็น
โอทาตกสิณโดยความเปนตน ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ฯลฯ
นี้เปนสักกายทิฏฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ สักกายทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตมิใชทฏิ ฐิ ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯลฯ
สักกายทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๓๓๕] สัสสตทิฏฐิมีสักกายทิฏฐิเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ
๑๕ เปนไฉน ?
ปุถชุ นผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา...ไมไดรับ
แนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็น
ตนในรูปบาง เห็นตนวามีเวทนาบาง เห็นตนวามีสัญญาบาง เห็นตนวามี
สังขารบาง เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เห็นตนใน
วิญญาณบาง.
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ปุถชุ นยอมเห็นตนวามีรูปอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
โดยความเปนคน เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวา
ตัวตนของเรานี้นั้นแล มีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีรูป เปรียบ
เหมือนตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม นี้เงา ตนไม
เปนอยางหนึ่ง เงาเปนอยางหนึ่ง แตวาตนไมนี้นั้นแล มีเงาดวยเงานี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมเห็นเวทนา...โดยความเปนตน นี้เปนสัลสตทิฏฐิอันมีสักกายทิฏฐิเปน
วัตถุที่ ๑ สัสสตทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ
ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางนี้ ฯลฯ สัสสตทิฏฐิอันมีสักกายทิฏฐิเปนวัตถุ
มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ เหลานี้.
[๓๓๖] อุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายทิฏฐิเปนวัตถุ มีความถือผิดดวย
อาการ ๑๕ เปนไฉน ?
ปุถชุ นผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา...ไมไดรับ
แนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นเวทนาโดย
ความเปนตน เห็นสัญญาโดยความเปนตน เห็นสังขารโดยความเปนตน เห็น
วิญญาณโดยความเปนตน.
ปุถชุ นยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐวีกสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณโดยความ
เปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด
เราก็อันนั้น เราอันใด โอทาตกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามัน
ลุกโพลงอยู ฯลฯ นี้เปนอุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายทิฏฐิเปนวัตถุที่ ๑ อุจเฉททิฏฐิ
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เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ปุถชุ นยอมเห็นรูป
โดยความเปนตนอยางนี้ ฯลฯ อุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายทิฏฐิเปนวัตถุ มีความ
ถือผิดดวยอาการ ๑๕ เหลานี้.
[๓๓๗] อันตคาหิกทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๕๐ เปนไฉน ?
ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สดุ โลกไมมี
ที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการเทาไร.
ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ ฯลฯ ทิฏฐิ
อันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน
อีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕.
[๓๓๘] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕
เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของเที่ยง
ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใช
วัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิและวัตถุ นี้เปนทิฏฐิที่ถือเอาที่สุดวาโลกเที่ยงที่ ๑
อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชนแตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิ
คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนโลกและเปนของเที่ยง ฯลฯ
สัญญาเปนโลกและเปนของเที่ยง ฯลฯ สังขารเปนโลกและเปนของเที่ยง ฯลฯ
วิญญาณเปนโลกและเปนของเที่ยง ฯลฯ ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุด เชนนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ... นี้เปนทิฏฐิที่ถือเอาที่สุด
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วาโลกเที่ยงที่ ๕ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานั้นเปนสังโยชน
แตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยงยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้.
[๓๓๙] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมเที่ยง ยอมถือผิดดวยอาการ
๕ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของ
ไมเที่ยง ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ
นี้เปนทิฏฐิที่ถือเอาที่สุดวาโลกไมเที่ยงที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ฯลฯ ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความ
ถือผิดวา เวทนาเปนโลกและเปนของไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาเปนโลกและเปน
ของไมเที่ยง ฯลฯ สังขารเปนโลกและเปนของไมเที่ยง วิญญาณเปนโลกและ
เปนของไมเที่ยง ทิฏฐินนั้ ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานั้นเปนสังโยชน แตไมใช
ทิฏฐิ ทิฏฐิอนั ถือเอาที่สุดวา โลกไมเที่ยง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้.
[๓๔๐] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกมีที่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเขียวแผไปสูโอกาสนิดหนอย เขามีความ
เห็นอยางนี้วาโลกนี้มีที่สดุ กลม ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวาโลกมีที่สุด ทิฏฐิ
คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ที่ที่แผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลก เครื่อง
ที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวตั ถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง
วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวาโลกมีที่สุดที่ ๑
อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ บุคคล
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บางคนในโลกนี้ ทําสีเหลืองแผไป ทําสีแดงแผไป ทําสีขาวแผไป ทําแสงสวางแผไป สูโอกาสนิดหนอย เขามีความคิดอยางนี้วา โลกนี้มีที่สุดกลม
ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวาโลกมีทสี่ ุด ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือ
ผิดวา ที่ที่แผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลก เครื่องที่แผไปนั้นเปนตนและเปน
โลก ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ
ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกมีที่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้.
[๓๔๑] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมมีที่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ
๕ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเขียวแผไปสูโอกาสอันกวาง เขามีความ
เห็นอยางนี้วา โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่สุดมิได ดังนี้ จึงมีความสําคัญวาโลก
ไมมีที่สุด ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ที่ที่แผไปนั้นเปนวัตถุ
และเปนโลก เครื่องที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทฏิ ฐิ...
นี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวาโลกไมมีที่สุดที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ
ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ.
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเหลือง ทําสีแดง ทําสีขาว ทําแสงสวาง
แผไปสูโอกาสอันกวาง เขามีความเห็นอยางนี้วา โลกนี้ไมมีทสี่ ุด หาที่สุดมิได
ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวา โลกไมมีที่สุด ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความ
ถือผิดวา ทีท่ ี่แผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลก เครื่องที่แผไปนั้นเปนตนและ
เปนโลกทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ
ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมมีที่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้.
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[๓๔๒] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ยอมถือผิด
ดวยอาการ ๕ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนชีพและสรีระ
ชีพอันใด สรีระก็อันนั้น ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ...นีเ้ ปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา
ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้
สังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนา
เปนชีพและเปนสรีระ สัญญาเปนชีพและเปนสรีระ สังขารเปนชีพและเปน
สรีระ วิญญาณเปนชีพและเปนสรีระ ชีพอันใด สรีระก็อันนั้น ทิฏฐินั้นถือ
เอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ ทิฏฐิอันถือเอา
ที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้.
[๓๔๓] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ยอม
ถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนสรีระ ไมใชชีพ
รูปนั้นเปนสรีระ ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระเปนอยางหนึ่ง ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุด
เชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใช
ทิฏฐิ...นี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ.
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนสรีระ ไมใชชีพ
สัญญาเปนสรีระ ไมใชชพี สังขารเปนสรีระ ไมใชชีพ วิญญาณเปนสรีระ
ไมใชชีพ วิญญาณนั้นเปนสรีระ ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระก็เปนอยางหนึ่ง
ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ ทิฏฐิ
อันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น สรีระเปนอื่น ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้.
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[๓๔๔] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก
ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดา
ในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติขึ้นบาง
เกิดบาง ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ
ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ ...นี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลว ยอมเปนอีกที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมใชทิฏฐิ.
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แหละ สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนีแ้ หละ สังขารตอง
ตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนีแ้ หละ
สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติขึ้นบาง เกิดบาง ทิฏฐิ
นั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ ทิฏฐิอัน
ถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ยอมถือผิดดวยอาการ
๕ เหลานี้.
[๓๔๕] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไม
เปนอีก ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดา
ในโลกนี้แหละ สัตวแตกายเเตกแลวยอมขาดสูญ. ยอมพินาศไป สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมไมเปนอีก ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ. . .นี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา
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สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีกที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ
ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ.
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แหละ สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขาร
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนีแ้ หละ
สัตวแตกายแตกแลวยอมไมเปนอีก ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลวยอมไมเปนอีก ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ?
[๓๔๖] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปน
อีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดา
ในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ทิฏฐิ
นั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ
วัตถุไมใชทฏิ ฐิ. . .นี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทฏิ ฐิ.
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แหละ สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขาร
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ
สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ทิฏฐินี้ถือเอาที่สุด
เชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ยอมถือผิดดวย
อาการ ๕ เหลานี้.
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[๓๔๗] ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปน
อีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดา
ในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หา
มิได ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ
ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ...นี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดที่ ๑ อันตคาหิกทิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ.
ทิฏฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แหละ สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขาร
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้
แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได
ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใช
วัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ...ทิฏฐิและวัตถุ นี้เปนทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดที่ ๑
อันคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิ
อันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน
อีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ อันตคาหิกทิฏฐิ ยอมถือผิด
ดวยอาการ ๕๐ เหลานี้.
[๓๔๘] ปุพพันตานุทิฏฐิ (ความตามเห็นขันธสวนอดีต) ยอมถือผิด
ดวยอาการ ๑๘ เปนไฉน ?
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สัสสตทิฏฐิ (ทิฏฐิวาตนและโลกเที่ยง) ๔ เอกัจจสัสสติกาทิฏฐิ (ทิฏฐิ
วาตนและโลกเที่ยงเปนบางอยาง) ๔ อันตานันติกาทิฏฐิ (ทิฏฐิวาโลกมีที่สุด
และหาที่สุดมิได) ๔ อมราวิกเขปกาทิฏฐิ (ทิฏฐิซัดสายไมตายตัว) ๔ อธิจจสมุปปนนิกาทิฏฐิ (ทิฏฐิวาตนและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ) ๒ ปุพพันตานุทิฏฐิ
ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ?
[๓๔๙] อปรันตานุทิฏฐิ (ความตามเห็นขันธสวนอนาคต) ยอมถือ
ผิดดวยอาการ ๔๔ เปนไฉน ?
สัญญีวาททิฏฐิ (ทิฏฐิวาตนเมื่อตายแลวมีสัญญา) ๑๗ อสัญญีวาททิฏฐิ
(ทิฏฐิวาตนเมื่อตายแลวไมมีสัญญา) ๘ เนวสัญญีนาสัญญีวาททิฏฐิ (ทิฏฐิวาตน
เมื่อตายแลวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช) ๘ อุจเฉทวาททิฏฐิ (ทิฏฐิวา
สัตวตายแลวขาดสูญ) ๗ ทิฏฐิธรรมนิพพานวาททิฏฐิ (ทิฏฐิวานิพพานเปน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตว) ๔ อปรันตานุทิฏฐิ ยอมถือผิดดวยอาการ
๔๔ เหลานี้.
[๓๕๐] สังโยนิกาทิฏฐิ (ทิฏฐิเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ) ยอม
ถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนไฉน ?
ทิฏฐิ คือ ทิฏฐิคตะ ทิฏฐิที่รกชัฏ ฯลฯ ทิฏฐิเปนเหตุใหถือผิด ทิฏฐิ
เปนเหตุใหลูบคลํา สังโยชนิกาทิฏฐิ ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้.
[๓๕๑] ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิดดวยอาการ
๑๘ เปนไฉน ?
ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาเปนเรา ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใช
ทิฏฐิ...นี้เปนทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราที่ ๑ มานวินิพันธาทิฏฐิเปน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฏฐิ ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา
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หูเปนเรา ฯลฯ จมูกเปนเรา ฯลฯ ลิ้นเปนเรา ฯลฯ กายเปนเรา ฯลฯ ใจ
เปนเรา ฯลฯ ธรรมารมณเปนเรา ฯลฯ จักขุวิญญาณเปนเรา ฯลฯ มโนวิญญาณเปนเรา ฯลฯ ความลูบคลําความถือผิดวาเปนเรา ทิฏฐิไมใชวัตถุ
วัตถุไมใชทฏิ ฐิ...นี้เปนทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราที่ ๘ มานวินิพันธาทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน เเตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิอันกางกั้น
ดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ .
[๓๕๒] ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิดดวยอาการ
๑๘ เปนไฉน ?
ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาของเรา ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใช
ทิฏฐิ...นี้เปนทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเราที่ ๑ มานวินิพันธาทิฏฐิเปน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะ
วา หูของเรา ฯลฯ จมูกของเรา ฯลฯ ลิ้นของเรา ฯลฯ กายของเรา ฯลฯ
ใจของเรา ฯลฯ ธรรมารมณของเรา ฯลฯ จักขุวิญญาณของเรา ฯลฯ มโนวิญญาณของเรา ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ของเรา ทิฏฐิไมใชวัตถุ
วัตถุไมใชทฏิ ฐิ... นี้เปนทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ที่ ๘ มานวินิพันธาทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฏฐิ ทิฏฐิอนั
กางกั้นดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้.
[๓๕๓] ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน ยอมถือผิดดวยอาการ
๒๐ เปนไฉน ?
ปุถชุ นผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา...ไมไดรับแนะนํา
ในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นตนวามีรูปบาง เห็น
รูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง ฯลฯ เห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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โดยความเปนตน เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เห็นตน
ในวิญญาณบาง ฯลฯ
ปุถชุ นมองเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมเห็นปฐวีกสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็น
โอทาตกสิณและตนไมเปนสอง เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู
บุคคลเห็นเปลวไฟ และแสงสวางไมเปนสองฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนตน ฯลฯ นี้เปนทิฏฐิ
อันปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ ทิฏฐิอันปฏิสังยุคดวยอัตตวาทะ
เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานั้นเปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิอันปฏิสังยุต
ดวยวาทะปรารภตน ยอมถือผิด ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๓๕๔] ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ยอมถือผิดดวยอาการ
๘ เปนไฉน ?
ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกเที่ยง เปนทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ. . . นี้เปนทิฏฐิอัน
ปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกที่ ๑ ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ.
ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกไมเที่ยง ฯลฯ ตนและโลก
เที่ยงก็มี ไมเที่ยงก็มี ตนและโลกเทีย่ งก็หามิได ไมเที่ยงก็หามิได ตนและโลก
มีที่สุด ตนและโลกไมมีที่สุด ตนและโลกมีทสี่ ุดก็มี ไมมที ี่สุดก็มี ตนและ
โลกมีที่สุดก็หามิได ไมมีที่สุดก็หามิได เปนทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฏฐิ. . . นี้เปนทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะ
ปรารภโลกที่ ๘ ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ
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เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก
ยอมถือผิดดวยอาการ ๘ เหลานี้.
[๓๕๕] ความถือผิดดวยความติดอยู เปนภวทิฏฐิ ความถือผิดดวย
ความแลนเลยไป เปนวิภวทิฏฐิ อัสสาททิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปน
ภวทิฏฐิเทาไร เปนวิภวทิฏฐิเทาไร อัตตานุทิฏฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐
เปนภวทิฏฐิเทาไร เปนวิภวทิฏฐิเทาไร ฯลฯ ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก มีความถือผิดดวยอาการ ๘ เปนภวทิฏฐิเทาไร เปนวิภวทิฏฐิเทาไร.
อัสสาททิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี อัตตานุทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฏฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฏฐิ ๕ มิจฉาทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด สักกาย
ทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฏฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฏฐิ ๕ สัสสตทิฏฐิ
อันมีสักกายทิฏฐิเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ เปนภวทิฏฐิทั้งหมด
อุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายทิฏฐิเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฏฐิ
ทั้งหมด ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยงมีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปน
ภวทิฏฐิทั้งหมด ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมเที่ยง มีความถือผิดดวยอาการ ๕
เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกมีที่สุด มีความถือผิดดวย
อาการ ๕ เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมมี
ที่สุด มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี ทิฏฐิอัน
ถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระอันนั้น มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปน
วิภวทิฏฐิทั้งหมด ทิฏฐิอนั ถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น มีความ
ถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฏฐิทั้งหมด ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฏฐิทั้งหมด
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ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก มีความถือผิด
ดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี มีความถือผิดดวยอาการ ๕
เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี อปรันตานุทิฏฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๔๔
เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี สังโยชนิกาทิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๘
เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา เปนเรา
มีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา
ของเรา มีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนภวทิฏฐิทั้งหมด ทิฏฐิอันปฏิสังยุต
ดวยวาทะปรารภตน มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฏฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฏฐิ
๕ ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก มีความถือผิดดวยอาการ ๘ เปน
ภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี ทิฏฐิทั้งหมดเปนอัตตานุทิฏฐิ เปนมิจฉาทิฏฐิ
เปนสักกายทิฏฐิ เปนอันตคาหิกทิฏฐิ เปนสังโยชนิกาทิฏฐิ ทิฏฐิอันปฏิสังยุต
ดวยวาทะปรารภตนเปนภวทิฏฐิ เปนวิภวทิฏฐิ ชนเหลาใดยึดถือทิฏฐิ ๒ อยางนี้
ญาณในนิโรธยอมไมมีแกชนเหลานั้น สัตวโลกนี้ยึดถือในทิฏฐิใด ก็เปนผูมี
สัญญาวิปริตเพราะทิฏฐินั้น.
[๓๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยผูถูกทิฏฐิ ๒ อยาง
กลุมรุมแลว พวกหนึ่งยอมติดอยู พวกหนึ่งยอมแลนเลยไป สวนผูมีจักษุเห็นอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมติดอยูอยางไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยผูชอบภพ ยินดีในภพ บันเทิงอยูในภพ
จิตของเทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอม
ไปในธรรมที่เราแสดงเพื่อความดับภพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย
พวกหนึ่งยอมติดอยูอยางนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมแลนเลยไปอยางไร
ก็เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมอึดอัด ระอา เกลียดชังภพ ยอมยินดีความ
ปราศจากภพวา ชาวเราเอย ไดยินวาเมื่อใด คนแตกายแตกไปแลวยอมขาดสูญ
ยอมพินาศ เมื่อนั้น ตนเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก เพราะฉะนั้น
ความไมเกิดนี้ละเอียด ประณีต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่ง
ยอมแลนเลยไปอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สวนผูมจี ักษุเห็นอยูอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเห็นความเปนสัตวตามความเปนจริง ครั้นแลวยอม
ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับความเปนสัตว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สวนผูมีจักษุเห็นอยู อยางนี้แล.
ถาภิกษุใด เห็นความเปนสัตวตามความเปนจริง
และกาวลวงความเปนสัตวแลวยอมนอมใจไปในธรรม
ตามที่เปนจริง เพือ่ ความหมดสิ้นแหงภวตัณหา ภิกษุ
นั้น กําหนดรู ความเปนสัตวแลว ผูปราศจากตัณหา
ในภพนอยภพใหญ ยอมไมมาสูภพใหม เพราะความ
ไมมีแหงความเปนสัตว ดังนี้.
[๓๕๗] บุคคล ๓ จําพวกมีทิฏฐิวิบัติ บุคคล ๓ จําพวกมีทิฏฐิสมบัติ.
บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฏฐิวิบัติ เดียรถีย ๑ สาวกเดียรถีย ๑
บุคคลผูมีทิฏฐิผิด ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้นมีทิฏฐิวิบัติ.
บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฏฐิสมบัติ พระตถาคต ๑ สาวกพระตถาคต ๑ บุคคลผูมีทิฏฐิชอบ ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้มีทิฏฐิสมบัติ.
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นรชนใด เปนคนมักโกรธ มักผูกโกรธ มีความ
ลบหลูล ามก มีทิฏฐิวิบัติ เจาเลห พึงรูจักนรชนนั้น
วาเปนคนเลว นรชนใด เปนคนไมมักโกรธ ไมผูกโกรธ ไมลบหลูคุณทาน ถึงความเปนผูบริสทุ ธิ์ มีทิฏฐิสมบัติ มีปญญา พึงรูจักนรชนนั้นวา เปนผูประเสริฐ
ดังนี้.
[๓๕๘] ทิฏฐิวิบัติ ๓ ทิฏฐิสมบัติ ๓.
ทิฏฐิวิบัติ ๓ เปนไฉน ความเห็นวิบัติวา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฏฐิวิบัติ ๓ เหลานี้.
ทิฏฐิสมบัติ ๓ เปนไฉน ความเห็นอันถูกตองวา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ทิฏฐิสมบัติ ๓ เหลานี้.
[๓๕๙] ทิฏฐิอะไรวา นั่นของเรา เปนทิฏฐิเทาไร ทิฏฐิเหลานั้น
ตามถือสวนสุดอะไร ทิฏฐิอะไรวา เราเปนนั่น เปนทิฏฐิเทาไร ทิฏฐิเหลานั้น
ตามถือสวนสุดอะไร ทิฏฐิอะไรวา นั่นเปนตัวตนของเรา เปนทิฏฐิเทาไร
ทิฏฐิเหลานั้นตามถือสวนสุดอะไร.
ความเห็นตามขันธสวนอดีตวา นั่นของเรา เปนทิฏฐิ ๑๘ ทิฏฐิเหลานั้น
ตามถือขันธสวนอดีต ความเห็นตามขันธสวนอนาคตวา เราเปนนั่น เปน
ทิฏฐิ ๔๔ ทิฏฐิเหลานั้นตามถือขันธสวนอนาคต อัตตานุทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ วา
นั่นเปนตัวตนของเรา เปนสักกายทิฏฐิ มีวัตถุ ๒๐ ทิฏฐิ ๖๒ โดยมีสักกายทิฏฐิเปนประธานทิฏฐิเหลานั้น ตามถือขันธทั้งสวนอดีตและสวนอนาคต.
[๓๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงความเชื่อแนใน
เรา ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนใน
ธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในภพสุทธาวาส ในธรรมนี้.
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บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชือ่ แนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกนี้
คือ สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ๑ โกลังโกลโสดาบัน ๑ เอกพิชีโสดาบัน ๑
พระสกทาคามี ๑ พระอรหันตในปจจุบัน ๑ เชื่อในธรรมนี.้
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ บุคคล
๕ จําพวกนี้ คือ อันตรายปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามี
บุคคล ๑ อสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีบุคคล ๑ เชื่อแนในภพสุทธาวาส ในธรรมนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงความเชื่อแนในเรา
บุคคลเหลานั้นทั้งหมด ถึงพรอมดวยทิฏฐิ บุคคล ๕ จําพวกนี้เชื่อแนในธรรม
นี้ บุคคล ๕ จําพวกนี้เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้.
[๓๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใสในเรา
อยางแนนแฟน บุคคลเหลานั้น ทั้งหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้น
รวม ๕ จําพวกนี้ เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในภพชั้น
สุทธาวาสในธรรมนี้.
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกนี้
คือ สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ๑... พระอรหันตในปจจุบัน ๑ เชื่อแนใน
ธรรมนี้.
บุคคล ๕ จําพวกนี้ คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ ...
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีบุคคล ๑ เชือ่ แนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใสในเราอยาง
แนนแฟน บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้น
รวมเปน ๕ จําพวกนี้ เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกนี้ เชื่อแนในภพ
สุทธาวาสในธรรมนี้ ฉะนี้แล.
จบทิฏฐิกถา
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อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค

ชื่อวาสัทธัมมปกาสินี ในขุททกนิกาย
ภาคที่ ๒
ทิฏฐิกถาในมหาวรรค
๑. อรรถกถาอัสสาทสทิฏฐินิเทศ
บัดนี้ ถึงคราวที่จะพรรณนาความตามลําดับแหงทิฏฐิกถา อันทาน
กลาวแลวในลําดับแหงญาณกถา. จริงอยู ทิฏฐิกถานี้ชําระมลทินคือมิจฉาทิฏฐิ
ของผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ ซึ่งสะสมญาณที่ทําไวแลว ดวยญาณกถาเปนอันทําไว
ดวยดี. อนึง่ สัมมาทิฏฐิทานกลาวไวในลําดับแหงญาณกถาวา เปนความ
บริสุทธิ์ดวยดี. ในทิฏฐิกถานั้นมีอยู ๔ ปริเฉท คือ คําถามมีอาทิวา ทิฏฐิ
คืออะไร ๑. การตอบคําถามที่ถามมีอาทิวา คําวา ทิฏฐิ คืออะไร คือการ
ลูบคลําดวยความถือผิด ๑ แสดงถึงความพิสดารของการตอบ ที่ตอบมีอาทิวา
ทิฏฐิ คือการลูบคลําดวยความถือผิด เปนอยางไร ๑ การเปรียบเทียบกับ
ทิฏฐิสูตรมีอาทิวา ทิฏฐิเหลานั้นทั้งหมดเปนอัสสาททิฏฐิ (ความเห็นดวยความ
พอใจ) ๑. ใน ๔ ปริเฉทนั้น พึงทราบวินิจฉัยในปุจฉาปริเฉทกอน. ถามวา
ทิฏฐิเปนอยางไร เปนธรรมปุจฉา (ถามธรรมดา) เปนสภาวปุจฉา (ถาม
ตามสภาพ).
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ถามวา ที่ตั้งแหงทิฏฐิเทาไร เปนเหตุปุจฉา (ถามตามเหตุ) เปน
ปจจยปุจฉา (ถามตามปจจัย). อธิบายวา เหตุแหงทิฏฐิทั้งหลายมีเทาไร.
ถามวา ความกลุมรุมแหงทิฏฐิเทาไร เปนสมุทาจารปุจฉา (ถามตาม
ความปรากฏ) เปนวิการปุจฉา (ถามทําใหแปลกไป). จริงอยู ทิฏฐิทั้งหลาย
นั่นแล ชื่อวา ทิฏฐิปริยฏุ ฐานะ (ความกลุมรุมแหงทิฏฐิ) เพราะตั้งขึ้น
หุมหอจิตดวยอํานาจแหงความปรากฏ.
ถามวา ทิฏฐิเทาไร เปนสังขยาปุจฉา (ถามตามจํานวน) เปน
คณนาปุจฉา (ถามตามคํานวณ) แหงทิฏฐิทั้งหลาย.
ถามวา ความถือผิดแหงทิฏฐิเทาไร เปนทิฏฐิปเภทปุจฉา (ถาม
ตามประเภทของทิฏฐิ) ดวยประเภทแหงวัตถุ ดวยความตางกันแหงอารมณ.
เพราะวา ทิฏฐิทั้งหลายนั่นแล ยอมยึดถือ ยอมลูบคลําวัตถุนั้น ๆ อารมณนนั้ ๆ
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทิฏฐิปรามาส (ลูบคลําทิฏฐิ).
ถามวา ความถอนที่ตั้งแหงทิฏฐิเปนไฉน เปนปฏิปกขปุจฉา
(คําถามเปนปฏิปกษกัน ) เปนปหานูปายปุจฉา (คําถามหาอุบายที่จะละ) แหง
ทิฏฐิทั้งหลาย จริงอยูเหตุแหงทิฏฐิเหลานั้นมีขันธเปนตน เปนเหตุแหงทิฏฐิ จึง
เปนไปไมไดดวยการถอนทิฏฐิ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาเปนอันตองถอนเหตุ
เหลานั้น ฉะนั้นทานจึงกลาววา ทิฏฐิฐานสมุคฆาตะ (ถอนทีต่ ั้งแหงทิฏฐิ)
เพราะที่ตั้งแหงทิฏฐิเปนเหตุเบียดเบียนอยางรายกาจ.
บัดนี้พึงทราบคําตอบ ๖ ขอ มีอาทิวา ทิฏฐิเปนอยางไร ของคําถาม
ทั้ง ๖ ขอเหลานั้น. ในคําถามเหลานั้น พึงทราบคําถามที่ควรตอบวา ทิฏฐิ
เปนอยางไร ดังตอไปนี้.
คําตอบวา ทิฏฐิ คือการลูบคลําดวยความเห็นผิด. ก็ทฏิ ฐินั้นชื่อวา
อภินิเวสะ เพราะยึดถือ ตั้งมั่น ถือมั่น ดวยอํานาจแหงความเที่ยงเปนตน
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ในวัตถุอันไมเที่ยงเปนตน ชื่อวา ปรามาสะ เพราะกาวลวงอาการไมเที่ยง
เปนตน แลวลูบคลํายึดถือตอไป เปนไปดวยอํานาจแหงความเปนของเที่ยง
เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปรามาสะ เพราะลูบคลํายึดถือสิ่งอื่น มีอาทิ
วาเปนของเที่ยง วาเปนของจริงอยางสูงสุด. ความยึดถือและการลบคลํานั้น
ชื่อวา อภินิเวสปรามาสะ. พระสารีบตุ รเถระยอมตอบสภาวะของทิฏฐิโดย
กิจวา ทิฏฐิมีประการอยางนี้ ดังนี้.
บทวา ตีณิ สต คือ ๓๐๐* เปนความคลาดเคลื่อนของวจนะ. ถามวา
การถอนที่ตั้งแหงทิฏฐิเปนไฉน เปนการยกคําถามขึ้นแลว ตอบวา โสดาปตติมรรคเปนเครื่องถอนที่ตั้งแหงทิฏฐิ.
บัดนี้ พึงทราบการแสดงโดยพิสดารของบทมีอาทิวา กถ อภินิเวสปรามาโส การลูบคลําดวยการถือผิดเปนอยางไร.
ในบทเหลานั้น บทวา รูป เปนทุติยาวิภัตติ. เชื่อมความวา การ
ลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูป. อนึ่ง ในบทวา รูป นี้ ไดแก รูปูปาทานขันธ
และกสิณรูป. ทิฏฐิคือการลูบคลําดวยความถือผิดวา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา พึงประกอบเฉพาะอยาง.
บทวา เอต เปนสามัญวจนะ. ดวยบทนั้นทานทําใหเปนนปุงสกวจนะ
และเอกวจนะวา นั่นเวทนาของเรา นั่นสังขารของเรา. แตบทวา เอโส
ทานเพงถึงสิ่งที่ควรกลาวถึง จึงทําใหเปนปุลลิงควจนะ.
พระสูตรเปน ตึสสต (๑๓๐) แตอรรถกถาใชคําวา ตีณิสต (๓๐๐) เปนวจนะวิปลาส นับ
จํานวนดังนี้คอื ขันธ ๕, อายตนะ ๑๒, วิญญาณ ๖, จักขุสัมผัสสชาเวทนา ๖, สัญญา ๖
สัญเจตนา ๖, ตัณหา ๖, วิตก ๖, วิจาร ๖, ธาตุ ๖, กสิณ ๑๐, โกฏฐาส ๓๒, อายตนะ ๑๒,
ธาตุ ๑๘, อินทรีย ๑๕, ธาตุ ๒๓, ปฏิจจะ ๑๒, รวม ๑๙๓ นับที่ตั้งแหงทิฏฐิ ๘ ความกลุมรุม
ทิฏฐิ ๑๘ ทิฏฐิ ๑๖, ทิฏฐิอีก ๓ (คือนั่นของเรา เราเปนนัน่ นั่นเปนตัวตนของเรา) และทิฏฐิ
๖๒ รวมทั้งหมด ๓๐๐ พอดี.
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บทวา เอต มม (นัน่ ของเรา) เปนทิฏฐิมีความสําคัญ เพราะตัณหา
เปนมูล.
บทวา เอโสหมสฺมิ (เราเปนนั่น) เปนทิฏฐิมคี วามสําคัญ เพราะ
มานะเปนมูล.
บทวา เอโส เม อตฺตา (นั่นเปนตัวตนของเรา) มีความสําคัญ
เพราะทิฏฐินั่นเอง.
สวนอาจารยบางพวกพรรณนาความแหงคําทั้ง ๓ เหลานี้วา ความดําริ
ดวยมมังการ (ความถือวาเปนของเรา) วานั่นเปนของเรา ความดําริดวย
อหังการ (ความถือวาเปนเรา) วาเราเปนนั่น และการถือมัน่ ตัวตนอันดําริ
ดวยอหังการ มมังการวา นั่นเปนตัวตนของเรา. อนึ่ง การยกยองดวยมานะ
อาศัยตัณหาเปนมูลตามลําดับ อันมานะยกยองแลวอาศัยตัณหาเปนมูล และ
การยึดถือตัวตน. การไมเห็นลักษณะที่เปนทุกขแหงสังขารทั้งหลาย การไม
เห็นลักษณะที่เปนของไมเที่ยงแหงสังขารทั้งหลาย และการยึดถือตัวตนอันเปน
เหตุไมเห็นพระไตรลักษณแหงสังขารทั้งหลาย การยึดถือตัวตนของผูที่ถึงความ
วิปลาสในความทุกขวาเปนความสุข ในความไมงามวาเปนความงาม ในความ
เปนของไมเที่ยงวาเปนของเที่ยง และผูถึงความวิปลาส ๔ อยาง. ความดําริ
ดวยอาการแหงปุพเพนิวาสญาณ ความดําริ เพื่อจะไดในอนาคตแหงทิพยจักษุ
ญาณ และการยึดถือตัวตนของผูอาศัยความดําริในธรรมทัง้ หลายอันเปน
อิทัปปจจยตา (สิ่งนี้เปนปจจัยของสิ่งนี้) และปฏิจจสมุปบาททั้งสวนเบื้องตน
และสวนเบื้องปลาย คํานึงถึงอดีตดวยความพอใจ หวังอนาคตดวยความพอใจ
หมกมุนอยูในปจจุบัน ชื่อวายึดถือตัวตน. ทิฏฐิมีความไมรูเปนเหตุในสวน
เบื้องตน ในสวนเบื้องปลาย และการยึดถือตัวตนมีความไมรูเปนเหตุ ในธรรม
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ทั้งหลายอันเปนอิทัปปจจยตา และปฏิจจสมุปบาทในสวนเบื้องตนและสวน
เบื้องปลาย.
อนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายในทิฏฐิกถานี้ มีขันธ ๕ เปนวัตถุ เปนที่หนึ่ง.
แตนั้นทานกลาวถึงทิฏฐิทั้งหลาย มีอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ
กายสัมผัส กายเวทนา กายสัญญา กายเจตนา กายตัณหา กายวิตกวิจารธาตุ
กสิณ ๑๐ อาการ ๓๒ เปนวัตถุ.
อนึ่ง ในอาการ ๓๒ พึงทราบวา ไมควรยึดถือไวแผนกหนึ่ง ทําการ
ยึดถือดุจยึดถือไวแผนกหนึ่ง โดยยึดถือสรีระทั้งสิ้น แตนั้นก็ประกอบดวย
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๑๙ ประกอบอินทรียอันเปนโลกุตระโดย
สวนเดียว ๓ เพราะทิฏฐิทั้งหลายยอมไมมีโลกุตระเปนวัตถุ. อนึ่ง ในธรรม
ทั้งหลายที่เจือดวยโลกิยะและโลกุตระแมทั้งปวง พึงถือเอาโลกิยะอยางเดียว
ยกเวนโลกุตระ และไมควรถือรูปอันเนื่องดวยอนินทรียเทานั้น แตนนั้ ก็
ประกอบดวยธาตุ ๓ ภพ ๙ อยาง ฌาน พรหมวิหารสมาบัติ และองคแหง
ปฏิจจสมุปบาท. การบริหารในการถือเอาชาติ ชรา และมรณะไวตางหาก
มีนัยดังไดกลาวแลว. บททั้งหลายมีรูปเปนตนเทานี้ทั้งหมด อันมีชราและ
มรณะเปนที่สุด มีอยู ๑๙๘ บท.
พึงทราบวินิจฉัยในที่ตั้งแหงทิฏฐิทั้งหลาย ดังตอไปนี้ บทวา ขนฺธาป
ทิฏิฏาน แมขันธทั้งหลายก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ ความวา อุปาทานขันธ ๕
ชื่อวาเปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย เพราะสักกายทิฏฐิแมมีวัตถุ ๒๐ อยาง ก็เปน
วัตถุแหงขันธ ๕ และเพราะเหตุพระผูมีพระภาคเจากลาวไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง เมื่อพิจารณาอยูเสมอ ๆ ยอมพิจารณา
เห็นตนเสมอ ๆ สมณะหรือพราหมณเหลาทั้งหมด ยอมพิจารณาเห็น
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เสมอ ๆ ในอุปาทานขันธ ๕ นั่นแล หรือขันธอยางใดอยางหนึ่งแหงขันธ ๕
เทานั้น.
บทวา อวิชฺชาป ทิฏิฏาน (แมอวิชชาก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ)
ความวา อวิชชาเปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนความเกิดขึ้น
แหงทิฏฐิของคนบอดทั้งหลาย และเพราะบาลีวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฏฐิวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ยอมปรากฏในทานผูที่มิไดตรัสรูเองโดยชอบ
ดังนี้ ทิฏฐินยี้ อมปรากฏ เพราะอาศัยอะไร พระเจาขา. ดูกอนกัจจานะ ธาตุ
นี้ใหญนักแล คือ อวิชชาธาตุ ดูกอนกัจจานะ สัญญาเลว ทิฏฐิเลว ยอม
เกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุเลว.
บทวา ผสฺโสป ทิฏ ิฏาน (แมผัสสะก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ความวา
ผัสสะเปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย เพราะความกระทบดวยผัสสะนั้นเปนความ
เกิดขึ้นแหงทิฏฐิ และเพราะบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ
เหลาใด ดําริสวนเบื้องตน มีความเห็นตามสวนเบื้องตน ยอมกลาวถึงบทที่
พอใจหลาย ๆ อยาง ปรารภสวนเบื้องตน แมขอนั้นก็เปนปจจัยแหงผัสสะ.
บทวา สฺาป ทิฏิฏาน (แมสัญญาก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ความวา
สัญญาเปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย เพราะความที่สัญญาเปนเหตุถือเอาตามสภาพ
ที่ไมเปนจริง โดยถือเอาเพียงอาการ เพราะคําอันสภิยปริพาชกทูลพระผูม ี
พระภาคเจาดวยคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาเสมอ
ดวยแผนดิน พระองคทรงกําจัดทิฏฐิ ๓ และ ๖๐ ที่
อาศัยคัมภีรอันเปนวาทะเปนประธานของสมณะผูถือ
ลัทธิอนื่ ที่อาศัยอักขระคือความหมายรูกัน [วาหญิงวา
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ชาย) และสัญญาอันวิปริต ทรงกาวลวงความมืดคือ
โอฆะไดแลว.
และเพราะบาลีวา ธรรมเปนสวนแหงความเนิ่นชามีสัญญาเปนเหตุ ดังนี้.
บทวา วิตกฺโกป ทิฏิฏาน (แมวิตกก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ความวา
วิตกเปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย เพราะความเกิดแหงทิฏฐิดวยวิตกถึงอาการและ
เพราะบาลีวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
สัจจะมากหลายตาง ๆ กัน เวนจากสัญญาวา
เที่ยงเสียหาใชมใี นโลกไม. ก็สมณพราหมณทั้งหลายมา
กําหนดความคาดคะเนทิฏฐิทั้งหลายแลว จึงกลาว
ทิฏฐิอนั เปนคูกันวา จริงๆ เท็จๆ.
บทวา อโยนิโสมนสิกาโรป ทิฏิฏาน (แมอโยนิโสมนสิการ
ก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ความวา อโยนิโสมนสิการเปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย
เพราะอโยนิโสมนสิการเปนเหตุทั่วไปแหงอกุศลทั้งหลาย และเพราะบาลีวา
เมื่อพระโยคาวจรนั้นกระทําไวในใจ โดยอุบายไมแยบคาย ทิฏฐิ ๖ อยาง
อยางใดอยางหนึ่ง ยอมเกิดขึ้น.
บทวา ปาปมิตฺโตป ทิฏิฏาน (แมมิตรชั่วก็เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ)
ความวา มิตรชั่วเปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย เพราะมิตรชั่ว เปนความเกิดแหง
ทิฏฐิ ดวยการคลอยตามไปกับความเห็น และเพราะบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราไมพิจารณาเห็นองคอื่นในภายนอกแมองคเดียวที่จะเปนไปเพื่อความฉิบหาย
อันใหญอยางนั้นเหมือนความมีมิตรชั่วนี้เลย.
บทวา ปรโต โฆโสป ทิฏิฏาน (แมเสียงแตที่อื่นก็เปนที่ตั้ง
แหงทิฏฐิ) ความวา เสียงทําใหเปนมิจฉาทิฏฐิ แตที่อื่นกถาประกอบดวย
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มิจฉาทิฏฐิ เปนเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย เพราะความเกิดแหงทิฏฐิดวยการฟง
ธรรมที่กลาวไมดีและเพราะบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๒ อยาง ปจจัย
๒ อยาง เหลานี้คือเสียงแตที่อื่น และอโยนิโสมนสิการยอมเปนไปเพื่อใหเกิด
มิจฉาทิฏฐิ.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะไขความแหงบทวา ทิฏฐฏิ าน ที่
ตั้งแหงทิฏฐิ จึงกลาวคํามีอาทิวาขันธทั้งหลายเปนเหตุ เปนปจจัยดังนี้. อธิบายวา
ขันธทั้งหลายเทานั้นเปนเหตุเกิดและเปนปจจัยอุปถัมภเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลาย.
บทวา สมุฏานตฺเถน (เพราะอรรถวาตั้งขึ้น) ความวา ชื่อวา
สมุฏฐาน เพราะเปนเหตุตั้งขึ้น คือ เกิดขึ้น. อธิบายวา เปนเหตุ เพราะ
อรรถวาตั้งขึ้นนั้น คือเพราะความเปนเหตุแหงทิฏฐิ.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระ เมือ่ จะแสดงถึงประเภทของทิฏฐิโดย
ประเภทแหงกิจ จึงกลาวคําเปนอาทิวา กตมานิ อฏารส ทิฏิปริยุฏานานิ ความกลุมรุมแหงทิฏฐิ ๑๘ เปนไฉน.
ในบทเหลานั้น บทวา ยา ทิฏิ เปนบทตนเหตุอันทั่วไปแกบท
ทั้งหลาย ๑๘ บทซึ่งจะกลาวในบัดนี้. พึงทําการเชื่อมดวยบททั้งปวงวา ทิฏฐิ
คือ ทิฏฐิคตะ ทิฏฐิรกชัฏ เปนตน. ชื่อวาทิฏฐิ เพราะอรรถวาไมเห็นตามความ
เปนจริง. การเห็นไปในทิฏฐิทั้งหลายนั้นนั่นแล ชื่อวาทิฏฐิคตะ เพราะหยั่งลง
ภายในทิฏฐิ ๖๒. ทานกลาวความแหงทิฏฐิคตะนั่นแลวแมในหนหลัง แมเพราะ
ที่สุดสองอยางไปโดยสวนเดียวก็เปนทิฏฐิคตะ.
ทิฏฐินนั้ ชื่อวา ทิฏฐิรกชัฏ เพราะอรรถวากาวไปไดยาก ดุจรกดวย
หญา ปาและภูเขา. ชื่อวาทิฏฐิกันดาร เพราะอรรถวา มีความรังเกียจ และ
มีภัยเฉพาะหนา ดุจกันดารเพราะโจร เพราะสัตวราย เพราะไมมีน้ํา เพราะ
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หาภิกษาไดยาก. ในธรรมสังคณีมาแลวโดยลิงควา ทิฏิกนฺตาโร (กันดาร
ดวยทิฏฐิ) ชื่อวาทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม เพราะอรรถวาเสียดแทงและตรงขาม
กับสัมมาทิฏฐิ.
จริงอยู การเห็นผิดยอมเจาะทะลุและตรงขามกับการเห็นชอบซึ่ง
เกิดขึ้น. ในธรรมสังคิณีมาแลววา เปนขาศึกของทิฏฐิ. ชื่อวา ทิฏฐิวิบตั ิ
เพราะเปนทิฏฐิปรวนแปรผิดรูปโดยที่บางครั้งถือเอาสัสสตทิฏฐิ บางครั้งถือเอา
อุจเฉททิฏฐิ.
จริงอยู เจาทิฏฐิไมสามารถตั้งอยูในทิฏฐิเดียวได บางครั้งระลึกถึง
สัสสตทิฏฐิ บางครั้งระลึกถึงอุจเฉททิฏฐิ. ชื่อวาทิฏฐิเปนสังโยชน เพราะทิฏฐิ
นั่นแลประกอบในสิ่งไมเปนประโยชน.
ชื่อวาทิฏฐิเปนลูกศร เพราะทิฏฐินั่นแล ชือ่ วาเปนลูกศร เพราะ
อรรถวา เจาะเขาไปในภายใน และเพราะอรรถวา นําออกไดยาก.
ชื่อวาทิฏฐิเปนความคับแคบ เพราะทิฏฐินั่นแล ชื่อวาคับแคบ เพราะ
ทําการบีบคั้น.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเครื่องกังวล เพราะทิฏฐินั่นแล ชื่อวาเปนเครื่องกังวล
เพราะปดกั้นความพน.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเครื่องผูกพัน เพราะทิฏฐินั่นแล ชื่อวาเปนเครื่องผูกพัน
เพราะแกไดยาก.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเหว เพราะทิฏฐินั่นแล ชื่อวาเปนเหว เพราะขึ้น
ไดยาก.
ชื่อวาทิฏฐิเปนอนุสัย เพราะทิฏฐินั่นแล ชื่อวาเปนอนุสัย เพราะไป
ดวยเรี่ยวแรง.
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ชื่อวาทิฏฐิเปนเหตุใหเดือดรอน เพราะทิฏฐินั่นแล ทําตนใหเดือดรอน.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเหตุใหเรารอน เพราะทิฏฐินั่นแล ตามเผาผลาญตน.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเครื่องรอยรัด เพราะทิฏฐินั่นแล รอยรัดกายดวย
กิเลส.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเครื่องยึดมั่น เพราะทิฏฐินั่นแล ยึดถือไวอยางมั่น.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเหตุใหถือผิด เพราะถือผิดดวยการยึดวา เปนจริง
เปนตน.
ชื่อวาทิฏฐิเปนเหตุใหลูบคลํา เพราะทิฏฐินั่นแล ยอมลูบคลําวานี้
เปนอื่น หรือลูบคลําจากอื่น.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะชี้ถึงทิฏฐิ ๑๖ ดวยอํานาจแหงหมู
จึงกลาวคํามีอาทิวา ทิฏฐิ ๑๖ เปนไฉน.
พึงทราบวินิจฉัยในทิฏฐิ ๑๖ นั้นดังตอไปนี้. ทิฏฐิในความพอใจ คือ
สุขและโสมนัส ชื่อวา อัสสาททิฏฐิ ทิฏฐิอันไปตามตนชื่อวา อัตตานุทิฏฐิทิฏฐิอันวิปริต เพราะเปนไปวาไมมี ชื่อวามิจฉาทิฏฐิ. ทิฏฐิในกายอันมีอยู
หรือทิฏฐิอันมีอยูในกาย ชื่อวาสักกายทิฏฐิ. อนึ่ง ในบทวา กาโย นี้ คือ
ขันธปญจก. ทิฏฐิชื่อวา สกฺกายวตฺถุกา เพราะมีสักกายะคือขันธบัญจก
เปนวัตถุคือเปนที่ตั้ง. ทิฏฐิอันเปนไปแลววาเที่ยง ชื่อวาสัสสตทิฏฐิ. ทิฏฐิ
อันเปนไปแลววาสูญ ชือ่ วา อุจเฉททิฏฐิ. ชื่อวาอันตคาหิกทิฏฐิ เพราะถือ
เอาที่สุดมีสัสสตทิฏฐิเปนตน หรือเพราะมีการถือเอาที่สุด. ทิฏฐิอันไปตามที่สุด
เบื้องตนคืออดีต ชื่อวาปุพพันตานุทิฏฐิ. ทิฏฐิอันไปตามที่สุดเบื้องปลายคือ
อนาคต ชื่อวาอปรันตานุทิฏฐิ. ชื่อวาสังโยชนิกาทิฏฐิ เพราะประกอบในสิ่ง
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ไมมีประโยชน. ทิฏฐิอันผูกพัน สืบตอใหเกิดขึ้นดวยมานะอันเกิดขึ้นวาเปนเรา
ดวยการถือตัว อันเปนมูลแหงทิฏฐิ ชื่อวาทิฏฐิผูกพันดวยมานะวาเปนเรา.
อนึ่ง ทิฏฐิอนั ผูกพันดวยมานะอันเกิดขึ้นวา ของเราดวยการถือวาเปนของเรา
ชื่อวาทิฏฐิผูกพันดวยมานะวา ของเรา. การพูด การกลาวของตน ชื่อวา
อัตตวาทะ. ทิฏฐิอันสัมปยุตเกี่ยวของดวยอัตตวาทะนั้นชื่อวาทิกฐิอันสัมปยุตดวย
อัตตวาทะ. การพูดการกลาววาโลกของตน ชื่อวา โลกวาทะ. ทิฏฐิอันสัมปยุต
ดวยโลกวาทะนั้น ชื่อวาทิฏฐิอันสัมปยุตดวยโลกวาทะ ความเที่ยงทานกลาววา
ภพ. ทิฏฐิอันเกิดขึ้นดวยความเที่ยง ชื่อวาภวทิฏฐิ. ความสูญทานกลาววา
วิภวะ. ทิฏฐิอันเกิดขึ้นดวยความสูญ ชื่อวาวิภวทิฏฐิ.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงความถือผิดดวยทิฏฐิ
๓๐๐ จึงถามวา การถือผิดดวยทิฏฐิ ๓๐๐ เปนไฉน. ไมแกความถือผิด
เหลานั้น ประสงคจะแกโดยแกความถือผิดไวแผนกหนึ่ง จึงถามถึงอาการ
ถือผิดแหงทิฏฐิ ๑๖ อยางโดยนัยมีอาทิวา อัสสาททิฏฐิมีความถือผิดดวย
อาการเทาไร แลวแกการนับอาการถือผิดแหงทิฏฐิ ๑๖ อยางเทานั้นมีอาทิ
วา อัสสาททิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ ตอไป เมื่อจะแกการนับเหลานั้น
อีก จึงกลาวคํามีอาทิวา อัสสาททิฏฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนไฉน.
ในบทเหลานั้น บทวา รูป ปฏิจฺจ คืออาศัยรูปขันธ. บทวา
อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส (สุข โสมนัสเกิดขึ้น) ความวา สุข โสมนัส
สัมปยุตดวยราคะ อาศัยเรือน ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสมบัติวา กายของ
เรานี้ เปนเชนนี้ดังนี้. สุขและโสมนัสโดยอรรถไดกลาวไวแลวในหนหลัง.
บทวา รูปสฺส อสฺสาโท (อัสสาทะแหงรูป) คือ ความยินดีอาศัยรูป.
ชื่อวา อัสสาทะ เพราะยินดีเสวยสุขนั้นดวยอํานาจแหงตัณหา.
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บทวา อภินิเวสปรามาโส ทิฏิ (ทิฏฐิคือการลูบคลําดวยความ
ถือผิด) ความวา ความยินดีนั้นเปนการลูบคลําดวยความถือผิดวา เที่ยงก็ดี
จักสูญก็ดี ยอมทําคนเที่ยงหรือสูญใหมีความสุขก็ดี. เพราะฉะนั้น บทวา
ยา จ ทิฏิ โย จ อสฺสาโท (ทิฏฐิและอัสสาทะ) คือทิฏฐินั้นเวนอัสสาทะ
จะมีไมได แมอัสสาทะจะมีและไมมีทิฏฐิ เพราะเหตุนั้น ทั้งสองอยางจึงทํา
รวมกัน.
บทวา อสฺสาททิฏิ ทานอธิบายวา ไดแก ทิฏฐิที่เปนไปในความ
ยินดี.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระครั้นเทียบเคียงดวยสูตรตาง ๆ แลวประสงค
ติเตียนมิจฉาทิฏฐิและผูเปนมิจฉาทิฏฐิ จึงกลาวคํามีอาทิวา อัสสาททิฏฐิเปน
มิจฉาทิฏฐิ.
ในบทเหลานั้น บทวา ทิฏิวิปตฺติ ไดแก วิบัติดวยทิฏฐิ คือ
มิจฉาทิฏฐิอันยังสัมมาทิฏฐิใหพินาศ. บทวา ทิฏ ิวิปนฺโน บุคคลผูมีทิฏฐิวิบัติ อธิบายวา ชื่อวา ทิฏิวิปนฺโน เพราะมีสัมมาทิฏฐิวิบัติคือพินาศ
หรือวิบัติพินาศดวยทิฏฐิ. บุคคลผูมีทิฏฐิวิบัตินั้นไมควรเสพดวยการเขาไปหา
ไมควรคบดวยจิต ไมควรนั่งใกลดวยการเขาไปหาแลวนั่งลง.
บทวา ต กิสฺส เหตุ (ขอนั้น เพราะเหตุไร) เปนการณปุจฉา (ถาม
ถึงเหตุ) ของบุคคลนั้นวา เพราะเหตุไร จึงไมควรทําการเสพเปนตนนั้น.
ตอบถึงเหตุวา เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิลามก ฉะนั้นจึงไมควรทําการเสพ
เปนตนนั้น.
บทวา ทิฏิ โย ราโค (ทิฏฐิราคะใด) ความวา ราคะเกิดขึ้นดวย
ทิฏฐิปรารภทิฏฐิวา ทิฏฐิของเราดี ดังนี้. บทวา ทิฏิราครโต (เปนผูยินดี
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ในทิฏฐิราคะ) ความวา เปนผูยินดีดวยทิฏฐิราคะนั้นดุจผายอมดวยสี. บทวา
น มหปฺผล (เปนทานไมมีผลมาก) คือ ดวยผลอันเปนวิบาก. บทวา น
มหานสส (เปนทานไมมีอานิสงสมาก) คือ ดวยผลอันหลั่งไหลหรือผลลัพธ.
บทวา ปุริสปุคฺคลสฺส คือแหงบุรุษบุคคล. เพราะโดยโวหารของชาวโลก
สรีระทานเรียกวา ปุ. ชือ่ ปุริส เพราะนอนคือเปนไปในสรีระนั้น. นรก
ทานเรียกวา ปุ. ชื่อ ปุคฺคล เพราะไปสูนรกนั้น. จริงอยู โดยมากสัตวทั้งหลาย
จุติจากสุคติแลว ยอมเกิดในทุคติทั้งนั้น.
บทวา ต กิสฺส เหตุ คือความที่ไมมีผลมากนั้น เปนเพราะเหตุไร.
บทวา ทิฏิ หิสฺส ปาปกา ความวา เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิลามก ฉะนั้น
จึงไมมีผลมาก. บทวา เทฺวว คติโย มีคติเปน ๒ คือ มีคติเปน ๒ ในคติ ๕
เปนนรกเพราะทิฏฐิวิบัติ เปนกําเนิดดิรัจฉานเพราะทิฏฐิสมบัติ.
บทวา ยฺเจว กายกมฺม คือ กายกรรมมีดํารงเพศของตนประกอบ
ขอปฏิบัติ อภิวาท บํารุง และทําอัญชลีเปนตน.
บทวา ยฺจ วจีกมฺม คือ วจีกรรมมีการเลาเรียน ทอง แสดง
ชักชวนในลัทธิของตนเปนตน.
บทวา ยฺจ มโนกมฺม คือ มโนกรรมประกอบดวยความคิด คํานึง
ถึงโลกนีโ้ ลกหนา และสิ่งที่ทําแลว และยังไมไดทํา. กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ในหญา ขอนไม ขาวเปลือก พืชทั้งหลาย และในการมอบใหรับ
บริโภคทานของสัตวผูมีทิฏฐิ. บทวา ยถาทิฏิ (ตามทิฏฐิ) คือ สมควรแกทิฏฐิ
นั้น. บทวา สมตฺต คือ ใหบริบูรณ. บทวา สมาทินฺน (สมาทาน) คือ
ถือเอา.
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แตในอรรถกถาทานกลาวไววา กายกรรมนัน้ มี ๓ อยาง คือ กายกรรม
ตั้งไวตามทิฏฐิ ๑ กายกรรมเกิดรวมกับทิฏฐิ ๑ กายกรรมอนุโลมตามทิฏฐิ ๑.
ในกายกรรม ๓ อยางนั้น กายกรรมกลาวคือ ปาณาติบาต อทินนาทาน และ
มิจฉาจารของผูมีทิฏฐิอยางนี้วา ผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกามไมมี
บาป อันมีกายกรรมนั้นเปนเหตุ บาปไมมาถึง นี้ชื่อวา กายกรรมตั้งอยูตาม
ทิฏฐิ. กายกรรมเกิดรวมกันดวยความเห็นตามทิฏฐินี้วา ผูฆาสัตว ผูลักทรัพย
ผูประพฤติผิดในกามไมมีบาป อันมีกายกรรมนัน้ เปนเหตุ บาปไมมาถึง นี้ชื่อวา
กายกรรมเกิดรวมกันกับทิฏฐิ. กายกรรมนั้นนั่นแลผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ
สมาทานแลว ถือเอาแลว ลูบคลําแลวใหบริบรู ณ ชื่อวา กายกรรมอนุโลม
ตามทิฏฐิ. แมในวจีกรรม มโนกรรม ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. อนึง่ ในวจีกรรม
มโนกรรมนีพ้ ึงประกอบวา ผูพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
มีความโลภ มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิดไมมีบาป อันมีวจีกรรม มโนกรรม
นั้นเปนเหตุ บาปไมมาถึง ดังนี้. อนึ่ง นัยที่กลาวดวยการดํารงเพศ การ
เลาเรียน และความคิดของชาวโลกเปนตน เปนนัยที่ดีในขอนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในเจตนาเปนตนดังตอไปนี้. ความคิดอันเกิดรวมกับ
ทิฏฐิ ชื่อวา เจตนา. ความตองการอันเกิดรวมกับทิฏฐิ ชื่อวา ความปรารถนา.
การตั้งจิตดวยอํานาจแหงความปรารถนาดวยความตั้งใจ ชื่อวา ความตั้งใจ.
ธรรมทั้งหลาย อันเนื่องดวยสังขารขันธมีผัสสะเปนตน สัมปยุตดวยเจตนา
เปนตนเหลานั้น ชื่อวา สังขาร.
ดวยบทมีอาทิวา อนิฏาย (เพื่อผลไมนาปรารถนา) ทานกลาวถึง
ทุกขทั้งนั้น. เพราะทุกขอันสัตวทั้งหลายผูใครความสุข ชื่อวา ไมปรารถนาเพราะ
ไมแสวงหา ชื่อวา ไมนาใคร เพราะไมเปนที่รัก ชื่อวา ไมนาพอใจ เพราะ
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ไมทําใหเจริญใจ และเพราะไมสบอารมณ ชือ่ วา ไมเปนประโยชนเกือ้ กูล
เพราะไมเจริญตอไป ชื่อวาเปนทุกข เพราะบีบคั้น.
บทวา ต กิสฺส เหตุ ความวา การเปนไปอยางนั้นเพราะเหตุไร.
แสดงถึงเหตุนั้นวา เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิลามก. อธิบายวา เพราะทิฏฐิของ
บุคคลนั้นเลวทราม ลามก ฉะนั้นจึงเปนไปอยางนั้น.
บทวา อลฺลาย ปวิยา นิกฺขิตฺต (ฝงลงในแผนดินเปยก) คือ
ปลุกลงไปในแผนดินที่ชุมดวยน้ํา. บทวา ปวีรส อาโปรส (รสแผนดิน
รสน้ํา) ความวา ในที่นั้นๆ สมบูรณดว ยแผนดินและน้ํา. เพราะในที่ที่ฝงพืช
แผนดินทั้งหมดและน้ําทั้งหมด ไมยงั พืชและผลใหผลิตได. สวนพื้นที่ของ
แผนดินและน้ําเหลานั้นเทานั้นที่สัมผัสพืช ยอมใหพืชผลผลิตได. เพราะฉะนั้น
พื้นที่นั้นจึงเปนปจจัยเพื่อเลี้ยงพืช พึงทราบวาเปนรสแผนดิน เปนรสน้ํา.
เพราะรสศัพทมีความสมบูรณ เหมือนอยางที่ทานกลาววา ชือ่ วารส ทานกลาว
ดวยความสมบูรณดวยกิจ อนึ่ง เมื่อชาวโลกกลาววา คนธรรพมีเสียงดี ยอม
รูความวา คนธรรพสมบูรณดีแลว.
บทวา อุปาทิยติ คือ ถือเอา. เพราะพืชไดพื้นที่ที่เปนปจจัย ยอม
ผลิตได. บทวา สพฺพนฺต คือรสทั้งปวงนั้น. บทวา ติตฺตกตฺตาย (เพื่อ
ความเปนของมีรสขม) ความวา รสแผนดิน และรสน้ํานั้น แมไมมีรสขม
อาศัยพืชที่ขม ยอมเปนไปเพื่อความเปนของขมแหงตนสะเดาเปนตน และผล
เทานั้น. บทวา กฏกตฺตาย (มีรสปรา) นี้เปนไวพจนของบทกอนนั่นเอง.
พึงทราบวารสขมในที่นี้ชื่อวา รสปรา เพราะไมเปนที่ชอบใจดุจในอาคตสถานวา
มะมวงนี้เมื่อกอนไดรับความนิยมมีสีกลิน่ และ
รส เพราะเหตุไร มะมวงจึงมีรสปราไป.
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บทวา อสารตาย เพื่อความไมเปนสาระ คือ ไมมีรสหวาน. ปาฐะวา
อสาทุตฺตาย บาง ความวา มีรสไมอรอย. เพราะบทวา สาทุ แปลวา
อรอย. บทวา พีช หิสฺส ไดแกพืชของสะเดาเปนตนนั้น. บทวา เอวเมว
ตัดบทเปน เอว เอว. เพราะสุขเวทนาเปนความยินดีอยางยิ่ง. ฉะนั้นทาน
จึงแสดงถึงโทษแหงมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจแหงทุกขเวทนา. พระสารีบุตรเถระ
เพื่อแสดงถึงโทษแหงทิฏฐิโดยประเภท ๑๘ อยาง จึงกลาวคํามีอาทิวา อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ. บทนั้นมีความดังไดกลาวไวแลว.
บทวา อิเมหิ อฏารสหิ อากาเรหิ ปริยฏิตจิตฺตสฺส สโยโค (ความเกี่ยวของแหงจิตอันทิฏฐิกลุมรุมดวยอาการ ๑๘ อยางเหลานี้) ทาน
แสดงถึงความผูกพันในสงสารดวยทิฏฐินั่นเอง.
ก็เพราะสังโยชนแมเปนทิฏฐิก็มี แมไมเปนทิฏฐิก็มี ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงประเภทนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา อตฺถิ สโชนานิ
เจว สังโยชนมีอยูดังนี้.
ในบทนั้น เพราะกามราคสังโยชนมีที่มาวา อนุนยสฺโชน คือ
สังโยชนที่มนี ัยตามกัน. ฉะนั้น ทานจึงกลาววา อนุนยสฺโชน พึงทราบวา
อนุนยสังโยชนนี้ ทานกลาวหมายถึงความโลภที่เปนไป ยังไมถึงความเปน
กามราคสังโยชน. ในวาระแมเปนมูลเหตุ มีขันธและอายตนะที่เหลือเปนตน
ก็พึงทราบความโดยนัยนี้เหมือนกัน.
อนึ่ง เพราะอัสสาทะมีเวทนาเปนอยางยิ่ง ทานจึงทําเทศนา มีเวทนา
เปนที่สุด ไมถือเอาสัญญาเปนตน.
บทวา อิเมหิ ปฺจตฺตึสาย อากาเรหิ (ดวยอาการ ๓๕ เหลานี้)
คือ ดวยอาการ ๓๕ ดวยสามารถแหงอารมณ คือ อัสสาทะอันเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยวัตถุ ๓๕ เหลานี้ คือ เบญจขันธ ๕ และอายตนะภายในเปนตน ๖ หมวด.
จบอรรถกถาอัสสาททิฏฐินิเทศ
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อรรถกถาอัตตานุทิฏฐินิเทศ

(แสดงถึงอัตตานุทิฏฐิ)
พึงทราบวินิจฉัยในอัตตานุทิฏฐิ ดังตอไปนี้. บทวา อสฺสุตวา
ปุถุชฺชโน. (ปุถุชนผูไมไดสดับ ) คือ ผูควรรูไมไดสดับ เพราะไมมีการศึกษา
เลาเรียนและการบรรลุ. ผูที่ชื่อวาไมมีการศึกษา ทําการปฏิเสธอัตตานุทิฏฐิ
เพราะปราศจากการเลาเรียน การสอบถามและการวินิจฉัย ในขันธ ธาตุ
อายตนะ สัจจะ ปจจยาการและสติปฏฐานเปนตน. และผูที่ชอื่ วาไมบรรลุ เพราะ
ไมบรรลุขอปฏิบัติที่ควรบรรลุ. ชื่อวาเปนไญยบุคคลผูไมไดสดับ เพราะไมมี
การศึกษาและการบรรลุ.
จริงอยู บทวา สุต (สดับแลว) คือ มีการศึกษาพุทธวจนะ และบรรลุ
ดวยการกลาวถึงเหตุ เพราะมีสุตะเปนผล ชื่อวา สุตวา ผูสดับเพราะมีสุตะ
นั้น ผูไมมีสุตะ ชื่อวาผูไมไดสดับ. บุคคลผูไมไดสดับนี้นั้น
เปนปุถุชนดวยเหตุยังกิเลสหนาใหเกิดเปนตน
ชนนี้เปนผูชื่อวา มีกิเลสหนาเพราะเปนผูยังกิเลสหนา
ใหเกิดขึ้นหยั่งลงถึงภายใน.
จริงอยู ชนนั้นเปนปุถุชนดวยเหตุยังกิเลสเปนตน อันหนามีประการ
ตาง ๆ ใหเกิดขึ้น. สมดังที่ทานกลาวไววา ชื่อวาปุถุชน เพราะยังกิเลสหนา
ใหเกิดขึ้น, เพราะกําจัดสักกายทิฏฐิอันหนาไมได, เพราะเห็นแกหนาของศาสดา
ทั้งหลายเปนอันมาก, เพราะรอยรัดไวดวยคติตาง ๆ เปนอันมาก เพราะปรุง
แตงอภิสังขารตาง ๆ มาก, เพราะถูกหวงคือกิเลสตาง ๆ มากพัดพาไป เพราะ
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เดือดรอนดวยความเดือดรอนตาง ๆ เปนอันมาก, เพราะถูกความเรารอนตาง ๆ
เปนอันมากเผาผลาญ, เพราะกําหนัดอยากยินดี สยบ ซบ ติด คลอง พัวพัน
ในกามคุณ ๕ เปนอันมาก, เพราะกั้น ลอม ขัดขวาง ปด ปกปด ครอบ
ดวยนิวรณ ๕ เปนอันมาก.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปุถุชน เพราะเปนชนมีความประพฤติธรรมต่ําหยั่ง
ลงในภายใน มีการเบือนหนาจากอริยธรรม จะเลยการนับครั้งที่หนึ่งเปนอันมาก
หรือเพราะชนนี้มากแยกพวกออกไปไมสมาคมกับพระอริยะผูประกอบดวยคุณ
มีศีลและสุตะเปนตน.
ดวยบท ๒ บทเหลานั้นวา อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน ทานกลาวปุถุชน
๒ จําพวกวา
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ตรัสถึง
ปุถุชนไว ๒ จําพวก คือ อันธปุถุชน ๑ กัลยาณปุถุชน ๑.
ในปุถชุ น ๒ จําพวกนั้น พึงทราบวา ทานกลาวถึงอันธปุถุชน. บทวา
อริยา ในบทมีอาทิวา อริยาน อทสฺสาวี ไมไดเห็นพระอริยเจา พระพุทธเจา
ทั้งหลาย พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายและพระพุทธสาวกทั้งหลายทานกลาววา
เปนอริยะ ในที่นี้พระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้นเปนอริยะ เพราะเปนผูไกลจาก
กิเลส เพราะไมทรงนําไปในทางเสื่อม เพราะทรงนําไปในทางเจริญ เพราะ
ยังโลกพรอมดวยเทวโลกใหพนทุกข. สมดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโลกพรอมดวยเทวโลก ฯลฯ เรากลาววา ตถาคตเปน
อริยะ.
อนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกของพระตถาคต พึงทราบวา
เปนสัตบุรุษ ในบทวา สปฺปุริสา นี้. จริงอยูทานเหลานั้นชื่อวา เปนสัตบุรุษ
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เพราะเปนบุรุษผูงามดวยการประกอบโลกุตรคุณ. อีกอยางหนึ่ง ทานเหลานั้น
ทั้งหมด ทานก็กลาวไวทั้งสองอยาง แมพระพุทธเจาทั้งหลาย พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แมพระพุทธสาวกทั้งหลาย เปนทั้งพระอริยะและเปนทั้ง
สัตบุรุษ. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ผูใดแลเปนคนกตัญูกตเวที เปนนักปราชญ
เปนกัลยาณมิตร และเปนผูมีความภักดีมั่นคง ยอมทํา
กิจของผูไดรับทุกขโดยเคารพ นักปราชญทั้งหลาย
ยอมกลาวถึงผูเปนอยางนั้นวา เปนสัตบุรุษ
ในบทนี้ ทานกลาวพระปจเจกสัมพุทธเจาวา เปนผูกตัญูกตเวทีเปน
นักปราชญ ทานกลาวพระพุทธสาวกวาเปน กัลยาณมิตรและเปนผูมีความ
ภักดีมั่นคง กลาวพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ยอมทํากิจของผูไดรับทุกขโดยความ
เคารพ.
บัดนี้ พึงทราบวา ผูที่ปกติไมเห็นพระอริยะเหลานั้น และไมทําความดี
ในการเห็นวา เปนผูไมเห็นพระอริยะทั้งหลาย. อนึ่ง ผูนั้นมี ๒ อยางคือ
ไมเห็นดวยจักษุ ไมเห็นดวยญาณ ๑ ใน ๒ อยางนั้น ในที่นที้ านประสงค
เอาไมเห็นดวยญาณ. จริงอยู พระอริยะทั้งหลาย แมเห็นดวยมังสจักษุ หรือ
ดวยทิพยจักษุก็ไมเปนอันเห็น เพราะจักษุเหลานั้นถือเอาเพียงสี เพราะไมเปน
อารมณแหงความเปนอริยะ. เพราะวา แมสุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกเปนตน
ก็เห็นพระอริยะดวยจักษุ. ชนเหลานั้นจึงชื่อวา ไมเห็นพระอริยะ. เพราะฉะนั้น
การเห็นดวยจักษุ จึงไมเปนการเห็น การเห็นดวยญาณเทานั้น จึงเปนการเห็น.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนวักกลิ ประโยชนอะไรดวยการที่เธอ
เห็นกายอันเปอยเนานี้ ดูกอนวักกลิ ผูใด เห็นธรรม ผูนั้นชือ่ วา เห็นเรา.
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เพราะฉะนั้น แมเห็นดวยจักษุ ก็มิไดเห็นดวยลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน
ที่พระอริยะเห็นแลวดวยญาณ และไมบรรลุธรรมที่พระอริยะบรรลุแลว พึง
ทราบวา ชือ่ วา ไมเห็นพระอริยะทั้งหลาย เพราะไมเห็นความเปนอริยะของ
ธรรมอันทําใหเปนอริยะ.
บทวา อริยธมฺมสฺส อโกวิโท ไดแก ไมฉลาดในธรรมของอริยะ
คือไมฉลาดในอริยธรรม อันมีสติปฏฐานเปนตน. อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยใน
บทวา อริยธมฺมสฺส อโกวิโท ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะนี้
ดังตอไปนี้
ชือ่ วาวินัยนี้ ๒ อยาง ในวินยั ๒ อยางนี้ วินัย
ขอหนึง่ ๆ มี ๕ อยาง เพราะไมมีวินัยนั้น ทานจึง
กลาววาผูนี้ไมไดรับแนะนํา.
จริงอยู วินัยนี้มี ๒ อยาง คือ สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑. ในวินัยแม
๒ อยางนี้วินัยขอหนึ่ง ๆ แบงเปน ๕ อยาง.
แมสังวรวินัยก็มี ๕ อยาง คือ ศีลสังวร ๑ สติสังวร ๑ ญาณสังวร ๑
ขันติสังวร ๑ วีริยสังวร ๑.
แมปหานวินัยก็มี ๕ อยาง คือ ตทังคปหาน ๑ วิกขัมภนปหาน ๑
สมุจเฉทปหาน ๑ ปฏิปสสัทธิปหาน ๑ นิสสรณปหาน ๑.
ในสังวรวินัยนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. ภิกษุเขาถึง เขาถึง
พรอมดวยปาฏิโมกขสังวร นี้ ชื่อวา ศีลสังวร. ภิกษุ รักษาจักขุนทรียถึงความ
สํารวมในจักขุนทรีย นี้ ชื่อวา สติสังวร.
สติเปนเครื่องกั้นกระแสในโลก เรากลาวสติ
วาเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย กระแสเหลานั้นยอม
ปดไดดวยปญญา.
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นี้ชื่อวา ญาณสังวร. เปนผูอดทนตอหนาวและรอน นี้ ชื่อวา ขันติสังวร
ไมใหกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวทับถมได นี้ชื่อวา วีรยิ สังวร.
สังวรแมทั้งหมดนี้ ทานกลาววา สวร เพราะสํารวมกายทุจริตเปนตน
ที่ควรสํารวม และที่ควรกําจัดออกไปตามหนาที่ของตน. ทานกลาววา วินัย
เพราะกําจัดออกไป. พึงทราบสังวรวินัยแบงออกเปน ๕ สวนดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง การละสิ่งไมเปนประโยชนนั้น ๆ ดวยวิปสสนาญาณนั้น ๆ เพราะ
เปนปฏิปกษในวิปสสนาญาณมีกําหนดนามรูปเปนตน ดุจละความมืดดวยแสง
ประทีปฉะนั้น เชนการละสักกายทิฏฐิดวยกําหนดนามรูป ละความเห็นวา
ไมมีเหตุและเปนเหตุลุม ๆ ดอน ๆ ดวยกําหนดปจจัย ละความสงสัยดวย
ขามพนความสงสัย ละการถือวา เปนเรา เปนของเราดวยพิจารณาเปนกอง ๆ
ละความสําคัญในสิ่งไมใชมรรควาเปนมรรค ดวยกําหนดมรรคและมิใชมรรค
ละอุจเฉททิฏฐิดวยเห็นความเกิด ละสัสสตทิฏฐิดวยเห็นความเสื่อม ละความ
สําคัญในสิ่งมีภัยวา ไมมีภัย ดวยการเห็นภัย ละความสําคัญในสิ่งที่นาพอใจ
ดวยการเห็นโทษ ละความสําคัญในสิ่งที่นายินดีดวยการพิจารณาเห็นความ
เบื่อหนาย ละความใครในอันที่จะไมพนไป ดวยญาณคือความใครในอันที่จะ
พนไป ละความไมวางเฉยดวยอุเบกขาญาณ ละความโตแยงตอสิ่งที่ตั้งอยู
โดยธรรมและโตแยงนิพพาน ดวยอนุโลมญาน (กําหนดรูดวยการคลอยตาม)
ละความยึดถือในนิมิตสังขาร ดวยโคตรภูญาณ (ญาณขามพนโคตรปุถุชน)
นี้ชื่อวา ตทังคปหาน.
การละธรรมมีนิวรณเปนตนเหลานั้น ๆ เพราะปองกันความเปนไป
ดวยสมาธิอันเปนอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ดุจทําลายสาหรายบนหลังน้ํา
ดวยการเกลี่ยใหกระจายไป นี้ชื่อวา วิกขัมภนปหาน.
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การละความยึดถือกิเลสอันเปนฝายแหงสมุทัยที่ทานกลาวไวโดยนัยมี
อาทิวา เพื่อละทิฏฐิทั้งหลายในสันดานของตน ๆ โดยมรรคนัน้ ๆ เพราะเจริญ
อริยมรรค ๔ แลวโดยความไมใหเปนไปอีกตอไป นีช้ ื่อวา สมุจเฉทปหาน.
ความที่กิเลสทั้งหลายสงบ ในขณะแหงผล นี้ชื่อวาปฏิปสสัทธิปหาน.
การดับอันเปนการละเครื่องปรุงแตงทั้งหมด เพราะสลัดเครื่องปรุงแตงทั้งหมดไดแลว นี้ชอื่ วา นิสสรณปหาน.
ก็ปหานทั้งหมดนี้ชื่อวาปหาน เพราะอรรถวา สละ ชื่อวา วินัย
เพราะอรรถวา แนะนําใหวิเศษ ฉะนั้นทานจึงกลาววา ปหานวินัย. อีก
อยางหนึ่ง ปหานนี้เรียกวา ปหานวินัย เพราะละอกุสลนั้น ๆ เพราะมีวินัยนั้น ๆ.
แมปหานวินัยพึงทราบวาแบงออกเปน ๕ อยาง ดวยประการฉะนี้.
วินัยนี้โดยสังเขปมี ๒ อยาง อยางนี้ และโดยประเภทมี ๑๐ อยาง
ไมมีแกปุถุชนผูไมไดสดับนี้ เพราะขาดสังวรแสะเพราะไมละสิ่งที่ควรละฉะนั้น
ปุถุชนนี้ทานจึงกลาววาไมไดรับแนะนํา เพราะไมมีวินัยนั้น. แมในบทวา
สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม
อวินีโต ปุถชุ นผูไมไดสดับ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ
ไมไดรับคําแนะนําในธรรมของสัตบุรุษนี้ก็มีนัยนี้. โดยความบทนี้ ไมมีเหตุ
ตางกันเลย.
สมดังที่ทานกลาวไววา ผูใดเปนอริยะ ผูนนั้ เปนสัตบุรุษ. ผูใดเปน
สัตบุรุษผูนั้นเปนอริยะ. ธรรมใดของพระอริยะ ธรรมนั้นของสัตบุรุษ. ธรรม
ใดของสัตบุรุษ ธรรมนัน้ ของพระอริยะ. วินัยใดเปนวินัยของพระอริยะ วินัย
นั้นเปนวินัยของสัตบุรุษ. วินัยใดเปนวินัยของสัตบุรุษ วินัยนัน้ เปนวินัยของ
พระอริยะ. รวมความวา อริยะก็ดี สัตบุรุษก็ดี ธรรมของอริยะก็ดี ธรรมของ
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สัตบุรุษก็ดี วินัยของอริยะก็ดี วินัยของสัตบุรุษก็ดีเหลานั้น เปนอันเดียวกัน
ตั้งอยูในที่เดียวกันเสมอกันเสมอภาคกัน เกิดในที่นั้นเหมือนกันดวยประการ
ฉะนี้.
ก็เพราะเหตุไร พระเถระจึงถามวา อัตตานุทิฏฐิมีความเห็นผิดดวย
อาการ ๒๐ เปนไฉน แลวไมเเกคําถามนั้นกลับอางถึงปุถุชนอยางนี้วา ปุถชุ น
ในโลกนี้ไมไดสดับดังนี้. พึงทราบวา พระเถระเพื่อจะทําความนั้นใหแจมแจง
ดวยเทศนาอันเปนบุคลาธิษฐาน จึงอางถึงปุถุชนกอน.
พระเถระครั้นอางถึงปุถุชนอยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะแสดงถึงอุเทศ
แหงการถือผิด จึงกลาวคํามีอาทิวา รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ปุถุชนยอม
เห็นรูปโดยความเปนตนดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในบทนั้นดังตอไปนี้. บทวา รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสติ ความวา ยอมเห็นรูปขันธและกสิณรูปโดยเห็นดวยทิฏฐิวาเปน
ตัวตน. แตในนิเทศพึงทราบวา ทานมิไดกลาวถึงรูปนั้นวา การถือผิดใน
รูปขันธของปุถุชนนั้นปรากฏเพราะอธิการแหงเบญจขันธ แลวกลาวถึงกสิณรูป
โดยเปนสามัญวา รูป.
บทวา รูปวนฺต วา อตฺตาน (เห็นตนวามีรูป) คือถือสิ่งไมมีรูปวา
ตัวตน แลวเห็นตนนั้นวามีรูป.
บทวา อตฺตนิ วา รูป (เห็นรูปในตน) คือถือสิ่งไมมีรูปนั่นแลวา
ตัวตน แลวเห็นรูปในตนนั้น.
บทวา รูปสฺมึ วา อตฺตาน (เห็นตนในรูป ) คือถือสิ่งไมมีรูป
นั่นแลวา ตัวตน แลวเห็นตนนั้นในรูป.
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ในบทเหลานั้น บทวา รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ เปนรูปอยางเดียว
ทานกลาววาเปนตัวตน. สิ่งไมใชรูปในฐานะ ๗ เหลานี้ คือ เห็นตนวามีรูป ๑
เห็นรูปในตน ๑ เห็นตนในรูป ๑ เห็นเวทนา ๑ สัญญา สังขาร ๑ วิญญาณ ๑
โดยความเปนตน ทานกลาววา เปนตัวตน.
ทานกลาวถึงตัวตนปนดวยรูปและอรูปในฐานะ ๑๒ อยางดวยอํานาจ
แหงเวทนา ๓ ในขันธ ๔ อยางนี้วา เห็นตนวามีเวทนา เห็นเวทนาในตน
เห็นตนในเวทนา อนึ่ง ทิฏฐิแม ๒๐ เหลานั้น หามมรรค ไมหามสวรรค
ทําลายเสียดวยโสดาปตติมรรค.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะชี้แจงถึงรูปนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา กถ รูป
เห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร.
ในบทเหลานั้น บทวา ปวีกสิณ ไดแก ปฐวีกสิณอันเปนปฏิภาค
นิมิตใหเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐวีมณฑล โดยการแผไปทั่ว. บทวา อห ทาน
หมายถึงตนนั่นเอง. บทวา อตฺต คือตน. บทวา อทฺวย ไมเปนสอง คือ
หนึ่งนั่นเอง. บทวา เตลปฺปทีปสฺส คือประทีปมีน้ํามัน. บทวา ฌายโต
คือ ลุกโพลงอยู. บทมีอาทิวา ยา อจฺฉิ โส วณฺโณ เปลวไฟอันใด
แสงสวางก็อันนั้น ทานกลาวเพราะปราศจากเปลวไฟเสียเเลวก็ไมมีแสงสวาง.
บทวา ยา จ ทิฏิ ยฺจ วตฺถุ ทิฏฐิและวัตถุ อธิบายวา
ทานทําทั้งสองอยางนั้นรวมกันแลวกลาววา อัตตานุทิฏฐิมีรูปเปนวัตถุ.
อาโปกสิณเปนตน เปนกสิณนิมิตเกิดขึ้นเพราะอาศัยน้ําเปนตน. อนึง่
อากาศกสิณที่กําหนดไว แมเปนอารมณแหงรูปฌาน เมื่อทานกลาววาเปน
อากาศกสิณ เปนอันระคนแลวดวยอารมณแหงอรูปฌาน อันเปนกสิณุคฆาฏิมากาศ
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เพราะเหตุนั้นพึงทราบวา ทานจึงไมถือเอา. เพราะอธิการแหงรูปจึงไมควร
ถือเอาวิญญาณกสิณโดยแทฉะนี้แล.
บทวา อิเธกฺจโจ เวทน สฺ สงฺขาเร วิ
ฺ าณ อตฺตโต
สมนุปสฺสติ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ โดยความเปนตน ทานไมแยกขันธ แลวกลาวดวยสามารถการถือ
รวมกัน. จริงอยู เพราะไมสามารถแยกจิตและเจตสิกไวตางหากกันได จึงทํา
ขันธทั้งหมดรวมกันแลวถือเอาวาเปนตัวตน.
ในบทวา อิมินา รูเปน รูปวา มีรูปดวยรูปนี้ ยอมไดสรีรรูปบาง
กสิณรูปบาง. บทวา ฉายาสมฺปนฺโน (ตนไมมีเงา) คือตนไมไมงอกงาม
ถึงพรอมดวยเงา. ศัพทวา เอน ในบทนี้วา ตเมน เปนเพียงนิบาต เปน
ตเมต บาง. บทวา ฉายาว คือมีเงา. ทานกลาววา อัตตานุทิฏฐิมีรูปเปน
วัตถุ เพราะแมเมื่อไมถือวารูปเปนตัวตนก็ไมปลอยรูป จึงเกิดขึ้นดวยทิฏฐิ.
บทวา อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ คือเห็นรูปนั้นในตนอันเปนกอง
แหงอรูปนั้น เพราะสรีรรูปและกสิณรูปอาศัยจิต. บทวา อย คนฺโธ นี้
กลิ่นหอม กลาวถึงกลิ่นที่สูดเขาไป. บทวา อิมสฺมึ ปุปเผ ในดอกไมนี้
กลาวอยางนี้เพราะกลิ่นหอมอาศัยดอกไม.
บทวา รูปสฺมึ อตฺตาน สมนุปสฺสติ เห็นตนในรูป คือรูปไป
ณ ที่ใด จิตยอมไป ณ ที่นั้น. เพราะฉะนั้นยึดจิตอาศัยรูปแลว เห็นตนอัน
เปนกองอรูปนั้น ในรูปนั้น. ทานกลาวถึงหีบรองรับของหยาบ เพราะรูปเปน
ของหยาบ.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา อิเธกฺจโจ จกฺขุสมฺผสฺสช เวทน
(บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเวทนา) ความวา แม
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เมื่อไมมีการยึดถือทิฏฐิในเวทนาตางหากกัน ก็ยดึ ถือโดยถือเปนอันเดียวกันวา
เวทนา เพราะเวทนาทั้งปวงหยั่งลงในภายใน จึงเปนอันถือเอาตางหากกัน
เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา ทานประกอบไวตางหากกัน. เพราะปุถุชนนั้น
ยอมถือเวทนานั่นแลวาเปนตัวตน เพราะเวทนาเปนของหยาบดวยอํานาจการ
เสวย.
บทวา สฺ สงฺขาเร วิฺาณ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ
ปุถุชนยอมเห็น สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน ความวา
ทําอรูปธรรม มีสัญญาเปนตน และรูปรวมกันแลวเห็นวาเปนตัวตน เพราะ
ปุถุชนยอมถือตามที่ปรากฏ ดุจคนบาฉะนั้น.
ในบทมีอาทิวา จกฺขุสมฺผสฺสช สฺ มีอธิบายวา ปุถชุ นยอม
ถือสัญญาวาเปนตัวตน เพราะสัญญาปรากฏ ดวยอํานาจแหงการรูพรอม. บท
ที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในเวทนา.
ในบทมีอาทิวา จกฺขุสมฺผสฺสช เจตน มีอธิบายวา ทานแสดงถึง
เจตนาเทานั้น เพราะเจตนาเปนประธานและปรากฏในธรรมทั้งหลาย อันเนื่อง
ดวยสังขารขันธ. แมขันธนอกนี้ก็เปนอันวาทานแสดงดวยเจตนานั้น. สวนปุถุชน
นั้นยอมถือเจตนาวาเปนตัวตน เพราะปรากฏดวยความเปนเจตสิก. บทที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ในบทมีอาทิวา จกฺขุวิฺาณ มีอธิบายวา ปุถุชนยอมถือจิตวาเปน
ตัวตน เพราะจิตปรากฏดวยอํานาจแหงการรูแจง. บทที่เหลือแมในที่นี้ก็มีนัยดัง
กลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาอัตตานุทิฏฐินิเทศ
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อรรถกถามิจฉาทิฏฐินิเทศ
มิจฉาทิฏฐิมีเนื้อความดังไดกลาวไวแลวในหนหลัง แตพึงทราบนัยอื่น
ดังตอไปนี้.
บทวา นตฺถิ ทินฺน ทานที่ใหแลวไมมีผล คือปฏิเสธผลของทาน
เพราะเปนอุจเฉททิฏฐิ. บทวา ยิฏ การบูชายัญในบทวา นตฺถิ ยิฏ
ยัญที่บูชาแลว ไมมีผลนี้เปนยัญเล็กนอย. บทวา หุต เซนสรวงเปนมหายัญ.
ปฏิเสธผลของยัญทั้งสอง.
บทวา นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก ผลวิบาก
แหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี คือปฏิเสธผลแหงบุญกรรม มีศลี เปนตน
เพราะปฏิเสธผลแหงทาน ปฏิเสธผลแหงบาปกรรมมีปาณาติบาตเปนตน. บทวา
นตฺถิ อย โลโก โลกนี้ไมมี คือ ดวยกรรมที่ทําไวในกอน. บทวา นตฺถิ
ปโร โลโก โลกหนาไมมี คือ ดวยกรรมที่ทําไวในโลกนี้. บทวา นตฺถิ มาตา
นตฺถิ ปตา มารดาไมมี บิดาไมมี คือปฏิเสธผลของกรรมที่ทําไวในมารดา
บิดาเหลานั้น. บทวา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา สัตวผูผุดขึ้นก็ไมมี คือ
ปฏิเสธการผุดขึ้นอันมีกรรมเปนเหตุ. บทวา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา
ฯลฯ ปเวเทนฺติ สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนา
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง แลวสั่งสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก คือ
ปฏิเสธปฏิปทาในการไดอภิญญา เพื่อเห็นในโลกนี้และโลกหนา.
แตในบาลีนี้ บทวา นตฺถิ ทินฺน ไดแก วัตถุ คือ ทานที่ทาน
กลาววา ทานที่ใหแลวไมมีผล. อธิบายวา วัตถุแหงทิฏฐินั้น.
บทวา เอววาโท มิจฉฺ า วาทะอยางนี้ผิด คือ วาทะคําพูดวาทาน
ที่ใหแลวไมมีผลอยางนี้ผิด คือ วิปริต.
จบอรรถกถามิจฉาทิฏฐินิเทศ
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อรรถกถาสักกายทิฏฐินิเทศ
บทวา สกฺกายทิฏิ คืออัตตานุทิฏฐินั่นเอง พึงทราบวา ทาน
กลาวไวเพื่อแสดงคําโดยปริยายอันมาแลวในที่อื่น.
จบอรรถกถาสักกายทิฏฐินิเทศ
อรรถกถาสัสสตทิฏฐินิเทศ
บทวา สกฺกายวตฺถุกาย สสฺสตทิฏิยา สัสสตทิฏฐิมีสักกายะเปน
วัตถุ เปนกัมมธารยสมาส.
พึงเชื่อมบทวา สมนุปสฺสติ ยอมเห็นไวในทายคํา ๑๕ คํา
มีอาทิวา รูปวนฺต วา อตฺตาน. เพราะจะไดไมลืมตัวดวยอยางอื่น ทิฏฐิ
ที่เหลือ ๑๔ อยาง แสดงยอไวเปนอยางเดียวกันวา รูปวนฺต วา อตฺตาน
สมนุปสฺสติ เห็นตนวามีรูปดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสัสสตทิฏฐินิเทศ
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อรรถกถาอุจเฉททิฏฐินิเทศ
บทวา สกฺกายวตฺถุกาย อุจเฉททิฏิยา อุจเฉททิฏฐิมิสักกายะ
เปนวัตถุ คือทิฏฐิที่เหลือ ๔ อยาง แสดงยอไวเปนอยางเดียวกันวา เห็นรูป
โดยความเปนตน ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอุจเฉททิฏฐินิเทศ
อรรถกถาอันตคาหิกทิฏฐิ
บทวา อนฺตคาหิกาย ทิฏิยา ทิฏฐิอันถือเอาที่สุด เปนการถาม
ตามอาการในวาระที่หนึ่ง ถือเอาตามอาการในวาระที่สอง กลาวแกอาการ
ในวาระที่สาม.
ในบทเหลานั้น บทวา โลโก คือ ตัวตน. บทวา โส อนฺโต
โลกนั้น มีทสี่ ุด คือ ในที่สุดของความเที่ยงและความสูญอันเปนปฏิปกษตอกัน
ที่สุดของความเที่ยง ในการถือวาเที่ยงที่สุดของความสูญในการถือวาไมเที่ยง.
บทวา ปริตฺต โอกาส สูโ อกาสนิดหนอย คือ สูที่เล็กนอยเพียงกระดงหรือ
ชาม. บทวา นีลกโต ผรติ ทําสีเขียวแผไป คือ เปนอารมณวา สีเขียว.
บทวา อย โลโก โลกนี้ ทานกลาวหมายถึงตน. บทวา ปริวฏโม
โลกกลม คือ มีกําหนดไวโดยรอบ. บทวา อนฺตสฺี คือ มีความสําคัญ
วามีที่สุด.
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บทวา ย ผรติ คือ กสิณรูปแผไป. บทวา ตวตฺถุ เจว โลโก จ
วัตถุและโลก คือกสิณรูปนั้นเปนอารมณและโลกดวยอรรถวาพึงแลดู. บทวา
เยน ผรติ คือแผไปดวยจิต. บทวา โส อตฺตา เจว โลโก จ ไดแก
ตนและโลกทําใหเปนปุงลิงคเพราะเพงตน. ทานอธิบายวา ตนนั่นแล คือ
จิตและชื่อวาโลก เพราะอรรถวา พึงมองดู.
บทวา อนฺตวา คือ มีที่สุด. บทวา โอภาสกโต ผรติ ทํา
แสงสวางแผไป คือ แสงสวางดวยอาโลกกสิณ เตโชกสิณ หรือโอทาตกสิณ
แผไป. เพราะยึดกสิณมีแสงสวาง ๕ ชนิด มีนลี กสิณเปนตน จึงควรถือวา
ไมมีการถือผิดตนดวยอํานาจปฐวีกสิณ อาโปกสิณและวาโยกสิณ. บทวา วิปุล
โอภาส สูโ อภาสอันกวาง คือสูที่ใหญโดยมีประมาณบริเวณลานเปนตน.
บทวา อนนฺตวา ไมมีที่สุด คือไมมีที่สุดกวางขวาง. บทวา อปริยนฺโต
หาที่สุดมิได คือหาที่สุดอันกวางขวางมิได. บทวา อนนฺตสฺี คือมีความ
สําคัญวาโลกไมมีที่สุด.
บทวา ต ชีว คือชีพอันนั้น. อนึ่ง บทวา ชีโว คือตัวตนนั้นเอง.
แมขันธ ๕ มีรูปขันธเปนตน ก็ชื่อวาสรีระ เพราะอรรถวามีความหมุนไป. บทวา
ชีว น สรีร ชีพไมใชสรีระ คือ ชีพไดแกตน ไมใชสรีระอันไดแกรูป.
ในเวทนาเปนตนก็มีนัยนี้.
บทวา ตถาคโต คือ สัตว. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา พระอรหันต.
บทวา ปรมฺมรณา เบื้องหนาแตตาย คือในโลกอื่น. บทวา รูป อิเธว
มรณธมฺม รูปมีความตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ คือการถือเบญจขันธ
โดยหัวขอของขันธที่ปรากฏแกตน. อธิบายวา รูปนั้นปกติสูญหายไปใน
โลกนี้แหละ. แมในขันธที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา กายสฺส เภทา แตกายแตก คือเบื้องหนาแตกายคือขันธ ๕
แตก. ทานกลาวความของอุเทศนี้วา ปรมฺมรณา เบื้องหนาแตตายดวยคํานี้.
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บทวา โหติ ในบทมีอาทิวา โหติป เปนอยูบาง เปนบทหลัก.
อป ศัพท แมในบททั้ง ๔ เปนสมุจจยัตถะมีความรวม. บทวา ติฏติ คือ
คงอยู เพราะเปนของเที่ยง อธิบายวา ไมจุติ. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา
ทานกลาวบทวา ติฏติ เพื่อความตางแหงความของบทวา โหติ. บทวา
อุปฺปชฺชติ อุบัติขึ้นคือ อุบัติขึ้นดวยเขาไปสูกําเนิดที่เปนอัณฑชะ (เกิดแตไข)
และชลาพุชะ (เกิดแตน้ํา). บทวา นิพฺพตฺติ เกิด คือเกิดดวยเขาไปสู
กําเนิดที่เปนสังเสทชะ (เกิดแตเหงื่อไคล) โอปปาติกะ (ผุดเกิดขึ้น). พึง
ทราบการประกอบความดังนี้แล. บทวา อุจฺฉิชชฺ ติ ยอมขาดสูญ คือดวย
ไมมีการเกี่ยวเนื่องกัน. บทวา วินสฺสติ ยอมพินาศไป คือดวยการแตก
ทําลายไป. บทวา น โหติ ปรมฺมรณา เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก
เปนการขยายความของบทกอน. อธิบายวา เบื้องหนาแตจุติแลว ยอมไม
เปนอีก.
บทวา โหติ จ น จ โหติ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปน
อีกก็มี ไมเปนอีกก็มี เปนทิฏฐิของพวกถือวา เที่ยงบางอยาง ความยอมเปน
โดยปริยายเดียว ไมเปนโดยปริยายเดียว. ทานอธิบายวา ยอมเปนเพราะความ
เปนชีพ ไมเปนเพราะไมมีชีพมากอน.
บทวา เนว โหติ น น โหติ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอม
เปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได เปนทิฏฐิของพวกอมราวิกเขปกา
(ทิฏฐิซัดสายไมตายตัว). อธิบายวา มีก็หามิได ไมมีก็หามิได ยอมทําเพียง
ปฏิเสธนัยที่ทานกลาวไวกอน เพราะกลัวถูกติเตียนและเพราะกลัวพูดเท็จ
เพราะความมีปญญาออนและเพราะความงมงาย.
บทวา อิเมหิ ปฺาสาย อากาเรหิ ดวยอาการ ๕๐ เหลานี้
คือดวยอาการ ๕๐ ดวยสามารถแหงหมวด ๕ หมวดละ ๑๐ ตามที่กลาวแลว.
จบอรรถกถาอันตคหาหิกทิฏฐินิเทศ
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อรรถกถาปุพพันตานุทิฏฐินิเทศ
เจาทิฏฐิชื่อวา สัสสตวาทะ เพราะกลาวถึงความเที่ยงใน ปุพพันตานุทิฏฐิ (ความตามเห็นขันธในสวนอดีต) และอปรันตานุทิฏฐิ (ความตาม
เห็นขันธสวนอนาคต). อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วาทะ เปนเหตุกลาว. บทนี้
เปนชื่อของเจาทิฏฐิ. แมวาทะวาเที่ยง ก็ชื่อวา สสัสตะ เพราะประกอบดวย
สัสสตทิฏฐิ. ชื่อวา สัสสตวาทะ เพราะมีวาทะวาเที่ยง. อนึ่ง วาทะวา
เที่ยงเปนบางอยางชื่อวา เอกัจจสัสสตะ ชื่อวา เอกัจจสัสสติกา เพราะ
มีทิฏฐิวา เที่ยงเปนบางอยางนั้น. อนึง่ วาทะเปนไปวา โลกมีที่สุด ไมมีทสี่ ุด
ทั้งมีที่สุดทั้งไมมีที่สุด มีที่สุดก็หามิได ไมมีที่สุดก็หามิได ชือ่ วา อันตานันตะ
ชื่อวา อันตานันติกา เพราะมีทิฏฐิวาโลกมีที่สุดและไมมีที่สุด. ชื่อวา อมรา
เพราะไมตาย. อะไรไมตาย. ทิฏฐิและวาจาของเจาทิฏฐิผูปราศจากที่สุดโดยนัย
มีอาทิวา แมอยางนี้ก็ไมมีแกเรา. ความซัดสายไปมี ๒ อยาง คือ ซัดสายไป
ดวยทิฏฐิหรือวาจาอันไมตายตัว ชื่อวา อมราวิกเขปะ. ชื่อวา อมราวิกเขปกา เพราะมีทิฏฐิซัดสายไมตายตัว.
บทวา อธิจฺจสมุปปนฺโน เกิดขึ้นลอย ๆ คือความเห็นวา ตนและ
โลกเกิดขึ้นโดยไมมีเหตุ ชื่อวา อธิจจสมุปปนนะ ชื่อวา อธิจจสมุปปนนิกา
เพราะมีทิฏฐิวา ตนและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ.
จบอรรถกถาปุพพันตานุทิฏฐินิเทศ
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อรรถกถาอปรันตานุทิฏฐินิเทศ
เจาทิฏฐิชื่อวา สัญญีวาทะ เพราะกลาวตนเมื่อตายแลวมีสัญญา.
ชื่อวา อสัญญีวาทะ เพราะกลาววาตนเมื่อตายแลวไมมีสัญญา. ชื่อวา
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ เพราะกลาววาตนเมื่อตายแลวมีสัญญาก็มิใชไมมี
สัญญาก็ไมใช.
อีกอยางหนึ่ง วาทะอันเปนไปวามีสัญญา ชื่อวา สัญญีวาทะ เจาทิฏฐิ
เทานั้นชื่อวา สัญญีวาทะ เพราะมีวาทะวามีสัญญา. อสัญญีวาทะและ
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะก็เหมือนอยางนั้น.
เจาทิฏฐิชื่อวา อุจเฉทวาทะ เพราะกลาววาสูญ. บทวา ทิฏธมฺโม
คือ ธรรมที่เห็นประจักษหมายถึงธรรมเปนปจจุบัน. บทนี้เปนชื่อของอัตภาพ
ที่ไดในปจจุบันนั้น ๆ. นิพพานในปจจุบันชื่อวาทิฏฐิธรรมนิพพาน. ความวา
การเขาไปสงบทุกขในอัตภาพนี้แล. ชื่อวา ทิฏฐิธรรมนิพพานวาทะ เพราะ
กลาวถึงนิพพานเปนปจจุบันธรรมนั้น.
อนึ่ง เมื่อบทนี้พิสดารในนิเทศนี้ จึงควรกลาวถึงพรหมชาลสูตร
ทั้งสิ้นพรอมดวยอรรถกถา. ก็เมื่อเปนอยางนี้ยอมชาเกินไป เพราะฉะนั้นจึง
ไมใหพิสดาร. ผูมีความตองการสูตรนั้น ควรคนควาหาดูเอาเอง.
จบอรรถกถาอปรันตานุทิฏฐินิเทศ
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เพราะสังโยชนิกทิฏฐิ (ทิฏฐิเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ) เปน
ทิฏฐิทั่วไปแกทิฏฐิทั้งหมด. ฉะนั้น ทานจึงแสดงความทั่วไปแกทิฏฐิทั้งหมด
เพราะสังโยชนิกทิฏฐินนั้ เปนเครื่องประกอบทิฏฐิไวทั้งหมด. พึงทราบความนั้น
โดยการครอบงําทิฏฐิ ดังไดกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถาสัญโญชนิกทิฏฐินิเทศ
อรรถกถามานวินิพันธทิฏฐินิเทศ
ในมานวินิพันธทิฏฐิ (ทิฏฐิอนั กางกั้นดวยมานะ) ทั้งหลายพึงทราบ
วินิจฉัยดั่งตอไปนี้. การลูบคลําดวยการถือผิดวาตาเปนเรา ชือ่ วา ลูบคลําดวย
การถือผิด มีมานะเปนเบื้องตน. เพราะทิฏฐิไมไดสัมปยุตดวยมานะ. ดวย
เหตุนั้นทานจึงกลาววา มานวินิพนฺธา ทิฏฐิกางกั้นดวยมานะ. ความวา
ทิฏฐิกางกั้นดวยมานะมีมานะเปนมูล.
แมในบทนี้วา จกฺขุ มมนฺติ อภินิเวสปรามาโส การลูบคลํา
ดวยความถือผิดวา ตาของเราก็มีนัยนี้. อนึ่ง ในบท จกฺขุ มมนฺต นี้
ควรกลาววา มมาติ พึงทราบวาลงนิคหิตอาคมเปน มมนฺติ. พึงทราบ
อายตนะภายในมีรูปเปนตน ดวยทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา เปนเรา ยอมไม
ถืออายตนะภายนอกวา เปนเราเวนกสิณรูป. แมอายตนะภายนอกก็ยอมได
ดวยทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา เพราะยอมถือแมอายตนะภายนอกวา
ของเรา. ก็เพราะทุกขเวทนาไมเปนวัตถุของมานะ เพราะเปนสิ่งไมนาปรารถนา
ฉะนั้น เวทนา ๖ และผัสสะ ๖ จึงไมถือเอาเปนมูลปจจัยของเวทนาเหลานั้น.
แตสัญญาเปนตน พึงทราบวาทานไมถือเอาในที่นี้ เพราะตัดขาดแลว.
จบอรรถกถามานวินิพันธทิฏฐินิเทศ
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อรรถกถาอัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิเทศ
อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ (ทิฏฐิอันปฏิสังยุตดวยการปรารภตน) ไดแก
อัตตานิทิฏฐินั่นเอง. ทานกลาวถึงทิฏฐิอยางนี้อีก เพราะปฏิสังยุตดวยวาทะวา
ตัวตน ดังนี้.
จบอรรถกถาอัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิเทศ
อรรถกถาโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิเทศ

(ทิฏฐิปฏิสังยุตดวยปรารภโลก)
บทวา อตฺตา จ โลโก จ ตนและโลก ความวา ตนนั้นนั่นแลและ
ชื่อวาโลกเพราะอรรถวาพึงแลดู. บทวา สสฺสโต คือทิฏฐิของผูมีวาทะวาเที่ยง.
บทวา อสสฺสโต คือทิฏฐิของผูมีวาทะวาสูญ. บทวา สสฺสโต จ อสสฺสโต
จ คือทิฏฐิของผูเห็นวาเที่ยงเปนบางอยาง. บทวา เนว สสฺสโต นาสสฺสโต
ตนและโลกเที่ยงก็หามิได ไมเที่ยงก็หามิได คือทิฏฐิของผูซัดสายไมตายตัว.
บทวา อนฺตวา มีที่สุด คือ ทิฏฐิของผูหลอกลวงและของนิครนถอาชีวกผูได
กสิณนิดหนอย. อีกอยางหนึ่ง พวกอุจเฉทิฏฐิยอมกลาววา สัตวมีขันธสวน
อดีตโดยกําเนิด มีขันธสวนอนาคตโดยความตาย. พวกเห็นวาตนและโลก
เกิดขึ้นลอย ๆ กลาววา สัตวมีขันธสวนอดีตโดยกําเนิด. บทวา อนนฺตวา
ไมมีที่สุด คือทิฏฐิของผูไดกสิณหาประมาณมิได. แตพวกมีวาทะวาเที่ยงยอม
กลาววา สัตวไมมีขันธสวนอดีตและสวนอนาคต ดวยเหตุนั้นจึงไมมีที่สุด.
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พวกเห็นวาตนและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ กลาววา ไมมีที่สุดดวยขันธสวนอนาคต.
บทวา อนฺตวา จ อนนฺตวา จ มีที่สุดก็มี ไมมีที่สดุ ก็มี คือทิฏฐิของ
ผูมีกสิณขึ้น ๆ ลง ๆ ไมเจริญ เจริญไปอยางขวาง ๆ. บทวา เนว อนฺตวา
น อนนฺตวา มีที่สุดก็หามิได ไมมีที่สุดก็หามิได ตอทิฏฐิของผูมีความซัดสาย
ไมตายตัว.
จบอรรถกถาโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิเทศ
อรรถกถาภววิภวทิฏฐินิเทศ
พระสารีบุตรเถระ ไมทําการนิเทศภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิไวตางหาก
เพราะไมมีการถือผิดตางหากจากทิฏฐิตามที่กลาวแลว และไมทําการถามเพื่อ
แสดงอาการอยางหนึ่ง ๆ คือ ความติดอยู ความแลนเลยไป ดวยอํานาจแหง
ทิฏฐิตามที่กลาวแลวนั่นแล แลวจึงกลาววา ความถือผิดดวยความติดอยูเปน
ภวทิฏฐิ. ความถือผิดดวยความแลนเลยไปเปนวิภวทิฏฐิ ดังนี้.
พึงทราบความในบทนั้นดังตอไปนี้. การถือผิดดวยความติดอยู
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับภพ จิตของ
เทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมไมแลนไป ความวา การถือผิดดวยความเบื่อหนาย
จากนิพพาน ดวยความสําคัญวาเที่ยง. การถือผิดดวยความแลนเลยไป ดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา เทวดาและมนุษยบางพวกอึดอัด ระอา เกลียดชัง
ดวยภพนั่นเเล ยอมเพลิดเพลินความขาดสูญ ความวา การถือผิดดวยความ
ละเลยปฏิปทาอันนําไปสูความดับทุกข ดวยสําคัญวาสูญ.
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บัดนี้ พระสารีบุตรเพื่อแสดงประกอบภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิไวในทิฏฐิ
ทั้งปวง จึงกลาวคํามีอาทิวา อสฺสาททิฏิยา ดังนี้. ในบทนั้น เพราะผูมี
อัสสาททิฏฐิอาศัยความเที่ยง หรือความสูญ ยอมถือวาโทษในกามทั้งหลาย
ยอมไมมี ดังนี้. ฉะนั้น แมอัสสาททิฏฐิมีอาการ ๓๒ ทานก็กลาววา เปน
ภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี.
ในบทนั้นทิฏฐิแมอยางหนึ่ง ๆ ก็เปนภวทิฏฐิดวยการถือวาเที่ยง. เปน
วิภวทิฏฐิดวยการถือวาสูญ. ดวยอัตตานุทิฏฐิยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาเปนวิภวทิฏฐิ
๕ เพราะถือวาเมื่อขันธ ๕ เหลานั้นสูญเพราะความที่ตนไมเปนอื่นจากรูปเปนตน
ตนจึงสูญ. เมื่อฐานะ ๑๕ ที่เหลือสูญเพราะความที่ตนเปนอยางอื่นจากรูป
เปนตน ทานจึงกลาววาเปนภวทิฏฐิ ๑๕ เพราะถือวาตนเที่ยง.
ผูไดทิพยจักษุไดฌานอันเปนปริตตารมณและอัปปมาณารมณ ใน
ทิฏฐิมีที่สุดและไมมีที่สุด เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนไปแลว ดวยอํานาจแหงความ
สูญวา ทั้งหมดนั้นเปนวิภวทิฏฐิ ครัน้ จุติจากรูปธาตุ แลวเห็นสัตวทั้งหลาย
เกิดในที่อื่นไมเห็นภวทิฏฐิ ยอมถือเอาวิภวทิฏฐิ. เพราะฉะนั้น ในบทนัน้
ทานจึงกลาววาเปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี ดังนี้.
บทวา โหติ จ ในบทนี้วา โหติ จ น จ โหติ มีและไมมี
เปนภวทิฏฐิ. บทวา น จ โหติ ไมมีเปนวิภวทิฏฐิ.
บทวา เนว โหติ ในบทนี้วา เนว โหติ น น โหติ มีกห็ า
มิได ไมมีกม็ ิได เปนวิภวทิฏฐิ. บทวา น น โหติ ไมมีก็หามิได เปน
ภวทิฏฐิ. เพราะฉะนั้น ในบทนั้น ทานจึงกลาววา สิยา พึงเปน.
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พวกที่เห็นวาเที่ยงเปนบางสวนแหงการตามเห็นขันธสวนอดีต ยอม
บัญญัติวาเที่ยง และบัญญัติวาไมเที่ยง. เพราะฉะนั้น ทิฏฐินั้นจึงเปนทั้ง
ภวทิฏฐิ ทั้งวิภวทิฏฐิ. พวกที่เห็นวามีที่สุดและไมมีที่สุด ๔ จําพวก ยอม
บัญญัติตนวามีที่สุดและไมมีที่สุด. เพราะฉะนั้น ทิฏฐินั้นจึงเปนทั้งภวทิฏฐิ
ทั้งวิภวทิฏฐิเชนเดียวกับอัตตานุทิฏฐิ. พวกที่มีความเห็นซัดสายไมตายตัว ๔
จําพวก อาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิ ยอมถึงความฟุงซานทางวาจา สวนที่เหลือ
เปนภวทิฏฐิ. เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา สิยา หมายถึง ทิฏฐินั้น ๆ
พวกที่กลาววาสูญ ๗ จําพวกแหงความเห็นตามขันธสวนอนาคต เปนวิภวทิฏฐิ
ที่เหลือเปนภวทิฏฐิ. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สิยา เพราะหมายถึงทิฏฐิ
นั้น ๆ. ทานกลาววา สิยา แหงสัญโญชนิกทิฏฐิ ดวยอํานาจแหงทิฏฐิทั้งปวง.
ตัวตนเปนอันพินาศไปในเพราะความพินาศแหงทิฏฐิเหลานั้น เพราะถือจักษุ
เปนตนวา เปนเรา ดวยทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา เปนเรา เพราะเหตุนั้นทาน
จึงกลาววา ทั้งหมดนั้นเปนวิภวทิฏฐิ.
ตนยอมไมพินาศไปแมในเพราะความพินาศแหงทิฏฐิเหลานั้น เพราะ
ทิฏฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ดุจอัตตานุทิฏฐิเปนอื่นจากจักษุเปนตน
ของตน เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทั้งหมดเปนทิฏฐิ.
ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิแหงทิฏฐิปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกปรากฏแลว
เพราะทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา ตนและโลกเที่ยง. ดวยเหตุเพียงเทานี้
เปนอันทานแสดงถึงความถือผิดทิฏฐิ ๑๖ และ ๓๐ มีอัสสาททิฏฐิเปนเบื้องตน
มีวิภวทิฏฐิเปนที่สุด. อัตตานุทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ และทิฏฐิปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะ
ทานกลาวไวโดยความเปนอันเดียวกัน โดยปริยายมี ๓ อยาง. แตทิฏฐิแมทั้งหมด
โดยมีประเภทไมแนนอน เปนสัญโญชนิกทิฏฐิ.
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บัดนี้ บทมีอาทิวา สพฺพาว ตา ทิฏฐิโย อสฺสาททิฏิโย ทิฏฐิทั้งหมด
นั้นเปนอัสสาททิฏฐิ เปนการเทียบเคียงทิฏฐิ ตามที่ประกอบไวโดยปริยายอื่น.
ในบทเหลานั้น บทวา สพฺพาว ตา ทิฏิโย ทิฏฐิทั้งหมดเหลานั้น
ไดแก ทิฏฐิที่ไมมีเหลือตามที่กลาวแลว. ทิฏฐิอันสงเคราะหเขาในทิฏฐิท้งั หมด
๗ เหลานี้คือ ชื่อวาอัสสาททิฏฐิ เพราะยินดีดวยทิฏฐิราคะ และเพราะอาศัย
ความพอใจดวยตัณหา ชือ่ วาอัตตานุทิฏฐิ เพราะไปตามความเสนหาในตน
ชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ เพราะความเห็นวิปริต ชื่อวา สักกายทิฏฐิ เพราะ
เปนที่ตั้งแหงขันธ ชื่อวา อันตคาหิกทิฏฐิ เพราะถือเอาที่สุดอยางหนึ่ง ๆ
ชื่อวา สังโยชนิกทิฏฐิ เพราะประกอบดวยสิ่งไมมีประโยชน ชื่อวาอัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ เพราะประกอบดวยอัตตวาทะ สวนทิฏฐิ ๙ ที่เหลือ
ไมสงเคราะหเขาในทิฏฐิทั้งหมด.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระยอทิฏฐิเหลานั้นทั้งหมดที่กลาวไวโดยพิสดาร
ลงในทิฏฐิ ๒ อยาง เมือ่ จะแสดงถึงธรรมเปนที่อาศัยของทิฏฐิ ๒ หมวดแก
สัตวทั้งหลาย จึงกลาวคาถามีอาทิวา ภวฺจ ทิฏ ึ. จริงอยู ทิฏฐิเหลานั้น
แมทั้งหมดเปนทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิ.
จ ศัพทในบทนี้วา ภวฺจ ทิฏ ึ วิภวฺจ ทิฏึ รวมทิฏฐิ
เทานั้น ไมรวมธรรมทีอ่ าศัย. เพราะธรรมอันหนึ่ง มิไดอาศัยภวทิฏฐิและ
วิภวทิฏฐิ. สมดังที่ทานกลาวไววา สัตวทั้งหลาย เปนผูอาศัยภวทิฏฐิก็ดีเปน
ผูอาศัยวิภวทิฏฐิก็ดีดังนี้.
บทวา ตกฺกิกา ชื่อวา ตกฺกิกา เพราะกลาวดวยความตรึกตรอง.
เพราะเจาทิฏฐิเหลานั้น ยอมเปนไปดวยความตรึกตรองอยางเดียว เพราะไมมี
ปญญาแทงตลอดความเปนจริง อนึ่ง ชนเหลาใดไดฌานก็ดี ไดอภิญญาก็ดี
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ยอมถือทิฏฐิ แมชนเหลานั้นก็เปนตักกิกา เพราะตรึกแลวถือเอา. บทวา
นิสฺสิตา เส ความวา อาศัยแลว. บทวา เส บทเดียวเทานั้นเปนเพียง
นิบาต. บทวา เตส นิโรธมฺหิ น หตฺถิ าณ ญาณในนิโรธยอม
ไมมีแกชนเหลานั้น นี้เปนบทกลาวถึงเหตุแหงทิฏฐินิสัย. ความวา เพราะ
ญาณในการดับสักกายทิฏฐิ คือนิพพานไมมีแกชนเหลานั้น ฉะนั้นชนทั้งหลาย
จึงยึดถือทิฏฐิ ๒ อยางนี้. หิ อักษรในบทวา น หิ อตฺถิ าณ นี้เปน
นิบาตลงในความแสดงถึงเหตุ.
บทวา ยตฺถาย โลโก วิปรีตสฺี สัตวโลกนี้ยึดถือทิฏฐิใดก็เปน
ผูมีสัญญาวิปริตเพราะทิฏฐินั้น ความวา โลกพรอมดวยเทวโลกนี้เปนผูมีสัญญา
วิปริตในนิโรธอันเปนสุขใด วาเปนทุกข พึงเชื่อมวาญาณในนิโรธนั้นยอม
ไมมี. เพราะเปนผูมีสัญญาวิปริตวาเปนทุกข พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคาถา
ประพันธนี้วา
รูป เสียง กลิน่ รส ผัสสะ และธรรมารมณ
ลวนนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มีประมาณเทาใด
โลกกลาววามีอยู. อารมณ ๖ อยางเหลานี้ โลกพรอม
ทั้งเทวโลก สมมติกันวาเปนสุข แตวาธรรมเปนที่ดับ
อารมณ ๖ เหลานี้ ชนเหลานัน้ สมมติกันวาเปนทุกข.
ความดับแหงเบญจขันธพระอริยเจาทั้งหลายเห็นวาเปน
ความสุข ความเห็นขัดแยงกันกับโลกทั้งปวงนี้ ยอม
มีแกบณ
ั ฑิตทั้งหลายผูเห็นอยู. ชนเหลาอื่นกลาววัตถุกามใด โดยความเปนสุข พระอริยเจาทั้งหลายกลาว
วัตถุกามนั้นโดยความเปนทุกข
ชนเหลาอื่นกลาว
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นิพพานใดโดยความเปนทุกข พระอริยเจาทั้งหลาย
ผูรูแจงกลาวนิพพานนั้นโดยความเปนสุข. ทานจง
พิจารณาธรรมที่รไู ดยาก ชนพาลทั้งหลายผูไมรูแจง
พากันลุมหลงอยูในโลกนี้ ความมืดตื้อยอมมีแกชน
พาลทั้งหลาย ผูถูกอวิชชาหุมหอแลวผูไ มเห็นอยู.
สวนนิพพานเปนธรรมชาติเปดเผยแกสัตบุรุษผูเห็นอยู
เหมือนอยางแสงสวาง ฉะนั้น ชนทั้งหลายเปนผูคน
ควา ไมฉลาดตอธรรม ยอมไมรูแจงนิพพานที่มีอยู.
ในที่ใกล. ชนทั้งหลายผูถูกภวราคะครอบงําแลว แลน
ไปตามกระแสภวตัณหา ผูเขาถึงวัฏฏะอันเปนบวง
แหงมารเนือง ๆ ไมตรัสรูธรรมมิไดโดยงาย. นอกจาก
พระอริยเจาทั้งหลาย ใครหนอยอมควรจะรูบ ท คือ
นิพพานที่พระอริยเจาทั้งหลายตรัสรูดีแลว พระอริยเจา
ทั้งหลายเปนผูไมมีอาสวะ เพราะรูโดยชอบ ยอม
ปรินิพพาน.
บัดนี้ พระสารีบุตรประสงคจะแสดงทิฏฐิทั้งหมดเปน ๒ อยาง
และการถอนทิฏฐิโดยพระสูตร จึงนําพระสูตรมาวา ทฺวีหิ ภิกฺขเว ดังนี้
เปนอาทิ.
ในบทเหลานั้น แมพรหมทั้งหลายทานก็เรียกวาเทว. บทวา โอลียนฺติ
ยอมติด คือ กําไว. บทวา อติธาวนฺติ คือลวงเลยไป. บทวา จกฺขุมนฺโต
คือมีปญญา. จ ศัพทมีเนื้อความเปนอติเรก.
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บทวา ภวารามา ผูช อบภพ คือมีภพเปนที่อภิรมย. บทวา ภวรตา
คือยินดีในภพ. บทวา ภวสมฺมุทิตา คือพอใจดวยภพ. บทวา เทสิยมาเน
คือเมื่อธรรมอันพระตถาคตหรือพระสาวกของพระตถาคตแสดงอยู. บทวา น
ปกฺขนฺทติ ไมแลนไป คือไมเขาถึงพระธรรมเทศนา หรือการดับภพ. บทวา
น ปสีทติ ไมเลื่อมใส คือไมถึงความเลื่อมใสในธรรมนั่น. บทวา น สนฺตฏิ ติ
ไมตั้งอยู คือ ไมตั้งอยูในธรรมนั้น. บทวา นาธิมุจจฺ ติ ไมนอมไป คือ ไมถึง
ความแนบแนนในธรรมนั้น. ทานกลาวถึงสัสสตทิฏฐิดวยเหตุเพียงเทานี้.
บทวา อฏฏียมานา อึดอัด คือ ถึงความทุกข. บทวา หรายมานา
ระอา คือ ถึงความละอาย. บทวา ชิคุจฺฉมานา คือ ถึงความเกลียดชัง.
บทวา วิภว อภินนฺทนฺติ ยินดีความปราศจากภพ คือ ยินดีอาศัยความสูญ
หรือปรารถนาความสูญ. บทวา กิร ไดยินวา เปนนิบาตลงในอรรถอนุสสวนะ
(การไดยินมา). บทวา โภ เปนคํารองเรียก. บทวา สนฺต คือ ดับแลว.
บทวา ปณีต ความวา ชื่อวาประณีตเพราะไมมีทุกข หรือเพราะนําไปสูความ
เปนประธาน. บทวา ยถาภว คือ ตามความเปนจริง. ทานแสดงอุจเฉททิฏฐิ
ดวยเหตุเพียงเทานี้. บทวา อิธ คือ ในศาสนานี้. บทวา ภูต ความจริง คือ
ทุกขอันไดแกขันธ ๕ อันเกิดแตเหตุ. บทวา ภูตโต ปสฺสติ เห็นโดยความ
เปนจริง คือ เห็นความจริงนี้วาเปนทุกข. บทวา นิพฺพิทาย เพื่อความ
เบื่อหนาย คือ เพื่อความเห็นแจง. บทวา วิราคาย เพื่อคลายกําหนัด คือ
เพื่ออริยมรรค. บทวา นิโรธาย เพื่อดับ คือ เพื่อนิพพาน.
บทวา ปฏิปนฺโน โหติ คือเปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแกนิพพาน
นั้น. บทวา เอว ปสฺสนฺติ ผูมีจักษุเห็นอยูอยางนี้ คือ เห็นดวยโลกิยญาณใน
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สวนเบื้องตน ดวยโลกุตรญาณในกาลแทงตลอดดวยประการฉะนี้. ทานกลาว
สัมมาทิฏฐิดวยเหตุมีประมาณเทานี้.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระแสดงอานิสงสแหงสัมมาทิฏฐินั้น ดวยคาถา ๒
คาถา.
ในบทเหลานั้น บทวา โย ภูต ภูตโต ทิสฺวา เห็นความเปนสัตว
โดยความเปนจริง ความวา ตรัสรูท ุกขโดยตรัสรูดวยการกําหนดรู. บทวา
ภูตสฺส จ อติกฺกมน กาวลวงความเปนสัตว ความวา ตรัสรูก ารดับทุกข
โดยตรัสรูดวยการทําใหแจง. บทวา ยถาภูเตธิมุจฺจติ ยอมนอมใจไปใน
ธรรมตามที่เปนจริง คือ นอมใจไปในความดับทุกขตามความเปนจริงดวย
อํานาจแหงการตรัสรูดวยมรรคภาวนาวา นี้สงบ นี้ประณีต. บทวา ภวตณฺหา
ปริกฺขยา เพื่อความสิ้นไปแหงภวตัณหา ความวา ดวยการละเหตุใหเกิด
ทุกข.
อนึ่ง เมื่อไมมีการตรัสรูตาง ๆ ของสัจจธรรม พึงทราบวาทานกลาว
คําในตอนตนวา ทิสฺวา ดวยโวหารพรอมกับปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน
เพราะเห็นกอนแลวภายหลังไมนอมใจไป. การตรัสรูอริยสัจ ๔ ยอมมีได
ตลอดกาลเสมอทีเดียว. อีกอยางหนึ่ง บททั้งหลายที่กลาวไวในตอนตน ยอมมี
ไดแมในกาลอันเสมอ เพราะเหตุนั้นจึงไมเปนโทษ.
บทวา ส เว คือ พระอรหันตนั้นโดยสวนเดียว. บทวา ภูตปริฺาโต
กําหนดรูความเปนสัตวแลว คือ กําหนดรูทุกข. บทวา วีตตณฺโห คือมี
ตัณหาไปปราศแลว. บทวา ภวาภเว คือ ในภพนอยภพใหญ. บทวา
อภโว คือภพใหญ เพราะมี อ อักษรเปนไปในอรรถวาเจริญ. พึงทราบ
ภพนอยภพใหญนั้นเพราะความเปรียบเทียบกัน.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา ภเว ไดแก สัสสตทิฏฐิ. บทวา วิภเว ไดแก
อุจเฉททิฏฐิ. ชื่อวาปราศจากตัณหา เพราะไมมีทิฏฐิราคะแมในสองอยางนั้น.
บทวา ภูตสฺส วิภวา เพราะความไมมีแหงความเปนสัตว คือ เพราะสูญ
วัฏทุกข. บทวา นาธิคจฺฉติ ปุนพฺภว ยอมไมมาสูภพใหม ทานกลาวถึง
ปรินิพพานแหงพระอรหันต.
บทมีอาทิวา ตโย ปุคฺคลา บุคคล ๓ จําพวก ทานกลาวเพื่อติเตียน
ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ และเพื่อสรรเสริญผูที่เปนสัมมาทิฏฐิ. ชือ่ วามีทิฏฐิวิบัติ
เพราะมีทิฏฐิถึงคือไปสูความนาเกลียด. ชื่อวามีทิฏฐิสมบัติ เพราะมีทิฏฐิถึง
คือไปสูความดี.
บทวา ติตฺถิโย ทิฏฐิทานกลาวลัทธิ เพราะปฏิบัติทิฏฐินั้นเปน
ความดีในลัทธิ หรือชื่อวา ติตถิยะ เพราะมีลัทธิ เขาถึงการบรรพชาภายนอก
ลัทธินั้น. บทวา ติตฺถิยสาวโก สาวกเดียรถีย คือ คฤหัสถผถู ึงทิฏฐานุคติ
ของสาวกเดียรถียเหลานัน้ . บทวา โย จ มิจฺฉาทิฏิโก บุคคลผูมีทิฏฐิผิด
คือ ผูเขาถึงทิฏฐิทั้งสองอยางนั้น เปนมิจฉาทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา ตถาคโต คือพระสัมมาสัมพุทธเจา. แมพระปจเจกพุทธเจา
ก็สงเคราะหเขาในบทนี้เหมือนกัน. บทวา ตถาคตสาวโก คือผูบรรลุมรรค
และผูบรรลุผล. บทวา โย จ สมฺมาทิฏิโก ผูเปนสัมมาทิฏฐิ คือ ผูพน
จากทิฏฐิสองอยางนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ ดวยสัมมาทิฏฐิของชาวโลก.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา โกธโน เปน
คนมักโกรธ คือ คนที่มกั โกรธเนือง ๆ. บทวา อุปนาหี มักผูกโกรธ คือ
มีปกติเพิ่มความโกรธนั้นแลวผูกไว. บทวา ปาปมกฺขี มีความลบหลูลามก
คือมีความลบหลูอันเปนความลามก. บทวา วสโล เปนคนเลว คือมีชาติ
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แหงคนเลว. บทวา วิสทุ ฺโธ เปนผูป ระเสริฐ คือ เปนผูบริสุทธิ์ดวยญาณทัศนวิสุทธิ. บทวา สุทธฺ ต คโต ถึงความเปนผูบริสุทธิ์ คือถึงความเปน
ผูบริสุทธิ์อันไดแกมรรคผล. บทวา เมธาวี คือ ผูมีปญญา. ดวยคาถานี้
ทานสรรเสริญผูถึงพรอมดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนโลกุตระ.
บทวา วิปนฺนทิฏิโย สมฺปนฺนทิฏิโย ทิฏฐิวิบท ทิฏฐิสมบัติ
พระสารีบุตรละโวหารวาบุคคล กลาวติเตียน และสรรเสริญธรรม. บทวา เอต
มม นั่นของเรา คือทิฏฐิดวยอํานาจแหงความสําคัญตัณหา. บทวา เอโสหมสฺมิ เราเปนนั่นคือทิฏฐิมีความสําคัญดวยมานะเปนมูล. บทวา เอโส เม
อตฺตา นั่นเปนตัวตนของเรา คือมีความสําคัญดวยทิฏฐินั่นเอง.
ทานถามการจําแนก การนับ และการสงเคราะหกาลแหงทิฏฐิวิบัติ ๓
ดวยบทมีอาทิวา เอต มมนฺติ กา ทิฏิ ทิฏฐิอะไรวานั่นของเราแลวแก.
ในบทเหลานั้น บทวา กา ทิฏิ ความวา บรรดาทิฏฐิมากมาย ทิฏฐิอะไร.
บทวา กตมนฺตานุคฺคหิตา ตามถือสวนสุดอะไร ความวา ในสองกาล คือ
กาลมีขันธเปนสวนอดีต และกาลมีขันธเปนสวนอนาคต ตามถือโดยกาลไหน.
อธิบายวา ติดตาม.
เพราะเมื่อลูบคลําวา นั่นของเรา อางถึงวัตถุในอดีตวา นั่นไดเปน
ของเราแลว ไดเปนของเราแลวอยางนี้ ไดเปนของเราแลวประมาณเทานี้
แลวลูบคลํา ฉะนั้น จึงเปนปุพพันตานุทิฏฐิ (ความตามเห็นขันธสวนอดีต).
และทิฏฐิเหลานั้นจึงเปนทิฏฐิตามถือขันธสวนอดีต.
เพราะเมื่อลูบคลําวา เราเปนนั่นยอมลูบคลําอาศัยผลในอนาคตวา
เราจักบริสุทธิ์ไดดวย ศีล พรต ตบะ พรหมจรรยนี้. ฉะนั้น จึงเปน
อปรันตานุทิฏฐิ ตามเห็นขันธสวนอนาคต. และทิฏฐิเหลานั้นจึงเปนทิฏฐิ
ตามถือขันธสวนอนาคต.
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เพราะเมื่อลูบคลําวา นั่นเปนตัวตนของเรา อาศัยความสืบตออันเกิด
ขึ้นในอดีตและอนาคต ยอมลูบคลําวานั่นเปนตัวตนของเรา และยอมลูบคลํา
ดวยสักกายทิฏฐิ ฉะนั้นจึงเปนสักกายทิฏฐิ. และทิฏฐิเหลานั้นเปนปุพพันตาปรันตานุคคหิตา ตามถือขันธทั้งสวนอดีตและสวนอนาคต.
อนึ่ง เพราะทิฏฐิ ๖๒ มีสักกายทิฏฐิเปนประธาน และทิฏฐิ ๖๒ ยอม
ถึงการถอนดวยการถอนสักกายทิฏฐินั่นแล ฉะนัน้ ทานจึงกลาววา ทิฏฐิ ๖๒
โดยมีสักกายทิฏฐิเปนประธาน ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ยอมมีโดยทวารแหง
สักกายทิฏฐิ อันมีสักกายทิฏฐิเปนประธาน. ปาฐะวา สกฺกายทิฏิปฺปมุขานิ
ดังนี้ดีกวา. ชื่อวา สกฺกายทิฏิปฺปมุขานิ เพราะมีสักกายทิฏฐิเปนประธาน
คือเปนเบื้องตน. สักกายทิฏฐิเหลานั้น คืออะไร คือทิฏฐิ ๖๒.
อัตตานุทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ดวยคําถามวา ทิฏฐิอะไร แกวา คือ สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐. ดวยคําถามวา ทิฏฐิเทาไร แกวา ทิฏฐิ ๖๒ มีสักกายทิฏฐิ
เปนประธาน. อนึ่ง สักกายทิฏฐินั้นแล ทานกลาววาอัตตานุทิฏฐิโดยคําสามัญ
วา นั่นเปนตัวตนของเรา. เมื่อกลาวถึงอัตตานุทิฏฐินั้น ก็เปนอันกลาวถึงแม
ทิฏฐิที่ปฏิสังยุตดวยอัตตวาท.
เพื่อแสดงการจําแนกบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ โดยสัมพันธกับบุคคล
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ทานจึงนําพระสูตรมามีอาทิวา เย เกจิ ภิกขฺ เว ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา นิฏ คตา
คือ ถึงความเชื่อ คือเชื่อวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูชอบดวยพระองคเอง
ดวยสามารถแหงมรรคญาณ ความวา หมดความสงสัย. ปาฐะวา นิฏาคตา
เปนบทสมาส ความอยางเดียวกัน. บทวา ทิฏิสมฺปนฺนา คือถึงความงาม
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ดวยทิฏฐิ. บทวา อิธ นิฏา เชื่อแนในธรรมนี้ คือการดับดวยกามธาตุนี้.
บทวา อิธ วิหาย นิฏา เชื่อแนในภพสุทธาวาส ในธรรมนี้ คือ ละกาม
ภพนี้แลว ปรินิพพานพรหมโลกชั้นสุทธาวาส.
บทวา สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส คือ พึงถืออัตภาพเกิดในภพ ๗ ครั้ง
คือ ๗ คราวเปนอยางยิ่ง ชื่อวา สตฺตกฺขตฺตุปรโม คือไมถือเอาภพที่ ๘ อื่น
ไปจากภพที่อุบัติถืออัตภาพนั้น. ไดแกพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบันนั้น. บทวา
โกลงฺโกลสฺส ชื่อวา โกลังโกละ เพราะไปสูตระกูลจากตระกูล. ความวา
เพราะไมเกิดใน ตระกูลต่ําจําเดิมแตทําใหแจงโสดาปตติผล ยอมเกิดในตระกูล
โภคสมบัติมากเทานั้น. ไดแกพระโกลังโกลโสดาบัน. บทวา เอกพีชิสฺส ทาน
กลาวพืชคือขันธ. โสดาบันมีพืชคือขันธหนึ่งเทานั้น ถืออัตภาพหนึ่งชื่อวา
เอกพีชี. ไดแกพระเอกพีชีโสดาบัน. ชื่อของบุคคลเหลานั้น เปนชื่อที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงตั้งไว. เพราะบุคคลผูถึงฐานะประมาณเทานี้ ชื่อวา สัตตักขัตตุปรมะ ประมาณเทานี้ชื่อโกลังโกละ ประมาณเทานี้ชื่อวาเอกพีชี เพราะเหตุนั้น
จึงเปนชื่อที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งใหแกบุคคลเหลานี้ . จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงรูวา บุคคลนีจ้ ักถึงฐานะประมาณเทานี้ บุคคลนี้จักถึงฐานะประมาณ
เทานี้แลวจึงทรงตั้งชื่อนั้น ๆ แกบุคคลเหลานั้น.
จริงอยู พระโสดาบันมีปญญาออนเกิด ๗ ภพ จึงชื่อวาสัตตักขัตตุปรมะ มีปญญาปานกลาง เกิดอีกไมเกินภพที่ ๖ จึงชื่อวาโกลังโกละ มีปญ
 ญา
กลาเกิดภพเดียว จึงชื่อวาเอกพีชี. การที่พระโสดาบันเหลานั้น มีปญญาออน
ปานกลางและกลานี้นั่น ยอมกําหนดเพราะบุรพเหตุ. พระโสดาบันแม ๓ เหลา
นี้ทานกลาวดวยสามารถแหงกามภพ แตในรูปภพและอรูปภพยอมถือปฏิสนธิ
แมมาก.
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บทวา สกทาคามิสฺส ชื่อวา สกทาคามี เพราะมาสูกามภพ
คราวเดียว ดวยสามารถแหงปฏิสนธิ. ไดแกพระสกทาคามีนั้น . บทวา ทิฏเว
ธมฺเม อรหา พระอรหันตในปจจุบัน คือพระอรหันตในอัตภาพนี้แล. ปาฐะวา
อรห ดังนี้บา ง. บทวา อิธ นิฏา เชื่อในธรรมนี้ ทานกลาวหมายถึงผู
ทองเที่ยวไปสูกามภพ. สวนพระอริยเจาทั้งหลายเกิดในรูปภพและอรูปภพ
ยอมไมเกิดในกามภพ ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
บทวา อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส ชือ่ วา อนฺตราปรินิพฺพายี เพราะ
จะปรินิพพานดวยการดับกิเลสในระหวางกึ่งอายุ. อนึ่ง พระอนาคามีนั้นมี ๓
จําพวก คือ ทานผูจะปรินิพพานในระหวางใกลเกิด ๑ ทานผูจะปรินิพพาน
ในระหวางอายุยังไมถึงกึ่ง ๑ ทานผูจะปรินิพพานในระหวางอายุถึงกึ่ง ๑. ไดแก
พระอันตราปรินิพพายีอนาคามีนั้น.
บทวา อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส ไดแก พระอนาคามีผูพนอายุกึ่ง
หรือใกลจะถึงกาลกิริยา แลวนิพพานดวยการดับกิเลส.
บทวา อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส ไดแก พระอนาคามีผูไมตองทํา
ความเพียรมากนัก แลวปรินิพพานดวยการดับกิเลส โดยไมตองใชความเพียร
นัก.
บทวา สสงฺขารปรินิพฺพายี ไดแก พระอนาคามีผูตองทําความเพียร
มาก แลวปรินิพพานดวยการดับกิเลส ตองใชความเพียรยากลําบาก.
บทวา อิทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน ไดแก พระอนาคามีผูมีกระแส
เบื้องบน ตอกระแสตัณหา กระแสวัฏฏะในเบื้องบน เพราะนําไปในเบื้องบน
หรือมีกระแสในเบื้องบน คือ กระแสมรรคในเบื้องบน เพราะไปในเบื้องบน
แลวพึงได. ชื่อวา อกนิฏคามี เพราะไปสูอกนิฏฐา. ไดเเกพระอนาคามี
อุทธังโสตอกนิฏฐคามีนั้น. นี้ คือพระอนาคามี ๔ ประเภท.
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ทานผูยังพรหมโลก ๔ ตั้งแตอวิหา ใหบริสุทธิ์แลวไปสูอกนิฏฐาจึง
ปรินิพพาน ชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี.
ทานผูยังพรหมโลก ๓ เบื้องต่ําใหบริสุทธิ์ แลวตั้งอยูในสุทัสสีพรหมโลก จึงปรินพิ พาน ชื่อวา อุทธังโสโต ไมชื่อวา อกนิฏฐคามี.
ทานผูไปสูอกนิฏฐาจากนี้แลวปรินิพพาน ไมชื่อวา อุทธังโสโต ชื่อวา
อกนิฏฐคามี.
ทานผูปรินิพพานในที่นั้น ๆ ในพรหมโลก ๔ เบื้องต่ํา ไมชื่อวา
อุทธังโสโต ไมชื่อวา อกนิฏฐคามี.
พระอนาคามี ๕ เหลานี้ ทานกลาวถือเอาสุทธาวาส. สวนพระอนาคามี
ทั้งหลาย. เพราะยังละรูปราคะอรูปราคะไมได ยังหวังอยูยอมเกิดในรูปภพและ
อรูปภพที่เหลือ แตพระอนาคามีทั้งหลายเกิดในสุทธาวาสไมเกิดในที่อื่น.
บทวา อเวจฺจปฺปสนฺนา เลื่อมใสอยางแนนแฟน คือ รูตรัสรูดวย
อริยมรรคแลว เลื่อมใสดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหว. บทวา โสตาปนฺนา
คือทานผูถึงกระแสอริยมรรค. แมบคุ คลผูตั้งอยูในอริยผลทั้งปวง ทานก็ถือเอา
ดวยบทนี้.
จบอรรถกถาภววิภวทิฏฐิกถา
แหงอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ชื่อวา สัทธัมมปกาสินี
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มหาวรรค อานาปานกถา
วาดวยเรื่องอานาปานสติสมาธิ
[๓๖๒] เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติมี
วัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ อันเนื่องมาแตสมาธิยอมเกิดขึ้น คือ ญาณในธรรมอัน
เปนอันตราย ๘ ญาณในธรรมอันเปนอุปการะ ๘ ญาณในอุปกิเลส ๑๘ ญาณ
ในโวทาน ๑๓ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ ญาณดวยสามารถสมาธิ ๒๔
ญาณดวยสามารถวิปสสนา ๗๒ นิพพิทาญาณ ๘ นิพพิทานุโลมญาณ ๘ นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ ญาณในวิมุตติสุข ๒๑.
[๓๖๓] ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณในธรรมอันเปน
อุปการะ ๘ เปนไฉน ?
กามฉันทะเปนอันตรายแกสมาธิ เนกขัมมะเปนอุปการะแกสมาธิ
พยาบาทเปนอันตรายแกสมาธิความไมพยาบาทเปนอุปการะแกสมาธิ ถิน่ มิทธะเปนอันตรายแกสมาธิ. อาโลกสัญญาเปนอุปการะแกสมาธิ อุทธัจจะเปน
อันตรายแกสมาธิ ความไมฟุงซานเปนอุปการะแกสมาธิ. วิจกิ ิจฉาเปนอันตราย
แกสมาธิ ความกําหนดธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ อวิชชาเปนอันตรายแก
สมาธิ ญาณเปนอุปการะแกสมาธิ อรติเปนอันตรายแกสมาธิ ความปราโมทย
เปนอุปการะแกสมาธิ อกุศลธรรมแมทั้งปวงเปนอันตรายแกสมาธิ กุศลธรรม
ทั้งปวงเปนอุปการะแกสมาธิ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณใน
ธรรมเปนอุปการะ ๘ เหลานั้น จิตอันฟุงซานและจิตสงบระงับ ยอมดํารงอยู
ในความเปนธรรมอยางเดียวและยอมหมดจดจากนิวรณ ดวยอาการ ๑๖ เหลานี้.
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[๓๖๔] ความเปน ธรรมอยางเดียวเหลานั้นเปนไฉน?
เนกขัมมะ ความไมพยาบาท อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน ความ
กําหนดธรรม ญาณ ความปราโมทย กุศลธรรมทั้งปวงเปนธรรมอยางเดียว
(แตละอยาง).
นิวรณนั้นเปนไฉน กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
วิจิกิจฉา อวิชชา อรติ อกุศลธรรมทั้งปวง เปนนิวรณ (แตละอยาง).
[๓๖๕] คําวา นีวรณา ความวา ชื่อวานิวรณเพราะอรรถวากระไร
ชื่อวานิวรณเพราะอรรถวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก.
ธรรมเครื่องนําออกเปนไฉน เนกขัมมะเปนธรรมเครื่องนําออกของ
พระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยเนกขัมมะนั้น
กามฉันทะเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลไมรูจักเนกขัมมะอัน
เปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกกามฉันทะนั้น
กั้นไว เพราะเหตุนั้น กามฉันทะจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก
ความไมพยาบาทเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริย
เจาทั้งหลายยอมนําออกดวยความไมพยาบาทนั้น ความพยาบาทเปนเครื่องกั้น
ธรรมเครื่องนําออก และบุคคลไมรูจักความไมพยาบาทอันเปนธรรมเครื่องนํา
ออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกความพยาบาทนั้นกั้นไว เพราะ
เหตุนั้น พยาบาทจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครือ่ งนําออก อาโลกสัญญาเปน
ธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนํา
ออกดวยอาโลกสัญญานั้น ถีนมิทธะเปนเครื่องกั้นธรรมเครือ่ งนําออก และ
บุคคลยอมไมรูจักอาโลกสัญญาอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้ง
หลาย เพราะเปนผูถูกถีนมิทธะนั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น ถีนมิทธะจึงชื่อวา
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เปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ความไมฟุงซานเปนธรรมเครื่องนําออกของ
พระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยความไมฟุงซาน
นั้น อุทธัจจะเปนเครื่องกั้นธรรมเครือ่ งนําออก และบุคคลยอมไมรูจักความไม
ฟุงซานอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูก
อุทธัจจะนั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อุทธัจจะจึงชื่อวาเปนเครื่องกันธรรมเครือ่ ง
นําออก การกําหนดธรรมเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และ
พระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยการกําหนดธรรมนั้น วิจิกิจฉาเปนเครื่อง
กั้นธรรมเครือ่ งนําออก และบุคคลยอมไมรูจักการกําหนดธรรมอันเปนเครื่อง
นําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกวิจิกิจฉานั้นกั้นไว เพราะเหตุ
นั้น วิจิกิจฉาจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก.
ญาณเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริย
เจาทั้งหลายยอมนําออกดวยญาณนั้น อวิชชาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก
และบุคคลยอมไมรูจักญาณอันเปนเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย
เพราะเปนผูถูกอวิชชานัน้ กั้นไว เพราะเหตุนั้น อวิชชาจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้น
ธรรมเครื่องนําออก ความปราโมทยเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจา
ทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยความปราโมทยนั้น อรติเปน
เครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักความปราโมทยอันเปน
ธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอรตินั้นกัน้ ไว
เพราะเหตุนั้น อรติจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก กุศลธรรมแม
ทั้งปวงก็เปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้ง
หลายยอมนําออกดวยกุศลกรรมเหลานั้น อกุศลธรรมแมทั้งปวงก็เปนเครื่องกั้น
ธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักกุศลธรรมอันเปนธรรมเครื่องนําออก
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ของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอกุศลธรรมเหลานั้นกั้นไว เพราะเหตุ
นั้น อกุศลธรรมแมทั้งปวงจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้น ธรรมเครื่องนําออก ก็แลเมื่อ
พระโยคาวจรผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานั้น เจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตตั้งมั่นเปนไปชั่วขณะยอมมีได.
[๓๖๖] อุปกิเลส ๑๘ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้น.
เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลม
หายใจเขา จิตถึงความฟุงซานในภายใน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อบุคคล
ใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจออก จิตถึงความฟุงซานในภายนอก ยอมเปนอันตรายเเกสมาธิ ความพอใจคือความปรารถนา
ลมหายใจเขา การเที่ยวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความพอใจคือ
ความปรารถนาลมหายใจออก การเที่ยวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ
ความหลงในการไดลมหายใจออก แหงบุคคลผูถูกลมหายใจเขาเขาครอบงํา
ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลมหายใจเขา แหงบุคคลผูถูก
ลมหายใจครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ.
สติที่ไปตามลมหายใจเขา ที่ไปตามลมหายใจ
ออก ทีฟ่ ุงซานในภายใน ที่ฟุงซานในภายนอก ความ
ปรารถนาลมหายใจเขา และความปรารถนาลมหายใจ
ออก อุปกิเลส ๖ ประการนี้ เปนอันตรายแกสมาธิ
อันสัมปยุต ดวยอานาปานสติ อุปกิเลสเหลานั้น ถา
จิตของบุคคลผูหวั่นไหว ยอมเปนเครื่องไมใหหลุดพน
ไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซึ่งวิโมกข ใหถึงความเชื่อ
ตอผูอื่น ฉะนี้แล.
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[๓๖๗] เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจ
เขา นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเขา จิต
กวัดแกวงอยูที่นิมิต นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต
จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจร
คํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต นีเ้ ปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อ
พระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเขา จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก นี้เปน
อันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่
ลมหายใจเขา นี้เปนอันตรายแกสมาธิ.
เมือ่ คํานึงถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจ
เขา เมือ่ คํานึงถึงลมหายใจเขา จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต
เมื่อคํานึงถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก เมื่อ
คํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดเเกวงอยูที่นิมิต เมื่อ
คํานึงถึงลมหายใจเขา ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก
เมื่อคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา อุปกิเลส ๖ ประการนี้ เปนอันตรายแตสมาธิ
อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อุปกิเลสเหลานั้น ถา
จิตของบุคคลผูหวั่นไหว ยอมเปนเครื่องไมใหหลุดพน
ไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซึ่งวิโมกข ใหถึงความเชื่อ
ตอผูอื่น ฉะนี้แล.
จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตราย
แกสมาธิ จิตที่ปรารถนาอนาคตารมณ ถึงความฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแก
สมาธิ จิตที่หดหู ตกไปขางฝายเกียจคราน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่
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ถือจัด ตกไปขาฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่นอมเกินไป
ตกไปขางฝายความกําหนัด ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่ไมนอม ตกไป
ขางฝายพยาบาท ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ.
[๓๖๘] จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ทีป่ รารถนา
อนาคตารมณ จิตที่หดหู ทีถ่ ือจัด ที่รูเกินไป ที่ไมรู
ยอมไมตั้งมั่น อุปกิเลส ๖ ประการนี้ เปนอันตรายแก
สมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติ อุปกิเลสเหลานั้น
ยอมเปนเหตุใหบุคคลผูมีความดําริเศราหมอง ไมรูชดั
ซึ่งอธิจิต ฉะนี้แล.
[๓๖๙] เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุด
แหงลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะ
จิตถึงความฟุงซาน ณ ภายใน เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทาม
กลางและที่สุดแหงลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและ
ดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ ภายนอก กายและจิตยอมมีความปรารภ
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจเขา
เพราะความเที่ยวไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและ
ดิ้นรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจออก เพราะความ
เที่ยวไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารถนา หวั่นไหวและดิ้นรน
เพราะความที่พระโยคาวจรผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา เปนผูหลงไหลในการได
ลมหายใจออก กายและจิตมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะ
ความที่พระโยคาวจรถูกลมหายใจออกครอบงํา เปนผูหลงใหลในการไดลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความ
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ที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา กายและ
จิตยอมมีความปรารภ หวัน่ ไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจร
ผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวงอยูที่นิมิต กายและจิตยอมมีความปรารภ
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต กวัด
แกวงอยูที่ลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน
เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวงอยูที่นิมิต
กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก กายและจิต
ยอมมีความปรารภ หวัน่ ไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจร
คํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความ
ปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝาย
ความฟุงซาน กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิต
หวังถึงอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวง กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่น
ไหวและดิ้นรน เพราะจิตหดหู ตกไปขางฝายเกียจคราน กายและจิตยอมมี
ความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะถือตัว ตกไปขางฝายอุทธัจจะ
กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตรูเกินไป ตกไป
ขางฝายความกําหนัด กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะ
จิตไมรู ตกไปขางฝายพยาบาท.
ผูใดไมบําเพ็ญ ไมเจริญอานาปานสติ กายและ
จิตของผูนั้นยอมหวัน่ ไหว ดิ้นรน ผูใดบําเพ็ญ เจริญ
อานาปานสติดี กายและจิตของผูนั้น ยอมไมหวั่นไหว
ไมดิ้นรน ฉะนี้แล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 92

ก็และเมื่อพระโยคาวจร ผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานั้น เจริญ
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตตั้งมั่นเปนไปชั่วขณะ
ยอมมีได อุปกิเลส ๑๘ เหลานี้ยอมเกิดขึ้น.
[๓๗๐] ญาณในโวทาน ๑๓ เปนไฉน ?
จิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน พระโยคาวจรเวนจิต
นั้นเสีย ยอมตั้งมั่นจิตนั้นไวในฐานะหนึ่ง จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวย
อาการอยางนี้ จิตจํานงหวังอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวง พระโยคาวจร
เวนจิตนั้นเสีย นอมจิตนั้นไปในฐานะนั้นแล จิตยอมไมถึงความฟุงซานแม
ดวยอาการอยางนี้ จิตหดหู ตกไปขางฝายความเกียจคราน พระโยคาวจร
ประคองจิตนั้นไวแลว ละความเกียจคราน จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวย
อาการอยางนี้ จิตถือจัด ตกไปขางฝายอุทธัจจะ พระโยคาวจรขมจิตนั้นเสีย
แลวละอุทธัจจะ จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตรูเกินไป
ตกไปขางฝายความกําหนัด พระโยคาวจรผูรูทันจิตนั้น ละความกําหนัดเสีย
จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตไมรู ตกไปขางฝายความ
พยาบาท พระโยคาวจรเปนผูรูทันจิตนั้น ละความพยาบาทเสีย จิตยอมไมถึง
ความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตบริสุทธิ์ดวยฐานะ ๖ ประการนี้ ยอม
ขาวผอง ถึงความเปนธรรมอยางเดียว.
[๓๗๑] ความเปนธรรมอยางเดียวเหลานั้นเปนไฉน ?
ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน ความ
เปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงสมถนิมิต ความเปนธรรมอยางเดียว
ในความปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม ความเปนธรรมอยางเดียวในความ
ปรากฏแหงนิโรธ ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน
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ของบุคคลผูนอมใจไปในจาคะทั้งหลาย ความเปนธรรมอยางเดียวในความ
ปรากฏแหงสมถนิมิต ของบุคคลผูหมั่นประกอบในอธิจิตทั้งหลาย ความเปน
ธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม ของบุคคลผูเจริญ
วิปสสนาทั้งหลาย และความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงนิโรธ
ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย จิตที่ถึงความเปนธรรมอยางเดียวโดยฐานะ ๔
เหลานี้ ยอมเปนจิตที่มีปฏิปทาวิสุทธิผองใส เจริญงอกงามดวยอุเบกขา และ
ถึงความราเริงดวยญาณ.
[๓๗๒] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน
ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลาง
ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน.
[๓๗๓] ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน ลักษณะ
แหงเบื้องตนเทาไร.
ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหงเบื้องตนนั้น
จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลาง เพราะเปนจิตหมดจด จิตแลนไป
ในสมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตที่ดําเนินไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑
จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตอันหมดจด ๑ จิตแลน
ไปในสมถนิมิตเพราะเปนจิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทาเปน
เบื้องตนแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ ประการเหลานั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปฐมฌานเปนฌานมีความงามในเบื้องตน และถึงพรอมดวย
ลักษณะ.
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[๓๗๔] ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน ลักษณะ
แหงทามกลางเทาไร.
ลักษณะแหงทามกลาง ๓ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดําเนินไป
สูสมถะวางเฉยอยู. จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู
จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู ๑ จิตมีความปรากฏ
ในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑ ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลาง
แหงปฐมฌาน ลักษณะแหงปฐมฌาน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทาน
จึงกลาววา ปฐมฌานเปนฌานมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวย
ลักษณะ.
[๓๗๕] ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงที่สุดเทาไร.
ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมทัง้ หลายที่เกิด
ในปฐมฌานนั้นไมลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ
เปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรสมควรแกความ
ที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกันและความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑
ความราเริงดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน
ลักษณะแหงที่สุด ๔ ประการเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปฐมฌาน
มีความงามในที่สุด และถึงพรอมดวยลักษณะ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ
มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิต
ถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ และถึงพรอมดวยปญญา.
[๓๗๖] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุติยฌาณ.
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ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขา เปน
ทามกลาง ความราเริงเปนที่สุดแหงทุติยฌาน ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป
๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้
ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิจาร ปติ . . . และถึงพรอมดวยปญญา.
[๓๗๗] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงตติยฌาน
ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวย
ลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยปติ สุข. . .และถึงพรอม
ดวยปญญา.
[๓๗๘] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงจตุตถฌาน
ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการ
อยางนี้ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยอุเบกขา การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิรยิ ะ
สติ สมาธิ และถึงพรอมดวยปญญา.
[๓๗๙] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ
เนวสัญญาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ มี
ความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึง
พรอมดวยอุเบกขา การอธิษฐานจิต ฯลฯ และถึงพรอมดวยปญญา.
[๓๘๐] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอนิจจานุปสสนา ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง อยางนี้
ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการ ถึงพรอมดวยวิจาร...และถึง
พรอมดวยปญญา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 96

อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุกขานุปสสนา
อนัตตานุปสสนา นิพพิทานุปสสนา วิราคานุปสสนา นิโรธานุปสสนา ปฏิน-ิ
สสัคคานุปสสนา ขยานุปสสนา วยานุปสสนา วิปริณามานุปสสนา อนิมิตตานุปสสนา อัปปณิหิตานุปสสนา สุญญตานุปสสนา อธิปญญา ธรรมวิปส สนา
ยถาภูตญาณทัสนะ อาทีนวานุปสสนา ปฎิสังขานุปสสนา วิวัฏฏนานุปสสนา
โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ฯลฯ
[๓๘๑] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอรหัตมรรค.
ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขา เปน
ทามกลาง ความราเริงเปนที่สุด แหงอรหัตมรรค.
ความหมดจดแหงปฏิปทา เปนเบื้องตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหง
เบื้องตนเทาไร.
ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ ประการ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหง
เบื้องตนนั้น จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตหมดจด
จิตแลนไปในสมถนิมิตนั้นเพราะเปนจิตดําเนินไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑
จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตหมดจด ๑ จิตแลนไป
ในสมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทา
เปนเบื้องตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ ประการเหลานี้ เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามในเบื้องตน และถึง
พรอมดวยลักษณะ.
[๓๘๒] ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลางแหงอรหัตมรรค
ลักษณะแหงทามกลางเทาไร.
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ลักษณะแหงทามกลาง ๓ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนินไปสู
สมถะวางเฉยอยู ๑ จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑
เพราะเหตุที่จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู จิตมีความ
ปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยูนั้น ทานจึงกลาววา อรหัตมรรค
เปนธรรมมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ.
[๓๘๓] ความราเริงเปนที่สุดแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงที่สุด
เทาไร ?
ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมทัง้ หลายที่เกิด
ในอรหัตมรรคนั้นไมลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลาย
มีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรสมควรแก
ความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปน
อันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุด
แหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงที่สุด ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา อรหัตมรรคเปนธรรม มีความงามในที่สุดและถึงพรอมดวยลักษณะ
จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ
๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การ
อธิษฐานจิต ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ และพรอมดวยปญญา.
นิมิต ลมอัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหง
จิตดวงเดียว เพราะไมรูธรรม ๓ ประการ จึงไมได
ภาวนา นิมิตลมอัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหง
จิตดวงเดียว เพราะรูธรรม ๓ ประการ จึงจะไดภาวนา
ฉะนี้แล.
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[๓๘๔] ธรรม ๓ ประการนี้ ไมเปนอารมณแหงจิตควงเดียว เปน
ธรรมไมปรากฏ ก็หามิได จิตไมถึงความฟุงซาน จิตปรากฏเปนประธาน
จิตใหประโยคสําเร็จและบรรลุผลวิเศษอยางไร ?
เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวางไว ณ ภาคพื้นที่เรียบ บุรุษเอาเลื่อยเลื่อย
ตนไมนั้น สติของบุรุษยอมเขาไปตั้งอยูดวยสามารถแหงฟนเลื่อยซึ่งถูกทีต่ นไม
บุรุษนั้นไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไปไมปรากฏ
ก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุผลวิเศษ
ความเนื่องกันเปนนิมิต เหมือนตนไมที่เขาวางไว ณ ภาคพื้นที่เรียบ ลม
อัสสาสปสสาสะ เหมือนฟนเลื่อย ภิกษุนั่งตั้งสติไวมั่นที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝปาก
ไมไดใสใจถึงลมอัสสาสปสสาสะเขาหรือออก ลมอัสสาสปสสาสะเขาหรือออกจะ
ไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุ
ถึงผลวิเศษ เหมือนบุรุษตั้งสติไวดวยสามารถฟนเลื่อยอันถูกที่ตนไม เขาไมได
ใสใจถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไมปรากฏก็หามิได
จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฉะนั้น
[๓๘๕] ประธานเปนไฉน ? แมกาย แมจิตของภิกษุผูปรารภ
ความเพียร ยอมควรแกการงาน นี้เปนประธาน ประโยคเปนไฉน ? ภิกษุ
ผูปรารภความเพียร ยอมละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป นี้เปนประโยค
ผลวิเศษเปนไฉน ? ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละสังโยชนได อนุสัยยอม
ถึงความพินาศไป นี้เปนผลวิเศษ ก็ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมไมเปนอารมณ
แหงจิตดวงเดียวอยางนี้ และธรรม ๓ ประการนี้ไมปรากฏก็หามิได จิตไมถึง
ความฟุงซาน ปรากฏเปนประธาน ยังประโยคใหสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ.
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[๓๘๖] ภิกษุใด เจริญอานาปานสติใหบริบูรณ
ดีแลว อบรมแลวตามลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรง
แสดงแลว ภิกษุนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือน
พระจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น.
ลมอัสสาสะ ชื่อวา อานะ ไมใชลมปสสาสะ ลมปสสาสะ ชื่อวา
อปานะ ไมใชลมอัสสาสะ สติเขาไปตั้งอยูดวยสามารถลมอัสสาสปสสาละ ยอม
ปรากฏแกบคุ คลผูหายใจเขาและผูหายใจออก.
คําวา ปริปุณฺณา ความวา บริบูรณ ดวยอรรถวา ถือเอารอบ
ดวยอรรถวารวมไว ดวยอรรถวาเต็มรอบ.
ภาวนา ในคําวา สุภาวิตา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในอานาปานสตินั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลาย
มีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกความที่
ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑
ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ อรรถแหงภาวนา ๗ ประการนี้ เปนอรรถอัน
ภิกษุนั้นทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง นอมไป อบรมแลว ปรารภเสมอ
ดีแลว.
คําวา ยานีกตา ความวา ภิกษุนั้นจํานงหวังในธรรมใด ๆ ยอมเปน
ผูถึงความชํานาญ ถึงกําลัง ถึงความแกลวกลา ในธรรมนั้น ๆ ธรรมเหลานั้น
ของภิกษุนั้น เปนธรรมเนื่องดวยความคํานึง เนื่องดวยความหวัง เนื่องดวย
มนสิการ เนื่องดวยจิตตุปบาท เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทําใหเปน
ดังยาน.
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คําวา วตฺถุกตา ความวา จิตยอมมั่นคงดีในวัตถุใด ๆ สติยอม
ปรากฏดีในวัตถุนั้น ๆ ก็หรือวาสติยอมปรากฏดีในวัตถุใด ๆ จิตยอมมั่นคงดีใน
วัตถุนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาทําใหเปนที่ตั้ง.
คําวา อนฺฏิตา ความวา จิตนอมไปดวยอาการใด ๆ สติก็หมุน
ไปตาม (คุมอยู) ดวยอาการนั้น ๆ ก็หรือวาสติหมุนไปดวยอาการใด ๆ จิต
ก็นอมไปดวยอาการนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นอมไป.
คําวา ปริจิตา ความวา อบรม ดวยอรรถวาถือเอารอบ ดวยอรรถวา
รวมไว ดวยอรรถวาเต็มรอบ ภิกษุกําหนดถือเอาดวยสติ ยอมชนะอกุศลธรรมอันลามกได เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อบรม.
คําวา สุสมารทฺธา ความวา ธรรม ๔ อยางภิกษุปรารภดีแลว คือ
ปรารภดีดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในอานาปานสตินั้นไมลวงเกินกัน ๑
ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซึ่ง
ความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรีย
ทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ เพราะเพิกถอนกิเลสทั้งหลายซึ่งเปนขาศึกแก
ธรรมนั้น ๑.
คําวา สุสม ความวา ความเสมอก็มี ความเสมอดีก็มี ความเสมอ
เปนไฉน ? กุศลทั้งหลายอันไมมีโทษ เกิดในธรรมนั้นเปนฝกใฝแหงความ
ตรัสรู นี้เปนความเสมอ ความเสมอดีเปนไฉน ? ความดับอารมณแหงธรรม
เหลานั้นเปนนิพพาน นี้เปนความเสมอดี ก็ความเสมอและความเสมอดีนี้ดังนี้
ภิกษุนั้นรูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา
ความเพียร ภิกษุนั้นปรารภแลว ไมยอหยอน สติตั้งมั่น ไมหลงลืม กายสงบ
ปรารภแลว จิตเปนสมาธิมีอารมณเดียว เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปรารภ
แลวเสมอดี.
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คําวา อนุปุพฺพ ปริจิตา ความวา ภิกษุนั้นอบรมอานาปานสติ
ขางตน ๆ ดวยสามารถลมหายใจเขายาว อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ
อบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถลมหายใจออกยาว ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถ
ลมหายใจเขาสั้น ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติ
ขางตน ๆ ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ
ตามลําดับ ฯลฯ อบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณา
เห็นความสละคืนหายใจเขา ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ อบรม
อานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจ
ออก ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ แม
ทั้งปวงอาศัยกันภิกษุนั้นอบรมแลว และอบรมตามลําดับแลว เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววาอบรมแลวตามลําดับ.
คําวา ยถา ความวา อรรถแหงยถาศัพทมี ๑๐ คือ ความฝกตน ๑
ความสงบตน ๑ ความยังตนใหปรินิพพาน ๑ ความรูยิ่ง ๑ ความกําหนดรู ๑
ความละ ๑ ความเจริญ ๑ ความทําใหแจง ๑ ความตรัสรูสัจจะ ๑ ความยังตน
ใหประดิษฐานอยูในนิโรธ ๑.
คําวา พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดเปนสยัมภูไมมี
อาจารย ตรัสรูสัจจะทั้งหลายเองในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดสดับมาแตกาลกอน
ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้นและทรงถึงความเปนผูมีความ
ชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย.
คําวา พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาพุทธะ
เพราะอรรถวากระไร ?
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พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาพุทธะ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะ
ทั้งหลาย เพราะอรรถวา ทรงสอนใหหมูสัตวตรัสรู เพราะความเปนพระสัพพัญู เพราะความที่พระองคทรงเห็นธรรมทั้งปวง เพราะความที่พระองค
มีเนยยบทไมเปนอยางอื่น เพราะความเปนผูมีพระสติไพบูลย เพราะนับวา
พระองคสิ้นอาสวะ เพราะนับวาพระองคไมมีอุปกิเลส เพราะอรรถวา ทรง
ปราศจากราคะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโทสะโดยสวนเดียว
เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา พระองค
ไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา พระองคเสด็จไปแลวสูหนทางที่ไปแหง
บุคคลผูเดียว เพราะอรรถวา ตรัสรูอ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียว
เพราะทรงกําจัดเสียซึ่งความไมมีปญญา เพราะทรงไดซึ่งพระปญญาเครื่องตรัสรู.
พระนามวา พุทฺโธ นี้ พระมารดา พระบิดา พี่ชายนองชาย พี่หญิง
นองหญิง มิตร อํามาตย ญาติสายโลหิต สมณะ พราหมณ เทวดา มิได
แตงตั้งใหเลย พระนามวา พุทฺโธ นี้ เปนวิโมกขันติกนาม พระนามที่เกิด
ในที่สุดแหงอรหัตผล แหงพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว พระนามวา พุทฺโธ นี้
เปนสัจฉิกาบัญญัติ เกิดขึ้นพรอมกับการทรงไดสัพพัญุตญาณ ณ ควงไม
โพธิพฤกษ.
คําวา ทรงแสดงแลว ความวา ความฝกตน มียถาศัพทเปนอรรถ
เหมือนบุคคลเปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ฝกตนแลว พระพุทธเจา
ทรงแสดงแลว ฉะนั้น ความสงบตน . . . ความยังตนใหปรินิพพาน ฯลฯ
ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ มียถาศัพทเปนอรรถ เหมือนบุคคล
เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธแลว
พระพุทธเจาก็ทรงแสดงแลว ฉะนั้น.
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คําวา โลโก ไดแกขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปต ติภวโลก
วิปตติสัมภวโลก สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งปวง
ตั้งอยูไดดวยอาหาร ฯลฯ โลก ๑๘ คือธาตุ ๑๘.
คําวา ยอมใหสวางไสว ความวา ภิกษุนั้น ยอมยังโลกนีใ้ หสวางไสว
แจมใส เพราะเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งความฝกตน ความสงบตน ความยังตน
ใหปรินิพพาน ฯลฯ ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ ซึ่งมียถาศัพท
เปนอรรถทุกประการ.
คําวา เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ความวา กิเลส
เหมือนหมอก อริยญาณเหมือนดวงจันทร ภิกษุเหมือนจันทเทพบุตร ภิกษุ
พนจากกิเลสทั้งปวง แลวยอมยังโลกนี้ใหสวางไสวเปลงปลั่ง และไพโรจน
เหมือนดวงจันทรพนจากหมอก พนจากควันและธุลีในแผนดิน พนจากฝามือ
ราหู ยังโอกาสโลกใหสวางไสวเปลงปลั่ง และไพโรจน ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ญาณในโวทาน ๑๓
ประการนี้.
จบภาณวาร
[๓๘๗] ญาณในความทําสติ ๓๒ เปนไฉน ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูทโี่ คนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ภิกษุนั้นเปนผูมีสติหายใจเขา
เปนผูมีสติหายใจออก เมื่อหายใจเขายาว ก็รูวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจเขาสั้น
ก็รูวา หายใจเขาสั้น เมื่อหายใจออกยาว ก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รูวาหายใจออกสั้น ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง
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หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออก ยอมศึกษาวา
จักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจออก
ยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจออก
ยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจออก
ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตสังขาร
หายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับจิตสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักระงับ
จิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จัก
รูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตไวหายใจเขา ยอมศึกษา
วา จักตั้งจิตไวหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก
พิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความ
คลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความดับหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความดับหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็น
ความสละคืนหายใจเขา ยอมศึกษาวา ก็พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก.
[๓๘๘] คําวา อิธ ความวา ในทิฏฐินี้ ในความอดทนนี้ ในความ
ชอบใจนี้ ในเขตนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้
ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ในธรรมวินัยนี้.
คําวา ภิกฺขุ ความวา ภิกษุเปนกัลยาณปุถุชนก็ตาม เปนพระเสขะ
ก็ตาม เปนพระอรหันตผูมีธรรมไมกําเริมก็ตาม.
คําวา อรฺ ความวา สถานที่ทุกแหงนอกเสาเขื่อนไป สถานที่
นั้นปา.
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คําวา รุกฺขมูล ความวา อาสนะของภิกษุซึ่งจัดไวที่โคนไมนั้น คือ
เตียง ตั่ง ฟูก เสื่อ ทอนหนัง เครื่องลาดทําดวยหญา เครื่องลาดทําดวยใบไม
หรือเครื่องลาดทําดวยฟาง ภิกษุ เดิน ยืน นั่ง หรือนอนที่อาสนะนั้น.
คําวา สฺุ ความวา เปนสถานที่ไมเกลื่อนกลนดวยใคร ๆ เปน
คฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม.
คําวา อาคาร คือ วิหาร โรงมีหลังคาครึ่งหนึ่ง ปราสาท เรือนโลน
ถ้ํา.
คําวา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ความวา ภิกษุนั้นเปนผูนั่ง
คูบัลลังก ตัง้ กายตรง คือ กายเปนกายอันภิกษุนั้นตั้งวางไวตรง.
ศัพทวา ปริ ในคําวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา มีความกําหนด
ถือเอาเปนอรรถ ศัพทวา มุข มีความนําออกเปนอรรถ ศัพทวา สติ มี
ความเขาไปตั้งไวเปนอรรถ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ตั้งสติไวเฉพาะหนา.
[๓๘๙] คําวา เปนผูมีสติหายใจเขา ความวา ภิกษุอมรมสติโดย
อาการ ๓๒ คือ ภิกษุเปนผูตั้งสติมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม
ฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ชื่อวาเปนผูอบรมสติดวยสตินั้น ดวย
ญาณนั้น เปนผูตั้งสติไวมั่น เพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถลมหายใจออกยาว...เปนผูตั้งสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณ
เดียว ไมฟุงซานดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ...เปนผูตั้งสติไวมั่น เพราะรู
ความที่มีจิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น ชือ่ วา
เปนผูอบรมสติดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น ฯลฯ เปนผูตั้งสติไวมั่นเพราะรูความ
ที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความ
สละคืนหายใจเขา ... เปนผูตั้งสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม
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ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา ...เปน
ผูตั้งสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความ
เปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ชือ่ วาเปนผูอบรมสติดวยสตินั้น
ดวยญาณนั้น.
[๓๙๐] ภิกษุเมื่อหายใจเขายาว ก็รูวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออก
ยาว ก็รูวา หายใจออกยาว อยางไร ?
ภิกษุเมื่อหายใจเขายาว ยอมหายใจเขาในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจออก
ยาว ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจเขาและหายใจออกยาว ยอม
หายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะที่นับยาว ฉันทะยอมเกิดแกภิกษุผูเมื่อ
หายใจเขาหายใจออกยาว หายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะนั้นนับยาว
เมื่อหายใจเขายาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจเขาในขณะที่
นับยาว เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออก
ในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจเขาหายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ
ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะที่นับยาว ความปราโมทยยอมเกิด
ขึ้นแกภิกษุเมื่อหายใจเขาหายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ
หายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจเขายาวละเอียดกวา
นั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจ
ออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่
นับยาว เมื่อหายใจเขาหายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย
ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะที่นับยาว จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจ
เขาหายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย หายใจเขาบาง
หายใจออกบางในขณะที่นับยาว ยอมหลีกออกจากการหายใจเขาใจออก
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ยาว อุเบกขายอมตั้งอยู กาย คือ ลมหายใจเขาลมหายใจเขายาวดวยอาการ
๙ อยางนี้ ยอมปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติ
ปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น
เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็น
กายในกาย.
[๓๙๑] คําวา อนุปสฺสติ ความวา ภิกษุพิจารณากายนั้นอยางไร ?
พิจารณาโดยความไมเที่ยง ไมพิจารณาโดยความเที่ยง พิจารณาโดย
ความเปนทุกข ไมพิจารณาโดยความเปนสุข พิจารณาโดยความเปนอนัตตา
ไมพิจารณาโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด
ไมกําหนัด ยอมใหราคะดับไป ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมยึดถือ เมื่อ
พิจารณาโดยความไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปน
ทุกข ยอมละสุขสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละ
ราคะได เมื่อใหราคะดับ ยอมละสมุทัยได เมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได
ภิกษุพิจารณากายนั้น อยางนี้.
[๓๙๒] ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา
ธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลาย
มีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไป ซึ่งความเพียรอันสมควรแกความ
ที่ธรมทั้งหลายไมลวงเกินกันและความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑
ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
สามารถลมหายใจเขาลมหายใจออกยาว เวทนาจึงปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไป
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ตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู
ปรากฏถึงความดับไป วิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึง
ความดับไป.
[๓๙๓] เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึง
ความดับ อยางไร ?
ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ? ความเกิดขึ้นแหงเวทนา
ยอมปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิด
เพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะเกิด
เวทนาจึงเกิด แมเมื่อเห็นลักษณะแหงความเกิด ความเกิดแหงเวทนาก็ยอม
ปรากฏ ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมปรากฏ อยางนี้.
ความเขาไปตั้งอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ? เมื่อมนสิการโดย
ความไมเที่ยง ความเขาไปตั้งอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดย
ความเปนทุกข ความเขาไปตั้งอยูโดยความเปนภัยยอมปรากฏ เมื่อมนสิการ
โดยความเปนอนัตตา ความเขาไปตั้งอยูโดยความวางเปลายอมปรากฏ ความ
เขาไปตั้งอยูแหงเวทนายอมปรากฏ อยางนี้.
ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ? ความดับไปแหงเวทนา
ยอมปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับ
เพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับ เพราะกรรมดับเวทนาจึงดับ เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความดับไปเเหง
เวทนาก็ยอมปรากฏ ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ เวทนายอม
ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้.
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[๓๙๔] สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึง
ความดับ อยางไร ?
ความเกิดขึ้นแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ? ความเกิดขึ้นแหงสัญญา
ยอมปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิด
... ความเกิดขึ้นแหงสัญญายอมปรากฏ อยางนี้.
ความเขาไปตั้งอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ? เมื่อมนสิการโดย
ความไมเที่ยง ความเขาไปตั้งอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ. . . ความเขาไป
ตั้งอยูแหงสัญญายอมปรากฏ อยางนี้.
ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ? ความดับไปแหงสัญญา
ยอมปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับสัญญาจึงดับ. . .
ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางนี้ สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏ
เขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้.
[๓๙๕] วิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความ
ดับไป อยางไร ?
ความเกิดขึ้นแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ? ความเกิดขึ้นแหงวิตกยอม
ปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะ
ตัณหาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะกรรมเกิดวิตกจึงเกิด แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะ
ความเกิด ความเกิดขึ้นแหงวิตกก็ยอมปรากฏ ความเกิดขึ้นแหงวิตกยอมปรากฏ
อยางนี้.
ความเขาไปตั้งอยูแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ? เมื่อมนสิการโดยความ
ไมเที่ยง ความเขาไปตั้งอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความ
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เปนทุกข ความเขาไปตั้งอยูโดยความเปนภัยยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความ
เปนอนัตตา ความเขาไปตั้งอยูโดยความวางเปลายอมปรากฏ ความเขาไปตั้ง
อยูแหงวิตกยอมปรากฏ อยางนี้.
ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ? ความดับไปแหงวิตกยอม
ปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับวิตกจึงดับ เพราะ
ตัณหาดับวิตกจึงดับ เพราะกรรมดับวิตกจึงดับ เพราะสัญญาดับวิตกจึงดับ
แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความดับไปแหงวิตกก็ยอมปรากฏ
ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางนี้ วิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไป
ตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้.
[๓๙๖] บุคคลรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ลมหายใจเขาลมหายใจออกยาว ยอมใหอินทรียทั้งหลายประชุมลง รูจักโคจร
และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯลฯ ยอมใหธรรมทั้งหลาย
ประชุมกัน รูจักโคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน.
คําวา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวา บุคคล
ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลงอยางไร ?
บุคคลยอมยังสัทธินทรียใหประชุมลงดวยความนอมใจเชื่อ ยังวิริยนิ ทรียใหประชุมลงดวยความประคองไว ยังสตินทรียใหประชุมลงดวยความเขา
ไปตั้งไว ยังสมาธินทรียใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังปญญินทรียให
ประชุมลงดวยความเห็น บุคคลนี้ยังอินทรียเหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้
เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง.
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คําวา รูจักโคจร ความวา รูจักอารมณแหงบุคคลนั้นวาเปนโคจร
แหงบุคคลนั้น รูจักโคจรแหงบุคคลนั้นวาเปนอารมณแหงบุคคลนั้น บุคคล
ความรู ปญญา.
คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซาน
เปนความสงบ จิตตั้งมั่นเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ.
คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรม
อันไมมีกิเลสเปนประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอัน
ประเสริฐเปนประโยชน.
คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏ แทง
ตลอดความที่จิตไมฟุงซาน แทงตลอดความที่จิตตั้งมั่น แทงตลอดความที่จิต
ผองแผว เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนประโยชน.
[๓๙๗] คําวา ยอมใหพละทั้งหลายประชุมลง ความวา ยอมให
พละทั้งหลายประชุมลงอยางไร ?
บุคคลยอมยังสัทธาพละใหประชุมลงดวยความไมหวั่นไหวไปในความ
ไมมีศรัทธา ยังวิริยพละใหประชุมลงดวยความไมหวั่นไหวไปในความประมาท
ยังสมาธิพละใหประชุมลงดวยความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ยังปญญาพละให
ประชุมลงดวยความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา บุคคลนี้ยอมยังพละเหลานี้ให
ประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา ยอมยังพละทั้งหลาย
ใหประชุมลง.
คําวา รูจักโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอด
ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
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[๓๙๘] คําวา ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุม ความวา
บุคคลยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงไดอยางไร ?
บุคคลยอมยังสติสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความเขาไปตั้งไว ยัง
ธรรมวิจยสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความเลือกเฟน ยังวิริยสัมโพขฌงคให
ประชุมลงดวยความประคองไว ยังปติสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความแผ
ซานไป ยังปสสัทธิสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความสงบ ยังสมาธิสัมโพชฌงค
ใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังอุเบกขาสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความ
วางเฉย บุคคลนี้ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงในอารมณ เพราะเหตุ
ดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลง.
คําวา รูโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอด
ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
[๓๙๙] คําวา ยอมยังมรรคใหประชุมลง ความวา บุคคลยอม
ยังมรรคใหประชุมลงอยางไร ?
บุคคลยอมยังสัมมาทิฏฐิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังสัมมาสังกัปปะให
ประชุมลงดวยความยกขึ้นสูอารมณ ยังสัมมาวาจาใหประชุมลงดวยความกําหนด
ยังสัมมากันมันตะใหประชุมลงดวยความที่เกิดขึ้นดี ยังสัมมาอาชีวะใหประชุม
ลงดวยความผองแผว ยังสัมมาวายามะใหประชุมลงดวยความประคองไว ยัง
สัมมาสติใหประชุมลงดวยความเขาไปตั้งไว ยังสัมมาสมาธิใหประชุมลงดวย
ความไมฟุงซาน บุคคลนี้ยอมยังมรรคนี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุ
ดังนี้นั้นทานจึงกลาววา ยอมยังมรรคใหประชุมลง.
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คําวา รูจักโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอด
ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
[๔๐๐] คําวา ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ความวา
บุคคลยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง อยางไร ?
บุคคลยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังพละ
ทั้งหลายใหประชุมลงดวยความไมหวั่นไหว ยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลง
ดวยความเปนธรรมเครื่องนําออก ยังมรรคใหประชุมลงดวยความเปนเหตุ ยัง
สติปฏฐานใหประชุมลงดวยความเขาไปตั้งไว ยังสัมมัปปธานใหประชุมลงดวย
ความเริ่มตั้ง ยังอิทธิบาทใหประชุมลงดวยความใหสําเร็จ ยังสัจจะใหประชุมลง
ดวยความถองแท ยังสมถะใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังวิปสสนาให
ประชุมลงดวยความพิจารณาเห็น ยังสมถะและวิปสสนาใหประชุมลงดวยความ
มีกิจเปนอันเดียวกัน ยังธรรมเปนคูกันใหประชุมลงดวยความไมลวงเกินกัน
ยังสีลวิสุทธิใหประชุมลงดวยความสํารวม ยังจิตวิสุทธิใหประชุมลงดวยความ
ไมฟุงซาน ยังทิฏฐิวิสุทธิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังวิโมกขใหประชุมลงดวย
ควานหลุดพน ยังวิชชาใหประชุมลงดวยความแทงตลอด ยังวิมุตติใหประชุม
ลงดวยความสละรอบ ยังญาณในความสิ้นไปใหประชุมลงดวยความตัดขาด ยัง
ญาณในความไมเกิดขึ้นใหประชุมลงดวยความเห็นเฉพาะ ยังฉันทะใหประชุม
ลงดวยความเปนมูลเหตุ ยังมนสิการใหประชุมลงดวยความเปนสมุฏฐาน ยัง
ผัสสะใหประชุมลงดวยความประสบ ยังเวทนาใหประชุมลงดวยความรูสึก ยัง
สมาธิใหประชุมลงดวยความเปนประธาน ยังสติใหประชุมลงดวยความเปนใหญ
ยังสติสัมปชัญญะใหประชุมลงดวยความเปนธรรมที่ยิ่งกวานั้น ยังวิมุตติใหประชุม
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ลงดวยความเปนสาระ ยังนิพพานอันหยั่งลงในอมตะใหประชุมลงดวยความ
เปนที่สุด บุคคลนี้ยอมยังธรรมเหลานั้นใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุ
ดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง.
คําวา รูจักโคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมนั้นวาเปนโคจร
แหงธรรมนั้น
รูจักโคจรแหงธรรมนั้นวาเปนอารมณแหงธรรมนั้นบุคคล
ความรูปญญา.
คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซาน
เปนความสงบ จิตตั้งมั่นเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ.
คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรม
อันไมมีกิเลสเปนประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอัน
ประเสริฐเปนประโยชน.
คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏ แทงตลอด
ความที่จิตไมฟุงซาน แทงตลอดความที่จิตตั้งมั่น แทงตลอดความที่จิตผองแผว
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน.
[๔๐๑] บุคคลเมื่อหายใจเขาสั้นก็รูวา หายใจเขาสิ้น เมื่อหายใจออก
สั้นก็รูวา หายใจออกสั้น อยางไร.
บุคคลเมื่อหายใจเขาสั้น ยอมหายใจเขาในขณะที่นับไดนิดหนอย
เมื่อหายใจออกสั้น ยอมหายใจออกในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจเขา
หายใจออกสั้น ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะที่นับไดนิดหนอย
ฉันทะยอมเกิดแกภิกษุผูเมื่อหายใจเขาหายใจออกสั้น หายใจเขาบาง หายใจ
ออกบางในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจเขาสั้นละเอียดกวานั้นดวยสามารถ
ฉันทะ ยอมหายใจเขาในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกสั้นละเอียด
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กวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจ
เขาหายใจออกสั้นละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจเขาบาง หายใจ
ออกบางในขณะนับไดนิดหนอย ความปราโมทยยอมเกิดแกภิกษุผูหายใจเขา
หายใจออกละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ หายใจเขาบาง หายใจออกบาง
ในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจเขาสั้นละเอียดกวานั้นดวยสามารถความ
ปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกสั้นละเอียด
กวานั้น ดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่นับไดนิดหนอย
เมื่อหายใจเขาหายใจออกสั้นละเอียดกวานั้น ดวยสามารถความปราโมทย ยอม
หายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะที่นับไดนิดหนอย จิตของภิกษุผูเมื่อ
หายใจเขาหายใจออกสั้นละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทยหายใจเขาบาง
หายใจออกบางในขณะที่นับไดนิดหนอย ยอมหลีกไปจากลมอัสสาสปสสาสะสั้น
อุเบกขายอมตั้งอยู กาย คือ ลมหายใจเขาหายใจออกสั้นดวยอาการ ๙ เหลานี้
ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ มิใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัว
สติดวย บุคคลพิจารณากายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น
ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณากายในกาย.
[๔๐๒] คําวา ยอมพิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายนั้น
อยางไร ฯลฯ พิจารณากายนั้นอยางนี้.
ภาวนาในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพเมื่อรู
ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาและลมหายใจออก
สั้น เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ บุคคลรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถลมหายใจเขาลมหายใจออกสั้น ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง
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ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และยอมแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนประโยชน.
[๔๐๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออกอยางไร ?
กาย ในคําวา กาโย มี ๒ คือ นามกาย ๑ รูปกาย ๑ นามกาย
เปนไฉน ? เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เปนนามดวย เปนนาม
กายดวย และทานกลาวจิตสังขารวา นี้เปนนามกาย รูปกายเปนไฉน ?
มหาภูตรูป ๔ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ลมอัสสาสปสสาสะ นิมิต และทาน
กลาววากายสังขารที่เนื่องกัน นี้เปนรูปกาย.
[๔๐๔] กายเหลานั้น ยอมปรากฏ อยางไร ?
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ
เขายาว สติยอมตั้งมั่น กายเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว สติ
ยอมตั้งมั่น กายเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อรูความที่จิต
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น. . . เมื่อรูความที่จิต
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น. . . เมื่อคํานึงถึงกาย
เหลานั้นยอมปรากฏเมื่อรู. . . เมื่อเห็น. . . เมื่อพิจารณา. . . เมื่ออธิษฐานจิต. . .
เมื่อนอมใจเชื่อดวยศรัทธา. . . เมื่อประคองความเพียร. . . เมื่อตั้งสติไวมั่น . . .
เมื่อตั้งจิตมั่น. . . เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยงิ่ . . . เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู
. . . เมื่อละธรรมที่ควรละ. . . เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ. . . เมื่อทําใหแจงธรรม
ที่ควรทําใหแจง กายเหลานั้นยอมปรากฏ กายเหลานั้นยอมปรากฏอยางนี้ กาย
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คือ ความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขาหายใจออกปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคล
ยอมพิจารณากายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง
กลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย.
[๔๐๕] คําวา ยอมพิจารณา ฯลฯ สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปน
ผูรูแจงกองลมทั้งปวงระวังลมหายใจเขาลมหายใจออก จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวา
ไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิ ดวยอรรถวาเห็นความระวังในสีลวิสุทธินั้นเปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้นเปนอธิจิตสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ
นั้นเปนอธิปญญาสิกขา บุคคลคํานึงถึงสิกขา ๓ ประการนี้ศึกษาอยู รูศกึ ษา
เห็นศึกษา พิจารณาศึกษา อธิษฐานศึกษา นอมใจเชื่อดวยศรัทธาศึกษา
ประคองความเพียรศึกษา ดํารงสติไวมั่นศึกษา ตั้งจิตมั่นศึกษา รูช ัดดวย
ปญญาศึกษา รูย ิ่งธรรมทีค่ วรรูยิ่งศึกษา กําหนดรูธ รรมที่ควรกําหนดรูศึกษา
และธรรมทีค่ วรละศึกษา เจริญธรรมที่ควรเจริญศึกษา ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควร
ทําใหแจงศึกษา เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความ
เปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขาหายใจออก เวทนายอมเกิดปรากฏ ฯลฯ
บุคคลเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจง
กองลมทั้งปวงหายใจเขาหายใจออก ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
[๔๐๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมศึกษา
วาจักระงับกายสังขารหายใจออก อยางไร ?
กายสังขารเปนไฉน ? ลมหายใจเขายาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้
เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร ลมหายใจออกยาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้
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เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้น
ศึกษาอยู ลมหายใจเขาสั้น ลมหายใจออกสั้น ลมที่บุคคลรูแ จงกองลมทั้งปวง
หายใจเขา เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร บุคคล
ระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้น ศึกษาอยู ความออนไป ความนอมไป
ความเอนไป ความโอนไป ความหวั่นไหว ความดิ้นรน ความโยก ความโคลง
แหงกาย มีอยู เพราะกายสังขารเห็นปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จักระงับกาย
สังขารหายใจเขา ศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจออก ความไมออนไป
ความไมนอมไป ความไมเอนไป ความไมโอนไป ความไมหวั่นไหว ความ
ไมดิ้นรน ความไมโยก ความไมโคลง แหงกาย มีอยูเพราะกายสังขารเห็น
ปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จักระงับ กายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจเขา ศึกษา
อยูวา จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจออก ไดทราบมาดังนี้วา บุคคล
ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขาร
หายใจออก เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลมก็ไมปรากฏ ลมอัสสาสปสสาสะก็ไม
ปรากฏ อานาปานสติก็ไมปรากฏ อานาปานสติสมาธิก็ไมปรากฏ และบัณฑิต
ทั้งหลายแมจะเขาแมจะออกสมาบัตินั้นก็หามิได ไดทราบมาดังนี้วา บุคคลศึกษา
อยูวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจออก
เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลมก็ปรากฏ ลมอัสสาสปสสาสะก็ปรากฏ อานาปานสติก็ปรากฏ อานาปานสติสมาธิก็ปรากฏ และบัณฑิตทั้งหลายยอมเขาและยอม
ออกสมาบัตินั้น ขอนั้นเหมือนอะไร เหมือนเมื่อบุคคลตีกังสดาลเสียงดังยอม
เปนไปกอนตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงเสียงดัง เมื่อเสียงดัง
คอยลง ตอมาเสียงคอยก็เปนไปภายหลังตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิต
แหงเสียงคอย และเมื่อเสียงคอยดับลง ตอมาจิตยอมเปนไปในภายหลัง แม
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เพราะนิมิตแหงเสียงคอยเปนอารมณ ขอนี้ก็เหมือนกันฉะนั้น ลมหายใจเขา
และลมหายใจออกที่หยาบ ยอมเปนไปกอนตามที่หมาย นึกทรงจําดวยดีซึ่ง
นิมิตแหงลมหายใจเขาและลมหายใจออกที่หยาบ เมื่อลมหายใจเขาและลม
หายใจออกที่หยาบเบาลง ตอมาลมหายใจเขาและลมหายใจออกที่ละเอียด ยอม
เปนไปในภายหลังตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงลมหายใจเขาและ
ลมหายใจออกที่ละเอียด และเมื่อลมหายใจเขาและลมหายใจออกที่ละเอียดเบาลง
อีก ตอมาจิตยอมไมถึงความฟุงซานในภายหลัง แมเพราะความที่นิมิตแหง
ลมหายใจเขาลมหายใจออกที่ละเอียดเปนอารมณ เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลม
ก็ปรากฏ ลมอัสสาสปสสาสก็ปรากฏ อานาปานสติก็ปรากฏ อานาปานสติ
สมาธิก็ปรากฏ และบัณฑิตทั้งหลายยอมเขาและออกสมาบัตินั้น ๆ กายคือความ
ที่บุคคลระงับกายสังขารหายใจเขาหายใจออกปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ
กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณา
กายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย.
[๔๐๗] คําวา พิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายนั้น
อยางไร ? ฯลฯ ยอมพิจารณากายนั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ
สีลวิสุทธิดวยอรรถวา ความเปนผูระงับกายสังขารระวังลมหายใจเขาลมหายใจ
ออก จิตวิสุทธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิดวยอรรถวาเห็น ความ
ระวังในศีลวิสุทธินั้น เปนอธิศีลสิขา ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้น เปน
อธิจิตสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเมื่อ
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คํานึงถึงสิกขา ๓ ประการนี้ศึกษาอยู ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
ศึกษาอยู เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน
ผูระงับกายสังขารหายใจเขาหายใจออก เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ เมือ่ รู
ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขาร
หายใจเขาหายใจออก ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหปะชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชนอนุปสสนาญาณ
[ญาณในการพิจารณา] ๘ อุปฏฐานานุสติ [อนุสติที่ปรากฏ] ๘ และ
สุตันติกวัตถุ [เรื่องอันมีมาในพระสูตร] ในการพิจารณากายในกาย ๔.
จบภาณวาร
[๔๐๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักรูแจงปติหายใจออกอยางไร ?
ปติเปนไฉน ? เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
สามารถลมหายใจเขายาว ปติและปราโมทยยอมเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อรูความที่
จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว ปติและ ปราโมทย
ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อรูค วามที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ลมหายใจเขาสั้น ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น ดวยสามารถความเปนผูรูแจง
กายทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก ดวย
สามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับ
กายสังขารหายใจออก ปติและปราโมทยยอมเกิดขึ้น ปติและปราโมทย คือ
ความเบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษา ความรื่นเริงแหงจิต ความปลื้มจิต
ความดีใจ ปตินี้ยอมปรากฏ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
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สามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตัง้ มั่น ปตินั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวย
ญาณนั้น เมือ่ รูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ
ออกยาว สติยอมตั้งมั่น ปตินั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อรู
ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ดวย
สามารถลมหายใจออกสั้น ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา
ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก ดวยสามารถความเปนผู
ระงับกายสังขารหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก
สติยอมตั้งมั่น ปติยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อคํานึงถึง ปตินั้น
ยอมปรากฏ เมื่อรู...เมื่อเห็น เมื่อพิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมใจ
ไปดวยศรัทธา เมื่อประคองความเพียร เมื่อเขาไปตั้งสติไว เมื่อจิตตั้งมั่น
เมื่อรูชัดดวยปญญา เมื่อรูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควร
กําหนดรู เมือ่ ละธรรมทีค่ วรรู เมื่อเจริญธรรมทีค่ วรเจริญ เมื่อทําใหแจง
ธรรมที่ควรทําใหแจง ปตินั้น ยอมปรากฏ เวทนาดวยสามารถความเปนผูรูแจง
ปติหายใจเขาหายใจออกอยางนี้นั้นปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนา
ปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนา
นั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐาน
ภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย.
คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาความนั้นอยางไร ? ฯลฯ
ยอมพิจารณาเวทนานั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ
สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความรูแจงปติระวังลมหายใจออก ฯลฯ
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เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงปติ
หายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรูรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน
ประโยชน
[๔๐๙] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักรูแจงสุขหายใจออก อยางไร ?
สุข ในคําวา สุข มี ๒ คือ กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑.
กายิกสุขเปนไฉน ? ความสําราญทางกาย ความสุขที่ไดเสวยทางกาย
สุขเวทนาซึ่งเปนความสําราญเกิดในกายสัมผัสเปนกายิกสุข.
เจตสิกสุขเปนไฉน ? ความสุขทางจิต ความสุขที่ไดเสวยเปนความ
สําราญเกิดแตเจโตสัมผัส สุขเวทนาซึ่งเปนความสําราญเกิดแตเจโตสัมผัสนี้
เปนเจตสิกสุข.
สุขเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร ? เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม
ฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตัง้ มั่น สุขเหลานั้น ยอมปรากฏ
ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
สามารถลมหายใจออกยาว สติยอมคงมั่น สุขเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น
ดวยญาณนั้น ฯลฯ เมื่อทําใหแจง ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง สุขเหลานั้นยอม
ปรากฏ สุขเหลานั้น ยอมปรากฏอยางนั้น.
เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจเขาหายใจออก ปรากฏ
สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติ
ดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนานั้น ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้
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นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนา
ทั้งหลาย.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาอยางไร ? ยอม
พิจารณาโดยความไมเที่ยง ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนานั้น อยางนี้
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ
สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวารูแ จงสุขระงับ ลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรู
ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรู แจงสุขหายใจ
เขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ.
[๔๑๐] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา ยอม
ศึกษาวา จักรูแจงจิตสังขารหายใจออก อยางไร ?
จิตสังขารเปนไฉน ? สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจเขา
ยาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตสังขาร สัญญาและเวทนา
ดวยสามารถลมหายใจออกยาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิต.
สังขาร ฯลฯ สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจเขา
ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขาหายใจออก เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้ เนื่องดวย
จิต เปนจิตสังขาร นี้เปนจิตสังขาร.
จิตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร ?
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขา
ยาว สติยอมตั้งมั่น จิตสังขารเหลานี้ ยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว สติ
ยอมตั้งมั่น จิตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น ฯลฯ เมื่อ
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ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง จิตสังขารเหลานั้น ยอมปรากฏ จิตสังขาร
เหลานั้น ยอมปรากฏอยางนี้.
เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตสังขารหายใจเขาหายใจออก
ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย
เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะ
เหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ พิจารณาเวทนาในเวทนา
ทั้งหลาย.
คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานั้นอยางไร ? ยอม
พิจารณาโดยความไมเที่ยง ฯลฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ
สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวารูแจงจิต สังขารระวังลมหายใจเขาลมหายใจออก ฯลฯ
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตสังขารหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุม
ลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน
ประโยชน.
[๔๑๑] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับจิตสังขารหายใจเขา ยอม
ศึกษาวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก อยางไร ?
จิตสังขารเปนไฉน ? สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจเขา
ยาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิตเปนจิตสังขาร บุคคลระงับ คือ
ดับสงบจิตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจออก
ยาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตสังขาร บุคคลระงับ
คือ ดับ สงบจิตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู สัญญาและเวทนาดวยสามารถความ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 125

เปนผูรูแจงจิตสังขารหายใจเขา
ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตสังขาร
หายใจออก เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตสังขาร บุคคล
ระงับ คือ ดับ สงบจิตสังขารเหลานั้น ศึกษาอยู เวทนา ดวยสามารถความ
เปนผูระงับจิตสังขารหายใจเขาหายใจออก ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ
เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลพิจารณาเวทนา
นั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา
คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานั้นอยางไร ฯลฯ
ยอมพิจารณาเวทนานั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่
เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูระงับจิตสังขาร ระวังลมหายใจเขา
ลมหายใจออก ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ.
ความเปนผูระงับจิตสังขารหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลรูอยู ยอมยัง
อินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอด
ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน อนุปสสนาญาณ (ญาณในการพิจารณา) ๘
อุปฏฐานานุสติ (อนุสติที่ปรากฏ) ๘ สุตตันติกวัตถุ (เรื่องอันมีมาในพระสูตร)
ในการพิจารณาเวทนาในเวทนา ๔.
จบภาณวาร
[๔๑๒] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักรูแจงจิตหายใจออกอยางไร ?
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จิตนั้นเปนไฉน ? วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจเขายาว จิต
คือ มนะ มานัส หทัย ปณฑระ มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนั้น วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจออก
ยาว ฯลฯ ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตสังขารหายใจเขา จิต คือ มนะ...
มโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนั้น นี้เปนจิต.
จิตปรากฏอยางไร ? บุคคลเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมัน จิตนั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวย
ญาณนั้น เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ
ออกยาว สติยอมตั้งมั่น จิตนั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น ฯลฯ
เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง จิตนั้นยอมปรากฏ จิตนั้นยอมปรากฏ
อยางนี้ วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูรูแจง จิตหายใจเขาหายใจออก
ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ จิตปรากฏไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตน
สติดวย บุคคลยอมพิจารณาจิตนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้
นั้น ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ฯลฯ
ยอมพิจารณาจิตอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่
เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความรูแจงจิตระวังลมหายเขาลมหายใจออก ฯลฯ
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิต
หายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
[๔๑๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักใหจิตเบิกบานหายใจเขา ยอมศึกษา
วา จักใหจิตเบิกบานหายใจออกอยางไร ?
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ก็ความเบิกบานแหงจิตเปนไฉน ? เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม
ฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดขึ้น ความ
เบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษา ความราเริงแหงจิต ความปลื้มจิต
ความดีใจ ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลม
หายใจออกยาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดขึ้น ความเบิกบาน ความบันเทิง
ความหรรษา ความราเริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ฯลฯ เมื่อรู
ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจ
เขา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจออก ความเบิกบานแหงจิตยอม
เกิดขึ้น ความเบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษา ความราเริงแหงจิต
ความปลื้มจิต ความดีใจ นี้เปนความเบิกบานแหงจิต วิญญาณจิต ดวย
สามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบานหายใจเขาหายใจออกปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคล
ยอมพิจารณาจิตนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาว
วา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ? ฯลฯ
ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่
เสพสีลวิสุทธิ ดวยสามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบาน ระวังลมหายใจเขา
ลมหายใจออก ฯลฯ เมื่อรูค วามที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ความเปนผูยังจิตใหเบิกบานหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยัง
อินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอด
ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
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[๔๑๔ ] บุคคลยอมศึกษาวา จักตั้งจิตมั่นหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักตั้งจิตมั่นหายใจออกอยางไร ?
ก็สมาธินทรียเปนไฉน ? ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
สามารถลมหายใจเขายาว เปนสมาธิ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถลมหายใจออกยาว เปนสมาธิ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถความเปนผูตั้งจิตมั่นหายใจออก เปนสมาธิ ความตั้งอยู ความ
ตั้งอยูดี ความตั้งมั่น ความไมกวัดแกวง ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจ
ไมกวัดแกวง ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ วิญญาณจิต
ดวยความสามารถความเปนผูตั้งจิตมั่นหายใจเขาหายใจออกนี้ ปรากฏ สติเปน
อนุปสสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคล
ยอมพิจารณาจิตนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง
กลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ? ฯลฯ
ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่
เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูตั้งจิตมั่นระวังลมหายใจเขาลมหายใจ
ออก ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน
ผูตั้งจิตมั่นหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
[๔๑๕] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา
จักเปลื้องจิตหายใจเขาอยางไร ?
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บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตจากราคะหายใจเขา จักเปลื้องจิต
จากราคะหายใจออก จักเปลื้องจิตจากโทสะหายใจเขา จักเปลื้องจิตจากโทสะ
หายใจออก จักเปลื้องจิตจากโมหะหายใจเขา จักเปลื้องจิตจากโมหะหายใจออก
ฯลฯ จักเปลื้องจิตจากมานะ จักเปลื้องจิตจากทิฏฐิ จักเปลื้องจิตจากวิจิกิจฉา
จักเปลื้องจิตจากถิ่นมิทธะ จักเปลื้องจิตจากอุทธัจจะ จักเปลื้องจิตจากความไม
ละอายบาป จักเปลื้องจิตจากความไมสะดุงกลัวบาปหายใจเขา จักเปลื้องจิต
จากความไมสะดุงกลัวบาปหายใจออก วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผู
เปลื้องจิตหายใจเขาหายใจออก ปรากฏ ฯลฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางไร ฯลฯ
ยอมพิจารณาจิตนั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที
เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิตระวังลมหายใจเขาลมหายใจ
ออก ฯลฯ เมื่อรูความที่มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผู
เปลื้องจิตหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายให
ประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนอรรถ อนุปสสนาญาณ ๔ อุปฏฐานานุสติ ๘ สุตตันติกวัตถุในการ
พิจารณาจิตในจิต ๔.
[๔๑๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงหายใจออกอยางไร ?
คําวา อนิจฺจ ความวา อะไรไมเที่ยง เบญจขันธไมเที่ยง ไมเที่ยง
เพราะอรรถวากระไร ไมเที่ยงเพราะอรรถวาเกิดขึ้นและเสื่อมไป.
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บุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร
เมื่อเห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เมื่อเห็นความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร ?
บุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๒๕ ฯลฯ
เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๕๐ นี้
บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา
จักพิจารณาความไมเที่ยงในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไม
เที่ยงในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชรา
และมรณะ หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงในชราและ
มรณะหายใจออก ธรรมทั้งหลายดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความไมเที่ยง
หายใจเขาหายใจออกปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ ธรรมปรากฏ ไมใชสติ
สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลพิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวย
ญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การ
พิจารณาธรรมในธรรมทัง้ หลาย.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ?
ฯลฯ ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ
สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูพิจารณาความไมเที่ยง ระวังลมหายใจเขา
หายใจออก ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ความเปนผูพิจารณาความไมเที่ยงหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรู
ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทง
ตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
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[๔๑๗] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออก อยางไร ?
บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเ กิดฉันทะในความคลายกําหนัดในรูป
นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลาย
กําหนัดในรูปหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัด ในรูป
หายใจออก บุคคลเห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ใน
จักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกําหนัด ในชรา
และมรณะ และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดใน
ชราและมรณะหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในชรา
และมรณะหายใจออกธรรมทั้งหลายดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความคลาย
กําหนัดหายใจเขาหายใจออก ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ ธรรมปรากฏ
ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้น
ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา
คือ การพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ?
ฯลฯ ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้น อยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ
สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนัด ระวังลมหายใจเขา
ลมหายใจออก ฯลฯ เมื่อรูค วามที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนดหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรู
ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทง
ตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
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[๔๑๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับหายใจเขา ยอม
ศึกษาวา จักพิจารณาความดับหายใจออก อยางไร ?
บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับในรูป นอมใจ
ไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในรูป
หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในรูปหายใจออก เห็นโทษใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในภิกษุ ฯลฯ โนชรา และมรณะ
แลว เปนผูเกิดฉันทะในความคับในชราและมรณะ นอมใจไปดวยศรัทธา
และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจ
เขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออก.
[๔๑๙] โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการเทาไร อวิชชายอมดับดวย
อาการเทาไร ? โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘.
โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน ? โทษในอวิชชายอมมี
ดวยอรรถวาไมเที่ยง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑
ดวยอรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน ๑ ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑ โทษใน
อวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ เหลานี้.
อวิชชายอมดับไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน? อวิชชายอมดับดวยนิทาน
ดับ ๑ ดวยสมุทัยดับ ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยอาหารดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑
ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยวิญญาณเกิดขึ้น ๑ ดวยนิโรธปรากฏ ๑ อวิชชายอมดับ
ดวยอาการ ๘ เหลานี้.
บุคคลเห็นโทษในอวิชชาดวยอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกิดฉันทะ
ในความดับแหงอวิชชาดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิต
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ตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับแหงอวิชชาหายใจเขา ยอมศึกษา
วา จักพิจารณาความดับแหงอวิชชาหายใจออก.
[๔๒๐] โทษในสังขารยอมมีดวยอาการเทาไร สังขารยอมดับดวย
อาการเทาไร ฯลฯ โทษในวิญญาณยอมมีดวยอาการเทาไร วิญญาณยอมดับ
ดวยอาการเทาไร โทษในนามรูปยอมมีดวยอาการเทาไร นามรูปยอมดับดวย
อาการเทาไร โทษในสฬายตนะยอมมีดวยอาการเทาไร สฬายตนะยอมดับดวย
อาการเทาไร โทษในสัมผัสยอมมีดวยอาการเทาไร ผัสสะยอมดับดวยอาการ
เทาไร โทษในเวทนายอมมีดวยอาการเทาไร เวทนายอมดับดวยอาการเทาไร
โทษในตัณหายอมมีดวยอาการเทาไร ตัณหายอมดับดวยอาการเทาไร โทษใน
อุปาทานยอมมีดวยอาการเทาไร อุปาทานยอมดับดวยอาการเทาไร โทษใน
ภพยอมมีดวยอาการเทาไร ภพยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชาติยอมมี
ดวยอาการเทาไร ชาติยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชราและมรณะยอมมี
ดวยอาการเทาไร ชราและมรณะยอมดับ ดวยอาการเทาไร ? โทษในชราและ
มรณะยอมมีดวยอาการ ๕ ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘.
โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน ? โทษในชรา
และมรณะยอมมีดวยอรรถวาไมเที่ยง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวา
เปนอนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน ๑ ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑
โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เหลานี้.
ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เปนไฉน ? ชราและมรณะยอม
ดับดวยนิทานดับ ๑ ดวยสมุทัย ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยภพดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑
ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิด ๑ ดวยนิโรธเกิดขึ้น ๑ ชรามรณะยอมดับ
ดวยอาการ ๘ เหลานี้.
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บุคคลเห็นโทษดวยชราและมรณะในอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกิด
ฉันทะในความดับแหงชราและมรณะดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวย
ศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะ
หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออก
ธรรมทั้งหลายดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความดับหายใจเขาหายใจออก
ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏ
ดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้น ดวยสตินั้น ดวยญาณ
นั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา
ธรรมในธรรมทั้งหลาย.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ?
ฯลฯ ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวา เปนที่เสพ
สีลวิสุทธิ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความดับ ระวังลมหายใจเขา
ลมหายใจออก ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความ
เปนผูพิจารณาความดับหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรีย
ทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอัน
มีความสงบเปนประโยชน.
[๔๒๑] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนหายใจออก อยางไร ?
ความสละคืนมี ๒ อยาง คือ ความสละคืนดวยการบริจาค ๑ ความ
สละคืนดวยความแลนไป ๑ จิต (คิด) สละรูป เพราะฉะนั้นจึงเปนความสละ
คืนดวยการบริจาค จิตแลนไปในนิพพานอันเปนที่ดับรูป เพราะฉะนั้นจึงเปน
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ความสละคืนดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืน
ในรูปหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในรูปหายใจออก จิต
(คิด) สละเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ
เพราะฉะนั้น จึงเปนความสละคืนดวยการบริจาค จิตแลนไปในนิพพานอันเปน
ที่ดับชราและมรณะ เพราะฉะนั้นจึงเปนความสละคืนดวยการแลนไป บุคคล
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะ หายใจเขา ยอม
ศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะหายใจออกธรรมทั้งหลาย
ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความสละคืนหายใจเขาหายใจออก ปรากฏ
สติเปนอนุปสสนาญาณ ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย
เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น
เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาธรรม
ในธรรมทั้งหลาย.
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณา ธรรมเหลานั้นอยางไร ?
ยอมพิจารณาโดยความไมเที่ยง ไมพิจารณาโดยความเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน
ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาโดยความไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เมือ่
สละคืน ยอมสละความถือมั่นได ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางนี้.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยอรรถวา ธรรม
ทั้งหลายอันเกิดในภาวนานั้น ไมลวงเกินกันฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ
สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูพิจารณา ความสละคืนระวังลมหายใจเขาลม
หายใจออก จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซานทิฏฐิวิสุทธิ ดวยอรรถวาเห็นความ
สํารวมในสีลวิสุทธินั้น เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้น เปน
อธิจิตสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเมื่อคํานึง
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ถึงสิกขา ๓ประการนี้ศึกษาอยู เมื่อรู ศึกษาอยู ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณ
เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความสละคืนหายใจเขา
หายใจออก เวทนาปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป ฯลฯ
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณา
ความสละคืนหายใจเขาหายใจออก ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลาย
ใหประชุมลงยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน
ยอมยังพละทั้งหลายใหประชุมลง ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ยอม
ยังมรรคใหประชุมลง ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ยอมรูจักโคจร และ
แทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
คําวา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวา ยอมยัง
อินทรียทั้งหลายใหประชุมลงอยางไร ?
ยอมยังสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน อนุปสสนา
ญาณ ๘ อุปฏฐานานุสติ ๘ สุตตันติกวัตถุ ในการพิจารณาธรรมในธรรม
ทั้งหลาย ๔ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ นี้.
[๔๒๒] ญาณดวยสามารถแหงสมาธิ ๒๔ เปนไฉน ?
ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว
เปนสมาธิ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว
เปนสมาธิ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน
ผูเปลื้องจิตหายใจเขาหายใจออก เปนสมาธิ ญาณดวยสามารถของสมาธิ ๒๔
เหลานี้.
ญาณดวยสามารถแหงวิปสสนา ๗๒ เปนไฉน ?
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วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนของ
ไมเที่ยง วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนอนัตตา
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนของไมเที่ยง
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนทุกข วิปสสนา
ดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ วิปสสนา
ดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิตพิจารณาลมหายใจเขาหายใจออก โดยความ
เปนของไมเที่ยง วิปสสนาดวยอรรถวาความ เปนผูเปลื้องจิตพิจารณาลมหายใจเชา
หายใจออก โดยความเปนทุกข วิปส สนาดวยอรรถวา ความเปนผูเปลื้องจิต
พิจารณาลมหายใจเขาหายใจออก โดยความเปนอนัตตา ญาณดวยสามารถ
แหงวิปสสนา ๗๒ เหลานี้.
นิพพิทาญาณ ๘ เปนไฉน ? ญาณชื่อวานิพพิทาญาณ เพราะอรรถ
วาเปนเครื่องใหบุคคลผูพิจารณาหายใจเขา โดยความเปนของไมเที่ยง รูเห็น
ตามความเปนจริง เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลผูพิจารณาลมหายใจออก
โดยความเปนของไมเที่ยง รูเห็นตามความเปนจริง ฯลฯ ญาณชื่อวานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลพิจารณาความสละคืนลมหายใจเขา
รูเห็นตามความเปนจริง เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลผูพิจารณาความ
สละคืนลมหายใจออก รูเห็นตามความเปนจริง นิพพิทาญาณ ๘ เหลานี้.
นิพพิทานุโลมญาณ ๘ เปนไฉน ? ปญญาในความเปนผูพิจารณาลม
หายใจเขา โดยความเปนของไมเที่ยง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปน
นิพพิทานุโลมญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจออก โดยความเปน
ของไมเที่ยง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ฯลฯ
ปญญาในความเปนผูพิจารณาสละคืนลมหายใจเขาปรากฏ โดยความ
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เปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาความ
สละคืนลมหายใจออกปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ
นิพพิทานุโลมญาณ ๘ เหลานี้.
นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เปนไฉน ? ปญญาในความเปนผูพิจารณา
ลมหายใจเขาโดยความเปนของไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปน
นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจออกโดยความ
เปนของไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ฯลฯ
นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เหลานี้.
ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ เปนไฉน ? ญาณในวิมุตติสุขยอมเกิดขึ้นเพราะ
ละเพราะตัดขาดซึ่งสักกายทิฏฐิดวยโสดาปตติมรรค. . . เพราะละ เพราะตัดขาด
ซึ่งวิจิกิจฉาดวยโสดาปตติมรรค. . . เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่งสีลัพพตปรามาส
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยดวยโสดาปตติมรรค. . . เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง
กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบ ๆ
ดวยสกทาคามิมรรค . . . เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่งกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ ดวยอนาคามิมรรค
ญาณในวิมุตติสุขยอมเกิดขึ้นเพราะละ เพราะตัดขาดซึ่งรูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ดวยอรหัตมรรค
ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ เหลานี้ เมื่อบุคคลเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันมีวัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ เหลานี้ อันสัมปยุตดวยสมาธิ ยอมเกิดขึ้น.
จบอานาปานกถา
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อานาปานสติกถา ในมหาวรรค
๑. อรรถกถาคณนวาร
บัดนี้ ถึงลําดับที่จะพรรณนาความที่ยังไมเคยพรรณนา แหงอานาปานสติกถาที่ทานกลาวไวในลําดับแหงทิฏฐิกถา.
จริงอยู อานาปานสติกถานี้ เปนสมาธิภาวนาอันทําไดงายเพื่อตรัสรู
ตามความเปนจริง แหงโทษของทิฏฐิที่กลาวไวดีแลว ในทิฏฐิกถา แหงจิต
บริสุทธิ์ดวยดี ดวยการชําระมลทินแหงมิจฉาทิฏฐิ. อนึ่ง ในสมาธิภาวนาทั้งปวง
อานาปานสติกถานี้ ทานกลาวไวในลําดับแหงทิฏฐิกถาวาเปนสมาธิภาวนาและ
เปนประธาน เพราะตรัสรูตามความเปนจริง แหงจิตตั้งมั่นแลวดวยสมาธินี้ ณ
โพธิมูล ของพระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งปวง.
พึงทราบวินิจฉัยในอานาปานสติกถานั้นดังตอไปนี้. บทวา โสฬสวตฺถุก อนาปานสฺสติสมาธึ ภาวยโต สมธิกานิ เทฺว าณสตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติ มี
วัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ อันเนื่องมาแตสมาธิยอมเกิดขึ้น เปนการยกขึ้นแสดง
จํานวนญาณ. บทมีอาทิวา อฏ ปริปนฺเถ าณานิ ญาณในธรรมอัน
เปนอันตราย ๘ เปนการชี้แจงจํานวนญาณ. บทตนวา กตมานิ อฏ ปริปนฺเถ
าณานิ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ เปนไฉน. บทสุดทายวา อิมานิ
เอกวีสติ วิมตุ ฺติสุเข าณานิ ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ เหลานี้ เปนการชี้แจง
ความพิสดารของญาณทั้งปวง. พึงทราบการกําหนดบาลีกอนอยางนี้วา บทมี
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อาทิวา โสฬสวตฺถุก อานาปานสฺสติสมาธึ ภาวยโต เมื่อพระโยคาวจร
เจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติ มีวัตถุ ๑๖ เปนบทสรุปในที่สุด.
พึงทราบวินิจฉัยในการยกแสดงจํานวน ในการนับจํานวนวา อานาปานสติสมาธิ มีวัตถุ ๑๖ กอนดังตอไปนี้. ชื่อวา โสฬสวตฺถุโก เพราะมีวัตถุ
เปนที่ตั้ง คือมีอารมณ ๑๖ ดวยสามารถแหงจตุกะ ละ ๔ เหลานี้ คือ ลมหายใจ
ยาว สั้นกําหนดรูกองลมทั้งปวง สงบกายสังขาร ชื่อวา กายานุปสสนาจตุกะ ๑
กําหนดรูปติ สุข จิตสังขาร สงบจิตสังขาร ชื่อวา เวทนานุปสสนาจตุกะ ๑
กําหนดรูจิต จิตยินดียิ่ง จิตตั้งมั่น จิตพน ชื่อวา จิตตนุปสสนาจตุกะ ๑
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความคลายกําหนัด การดับทุกข การสละ ชื่อวา
ธัมมานุปสสนาจตุกะ ๑. อานาปานสติสมาธิ มีวตั ถุ ๑๖ นั้น. ก็ในบทนี้
ลบวิภัตติดวยวิธีของสมาส.
บทวา อาน ไดแก ลมหายใจเขาในภายใน. บทวา อปาน ไดแก
ลมหายใจออกในภายนอก. แตอาจารยบางพวกกลาวโดยตรงกันขาม เพราะ
หายใจออกทานกลาววา อปานะ เพราะปราศจากการหายใจเขา. แตในนิเทศ
ทานกลาววา อาปาน เพราะเพงถึงทีฆะ น อักษร. เมื่อมีอานาปาน นั้น
ชื่อวา อานาปานสติ. อานาปานสตินี้เปนชื่อของสติกําหนดอัสสาสะ ปสสาสะ
(ลมหายใจเขาและหายใจออก) สมาธิประกอบดวยอานาปานสติ หรือสมาธิ
ในอานาปานสติ ชื่อวา อานาปานสติสมาธิ.
บทวา ภาวยโต คือเจริญนิพเพธภาคี (ธรรมเปนสวนแหงการ
แทงตลอด). บทวา สมาธิกานิ อันเนื่องมาแตสมาธิ คือ เปนไปกับดวย
ความยิ่ง ความวา มีความยิ่งเกิน. ในบทวา สมาธิกานิ นี้ ม อักษรเปน
บทสนธิ. แตอาจารยบางพวกกลาววา ส อธิกานิ. เมื่อเปนอยางนั้นก็ได
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ความวา ญาณ ๒๐๐ ดวย ยิ่งดวย. ขอนั้นไมถูก เพราะญาณ ๒๐๐ เหลานี้
ก็จะเกินไป ๒๐.
บทวา ปริปนฺเถ าณานิ ญาณในธรรมเปนอันตราย คือญาณ
อันเปนไป เพราะทําอันตรายใหเปนอารมณ. อนึ่ง ญาณในธรรมเปนอุปการะ
ในอุปกิเลส. บทวา โวทาเน าณานิ ญาณในโวทาน (ความผองแผว)
คือ ชื่อวา โวทาน เพราะจิตผองแผวบริสุทธิ์ดวยญาณนั้น. ควรกลาววา
โวทานาณานิ ทานกลาววา โวทาเน าณานิ ญาณในโวทานดุจใน
บทมีอาทิวา สุตมเย าณ ญาณในสุตมยปญญา. ชื่อวา สโตการี เพราะ
มีสติสัมปชัญญะทํา ญาณของผูมีสติทํานั้น.
บทวา นิพฺพิทาาณานิ คือญาณอันเปนนิพพิทา (เบื่อหนาย).
บทวา นิพพฺ ิทานุโลเม าณานิ คือญาณเกื้อกูลนิพพิทา. ปาฐะวา
นิพฺพิทานุโลมิาณานิ บาง. ความวา ชื่อวา นิพพิทานุโลมี เพราะ
มีญาณเกื้อกูลแกนิพพิทา. บทวา นิพพฺ ิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณานิ คือญาณ
ในความสงบนิพพิทา. บทวา วิมุตฺติสุเข าณานิ คือญาณสัมปยุตดวย
วิมุตติสุข.
ดวยบทมีอาทิวา กตมานิ อฏ(๘)เปนไฉน ทานแสดงถึงญาณรวม
กันในธรรมอันตรายและในธรรมเปนอุปการะเหลานั้น เพราะญาณในธรรม
เปนอันตราย และในธรรมเปนอุปการะเปนคู ตรงกันขามและเปนขาศึกกัน.
บทมีอาทิวา กามจฺฉนฺทเนกฺขมฺมา มีความดังไดกลาวแลวในหนหลัง. อนึ่ง
บทวา อุปการ เปนนปุงสกลิงค โดยเปนลิงควิปลาส.
บทวา สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา อกุศลธรรมแมทั้งปวง คืออกุศล
ธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เหลือดังกลาวแลว. อนึ่ง กุศลธรรมทั้งปวงเปนฝาย
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แหงการแทงตลอด. บทวา ปริปนฺโถ และอุปการ เปนเอกวจนะ เพราะ
เพงถึงบทนั้น ๆ นั่นเอง. พระสารีบุตรเถระ ครัน้ ถามถึงญาณในธรรมเปน
อันตราย และญาณในธรรมเปนอุปการะนี้แลว แกอารมณแหงญาณเหลานั้น
แลวแสดงสรุปญาณอันมีญาณนั้นเปนอารมณวา เปนอันแกญาณเหลานั้นดวย
ธรรมเปนปริปนถะ และอุปการะเหลานั้นแลว. แมในบทมีอาทิวา ญาณใน
อุปกิเลสก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาคณนวาร
๒. อรรถกถาโสฬสญาณนิเทศ
บทวา โสฬสหิ อากาเรหิ ดวยอาการ ๑๖ เหลานั้น คือดวยสวน
แหงญาณ ๑๖ ดังไดกลาวแลวโดยเปนฝายทั้งสอง. บทวา อุทุปต จิตฺต สมุทุปตจิตฺต จิตอันฟุงซานและจิตสงบระงับ ความวา ในอุปจารภูมิ จิตสะสม
ไวเบื้องบน สะสมไวเบื้องบนโดยชอบ ทําการสะสมสูงขึ้น ๆ ทําการสะสม
สูงขึ้น ๆ โดยชอบ. ปาฐะวา อุทุชิต จิตต สุมุชิต บาง. ความวา จิตชนะ
เพราะความสูง หรือชนะดวยญาณอันทําความสูง.
บทวา สุมุทุชิต คือชนะเพราะความสูงเสมอ หรือชนะดวยญาณ
อันทําความสูง เปนอันปฏิเสธความไมเสมอ ในบทนี้วา สมา เสมอ. ใน
ปาฐะนี้มีอุปสรรค ๒ตัว คือ อุ. ทุ. ปาฐะวา อุรูชติ  จิตฺต สมฺมารูชิต
บาง. แมในปาฐะนี้ก็มีความวาชนะแลวเหมือนกัน. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา
บทวา อุรู อรู นี้ เปนเพียงนิบาตเทานั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 143

ในอรรถกถาวีโณปมสูตรทานกลาวความวา ตชฺชิต และ สุตชฺชิต
คือ คุกคามแลว คุกคามดวยดีแลว . ความนั้นไมสมควรในที่นี้. บทวา เอกตฺเต
สนฺติฏติ ยอมดํารงอยูในความเปนธรรมอยางเดียว คือ ยอมตั้งอยูในความ
เปนธรรมอยางเดียวในอุปจารภูมิ โดยไมมีความฟุงซานในอารมณตาง ๆ.
ในบทนี้วา นิยฺยานาวรณฏเน นีวรณา ชื่อวา นิวรณเพราะ
อรรถวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ทานกลาววา แมความไมยินดี แม
อกุศลทั้งปวงก็ชื่อวา นิวรณเพราะอรรถวาเปนเครื่องกั้น. บทวา นิยฺยานาวรณฏเน ชื่อวา นิวรณเพราะอรรถวาเปนเครื่องปดทางมาแหงธรรมเครื่อง
นําออก. ปาฐะวา นิยฺยานาวารณฏเน บาง. ความวา ชื่อวา นิวรณ
เพราะอรรถวาเปนเครื่องหามธรรมเครื่องนําออก.
บทวา เนกฺขมฺม อริยาน นิยฺยาน เนกขัมมะเปนธรรมเครื่องนํา
ออกของพระอริยเจาทั้งหลาย คือที่ตั้งแหงมรรค ชื่อวา เปนธรรมเครื่องนํา
ออกของพระอริยเจาทั้งหลายดวยผลูปจาร เพราะเปนเหตุแหงอริยมรรค กลาว
คือเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย. พระอริยเจาทั้งหลายยอม
นําออกคือเขาถึงในขณะแหงมรรค ดวยผลูปจารนั้นเปนเหตุ. สวนอาจารย
บางพวกกลาววา บทวา นิยฺยาน คือมรรค ขอนั้นไมถูก เพราะในที่นี้
ทานประสงคเอาอุปจาร และเพราะไมมีอาโลกสัญญาและกุศลธรรมทั้งปวงใน
ขณะแหงมรรค. บทวา นิวุตตฺตา เพราะถูกอกุศลธรรมกันไวคือปกปดไว.
บทวา นปฺปชานาติ ยอมไมรู ทานกลาวดวยสามารถแหงบุคคล. บทวา
วิสุทฺธิจิตฺตสฺส ผูมีจิตบริสุทธิ์ ไดแก ในอุปจารภูมินั่นเอง.
บทวา ขณิกสโมธานา ความที่จิตตั้งมั่นเปนไปชั่วขณะ ความวา
ชื่อวา ขณิกา เพราะมีขณะ เพราะเกิดขึ้นในขณะจิต ในขณะจิต ไดแก
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อุปกิเลส การตั้งมั่น การประชุม การรวบรวมจิตเปนไปชั่วขณะ ชื่อวา ขณิกสโมธาน เพราะฉะนั้น จึงมีความที่จิตตั้งมั่นเปนไปชั่วขณะ. ทานอธิบายไว
วา อุปกิเลสทั้งหลายเมื่อเกิด ยอมเกิดดวยการเกี่ยวเนื่องกันชั่วขณะ ดวยการ
สืบตอกันมาชั่วขณะ คือ ไมเกิดดวยอํานาจแหงขณะจิตดวงหนึ่ง.
จบอรรถกถาโสฬสญาณนิเทศ
๓. อรรถกถาอุปกิเลสญาณนิเทศ

ปฐมฉักกะ (ฉักกะที่๑)
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมฉักกะดังตอไปนี้. บทวา อสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสาน เบื้องตนทามกลางและที่สุดของลมหายใจเขา คือ ปลายจมูก หรือ
นิมิตปาก เปนเบื้องตนของลมเขาในภายใน หัวใจเปนทามกลาง มีนาภีเปน
ที่สุด. เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลม
หายใจเขานั้น จิตถึงความฟุงซานในภายใน โดยไปตามความตางกันแหงที่ตั้ง
จิตถึงความฟุงซานในภายในนั้น เปนอันตรายแกสมาธิ เพราะไมดํารงอยูใน
อารมณเดียว.
บทวา ปสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสาน เบื้องตน ทามกลางและที่สุดของ
ลมหายใจออก คือ สะดือเปนเบื้องตนของลมออกไปในภายนอก หัวใจเปน
ทามกลาง ปลายจมูก นิมิตปาก หรืออากาศภายนอกเปนที่สุด. ในที่นพี้ ึง
ทราบการประกอบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
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บทวา อสฺสาสปฏิกงฺขณา นิกนฺติ ตณฺหาจริยา ความในใจ คือ
ความปรารถนาลมหายใจเขา การเที่ยวไปดวยตัณหา ความวา การกําหนดวา
กรรมฐานเนื่องดวยลมจมูกแลวพอใจ คือปรารถนาลมหายใจเขาอันหยาบและ
หยาบ ความเปนไปดวยตัณหา. เมื่อมีความเปนไปแหงตัณหา ชื่อวา เปน
อันตรายแกสมาธิ เพราะไมดํารงอยูในอารมณเดียว.
บทวา ปสฺสาสปฏิกงฺขณา นิกนฺติ ความปรารถนาความพอใจ
ลมหายใจออก ความวา ความพอใจคือความปรารถนาลมหายใจออก ซึ่งเปน
ไปกอนลมหายใจเขา. บทที่เหลือพึงประกอบตามนัยดังกลาวแลวนั่นแล. บทวา
อสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺส แหงบุคคลผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา ความวา เมื่อ
ลมหายใจเขายาวเกินไป หรือสั้นเกินไป ถูกลมหายใจเขาทําลายเบียดเบียน
เพราะมีความลําบากแหงกายและจิตอันมีลมหายใจเขาเปนมูล.
บทวา ปสฺสาสปฏิลาเภ มุจฺฉนา ความหลงในการไดลมหายใจ
ออก คือเพราะถูกลมหายใจเขาบีบคั้น ผูมีความสําคัญในความพอใจในลม
หายใจออก ปรารถนาลมหายใจออก ยินดีในการไดลมหายใจออกนั้น. แมใน
ลมหายใจออกเปนมูลก็มนี ัยนี้เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาประพันธที่ทานกลาว เพื่อพรรณนาตามความ
ดังที่ไดกลาวแลวดังตอไปนี้.
บทวา อนุคจฺฉนา คือไปตาม. บทวา สติ คือสติอันเปนเหตุ
ฟุงซานในภายในและภายนอก. ชื่อวา วิกฺเขโป. เพราะจิตฟุงซานดวยลมหายใจนั้น. ความฟุงซานในภายใน ชื่อวา อชฺฌตฺตวิกเขโป. ความปรารถนา
ความฟุงซานในภายในนั้น ชื่อวา อชฺฌตฺตวิเขปากงฺขณา ทานอธิบายวา
ความปรารถนาลมหายใจเขาอันฟุงซานในภายใน ดวยการไมมีใจชอบ. พึง
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ทราบความปรารถนาความฟุงซานในภายนอกโดยนัยนี้เหมือนกัน. บทวา เยหิ
คือดวยอุปกิเลสเหลาใด. บทวา วิกมฺปมานสฺส ผูหวั่นไหว คือผูฟุงซาน
ถึงความฟุงซาน.
บทวา โน เจ จิตฺต วิมุจฺจติ ถาจิตไมหลุดพน คือจิตไมนอมไป
ในอารมณอันเปนอัสสาสปสสาสะ และไมหลุดพนจากธรรมเปนขาศึก. พึง
ทราบการเชื่อมวา จิตไมหลุดพน และใหถึงความเชื่อตอผูอื่น. บทวา วิโมกฺข
อปฺปชานนฺตา ไมรชู ัดซึ่งวิโมกข คือผูนั้นหรือผูอื่นไมรูชัดซึ่งวิโมกข อัน
เปนความพอใจแหงอารมณ และซึ่งวิโมกขอันเปนความพนจากธรรมเปนขาศึก
อยางนี้. บทวา ปรปตฺติยา คือมีคนอื่นเปนปจจัย เชื่อคนอื่น ไมมีญาณ
ที่ประจักษแกตน เมื่อควรกลาววา ปรปจฺจยิกา ทานกลาว ปรปตฺติยา.
ความอยางเดียวกัน.
จบปฐมฉักกะ

ทุติยฉักกะ (ฉักกะที่ ๒)
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยฉักกะดังตอไปนี้. บทวา นิมิตฺต ที่สัมผัส
แหงลมหายใจเขาและหายใจออก. เพราะอัสสาสปสสาสะกระทบดั้งจมูกของผู
มีจมูกยาว กระทบริมฝปากบนของผูมีจมูกสั้น. ถาพระโยคาวจรนี้คํานึงถึง
นิมิตนั้น จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิตนั้น ยอมกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา คือไมตั้งอยูได. เมื่อจิตของพระโยคาวจรนั้นไมตั้งอยู ความกวัดแกวง
นั้นเปนอันตรายของสมาธิ เพราะไมมีสมาธิ. หากวา คํานึงถึงอัสสาสะอยาง
เดียว จิตของพระโยคาวจรนั้นยอมนํามาซึ่งความฟุงซานดวยการเขาไปในภาย
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ใน จิตไมตั้งอยูในนิมิต. เพราะฉะนั้น จิตยอมกวัดแกวงในนิมิต โดยนัย
นี้พึงทําการประกอบแมในบทที่เหลือ. บทวา วิกมฺปติ ในคาถาทั้งหลาย
ไดแก ความฟุงซาน คือถึงความฟุงซาน.
จบทุติยฉักกะ

ตติยฉักกะ (ฉักกะที่ ๓)
พึงทราบวินิจฉัยในตติยฉักกะดังตอไปนี้. บทวา อตีตานุธาวน จิตฺต
จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ คือจิตที่ไปตามอัสสาสะ หรือปสสาสะอันลวงเลย
ที่สัมผัสไป.
บทวา วิกฺเขปานุปติต ตกไปขางฝายฟุงซาน คือไปตามดวยความ
ฟุงซาน หรือตกไป คือไปตามความฟุงซานเอง. บทวา อนาคตปฏิกงฺขณ
จิตฺต จิตที่ปรารถนาอนาคตารมณ คือจิตที่ปรารถนา คือหวังอัสสาสะหรือ
ปสสาสะอันยังไมถึงที่สัมผัส. บทวา วิกมฺปต หวั่นไหว คือหวั่นไหวดวย
ความฟุงซานอันไมตั้งอยูในอัสสาสะและปสสาสะนั้น. บทวา ลีน จิตหดหู
คือจิตทอแทดวยความเพียรอันยอหยอนเกินไปเปนตน. บทวา โกสชฺชานุปติต จิตตกไปขางฝายเกียจคราน คือไปตามความเกียจคราน. บทวา อติปคฺคหต จิตที่ประคองไวจัด คือจิตที่มีความอุตสาหะจัดดวยปรารภความเพียร
จัด. บทวา อุทฺธจฺจานุปติต จิตตกไปขางฝายฟุงซาน คือไปตามความ
ฟุงซาน. บทวา อภินต จิตที่นอมเกินไป คือจิตที่นอมไปยิ่ง คือติดอยูใน
วัตถุแหงอัสสาสะทั้งหลาย. บทวา อปนต จิตที่ไมนอมไป คือจิตกระทบใน
วัตถุแหงความไมยินดี หรือจิตปราศจากวัตถุแหงความยินดีนั้น หรือยังไม
ปราศจากไป ความวา ไมปราศจากไปจากวัตถุนั้น. บทวา ราคานุปตต
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จิตตกไปขางฝายความกําหนัด คือเมื่อพระโยคาวจรกําหนดไวในใจถึงอัสสาสปสสาสนิมิต ความกําหนัดตกไปในปติและสุข หรือในวัตถุที่รื่นเริง รําพัน
และการเลนในกอน. บทวา พฺยาปาทานุปติต จิตตกไปขางฝายพยาบาท
คือเมื่อพระโยคาวจรมีจิตไมยินดีในการกําหนดไวในใจ ความพยาบาทยอมตก
ไปตามอํานาจแหงความโทมนัสที่เกิดขึ้นแลว หรือในอาฆาตวัตถุ (วัตถุแหง
ความอาฆาต) ที่ประพฤติมาในกาลกอน.
บทวา น สมาธิยติ ในคาถาทั้งหลาย ไดแก จิตไมตั้งมั่น. บทวา
อธิจิตฺต อธิจิต คือสมาธิอันยิ่ง ทานแสดงโดยจิตเปนประธาน.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ พระสารีบตุ รเถระครั้นแสดงอุปกิเลส ๑๘ ดวย
ฉักกะ ๓ แลวบัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงโทษแหงอุปกิเลสเหลานั้นโดยใหสําเร็จความ
เปนอันตรายแกสมาธิ จึงกลาวคาถามีอาทิวา อสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสาน
ดังนี้อีก ความวา เบื้องตนทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจเขา.
ในบทเหลานั้น บทวา กาโยป จิตฺตมฺป สารทฺธา จ โหนฺติ กาย
และจิตยอมมีความปรารภ ความวา แมรูปกาย ดวยอํานาจเเหงรูปอันมีความ
ฟุงซานเปนสมุฏฐาน แมจิตดวยอํานาจแหงความฟุงซานเปนการสืบตอ ยอม
เปนอันยุงยากดวยความลําบากและมีความกระวนกระวาย โดยความออนกวา
นั้นก็ตื่นเตนหวั่นไหว โดยความออนกวานั้นก็ดิ้นรนวุนวาย ยอมมีความ
ยุงยาก มีกําลังบาง ปานกลางบาง ออนบาง. ทานอธิบายวา ไมสามารถจะ
ไมใหยุงยากได.
บทวา จิตฺต วิกมฺปต ตฺตาป คือเพราะจิตหวั่นไหว. บทวา ปริปุณฺณา
อภาวิตา ในคาถาทั้งหลาย คือไมเจริญเหมือนอยางที่บําเพ็ญไว. บทวา
อิฺชิโต คือหวั่นไหว. บทวา ผนฺทิโต ดิ้นรน คือหวั่นไหวอยางออน.
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เพราะความที่นิวรณทั้งหลายในเบื้องต่ําไมมีลําดับ ทานจึงแสดงดวยอัจจันตสมีปะ (ใกลทสี่ ุด) ดวยบทมีอาทิวา ก็และดวยนิวรณทั้งหลายเหลานี้. แตใน
ที่นี้ เพราะนิวรณทั้งหลายมีลําดับในบทสรุป ทานจึงแสดงเปนปรัมมุขา (ลับ
หลัง) ดวยบทมีอาทิวา ก็และดวยนิวรณทั้งหลายเหลานั้น.
จบอรรถกถาอุปกิเลสญาณนิเทศ

๔. อรรถกถาโวทานญาณนิเทศ
บทวา โวทาเน าณานิ ญาณในโวทาน คือญาณบริสุทธิ์.
บทวา ต วิชยิตฺวา เวนจิตนั้นเสีย พึงเชื่อมความวา เวนจิตแลนไปตาม
อตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน ดังกลาวแลวในกอนเสีย. บทวา เอกฏาเน
สมาทหติ ยอมตั้งมั่นจิตไวในฐานะหนึ่ง คือ ตั้งมั่นไวเสมอในที่สัมผัสแหง
อัสสาสะและปสสาสะ. บทวา ตตฺเถว อธิโมกฺเขติ นอมจิตไปในฐานะนั้นแล
เมื่อทานกลาววา เอกฏาเน ในฐานะหนึ่ง พระโยคาวจรยอมทําความตกลง
ในที่สัมผัสแหงอัสสาสะและปสสาสะ.
บทวา ปคฺคณฺหิตฺวา ประคองจิตไวแลว คือ ประคองจิตไวดวย
เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคและปติสัมโพชฌงค. บทวา วินคิ ฺคณฺหิตฺวา
ขมจิตนั้นเสีย คือ ขมจิตไวดวยการเจริญปติสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค
และอุเบกขาสัมโพชฌงค. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ประคองจิตไวดวย
สตินทรียและวีริยินทรีย ขมจิตไวดวยสตินทรียและสมาธินทรีย.
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บทวา สมฺปชาโน หุตฺวา พระโยคาวจรรูทันจิตนั้น คือรูทันดวย
อสุภภาวนาเปนตน อีกอยางหนึ่งรูทันดวยเมตตาภาวนาเปนตน พึงทราบความ
เชื่อมวา พระโยคาวจรยอมละราคะพยาบาทที่จิตตกตามไป. ความวา เมื่อรูทันวา
จิตนั้นเปนเชนนี้ ยอมละราคะพยาบาทโดยเปนปฏิปกษตอจิตนั้น. บทวา
ปริสุทฺธ บริสุทธิ์คือไมมีอุปกิเลส. บทวา ปริโยทาต ขาวผอง คือ ประภัสสร.
บทวา เอกตฺตคต โหติ จิตถึงความเปนธรรมอยางเดียว คือ เมื่อพระโยคาวจร
ถึงความวิเศษนั้น ๆ จิตนั้น ๆ ก็ยอมถึงความเปนธรรมอยางเดียว.
บทวา กตเม เต เอกตฺตา ความเปนธรรมอยางเดียวเหลานั้น
เปนไฉน. พระสารีบุตรเถระ เมื่อถามความเปนธรรมอยางเดียว แมประกอบ
และยังไมประกอบ ยอมถามทํารวมกัน. บทวา ทานโวสฺสคฺคุปฏาเนกตฺต
ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน คือ การบริจาค
การสละทานอันเปนทานวัตถุ ชื่อวา ทานูปสคฺโค ไดแก เจตนาบริจาคทาน
วัตถุ. การเขาไปตั้งความปรากฏแหงทานนั้นดวยทําใหเปนอารมณ ชื่อวา
ทานูปสคฺคุปฏาน ความปรากฏแหงการบริจาคทาน. อีกอยางหนึ่งความเปน
ธรรมอยางเดียว ในความปรากฏแหงการบริจาคทาน ชื่อวา ทานุปสคฺคุปฏาเนกตฺต. ปาฐะวา ทานโวสฺสคฺคุปฏาเนกตฺต ดีกวา ความอยางเดียวกัน.
ดวยบทนี้ทานกลาวจาคานุสติสมาธิดวยการยกบทขึ้น. อนึ่ง แมทาน
กลาวจาคานุสติสมาธินั้น ดวยการยกบทก็เปนอุปนิสสยปจจัยแหงความเปนธรรม
อยางเดียวกัน แม ๓ อยางนอกนี้ เพราะฉะนั้น อาจารยพวกหนึ่งจึงกลาว
ไวในที่นี้วา ทานชี้แจงไวแลวดังนี้. จริงอยู แมนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ยัง
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายผูอยูจําพรรษาในทิศทั้งหลาย
ในศาสนานี้จักมาสูกรุงสาวัตถี เพื่อเฝาพระมีพระภาคเจา ครั้นเขาเฝาพระผูมี-
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พระภาคเจาแลวจักทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุชื่อมรณภาพแลว
ภิกษุนั้นจักมีคติอยางไร อภิสัมปรายภพจักเปนอยางไรดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา
จักทรงพยากรณถึงคติและสัมปรายภพนั้นในโสดาปตติผลก็ดี ในสกคาทามิผล
ก็ดี ในอนาคามิผลก็ดี ในอรหัตผลก็ดี. ขาพเจาเขาไปหาภิกษุเหลานั้นแลวจัก
ถามวา ขาแตพระคุณเจาทั้งหลาย พระคุณเจารูปนั้นเคยมากรุงสาวัตถีหรือหนอ.
หากภิกษุทั้งหลายจักกลาวแกขาพเจาวา ภิกษุรูปนั้นเคยมากรุงสาวัตถี. ขาพเจา
จักตัดสินใจถวายวัสสิกสาฏก อาคันตุกภัตร คมิกภัตร คิลานภัตร คิลานุปฏฐากภัตร คิลานเภสัช หรือธุวยาคู (ขาวยาคูเปนประจํา) ใหพระคุณเจารูปนั้น
บริโภคโดยไมตองสงสัย เมื่อขาพเจาระลึกถึงดังนั้น จักเกิดความปราโมทย
เมื่อปราโมทยแลวจักเกิดปติ เมื่อมีใจปติ กายจักสงบ เมื่อกายสงบจักเสวยสุข
เมื่อมีสุข จิตจักตั้งมั่น อินทรียภาวนา พลภาวนา โพชฌงคภาวนา นั้นจักมี
แกขาพเจา. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวาในความเปนธรรมอยางเดียวทั้งหลาย
ทานกลาวถึงธรรมที่หนึ่งดวยอุปจารสมาธิ ธรรมที่สองดวยอัปปนาสมาธิ
ธรรมที่สามดวยวิปสสนาสมาธิ ธรรมที่สี่ดวยมรรคและผล. นิมิตแหงสมถะ
ชื่อวาสมถนิมิต. ลักษณะอันเปนความเสื่อมความทําลาย ชือ่ วา วยลักษณะ.
บทวา นิโรโธ คือนิพพาน. บทที่เหลือ พึงประกอบตามนัยที่กลาวแลวใน
๓ บทเหลานี้. บทวา จาคธิมุตฺตาน ของบุคคลผูนอมใจไปในจาคะ คือ
คือนอมไปในทาน. บทวา อธิจิตฺต ไดแก สมาธิอันเปนบทแหงวิปสสนา.
บทวา วิปสฺสกาน ของบุคคลผูเจริญวิปสสนาทั้งหลาย คือ ของผูเห็นแจง
สังขารดวยอนุปสสนา ๓ ตั้งแตภังคานุปสสนา (พิจารณาเห็นความดับสังขาร).
บทวา อริยปุคฺคลาน คือพระอริยบุคคล ๘. ความเปนธรรมอยางเดียว
๓ มีธรรมที่ ๒ เปนตน ยอมประกอบดวยอานาปานสติ และดวยกรรมฐาน
ที่เหลือ. บทวา จตูหิ าเนหิ คือดวยเหตุทั้งหลาย ๔. บทที่ยกขึ้นวา
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จิตถึงความเปนธรรมอยางเดียว เปนจิตแลนไปสูปฏิปทาวิสุทธิ เปนจิตเจริญ
งอกงามดวยอุเบกขา และเปนจิตราเริงดวยญาณดังนี้ดวยอํานาจแหงสมาธิวิปสสนามรรคและผล. บทขยายความอันเปนเบื้องตนแหงคําถามเพราะใครจะ
ทําเพื่อความพิสดารแหงบทที่ยกขึ้นเหลานั้นมีอาทิวา อะไรเปนเบื้องตนแหง
ปฐมฌาน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปฏิปทาวิสุทฺธิปสนฺนฺเจว ยอมเปนจิต
ที่มีปฏิปทาวิสุทธิผองใส คือปฏิปทานั่นเองชื่อวา วิสุทธิ เพราะชําระมลทิน
คือนิวรณ จิตแลนไป คือ เขาไปสูปฏิปทาวิสุทธินั้น. บทวา อุเปกฺขานุพฺรูหิตฺจ คือ เจริญงอกงามดวยอุเบกขา คือความเปนกลางนั้น. บทวา
าเณน จ สมฺปหสิต ราเริงดวยญาณ คือ ราเริง ผองแผว บริสุทธิ์
ดวยญาณอันขาวผอง. อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้วา อุปจาระพรอม
ดวยการสะสม ชื่อวา ปฏิปทาวิสุทธิ อัปปนาชื่อวาการเจริญงอกงามดวย
อุเบกขา ปจจเวกขณะชื่อวา ความราเริง.
อนึ่ง เพราะทานกลาวบทมีอาทิวา จิตถึงความเปนธรรมอยางเดียว
เปนจิตแลนไปสูปฏิปทาวิสุทธิ ฉะนั้นพึงทราบปฏิปทาวิสุทธิดวยการมาแหง
อัปปนาภายใน การเจริญงอกงามดวยอุเบกขาดวยกิจแหงอุเบกขา คือ ความ
เปนกลางนั้น การราเริงดวยการสําเร็จกิจแหงญาณอันขาวผองดวยสําเร็จความ
ไมลวงไปแหงธรรมทั้งหลาย. เปนอยางไร เพราะจิตยอมบริสุทธิ์จากหมูกิเลส
คือ นิวรณอันเปนอันตรายแกฌานนั้นในวาระที่อัปปนาเกิด. เพราะจิตบริสุทธิ์
จิตปราศจากเครื่องกีดกันยอมดําเนินไปสูสมถนิมติ อันเปนทามกลาง สมาธิคือ
อัปปนาไปเสมอชื่อวาสมถนิมิต อันเปนทามกลาง.
แตปุรมิ จิต (จิตดวงกอน) ในลําดับแหงอัปปนาสมาธินั้นเขาถึงความ
เปนของแทโดยนัยแหงความปรวนแปรสันตติอยางเดียว ชือ่ วายอมดําเนินสู
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สมถนิมิตอันเปนทามกลาง เพราะดําเนินไปอยางนี้ จิตจึงชื่อวาแลนไปใน
สมถนิมิตนั้นโดยเขาถึงความเปนของแท.
พึงทราบปฏิปทาวิสุทธิ อันสําเร็จอาการมีอยูในปุริมจิตอยางนี้กอนดวย
อํานาจแหงการมาในขณะปฐมฌานเกิดนั่นเอง. อนึ่ง เมื่อจิตบริสุทธิ์แลว
ไมทําความขวนขวายในการชําระจิต เพราะไมมีสิ่งที่ควรชําระอีก ชื่อวา
จิตหมดจดวางเฉยอยู. เมื่อดําเนินสูสมถะดวยการเขาถึงความเปนสมถะแลว
ไมทําความขวนขวายในการสมาทานอีก ชื่อวา จิตดําเนินสูสมถะวางเฉยอยู.
เพราะดําเนินสูสมถะเมื่อจิตละความเกี่ยวของดวยกิเลสแลวปรากฏดวยความเปน
ธรรมอยางเดียว ไมทําความขวนขวายในการปรากฏแหงความเปนธรรมอยาง
เดียวอีก ชื่อวา จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู.
พึงทราบความพอกพูนอุเบกขาดวยอํานาจกิจของความวางเฉยเปนกลางนั้น.
ธรรมเทียมคู คือ สมาธิและปญญาเหลาใดเกิดแลวในจิตนั้น อัน
พอกพูนดวยอุเบกขาอยางนี้ เมื่อยังไมลวงเกินซึ่งกันและกัน ไดเปนไปแลว.
อินทรียมีสัทธินทรียเปนตนเหลาใด มีรสอันเดียวกันดวยรสคือวิมุตติเพราะพน
จากกิเลสตาง ๆ เปนไปแลว พระโยคาวจรนั้นนําความเพียงใด อันเขาถึง
วิมุตตินั้น สมควรแกความเปนรสเดียวดวยความไมเปนไป แหงอินทรียเหลานั้น.
การเสพใดเปนไปแลวในขณะของพระโยคาวจรนั้น อาการเหลานั้นแมทั้งหมด
เพราะเห็นโทษและอานิสงสนั้น ๆ ในความเศราหมองและความผองแผวดวย
ญาณแลวสําเร็จเพราะเปนจิตรางเริง เปนจิตผองใส ฉะนั้นพึงทราบวา ความ
ราเริงดวยอํานาจแหงความสําเร็จกิจ แหงญาณอันขาวผองดวยสําเร็จความไมลวงเกินกันเปนตนแหงธรรมทั้งหลาย ทานอธิบายไวดังนี้แล.
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ในบทนั้นมีความดังนี้ เพราะญาณปรากฏดวยสามารถแหงอุเบกขา
สมดังที่พระสารีบุตรเถระกลาวไววา จิตประคองไวแลวอยางนั้น ยอมวางเฉย
ดวยดี ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญาดวยอํานาจแหงอุเบกขา
จิตยอมหลุดพนจากกิเลสตางๆ ดวยสามารถแหงอุเขกขา ปญญินทรีมีประมาณ
ยิ่ง ดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจแหงความหลุดพน ธรรมเหลานั้น
ยอมมีกิจเปนอันเดียวกัน เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติหลุดพนแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง ดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจแหงภาวนา เพราะ
อรรถวาเปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ฉะนั้นทานจึงกลาววา ความราเริง
อันเปนกิจของญาณเปนที่สุด.
บทมีอาทิวา เอวติวตฺตคต จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการ
เปนคําสรรเสริญจิตนั้น. ในบทเหลานั้น บทวา เอวติวยตฺตคต ไดแก จิต
ถึงความเปนไป ๓ อยางดวยสามารถแหงความแลนไปสูปฏิปทาวิสุทธิ ความ
พอกพูนอุเบกขาและความราเริงดวยญาณ. บทวา วิตกฺกสมฺปนฺน เปนจิต
ถึงพรอมดวยวิตก คือ ถึงความเปนจิตงามดวยวิตก เพราะปราศจากความ
กําเริบแหงกิเลส.
บทวา จิตฺตสฺส อธิฏานสมฺปนฺน ถึงพรอมดวยการอธิษฐาน
แหงจิต คือ จิตสมบูรณไมยอหยอนดวยการอธิษฐาน กลาวคือเปนไปตามลําดับ
แหงจิตในอารมณนั้นนั่นเอง ความเปนไปแหงฌานชื่อวาอธิษฐาน ในเพราะ
ความชํานาญแหงอธิษฐาน ฉันใด แมในที่นี้ความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง ก็
ชื่อวา อธิษฐานจิตยอมควร ฉันนั้น ดวยเหตุนั้น จิตยอมตั้งอยูในอารมณเดียว
เทานั้น แตเพราะกลาววา สมาธิสมฺปนฺน ถึงพรอมดวยสมาธิไวตางหาก
จึงควรถือเอาตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล. อีกอยางหนึ่ง เพราะสงเคราะหสมาธิ
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เขาไวในองคฌาน จึงกลาววา จิตฺตสฺส อธิฏานสมฺปนฺน ดวยสามารถ
แหงหมวด ๕ ขององคฌาน. บทวา สมาธิสมฺปนฺน ทานกลาวดวยสามารถ
แหงหมวด ๕ ของอินทรีย เพราะสงเคราะหสมาธิเขาไวในอินทรีย.
แตในทุติยฌานเปนตน ทานละบทที่ยังไมไดแลวกลาววา ปติสมฺปนฺน ถึงพรอมดวยปติ ดวยสามารถแหงการได.
ในมหาวิปสสนา ๑๘ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน วิตกเปนตนตน บริบูรณ
แลวเพราะมหาวิปสสนาเหลานั้นเปนกามาวจร. อนึ่ง เพราะในมหาวิปสสนาเหลา
นั้นไมมีอัปปนา จึงควรประกอบปฏิปทาวิสุทธิเปนตน ดวยอํานาจแหงสมาธิ
ชั่วขณะ. ทานกลาววิตกเปนตนบริบูรณ ดวยสามารถการไดเพราะไดวิตกเปนตน
ดวยปฐมฌานิก (ผูไดปฐมฌาน) ในมรรค ๔ เพราะวิตกเปนตนในมรรค
มีผูไดทุติยฌานเปนตน ยอมเสื่อมดุจในฌานทั้งหลาย.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันทานแสดงโวทานญาณ (ญาณบริสุทธิ์)
๑๓ โดยพิสดาร. แสดงอยางไร ทานแสดงญาณ ๑๓ เหลานี้ก็คือ ญาณทั้งหลาย
๖ สัมปยุตดวยการตั้งมั่นในที่เดียวกัน ดวยการนอมไปในความตั้งมั่นนั้นเอง
ดวยการละความเกียจคราน ดวยการละความฟุงซาน ดวยการละราคะ ดวย
การละพยาบาท ญาณ ๔ สัมปยุต ดวยความเปนธรรมอยางเดียว ๔ ญาณ ๓
สัมปยุตดวยปฏิปทาวิสุทธิ การพอกพูนอุเบกขาและความราเริง.
แมเมื่อเปนอยางนี้ พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงความสําเร็จแหง
ญาณเหลานั้น ดวยสามารถแหงการเจริญอานาปานสติสมาธิ ไมสรุปญาณ
เหลานั้น แลวแสดงวิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ อันเปนเบื้องตนแหงการทวง
โดยนัยมีอาทิวา นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา นิมิตลมอัสสาสปสสาสะ แลว
แสดงสรุปญาณในที่สุด. นิมิตในญาณนั้นทานกลาวไวแลว.
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บทวา อนารมฺมณาเมกจิตฺตสฺส คือ ไมเปนอารมณแหงจิตดวง
เดียว. ในบทนี้ ม อักษรเปนบทสนธิ. ปาฐะวา อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส
บาง ความวา ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว. บทวา ตโย ธมฺเม ธรรม
๓ ประการ คือ ธรรม ๓ ประการมีนิมิตเปนตน. บทวา ภาวนา ไดแก
อานาปานสติสมาธิภาวนา. บทวา กถ อยางไร เปนคําถามใครจะกลาวความ
แหงคาถาแก ดังกลาวแลวในลําดับแหงคาถาทวงดังกลาวแลวครั้งแรก. บทวา
น จิเม ตัดบทเปน น จ อิเม ปาฐะวา น จ เม ดังนี้บาง. ปาฐะนั้น
เปนปาฐะกําหนดบท.
พึงประกอบ กถ ศัพทดวยบทแมที่เหลือ ๕ อยางนี้วา กถ น จ
อวิทติ า โหนฺติ กถ น จ จิตฺต วิกฺเขป คจฺฉติ เปนธรรมไมปรากฏ
ก็หามิไดอยางไร และจิตไมถึงความฟุงซานอยางไร. บทวา ปธานฺจ
ปฺายติ จิตปรากฏเปนประธาน คือ ความเพียรปรารภการเจริญอานาปานสติสมาธิปรากฏ เพราะวาวีริยะทานกลาววาเปน ปธาน เพราะเปนเหตุ
เริ่มตั้ง. บทวา ปโยคฺจ สาเธติ จิตใหประโยชนสําเร็จ คือ พระโยคาวจร
ยังฌานนั้นนิวรณใหสําเร็จ เพราะวา ฌานทานกลาววา ปโยค เพราะประกอบ
ดวยการขมนิวรณ. บทวา วิเสสมธิคจฺฉติ บรรลุผลวิเศษ คือ ไดมรรค
อันทําการละสังโยชน เพราะวา มรรคทานกลาววา วิเสส เพราะเปนอานิสงส
แหงสมถะและวิปสสนา. อนึ่ง เพราะมรรคเปนประธานแหงความวิเศษ จึง
ไมทําการสะสมดวยการทํา.
บัดนี้ พระสตรีบุตรเถระยังความที่ถามนั้นใหสําเร็จดวยอุปมา จึง
กลาวคํามีอาทิวา เสยฺยถาป รุกฺโข เปรียบเหมือนตนไม ดังนี้.
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บทนั้นมีความดังตอไปนี้. เปรียบเหมือนตนไมที่เขาทําพื้นที่ใหเรียบ
เหมาะที่จะทํางานเพื่อเลื่อยดวยเลื่อย เพื่อไมใหกลิ้งไปมา ในเวลาเอามีดถาก
และผา. บทวา กกเจน คือเลื่อยดวยมือ. บทวา อาคเต คือฟนเลื่อยที่
เลื่อยตนไมมาใกลตน. บทวา คเต คือฟนเลื่อยที่เลื่อยตนไมไปสวนอื่น. วา
ศัพทเปนสมุจจยัตถะ ลงในอรรถรวบรวม. บทวา น อวิทิตา โหนฺติ
ไมปรากฏก็หามิได คือ ฟนเลื่อยแมทั้งหมดที่บุรุษเลื่อยตนไม แมไมถึงทีม่ องดู
ก็ยอมปรากฏ เพราะไมใสใจถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป. บทวา ปธาน เปน
ประธาน คือความเพียรในการตัดตนไม. บทวา ปโยค ประโยค คือ
กิริยาที่ตัดตนไม. บทวา วเสสมธิคจฺฉติ ถึงความวิเศษไมมีดวยอุปมา.
บทวา อุปนิพนฺธนา นิมิตฺต ความเนื่องกันเปนนิมิต คือปลาย
จมูกก็ดี ริมฝปากก็ดี เปนนิมิต คือ เปนเหตุแหงสติอันเนื่องกัน. สติชื่อวา
อุปนิพนฺธา เพราะเปนเครื่องผูกจิตไวในอารมณ. บทวา นาสิกคฺเควา คือ
ผูมีจมูกยาวตั้งสติไวที่ปลายจมูก. บทวา มุขนิมิตฺเต วา คือผูมจี มูกสั้นตั้งสติ
ไวที่ริมฝปากบน เพราะริมฝปากบนเปนนิมิตแหงสติที่ปาก เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา มุขนิมิตตฺ  ริมฝปาก. บทวา อาคเต คือลมอัสสาสะ
ปสสาสะที่มาในภายในจากที่สัมผัส. มทวา คเต คือลมอัสสาสปสสาสะที่ไป
ภายนอกจากที่สัมผัส. บทวา น อวิทิตา โหนฺติ ลมอัสสาสปสสาสะไม
ปรากฏก็หามิได คือ ลมอัสสาสปสสาสะแมทั้งหมดเหลานั้น ยังไมถึงที่สัมผัส
ก็ยอมปรากฏ. เพราะไมใสใจถึงการมาการไปของลมอัสสาสปสสาสะ. บทวา
กมฺมนีย โหติ ยอมควรแกการงาน คือ ทั้งกาย ทั้งจิต ยอมควรแกการงาน
เหมาะแกภาวนากรรม สมควรแกภาวนากรรม. ความเพียรนี้ชื่อวา ปธาน
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวถึงเหตุดวยผล.
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บทวา อุปกฺกิเลสา ปหียนฺติ ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละ
อุปกิเลสได คือละนิวรณไดดวยการขมไว. บทวา วิตกฺกา วูปสมนฺติ วิตก
ยอมสงบไป คือ วิตกไมตั้งมั่นแลว เที่ยวไปในอารมณตาง ๆ ยอมถึงความสงบ
ภิกษุปรารภความเพียรละอุปกิเลสไดดวยฌานใด วิตกทั้งหลายยอมสงบดวย
ฌานนั้น. บทวา อย ปโยโค ทานทําเปนปุงลิงคเพราะเพงถึงประโยค.
บทวา สฺโชนานิ ปหียนฺติ ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละสังโยชนได
คือ ละสังโยชนอันมรรคนั้น ๆ ทําลายดวยสมุจเฉทปหาน. บทวา อนุสยา
พฺยาสนฺติ อนุสัยยอมถึงความพินาศ คือ เพราะอนุสัยที่ละไดแลวไมเกิดขึ้นอีก
จึงชื่อวา พยนฺตา เพราะมีเกิดหรือเสื่อมปราศจากไปแลว. ชื่อวา พฺยนฺติ
โหนฺติ เพราะไมเสื่อมมากอน ยอมาเสื่อม ความวา พินาศ. เพื่อแสดงวา
การละสังโยชนยอมมีไดดวยการละอนุสัย มิใชดวยอยางอื่น ทานจึงกลาวถึง
การละอนุสัย. ความวา ละสังโยชนไดดวยมรรคใด อนุสัยยอมพินาศไปดวย
มรรคนั้น นี้เปนความวิเศษ.
ในจตุกะที่ ๔ ทานกลาวถึงอริยมรรคไวในที่นี้ เพราะแมอริยมรรค
ทานก็ไดชี้แจงไวแลว แมเมื่อไมกลาวถึงความไมมีอารมณเปนสองแหงจิต
ดวงเดียว เพราะสําเร็จแลวทานจึงไมแกจิตดวงนั้นแลวสรุปวา ธรรม ๓ อยาง
เหลานั้นไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียวอยางนี้.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะสรรเสริญพระโยคาวจร ผูสําเร็จภาวนา
นั้นจึงกลาวคาถาวา อานาปานสฺสติ ยสฺส แลวกลาวนิเทศแหงคาถานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในบทนั้นดังตอไปนี้ ภิกษุใดเจริญอานาปานสติให
บริบูรณดีแลว อบรมแลวตามลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ภิกษุ
นั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนอะไร เหมือนพระจันทรพนแลวจาก
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หมอกฉะนั้น. พึงทรามความเชื่อมดวยคาถาวา พระโยคาวจรนั้น ยังโลกมี
ขันธโลกเปนตนนี้ ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลว จากหมอกเปนตน
ยังโอกาสโลกนี้ใหสวางไสวฉะนั้น. พึงทราบวาในบทนี้ ทานทําการลบอาทิ
ศัพทเพราะทานกลาวถึง แมน้ําคางเปนตนในนิเทศแหงบทวา อพฺภา มุตฺโตว
จนฺทิมา เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอกฉะนั้น.
ในคาถานิเทศทานกลาวแปลกออกไปโดยปฏิเสธความนั้นวา โน
ปสฺสาโส โน อสฺสาโส ไมใชลมปสสาสะ ไมใชลมอัสสาสะ. บทวา
อุปฏาน สติ สติเขาไปตั้งอยู ความวา ชื่อวาสติเขาไปตั้งลมอัสสาสะนั้น
เพราะความไมหลง. ลมปสสาสะก็เหมือนกัน ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันทาน
กลาวความวา สติในลมหายใจเขาและหายใจออกชื่อวา อานาปานสติ. บัดนี้
ประสงคจะชี้แจงถึงบุคคลที่ทานกลาววา ยสฺส ดวยอํานาจแหงสติเทานั้น จึง
กลาววา สติยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจเขาและผูหายใจออก. ความวา ผูใด
หายใจเขา สติของผูนั้นยอมกําหนดลมอัสสาสะ. ผูใดหายใจออก สติของผูนั้น
ยอมกําหนดลมปสสาสะ.
บทวา ปริปุณฺณา คือ บริบรู ณดวยบรรลุอรหัตมรรค อันสืบ
มาจากมรรคในฌานและวิปสสนา พระสารีบุตรเถระกลาวคํามีอาทิวา ปริคฺคหฏเน ดวยอรรถวาถือเอารอบ หมายถึงธรรมคือมรรคฌานและวิปสสนาฌาน.
เพราะธรรมเหลานั้นชื่อวา ปริคฺคหา เพราะอันพระโยคาวจรนี้ถือเอารอบ.
ชื่อวา ปุริปณ
ุ ฺณา ดวยอรรถวาถือเอารอบนั้น. ชือ่ วา ปริปุณฺณา ดวย
อรรถวาเปนบริวาร เพราะจิตและเจตสิกทั้งปวงเปนบริวารของกันและกัน
ชื่อวา ปริปณ
ุ ฺณา ดวยอรรถวาบริบูรณ ดวยความบริบูรณแหงภาวนา.
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บทมีอาทิวา จตสฺโส ภาวนา ภาวนา ๔ ทานกลาวดวยอํานาจแหง
บทที่กลาวแลววา สุภาวิตา เจริญแลว. ภาวนา ๔ ทานกลาวไวแลวในหนหลัง.
บทวา ยานีกตา ทําใหเปนดังยาน คือทําเชนกับยานเทียมแลว. บทวา
วตฺถุกตา ทําใหเปนที่ตั้ง คือทําเชนกับวัตถุ ดวยอรรถวาเปนที่ตั้ง. บทวา
อนุฏิตา นอมไปคือปรากฏแลว. บทวา ปริจิตา อบรม คือ ตั้งสะสมไว
โดยรอบ. บทวา สุสมารทฺธา. ปรารภดีแลว คือ ปรารภดวยดี ทําดวยดี.
บทวา ยตฺถ ยตฺถ อากงฺขติ ภิกษุจํานงหวังในที่ใด ๆ คือ หาก
ภิกษุปรารถนาในฌานใด ๆ ในวิปส สนาใด ๆ. บทวา ตตฺถ ตตฺถ คือ
ในฌานนั้น ๆ ในวิปสสนานั้น ๆ. บทวา วสิปฺปตฺโต เปนผูถึงความชํานาญ
ไดแก ถึงความเปนผูชํานาญ คือความเปนผูมีวสีมาก. บทวา พลปฺปตฺโต
ถึงกําลัง คือถึงกําลังสมถะและวิปสสนา. บทวา เวสารชฺชปฺปตฺโต ถึงความ
แกลวกลาคือ ถึงความเปนผูแกลวกลา ความเปนผูฉลาด. บทวา เต ธมฺมา
ไดแก ธรรม คือ สมถะและวิปสสนา. บทวา อาวชฺชนปฏิพทฺธา เปนธรรม
เนื่องดวยความคํานึง คือเพราะเนื่องดวยความคํานึง ความวา เพียงภิกษุนั้น
คํานึงเทานั้น ธรรมทั้งหลายยอมถึงการประกอบพรอมดวยสันดาน หรือดวย
ญาณ. บทวา อากงฺขณฺปฏิพทฺธา เนื่องดวยความหวัง คือเพราะเนื่องดวย
ความชอบใจ ความวา เพียงภิกษุชอบใจเทานั้น ธรรมทั้งหลายยอมถึงการ
ประกอบพรอมโดยนัยดังกลาวแลว. อนึ่ง มนสิการในบทวา มนสิการปฏิพทฺธา นี้ เปนจิตตุปบาทแหงความคํานึง. ทานกลาวเพื่อขยายความดวยสามารถแหง
ไวพจนของความหวัง. บทวา เตน วุจฺจติ ยานีกตา เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววาทําใหเปนดังยาน อธิบายวา ธรรมเหลานั้นทําใหเปนเชนกับยาน
เพราะทําแลวอยางนั้น.
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บทวา ยสฺมึ ยสฺมึ วตฺถุสฺมึ ในวัตถุใด ๆ คือ ในวัตถุหนึ่ง ๆ
ในวัตถุ ๑๖. บทวา สฺวาธิฏิต มั่นคงดีแลว คือ ตั้งไวดีแลว. บทวา
สุปติฏิตา ปรากฏดีแลว คือ เขาไปตั้งไวดวยดี. ทานแสดงธรรม ๒ อยาง
เหลานั้น ประกอบดวยอนุโลมปฏิโลมเพราะทํากิจของตน ๆ รวมกันแหงสติ
อันมีจิตสัมปยุตเเลว. บทวา เตน วุจจฺ ติ วตฺถุกตา ดวยเหตุนั้นทานจึง
กลาววา ทําใหเปนที่ตั้ง อธิบายวา เพราะความเปนอยางนี้ ธรรมทั้งหลาย
จึงทําใหเปนที่ตั้ง.
บทวา เยน เยน จิตฺต อภินีหรติ จิตนอมไปดวยอาการใด ๆ
คือ จิตนําออกจากความเปนไปในกอนแลวนอมเขาไปในภาวนาวิเศษใด ๆ.
บทวา เตน เตน สติ อนุปริวตฺตติ สติก็หมุนไปตามดวยอาการนั้น ๆ
คือ สติชวยเหลือในภาวนาวิเศษนั้น ๆ หมุนไปตาม เพราะเปนไปแตกอน.
ในบทวา เยน เตน นี้ พึงทราบวาเปนสัตตมีวิภัตติ ดุจในประโยคมีอาทิวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ทีใ่ ด เขาไปหา
ณ ที่นั้นดังนี้. บทวา เตน วุจฺจติ อนุฏิตา ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
นอมไป คือ เพราะทําอยางนั้นนั่นแล ทานอธิบายวา ธรรมทั้งหลายไปตาม
ภาวนานั้น ๆ ตั้งอยู เพราะอานาปานสติเปนประธานของสติ พึงทราบวา
ทานทําการประกอบพรอมกับสติในบทวา วตฺถุกตา และอนุฏ ิตา.
อนึ่ง เพราะสติอันภิกษุอบรมใหบริบูรณแลว เปนอันงอกงามแลว
ไดอาเสวนะแลว ฉะนั้น อรรถทั้ง ๓ ที่ทานกลาวไวในบทวา ปริปุณฺณา
เปนอันกลาวแมในบทวา ปริจิตา ดวย. ทานกลาวอรรถที่ ๔ เปนอรรถ
วิเศษ.
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ในบทเหลานั้น บทวา สติยา ปริคฺคณฺหนฺโต ภิกษุกําหนดถือ
เอาดวยสติ คือ พระโยคาวจรกําหนดถือเอาสิ่งที่ควรถือเอาดวยสติอันสัมปยุต
แลว หรือเปนบุพภาค. บทวา ชินาติ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ภิกษุ
ยอมชนะอกุศลธรรมอันลามกได คือ ยอมชนะ ยอมครอบงํา กิเลสอันลามก
ดวยการตัดขาด. ธรรมเทศนานี้เปนบุคลาธิษฐาน เพราะเมื่อธรรมทั้งหลาย
ชนะ แมบคุ คลผูพรอมเพรียงดวยธรรมนั้น ก็ชื่อวายอมชนะดวย. อนึ่ง
ธรรมเหลานั้นไมละสติปรารภเพื่อจะชนะในขณะที่ยังเปนไปของตน ทานกลาว
วาชนะแลว เหมือนที่ทานกลาววา บุคคลปรารภเพื่อจะบริโภค ก็เปนอัน
บริโภคแลว. อนึ่ง พึงทราบลักษณะในบทนี้โดยอรรถแหงศัพท.
แมเมื่อเปนอยางนั้น เมื่อควรจะกลาววา ปริชิตา ทานแปลง ช
อักษรเปน จ อักษรกลาววา ปริจิตา. ทานทําโดยลักษณะของภาษา แปลง
ท เปน ต ในอรรถวิกัปวา สมฺมา คโท อสฺสาติ สุคโต ชื่อวา สุคต
เพราะมีพระวาจาชอบ ฉันใด แมในบทนี้ก็พึงทราบฉันนั้น. บทวา ปริจิตา
ในอรรถวิกปั นี้เปนกัตตุสาธนะ ๓ บทกอนเปนกัมมสาธนะ.
บทวา จตฺตาโร สุสมารทฺธา ธรรม ๔ อยางภิกษุปรารภดีแลว
ทานอธิบายวา ธรรม ๔ อยางมีอรรถอันภิกษุปรารภดีแลว. พึงเห็นวาลบ
อตฺถ ศัพท. แมอรรถแหงบทวา สุสมารทฺธา พึงทราบวาทานกลาววา
สุสมารทฺธา ในที่นี้ หรือ สุสมารทฺธธมฺมา มีธรรมอันภิกษุปรารภดีแลว.
พึงทราบวาทานกลาววา จตฺตาโร โดยประเภทแหงอรรถ มิใชโดยประเภท
แหงธรรม. อนึ่ง เพราะธรรมทั้งหลายอันภิกษุเจริญแลวเปนอันชื่อวา ปรารภ
ดีแลว มิใชธรรมเหลาอื่น ฉะนั้นทานกลาวอรรถแหงความเจริญ ๓ อยาง
ไวแมในที่นี้. แมอรรถแหงอาเสวนะ (การเสพ) ทานก็กลาวในอรรถแหง
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ความเจริญ ๓ อยางที่กลาวแลว เพราะฉะนั้น ทานไมกลาวอรรถแหงธรรมนั้น
เปนอันกลาวถึงอรรถแหงกิเลสอันเปนขาศึกแกธรรมนั้นที่ถอนแลว เพราะที่สุด
แหงการปรารภยอมปรากฏโดยการถอนกิเลสอันเปนขาศึก ดวยเหตุนั้นเปน
อันทานกลาวถึงอรรถอันถึงยอดแหงธรรมที่ปรารภดีแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา ตปฺปจฺจนีกาน กิเลสอันเปนขาศึกแก
ธรรมนั้น คือ กิเลสเปนขาศึกแกฌานวิปสสนาและมรรคเหลานั้น. บทวา
กิเลสาน แหงกิเลสทั้งหลาย คือ แหงกิเลสทัง้ หลายมีกามฉันทะเปนตน
และสักกายทิฏฐิ อันสัมปยุตดวยนิจจสัญญาเปนตน. บทวา สุสมุคฺฆาตตฺตา
เพราะเพิกถอนดวยดี คือ เพราะถอนดวยดี เพราะพินาศไปดวยสามารถแหง
วิกขัมภนะ ตทังคะและสมุจเฉทะ. แตในคัมภีรทั้งหลาย พวกอาจารยเขียน
ไววา สุสมคฺฆาตตฺตา บทนั้นไมดี.
พระสารีบุตรเถระเมื่อแสดงอรรถวิกัปแมอื่นแหงบทนั้นอีก จึงกลาว
คํามีอาทิวา สุสม ความเสมอดี. ในบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ ชาตา
กุสลธรรมทัง้ หลายเกิดในธรรมนั้น คือ เกิดในภาวนาวิเศษอันถึงยอดนั้น.
บทวา อนวชฺชา ไมมีโทษ คือ ปราศจากโทษ คือ กิเลสดวยการไมเขาถึง
ความที่กิเลสทั้งหลายเปนอารมณ. บทวา กุสลา ไดแก กุศลโดยกําเนิด.
บทวา โพธิปกฺขิยา เปนฝกฝายแหงการตรัสรู คือ ชื่อวา โพธิปกฺขิยา
เพราะเปนฝายแหงพระอริยเจาอันไดชื่อวา โพธิ เพราะอรรถวาตรัสรู. บทวา
ปกฺเข ภวตฺตา เพราะเปนในฝาย คือ เพราะตั้งอยูในความเปนอุปการะ
อนึ่ง ธรรม ๓๗ เหลานัน้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘. บทวา อิท สม
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นี้เปนความเสมอ คือชือ่ วา เสมอ เพราะธรรมชาติในขณะมรรคนี้ยอมยัง
กิเลสทั้งหลายใหสงบคือ ใหพินาศไปดวยการตัดขาด. บทวา นิโรโธ นิพฺพาน
ความดับเปนนิพพาน คือชื่อวา นิโรธ เพราะดับทุกข ชื่อวา. นิพพาน
เพราะไมมีตัณหา กลาวคือเครื่องรอยรัด. บทวา อิท สุสม นี้เปนความ
เสมอดี คือนิพพานนี้ ชือ่ วา เสมอดี เพราะเสมอดวยดี เพราะปราศจาก
ความไมเสมอ คือ สังขตธรรมทั้งปวง. บทวา าต รูแลว คือ รูเสมอ
กลาวคือโพธิปกขิยธรรมดวยญาณ เพราะไมหลง รูเสมอดี กลาวคือนิพพาน
ดวยญาณโดยความเปนอารมณ เห็นทั้งสองนั้นดุจเห็นดวยตานั้นนั่นเอง.
บทวา วิทิต ทราบแลว คือ ไดทั้งสองอยางนั้นดวยเกิดขึ้นสันดานและดวย
ทําเปนอารมณ ทําใหแจงแลวและถูกตองแลวดวยปญญาดุจรูแลว ประกาศ
อรรถแหงบทกอน ๆ วาไมยอหยอน ไมหลงลืม ไมปนปวน มีอารมณเปนหนึ่ง.
ในบทเหลานั้น บทวา อารทฺธ ปรารภแลว คือปรารถนาแลว.
บทวา อลฺลนี  ไมทอถอย. บทวา อุปฏิตา ตั้งมั่นแลว คือ เขาไปตั้ง
ไวแลว. บทวา อสมฺมฏุ  า ไมหลงลืม คือ ไมหายไป. บทวา ปสฺสทฺโธ
สงบแลวคือดับแลว. บทวา อสารทฺโธ ไมปนปวน คือ ไมกระวนกระวาย.
บทวา สมาหิต ตั้งมั่นแลว คือ ตั้งไวเสมอ. บทวา เอกคฺค มีอารมณเดียว
คือ ไมฟุงซาน.
บทมีอาทิวา จตฺตาโร สุสมารทฺธา ธรรม ๔ อยางภิกษุปรารภ
ดีแลว มีอรรถเปนมูลรากของคํา สุสมารทฺธา ทั้งสิ้น. สวนบทมีอาทิวา
อตฺถิ สม ความเสมอก็มี มีอรรถเปนมูลรากของสุสม. บทมีอาทิวา าต
มีอรรถเปนวิกัปของคํา อารทฺธ.
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ตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบอรรถแหงบท เมื่อควรจะกลาววา สมา
จ สุสมา จ สมสุสมา เสมอและเสมอดี ชื่อวา สมสุสมา ทานทําเปน
เอกเสสสมาสมีรูปเปนเอกเทศ แลวกลาววา สุสมา เหมือนกลาววา นามฺ
จ รูปฺจ นามรูปฺจ นามรูป นาม รูป และนามรูป ชื่อวา นามรูป.
บทวา อิท สม อิท สุสม นี้เสมอ นี้เสมอดี ทานทําเปนคํานปุงสกลิงค
เพราะไมเพงเปนอยางอื่น. อนึ่ง เพราะแม าต รูแลวทานกลาววา ทิฏ
เห็นแลว. เห็นแลว และปรารภแลวโดยอรรถเปนอันเดียวกัน. สวนบทวา
วิทิต รูแลว สจฺฉิกต ทําใหแจงแลว ผสฺสิต ถูกตองแลว เปนไวพจน
ของบทวา าต รูแลว. ฉะนั้นจึงเปนอันทานกลาวอรรถแหง อารทฺธ
ปรารภแลววา าต รูแลว. บทวา อารทฺธ โหติ วีริย อลฺลีน ความ
เพียรภิกษุนั้นปรารภแลว ไมยอหยอน มีอรรถตรงกับคําวา อารทฺธ แตบท
มีอาทิวา อุปฏิตา สติตั้งมั่น ทานกลาวเพื่อแสดงธรรมอันเปนอุปการะ
แกความเพียรอันสัมปยุตแลว มิไดกลาวเพื่อแสดงอรรถแหงคําวา อารทฺธ
ชื่อวา สุสมารทฺธา เพราะปรารภแลวดวยดี โดยอรรถกอน และชื่อวา
สุสมารทฺธา เพราะเริ่มเสมอดี ดวยอรรถนี้เมื่อทานทําเปนเอกเสสสมาส
จึงกลาววา สุสมารทฺธา. ทานกําหนดถือเอาอรรถนี้ แลวกลาวดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา สุสมารทฺธา ปรารภแลวเสมอดี.
บทวา อนุปุพฺพ คือตามลําดับ. อธิบายวากอน ๆ หลัง. บทวา
ทีฆอสฺสาสวเสน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว คือดวยสามารถลมหายใจ
เขาที่ทานกลาววา ทีฆ ยาว. บทวา ปุริมา ปุริมา ขางตน ๆ คือ สติ
สมาธิ ขางตน ๆ. ทานกลาวอรรถแหงบทวา ปุพฺพ ดวยบทนัน้ . บทวา
ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา ขางหลัง ๆ คือสตินั่นเอง. ทานกลาวอรรถแหงบทวา
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อนุ ดวยบทนั้น. ดวยบททั้งสองนั้น เปนอันไดความวา อบรม อานาปานสติ
กอนและหลัง. เพราะกลาวยังวัตถุ ๑๖ อยางขางบนใหพิสดาร ในที่นี้ทานจึงยอ
แลวแสดงบทสุดทายวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี พิจารณาเห็นความสละคืน
ดังนี้.
เพราะอานาปานสติ แมทั้งปวงภิกษุอบรมตามลําดับ เพราะเปนไป
ตามความชอบใจ บอย ๆ แหงการเจริญถึงยอด. เหตุนั้นทานจึงกลาววา
อฺมฺปริจิตา เจว โหนฺติ อนุปริจิตา จ อาศัยกันภิกษุนั้นอบรม
แลวและอบรมตามลําดับแลว ดังนี้.
บทวา ยถตฺถา อรรถแหง ยถาศัพท คืออรรถตามสภาวะ. บทวา
อตฺตทมถฏโ ความฝกตน คือความหมดพยศของตนในขณะอรหัตมรรค.
บทวา สมถฏโ ความสงบตน คือความเปนผูเยือกเย็น. บทวา ปรินิพฺพาปนฏโ ความยังตนใหปรินิพพาน คือดวยการดับกิเลส. บทวา อภิฺ
ฏโ ความรูยิ่ง คือดวยอํานาจแหงธรรมทั้งปวง. บทวา ปริฺฏโ
ความกําหนดรูเปนตน คือดวยอํานาจแหงกิจคือมรรคญาณ. บทวา สจฺจาภิสมยฏโ ความตรัสรูสัจจะ คือดวยอํานาจแหงการเห็นแจงแทงตลอด
อริยสัจ ๔. บทวา นิโรเธ ปติฏาปกฏโ ความยังตนใหประดิษฐานอยูใน
นิโรธ คือดวยอํานาจแหงการกระทําอารมณ. ทานประสงคจะชี้แจงวา พุทฺโธ
ในบทวา พุทฺเธน แมไมมีบทวา พุทธฺ สฺส จึงกลาววา พุทฺโธ. บทวา
สยมฺภู พระผูเปนเอง คือเปนเองปราศจากการแนะนํา. บทวา อนาจริยโก
ไมมีอาจารย คือ ขยายอรรถแหงบทวา สยมฺภู. เพราะวาผูใดแทงตลอด
อริยสัจปราศจากอาจารย ผูนั้นเปนพระสยัมภู. แมบทมีอาทิวา ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ ในธรรมทีไ่ มเคยสดับมาแตกาลกอน เปนการประกาศอรรถ
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แหงความไมมีอาจารย. บทวา อนนุสฺสุเตสุ คือไมเคยสดับมาแตอาจารย.
บทวา สาม คือ เอง. บทวา อภิสมฺพุชฺฌิ ตรัสรู คือ แทงตลอดโดย
ชอบอยางยิ่ง. บทวา ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปาปุณิ คือ บรรลุความเปน
พระสัพพัญูในสัจจะนั้น. ทานกลาวอยางนั้น เพราะแทงตลอดสัจจะโดยที่
พระสัพพัญูทั้งหลายเปนผูแทงตลอดสัจจะ ปาฐะวา สพฺพฺุต ปตฺโต
บรรลุความเปนพระสัพพัญูบาง. บทวา พเลสุ จ วสีภาว เปนผูมีความ
ชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย คือ บรรลุความเปนอิสระในกําลังของพระตถาคต
๑๐. ผูใดเปนอยางนั้น ทานกลาวผูนั้นวาเปน พุทธะ ในบทวา พุทฺโธ
นั้นเปนบัญญัติ หมายถึง ขันธสันดานที่อบรมบรรลุความหลุดพนอันยอดเปน
นิมิตแหงญานอันอะไรๆ ไมกระทบแลวในธรรมทั้งปวง หรือพุทธเจาผูวิเศษ
กวาสัตวเปนบัญญัติ หมายถึง การตรัสรูยิ่งสัจจะ อันเปนปทัฏฐานแหงสัพพัญุตญาณ. ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันทานกลาวถึงการชี้แจง บทวา พุทธะ
โดยอรรถ.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะชี้แจงโดยพยัญชนะ จึงกลาวคํามีอาทิวา
พุทฺโธติ เกนฏเน พุทฺโธ บทวา พุทโฺ ธ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระ
นามวา พุทธะดวยอรรถวากระไร ในบทนั้นทานกลาววา อรคโต เพราะ
ตรัสรูในโลกตามเปนจริง ชื่อวา พุทฺโธ เพราะตรัสรูสัจธรรม ชื่อวา
พุทฺโธ ทรงสอนใหหมูสัตวตรัสรู เหมือนอยางที่ทานกลาววา ใบไมแหง
เพราะลมกระทบ. บทวา สพฺพฺุตาย พุทฺโธ ชื่อวา พุทฺโธ เพราะความ
เปนพระสัพพัญู. ทานอธิบายวา ชือ่ วา พุทฺโธ เพราะมีปญญาสามารถ
ตรัสรูธรรมทั้งปวง. บทวา สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ ชื่อวา พุทฺโธ ทรง
เห็นธรรมทั้งปวง. ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทฺโธ เพราะทรงเห็นธรรมทั้งปวง
ดวยญาณจักษุ. บทวา อนฺเนยฺยตาย พุทฺโธ ชื่อวา พุทฺโธ เพราะ
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ไมมีผูอื่นแนะนํา ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทฺโธ เพราะอรรถวาตรัสรูดวย
พระองคเองโดยไมตรัสรูด วยผูอื่น. บทวา วิสวิตาย พุทฺโธ ชื่อวา พุทฺโธ
เพราะมีพระสูติไพบูลย ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทฺโธ เพราะอรรถวาแยม
ดุจดอกบัวแยมโดยที่ทรงแยมดวยคุณตาง ๆ. ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทโฺ ธ
เพราะเปนผูฉลาดในการสิ้นไปแหงการนอนหลับดวยกิเลสทั้งปวงดวยละธรรม
อันทําจิตใหทอแทโดยปริยาย ๖ มีอาทิวา ขีณาสวงฺขาเตน พุทฺโธ ชื่อวา
พุทฺโธ เพราะนับวาพระองคสิ้นอาสวะ ดุจบุรุษผูฉลาดในการสิ้นไปแหงการ
นอนหลับ. เพราะบทวา สงฺขา สงฺขาต โดยอรรถเปนอยางเดียวกัน
ความวา โดยสวนแหงคําวา สงฺขาเตน. ชื่อวา เพราะนับวาไมมีเครื่องลูบไล
เพราะไมมีเครื่องลูบไลตอตัณหาและเครื่องลูบไลตอทิฏฐิ. ทานอธิบายบทมีอาทิ
วา เอกนฺตวีตราโค ทรงปราศจากราคะโดยสวนเดียวใหแปลกดวยคําวา
โดยสวนเดียว เพราะละกิเลสทั้งปวงพรอมดวยวาสนาไดแลว. บทวา เอกนฺตนิกฺกิเลโส พระองคไมมีกิเลสโดยสวนเดียว คือ ไมมีกิเลสดวยกิเลสทั้งปวง
อันเหลือจาก ราคะ โทสะ และโมหะ. ชื่อวา พุทฺโธ เพราะเสด็จไปแลวสู
หนทางไปแหงบุคคลผูเดียว แมอรรถแหงการตรัสรู ก็ชื่อวา เปนอรรถแหง
การไปสูธาตุทั้งหลาย เพราะอรรถแหงการตรัสรูอันเปนอรรถแหงการไปถึง
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ชื่อวา พุทฺโธ เพราะเสด็จไปสูหนทางที่ไปแหง
บุคคลผูเดียว.
อนึ่ง ในบทวา เอกายนมคฺโค นี้ ทานกลาวชือ่ ของทางไวในชื่อ
เปนอันมากกวา
มรรค ปนถะ ปถะ ปชชะ อัญชสะ วฏมะ
อายนะ นาวา อุตตรสตุ (สะพานขาม) กุลล (แพ)
สังกมะ (ทางกาวไป).
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เพราะฉะนั้นทางจึงมีทางเดียว ไมเปนทาง ๒ แพรง. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา เอกายนมรรค เพราะเปนทางอันบุคคลเดียวพึงไป. บทวา เอเกน
ผูเดียว คือ ดวยจิตสงัดเพราะละความคลุกคลีดวยหมู. บทวา อยิตพฺโพ พึงไป
คือพึงปฏิบัติ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อยโน เพราะเปนเหตุไป. ความวา ไปจาก
สงสารสูนิพพาน. การไปของผูประเสริฐ ชื่อวา เอกายนะ. บทวา เอเก
คือผูประเสริฐ. พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูประเสริฐกวาสัตวทั้งปวง. เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทางอันเปนทางไปของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
ชื่อวา เอกายนมรรค หรือชื่อวา อยโน เพราะไป ความวา ยอมไป
ยอมเปนไป. ชื่อวา เอกายนมรรค เพราะเปนทางไปในทางเดียว. ทาน
อธิบายวา ทางเปนไปในพระพุทธศาสนาทางเดียวเทานั้น มิใชในทางอื่น.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เอกายโน เพราะไปทางเดียว ทานอธิบายวา
ในเบื้องตนแมเปนไป ดวยความเปนมุขตาง ๆ และนัยตาง ๆ ในภายหลัง ก็ไป
นิพพานอยางเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น บทวา เอกายนมคฺโค ความวา
ทางไปนิพพานทางเดียว. ชื่อวา พุทฺโธ เพราะเปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ
อยางเยี่ยมผูเดียว ไมเปน พุทฺโธ เพราะตรัสรูดวยคนอื่น ทานอธิบายวา
ชื่อวา พุทฺโธ เพราะตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอดเยี่ยม ดวยพระองค
เองเทานั้น. บทวา อพุทธฺ ิริหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา พุทฺโธ ชือ่ วา
พุทฺโธ เพราะทรงกําจัดเสียซึ่งความไมมีปญญา เพราะทรงไดซึ่งพระปญญา
เครื่องตรัสรู. บทนี้วา พุทฺธิ พุทฺธ โพโธ เปนคําบรรยาย. ในบทนั้น
ทานกลาวไวเพื่อใหรูวา ชื่อวา พุทฺโธ เพราะประกอบดวยพุทธคุณ ดุจกลาววา
ผาสีเขียว สีแดง เพราะประกอบดวยชนิดของสีเขียวสีแดง.
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ตอจากนั้นไป บทมีอาทิวา พุทฺโธติ เนต นาม บทวา พุทฺโธ นี้
มิใชชื่อที่มารดาเปนตนตั้งให ทานกลาวเพื่อใหรูวา นี้เปนบัญญัติไปตามอรรถ.
ในบทเหลานั้น บทวา มิตฺตา คือ สหาย. บทวา อมจฺจา คือคน
รับราชการ. บทวา าตี คือญาติฝายบิดา. บทวา สาโลหิตา คือญาติ
ฝายมารดา. บทวา สมณา คือผูเปนบรรพชิต. บทวา พฺราหฺมณา คือ
ผูมีวาทะวาเปนผูเจริญ หรือผูมีบาปสงบมีบาปลอยแลว. บทวา เทวตา คือ
ทาวสักกะเปนตนและพรหม. บทวา วิโมกฺขนฺติก พระนามที่เกิดในที่สุด
แหงพระอรหัตผลคือวิโมกขะ ไดแกอรหัตมรรค ที่สุดแหงวิโมกขะ คือ
อรหัตผล ความเกิดในที่สุดแหงวิโมกขะนั้น ชื่อวา วิโมกขันติกะ.
จริงอยู ความเปนพระสัพพัญู ยอมสําเร็จดวยอรหัตมรรค เปนอัน
สําเร็จในการเกิดอรหัตผล. เพราะฉะนั้น ความเปนพระสัพพัญูจึงเปนความ
เกิดในในที่สุดแหงอรหัตผล แมเนมิตตกนามนี้ก็ชื่อวา เปนการเกิดในที่สุด
แหงอรหัตผล ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นี้เปนวิโมกขันติกนาม พระนาม
ที่เกิดในที่สุดแหงอรหัตผล แหงพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว.
บทวา โพธิยามูเล สห สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา เกิด
ขึ้นพรอมกับการไดพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมโพธิพฤกษ คือ พรอมกับ
การไดพระสัพพัญุตญาณในขณะตามที่ไดกลาวแลว ณ ควงไมมหาโพธิ.
บทวา สจฺฉกิ า ปฺตฺติ สัจฉิกาบัญญัติ คือ ดวยทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
หรือบัญญัติเกิดดวยการทําใหแจงธรรมทั้งปวง. บทวา ยทิท พุทฺโธ บัญญัติ
วา พุทฺโธ นี้ เปนการประกาศความเปนพุทธะ โดยพยัญชนะ.
การเทียบเคียงกันนี้ โดยอรรถดังที่กลาวแลว ในบทภาชนียนี้แหง
บาทคาถาวา ยถา พุทฺเธน เทสิตา อันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว.
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โดยประการที่พระพุทธเจาทรงแสดงอานาปานสติแลว โดยประการที่
พระพุทธเจาทรงแสดง ยถา ศัพทเปนอรรถ ๑๐ อยาง สงเคราะหดวย ยถา
ศัพท ดวยเหตุนั้น พึงทราบวาทานทําใหเปนเอกเสสสมาสดวย ดวยอํานาจแหง
เอกเสสสมาสสรุป ยถาศัพท มีปการศัพท เปนอรรถ และยถาศัพท มีสภาว
ศัพทเปนอรรถ แลวกลาววา ยถา. แตในบทภาชนียทานทําใหเปนเอกวจนะ
วา เทสิโต ดวยการประกอบศัพทหนึ่ง ๆ ใน ยถา ศัพทนั้น. แมในบทตน
เพราะทานกลาววา โหติ คหฏโ วา โหติ ปพฺพชิโต วา เหมือนบุคคล
เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ทานกลาววา ยสฺส คหฏสฺส วา
ปพฺพชิตสฺส วา แหงคฤหัสถก็ตาม แหงบรรพชิตก็ตาม ทานกลาวถึง
อรรถแหงโลก. บทวา ปภาเสติ ยอมใหสวางไสว ความวา ทําใหปรากฏ
แกญาณของตน. บทวา อภิสมฺพุทฺธตฺตา เพราะเปนผูรูพรอมเฉพาะ คือ
เพราะแทงตลอดดวยสาวกปารมิญาณ. บทวา โอภาเสติ ยอมยังโลกนี้ให
สวางไสว คือ โลกอันเปนกามาวจร. บทวา ภาเสติ ยังโลกใหสวางไสว คือ
โลกเปนรูปาวจร. บทวา ปภาเสติ ยังโลกนี้ใหสวางไสว คือ โลกเปนอรูปาวจร.
บทวา อริยาณ คืออรหัตมรรคญาณ. บทวา มหิกมุตฺโต คือพนจากน้ําคาง.
น้ําคางทานเรียกวา มหิก. ปาฐะวา มหิยา มุตฺโต บาง. บทวา ธูมรชา
มุตฺโต คือพนจากควันและธุลี. บทวา ราหุคหณา วิปฺปมุตโฺ ต คือพน
จากการจับของราหู ทานกลาวใหแปลกดวยอุปสรรค ๒ อยาง เพราะราหูเปน
ภาวะทําใหดวงจันทรเศราหมองเพราะใกลกัน. บทวา ภาสติ คือ ใหสวางไสว
ดวยมีแสงสวาง. บทวา ตปเต ไดแก ใหเปลงปลั่งดวยมีเดช. บทวา วิโรจเต
คือใหไพโรจนดวยมีความรุงเรือง. บทวา เอวเมว ตัดบทเปน เอว เอว. อนึง่
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เพราะแมดวงจันทรเมื่อสวางไสวไพโรจน ยอมยังโอกาสโลกนี้ใหสวางไสว
และภิกษุเมื่อสวางไสว เปลงปลั่ง ไพโรจนดวยปญญา ยอมยังโลกมีขันธโลก
เปนตน ใหสวางไสวดวยปญญา ฉะนั้น แมในบททั้งสองทานไมกลาววา ภาเสติ
แตกลาว ภาสเต ดังนี้ เพราะเมื่อกลาวอยางนั้นก็เปนอันกลาวแมอรรถแหง
เหตุดวย. หากถามวา เพราะเหตุไรจึงไมอุปมาดวยพระอาทิตยซึ่งมีแสงกลา
ยิ่งนัก กลับไปอุปมาดวยพระจันทร. ตอบวา พึงทราบวาที่ถืออยางนั้นเพราะ
การอุปมาดวยดวงจันทร อันประกอบดวยคุณสมบัติเยือกเย็น เปนการสมควร
แกภิกษุผูสงบ ดวยการสงบความเรารอน เพราะกิเลสทั้งปวง.
พระสารีบุตรเถระครั้นสรรเสริญพระโยคาวจร ผูยังสิทธิในการเจริญ
อานาปานสติใหสําเร็จ แลวแสดงสรุปญาณเหลานั้นวา อิมานิ เตรส โวทาเน
าณานิ ญาณในโวทาน ๑๓ เหลานี้แล.
จบอรรถกถาโวทานญาณนิเทศ
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๕. อรรถกถาสโตการิญาณนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในสโตการิญาณนิเทศ (ญาณในการทําสติ) ดังตอ
ไปนี้. ในมาติกา บทวา อิธ ภิกขฺ ุ คือภิกษุในศาสนานี้. จริงอยู อิธ ศัพท
ในบทนี้ นีแ้ สดงถึงคําสอนอันเปนนิสัยของบุคคลผูยังอานาปานสติสมาธิ มี
ประการทั้งปวงใหเกิด และปฏิเสธความเปนอยางนั้นของศาสนาอื่น. ดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในศาสนานี้เทานั้น
ฯลฯ ลัทธิของศาสนาอื่นวางจากสมณะผูรูทั่วถึง. บทวา อรฺคโต วา
รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยู
ในเรือนวางก็ดี นี้แสดงถึงการกําหนดถือเอาเสนาสนะอันสมควรแกการเจริญ
อานาปานสติสมาธิของภิกษุนั้น. จิตของภิกษุนั้นคุนในอารมณทั้งหลาย มีรูป
เปนตนตลอดกาลนาน ไมปรารถนาจะพอกพูนอารมณ อันเปนอานาปานสติ
สมาธิ จิตยอมแลนไปนอกทางทีเดียว ดุจรถเทียมดวยโคโกง เพราะฉะนั้น
เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโค ประสงคจะผูกลูกโคโกงที่ดื่มน้ํามันทั้งหมดของแมโค
นมโกงใหเจริญ จึงนําออกจากแมโคนม ฝงเสาใหญไวขางหนึ่ง เอาเชือกผูก
ไวที่เสานั้น ทีนั้นลูกโคของเขาไมอาจดิ้นจากที่นั้น ๆ หนีไปได จึงหมอบ
นอนนิ่งอยูกับเสานั้นเอง ฉันใด แมภกิ ษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ประสงคจะฝก
จิตที่ประทุษรายใหเจริญ ดวยการดื่มรสมีรูปารมณเปนตนตลอดกาลนาน จึง
นําออกจากอารมณมีรูปเปนตน แลวเขาไปยังปาก็ดี โคนไมกด็ ี เรือนวางก็ดี
ผูกดวยเชือกคือสติ ที่เสาคือลมอัสสาสะและปสสาสะนั้น จิตของภิกษุนั้นแมดิ้น
รนไปขางโนนขางนี้ เมื่อไมไดอารมณที่สะสมไวในกาลกอน ก็ไมสามารถจะตัด
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เชือกคือสติหนีไปได จึงนั่งสงบ นอนนิ่งอยูกับอารมณนั้นนั่นเอง ดวยสามารถ
แหงอุปจารและอัปปนา. ดวยเหตุนั้น ทานโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
นรชนพึงผูกลูกโคที่ควรฝกไวที่เสานี้ ฉันใด
ภิกษุพงึ ผูกจิตของตนไวในอารมณ ดวยสติใหมั่นคง
ฉันนั้น.
เสนาสนะนั้นของภิกษุนั้นสมควรแกภาวนา ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง เพราะอานาปานสติกรรมฐาน อันเปนปทัฏฐานแหง
สุขวิหารธรรมในปจจุบันของการบรรลุคุณวิเศษ ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกของพระพุทธเจาทั้งปวง เปนยอดในประเภทของ
กรรมฐานนี้ อันพระโยคาวจรไมสละทายบาน อันวุนวายไปดวยเสียงหญิง
บุรุษ ชางและมาเปนตน ทําไดไมงายนักเพื่อเจริญ เพราะฌานมีเสียงเสียบแทง
สวนพระโยคาวจรกําหนดถือเอากรรมฐานนี้ในปามิใชหมูบาน ยังอานาปานสติ
จตุตถฌานใหเกิด ทําฌานนั้นใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลายเปนการทํา
ไดงายเพื่อบรรลุพระอรหัตอันสมเปนผลเลิศ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงอางถึงเสนาสนะอันสมควรแกพระโยคาวจรนั้น จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา
อรฺคโต วา ดังนี้. พระเถระก็เหมือนอยางนั้น เพราะพระผูมีพระภาคเจา
ดุจอาจารยผูมีวิชาเกี่ยวกับพื้นที่. จริงอยู อาจารยผูมีวิชาเกี่ยวกับพื้นที่นั้นเห็น
พื้นที่สรางนครแลวกําหนดไวดวยดี แนะนําวา พวกทานจงสรางนคร ณ พื้นที่
นี้เถิด เมื่อนครสําเร็จลงดวยดี ยอมไดสักการะใหญ ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงกําหนดเสนาสนะอันสมควรแกพระโยคาวจร
แลวทรงแนะนําวาควรประกอบกรรมฐาน ณ ทีน่ ี้ แตนั้นเมื่อพระโยคาวจร
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ประกอบกรรมฐาน ณ ที่นั้น บรรลุพระอรหัตโดยลําดับ พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงไดรับสักการะใหญวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาหนอ ดังนี้.
อนึ่ง ภิกษุนี้ทานกลาววาเปนเชนกับเสือเหลือง. พึงทราบวาเหมือน
อยางพญาเสือเหลืองซุมอาศัยหญารกชัฏ ปารกชัฏ ภูเขารกชัฏ ในปาจับเนื้อ
มีควายปา กวาง สุกรเปนตน ฉันใด ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ประกอบ
กรรมฐานในปาเปนตน ถือเอาโสดาปตติมรรคสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
และอรหัตมรรคและอริยผลทั้งหลายตามลําดับ. ดังที่พระโบราณาจารยทั้งหลาย
กลาวไววา
ธรรมดาเสือเหลืองซุมจับเนื้อทั้งหลาย ฉันใด
พระพุทธบุตรนี้ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ประกอบความ
เพียร เจริญวิปสสนาเขาไปสูปา ยอมถือเอาผลอันสูง
สุด.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะในปาอัน
เปนพื้นที่ประกอบความเพียรอยางไวจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา อรฺคโต
วา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อรฺคโต อยูปา คือ อยูปาอันเปนความสุข
เกิดแตความสงัดอยางใดอยางหนึ่ง มีลักษณะดังกลาวแลวในตอนกอน. บทวา
รุกฺขมูลคโต อยูโคนไม คือ อยูใกลตน ไม. บทวา สฺุาคารคโต
อยูเรือนวาง คือ อยูโอกาสสงัดวางเปลา.
อนึ่ง ในบทนี้แมอยูเสนาสนะ ๗ อยางที่เหลือเวนปาและโคนไมก็ควร
กลาววา สฺุาคารคโต อยูเรือนวางได. จริงอยูเสนาสนะมี ๙ อยาง.
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ดังนี้ทานกลาวไววา ภิกษุนั้นเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา
ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ราวปา ที่แจง กองฟาง. พระผูมีพระภาคเจาครั้น
ทรงแนะนํา เสนาสนะอันสมควรแกการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน อันเกื้อกูล
ดวย ๓ ฤดูและเกื้อกูลดวยธาตุจริยาแกภิกษุนั้น แลวเมื่อจะทรงแนะนําถึง
อิริยาบถอันสงบอันเปนฝายแหงความไมทอแทและไมฟุงซานจึงตรัสวา นิสีทติ
นั่ง ครั้นแลวเมื่อจะทรงแสดงความที่ภิกษุนั้นนั่งไดมั่นคง ความที่ลมอัสสาสะ
ปสสาสะเปนไปปกติและอุบายกําหนดถือเอาอารมณ จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา คูบัลลังก (ขัดสมาธิ).
ในบทเหลานั้น บทวา ปลฺลงฺก คือนั่งพับขาโดยรอบ. บทวา
อาภุชิตฺวา คู คือ พับ. บทวา อุช กาย ปณิธาย ตั้งกายตรง คือ ตั้ง
สรีระเบื้องบนใหตรง ใหกระดูกสันหลัง ๑๘ ทอนจดกัน เพราะเมื่อนั่งอยางนี้
หนัง เนื้อ เอ็น จะไมนอมลง เวทนาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ขณะเพราะหนัง เนื้อ
และเอ็นนอมลงเปนเหตุจะไมเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น เมื่อเวทนาไมเกิดจิตก็มี
อารมณเดียว กรรมฐานไมตก ยอมเขาถึงความเจริญงอกงาม. บทวา ปริมุข
สตึ อุปฏเปตฺวา ดํารงสติไวเฉพาะหนา คือ ดํารงสติเฉพาะกรรมฐาน.
บทวา โส สโตว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ ภิกษุนั้น เปนผูมีสติหายใจเขา
เปนผูมีสติหายใจออก คือ ภิกษุนั้นครั้นนั่งอยางนี้และดํารงสติไวอยางนี้ เมื่อ
ไมละสตินั้น ชื่อวาเปนตนมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก. ทานอธิบายวา
เปนผูทําสติ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงถึงประการที่ภิกษุทําสติ จึง
ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา ทีฆ วา อสฺสสนฺโต เมื่อหายใจเขายาว.
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ในบทเหลานั้น บทวา ทีฆ วา อสฺสสนฺโต เมื่อหายใจเขายาว
คือ ลมหายใจเขาเปนไปยาว. หายใจเขาสั้นก็เหมือนอยางนั้น. อนึ่ง พึงทราบ
ความที่ลมหายใจเขาหายใจออกยาวและสั้นโดยกาล.
จริงอยู มนุษยทั้งหลายบางครั้งหายใจเขาและหายใจออกยาว เหมือน
ชางและงูเปนตน บางครั้งสั้นเหมือนสุนัขและกระตายเปนตน. ลมอัสสาสะ
ปสสาสะที่เหน็ดเหนื่อยยุงยากดวยประการอื่นไมมียาวและสั้น. เพราะฉะนั้นลม
อัสสาสปสสาสะเมื่อเขาและออกตลอดกาลนานพึงทราบวายาว เมื่อเขาและออก
ตลอดกาลสั้นพึงทราบวาสั้น. ในเรื่องนี้ ภิกษุนี้ เมื่อหายใจเขา และหายใจ
ออกยาวโดยอาการ ๙ อยางดังกลาวแลวในตอนกอนยอมรูวาเราหายใจเขา
หายใจออกยาว. สั้นก็เหมือนกัน อนึ่ง
วรรณะ ๔ คือ ยาว สั้น ลมอัสสาสะและลมปสสาสะ
เชนนั้นยอมเปนไป บนปลายจมูกของภิกษุผูรูอยู
อยางนั้น.
พึงทราบวา การเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานยอมสมบูรณแกภิกษุ
นั้นดวยอาการหนึ่งแหงอาการ ๙ อยาง.
บทวา สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกขฺ ติ สพฺพกายปฏิสเวที ปสฺสสีสฺสามีติ สิกฺขติ ภิกษุยอมศึกษาวาจักเปนผูรูแจงกองลม
ทั้งปวงหายใจเขา ยอมศึกษาวาจักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง หายใจออก คือ
ภิกษุยอมศึกษาวา เราจะทําเบื้องตนทามกลางและที่สุดของกองลมอัสสาสะทั้งสิ้น
ใหรูแจง ทําใหปรากฏ หายใจเขา ยอมศึกษาวา เราจะทําเบื้องตนทามกลาง
และที่สุดของกองลมปสสาสะทั้งสิ้นใหรูแจง ใหปรากฏหายใจออก. ภิกษุทําให
รูแจงใหปรากฏอยางนี้ หายใจเขาและหายใจออกดวยจิตสัมปยุตดวยญาณ.
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เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ยอม
ศึกษาวาเราจักหายใจเขา เราจักหายใจออก. จริงอยูเบื้องตนในกองลมอัสสาสะ
หรือในกองลมปสสาสะที่เปนของละเอียด ๆ ไหลไปของภิกษุนั้นยอมปรากฏ
แตทามกลางที่สุดไมปรากฏ. ภิกษุนั้นยอมอาจเพื่อกําหนดถือเอาเบื้องตนเทานั้น
ยอมลําบากในทามกลางและที่สุด. ภิกษุรูปหนึ่งทามกลางปรากฏ เบื้องตนและ
ที่สุดไมปรากฏ. ภิกษุรปู นั้นอาจเพื่อกําหนดถือเอาทามกลางเทานั้น ยอม
ลําบากในเบื้องตนและที่สุด. รูปหนึง่ ที่สุดปรากฏ เบื้องตนและทามกลาง
ไมปรากฏ. รูปนั้นอาจเพื่อกําหนดถือเอาที่สุดเทานั้น ยอมลําบากในเบื้องตน
และทามกลาง. รูปหนึ่งปรากฏทั้งหมด รูปนั้นอาจเพื่อกําหนดถือเอาแมทั้งหมด
ได ไมลําบากในที่ไหน ๆ. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวา ควรเปน
เชนนั้น จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา สพฺพกายปฏิสเวที ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สิกฺขติ ยอมศึกษา คือ เพียรพยายามอยางนี้.
พึงทราบความในบทนี้อยางนี้วา ภิกษุยอมศึกษา ยอมเสพ ยอมเจริญ ยอม
ทําใหมากซึ่งสิกขา ๓ เหลานี้ คือ ความสํารวมของผูเปนอยางนั้น ชื่อวาอธิศีลสิกขา สมาธิของผูเปนอยางนั้น ชือ่ วา อธิจิตสิกขา ปญญาของผูเปน
อยางนั้นชื่อวาอธิปญญาสิกขา ในอารมณนั้น ดวยสตินั้น ดวยมนสิการนั้น.
ในบทนั้นควรหายใจเขาและควรหายใจออกอยางเดียวโดยนัยกอน
ไมควรทําอะไร ๆ อยางอื่น แตจําเดิมแตนั้นควรทําความเพียรในการใหญาณ
เกิดขึ้นเปนตน เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงอาการอันยังญาณใหเกิดขึ้น ซึ่งทาน
กลาวถึงบาลีดวยอํานาจแหงปจจุบันกาลวา อสฺสสามีติ ปชานาติ ปสฺสสามีติ
ปชานาติ ภิกษุยอมรูวา เราหายใจเขา ยอมรูวา เราหายใจออกแลวควรทํา
ตั้งแตนี้ไป พึงทราบวาทานยกบาลีขึ้นดวยอํานาจแหงอนาคตกาลโดยนัยมีอาทิ
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วา สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ เราจักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง
หายใจเขา ดังนี้.
บทวา ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ฯลฯ สิกฺขติ ยอมศึกษาวาจัก
ระงับกายสังขาร ฯลฯ คือยอมศึกษาวา เราระงับ สงบ ดับ และเขาไป
สงบกายสังขาร กลาวคือลมอัสสาสปสสาสะอยางหยาบ หายใจเขาหายใจออก.
ในบทนั้นพึงทราบถึงความหยาบ ความละเอียด และความสงบดวยประการ
อยางนี้.
ในกาลที่ภิกษุนี้มิไดกําหนดถือเอากอน กายและจิตยอมกระวนกระวาย
และเปนของหยาบ เมื่อกายและจิตหยาบไมสงบ แมลมอัสสาสะ ลมปสสาสะก็
หยาบดวย ลมอัสสาสะลมปสสาสะมีกําลังกวายังเปนไป จมูกไมเพียงพอ ตอง
หายใจเขาบาง หายใจออกบางทางปาก อนึ่ง เมื่อใดกายบาง จิตบาง อัน
ภิกษุนั้นกําหนดถือเอา เมื่อนั้นลมอัสสาสปสสาสะเหลานั้นสงบระงับ เมื่อลม
อัสสาสปสสาสะเหลานั้นสงบ ลมอัสสาสปสสาสะละเอียดยังเปนไป ยอม
ถึงอาการที่ควรคนควาวา ลมอัสสาสปสสาสะมีหรือไมมี. เหมือนอยางวาเมื่อ
บุรุษวิ่งลงจากภูเขาหรือยกภาระหนักลงจากศีรษะยืนอยู ลมอัสสาสปสสาสะ
ก็หยาบ จมูกไมเพียงพอ ตองยืนหายใจเขาบาง หายใจออกบางทางปาก.
อนึ่ง เมื่อใดบุรุษนั้นบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนั้น อาบน้ํา ดื่มน้ํา
เอาผาสาฎกเปยกปดอก นอนใตรมเงาเย็น เมื่อนั้นลมอัสสาสปสสาสะของ
บุรุษนั้นละเอียด ยอมถึงอาการที่ควรคนควาดูวา ลมอัสสาสปสสาสะมีหรือ
ไมมี ฉันใด พึงใหพิสดารวา ในกาลที่ภิกษุที่กําหนดถือเอาอยางนั้นก็ฉันนั้น.
จริงอยางนั้น ในกาลที่ภิกษุนั้นไมกําหนดถือเอากอน การผูกใจ การ
รวบรวมและการใสใจวา เรายอมสงบกายสังขารหยาบ ๆ ดังนีย้ อมไมมี. แต
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ในกาลที่กําหนดถือเอายอมมี. ดวยเหตุนั้น ในกาลที่ภิกษุนั้นกําหนดถือเอาจาก
กาลที่มิไดกําหนดถือเอา กายสังขารเปนของละเอียด. ดังที่พระโบราณาจารย
ทั้งหลายกลาววา
เมือ่ กายและจิตปนปวน กายสังขารยอมเปนไป
รุนแรง. เมื่อกายไมปนปวน กายสังขารยอมเปนไป
อยางสุขุม.
แมในกาลกําหนดถือเอา กายสังขารหยาบ ในอุปจารแหงปฐมฌาน
กายสังขารสุขุม. แมในอุปจารแหงปฐมฌานนั้น กายสังขารก็ยังหยาบ ใน
ปฐมฌานจึงสุขุม. ในปฐมฌานและในอุปจารแหงทุติยฌาน กายสังขารก็ยัง
หยาบ ในทุติยฌานจึงสุขุม ในทุติยฌานและในอุปจารแหงตติยฌานก็ยังหยาบ
ในตติยฌานจึงสุขุม. ในตติยฌานและในอุปจารแหงจตุตถฌานก็ยังหยาบ ใน
จตุตถฌานจึงสุขุมยิ่งนัก ยอมถึงการไมเปนไปอีกเลย. นี้เปนมติของทานผูกลาว
ทีฆภาณกสังยุต.
สวนทานมัชฌิมภาณกาจารยยอมปรารถนาความสุขุมกวาแมในอุปจาร
แหงฌานสูง ๆ จากฌานต่ํา ๆ อยางนี้วา ในปฐมฌานยังหยาบ ในอุปจาร
แหงทุติยฌานจึงสุขุม. ตามมติของทานภาณกาจารยทั้งปวง กายสังขารที่เปน
ไปแลวในกาลมิไดกําหนดถือเอา ยอมสงบในกาลที่กําหนดถือเอา กายสังขาร
ที่เปนไปแลวในกาลกําหนดถือเอา ยอมสงบในอุปจารแหงปฐมฌาน ฯลฯ
กายสังขารที่เปนไปแลวในอุปจารแหงจตุตถฌาน ยอมสงบในจตุตถฌาน. นี้
เปนนัยในสมถะเทานั้น.
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สวนในวิปสสนา กายสังขารที่เปนไปแลวในกาลที่มิไดกําหนดถือเอา
ยังหยาบ ในกาลกําหนดถือเอามหาภูตรูปจึงสุขุม. แมกายสังขารนั้นก็ยังหยาบ
ในกาลกําหนดถือเอาอุปาทารูปจึงสุขุม. แมนั้นก็ยงั หยาบ ในกาลกําหนดถือเอา
รูปทั้งสิ้นจึงสุขุม. แมนนั้ ก็ยังหยาบ ในกาลกําหนดถือเอารูปจึงสุขุม. แมนั้น
ก็ยังหยาบ ในกาลกําหนดถือเอารูปและอรูปจึงสุขุม. แมนนั้นก็ยังหยาบ ใน
กาลกําหนดถือเอาปจจัยจึงสุขุม. แมนนั้นก็ยังหยาบ ในการเห็นนามรูปพรอมกับ
ปจจัยจึงสุขุม. แมนั้นก็ยงั หยาบ ในวิปสสนาอันมีลักษณะ. เปนอารมณจึงสุขุม.
แมนนั้นก็ชื่อวายังหยาบ เพราะเปนวิปสสนายังออน ในวิปสสนามีกําลังจึง
สุขุม. พึงทราบความสงบแหงกายสังขารกอน ๆ ดวยกายสังขารหลัง ๆ
โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล. ในบทนี้พึงทราบความที่กายสังขารหยาบ
และสุขุม และความสงบอยางนี้. นี้เปนการพรรณนาบทตามลําดับแหงปฐม
จตุกะที่ทานกลาวไวแลว ดวยอํานาจแหงกายานุปสสนาในที่นี้
ก็เพราะในที่นี้ทานกลาวจตุกะนี้ ดวยอํานาจแหงกรรมฐานแหงอาทิกรรมิก. สวนจตุกะ ๓ นอกนี้ ทานกลาวดวยอํานาจแหงเวทนานุปสสนา
จิตตานุปสสนา และธรรมานุปสสนา. ฉะนั้น กุลบุตรผูเปนอาทิกรรมิก
ประสงคจะเจริญกรรมฐานนี้ แลวบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา แหง
วิปสสนาอันเปนปทัฏฐานของจตุกฌาน ทํากิจทั้งปวงมียังศีลใหบริสุทธิ์เปนตน
โดยนัยดังกลาวแลวในวิสุทธิมรรค แลวพึงเรียนกรรมฐานอันมีสันธิ (การ
ติดตอ) ๕ ในสํานักของอาจารยผูประกอบดวยองค ๗.
สันธิ ๕ เหลานี้ คือ การเรียน ๑ การสอบถาม ๑ ความปรากฏ ๑
ความแนบแนน ๑ ลักษณะ ๑.
ในสันธิเหลานั้น การเรียนกรรมฐานชื่อวา อุคคหะ. การสอบถาม
กรรมฐานชือ่ วา ปริปุจฉา. ความปรากฏแหงกรรมฐานชื่อวา อุปฏฐานะ.
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ความแนบแนนแหงกรรมฐานชื่อวา อัปปนา. ลักษณะแหงกรรมฐาน ชื่อวา
ลักษณะ. ทานอธิบายไววา กรรมฐานเปนลักษณะอยางนี้ ไดแกการ
ไตรตรองสภาพของกรรมฐาน.
กุลบุตรผูเรียนกรรมฐาน มีสันธิ ๕ อยางนี้ แมตนเองก็ไมลําบาก
แมอาจารยก็ไมลําบาก. เพราะฉะนั้น ใหอาจารยยกขึ้นหนอยหนึ่งแลวใชเวลา
ทองใหมาก เรียนกรรมฐานมีสันธิ ๕ อยางนี้ เวนที่อยูอันประกอบดวยโทษ
๑๘ อยาง ในสํานักของอาจารยหรือในที่อื่น แลวอยูในเสนาสนะประกอบดวย
องค ๕ ตัดกังวลเล็กนอย บริโภคเสร็จแลวบรรเทาความมัวเมาอาหาร นั่งให
สบาย ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทําจิตใหราเริง ไมใหเสื่อมแมแตบทเดียว
จากการเรียนจากอาจารย พึงทําอานาปานสติกรรมฐานนี้ไวในใจ
ตอไปนี้เปนวิธีมนสิการกรรมฐาน คือ
คณนา (การนับ) อนุพัธนา (การติดตาม) ผุสนา
(การสัมผัส) การตั้งไว ความเห็นแจง ความเจริญ
ความบริสุทธิ์ การพิจารณากรรมฐานเหลานั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา คณนา คือการนับนั่นเอง. บทวา อนุพนฺธนา
คือการไปตาม. บทวา ผุสนา คือการถูกตอง. บทวา ปนา คือการ
แนบแนน. บทวา สลฺลกฺ ขณา คือการเห็นแจง. บทวา วิวฏฏนา คือ
มรรค. บทวา ปาริสุทฺธิ คือผล. บทวา เตสฺจ ปฏิปสฺสนา คือการ
พิจารณากรรมฐานเหลานั้น.
ในบทนั้น กุลบุตรผูเปนอาทิกรรมนี้ พึงใสใจกรรมฐานนี้ดวยการนับ
กอน. เมื่อนับไมควรใหต่ํากวา ๕ ไมควรสูงกวา ๑๐ ไมควรแสดงเปน ตอนๆ
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ในระหวาง เมื่อนับต่ํากวา ๕ จิตตุปบาท ยอมดิ้นรนในโอกาสคับแคบ ดุจ
ฝูงโคที่ถูกขังไวในคอกอันคับแคบ เมื่อนับเกิน ๑๐ จิตตุปบาทอาศัยการนับ
เทานั้น เมื่อแสดงเปนตอน ๆ ในระหวาง จิตยอมหวั่นไหววา กรรมฐาน
ของเราถึงยอดแลวหรือยังหนอ เพราะฉะนั้น ควรนับเวนโทษเหลานี้เสีย.
อนึ่ง เมื่อนับควรนับเหมือนการตวงขาวเปลือกนับชา ๆ กอน เพราะ
ตวงขาวเปลือกใหเต็มทะนาน แลวนับหนึ่ง แลวเกลี่ยลง เมื่อเต็มอีก ครั้นเห็น
หยากเยื่อไร ๆ ก็ทิ้งเสียนับหนึ่ง หนึ่ง. แมในการนับสอง สอง ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน.
ผูใดกําหนดลมอัสสาสปสสาสะ แมดวยวิธีนี้อยางนี้ กําหนดนับวา
หนึ่ง หนึ่ง ไปจนถึง สิบ สิบ เมื่อผูนั้นนับอยางนี้ ลมอัสสาสปสสาสะทั้งเขา
และออกยอมปรากฏ. ตอแตนั้นกุลบุตรควรละการนับเหมือนตวงขาวเปลือกที่
นับชา ๆ นั้นเสีย แลวนับดวยการนับของคนเลี้ยงโคคือนับเร็ว เพราะโคบาล
ผูฉลาด เอากอนกรวดใสพก ถือเชือกและไมไปคอกแตเชาตรู ตีที่หลังโค
นั่งบนปลายเสาเขื่อนดีดกอนกรวด นับโคที่ไปถึงประตูวา หนึ่ง สอง. โคที่
อยูอยางลําบากในที่คับแคบมาตลอด ๓ ยาม จึงออกเบียดเสียดกันและกัน
รีบออกเปนหมู ๆ. โคบาลนั้นรีบนับวา สาม สี หา สิบ. เมือ่ โคบาลนับ
โดยนัยกอน ลมอัสสาสปสสาสะปรากฏสัญจรไปเร็ว ๆ บอย ๆ.
แตนั้น โคบาล ครัน้ รูวาลมอัสสาสปสสาสะสัญจรบอย ๆ จึงไมนับ
ทั้งภายในทั้งภายนอก นับเฉพาะที่ถึงประตูเทานั้น แลวรีบนับเร็ว ๆ วา ๑
๒ ๓ ๔ ๕, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗, ๘ ๙ ๑๐.
จริงอยู ในกรรมฐานอันเนื่องดวยการนับจิต ยอมอารมณเปนหนึ่ง
ดวยกําลังการนับ ดุจจอดเรือไวที่กระแสเชี่ยว ดวยความค้ําจุนของถอ.
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เมื่อกุลบุตรนับเร็วๆ อยางนี้ กรรมฐานยอมปรากฏดุจเปนไปติดตอกัน
เมื่อรูวา กรรมฐานเปนไปติดตอกันแลวไมกําหนดถือเอาลมภายในและภายนอก
รีบนับโดยนัยกอนนั่นแล เมื่อจิตเขาไปพรอมกับลมเขาไปภายใน จิตกระทบกับ
ลมภายใน ยอมเปนดุจเต็มดวยมันขน เมื่อนําจิตออกพรอมกับลมออกภายนอก
จิตยอมฟุงซานไปในอารมณของความหนาในภายนอก. อนึ่ง เมื่อเจริญเวนสติ
ในโอกาสสัมผัส ภาวนายอมสมบูรณ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ไมพึง
กําหนดถือเอาลมภายในและภายนอก แลวรีบนับโดยนัยกอนนั้นแล.
ก็จิตนี้ควรนับนานเพียงไร ตลอดเมื่ออารมณแหงอัสสาสปสสาสะ
ยังมีอยู เวนการนับจิตยอมดํารงอยู เมื่ออารมณแหงอัสสาสปสสาสะยังมีอยู
การนับเพื่อใหจิตดํารงอยู ทําการตัดวิตกอันซานไปในภายนอกเสีย ควรทําไว
ในใจ ดวยการนับอยางนี้แลวทําไวในใจดวยการติดตาม. การรวบรวมการนับ
แลวติดตามลมอัสสาสปสสาสะในลําดับแหงสติ ชื่อวา อนุพนฺธนา (การ
ติดตาม). การนับนั้นมิใชดวยอํานาจแหงการติดตามในเบื้องตน ทามกลาง
และที่สุด. เบื้องตน ทามกลางและที่สุด และโทษในการติดตามการนับนั้น
ทานกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
เพราะฉะนั้น เมื่อมนสิการดวยการติดตาม ไมควรใสใจดวยอํานาจ
แหงเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด. อีกอยางหนึ่ง ควรใสใจดวยอํานาจแหง
การสัมผัสและดวยอํานาจแหงการแนบแนน เพราะวาไมมีการใสใจไวตางหาก
ดวยอํานาจแหงการสัมผัสและแนบแนน ดุจดวยอํานาจแหงการนับและการ
ติดตาม. อนึ่ง เมื่อนับในที่สัมผัสยอมใสใจดวยการนับ และดวยการสัมผัส
รวบรวมการนับในที่สัมผัสนั้นแลวติดตามการนับและการสัมผัสเหลานั้นดวยสติ
และดํารงจิตไวดวยสามารถแหงอัปปนา ทานกลาววา ยอมใสใจดวยการติดตาม
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ดวยการสัมผัสและดวยการแนบแนน. พึงทราบความนี้นั้นดวยการอุปมา ดวย
คนพิการและคนเฝาประตู ดังที่ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย และดวย
อุปมาดวยเลื่อย ดังที่ทานกลาวไวแลวในบาลีนี้แหละ. ตอไปนี้เปนอุปมาดวย
คนพิการ. เปรียบเหมือนคนพิการแกวงชิงชาแกมารดาและบุตรผูเลนอยูที่ชิงชา
นั่งอยูที่โคนเสาชิงชานั้นเอง ยอมเห็นที่สุดทั้งสองและทามกลางของกระดาน
ชิงชาที่แกวงไปมาตามลําดับ ไมขวนขวายเพื่อจะดูที่สุดทั้งสองและทามกลาง
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอยูที่โคนเสา คือการติดตามดวยอํานาจแหงสติ
แลวนั่งแกวงชิงชาคือลมอัสสาสและปสสาสะดวยสติ ในนิมิตนั้นติดตามเบื้องตน
ทามกลางและที่สุดของลมอัสสาสเเละปสสาสะในที่สัมผัสทั้งไปและมาดวยสติ
ดํารงจิตไว ณ ที่นั้นนั่นแลยอมเห็น และไมขวนขวายเพื่อจะดูลมอัสสาสะและ
ปสสาสะเหลานั้น นี้อปุ มาดวยคนพิการ.
สวนอุปมาดวยคนเฝาประตูมีดังนี้ เปรียบเหมือนคนเฝาประตู. ยอม
ไมตรวจสอบคนภายในและภายนอกนครวา ทานเปนใคร มาแตไหน จะไปไหน
อะไรในมือของทาน เพราะคนเหลานั้น ไมใชหนาที่ของเขา แตเขาตรวจสอบ
เฉพาะคนที่มาถึงประตูแลวเทานั้น ฉันใด ลมเขาไปภายใน และลมออกไป
ภายนอกไมใชภาระของภิกษุนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ลมที่ถึงทวารเทานั้น จึง
เปนภาระ นี้เปนอุปมาดวยคนเฝาประตู.
สวนอุปมาดวยเลื่อยไดกลาวไวแลวในอานาปานสติกถาโดยนัยมีอาทิวา
นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา นิมิต ลมอัสสาสะและลมปสสาสะ. แตในที่นี้พึง
ทราบวา เปนการประกอบเพียงความไมใสใจดวยสามารถแหงการมาและการ
ไปของเลื่อยเทานั้น.
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เมื่อใคร ๆ มนสิการกรรมฐานนี้ไมชานิมิตยอมเกิด. และการแนบ
แนนกลาว คือ อัปปนา ประดับดวยองคฌานที่เหลือยอมสมบูรณ. จําเดิมแต
กาลมนสิการดวยการนับของใคร ๆ เปรียบเหมือนผูมีกายปนปวนนั่งบนเตียง
หรือตั่ง เตียงและตั่งยอมนอมลงยอมมีเสียงเอี้ยดอาด เครื่องปูลาดยอมยนยับ
สวนผูมีกายไมปนปวนนั่ง เตียง และตั่งยอมไมนอยลง ไมสง เสียงเอี้ยดอาด
เครื่องปูลาดไมยนยับ เตียงและตั่งยอมเปนเหมือนเต็มดวยปุยนุน เพราะ
เหตุไร เพราะผูมีกายไมปนปวนเบา ฉันใด จําเดิมแตกาลมนสิการดวยการ
นับอยางนั้นก็ฉันนั้น เมื่อความกระวนกระวายกายสงบดวยอํานาจแหงการดับ
ลมอัสสาสะและปสสาสะอยางหยาบตามลําดับ กายก็ดี จิตก็ดีเปนของเบา ราง
กายเปนดุจลอยไปบนอากาศ.
เมื่อลมอัสสาสะและปสสาสะอยางหยาบของภิกษุน้นั ดับแลว จิตมีลมอัสสาสปสสาสะละเอียดเปนนิมิต เปนอารมณยอมเปนไป. แมเมื่อจิตนั้นดับ ลม
อัสสาสปสสาสะอันเปนนิมิต เปนอารมณละเอียดกวา ละเอียดกวานั้นยังเปน
ไป ๆ มา ๆ อยูนั่นเอง. พึงทราบความนี้ดวยอุปมาดวยถาดโลหะดังกลาวแลว
ในตอนกอน.
กรรมฐานนี้ไมเหมือนกรรมฐานเหลาอื่น ซึ่งแจมแจงแลวยิ่งๆ ขึ้นไป
อนึ่ง กรรมฐานนี้ ยอมถึงความละเอียดแกผูเจริญยิ่ง ๆ แมความปรากฏก็ไมถึง
เมื่อกรรมฐานนั้นไมปรากฏอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรลุกจากอาสนะไป ดวยคิดวา
เราจักถามอาจารยหรือวา บัดนี้กรรมฐานของเราฉิบหายเสียแลว ดังนี้ เพราะ
เมื่อภิกษุยังอิริยาบถใหกําเริบแลวไป กรรมฐานยอมมีใหม ๆ โดยแท เพราะ
ฉะนั้น ควรนํากรรมฐานมาจากที่ตามที่นั่งแลวนั่นแล.
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ตอไปนี้เปนอุบายนํากรรมฐานมา ภิกษุนนั้ รูความที่กรรมฐานไม
ปรากฏ พึงสําเหนียกอยางนี้วา ชื่อวา ลมอัสสาสปสสาสะเหลานี้มีอยูที่ไหน
ไมมีที่ไหน มีแกใคร หรือไมมีแกใคร. ครั้นภิกษุสําเหนียกอยางนี้รูวา ลมอัสสาสะ ปสสาสะเหลานี้ไมมีแกคนอยูในครรภมารดา ไมมีแกคนดําน้ํา แกอสัญญี
สัตว คนตาย ผูเขาจตุตถฌาน ผูรวมอยูในรูปภพ อรูปภพ ผูเขานิโรธ
แลวพึงเตือนคนดวยตนเองอยางนี้วา ดูกอนบัณฑิต ทานมิไดอยูในครรภมารดา
มิไดดําน้ํา มิไดเปนอสัญญีสัตว มิไดตาย มิไดเขาจตุตถฌาน มิไดรวม
อยูในรูปภพ อรูปภพ มิไดเขานิโรธมิใชหรือ. ลมอัสสาสปสสาสะของทาน
ยังมีอยูแน ๆ แตทานไมสามารถกําหนดถือเอาได เพราะทานมีปญญานอย.
ครั้นแลวภิกษุนั้นควรตั้งจิต ดวยสัมผัสเปนปกติแลวยังมนสิการให
เปนไป. เพราะวาลมอัสสาสปสสาสะเหลานี้กระทบดั้งจมูกของผูมีจมูกยาว
เปนไป กระทบริมฝปากของผูมีจมูกสั้น เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นควรตั้ง
นิมิตวา ลมอัสสาสปสสาสะกระทบที่นี้. จริงอยู พระผมีพระภาคเจาตรัสอาศัย
อํานาจแหงประโยชนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวถึงการเจริญอานาปานสติของผูมีสติหลง ผูไมมีความรูสึกดังนี้. จริงอยู กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง
ยอมสมบูรณแกผูมีสติ ผูมีสัมปชัญญะโดยแท แตเมื่อมนสิการอื่นจากนี้
กรรมฐานก็ยังปรากฏ.
อนึ่ง อานาปานสติกรรมฐานนี้ เปนการเจริญอยางหนัก ๆ เปนภูมิ
แหงมนสิการของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระพุทธบุตรผูเปน
มหาบุรุษนั่นเอง มิไดเปนนอกไปจากนี้ ทั้งสัตวนอกนี้มิไดเสพ. กรรมฐาน
เปนอันสงบและสุขุม โดยประการที่ทําไวในใจ เพราะฉะนั้น ในที่นี้พึง
ปรารถนาสติและปญญามีกําลัง.
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เหมือนอยางวา ในเวลาเย็บผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง พึงตองการแมเข็มที่
ละเอียด แมดายรอยเข็มก็ยังตองการละเอียดกวานั้น ฉันใด ในเวลาเจริญ
กรรมฐานนี้เชนกับผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง ฉันนั้นเหมือนกัน แมสติเปรียบดวย
เข็ม ปญญาสัมปยุตดวยสตินั้นเปรียบดวยการรอยเข็ม ก็พึงปรารถนาที่มีกาํ ลัง.
ก็แลภิกษุผูประกอบดวยสติปญญาเหลานั้น ไมพึงแสวงหาลมอัสสาสปสสาสะ
เหลานั้น นอกจากโอกาสที่สัมผัสตามปกติ.
เหมือนอยางวา ชาวนาไถนาแลวปลอยโคผูไป แลวนั่งพักบริโภค
อาหาร. ลําดับนั้น โคผูเหลานั้นของเขาวิ่งเขาดงไป. ชาวนาที่เปนคนฉลาด
ประสงคจะจับโคเหลานั้นเทียมไถ ไปเที่ยวตามรอยเทาของโคเหลานั้นไปยังดง.
เขาถือเชือกและปฏักไปยังทาน้ําที่โคเหลานั้นลงโดยตรง นั่งบาง นอนบาง.
ครั้นเขาเห็นโคเหลานั้นเที่ยวไปตลอดวันแลว ลงสูทาที่เคยลงอาบและดื่มแลว
ขึ้นยืนอยู จึงเอาเชือกลามเอาปฏักแทงนํามาเทียมไถทํางานตอไปฉันใด ภิกษุ
นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไมพึงแสวงหาลมอัสสาสปสสาสะเหลานั้น นอกจาก
โอกาสที่สัมผัสตามปกติ พึงถือเชือกคือสติและปฏัก คือ ปญญาตั้งจิตไวใน
โอกาสที่สัมผัสตามปกติ แลวยังมนสิการใหเปนไป. ก็เมื่อภิกษุมนสิการ
อยางนี้ ไมชาลมอัสสาสปสสาสะเหลานั้นก็ปรากฏดุจโค ปรากฏที่ทาที่เคยลง
แตนั้น ภิกษุนั้น พึงผูกดวยเชือกคือสติประกอบไวในที่นั้นแลวแทงดวยปฏักคือ
ปญญา พึงประกอบกรรมฐานบอย ๆ เมื่อประกอบอยางนี้ไมชานัก นิมิตยอม
ปรากฏ ก็นิมิตนี้นั้น มิไดเปนเชนเดียวกันแหงนิมิตทั้งปวง. อีกอยางหนึ่ง
นิมิตยังสุขสัมผัสใหเกิดขึ้นแกใครๆ ยอมปรากฏ ดุจปุยนุน ปุยปายและสายลม
อาจารยบางพวกกลาวไวดังนี้.
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สวนในอรรถกถาทั้งหลายมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. จริงอยู นิมิตนี้มีรปู
คลายดาวปรากฏแกใคร ๆ ดุจกอนแกวมณี และดุจกอนแกวมุกดา เปนสัมผัส
แข็งปรากฏแกใคร ๆ ดุจเมล็ดฝาย และดุจเสี้ยนไมแกน ปรากฏแกใคร ๆ
ดุจสายสังวาลยาว ดุจพวงดอกไมและดุจเปลวควัน ปรากฏแกใคร ๆ ดุจใย
แมลงมุมอันกวาง ดุจกลุม เมฆ ดุจดอกปทุม ดุจลอรถ ดุจมณฑลดวงจันทร
และดุจมณฑลดวงอาทิตย. ก็แลนิมิตนั้น เมื่อภิกษุหลายรูปนั่งทองพระสูตร
เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกลาววา พระสูตรนี้ปรากฏแกทานทั้งหลายเชนไร ภิกษุรูปหนึ่ง
กลาววา ปรากฏแกผมดุจแมน้ําใหญไหลจากภูเขา. อีกรูปหนึ่งกลาววา ปรากฏ
แกผมดุจแนวปาแหงหนึ่ง. รูปอื่นกลาววา ปรากฏแกผมดุจตนไมมีรมเงาเย็น
สมบูรณดวยกิ่งเต็มดวยผล. สูตรเดียวเทานั้นปรากฏแกภิกษุเหลานั้น โดย
ความตางกัน เพราะสัญญาตางกัน. กรรมฐานเดียวเทานั้นยอมปรากฏโดยความ
ความตางกันเพราะสัญญาตางกันดวยอาการอยางนี้ เพราะกรรมฐานนั้นเกิดแตสัญญา
มีสัญญาเปนนิทาน มีสัญญาเปนแดนเกิด ฉะนั้นพึงทราบวา ยอมปรากฏโดย
ความตางกันเพราะสัญญาตางกัน.
อนึ่ง เมื่อนิมิตปรากฏ ภิกษุนั้นพึงไปหาอาจารยแลวบอกใหทราบวา
ทานอาจารยขอรับ นิมิตปรากฏเห็นปานนี้ ยอมปรากฏแกผม. สวนอาจารยควร
กลาววา ดูกอนอาวุโส นี้เปนนิมิต ดูกอนสัตบุรุษ ทานจงทํากรรมฐานไวในใจ
บอย ๆ เถิด แตนั้นพึงตั้งจิตไวในนิมิตเทานั้น.
จําเดิมแตนี้ไป ภิกษุนั้นยอมมีภาวนาดวยความแนบแนนดวยประการ
ฉะนั้น. สมดังที่พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา
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ผูม ีปญญายังจิตใหแนบแนนในนิมิต เจริญอาการ
ตาง ๆ ยอมผูกจิตของตนในลมอัสสาสะและปสสาสะ
ดังนี้.
จําเดิมแคความปรากฏแหงนิมิตอยางนี้ เปนอันภิกษุนั้นขมนิวรณทั้ง
หลายไดแลว. กิเลสทั้งหลายสงบ. จิตตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิ ครั้นแลวภิกษุนั้น
ไมควรใสใจถึงนิมิตนั้นโดยความเปนสี ไมควรพิจารณาโดยความเปนลักษณะ.
แตแลวภิกษุควรเวนอสัปปายะ ๗ มีอาวาสเปนตน แลวเสพสัปปายะ ๗ เหลานั้น
ควรรักษาไวใหดีดุจขัตติยมเหสีรักษาครรภของพระเจาจักรพรรดิ และดุจ
ชาวนารักษาทองขาวสาลีและขาวเหนียวฉะนั้น. ตอแตนั้น พึงรักษานิมิตนั้น
ไวอยางนี้แลว ถึงความเจริญงอกงามดวยมนสิการบอย ๆ ยังความเปนผูฉลาด
ในอัปปนา ๑๐ อยางใหถึงพรอม พึงประกอบภาวนาโดยมีความเพียรสม่ําเสมอ
เมื่อภิกษุพยายามอยูอยางนี้ จตุกฌานและปญจกฌานยอมเกิดในนิมิตนั้น
ตามลําดับ ดังที่ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. อนึ่ง ภิกษุผูมีจตุกฌานเกิด
แลวอยางนี้ ประสงคจะเจริญกรรมฐานดวยอํานาจแหงวิปสสนาและมรรคแลว
บรรลุความบริสุทธิ์จงทําฌานนั้นใหคลองแคลวถึงความชํานาญดวยอาการ ๕
อยางแลว กําหนดนามรูปเริ่มตั้งวิปสสนา.
อยางไร เพราะภิกษุนั้นออกจากสมาบัติแลว ยอมเห็นวา กรชกายและ
จิตเปนเหตุเกิดลมอัสสาสปสสาสะ. เหมือนอยางวา ลมยอมสัญจรเพราะอาศัย
เครื่องสูบของชางทองและความพยายาม เกิดแตการสูบเครื่องของบุรุษฉันใด
ลมอัสสาสปสสาสะยอมสัญจรเพราะอาศัยกาย และจิตฉันนั้นเหมือนกัน แตนั้น
ยอมกําหนดกายวา เปนรูปในเพราะอัสสาสปสสาสะ และกําหนดจิตวาเปน
อรูปในเพราะธรรมอันสัมปยุตดวยจิตนั้น.
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ครั้นภิกษุกําหนดนามรูปอยางนี้ แลวแสวงหาปจจัยแหงนามรูปนั้น
เมื่อแสวงหา ครั้นเห็นปจจัยนั้นแลว ปรารภถึงความเปนไปแหงนามรูปในกาล
แม ๓ แลวจึงขามความสงสัยได ขามความสงสัยไดแลว จึงยกขึ้นสูพระไตรลักษณวา อนิจฺจ ทุกข อนตฺตา ดวยสามารถแหงการพิจารณาเปนกลาปะ
(กอง) เมื่อสวนเบื้องตนแหงอุทยัพพยานุปสสนาเกิด จึงละวิปสสนูปกิเลส ๑๐
มีโอภาสเปนตน แลวกําหนดอุทยัพพยานุปสสนาญาณอันพนจากอุปกิเลสวา
มรรค ละความเกิด ถึงภังคานุปสสนา (พิจารณาเห็นความดับ) เมื่อสังขาร
ทั้งปวงปรากฏโดยความเปนภัย ดวยภังคานุปสสนาเปนลําดับ จึงเบื่อหนาย
พนบรรลุอริยมรรค ๔ ตามลําดับ ตัง้ อยูในอรหัตผลถึงที่สุดแหงปจจเวกขณาญาณ ๑๙ เปนทักษิไณยบุคคลผูเลิศของโลกพรอมทั้งเทวโลก. ดวยเหตุ
ประมาณเทานี้ การเจริญอานาปานสติสมาธิ ตั้งตนแตการนับลมอัสสาสะ
ปสสาสะนั้น มีวิปสสนาเปนที่สุด เปนอันครบบริบูรณ. นี้เปนการพรรณนา
ปฐมจตุกะโดยอาการทั้งปวง ดังนี้แล.
อนึ่ง ในจตุกะ ๓ นอกนี้ เพราะไมมีนัยแหงกรรมฐานภาวนาไว
ตางหาก ฉะนั้น พึงทราบความอยางนี้แหงจตุกะเหลานั้นโดยนัยแหงการ
พรรณนาอนุบทนั่นเเล.
บทวา ปติปฏิสเวที รูแจงปติ คือ ยอมศึกษาวาเราทําปติใหรูแจง
ทําใหปรากฏ หายใจเขา หายใจออก. ในบทนั้นเปนอันรูแจงปติโดยอาการ
๒ คือ โดยอารมณ และโดยความไมหลง.
รูแจงปติโดยอารมณเปนอยางไร. ภิกษุยอ มเขาฌาน ๒ อยาง
พรอมดวยปติ ภิกษุนั้นชื่อวารูแจงปติโดยอารมณ ดวยการไดฌานในขณะ
สมาบัติ เพราะรูแจงอารมณแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 192

รูแจงโดยความไมหลงเปนอยางไร. ภิกษุเขาฌาน ๒ อยาง ครั้น
ออกแทยอมพิจารณาปติอันสัมปยุตดวยฌานโดยความเปนของสิ้นไปโดยความ
เปนของเสื่อมไป เปนอันภิกษุนั้นรูแจงปติโดยความไมหลง ดวยการแทงตลอด
ลักษณะในขณะแหงวิปสสนา. โดยนัยนี้แลพึงทราบแมบทที่เหลือโดยอรรถ.
แตในบทนี้มีเนื้อความสักวาตางกันนี้ พึงทราบวา เปนอันภิกษุรูแจงสุขดวย
สามารถแหงฌาน ๓ รูแจงจิตสังขารดวยสามารถแหงฌานแม ๔.
บทวา จิตฺตสงฺขาโร จิตสังขาร คือ เวทนาขันธและสัญญาขันธ.
บทวา ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขร ระงับจิตสังขาร ความวา ระงับจิต
สังขารหยาบ ๆ คือ ดับ. พึงทราบจิตสังขารนั้นโดยพิสดารตามนัยดังกลาว
แลวในกายสังขาร.
อีกอยางหนึ่ง ในบทวา ปติ นีท้ านกลาวเวทนาโดยหัวขอแหงปติ.
ในบทวา สุข ทานกลาวเวทนาโดยสรุป. ในบทแหง จิตสังขาร ทั้งสอง
เวทนาสัมปยุตดวยสัญญาเพราะบาลีวา สัญญาและเวทนาเปนเจตสิก ธรรม
เหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตสังขารดวย เหตุนั้นพึงทราบวาทานกลาวจตุกะ
นี้โดยนัยแหงเวทนานุปสสนาอยางนี้. แมในจตุกะที่ ๓ ก็พึงทราบความเปนผู
รูแจงจิตดวยอํานาจแหงฌาน ๔.
บทวา อภิปฺปโมทย จิตฺต ทําจิตใหบันเทิง คือ ภิกษุยอมศึกษา
วาเรายังจิตใหบันเทิง ใหปราโมทย ใหราเริง ใหรื่นเริง จักหายใจเขา
จักหายใจออก. ในบทนัน้ ภิกษุเปนผูบันเทิงดวยอาการ ๒ อยาง คือ ดวย
สามารถแหงสมาธิ และดวยสามารถแหงวิปสสนา.
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ดวยสามารถแหงสมาธิเปนอยางไร. ภิกษุเขาถึงฌานสองอยางพรอม
ดวยปติ ครั้นออกแลวยอมพิจารณาปติสัมปยุตดวยฌานโดยความสิ้นไปโดยความ
เสื่อมไป. ภิกษุทําปติสัมปยุตดวยฌานในขณะแหงวิปสสนาอยางนี้ ใหเปน
อารมณ ยังจิตใหชื่นชมบันเทิง ปฏิบตั ิอยางนี้ทานกลาววา ภิกษุยอมศึกษาวา
เราจักยังจิตใหบันเทิง หายใจเขา หายใจออก.
บทวา สมาทห จิตต ตั้งจิตไว คือ ตั้งดํารงจิตไวเสมอในอารมณ
ดวยอํานาจแหงปฐมฌานเปนตน หรือเขาฌานเหลานั้น ครัน้ ออกแลว จิต
สัมปยุตดวยฌานยอมเกิดขึ้นโดยความสิ้นไป โดยความเสื่อมไป ดวยการ
แทงตลอดลักษณะในขณะแหงวิปสสนา เพราะจิตมีอารมณเดียวชั่วขณะ เมื่อจิต
มีอารมณเดียวชั่วขณะเกิดขึ้นแลวอยางนี้ ภิกษุตั้งดํารงจิตไวเสมอในอารมณ
แมดวยอํานาจทานก็กลาววา ภิกษุยอ มศึกษาวา เราจักตั้งจิตไวหายใจเขา
หายใจออก.
บทวา วิโมจย จิตฺต เปลื้องจิต คือ เปลื้องปลอยจิตจากนิวรณ
ทั้งหลายดวยปฐมฌาน เปลื้องปลอยจิตจากวิตกวิจารดวยทุติฌาน จากปติ
ดวยตติยฌาน จากสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน หรือเขาฌานทั้งหลายเหลานั้น
ครั้นออกแลวยอมพิจารณาจิตสัมปยุตดวยฌานโดยความสิ้นไป โดยความเสื่อม
ไป ภิกษุนั้นเปลื้องปลอยจิตจากนิจจสัญญา ดวยอนิจจานุปสสนาในขณะแหง
วิปสสนา เปลื้องปลอยจิตจากสุขสัญญาดวยทุกขานุปสสนา จากอัตตสัญญา
ดวยอนัตตานุปสสนา จากความเพลิดเพลิน ดวยนิพพิทานุปสสนา จากราคะ
ดวยวิราคานุปสสนา จากสมุทัยดวยนิโรธานุปสสนา จากความถือมั่น ดวย
ปฏินิสสัคคานุปสสนา ยอมหายใจเขา และยอมหายใจออก.
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ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา วิโมจย จิตฺต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ภิกษุยอมศึกษาวา เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา
หายใจออก. พึงทราบวาจตุกะนี้ทานกลาวดวยอํานาจแหงจิตตานุปสสนา.
พึงทราบวินิจฉัยในจตุกะที่ ๔ ดังตอไปนี้. พึงทราบ อนิจฺจ ใน
บทวา อนิจฺจานุปสฺสี พิจารณาเห็นความไมเที่ยงนี้กอน. พึงทราบอนิจจตา
พึงทราบอนิจจานุปสสนา พึงทราบอนิจจานุปสสี.
ในบทเหลานั้น บทวา อนิจฺจ ความไมเที่ยง ไดแก ขันธ ๕.
เพราะเหตุไร. เพราะเบญจขันธมีเกิด เสื่อมและเปนอยางอื่น.
บทวา อนิจฺจตา ความเปนของไมเที่ยง คือ ความที่เบญจขันธ
เหลานั้นเกิดเสื่อมและเปนอยางอื่น หรือเปนแลวไมเปน ความวา การไม
ตั้งอยูโดยอาการนั้นของสัตวทั้งหลายที่เกิดแลวแตกไปโดยการทําลายแหงขณะ.
บทวา อนิจฺจานุปสฺสนา พิจารณาเห็นความไมเที่ยง คือ พิจารณา
เห็นวาไมเที่ยง ในรูปเปนตนดวยสามารถแหงความไมเที่ยงนั้น.
บทวา อนิจฺจานุปสฺสี พิจารณาเห็นความไมเที่ยง คือ ประกอบ
ดวยอนุปสสนานั้น เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ภิกษุเปนอยางนั้นหายใจเขา
และหายใจออก ยอมศึกษาในที่นี้วา เราจักพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจเขา
และหายใจออก ดังนี้.
ในบทวา วิราคานุปสฺสี พิจารณาเห็นความคลายกําหนัดนี้ ความ
คลายกําหนัด มี ๒ อยาง คือ ความคลายกําหนัดเพราะสิ้นไป และความคลาย
กําหนัดเพราะลวงสวน. ใน ๒ บทนัน้ บทวา ขยวิราโค ความคลายกําหนัด
เพราะสิ้นไป ไดแก ความทําลายขณะแหงสังขารทั้งหลาย. บทวา อจฺจนฺตวิราโค ความคลายกําหนัดเพราะลวงสวนไดแก นิพพาน.
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บทวา วิราคานุปสฺสนา พิจารณาเห็นความคลายกําหนัด ไดแก
วิปสสนาและมรรคอันเปนไปแลว ดวยสามารถแหงการเห็นทั้งสองอยางนั้น.
พึงทราบวา ภิกษุเปนผูประกอบดวยอนุปสสนาแมสองอยางหายใจเขา และ
หายใจออก ยอมศึกษาวาเราจักพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจเขาหายใจออก
ดังนี้. แมในบทวา นิโรธานุปสฺสี ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน.
ความสละคืนในบทวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี พิจารณาเห็นความ
สละคืนนี้ มี ๒ อยาง คือ สละคืนเพราะบริจาค และสละคืนเพราะการแลนไป.
ความพิจารณาเห็นความสละคืนชื่อวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา. บทนี้เปน
ชื่อของวิปสสนามรรค เพราะวิปสสนายอมสละกิเลสทั้งหลายพรอมดวยขันธาภิสังขารดวยสามารถแหงตทังคะ ยอมแลนไปเพราะเห็นโทษแหงสังขตธรรม
และเพราะนอมไปในนิพพานอันตรงกันขามกับโทษแหงสังขตธรรมนั้น เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา สละคืนเพราะบริจาค และสละคืนเพราะแลนไป.
มรรคยอมสละกิเลสทั้งหลายพรอมขันธาภิสังขาร ดวยอํานาจแหงการ
ตัดขาด ยอมแลนไปในนิพพานดวยการทําใหเปนอารมณ เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา สละคืนเพราะบริจาค สละคืนเพราะแลนไป. แมทั้งสองบท
นั้น ทานก็กลาววาเปน อนุปสสนา เพราะความเห็นญาณกอน ๆ พึงทราบวา
ภิกษุเปนผูประกอบดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา (พิจารณาเห็นความสละคืน)
แมสองอยางนั้น หายใจเขาและหายใจออกยอมศึกษาวา เราจักเปนผูพิจารณา
เห็นความสละคืนหายใจเขา หายใจออก.
อนึ่ง พึงทราบวา ในบทวา อนิจฺจานุปสฺสี นี้ ทานกลาวดวย
อํานาจแหงวิปสสนาออน. บทวา วิราคานุปสฺสี ทานกลาวดวยสามารถแหง
วิปสสนาอันสามารถคลายความกําหนัด ในสังขารทั้งหลายได เพราะมีกําลังมาก
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กวานั้น. บทวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ทานกลาวดวยอํานาจแหงวิปสสนา
อันกลาแข็ง ใกลมรรคเขาไปแลว.
แมมรรคก็มิไดทําลายไปในวิปสสนาที่ได ทานกลาวจตุกะนี้ดวย
อํานาจแหงวิปสสนาบริสุทธิ์ แต ๓ อยางขางตน ทานกลาวดวยอํานาจแหง
สมถะและวิปสสนา.
จบอรรถกถาอาปานสติมาติกกา
บัดนี้ เพื่อแสดงจําแนกมาติกาตามที่วางไวโดยลําดับ จึงเริ่มบทมีอาทิวา อิธาติ อิมิสฺสา ทิฏิยา. บทวา อิธ คือในทิฏฐินี้. ในบทเหลานั้น
ทานกลาวถึงคําสอนของพระสัพพัญูพุทธเจาเทานั้น อันไดแกไตรสิกขาดวยบท
๑๐ บทมีอาทิวา อิมิสฺสา ทิฏิยา ในทิฏฐินี้ เพราะคําสอนนั้นทานกลาววา
ทิฏฐิ เพราะพระพุทธเจาผูมีพระภาคทรงเห็นแลว ทานกลาววา ขันติ
ดวยสามารถความอดทน กลาววา รุจิ ดวยสามารถความชอบใจ กลาววา
เขต ดวยสามารถการถือเอา กลาววา ธรรม ดวยอรรถวาเปนสภาวธรรม
กลาววา วินัย ดวยอรรถวาควรศึกษา กลาววา ธรรมวินัย แมดวยอรรถ
ทั้งสองนั้น กลาววา ปาพจน ดวยสามารถธรรมที่ตรัส กลาววา
พรหมจรรย ดวยอรรถวาเปนความประพฤติอันประเสริฐ กลาววา สัตถุศาสน ดวยสามารถใหคําสั่งสอน.
เพราะฉะนั้น ในบทวา อิมสิ ฺสา ทิฏิยา เปนตนพึงทราบ
ความวา ในความเห็นของพระพุทธเจานี้ ในความอดทนของพระพุทธเจานี้
ในความชอบใจของพระพุทธเจานี้ ในเขตของพระพุทธเจานี้ ในธรรมของ
พระพุทธเจานี้ ในวินัยของพระพุทธเจานี้ ในธรรมและวินัยของพระพุทธเจานี้
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ในปาพจนของพระพุทธเจานี้ ในพรหมจรรยของพระพุทธเจานี้ ในสัตถุศาสน
ของพระพุทธเจานี้.
อีกอยางหนึ่ง ปาพจนทั้งสิ้น อันไดแก ไตรสิกขานี้ ชื่อวา ทิฏฐิ
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นแลว เพราะเปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ และ
เพราะมีสัมมาทิฏฐิเปนธรรมถึงกอน ชือ่ วา ขันติ ดวยสามารถความอดทนของ
พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา รุจิ ดวยสามารถความพอใจ ชื่อวา อาทาย
ดวยสามารถการถือเอา ชื่อวา ธรรม เพราะทรงไวซึ่งผูปฏิบัติของตนมิให
ตกไปในอบาย ชื่อวา วินัย เพราะขจัดฝายเศราหมองออกไป ธรรมและ
วินัยนั้นชื่อวาธรรมวินัย หรือชื่อวาธรรมวินัย เพราะขจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย
ดวยกุศลธรรม ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนโคตมี
ทานพึงรูธรรมเหลาใด ธรรมเหลานี้ยอมเปนไปเพื่อคลายความกําหนัด ไม
เปนไปเพื่อมีความกําหนัด ฯลฯ ดูกอ นโคตมี ทานพึงทรงไวโดยสวนเดียว
นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุศาสน หรือชือ่ วา ธรรมวินัย เพราะ
เปนขอบังคับโดยธรรม มิใชขอบังคับโดยอาชญาเปนตน. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ชนบางพวกฝกดวยอาชญา ดวยขอ และดวย
หวาย พระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาธรรมใหญ ไมใช
อาชญา ไมใชศัสตรา ฝกผูประเสริฐ.
อนึ่ง ชือ่ วาธรรมวินัยเพราะแนะนําโดยธรรม วาอะไรเปนความริษยา
ของผูรู หรือปฏิบัติโดยธรรม. จริงอยูว ินัยนั้นเพื่อธรรมไมมีโทษ มิใชเพื่อ
อานิสงสแหงโภคสมบัติในภพ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้มิใชอยูเพื่อหลอกลวงคน. แมพระปุณณเถระ
ก็กลาววา ดูกอนอาวุโส การประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพื่อ
อนุปาทาปรินิพพาน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วินัย เพราะนําไปใหบริสุทธิ์ การ
นําไปโดยธรรม ชื่อวาธรรมวินัย. วินยั นั้นยอมนําไปจากธรรมคือสงสาร หรือ
จากธรรมมีความโศกเปนตน สูนิพพานอันบริสุทธิ์ หรือการนําไปสูธรรม
มิใชนําไปสูพวกเจาลัทธิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาธรรมวินัย. จริงอยู พระผูมี
พระภาคเจาเปนผูทรงธรรม วินัยนั้นของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนั่นแล.
อีกอยางหนึ่ง เพราะธรรมทั้งหลายนั้นแล ควรรูย ิ่ง ควรกําหนดรู ควรละ
ควรเจริญ และควรทําใหแจง ฉะนั้น วินัยนั้นเปนการนําไปในธรรมทั้งหลาย
มิใชนําไปในสัตว และในสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาธรรมวินัย.
คาเปนประธานเพราะคําของคนอื่นโดยพรอมดวยอรรถและพรอมดวย
พยัญชนะ ชือ่ วาคาเปนประธาน คําเปนประธานนั้นแล ชื่อวา ปาพจน. ชื่อวา
พรหมจรรย เพราะมีความประพฤติประเสริฐดวยจริยาทั้งปวง. ชื่อวาสัตถุศาสน
เพราะเปนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย หรือคําสอนอันเปนของพระศาสดา ชือ่ วา สัตถุศาสน. เพราะ
พระธรรมวินัยนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนศาสดาในพระบาลีวา
ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยใดอันเราแสดงแลว บัญญัติแลว ธรรมและวินัย
นั้นจักเปนศาสดาของพวกเธอโดยลวงเราไป. พึงทราบความแหงบททั้งหลาย
เหลานั้น ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง เพราะภิกษุผูยังอานาปานสติสมาธิใหเกิด
โดยอาการทั้งปวงมีอยูในศาสนานี้เทานั้น มิไดมีในศาสนาอื่น ฉะนั้น ในบทนั้น ๆ
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ทานจึงกําหนดความแนนอนลงไปวา อิมสฺส แหงศาสนานี้ และ อิมสฺมึ
ในศาสนานี้. นี้เปนอรรถแหงการชี้แจงของมาติกาวา อิธ.
อนึ่ง ทานไมกลาวอรรถแหงคําของ ภิกขฺ ุ ศัพทดวยคํามีอาทิวา
ปุถุชฺชนกลฺยาณโก ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน แลวแสดงถึงภิกษุที่ประสงค
เอาในที่นี้เทานั้น. ในบทนั้นชื่อวาปุถุชน เพราะเปนผูยังตัดกิเลสไมได และ
ชื่อวากัลยาณชน เพราะเปนผูประกอบดวยขอปฏิบัติมีศีลเปนตน เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา กัลยาณปุถุชน กัลยาณปุถุชนนั่นแล ชื่อวา ปุถุชฺชนกลฺยาณโก.
ชื่อวา เสกฺโข เพราะยังศึกษาอธิศีลเปนตน ไดแก พระโสดาบัน
พระสกทาคามี หรือพระอนาคามี.
ชื่อวา อกุปฺปธมฺโม เพราะมีธรรมคืออรหัตผล ไมกําเริบคือไม
อาจใหหวั่นไหวได. จริงอยู แมผูมีธรรมไมกําเริบนั้นก็ยังเจริญสมาธินี้.
พึงทราบวินิจฉัยในอรัญญนิเทศดังตอไปนี้. โดยปริยายแหงวินัย คําวา
ปา มาในบทมีอาทิวา ปาที่เหลือนอกจากบานและอุปจารแหงบาน. โดยปริยาย
แหงพระสูตร หมายถึงภิกษุผูอยูปา มาแลวในบทมีอาทิวา เสนาสนะทายสุด
ชั่ว ๕๐๐ ธนู ชื่อวา ปา. พระวินัยและพระสูตรแมทั้งสองเปนปริยายเทศนา
(เทศนาแบบบรรยาย) เพื่อแสดงปาโดยปริยายเเหงอภิธรรมวา พระอภิธรรมเปน
นิปริยายเทศนา (เทศนาไมออมคอม) จึงกลาววา ปาคือออกนอกเสาเขื่อนไป.
ปาฐะวา นิกฺขมิตฺวา พหิ อินฺทขีล ทานกลาววา เลยเสาเขื่อนออกไป.
อนึ่ง ในบทวา อินฺทขีโล นี้ คือ ธรณีประตูบานหรือนคร.
พึงทราบวินิจฉัยในรุกขมูลนิเทศดังตอไปนี้. เพราะโคนไมปรากฏแลว.
ทานจึงไมกลาวถึงโคนไมนั้น กลาวคํามีอาทิวา ยตฺถ ดังนี้.
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บทวา ยตฺถ คือที่โคนไมใด. ชือ่ วา อาสนะ เพราะเปนที่นั่ง. บทวา
ปฺตฺต คือตั้งไวแลว. บทวา มฺโจ วา เปนอาทิ เปนคํากลาวถึงประเภท
ของอาสนะ. จริงอยู แมเตียงทานก็กลาวไวในอาสนะทั้งหลาย ในบทนี้เพราะ
เปนโอกาสนั่งก็ได. อนึ่ง เตียงนั้นเปนอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาเตียงพิเศษ
คือมสารกะ (เตียงมีแมแครสอดเขาไปในขา) พุนทิกาพัทธ (เตียงติดกันเปน
แผง) กุฬรี ปาทกะ (เตียงมีเทาดังตีนปู) อาหัจจปาท (เตียงมีขาจดแมแคร).
บรรดาตั่งเหลานั้น ตั่งอยางใดอยางหนึ่งเหมือนกัน.
บทวา ภิสิ ฟูก ไดแกฟูกอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาฟูกทําดวยขนแกะ
ฟูกทําดวยผา ฟูกทําดวยเปลือกไม ฟูกทําดวยหญา ฟูกทาดวยใบไม. บทวา
ตฏฏิกา เสื่อ คือเสื่อทอดวยใบตาลเปนตน. บทวา จมฺมขณฺโฑ ทอนหนัง
คือทอนหนังอยางใดอยางหนึ่งอันสมควรเปนที่นั่ง. เครื่องลาดทําดวยหญา
เปนตน คือ เอาหญาเปนตนสุมกันเขา. บทวา ตตฺถ คือ ที่โคนไมนั้น.
ดวยบทมีอาทิวา จงฺกมติ วา เดินทานกลาวถึงความที่โคนไมใชเปนที่ยัง
อิริยาบถ ๔ ใหเปนไปได. ดวยบททั้งปวงมี บทวา ยตฺถ เปนอาทิ ทาน
กลาวถึงความที่โคนไมมีรมเงาหนาทึบ และเพราะเปนที่สงัดจากผูคน. บทวา
เกนจิ ดวยหมูชนใด ๆ. ทานแยกหมูชนนั้นใหพิสดารออกไปจึงกลาววา
คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม.
บทวา อนากิณฺณ ไมเกลือ่ นกลน คือไมมั่วสุม ไมคับแคบ. เสนาสนะใด
เปนที่รกชัฎดวยภูเขา รกชัฏดวยปา รกชัฏดวยแมน้ํา คาวุตหนึ่งบาง กึ่งโยชน
บางโดยรอบ ใคร ๆ ไมอาจเขาไป โดยมิใชเวลาอันควรได เสนาสนะนี้
ชื่อวาไมเกลื่อนกลนแมในที่ใกล. สวนเสนาสนะใดอยูกึ่งโยชนหรือโยชนหนึ่ง
เสนาสนะนี้ ชื่อวาไมเกลื่อนกลนเพราะอยูไกล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 201

บทวา วิหาโร วิหาร ไดแกที่อยูอ ันเหลือพนจากโรงมีหลังคาครั้งหนึ่ง
เปนตน.
บทวา อฑฺฉโยโค โรงมีหลังคาครึ่งหนึ่ง ไดแกเรือนปกครุฑ.
บทวา ปาสาโท ปราสาท ไดแก ปราสาทยาวมีชอฟาสอง.
บทวา หมฺมิย เรือนโลน ไดแก ปราสาทมีเรือนยอดตั้งอยู ณ พื้น
อากาศเบื้องบน.
บทวา คุหา ถ้ํา ทานกลาวไวในอรรถกถาขันธกะอยางนี้ คือ ถ้ําอิฐ
ถ้ําหิน ถ้ําไม ถ้ําดิน. สวนในอรรถกถาวิภังค ทานกลาวถึงเสนาสนะที่ทํา
แสดงทางบริหารโดยรอบ และที่พักกลางคืนและกลางวันไวในภายในวาวิหาร.
บทวา คุหา ไดแก ถ้ําพื้นดิน ควรไดพักอาศัยตลอดคืนและวัน.
ทานกลาวบททั้งสองนี้ใหตางกัน คือ ถ้ําภูเขาหรือถ้ําพื้นดิน ทานทําใหเปน
วัตตมานาวิภัตติวา นิสีทติ ยอมนั่งดวยอํานาจแหงลักษณะทั่วไปแกกาลทั้งปวง
แหงมาติกา แตทานทําเปนรูปสําเร็จวา นิสินฺโน นั่งแลว เพือ่ แสดงการ
เริ่มและการสุดทายของการนั่ง เพราะมีการเริ่มภาวนาของภิกษุผูนั่ง ณ ที่นี้.
อนึ่ง เพราะเมื่อภิกษุนั่งตั้งกายตรง กายยอมตรง ฉะนั้นทานไมเอื้อ
ในพยัญชนะ เมื่อจะแสดงถึงความประสงคอยางเดียว จึงกลาวคํามีอาทิวา
อุชุโก ตรง.
ในบทเหลานั้น บทวา ิโต สุปณิหิโต กายเปนกายอันภิกษุนั้นตั้ง
ไวตรง ความวา เปนกายตั้งไวตรง เพราะตั้งตรงอยูแลว มิใชตั้งไวตรงดวย
ตนเอง. บทวา ปริคฺคหฏโ คือมีความกําหนดถือเอาเปนอรรถ. กําหนด
ถือเอาอะไร. ถือการนําออก. นําอะไรออก. นําอานาปาสติสมาธิตลอดถึง
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อรหัตมรรคออก ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา นิยยฺ านฏโ มีความนําออก
เปนอรรถ. ทานกลาวมีการนาออกเปนอรรถ จากสงสารดวยสามารถแหงอรรถ
อันเจริญของมุขศัพท.
บทวา อุปฏานตโถ มีความเขาไปตั้งไวเปนอรรถ คือ มีสภาวธรรม
เปนอรรถ. ดวยบทเหลานี้ทั้งหมดเปนอันทานอธิบายวา ตั้งสติมีความนําออก
กําหนดถือเอา. แตอาจารยบางพวกพรรณนาวา บทวา ปริคฺคหฏโ คือ
มีความกําหนดถือเอาเปนอรรถดวยสติ. บทวา นิยฺยานฏโ คือมีทวารเขา
ออกของลมอัสสาสปสสาสะ. ทานอธิบายวา ตั้งสติมีความนําลมอัสสาสะ
ปสสาสะที่กําหนดถือเอาออก.
บทวา พตฺตึสาย อาการหิ ดวยอาการ ๓๒ ทานกลาวดวยสามารถ
การถือเอาโดยไมมีสวนเหลื่อ ของภิกษุทั้งหลายผูไดรับตามลําดับ ในสิง่ ที่ไม
แนนอนนั้น ๆ. บทวา ทีฆ อสฺสาสวเสน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว
คือ ดวยสามารถลมอัสสาสะที่กลาวแลววา ยาว ในมาติกา. ในบทที่เหลือ
ก็อยางนี้. บทวา เอกคฺคต คือความที่จิตมีอารมณเดียว. บทวา อวิกฺเขปน
ไมฟุงซาน คือความที่จิตมีอารมณเดียวทานกลาววา ไมฟุงซาน เพราะจิตไม
ฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ. บทวา ปชานโต รูอ ยู คือรู รูช ัดดวยความ
ไมหลง หรือรูดวยทําใหเปนอารมณวา เราไดความไมฟุงซานแลว. บทวา
ตาย สติยา คือดวยสติที่เขาไปตั้งไวแลว. บทวา เตน าเณน คือดวย
ญาณรูความไมฟุงซานนั้น. ในบทวา สโตการี โหติ เปนผูทําสตินี้ เพราะ
สติสัมปยุตดวยญาณนั่นแล ทานประสงคเอาสติ. ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา ภิกษุประกอบสติและปญญาอยางยิ่ง ชื่อวาเปนผูมีสติ. ฉะนั้นแม
ญาณทานก็ถือเอาดวยคําวา สโต มีสติ.
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บทวา อทฺธานสงฺขาเต คือในกาลที่นับยาว. ทางยาวทานก็เรียกวา
อทฺธาโน. แมกาลนี้ทานก็กลาววา อทฺธาโน เพราะยาวดุจทางยาว แมกลาว
ลมอัสสาสะ และลมปสสาสะตางหากกันวา อสฺสสติ หายใจเขาบาง และ
ปสฺสติ หายใจออกบาง เพื่อแสดงความเปนไปตามลําดับแหงภาวนา ทาน
จึงกลาวยออีกวา อสฺสสติ บาง ปสฺสสติ บาง. บทวา ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ
ฉันทะยอมเกิด คือ ฉันทะยอมเกิดเพื่อความยิ่ง ๆ ในรูปแหงความเจริญยิ่งของ
ภาวนา. บทวา สุขุมตร ละเอียดกวา ทานกลาวเพราะมีความสงบ. บทวา
ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ ความปราโมทยยอมเกิด คือปติยอมเกิด เพราะความ
บริบูรณแหงภาวนา.
บทวา อสฺสาสปสฺสาสาป จิตฺต วิวฏฏติ จิตยอมหลีกออกจาก
ลมอัสสาสปสสาสะ คือ เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิด เพราะอาศัยลมอัสสาสปสสาสะ
จิตยอมกลับจากลมอัสสาสปสสาสะปกติ. บทวา อุเปกฺขา สณฺาติ อุเบกขา
ยอมตั้งอยู คือในปฏิภาคนิมิตนั้น มัชฌัตตุเบกขาอันเปนอุปจาระและอัปปนา
ยอมตั้งอยู เพราะไมมีความขนขวายในการตั้งไวซึ่งการบรรลุสมาธิ.
บทวา นวหากาเรหิ ดวยอาการ ๙ อยาง ไดแก อาการ ๙ อยาง
คือ อาการ ๓ ทานกลาววา อสฺสสติ บาง ปสฺสสติ บาง กอนแตฉันทะเกิด
ตั้งแตเริ่มภาวนา อาการ ๓ กอนความปราโมทยเกิดตั้งแตฉันทะเกิด อาการ
๓ ตั้งแตความปราโมทยเกิด. บทวา กาโย กาย ชื่อวา กาย เพราะประชุม
ลมอัสสาสะและปสสาสะที่เปนของละเอียด ๆ ขึ้นไป. แมนิมติ ที่เกิดเพราะอาศัย
ลมอัสสาสะปกติปสสาสะปกติ ก็ยอมไดชื่อวา ลมอัสสาสะ ปสสาสะ.
บทวา อุปฏาน สติ สติปรากฏ ชื่อวา สติปรากฏ เพราะสติ
กําหนดอารมณนั้นตั้งอยู. บทวา อนุปสฺสนาาณ สติเปนอนุปสสนาญาณ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 204

ความวา กายานุปสสนาเปนนิมิตดวยสามารถสมถะอนุปสสนา คือ นามกาย
รูปกาย เปนญาณดวยสามารถวิปสสนา.
บทวา กาโยอุปฏาน กายปรากฏ คือ ชื่อวา ปรากฏ เพราะกายมี
สติเขาไปตั้งอยู. บทวา โน สติ ไมใชสติ ความวา กายนัน้ ไมใชสติ.
บทวา ตาย สติยา คือ สติที่กลาวแลวในบัดนี้. บทวา เตน าเณน
ดวยญาณนั้น คือ ดวยญาณที่กลาวในบัดนี้เหมือนกัน. บทวา ต กาย อนุปสฺสติ พิจารณาเห็นกายนั้น คือ ไปตามกายตามที่กลาวดวยอํานาจแหงสมถะและ
วิปสสนา แลวเห็นดวยญาณสัมปยุตดวยฌาน หรือดวยวิปสสนาญาน. แมใน
ความไมมีบทมี กาย เปนตน ในมาติกา ก็ควรกลาวในบัดนี้เพราะจตุกะนี้
ทานกลาวดวยสามารถกายานุปสสนา ทานชี้แจงบทแหง กาย หมายถึงคําวา
กาเย กายานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา สติปฏ ฐานภาวนา คือ การ
พิจารณาเห็นภายในกาย.
บทวา กาเย กายานุปสฺสนา คือ การพิจารณาเห็นกายนั้น ๆ ใน
กายหลายอยาง. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา การพิจารณาเห็นกายในกาย
มิใชพิจารณาเห็นธรรมอื่น มิใชพิจารณาเห็นความเที่ยงความเปนทุกขความงาม
ในกายอันเปนความไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตาและไมงาม โดยที่แทการ
พิจารณาเห็นกายเทานั้น โดยความไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตาและไมงาม. อีก
อยางหนึ่ง ทานอธิบายวา การพิจารณาเห็นกายสักแตวากาย เพราะไมเห็น
ใคร ๆ ที่ควรถือในกายวา เรา ของเรา หญิง หรือชาย.
แมใน ๓ บท มีอาทิวา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา ขางตนก็มี
นัยนี้เหมือนกัน. สตินั่นแลปรากฏชื่อวา สติปฏฐาน สติปฏฐานสัมปยุตดวย
กายานุปสสนา ชื่อวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน การเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานนั้น ชื่อวา กายานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา.
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บทวา ต กาย ทานกลาวทําดุจวาแสดงแลวเพราะกายนั้น ทาน
สงเคราะหดวย กาย ศัพท ในนามกาย รูปกาย แมยังมิไดแสดงไว เพราะ
อนิจจานุปสสนาเปนตน ยอมไดในนามกายและรูปกายนั่นเอง ไมไดในกาย
นิมิต อนุปส สนาและภาวนายอมไดเพราะทานกลาวไวแลว.
บทมีอาทิวา ทีฆ อสฺสาสปสฺสาสวเสน ดวยสามารถลมหายใจ
เขา ลมหายใจออกยาว ทานกลาวเพื่อแสดงถึงอานิสงสแหงอานาปานสติภาวนา
เพราะความที่สติไพบูลยและญาณไพบูลยเปนอานิสงสอานาปานสติภาวนานั้น.
บทวา จิตฺตสฺส เอกคฺคต อวิกฺเขป ปชานโต เมื่อรูความที่จิตมีอารมณ
เดียวไมฟุงซาน ทานกลาวหมายถึงความที่จิตมีอารมณเดียวในกาลเห็นแจงฌาน
ที่ไดแลว. บทวา วิทิตา เวทนา คือเวทนาซึ่งปรากฏดวยเห็นการเกิดขึ้น
จากความเปนสามัญ. บทวา วิทิตา อุปฏหนฺติ ปรากฏเขาไปตั้งอยู คือ
ปรากฏเขาไปตั้งอยูโดยความสิ้นไป โดยความเสื่อมไป โดยความสูญ. บทวา
วิทิตา อพฺภตฺถ คจฺฉนติ ปรากฏถึงความดับไป คือ ปรากฏถึงความพินาศ
ดวยเห็นความเสื่อมโดยความเปนสามัญ อธิบายวา ทําลาย. แมในสัญญาและ
วิตกก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อนึ่ง เมื่อทานกลาว เวทนา สัญญาและวิตก ๓ อยางเหลานี้ แมรูป
ธรรมที่เหลือก็เปนอันกลาวไวดวย. เพราะเหตุไรจึงกลาว ๓ อยางเทานั้น.
เพราะกําหนดถือเอาไดยาก สุขทุกขปรากฏในเวทนากอน แตอุเบกขา สุขุม
กําหนดถือเอาไดยาก ไมปรากฏดวยดี แมอุเบกขาก็ยังปรากฏแกภิกษุนนั้ .
สัญญาถือเอาตามสภาวะ. ไมปรากฏเพราะถือเอาเพียงอาการ. อนึ่ง สัญญานั้น
สัมปยุตดวยวิปสสนาญาณถือเอาลักษณะเปนสามัญตามสภาวะไมปรากฏอยางยิ่ง
แมสัญญาจะปรากฏแกภกิ ษุนั้น วิตกทําไวตางหากจากญาณ เพราะเปนญาณ
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ปฏิรูป จึงกําหนดถือเอายาก เพราะญาณปฏิรูปเปนวิตก. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนอาวุโสวิสาขะ ธรรมคือ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสงเคราะหเขาในปญญาขันธ.
แมวิตกนั้นก็ปรากฏแกภิกษุนั้น เพราะเหตุนั้น เมื่อกลาวถึงการกําหนด
ถือเอายากอยางนี้ รูปธรรมที่เหลือก็เปนอันกลาวแลวดวย. ในนิเทศแหงบทเหลา
นี้ ทานถามวา เวทนาปรากฏเกิดขึ้นอยางไร ไมแกบทนั้นแกเพียงปรากฏแหง
เวทนาที่เกิดขึ้น จึงเปนอันแกความที่เวทนาปรากฏ เพราะเหตุนี้ จึงกลาวคํา
มีอาทิวา กถ เวทนาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ ความเกิดแหงเวทนาปรากฏ
อยางไร. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทมีอาทิวา อวิชชฺ าสมุทยา อวิชฺชานิโรธา เพราะอวิชชาเกิด
เพราะอวิชชาดับ มีความดังไดกลาวแลวในหนหลังนั่นแล. แมสัญญาและวิตก
ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล. ในวิตักกวาระ ทานมิไดกลาววา เพราะผัสสะดับ
แลวกลาวในที่แหงผัสสะวา เพราะสัญญาเกิด เพราะสัญญาดับ. หากถามวา
ที่กลาวดังนั้นเพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะวิตกมีสัญญาเปนมูล เพราะทาน
กลาวไววา ความตางกันแหงสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา.
อนึ่ง ในบทมีอาทิวา อนิจฺจโต มนสิกโรโต เมื่อมนสิการโดยความ
ไมเที่ยง พึงประกอบธรรมนั้น ๆ ในวาระนั้น ๆ โดยนัยมีอาทิวา เวทน
อนิจฺจโต มนสิกโรโต เมื่อมนสิการเวทนาโดยความไมเที่ยง ก็เพราะ
เวทนาสัมปยุตดวยวิปสสนา จึงไมเปนอุปการะแกวิปสสนา เพราะไมสามารถ
ในการทํากิจแหงวิปสสนาได ฉะนั้นนั่นเอง เวทนาจึงไมมาในโพธิปกขิยธรรม
กิจแหงสัญญาสัมปยุตดวยวิปสสนา จึงไมคลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้น สัญญานั้น
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จึงเปนอุปการะสวนเดียวของวิปสสนา แตกิจแหงการเห็นแจงเวนวิตกยอม
ไมมี เพราะวิปสสนามีวิตกเปนสหายยอมทํากิจของตน. ดังที่ทานกลาวไววา
ปญญาตามธรรมดาของตนยอมไมสามารถจะตัดสินอารมณวา อนิจฺจ
ทุกฺข อนตฺตาได แตเมื่อวิตกกระทบแลว กระทบแลวใหอารมณ จึง
สามารถตัดสินได เหมือนเหรัญญิกวางกหาปณะไวที่มือ แมประสงคจะตรวจดู
ในสวนทั้งหมดก็ไมสามารถจะพลิกกลับดวยสายตาได แตครัน้ เอานิ้วมือพลิก
กับไปมาขางโนนขางนี้ ก็สามารถตรวจดูไดฉันใด ปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ตามธรรมดาของตนไมสามารถวินิจฉัยอารมณดวยอํานาจแหงความไมเที่ยง
เปนตนได แตสามารถวินิจฉัยอารมณอันวิตกมีการยกขึ้นเปนลักษณะ มีการ
กระทบและการจดจอเปนรสอันมาแลว ๆ ใหได ดุจกระทบและพลิกกลับไปมา
ฉะนั้น.
เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงเพียงลักษณะเพราะเวทนาและสัญญาทั้งหลาย
เปนอุปการะแกวิปสสนา ทานจึงชี้แจงดวยเอกวจนะในบทนั้น ๆ วา เวทนาย
สฺาย ดังนี้.
บทวา ทีฆ อสฺสาสปสฺสาสวเสน ดวยสามารถลมหายใจเขาลม
หายใจออกยาวเปนอาทิ ทานกลาวเพื่อแสดงความถึงพรอมแหงอานาปานสติภาวนา และผลแหงภาวนา.
ในบทเหลานั้น บทวา สโมธาเนติ ใหประชุมลง ความวา ตั้งไว
ซึ่งอารมณหรือยังอารมณใหดังไว ชือ่ วา บุคคลยอมตั้งอารมณ เพื่อความ
บริบูรณแหงภาวนา แมในความไมมีความตั้งมั่น และความขวนขวาย. บทวา
โคจร อารมณ คือ สังขารเปนอารมณในขณะแหงวิปสสนาและนิพพานเปน
อารมณในขณะแหงมรรคและขณะแหงผล. บทวา สมตฺถ คือความสงบเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 208

ประโยชน หรือชื่อวา สมตฺโถ เพราะประโยชนของความสงบ ซึ่งธรรมมี
ความสงบเปนประโยชนนั้น. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา มคฺค สโมธาเนติ ยังมรรคใหประชุมลง คือนิพพานนั่นเอง
เปนโคจรในขณะมรรคและผล. บทวา อย ปุคฺคโล บุคคลนี้คือพระโยคาวจร
ผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งอานาปานสติภาวนา. ในบทวา อิมสฺมึ อารมฺมเณ
ในอารมณนี้ คือในอารมณอันเปนสังขตะ กลาวคือ นามกาย รูปกาย ที่ทาน
สงเคราะห ดวยบทวา กาเย และในนิพพานเปนอารมณอันเปนมรรคโดยลําดับ
นั้น. ทานกลาวศัพทวา อารัมมณะ และ โคจร มีความอันเดียวกันดวย
บทวา ยนฺตสฺส เปนอาทิ. บทวา ตสฺส คือ แหงบุคคลนั้น. บทวา
ปชานาตีติ ปุคฺคโล ปชานนา ปฺา ทานอธิบายวา บุคคลยอมรูดวย
ปญญา. บทวา อารมฺมณสฺส อุปฏาน ความปรากฏซึ่งอารมณ คือ สติ
เปนความปรากฏแหงสังขารเปนอารมณในขณะแหงวิปสสนาและนิพพานเปน
อารมณในขณะแหงมรรคผล. ในบทที่ เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในกรรม(ทุติยาวิภัตติ)
เหมือนกลาววาบํารุงซึ่งพระราชา. บทวา อวิกฺเขโป ความไมฟุงซาน คือสมาธิ.
บทวา อธิฏาน ความตั้งมั่น คือมีสังขารตามที่กลาวแลวเปนอารมณและมี
นิพพานเปนอารมณ ชือ่ วา อธิฏาน เพราะอารมณมีจิตตั้งมั่. บทวา
โวทาน ความผองแผว คือ ญาณ ชื่อวา โวทาน เพราะอารมณเปน
เหตุใหผองแผวบริสุทธิ์.
สมาธิอันเปนฝายหดหู ชื่อวา สงบ เพราะเปนความสงบดวยการถึง
ความไมหดหู. ญาณอันเปนฝายฟุงซานชื่อวา สงบ เพราะเปนความสงบ
ดวยภาวะความไมฟุงซาน ดวยเหตุนั้นเปนอันกลาวถึงความที่สมถะและ
วิปสสนาเปนธรรมเทียมคูในขณะแหงวิปสสนามรรคและผล แตสติ ชือ่ วา
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สงบ เพราะมีอุปการะแกความสงบทั้งสองนั้น เพราะมีประโยชนทั้งหมด
อารมณชื่อวาสงบเพราะตั้งมั่นดวยสมถะ. บทวา อนวชฺชฏโ ธรรมอันไมมี
โทษเปนประโยชน คือ สภาวะแหงวิปสสนาไมมีโทษ. บทวา นิกฺกิเลสฏโ
ธรรมอันไมมีกิเลสเปนประโยชน คือ สภาวะแหงมรรคไมมีกิเลส. บทวา
โวทานฏโ ธรรมมีความผองแผวเปนประโยชน คือ สภาวะแหงผลบริสุทธิ์
บทวา ปรมฏโ ธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน คือ สภาวะแหงนิพพาน
เปนธรรมสูงสุดกวาธรรมทั้งปวง. บทวา ปฏิวิชฌ
ฺ ติ ยอมแทงตลอด คือ
แทงตลอดสภาวะนั้น ๆ โดยความไมหลง. ในบทนี้ทานกลาวถึงการแทงตลอด
โดยชอบดวยบทมีอาทิวา อารมฺณสฺส อุปฏาน ปรากฏซึ่งอารมณ. อนึ่ง
ในบทนี้นั่นแหละ เพราะทานกลาวถึงการเเทงตลอดธรรมอันมีความผองแผว
เปนประโยชน จึงเปนอันกลาวถึงธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอัน
ไมมีกิเลสเปนประโยชน และธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน มีลักษณะอยาง
เดียวกัน. ดังที่ทานกลาวไววา
ธรรมเครื่องนําไปมีลักษณะดังที่ทานกลาววา
เมื่อกลาวถึงธรรมอยางเดียวกัน เปนอันกลาวถึงธรรม
บางอยางทั้งหมดที่มีลักษณะอยางเดียวกัน.
อนึ่ง ในบทนี้วา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอันไมเศราหมองเปนประโยชน ชื่อวา เปนธรรมมีความสงบเปนประโยชน เพราะเปน
ประโยชนของความสงบกลาวคือความไมฟุงซาน. ธรรมอันผองแผวเปน
ประโยชน ชื่อวา เปนธรรมมีความสงบเปนประโยชน เพราะความสงบ
นั่นเเหละหมายถึงความผองแผวแหงมรรควิปสสนาเปนประโยชน. ชื่อวา เปน
ธรรมมีความสงบเปนประโยชน เพราะเปนประโยชนแหงความสงบกลาวคือความ
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ผองแผวแหงมรรค หมายถึงความผองแผวแหงผล. สวนธรรมอันประเสริฐเปน
ประโยชนเปนธรรมมีความสงบเปนประโยชน เพราะมีความสงบนั่นแลเปน
ประโยชน หรือเพราะเปนประโยชนแหงความสงบทั้งหมด เพราะประกอบ
ดวยนิพพานความสงบเเละธรรมอันมีความสงบเปนประโยชนมีประการดังกลาว
แลวนั้นทานทําใหเปนเอกเสสสมาสสรุปเปนเอกเทศ แลวจึงกลาววา สมตฺถฺจ
ปฏิวิชฺฌติ แทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน. ธรรม คือ อินทรีย
พละและโพชฌงคยอมไดแมในขณะแหงวิปสสนามรรคและผล.
มรรคและวิสุทธิ ๓ ยอมไดในขณะมรรคผลนั่นเอง. วิโมกขวิชชา
และความรูในความสิ้นไปยอมไดในขณะมรรคนั่นเอง. วิมุตติและความรูในการ
ไมเกิด ยอมไดในขณะผลนั่นเอง. ทําเหลือยอมไดแมในขณะแหงวิปสสนา.
พึงทราบวินิจฉัยในธรรมวารดังตอไปนี้ บทวา อิเม ธมฺเม อิมสฺมึ
อารมฺมเณ สโมธาเนติ ยังธรรมเหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ พึงทราบ
ธรรมที่เหลือตามความประกอบเวนนิพพาน. ทานกลาวบทนี้ดวยสามารถเปน
เยภุยนัย (เปนสวนมาก) อนึ่ง ในบทนี้ทานกลาวอรรถทียังไมไดกลาวไวแลว
ในหนหลัง. แมเมื่อทานแสดงธรรมเปนเครื่องนําออกดวยจตุกะหนึ่ง ๆ ก็เปน
อันแสดงถึงธรรมเปนเครื่องนําออกโดยสวนหนึ่งๆ เพราะความที่สวนแมหนึ่งๆ
มีการหยั่งลงไปในที่สุดแหงจตุกะเปนอุปนิสัยแหงธรรมเปนเครื่องนําออก
เพราะเวนสวนหนึ่ง ๆ เสียไมเปนการนําออก.
จบอรรถกถาแสดงลมหายใจเขาและหายใจออกยาว
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พึงทราบวินิจฉัยในรัสสนิเทศดังตอไปนี้. บทวา วิตฺตรสงฺขาเต
ในขณะที่นับไดนิดหนอย คือ ในกาลที่นับไดเล็กนอย. บทที่เหลือพึงทราบ
โดยนัยดังกลาวแลวในนิเทศนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในสัพพกายปฏิสังเวทินิเทศ ดังตอไปนี้. เพื่อถือ
เอาความสุขเพราะเวทนาในอรูปธรรมหยาบ ทานจึงกลาวถึงเวทนาเสวย
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณกอน แตนั้นกลาวถึงสัญญาถือเอาอาการแหงอารมณ
ของเวทนาอยางนี้วา บุคคลยอมรูพรอมถึงเวทนาทีเสวย แตนั้นกลาวถึงเจตนา
อันเปนอภิสังขารดวยอํานาจแหงสัญญา แตนั้นกลาวถึงผัสสะ เพราะบาลีวา
สัมผัสแลวยอมเสวยอารมณ สัมผัสแลวยอมรูเวทนา สัมผัสแลวยอมคิดถึง
เวทนา แตนั้นกลาวถึงมนสิการอันมีลักษณะทั่วไปแหงเวทนาทั้งปวง กลาวถึง
สังขารขันธดวยเจตนาเปนตน เมื่อทานกลาวถึงขันธ ๓ อยาง อยางนี้เปนอัน
กลาวถึงวิญญาณขันธอาศัยขันธนั้น. บทวา นามฺจ ไดแก นามมีประการ
ดังกลาวแลว. บทวา นามกาโย จ นี้ ทานกลาวเพื่อนํานามนั้น ออก เพราะ
ทานสงเคราะหนิพพานเขาโดยนาม และเพราะโลกุตรธรรมไมเขาถึงวิปสสนา
เปนอันทานนําเอานิพพานออกดวยคําวา กาโย เพราะนิพพานพนจากกอง.
บทวา เย จ วุจฺจนฺติ จิตฺตสงฺขารา ทานกลาวจิตสังขารวาเปนนามกาย
คือ ทานกลาววาจิตสังขาร แมกลาวอยางนี้วา สัญญาและเวทนาเปนเจตสิก
ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิตเปนจิตสังขาร ก็สงเคราะหเขาดวยนามกายในที่นี้.
บทวา มหาภูตา มหาภูตรูป ชือ่ วา มหาภูตา เพราะเปนใหญ
โดยความปรากฏใหญ โดยความสามัญเปนของใหญ โดยบริหารใหญ โดย
ผิดปกติใหญ. มหาภูตรูปมี ๔ อยาง คือ ปวี อาโป เตโช วาโย.
บทวา จตุนฺนญจ มหาภูตาน อุปาทายรูป รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔
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เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ ความวา รูปที่ยังไมละยังเปนไป
เพราะอาศัยซึ่งมหาภูตรูป ๔. ก็อุปาทายรูปนั้นมี ๒๔ อยาง คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส หญิง ชาย ชีวิต หทัยวัตถุ โอชะ กายวิญญัติ
วจีวิญญัติ อากาศธาตุ รูปเบา ออน ควรแกการงาน การสะสม การสืบตอ
ความคร่ําครา ความไมเที่ยง.
บทวา อสฺสาโส จ ปสฺสาโส จ คือ ลมอัสสาสะ ปสสาสะตาม
ปกตินั่นเอง. แมปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นเพราะอาศัยลมอัสสาสปสสาสะก็ไดชื่อนั้น
ดุจปฐวีกสิณเปนตน. อนึง่ เพราะเห็นคลายรูปปฏิภาคนิมิต จึงไดชื่อวา รูป
ดุจในประโยคมีอาทิวา เห็นรูปในภายนอก. บทวา นิมิตฺตฺจ อุปนิพนฺธนา
คือ ที่สัมผัสลมอัสสาสปสสาสะเปนนิมิตแหงการเนื่องกันดวยสติ.
บทวา เย จ วุจฺจนฺติ กายสงฺขารา ทานกลาวกายสังขารวาเปน
รูปกาย คือ ทานกลาววา กายสังขารแมกลาวอยางนี้วา ลมอัสสาสปสสาสะเปน
ไปในกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกายเปนกายสังขาร ก็สงเคราะหเขาดวยรูปกาย
ในที่นี้.
บทวา เต กายา ปฏิวิทิตา โหนฺติ กายเหลานั้นยอมปรากฏ
คือ กายมีลมอัสสาสปสสาสะเปนนิมิต ในขณะแหงฌาน กายมีรูปและไมมีรูป
ที่เหลือในขณะแหงวิปสสนายอมปรากฏโดยอารมณ ในขณะแหงมรรคยอม
ปรากฏโดยความไมหลง. ทานกลาวบทมีอาทิวา ทีฆ อสฺสาสปฺาสวเสน
ดวยสามารถแหงลมอัสสาสปสสาสะยาวหมายถึง แมในวิปส สนามรรคเกิดขึ้น
แลวแกพระโยคาวจร ผูไดฌานดวยสามารถแหงลมอัสสาสปสสาสะ.
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บทมีอาทิวา อาวชฺชโต ปชานโต เมื่อคํานึงถึง เมื่อรูมีความดัง
ไดกลาวแลวในศีลกถา. ทานทํากายทั้งหลายมีประการดังกลาวแลวเหลานั้น
ไวในภายในแลวกลาววา สพฺพกายปฏิสเวที เปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง
ในบทมีอาทิวา สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสาสปฺาน สวรฏเน
ดวยอรรถวาความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง ระวังลมหายใจเขาลมหายใจออก
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ ความสํารวมในฌานวิปสสนามรรคอันเกิดขึ้นแลว
แตลมอัสสาสปสสาสะดังทานกลาววา สพฺพกายปฏิสเวที เปนผูรูแจงกองลม
ทั้งปวง เปนศีลวิสุทธิดวยอรรถวาระวัง ความไมฟุงซานเปนจิตวิสุทธิดวย
อรรถวาไมฟุงซาน ปญญานั่นแลเปนทิฏฐิวิสุทธิดวยอรรถวาเห็น เพียงความ
ไมมีบาป แมในความไมมีวิรัติในฌานและวิปสสนาก็พึงทราบวาชื่อวาสํารวม.
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงบทมีอาทิวา ปสฺสมฺภย ระงับ ดังตอ
ไปนี้. บทวา กายิกา เปนไปทางกาย คือ มีในรูปกาย. บทวา กายปฏิพทฺธา
คือ เนื่องดวยกาย อาศัยกาย. เมื่อกายมี ลมอัสสาสปสสาสะก็มี เมื่อกายไมมี
ลมอัสสาสปสสาสะก็ไมมี เพราะฉะนั้น ลมอัสสาสปสสาสะจึงชื่อวากายสังขาร
เพราะลมอัสสาสปสสาสะเหลานั้นปรุงขึ้นดวยกาย. บทวา ปสฺสมฺเภนฺ โต
ระงับ คือ ใหดับใหสงบ. ความระงับกายสังขารอยางหยาบ สําเร็จดวยคําวา
ปสฺสมฺภน. บทวา นิโรเธนฺโต ดับ คือ ดับดวยไมใหกายสังขารอยางหยาบ
เกิดขึ้น บทวา จูปสเมนฺโต สงบ คือ นําความสงบโดยนัยแหงการ
แปรปรวนสันตติอยางหนึ่งในกายสังขารอยางหยาบนั่นแล. บทวา สิกฺขติ
ยอมเชื่อมความวา ยอมศึกษาวา เราจักหายใจเขาดวยสามารถแหงอธิการ
(หนาที่) หรือยอมศึกษาไตรสิกขา. บัดนี้เพื่อแสดงถึงความระงับกายสังขาร
อยางหยาบ ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ยถารูเปหิ เพราะกายสังขารเห็นปานใด
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บทวา อานมนา ความออนไป คือ ออนไปขางหลัง. บทวา วินมนา
ความนอมไป คือ นอมไปทั้งสองขาง. บทวา สนฺนมนา ความเอนไป คือ
เอนไปเปนอยางดีของกายสังขารที่เอนไปแมโดยขางทั้งปวง. บทวา ปณมนา
ความโอนไป คือ โอนไปขางหนา. บทวา อิฺชนา ความหวั่นไหว คือ
สั่นไป. บทวา ผนฺทนา ความดิ้นรน คือ สายไปนิดหนอย. บทวา ปกมฺปนา
ความโยก คือ โคลงไปมามาก. พึงทําการเชื่อมวา ความออนไป ฯลฯ ความ
โยกกายดวยกายสังขารเห็นปานใด ระงับกายสังขารเห็นปานนั้น และความ
ออนไป ฯลฯ ความโยกใดแหงกาย ระงับความออนไปเปนตนนั้น เพราะความ
กายสังขารระงับ ก็เปนอันระงับความออนไปเปนตนของกาย. พึงทราบโดย
การเชื่อมความวา กายไมมีการนอมไปเปนตน ดวยกายสังขารเห็นปานใด
ระงับกายสังขารแมละเอียดสุขุมเห็นปานั้นได. กายไมมีการนอมไปเปนตนใด
ระงับกายกายสังขารอันละเอียดสุขุมนั้นได. บทวา สนฺต สุขมุ  ละเอียด
สุขุมนี้เปนภาวนปุงสกะ (เปนนปุงสกลิงค) ในบทวา อิติ กิร นี้ บทวา
อิติ มาในความวา เอว อยางนี้. บทวา กิร มาในความวา ยทิ ผิวา
คือ ผิวา เลาลือกันมาวา ภิกษุยอมศึกษาวา เราจักระงับลมอัสสาสปสสาสะ.
แมสุขุมอยางนี้หายใจเขาหายใจออก ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา กิร ทานอธิบายวา เพราะเปนคําเลาลือ
จึงควรลงในอรรถวา ไมนาเชื่อ ไมนาอดกลั้น และคนอื่นเขาพูดมา เราจึง
ไมเชื่อ ไมอดกลั้น ไมประจักษแกเราวา ภิกษุยอมศึกษาความระงับกายสังขาร
แมสุขุมดวยประการฉะนี้ ดังนี้.
บทวา เอว สนฺเต เมื่อเปนอยางนี้ คือ เมื่อระงับกายสังขารอันสุขุม
อยางนี้มีอยู. บทวา จาตูปลทฺธิยา จ ปภาวนา น โหติ ความไดลม
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ก็ไมปรากฏ คือ ไดลมอัสสาสปสสาสะ. บทวา อุปลทฺธิ ความได คือ
ความรูสึก ความวา ความรูสึกในการภาวนาอันมีลมอัสสาสปสสาสะนั้นเปน
อารมณ ซึ่งไดรับลมอัสสาสปสสาสะมายอมไมปรากฏ คือ ไมเกิด อารมณ
นั้นไมมีภาวนา.
บทวา อสฺสาสปสฺสาสานฺจ ปภาวนา น โหติ ลมอัสสาสะ
ปสสาสะก็ไมปรากฏ ความวา เพราะดับลมอัสสาสปสสาสะแมสุขุมดวยภาวนา
ลมอัสสาสปสสาสะเหลานี้นั้นก็ไมเกิด ไมปรากฏ.
บทวา อานาปานสติยา จ ปภาวนา น โหติ อานาปานสติ
ก็ไมปรากฏ คือสติสัมปยุตดวยความรูสึกในภาวนา อันมีอานาปานสตินั้นเปน
อารมณ เพราะไมมีลมอัสสาสปสสาสะก็ไมปรากฏ เพราะฉะนั้น การเจริญ
อานาปานสติสมาธิอันสัมปยุตดวยความรูสึกในภาวนานั้นยอมไมมี. บทวา จ น
ในบทนี้วา น จ น ต เปนเพียงนิบาตดุจในบทวา ภิกฺขุ จ น เปนอาทิ.
เชื่อมความวา บัณฑิตทั้งหลายจะเขาสมาบัติอยางที่กลาวแลวนั้นก็หามิได แม
จะออกจากสมาบัตินั้น ก็หามิได.
บทวา อิติ กิร คือดวยประการอยางนี้ โดยเปนถอยคําของฝาย
เลาลือ. พึงเห็นวา กิร ศัพทในบทนี้ลงในอรรถวา ดวยประการอยางนี้.
บทวา เอว สนฺเต คือเมื่อความระงับมีอยูอยางนี้. บทวา ยถา กต วิย
ขอนั้นเหมือนอะไร คือ ถามความเปรียบเทียบวา ขอนั้นเหมือนวิธีที่กลาวไว
อยางไร ทานแสดงความเปรียบเทียบนั้น ดวยบทวา เสยฺยถาป เหมือน
อยางวา. บทวา กเส กังสดาล คือ ภาชนะทําดวยโลหะ. บทวา นิมิตฺต คือ
อาการแหงเสียงเหลานั้น. อนึ่ง บทวา นิมิตฺต เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถ
แหงฉัฏฐีวิภัตติ ความวา แหงนิมิต นิมิตแหงเสียงไมใชอื่นจากเสียง. บทวา
สุคฺคหิตตฺตา คือ เพราะถือเอาดวยดี. บทวา สุมนสิกตตฺตา คือเพราะนึก
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ดวยดี. บทวา สุปธาริตตฺตา เพราะทรงจําไวดวยดี คือตั้งไวในจิตดวยดี.
บทวา สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตฺตาป แมนิมิตแหงเสียงคอยเปน
อารมณ คือ เพราะเสียงแมคอยในกาลนั้นดับไป จิตแมมีนิมิตแหงเสียงเปน
อารมณคอยกวายอมเปนได เพราะทํานิมิตแหงเสียงคอยกวา แมไมเปนอารมณ
แหงนิมิตเสียงตามที่หมายไว. อีกอยางหนึ่ง แมความเปนนิมิตแหงเสียง
คอยกวาเปนอารมณ. พึงทราบความแมในอัปปนาโดยในนี้แล.
ในบทมีอาทิวา ปสฺสมฺภย พึงทราบการประกอบวา ลมอัสสาสะ
ปสสาสะ ทานกลาววา ระงับกายสังขาร คือ กาย หรือลมอัสสาสปสสาสะ
ในบทนี้วา ระงับกายสังขาร คือกาย. เมื่อพระโยคาวจรมีความคิดคํานึงวา
เมื่อกายสังขารแมระงับไปดวยภาวนาวิสุทธิ (ความหมดจดแหงภาวนา)เราจะ
ระงับกายสังขารอยางหยาบ ดังนี้ ชื่อวาระงับอยางยิ่ง ดวยความเอาใจใสนั้น
ความหายใจอยางสุขุมก็ยังไมปรากฏ.
บทวา อฏอนุปสฺสเน าณานิ ญาณในการพิจารณา ๘ ไดแก
อนปสสนาญาณ ๘ คือ เมื่อกลาววัตถุ ๔ วา เปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง ยาว
สั้น ระงับกายสังขาร ดวยอํานาจลมอัสสาสะ ๔ ดวยอํานาจลมปสสาสะ ๔.
บทวา อฏ จ อุปฏานานุสสติโย อนุสติที่ปรากฏ ๘ ไดแก
อุปฏฐานานุสติ ๘ คือ เมื่อทานกลาวถึงวัตถุ ๔ โดยนัยมีอาทิวา เมื่อรูความ
ที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยอํานาจแหงลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมั่น
ดวยอํานาจแหงลมอัสสาสะ ๔ ดวยอํานาจแหงลมปสสาสะ ๔.
บทวา จตฺตาริ สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ เรื่องอันมีมาในพระสูตร ๔ คือ
สุตตันติกวัตถุ ๔ ดวยสามารถแหงจตุกะที่ ๑ เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวแลวในอานาปานสติสูตร.
จบอรรถกถาปฐมจตุกนิเทศ
จบภาณวาร
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พึงทราบวินิจฉัยในปติปฏิสังเวทินิเทศแหงจตุกะที่ ๒ ดังตอไปนี้ ใน
บทวา อุปฺปฺชชติ ปติปามุชฺช ปติและปราโมทยยอมเกิดนี้. บทวา ปติ
เปนมูลบท. บทวา ปามุชฺช เปนบทขยายความ คือความปราโมทย. ใน
บทมีอาทิวา ยา ปติ ปามุชฺช ทานกลาววา ปติยอมไดชื่อมีอาทิอยางนี้วา
ปติและปราโมทย. ในบทเหลานั้น บทวา ปติ เปนบทแสดงสภาวะ. ความ
เปนแหงความปราโมทย ชื่อวา ปามุชฺช. อาการแหงความเบิกนาน ชื่อวา
อาโมทนา. อาการแหงความบันเทิง ชื่อวา ปโมทนา. อีกอยางหนึ่งการทํา
เภสัช น้ํามัน หรือน้ํารอนน้ําเย็นใหรวมเปนอันเดียวกัน ทานเรียกวา โมทนา
ฉันใด แมดว ยการทําธรรมทั้งหลายใหรวมเปนอันเดียวกัน ก็เรียกวา โมทนา
ฉันนั้น. ทานกลาววา อาโมทนา ปโมทนา เพราะเพิ่มบทอุปสรรคลงไป.
ชื่อวา หาโส เพราะอรรถวา ความหรรษา. ชื่อวา ปหาโส เพราะอรรถวา
ความรื่นเริง. บทนี้เปนชือ่ ของความหรรษาราเริง. ชื่อวา วิตฺติ เพราะความ
ปลื้มใจ. บทนี้เปนชื่อของทรัพย. อนึง่ ชื่อวา วิตตฺ ิ เพราะเปนปจจัยแหง
โสมนัส เพราะทําใหเกิดความสบายใจ. เหมือนอยางวา ความโสมนัสยอมเกิด
แกคนมีทรัพย เพราะอาศัยทรัพย ฉันใด ความโสมนัสยอมเกิดแมแกคนมี
ปติ เพราะอาศัยปติฉันนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา วิตฺติ ความปลื้มใจ
จริงอยู บทนี้เปนชื่อของปติอันดํารงสภาวะแหงความยินดีไว. อนึ่ง บุคคลผูมี
ปติทานเรียกวา อุทคฺโค ผูยินดี เพราะเปนผูมีกายและใจสูง สูงยิ่ง. สวน
แหงความเปนผูมีใจสูง ชื่อวา โอทคฺย. ความเปนผูมีใจเปนของตน ชื่อวา
อตฺตมนตา ความดีใจ. จริงอยู ใจของผูไมยินดี เพราะมีทุกขเปนเหตุ ไม
ชื่อวา มีใจของตน. ใจของผูยินดี เพราะสุขเปนเหตุ ชื่อวา มีใจของตน.
ความเปนผูมีใจเปนของตน ชื่อวา อตฺตมนตา ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง
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เพราะความเปนผูมีใจเปนของตน ไมใชของใคร ๆ อื่น ความเปนแหงจิต
นั่นแล ชื่อวา เจตสิกธรรม ฉะนั้นทานจึงกลาววา อตฺตมนตา จิตฺตสส
ความที่จิตเปนของตน. บทที่เหลือพึงทราบประกอบโดยนัยที่ทานกลาวไวแลว
ในที่นี้ ในตอนกอนและตอนหลัง.
พึงทราบวินิจฉัยใน สุขปฏิสเวทินิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา เทฺว
สุขานิ สุขมี ๒ อยาง ทานกลาวเพื่อแสดงถึงภูมิของสมถะ และวิปสสนา.
เพราะกายิกสุข (สุขทางกาย) เปนภูมิของวิปสสนา. เจตสิกสุข (สุขทางใจ)
เปนภูมิของสมถะและวิปสสนา.
บทวา กายิก กายิกสุข ชื่อวา กายิก เพราะประกอบแลวในกาย
โดยเกิดขึ้นตามลําดับเวนประสาทกาย. บทวา เจตสิก เจตสิกสุข ชื่อวา เจตสิก
เพราะประกอบไวในใจโดยไมพรากไป. ในสองบทนั้นปฏิเสธเจตสิกสุข ดวย
บทวา กายิก. ปฏิเสธกายิกทุกข ดวยบทวา สุข. อนึ่ง ปฏิเสธกายิกสุข
ดวยบทวา เจตสิก ปฏิเสธเจตสิกทุกข ดวยบทวา สุข. บทวา สาต
ความสําราญ คือความหวาน หวานดวยดี. บทวา สุข คือสุขนั่นเอง มิใช
ทุกข. บทวา กายสมฺผสฺสช คือ เกิดในกายสัมผัส. บทวา สาต สุข เวทยิต
ความสุขที่ไดเสวยเปนความสําราญ คือ ความสุขที่ไดเสวยเปนความสําราญ
ที่ไมไดเสวยไมเปนความสําราญ ความสุขที่ไดเสวย มิใชความทุกขที่ไดเสวย
๓ บทตอไป ทานกลาวดวยเปนอิตถีลิงค. ความในบทนี้มีวา สาตา เวทนา
น อสาตา สุข เวทนา น ทุกฺขา สุขเวทนาเปนความสําราญ มิใชความ
ไมสําราญ เวทนาเปนสุข มิใชเปนทุกข.
พึงประกอบเจตสิกสุขนิเทศ โดยนัยตรงขามกับที่ที่กลาวแลว. บทวา
เต สุขา สุขเหลานั้นเปนลิงควิปลาส. ทานกลาววา ตานิ สุขานิ. บทที่
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เหลือในนิเทศนี้ พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว ในปฐมจตุกะหลังในจตุกะ
พึงทราบสุตตันติกวัตถุ (เรื่องอันมีในพระสูตร) ดวยอํานาจแหงทุติยจตุกะ.
จบอรรถกถาทุติยจตุกนิเทศ
จบภาณวาร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยจตุกนิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา จิตฺต เปน
มูลบท. บทวา วิฺาณ เปนบทขยายความ. บทมีอาทิวา ย จิตฺต จิตใด
พึงประกอบโดยนัยดังกลาวแลวในปติ ในบทอาทิวา จิตฺต นั้น ชื่อวา จิตฺต
เพราะวิจิตรดวยจิต. ชื่อวา มโน เพราะรูกําหนดอารมณ. บทวา มานส คือ
ใจนั่นเอง. ทานกลาวธรรมอันสัมปยุตแลววา มานโส ในบทนี้วา บวงใด
มีใจเที่ยวไปในอากาศ ดังนี้เปนตน พระอรหัตทานกลาว มานส ในบทนีว้ า
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ผูปรากฏในหมูชน
สาวกของพระองคยินดีในพระศาสนา ยังไมไดบรรลุ
พระอรหัต ยังเปนพระเสขะอยู ไฉนจะพึงทํากาละ
เสียเลา.
บทวา หทย คือจิต. อุระทานกลาววา หทัย ในบทมีอาทิวา เราจัก
ทําจิตของทานใหพลุงพลาน หรือจักฉีกอกของทาน ทานกลาววา จิตในบท
มีอาทิวา เห็นจะถากจิตจากจิตดวยความไมรู. ทานกลาวหทยวัตถุ ในบทวา
มาม หทัย. แตในที่นี้ จิต ทานกลาววา หทัย เพราะอรรถวาอยูภายใน.
จิตนั้นชื่อวา ปณฺฑร ขาว เพราะอรรถวา บริสุทธิ์ ทานกลาวหมายถึง
ภวังคจิต. ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้
ประภัสสร แตจิตนั้นถูกอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมาจึงเศราหมอง. อนึ่ง แมจิตอกุศล
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ทานก็กลาววา ปณฑระเหมือนกัน เพราะอกุศลออกจากจิตนั้นแลว ดุจแมน้ํา
คงคาไหลออกจากแมน้ําคงคา และดุจแมน้ําโคธาวรี ไหลออกจากแมน้ําโคธาวรี
ฉะนั้น. อนึ่ง เพราะจิตมีลักษณะรูอารมณ จึงไมเปนกิเลสดวยความเศราหมอง
โดยสภาวะเปนจิตบริสุทธิ์ทีเดียว แตเมื่อประกอบดวยอุปกิเลสจิตจึงเศราหมอง
แมเพราะเหตุนั้นจึงควรเพื่อกลาววา ปณฑระ ( ขาวผอง). อนึ่ง การถือเอา
มโน ในบทนี้วา มโน มนายตน เพื่อแสดงถึงความเปนอายตนะของใจ.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงแสดงถึงบทวา มนายตนะ นี้ วามิใชชื่อวามนายตนะ.
เพราะเปนอายตนะของใจ ดุจเทวายตนะ (ที่อยูของเทวดา) ที่แทใจนั่นแหละ
เปนอายตนะ. จึงชื่อวา มนายตนะ. อรรถแหงอายตนะทานกลาวไวในหนหลัง
แลว. ชื่อวา มโน เพราะรู ความวา รูแจง. สวนพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย
กลาววา ชื่อวา มโน เพราะรูแจงอารมณ ดุจตวงดวยทะนานและดุจทรงชั่ง
ดวยเครื่องชั่งใหญ. ชื่อวา อินฺทฺริย เพราะทําประโยชนใหในลักษณะรู.
ใจนั่นแหละเปนอินทรีย จึงชื่อวา มนินทรีย. ชื่อวา วิฺาณ เพราะอรรถ
วารูแจง. วิญญาณนั้นเปนขันธ จึงชื่อวา วิญญาณขันธ ทานกลาววา
ขันธงอกขึ้น วิญญาณหนึ่งเปนสวนหนึ่งของวิญญาณขันธดวยอรรถวาเปนกอง.
เพราะฉะนั้น ทานกลาววา บุคคลเมื่อตัดสวนหนึ่งของตนไมชื่อวา
ตัดตนไม ฉันใด วิญญาณแมหนึ่งเปนสวนหนึ่งของวิญญาณขันธก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ทานจึงกลาววา วิญญาณขันธงอกขึ้น. อนึ่ง เพราะอรรถแหงกอง
มิใชเปนอรรถแหงขันธ อรรถแหงสวนจึงเปนอรรถแหงขันธเทานั้น ฉะนั้น
จึงมีความวา วิฺาณโฏาโส สวนแหงวิญญาณดังนี้บาง เพราะเปน
อรรถแหงสวน.
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บทวา ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุอันสมควรแก
จิตนั้น คือ มโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกสัมปยุตธรรมมีผัสสะเปนตน
เหลานั้น. จริงอยู ในบทนี้จิตดวงเดียวเทานั้น ทานกลาวโดย ๓ ชื่อคือชื่อวา
มโน เพราะอรรถวา นับ ชื่อวา วิฺาณ เพราะอรรถวา รูแจง ชื่อวา
ธาตุ เพราะอรรถวา เปนสภาวะ หรือเพราะอรรถวา มิใชสัตว. บทวา
อภิปฺปโมโท ความเบิกบาน คือความยินดียิ่ง.
พึงทราบวินิจฉัยในสมาธินิเทศดังตอไปนี้. ชื่อวา ีติ ความตั้งอยู
เพราะตั้งอยูในอารมณโดยความไมหวั่นไหว. สองบทตอไปเพิ่มอุปสรรคเขา
ชื่อวา สณฺิติ ความตั้งอยูดี เพราะประมวลสัมปยุตธรรมทั้งหลายไวดวยอารมณ
แลวตั้งอยู ชื่อวา อวฏิติ ความตั้งมั่นเพราะเขาไปเหนี่ยวอารมณตั้งอยู.
ธรรม ๔ อยางในฝายกุศลคือ ศรัทธา สติ สมาธิ ปญญา ยอม
เหนี่ยวอารมณไว. ดวยเหตุนั้นศรัทธาทานจึงกลาววา โอกปฺปนา ความ
เชื่อถือ. สติทานกลาววา อปลาปนตา ความไมใจลอย. สมาธิทานกลาววา
อวฏิติ ความตั้งมั่น. ปญญาทานกลาววา ปริโยคาหนา การหยั่งลง.
สวนธรรม ๓ อยางในฝายอกุศล คือ ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชา ยอม
เหนี่ยวอารมณ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวธรรมเหลานั้น วา โอฆะ หวง. ชือ่ วา
อวิสาหาโร ความไมกวัดแกวง เพราะเปนปฏิปกษตอความกวัดแกวงอันเปน
ไปแลวดวยสามารถแหงอุทธัจจะและวิจิกิจฉา. จิตไปดวยอํานาจแหงความ
ฟุงซานและความสงสัย ชื่อวา ยอมฟุงซาน. สมาธินี้ไมเปนอยางนั้นจึงชื่อวา
อวิกฺเขโป ความไมฟุงซาน. จิตชื่อวา กวัดแกวงดวยอํานาจแหงอุทธัจจะ
และวิจิกิจฉา ยอมสายไปขางโนนขางนี้. แตสมาธินี้มีใจไมกวัดแกวง จึงชื่อวา
อวิสาหฏมานสตา ความมีใจไมกวัดแกวง.
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บทวา สมโถ ความสงบ ไดแก ความสงบ ๓ อยาง คือ จิตสงบ
๑ อธิกรณสงบ ๑ สังขารทั้งปวงสงบ ๑. ในความสงบ ๓ อยางนั้น ชื่อวา
จิตสงบ เพราะจิตมีอารมณเปนอยางเดียวในสมาบัติ ๘ เพราะความหวั่นไหว
แหงจิต ความดิ้นรนแหงจิตยอมสงบ ยอมเขาไปสงบเพราะอาศัยจิตสงบนั้น
ฉะนั้น ทานจึงกลาวสมาธินั้นวา จิตฺตสมโถ จิตสงบ.
ชื่อวา อธิกรณสงบ อธิกรณมี ๗ อยาง มีสัมมุขาวินัยเปนตน
เพราะอธิกรณเหลานั้นสงบ เขาไปสงบเพราะอาศัยอธิกรณสมถะนั้น ฉะนั้น
ทานจึงกลาวสมาธินั้นวา อธิกรณสมโถ อธิกรณสงบ.
อนึ่ง เพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวง สงบ เขาไปสงบ เพราะอาศัย
นิพพาน ฉะนั้น ทานจึงกลาวสมาธินั้นวา สพฺพสงฺขารสมโถ สังขารทั้งปวง
สงบ. ในอรรถนี้ทานประสงคเอาจิตสงบ. ชื่อวา สมาธินฺทฺรยิ  เพราะทํา
ความเปนใหญในลักษณะแหงสมาธิ. ชื่อวา สมาธิพล เพราะไมหวั่นดวย
อุทธัจจะ บทวา สมฺมาสมาธิ ไดแก สมาธิแนนอน สมาธิทําใหพนทุกข
กุศลสมาธิ ทานกลาวถึงการเปลื้องจิตจากวัตถุแหงกิเลส ๑๐ อยาง มีอาทิวา
ราคโต วโมจย จิตฺต เปลื้องจิตจากราคะ. อนึ่ง ในบทนี้ทานรวมมิทธ
ศัพทดวยถีนศัพท และรวม กุกกุจจ ศัพทดวย อุทธัจจ ศัพทดวย เหตุนั้น
ทานจึงอธิบายถึงการเปลื้องจากนิวรณเปนตน ดวยปฐมฌานเปนตน ดวยกลาว
ถึงการเปลื้องจากวัตถุอันเปนกิเลส เพราะไปรวมกันในปาฐะเหลาอื่น และการ
เปลื้องจากนิจจสัญญาเปนตน ดวยอนิจจานุปสสนาเปนตน.
อนึ่ง ในไปยาลนี้วา กถ ต จิตฺต อนุปสฺสติ ยอมพิจารณาจิตนั้น
อยางไร เปนอันทานกลาวถึงการละนิจจสัญญาเปนตน ดวยอนิจจานุปสสนา.
พึงทราบเรื่องมาในพระสูตร ๔ ดวยสามารถแหงตติยจตุกะดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาตติยจตุกนิเทศ
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พึงทราบวินิจฉัยในจตุตถจตุกนิเทศดังตอไปนี้. ทานตั้งคําถามดวย
คําเปนนปุงสกลิงควา อนิจฺจนฺติ กึ อนิจฺจ บทวา อนิจฺจ อะไรไมเที่ยง.
บทวา อุปฺปาทวยฏเน เพราะอรรถวา เกิดขึ้นและเสื่อมไป
ความวา เพราะสภาวะคือ ความเกิดและความเสื่อม. ในบทนี้ เบญจขันธ
เปนสภาวลักษณะความเกิดและความเสื่อมของเบญจขันธเปนวิการลักษณะ
(ลักษณะความเปลี่ยนแปลง) ดวยบทนี้เปนอันทานกลาววา ชื่อวา ไมเที่ยง
เพราะเปนแลวไมเปน สวนในอรรถกถาแมทานกลาววา ความไมเที่ยงดวย
อํานาจแหงสังขตลักษณะ. และวาความที่เบญจขันธเหลานั้นมีเกิดเสื่อมและเปน
อยางอื่น ก็ยังกลาววา ความเปนแลวไมเปนดังนี้. ดวยบทนี้ อาการคือ เปน
แลวไมเปน ทานกลาววาเปน อนิจจลักษณะ. ทานกลาวทําไปยาลวา เมื่อเห็น
ความเกิดและความเสื่อมแหงเบญจขันธยอมเห็นลักษณะ ๕๐ เหลานี้. บทวา
ธมฺมา คือธรรมตามที่ทานกลาวแลวมีรูปขันธเปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในวิราคานุปสสีนิเทศดังตอไปนี้. บทวา รูเป
อาทีนว ทิสฺวา เห็นโทษในรูป คือเห็นโทษในรูปขันธดวยการตั้งอยูในความ
ไมเที่ยงเปนตน ดังที่ทานกลาวแลวขางหนาตั้งแตภังคานุปสสนาญาณ. บทวา
รูปวิราโค ในความคลายกําหนัดในรูป คือนิพพาน เพราะบุคคลอาศัยนิพพาน
คลายกําหนัดรูป ยอมดับดวยการถึงความไมเกิดอีกเปนธรรมดา ฉะนั้น ทาน
จึงกลาววา คลายความกําหนัด ในรูป. บทวา ฉนฺทชาโต โหติ เปนผูเกิด
ฉันทะ คือมีฉันทะในธรรมอันเกิดขึ้นดวยสามารถแหงการฟง. บทวา
สทฺธธิมุตฺโต นอมใจไปดวยศรัทธาคือนอมไป ตัดสินใจไปในนิพพานนั้น.
ดวยศรัทธา. บทวา จิตฺตฺจสฺสสฺยาธิฏีต และมีจิตตั้งมั่นดี พึงทราบ
โดยเชื่อมความวา จิตของพระโยคาวจรนั้นตั่งมั่นดวยดี ประดิษฐานไวดวยดี
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ดวยสามารถแหงอารมณในการทําลายรูปอันไดแก ความคลายกําหนัดในความ
สิ้นไปดวยสามารถแหงการไดยินไดฟง นิพพานอันคลายความกําหนัดในรูป
กลาวคือ คลายความกําหนัดหมดสิ้น.
บทวา รูเป วิราคานุปสฺสี พิจารณาความคลายกําหนัดในรูป
ทานกลาวความคลายกําหนัดในความสิ้นไปแหงรูปดวยสัตตมีวิภัตติวา รูเป
วิราโค ความคลายกําหนัดในรูป. ทานกลาวความคลายกําหนัดหมดสิ้นแหง
รูปดวยสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงนิมิตวา รูเป วิราโค ความคลายกําหนัด
ในเพราะรูป. ทานกลาวความคลายกําหนัดแมทั้งสองอยางนั้น มีการพิจารณา
โดยอารมณและโดยอัธยาศัยเปนปกติวา รูเป วิราคานุปสฺสี พิจารณาความ
คลายกําหนัดในรูป. ในเวทนาเปนตนมีนัยนี้. แมในนิเทศแหงบทวา
นิโรธานุปสฺสี ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ก็ในบทนี้วา กตีหากาเรหิ ดวยอาการเทาไร มีความพิเศษดังตอ
ไปนี้. ทานแสดงถึงการดับโทษ แมแหงรูปเปนตนดวยการเห็นการดับโทษ
แหงองคของปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเปนตน เพราะอวิชชาเปนตนเหลานั้น
ไมลวงองคแหงปฏิจจสมุปบาทไปได ดวยคําพิเศษนี้แหละเปนอันทานกลาวถึง
ความพิเศษแหงนิโรธานุปสสนา เพราะพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด. ใน
บทเหลานั้น บทวา อนิจฺจฏเน ดวยอรรถวาไมเที่ยง คือดวยอรรถวาสิ้นไป
หรือดวยอรรถวา เปนแลวไมเปน. บทวา ทุกฺขฏเน ดวยอรรถวาเปนทุกข
คือดวยอรรถวา นากลัว หรือดวยอรรถวาบีบคั้น. บทวา อนตฺตฏเน
ดวยอรรถวาเปนอนัตตา คือดวยอรรถวา หาสาระมิได หรือดวยอรรถวา
ไมเปนไปในอํานาจ. บทวา สนฺตาปฏเน ดวยอรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน
คือดวยอรรถวากิเลสเปนเหตุใหเดือดรอน. บทวา ปริณามฏเน ดวย
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อรรถวา แปรปรวน คือดวยอรรถวา แปรปรวนโดย ๒ สวน ดวยอํานาจแหง
ชรา และภังคะ (ความดับ). บทวา นิทานนิโรเธน ดวยนิทานดับ
คือดวยไมมีเหตุปจจัย. บทวา นิรุชฌ
ฺ ติ ยอมดับคือไมมี. บทวา สมุทยนิโรเธน ดวยสมุทัยดับ คือดวยความไมมีปจจัยอันใกล. เพราะเหตุปจจัย
ทานกลาววา นิทาน ดุจโภชนะไมเปนที่สบายแกคนเจ็บปวย ปจจัยอันใกล
ทานกลาว สมุทัย ดุจลมน้ําดีและเสมหะของคนเจ็บปวย. เพราะ นิทาน ยอม
ใหผลดวยการวินิจฉัย สมุทัยเปนเหตุเกิดผลดวยดี. บทวา ชาตินิโรเธน
ดวยชาติดับ คือดวยไมมีการเกิดแหงปจจัย. บทวา ปภวนิโรเธน ดวยภพ
ดับ คือดวยไมมีการเกิดแหงปจจัยอันใกล (อาสันนปจจัย) ควรกลาววา ชือ่ วา
ภพ เพราะชาติเปนเหตุใหเกิดทุกข. บทวา เหตุนิโรเธน ดวยเหตุดับคือ
ดวยไมมีปจจัยใหเกิดชนกปจจัย. บทวา ปจฺจยนิโรเธน ดวยปจจัยดับ
คือดวยไมมีปจจัยอุปถัมภ แมเหตุปจจัยก็เปนทั้งอาสันนปจจัย ชนกปจจัย
และอุปถัมภกปจจัยนั่นเอง. ดวยปจจัยเหลานั้น ที่กลาวการดับชั่วคราว
ในขณะวิปสสนากลาแข็ง. การดับเด็ดขาดในขณะแหงมรรค. บทวา าณุปฺปาเทน ดวยญาณเกิด คือ ดวยความเกิดแหงวิปสสนาญาณกลาแข็ง หรือ
แหงมรรคญาณ. บทวา นิโรธุปฏาเนน ดวยนิโรธปรากฏ คือดวยความ
ปรากฏแหงนิพพาน กลาวคือนิโรธดวยอํานาจแหงการไดฟงถึงการดับความ
สิ้นไปโดยประจักษในขณะแหงวิปสสนา และดวยความปรากฏแหงนิพพาน
โดยประจักษในขณะแหงมรรค. ดวยบทเหลานี้เปนอันทานทําความแนนอน
ดวยอินทรียอันเปนวิสัย และทานกลาวถึงความดับชั่วคราวและดับเด็ดขาด.
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงบทวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี (พิจารณา
ความสละคืน) ดังตอไปนี้. บทวา รูป ปริจฺจชติ สละรูป คือสละรูปขันธ
เพราะไมเพงถึงดวยการเห็นโทษ. บทวา ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค สละคืน
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ดวยการบริจาค ทานอธิบายวา ชื่อวา ปฏินิสฺสคโค เพราะอรรถวา สละ.
ดวยบทนี้ เปนอันทานกลาวถึงอรรถแหงการบริจาคแหงบทวา ปฏินิสสัคคะ
เพราะฉะนั้น อธิบายวา ไดแก การละกิเลสทั้งหลาย อนึ่ง ในบทนี้ วิปสสนา
อัน เปนวุฏฐานคามินี (ญาณเปนเครื่องออกไป) ยอมสละกิเลสทั้งหลายไดโดย
ชั่วคราว มรรคยอมสละไดโดยเด็ดขาด.
บทวา รูปนิโรเธ นิพฺพาเน จิตฺต ปกฺขนฺทติ จิตยอมแลนไปใน
นิพพานอันเปนทีดับรูป คือ วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินียอมแลนไปเพราะ
นอมไปในนิพพานนั้น มรรคยอมแลนไปดวยการทําใหเปนอารมณ.
บทวา ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคโค ความสละคืนดวยการแลนไป
ทานอธิบายวา ชื่อวา ปฏินิสสัคคะ เพราะอรรถแลนไป. ดวยบทที่ทาน
กลาวถึงอรรถแหงความแลนไปของบทวา ปฏินิสสัคคะ เพราะฉะนั้น จึงมี
ความวา ไดแก การสละจิตลงในนิพพาน. พึงทราบเรื่องอันมาในพระสูตร
๔ เรื่อง ดวยสามารถแหงจตุตถจตุกะ. ในจตุกะนี้ พึงทราบถึงบทที่ควร
กลาวถึงชราและมรณะโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
อนึ่ง ในสติปฏฐานทั้งหลาย พึงทราบวา ทานทําการชี้แจงเปน
เอกวจนะโดยกลาวถึงกายและจิตเปนอยางเดียววา กาเย กายานุปสฺสนา
พิจารณากายในกาย จิตฺเต จิตตานุปสฺสนา พิจารณาจิตในจิต ทําการ
ชี้แจงเปนพหุวจนะ โดยกลาวถึงความตาง ๆ กันของเวทนาและธรรมวา
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสนา พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาจตุตถจตุกนิเทศ และ
จบอรรถกถาสโตการญาณนิเทศ
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อรรถกถาญาณราสิฉักกนิเทศ
บัดนี้ เปนสมาธิ ๒๔ ในวัตถุ ๑๒ คือสมาธิละสอง คือ สมาธิหนึ่งดวย
สามารถลมอัสสาสะ สมาธิหนึ่งดวยสามารถลมปสสาสะ ในวัตถุละหนึ่งๆ แหง
วัตถุ ๑๒ ดวยสามารถจตุกะ ๓ มีกายานุปสสนาเปนตน ในสมาธิญาณนิเทศ
๒๔ ในญาณที่ทานแสดงไวแลว ดวยกองทั้ง ๖ กอง. ญาณสัมปยุตดวยสมาธิ
เหลานั้น ในขณะฌานดวยอํานาจแหงสมาธิ ๒๔.
พึงทราบวินิจฉัยในวิปสสนาญาณนิเทศ ๗๒ ดังตอไปนี้ บทวา ทีฆ
อสฺสาสา เพราะลมอัสสาสะที่ทานกลาวแลววา ยาว ทานกลาวไวอยางไร.
ทานกลาวไววา ชื่อวา วิปสฺสนา เพราะอรรถวา พิจารณาเห็นโดยความไม
เที่ยงในขณะวิปสสนาดวยจิตตั้งมั่น เพราะไดฌาน เพราะเหตุลมหายใจเขายาว.
แมในอรรถอื่นก็มีนัยนี้. ในวัตถุ ๑๒ คืออนุปสสนาอยางละ ๖ อนุปสสนา ๓
ดวยสามารถแหงลมอัสสาสะ. อนุปสสนา ๓ ดวยสามารถแหงลมปสสาสะในวัตถุ
ละหนึ่ง ๆ แหงวัตถุ ๑๒ เหลานั้น รวมเปนอนุปสสนา ๗๒. อนุปสสนา ๗๒
เหลานั้นแลเปนญาณดวยสามารถแหงวิปสสนา ๗๒.
พึงทราบวินิจฉัยในนิพพิทาญาณนิเทศดังตอไปนี้. บทวา อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาส พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง หายใจเขา คือ
พิจารณาหายใจเขาโดยความเปนของไมเที่ยง ความวา พิจารณาเปนไปโดย
ความเปนของไมเที่ยง. อนึ่ง คําวา อสฺสาส นี้ พึงเห็นวาลงในอรรถแหง
เหตุ.
บทวา ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสตีติ นิพฺพิทาาณ ชื่อวา
นิพพิทาญาณ เพราะรูเห็นตามความเปนจริง คือ ตั้งแตพิจารณาเปนกอง ๆ ไป
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จนถึงพิจารณาเห็นความดับ ยอมรูตามความเปนจริงของสังขารทั้งหลาย ยอม
เห็นดวยญาณจักษุนั้นดุจเห็นดวยจักษุ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นิพพิทาญาณ.
ทานอธิบายวาชื่อวานิพพิทาญาณในสังขารทั้งหลาย. พึงทราบวาวิปสสนาญาณ
เปนนิพพิทาญาณตามที่ไดกลาวแลวในนิเทศนี้ เพราะญาณทั้งหลายมีภยตูปฏฐานญาณ (ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว ) เปนตน และมุญจิตุกัมยตาญาณ (ปรีชาคํานึงดวยความใครจะพนไป) เปนตนเปนธรรมตางกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงนิพพิทานุโลมญาณดังตอไปนี้. บทวา
อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาส พิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจเขา คือ พิจารณา
หายใจเขาโดยเปนของไมเที่ยง. บทวา ภยตุปฏาเน ปฺา ปญญาใน
ความปรากฏเปนของนากลัว เปนอันทานกลาวถึง ภยตุปฏฐานญาณ อาทีนวานุปสสนาญาณ และนิพพิทานุปสสนาญาณ ดวยคํานั้นแล เพราะญาณทั้ง ๓
มีลักษณะอยางเดียวกัน. ญาณ ๓ เหลานี้ ทานกลาววา นิพพิทานุโลมญาณ
เพราะอนุโลมโดยความอนุกูลของนิพพิทาญาณดังที่กลาวแลวโดยลําดับ.
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงนิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณดังตอไปนี้.บทวา
อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาส เชนเดียวกับที่กลาวมาตามลําดับนั่นแหละ. บทวา
ปฏิสงฺขา สนฺติฏนา ปฺา ปญญาพิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปน
อันทานกลาวถึง มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ (ปรีชาคํานึงถึง
ดวยพิจารณาหาทาง) สังขารอุเบกขาญาณ (ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยอยู)
ดวยคํานั้นเอง เพราะญาณทั้ง ๓ มีลกั ษณะอยางเดียวกัน. แมอนุโลมญาณ
และมรรคญาณทานก็รวมไวดวยคําวา ปฏิสงฺขา สนฺติฏนา นั่นแหละ.
แมสังขารุเบกขาญาณและอนุโลมญาณก็ชื่อวา นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณดวยละ
ความขวนขวายในการเกิดนิพพิทา เพราะนิพพิทาถึงยอดแลว.
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สวนมรรคญาณ ชือ่ วา นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ เพราะเกิดในที่สุด
นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ เพราะเหตุนั้น จึงควรอยางยิ่ง. การไมถือเอามุญจิตุกัมยตาญาณอันเปนเบื้องตนดุจในนิพพิทานุโลม. แลวถือเอาญานสองหมวด
ในที่สุดวา ปฏิสงฺขา สนฺติฏนา เพื่อสงเคราะหเขาในมรรคญาณ. เพราะ
เมื่อทานกลาววา มฺุจิตกุ มฺยตา ยอมสงเคราะหเอาอนุโลมญาณดวย มิได
สงเคราะหเอามรรคญาณ. เพราะมรรคญาณมิไดชื่อวา มฺุจิตุกมฺยตา. อนึ่ง
ปญญาชื่อวา สนฺติฏนา เพราะวางเฉยอยูในความสําเร็จกิจ.
อนึ่ง แมในอรรถกถาทานก็กลาววา บทวา ผุสนา ความถูกตอง
คือ อปฺปนา ความแนบแนน. ปญญาชื่อวา สนฺติฏนา ความวางเฉย
เพราะทํามรรคญาณนี้เปนอัปปนาในนิพพาน ดวยเหตุนั้น ทานจึงสงเคราะห
แมมรรคญาณ ดวยคําวา สนฺติฏนา แมนิพพิทานุโลมญาณ โดยอรรถ
ก็เปนนิพพิทาญาณนั่นเอง เพราะเหตุนั้น ทานจึงสงเคราะหนิพพิทานุโลมญาณ
เหลานั้นดวยนิพพิทาญาณแลวใชศัพท นิพพิทา วา นิพฺพิทาปฏิปสฺสทฺธิ
าณานิ ดังนี้ ไมใชศัพทวา นิพฺพิทานุโลม. ในวัตถุ ๔ คือ ญาณละ
๒ คือ ญาณหนึ่งดวยสามารถแหงลมอัสสะ ญาณหนึ่ง ดวยสามารถแหงลม
ปสสาสะในวัตถุหนึ่ง แหงวัตถุ ๔ ทีท่ านกลาวแลวดวยอานาจแหงธรรมานุปสสนาจตุกะที่ ๔ ในญาณัฏฐกนิเทศ ๓ เหลานี้ จึงรวมเปนญาณ ๘.
พึงทราบวินิฉัยในวิมุตติสุขญาณนิเทศดังตอไปนี้. พระสารีบุตรเถระ
ครั้นแสดงการละดวยบทวา ปหีนตฺตา เพราะละแลวเมื่อจะแสดงการละนั้น
ดวยสมุจเฉทปหาน จึงกลาววา สมุจฺฉินฺนตฺตา เพราะตัดขาด.
บทวา วิมุตฺติสุเข าณ ญาณในวิมุติสุข คือ ญาณสัมปยุต
ดวยวิมุตติสุขอันเปนผล และญาณคือการพิจารณาวิมุตติสุขอันเปนผลเปน
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อารมณ. เพื่อแสดงวา การละวัตถุทุจริตที่กลุมรุมดวยการละกิเลสอันเปนวัตถุ
นอนเนื่องในสันดาน ทานจึงกลาวถึงการละกิเลสอันเปนอนุสัยอีก. ทานทําการ
คํานวณญาณดวยการคํานวณกิเลสที่ละไดแลว หมายถึงผลญาณ ๒๑. และทาน
คํานวณปจจเวกขณญาณอันเปนผลดวยการคํานวณพิจารณาถึงกิเลสที่ละไดแลว
หมายถึงปจจเวกขณญาณ.
จบอรรถกถาญาณราสิฉักกนิเทศ
จบอรรถกถาอานาปานสติกถาแหงอรรถกถา
ปฏิสัมภิทามรรคชื่อวาสัมธัมมปกาสินี
มหาวรรค อินทริยกถา
วาดวยอินทรีย ๕
[๔๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑
สตินทรีย สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕
ประการนี้แล.
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[๔๒๔] อินทรีย ๕ ประการนี้ยอมหมดจดดวยอาการเทาไร ?
อินทรีย ๕ ประการนี้ยอมหมดจดดวยอาการ ๑๕ เมื่อบุคคลงดเวน
พวกบุคคลผูไมมีศรัทธา สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีศรัทธา (และ)
พิจารณาพระสูตรอันเปนเหตุนํามาซึ่งความเลื่อมใส สันธินทรียยอมหมดจด
ดวยอาการ ๓ เหลานั้น เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูเกียจคราน สมาคม คบหา
นั่งใกลพวกบุคคลผูปรารภความเพียร (และ) พิจารณาสัมมัปธาน วิริยินทรีย
ยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูมีสติหลงลืม
สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีสติตั้งมั่น (และ) พิจารณาสติปฏฐาน
สตินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานั้น เมือ่ บุคคลงดเวนพวกบุคคลผูมีใจ
ไมมั่นคง สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลมีใจมั่นคง (และ) พิจารณาฌาน
และวิโมกข สมาธินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานั้น เมื่อบุคคลงดเวน
พวกบุคคลทรามปญญา สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีปญญา (และ)
พิจารณาญาณจริยาอันลึกซึ้ง ปญญินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้
เมื่อบุคคลงดเวนบุคคล ๕ จําพวก สมาคม คบหา นั่งใกลบุคคล ๕ จําพวก
(และ) พิจารณาจํานวนพระสูตร ๕ ประการดังกลาวมานี้ อินทรีย ๕ เหลานี้
ยอมหมดจดดวยอาการ ๑๕ เหลานี้.
[๔๒๕] บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร การเจริญ
อินทรีย ๕ ยอมมีดวยอาการเทาไร ?
บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐ เจริญอินทรีย ๕ ยอม
ดวยอาการ ๑๐ บุคคลเมือ่ ละความเปนผูไมมีศรัทธาชื่อวาเจริญสันธินทรีย
เมื่อเจริญสัทธินทรีย ชือ่ วาละความเปนผูไมมีศรัทธา เมื่อละความเปนผู
เกียจคราน ชื่อวาเจริญวิริยินทรีย เมื่อเจริญวิริยินทรีย ชื่อวาละความเปนผู
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เกียจคราน เมื่อละความประมาท ชือ่ วาเจริญสตินทรีย เมื่อเจริญสตินทรีย
ชื่อวาละความประมาท เมื่อละอุทธัจจะ ชื่อวาเจริญสมาธินทรีย เมื่อเจริญ
สมาธินทรีย ชื่อวาละอุทธัจจะ เมื่อละอวิชชา ชื่อวาเจริญปญญินทรีย
เจริญปญญินทรีย ชื่อวาละอวิชชา บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐
เหลานั้น การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดว ยอาการ ๑๐ เหลานี้.
[๔๒๖] อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวย
อาการเทาไร ?
อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวยอาการ ๑๐
คือ สัทธิทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะเปนผูละแลว
ละดีแลวซึ่งอสัทธินทรีย ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนโทษชาติอันบุคคลละแลว
ละดีแลว เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซึ่งสัทธินทรีย วิริยินทรีย
เปนคุณชาติอันเจริญแลว อบรมแลว เพราะความเปนผูละแลว ละดีแลว
ซึ่งความประมาท ความประมาทเปนโทษชาติอันบุคคลละแลว ละดีแลว เพราะ
ความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซึ่งสตินทรีย สมาธินทรียเปนคุณชาติอัน
บุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะความเปนผูละแลว ละดีแลวซึ่งอุทธัจจะ
อุทธัจจะเปนโทษชาติอันบุคคลละแลว ละดีแลว เพราะความเปนผูเจริญแลว
อบรมแลวซึ่งสมาธินทรีย ปญญินทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรม
แลว เพราะความเปนผูละแลว ละดีแลวซึ่งอวิชชา อวิชชาเปนโทษชาติอัน
บุคคลละแลว ละดีแลว เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซึ่งปญญินทรีย
อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้.
[๔๒๗] อินทรีย บุคคลยอมเจริญดวยอาการเทาไร เปนอินทรียอัน
บุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลว ดวยอาการเทาไร ?
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อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวย อาการ ๔ เปนอินทรียอันบุคคล
เจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลวดวยอาการ ๔ อินทรีย ๕
บุคคลยอมเจริญในขณะโสดาปตติมรรค เปนอินทรีย อันบุคคลเจริญแลว
อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลวในขณะโสดาปตติผล อินทรีย ๕
บุคคลยอมเจริญในขณะสกทาคามิมรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรม
แลว ระงับแลว และระงับดีแลวในขณะสกทาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคล
ยอมเจริญในขณะอนาคามิมรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว
ระงับแลว และระงับดีแลวในอนาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญในขณะ
อรหัตมรรค เปนอินทรียอ ันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และ
ระงับดีแลวในขณะอรหัตผล.
มรรควิสุทธิ ๔ ผลวิสุทธิ ๔ สมุจเฉทวิสุทธิ ๔ ปฏิปสสัทธิวิสุทธิ ๔
ดวยประการดังนี้ อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวยอาการ ๔ เหลานี้ เปน
อินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลวดวยอาการ
๔ เหลานี้.
[๔๒๘] บุคคลเทาไรเจริญอินทรีย บุคคลเทาไรเจริญอินทรียแลว
บุคคล ๘ เจริญอินทรีย บุคคล ๓ เจริญอินทรียแลว.
บุคคล ๘ เหลาไหนเจริญอินทรีย ? พระเสขบุคคล ๗ กัลยาณปุถุชน ๑
บุคคล ๘ เหลานี้เจริญอินทรีย.
บุคคล ๓ เหลาไหนเจริญอินทรียแลว ? พระขีณาสพสาวกพระตถาคต
ชื่อวาพุทโธ ดวยสามารถความเปนผูเจริญอินทรียแ ลว ชื่อวาเจริญอินทรียแลว
พระปจเจกพุทธะ ชื่อวาพุทโธ ดวยอรรถวาตรัสรูเอง ชื่อวาเจริญอินทรียแลว
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาพุทโธ ดวยอรรถวามีพระคุณ
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ประมาณไมได ชื่อวาเจริญอินทรียแลว บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแลว
บุคคล ๘ เหลานี้เจริญอินทรีย บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแลว ดวย
ประการดังนี้.
สาวัตถีนิทาน
[๔๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉน ?
คือสัทธินทรีย...ปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ เหลานัน้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นหาไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไดรบั ยกยองวาเปน
พราหมณในหมูพราหมณไม และทานเหลานั้นหาไดทําใหแจงซึ่งสามัญผล
หรือพรหมัญผลดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูไม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งรูชัดซึ่งเหตุ
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ เหลานี้
ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นนั่นแล เปนผูไดรับยกยองวา
เปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และ
ทานเหลานั้น ยอมทําใหแจงซึ่งสามัญผลและพรหมัญผล ดวยปญญาอันรูยิ่ง
เองในปจจุบันเขาถึงอยู.
[๔๓๐] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูเหตุเกิด
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการเทาไร
บุคคลยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ มีคุณดวย
อาการเทาไร บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ มี
โทษดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร
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อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเครื่องสลัดออกดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูอุบายเปน
เครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ?
อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย
๕ ดวยอาการ ๔๐ อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูความดับ
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ บุคคลยอม
รูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มีโทษดวยอาการ ๒๕ บุคคล
ยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเครื่องสลัด
ออกไปดวยอาการ ๑๘๐ บุคคลยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกไปแหงอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๑๘๐.
[๔๓๑ ] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอม
รูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ?
เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเชื่อเปนเหตุ
เกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจ เชื่อเปนเหตุ
เกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปน
เหตุเกิดแหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสัทธินทรีย เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชน
แกความประคองไว เหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถ
ความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถ
ความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยาง
เดียวดวยสามารถแหงวิริยินทรีย เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหง
ความคานึงถึงเพื่อประโยชนแกความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิด
แหงฉันทะดวยสามารถความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหง
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มนสิการดวยสามารถความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏ
ธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงสตินทรีย เปนเหตุแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหง
สมาธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิด
แหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุ
เกิดแหงสมาธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรีย
เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความ
เห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น
เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรียเหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความเห็น เปน
เหตุเกิดแหงปญญินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง
ปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย.
เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเชื่อ เปน
เหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความ
ประคองไว เปนเหตุแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อ
ประโยชนแกความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึง
เพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิด
แหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย
เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย
เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย
เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุ
เกิดแหงฉันทะความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย
เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิด แหงปญญินทรีย
เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหง
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สัทธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปน
เหตุเกิดแหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน
เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความเห็น
เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถ
สัทธินทรีย เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียว
ดวยสามารถวิริยินทรีย เปนเหตุเกิดแหงวิริยินทรีย ความปรากฏเปนธรรม
อยางเดียวดวยสามารถสตินทรีย เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏเปน
ธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย ความ
ปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ เหลานี้ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เหลานี้.
[๔๓๒] อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอม
รูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ?
ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกการนอมใจเชื่อ เปนความ
ดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปน
ความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเชื่อ
เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถ
แหงสัทธินทรีย เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อ
ประโยชนแกความประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหง
ฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับ
แหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความ
ไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงวิริยินทรีย เปนความดับแหง
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วิริยินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความตั่งมั่น เปน
ความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความตั้งมั่น เปน
ความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความตั้งมั่น
เปนความดับแหงสตินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถ
สตินทรียเปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชน
แกความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวย
สามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงมนสิการ
ดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความไมปรากฏ
เปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนความดับแหงสมาธินทรีย
ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหง
ปญญินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความเห็น เปนความดับ
แหงปญญินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความเห็น เปนความ
ดับแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง
ปญญินทรีย เปนความดับแหงปญญินทรีย.
ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเชื่อ เปน
ความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความ
ประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อ
ประโยชนแกความตั้งมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงความ
คํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย
ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหง
ปญญินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความนอมใจเชื่อ เปน
ความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความประคองไว
เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงฉันทะดวย สามารถแหงความ
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ตั้งมั่นเปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความ
ไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวย
สามารถแหงความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย ความดับแหง
มนสิการ ดวยสามารถแหงความนอมใจเชื่อ เปนความดับแหงสัทธินทรีย
ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความประคองไว เปนความดับแหง
วิริยินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความตั้งมั่น เปนความดับ
แหงสตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน เปน
ความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความเห็น
เปนความดับแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถ
แหงสัทธินทรีย เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยาง
เดียวดวยสามารถแหงวิริยินทรีย เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏ
เปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงสตินทรีย เปนความดับแหงสตินทรีย
ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนความดับ
แหงสมาธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย เปนความดับแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐.
เหลานี้ บุคคลยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เหลานี้.
[๔๓๓] อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรูคุณ
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ?
ความไมปรากฏแหงความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหงสัทธินทรีย
ความไมปรากฏแหงความเรารอน เพราะความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหง
สัทธินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความนอมใจเชื่อ เปนคุณ
แหงสัทธินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงสัทธินทรีย
ความสุขความโสมนัสอันอาศัยสัทธินทรียเกิดขึ้น เปนคุณแหงสัทธินทรีย
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ความไมปรากฏแหงความเปนผูเกียจคราน เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความไม
ปรากฏแหงความเรารอน เพราะความเปนผูเกียจคราน เปนคุณแหงวิริยินทรีย
ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความประคองไวเปนคุณแหงวิริยินทรีย
ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความสุขความ
โสมนัสอันอาศัยวิริยินทรียเกิดขึ้น เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏ
แหงความประมาท เปนคุณแหงสตินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอน
เพราะความประมาท เปนคุณแหงสตินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติ
ดวยการตั้งมั่นเปนคุณแหงสตินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม
เปนคุณแหงสตินทรีย ความสุขความโสมนัสอันอาศัยสตินทรียเกิดขึ้น เปนคุณ
แหงสตินทรีย ความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนคุณเเหงสมาธินทรีย ความไม
ปรากฏแหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความ
ไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความ
แกลากลาแหงความประพฤติดวยความไมฟุงซาน เปนคุณแหงสมาธินทรีย
ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความสุข
ความโสมนัสอันอาศัยสมาธินทรียเกิดขึ้น เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความไม
ปรากฏแหงอวิชชา เปนคุณแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอน
เพราะอวิชชา เปนคุณแหงปญญินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติ
ดวยความเห็น เปนคุณแหงปญญินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม
เปนคุณแหงปญญินทรีย ความสุขความโสมนัสอันอาศัยปญญินทรียเกิดขึ้น
เปนคุณแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ บุคคล
ยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เหลานี้.
[๔๓๔] อินทรีย ๕ มีโทษดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรู
โทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ?
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ความปรากฏแหงอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย ความปรากฏ
แหงความเรารอนเพราะอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย สัทธินทรีย
มีโทษ เพราะความไมเที่ยง... เปนทุกข... เปนอนัตตา ความปรากฏแหง
ความเปนผูเกียจคราน เปนโทษแหงวิริยินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอน
เพราะความเปนผูเกียจคราน เปนโทษ แหงวิริยินทรีย วิริยินทรียมีโทษเพราะ
ความไมเที่ยง ... เปนทุกข ... เปนอนัตตา ความปรากฏแหงความประมาท
เปนโทษแหงสตินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอนเพราะควานประมาท
เปนโทษแหงสตินทรีย สตินทรียมีโทษเพราะความไมเที่ยง... เปนทุกข...
เปนอนัตตา ความปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย ความปรากฏ
แหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย สมาธินทรียมีโทษ
เพราะความไมเทียง... เปนทุกข... เปนอนัตตา ความปรากฏแหงอวิชชา
เปนโทษแหงปญญินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอนเพราะอวิชชา เปน
โทษแหงปญญินทรีย ปญญินทรียมโี ทษเพราะความไมเที่ยง...เปนทุกข...
เปนอนัตตา อินทรีย ๕ มีโทษดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ บุคคลยอมรูโทษแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เหลานี้.
[๔๓๕] อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเครื่องสลัดออกไปดวยอาการ ๑๘๐
เปนไฉน บุคคลยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกไป แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ
๑๘๐ เปนไฉน ?
สัทธิทรียดวยอรรถวาความนอมใจเชื่อ สลัดออกไปจากความเปนผู
ไมมีศรัทธา ๑ จากความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จากเหลา
กิเลสทีเปนไปตามความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก
๑ จากสัทธินทรียซึ่งมีอยูกอนแตการไดสัทธินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑ วิริยิน-
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ทรียดวยอรรถวาประคองไว สลัดออกไปจากความเปนผูเกียจคราน ๑ จากความ
เรารอนเพราะความเปนผูเกียจคราน ๑ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามความเปนผู
เกียจคราน ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากวิริยนิ ทรียซึ่งมีอยู
กอนแตการไดวิริยินทรียท ี่ประณีตกวานั้น ๑ สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น สลัด
ออกไปจากความประมาท ๑ จากความเรารอนเพราะความประมาท ๑ จากเหลา
กิเลสที่เปนไปตามความประมาท ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑
จากสตินทรียซึ่งมีอยูกอนแตการไดสตินทรียทีประณีตกวานั้น ๑ สมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน สลัดออกไปจากอุทธัจจะ ๑ จากความเรารอนเพราะ
อุทธัจจะ ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากสมาธินทรียชึ่งมีอยูกอ น
แตการไดสมาธินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑ ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น สลัด
ออกไปจากอวิชชา ๑ จากความเรารอนเพราะอวิชชา ๑ จากเหลากิเลสที่เปนไป
ตามอวิชชา จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากปญญินทรียซึ่งมีอยู
กอนแตการไดปญญินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑.
อินทรีย ๕ ดวยสามารถปฐมฌาน สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ใน
สวนเบื้องตน อินทรีย ๕ ดวยสามารถทุติยฌาน สลัดออกไปจากอินทรีย ๕
ในปฐมฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถตติยฌาน สลัดออกไปจากอินทรีย ๕
ในทุติยฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถจตุตถฌาน สลัดออกไปจากอินทรีย ๕
ในตติยฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากาสานัญจายตนสมาบัติ สลัด
ออกไปจากอินทรีย ๕ ในจตุตถฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอากาสานัญจายตนสมาบัติ
อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากิญจัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจาก
อินทรีย ๕ ในวิญญาณญัญจายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอากิญจัญญา-
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ยตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอนิจานุปสสนา สลัดออกไปจาก
อินทรีย ๕ ในแนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง
ทุกขานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนิจจานุปสสนา อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอนัตตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในทุกขานุปสสนา
อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงนิพพิทานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ใน
อนัตตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิราคานุปสสนา สลัดออกไป
จากอินทรีย ๕ ในนิพพิทานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิราคานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย
สามารถแหงปฏินิสสัคคานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา
อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงขยานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฎินิสสัคคานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวยานุปสสนา สลัดออกไปจาก
อินทรีย ๕ ในขยานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิปริณามานุปสสนา
สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวยานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง
อนิมิตตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิปริณามานุปสสนา อินทรีย
๕ ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ใน
อนิมิตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงสุญญตานุปสสนา สลัดออก
ไปจากอินทรีย ๕ ในอัปปณิหิตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง
อธิปญญาธรรมวิปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสุญญตานุปสสนา
อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงยถาภูตญาณทัสนะ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ใน
อธิปญญาธรรมวิปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอาทีนวานุปสสนา สลัด
ออกไปจากอินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง
ปฏิสังขานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอาทีนวานุปสสนา อินทรีย ๕
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ดวยสามารถแหงวิวัฏฏนานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฏิสังขานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงโสดาปตติมรรค สลัดออกไปจาก
อินทรีย ๕ ในวิวัฏฏนานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงโสดาปตติผล
สมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติมรรค อินทรีย ๕ ดวยสามารถ
แหงสกทาคามิมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติผลสมาบัติ
อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงสกทาคามิผลสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕
ในสกทาคามิมรรค อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอนาคามิมรรค สลัดออกไป
จากอินทรีย ๕ ในสกทาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอนาคามิผล
สมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิมรรค อินทรีย ๕ ดวยสามารถ
แหงอรหัตมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอรหัตผลสมาบัติสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค.
อินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ สลัดออกไปจากกามฉันทะ อินทรีย ๕ ใน
อัพยาบาท สลัดออกไปจากพยาบาท อินทรีย ๕ ในอาโลกสัญญา สลัดออกไปจาก
ถีนมิทธะ อินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน สลัดออกไปจากอุทธัจจะ อินทรีย ๕ ใน
ธรรมววัตถาน สลัดออกไปจากวิจิกิจฉา อินทรีย ๕ ในญาณ สลัดออกไป
จากอวิชชา อินทรีย ๕ ในความปราโมทย สลัดออกจากอรติ อินทรีย ๕
ในปฐมฌาน สลัดออกไปจากนิวรณ อินทรีย ๕ ในทุติยฌาน สลัดออกไป
จากวิตกวิจาร อินทรีย ๕ ในตติยฌาน สลัดออกไปจากปติ อินทรีย ๕ ใน
จตุตถฌาน สลัดออกไปจากสุขและทุกข อินทรีย ๕ ในอากาสานัญจายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา อินทรีย ๕
ในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอากาสานัญจายตนสัญญา อินทรีย
๕ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากวิญญาณัญจายตนสัญญา
อินทรีย ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอากิญจัญญาย-
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ตนสัญญา อินทรีย ๕ ในอนิจจานุปสสนา สลัดออกไปจากนิจจสัญญา อินทรีย
๕ ในทุกขานุปสสนา สลัดออกไปจากสุขสัญญา อินทรีย ๕ ในอนัตตานุปสสนา
สลัดออกไปจากอนัตตสัญญา อินทรีย ๕ ในนิพพิทานุปสสนา สลัดออกไป
จากความเพลิดเพลิน อินทรีย ๕ ในวิราคานุปสสนา สลัดออกไปจากราคะ
อินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจากสมุทัย อินทรีย ๕ ในปฏินิสสัคคานุปสสนา สลัดออกไปจากความยึดมั่น อินทรีย ๕ ในขยานุปสสนา
สลัดออกไปจากฆนสัญญา อินทรีย ๕ ในวยานุปสสนา สลัดออกไปจากการ
ประมวลอายุ อินทรีย ๕ ในวิปริณามานุปสสนา สลัดออกไปจากธุวสัญญา
อินทรีย ๕ ในอนิมิตตานุปสสนา สลัดออกไปจากนิมิต อินทรีย ๕ ในอัปปณิหิตานุปสสนา สลัดออกไปจากปณิธิ อินทรีย ๕ ในสุญญตานุปสสนา
สลัดออกไปจากความถือมั่น อินทรีย ๕ ในอธิปญ
 ญาธรรมวิปสสนา สลัดออก
ไปจากความยึดมั่นถือมั่นวา เปนแกนสาร อินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะ
สลัดออกไปจากความถือมั่นเพราะความหลง อินทรีย ๕ ในอาทีนวานุปสสนา
สลัดออกไปจากความถือมั่นดวยความอาลัย อินทรีย ๕ ในปฏิสังขานุปสสนา
สลัดออกไปจากการไมพิจารณาหาทาง อินทรีย ๕ ในวิวัฏฏนานุปสสนา
สลัดออกไปจากความถือมั่นเพราะกิเลสเครื่องประกอบ อินทรีย ๕ ในโสดาปตติมรรค สลัดออกไปจากกิเลสซึ่งอยูในที่เดียวกันกับทิฏฐิ อินทรีย ๕ ใน
สกทาคามิมรรค สลัดออกไปจากกิเลสสวนหยาบ ๆ อินทรีย ๕ ในอนาคามิมรรค
สลัดออกไปจากกิเลสสวนละเอียด อินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค สลัดออกไป
จากกิเลสทั้งปวง อินทรีย ๕ ในธรรมนั้น ๆ เปนคุณชาติอันพระขีณาสพ
ทั้งปวงเทียวสลัดออกแลว สลัดออกดีแลว ระงับแลวและระงับดีแลว อินทรีย
๕ มีอุบายเปนเครื่องสลัดออกดวยอาการ ๑๘๐ เหลานี้ บุคคลยอมรูอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๘๐ เหลานี้.
จบภาณวาร
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สาวัตถีนิทาน
วาดวยประเภทของอินทรีย ๕
[๔๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรียใ นที่ไหน. พึงเห็นในโสดาปตติยังคะ (ธรรมอันเปนองคแหงการบรรลุกระแสนิพพาน) ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นวิริยินทรียในที่ไหน. พึงเห็นใน
สัมมัปปธาน ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสตินทรียในที่ไหน. พึงเห็นในสติปฏฐาน ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสมาธินทรียในที่ไหน. พึงเห็นใน
ฌาน ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นปญญินทรียในที่ไหน. พึงเห็นใน
อริยสัจ ๔.
[๔๓๗] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็น
อินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย ในสัมมัปปธาน ๔
จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน
๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน
๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร.
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ดวยสามารถแหงสตินทรียในโสดาปตติยังคะ จะพึงเห็นอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย
๕ ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย
๕ ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงปญญินทรียใ นอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย
๕ ดวยอาการ ๒๐.
[๔๓๘] ดวยสามารถแหงสตินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึง
เห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการนอมใจเชื่อในโสดาปตติยังคะ คือ การคบสัตบุรุษ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว
พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน
พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย พึงเห็น
สัทธินทรียดว ยอรรถวา เปนใหญในการนอมใจเชื่อ ในโสดาปตติยังคะ คือ
การฟงธรรมของทาน การทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย การปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม พึงเห็นวิริยินทรียด วยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรีย
ดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็น
ปญญินทรียด วยอรรถวาเห็นดวยสามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหง
สตินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๔๓๙] ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็น
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน?
พึงเห็นวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว ในสัมมัปปธาน ๔ คือ การไมยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น พึงเห็น
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น เห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซาน
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พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ
ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย พึงเห็นวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการ
ประคองไว ในสัมมัปปธาน คือ การละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ
ในสัมมัปปธาน คือ การยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ฯลฯ ในสัมมัปปธาน คือ ความตั้งมั่น ความไมฟนเฟอน ความเจริญยิ่ง ความไพบูลย
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว พึงเห็นสตินทรียดวย
อรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาตินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรีย
ดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหง
วิริยินทรีย ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๐ เหลานั้น.
[๔๔๐] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน จะพึงเห็นอินทรีย
๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการตั้งมั่น ในสติปฏฐาน
คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซาน
พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ
พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็น
สตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการตั้งมั่น ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นจิตใน
จิต ฯลฯ ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย พึงเห็น
สมาธินทรียดวยอรรถไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็น
สตินทรียดวยนอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคอง ดวย
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สามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็น
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๔๔๑] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ใน
ปฐมฌาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถ
วานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวย
อรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถ
วาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในทุติยฌาน ฯสฯ ในตติยฌาน ฯลฯ ในจตุตถฌาน พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวา
นอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวย
อรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ดวยสมาธินทรีย ดวยสามารถ
แหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๔๔๒] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย
๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็นอริยสัจ คือ
ทุกข พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวา
ประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถ
วาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวา
เปนใหญในความเห็นในอริยสัจ คือ ทุกขสมุทัย ฯลฯ ในอริยสัจ คือ
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ทุกขนิโรธ ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พึงเห็นสัทธินทรีย
ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็น
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวย
สามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็น
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานั้น.
[๔๔๓] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็น
ความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯลฯ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ
ในสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔ ในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติ
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ?
ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นความ
ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ ใน
สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔ ดวยสามารถแหงปญญินทรียใ นอริยสัจ ๔ จะ
พึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐.
[๔๔๔] ดวยสามารถแหงสตินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็น
ความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ
นอมใจเชื่อในโสดาปตติยังคะ คือ การคบหาสัปบุรุษ พึงเห็นความประพฤติ
แหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวย
อรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน
พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหง
สัทธินทรีย พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญใน
ความนอมใจเชื่อในโสดาปตติยังคะ คือ การฟงธรรมของทาน ฯลฯ ในโสดา-
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ปตติยังคะ คือ การทําไวในใจ โดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ในโสดาปตติยังคะ
คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรีย
ดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น
พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความ
ประพฤติแหงปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ดวย
สามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๔๔๕ ] ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน. จะพึงเห็น
ความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
จะพึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ
ประคองไว ในสัมมัปปธาน คือ การไมยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ฯลฯ พึงเห็น
ความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหง
วิริยินทรีย พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ
ประคองไวในสัมมัปปธาน คือ การละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ใน
สัมมัปปธาน คือ การบําเพ็ญกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ฯลฯ ใน
สัมมัปปธาน คือ ความตั้งมั่น ความไมฟนเฟอน ความเจริญยิ่ง ความ
ไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว พึงเห็น
ความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติ
แหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย ดวย
สามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย
๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
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[๔๔๖] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นความ
ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ
ตั้งมั่นในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย พึงเห็นความประพฤติ
แหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรีย
ดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ
พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหง
สตินทรีย พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ
ตั้งมั่น ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ
ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ ในสติปฏฐาน คือ การ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวา
ประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน
๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้.
[๔๔๗] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นความ
ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความ
ไมฟุงซาน ในปฐมฌาน พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวา
เห็นพึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถที่นอมใจเชื่อ พึงเห็นความ
ประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหง
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นความ
ประพฤติแหงสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในทุติยฌาน
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ฯลฯ ในตติยฌาน ฯลฯ ในจตุตถฌาน ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหง
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ดวยสามารถแหง
สมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ
๒๐ เหลานี้.
[๔๔๘] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๘ จะพึงเห็นความ
ประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ?
พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการ
เห็นในอริยสัจ คือ ทุกข พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวา
นอมใจเชื่อ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึง
เห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแหง
สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นความ
ประพฤติแหงปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็น ในอริยสัจ คือ
ทุกขสมุทัย ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจ
เชื่อ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็น
ความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแหง
สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถ
แหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวย
อาการ ๒๐ เหลานี้.
[๔๔๙] ความประพฤติและวิหารธรรม เปนอันตรัสรูแลว แทงตลอด
แลว เหมือนอยางสพรหมจารีผูรูแจง กําหนดบุคคลไวในฐานที่ลึก ตามที่
ประพฤติตามที่อยูวา ทานผูนี้บรรลุแลว หรือวาจักบรรลุเปนแน.
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จริยา ในคําวา ความประพฤติ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑
อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑ สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑
ปตติจริยา ๑ โลกัตถจริยา ๑.
ความประพฤติในอิริยาบถ ๔ ชือ่ วาอิริยาปถจริยา ความประพฤติใน
อายตนภายในภายนอก ๖ ชื่อวาอายตนจริยา ความประพฤติในสติปฏฐาน ๔
ชื่อวาสติจริยา ความประพฤติในฌาน ๔ ชื่อวาสมาธิจริยา ความประพฤติใน
อริยสัจ ชื่อวาญาณจริยา ความประพฤติในอริยมรรค ๔ ชื่อวามรรคจริยา
ความประพฤติในสามัญผล ๔ ชื่อวาปตติจริยา ความประพฤติกิจซึ่งเปน
ประโยชนแกโลก ในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในพระปจเจกพุทธเจาบางสวน ในพระสาวกบางสวน ชื่อวาโลกัตถจริยา อิริยาปถจริยา
เปนของทานผูถึงพรอมดวยการตั้งใจไว อายตนจริยา เปนของทานผูคุมครอง
อินทรีย สติจริยา เปนของทานผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท สมาธิจริยา
เปนของทานผูขวนขวายในอธิจิต ญาณจริยา เปนของทานผูสมบูรณดวยปญญา
มรรคจริยา เปนของทานผูปฏิบัติชอบ ปตติจริยา เปนของทานผูบรรลุผลแลว
และโลกัตถจริยาเปนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ของพระปจเจก
พุทธเจาบางสวนของพระสาวกบางสวน จริยา ๘ เหลานี้.
จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเชื่อ ยอมประพฤติ
ดวยศรัทธา ผูประคองไว ยอมประพฤติดวยความเพียร ผูเขาไปตั้งไวมั่น
ยอมประพฤติดวยสติ ผูทําจิตไมใหฟุงซาน ยอมประพฤติดวยสมาธิ ผูร ูชัด
ยอมประพฤติดวย ปญญา ผูรูแจง ยอมพระพฤติดวยวิญญาณ ผูทราบวา ทาน
ปฏิบัติอยางนี้จึงบรรลุคุณวิเศษ ดังนี้ ยอมประพฤติดวยวิเสสจริยา ผูที่ทราบ
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วากุศลธรรมของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมยังอิฐผลใหยืดยาวไป ดังนี้ ยอม
ประพฤติดวยอายตนจริยา จริยา ๘ เหลานี้.
จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ ทัสสนจริยาแหงสัมมาทิฏฐิ ๑ อภิโรปนจริยาแหงสัมมาสังกับปะ ๑ ปริคคหจริยาแหงสัมมาวาจา ๑ สมุฏฐานจริยา
แหงสัมมากัมมันตะ ๑ โวทานจริยาแหงสัมมาอาชีวะ. ปคคหจริยาแหง
สัมมาวายามะ ๑ อุปฏฐานจริยาแหงสัมมาสติ ๑ อวิกเขปจริยาแหงสัมมาสมาธิ ๑
จริยา ๘ เหลานี้.
[๔๕๐] คําวา วิหาโร ความวา บุคคลผูนอมใจเชื่อ ยอมอยูดวย
ศรัทธา ผูประคองไว ยอมอยูดวยความเพียร ผูตั้งสติมั่น ยอมอยูดวยสติ
ผูทําจิตไมใหฟุงซาน ยอมอยูดวยสมาธิ ผูรูชัด ยอมอยูดวยปญญา.
คําวา รูตาม ความวา ความนอมใจเชื่อแหงสัทธินทรีย ความ
ประคองไวแหงวิริยินทรีย ความตั้งมั่นแหงสตินทรีย ความไมฟุงซานแหง
สมาธินทรีย ความเห็นแหงปญญินทรีย เปนอันรูตามแลว.
คําวา แทงตลอดแลว ความวา ความนอมใจเชื่อแหงสัทธินทรีย...
ความเห็นแหงปญญินทรีย เปนอันแทงตลอดแลว.
คําวา ตามที่ประพฤติ ความวา ประพฤติดวยศรัทธาอยางนี้ ดวย
ความเพียรอยางนี้ ดวยสติอยางนี้ ดวยสมาธิอยางนี้ ดวยปญญาอยางนี้.
คําวา ตามที่อยู ความวา อยูดวยศรัทธาอยางนี้ ...ดวยปญญาอยางนี้.
คําวา วิญู คือ ผูร ูแจง ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาทําลายกิเลส
ผูเปนบัณฑิต ผูถึงพรอมดวยปญญาเครื่องตรัสรู.
คําวา สพฺรหฺมจารี คือ บุคคลผูมีการงานอยางเดียวกัน มีอุเทศ
อยางเดียวกัน มีการศึกษาเสมอกัน.
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ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล อภิญญา และปฏิสัมภิทา
ทานกลาววา เปนฐานะอันลึก ในคําวา คมฺภีเรสฺ าเนสุ.
คําวา โอกปฺเปยยุ ความวา พึงเชื่อ คือ พึงนอมใจเชื่อ.
คําวา อทฺธา นี้ เปนเครื่องกลาวสวนเดียว เปนเครื่องกลาวโดยไม
สงสัย เปนเครื่องกลาวโดยสิ้นความเคลือบแคลง เปนเครื่องกลาวไมเปนสอง
เปนเครื่องกลาวโดยธรรมเครื่องนําออก เปนเครื่องกลาวไมผิด เปนเครื่อง
กลาวโดยหลักฐาน.
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาว
ดวยความเคารพ เปนเครื่องกลาวมีความเคารพยําเกรง.
คําวา บรรลุแลว ความวา ถึงทับแลว คาวา หรือวาจักบรรลุ
ความวา จักถึงทับ.
จบนิทานบริบูรณ
[๔๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ ๕ เปนไฉน คือ
สัทธินทรีย...ปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล.
อินทรีย ๕ เหลานีพ้ ึงเห็นดวยอาการเทาไร พึงเห็นดวยอาการ ๖
พึงเห็นดวยอรรถวากระไร ดวยอรรถวาเปนใหญ ดวยอรรถวาเปนเครื่องชําระ
ในเบื้องตน ดวยอรรถวามีประมาณยิ่ง ดวยอรรถวาตั้งมั่น ดวยอรรถวา
ครอบงํา ดวยอรรถวาใหตั้งอยู.
[๔๕๒] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนใหญอยางไร ?
พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อแหง
บุคคลและความเปนผูไมมีศรัทธา พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 257

พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน
พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย พึงเห็น
วิริยินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว แหงบุคคลผูละความ
เกียจคราน พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น. พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถ
วาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดว ย
อรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถ
วาเปนใหญในความตั้งมั่น แหงบุคคลผูละความประมาท พึงเห็นสมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น.
พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวย
อรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวา
เปนใหญในความไมฟุงซานแหงบุคคลผูละอุทธัจจะ พึงเห็นปญญินทรียดวย
อรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียด วย
อรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธิ
นทรีย พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็น แหงบุคคลผูละ
อวิชชา พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถ
วาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถ
วาไมฟุงซานดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียด วยอรรถวาเปน
ใหญในความนอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ
พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น
พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น
ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความ
ประคองไว ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็น
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สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็น
ปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวย
สามารถแหงวิริยินทรีย พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความตั้งมั่น
ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นสมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย
ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวย
สามารถแหงสตินทรีย พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความไม
ฟุงซาน ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็น
ปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น.
พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวย
อรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหง
สมาธินทรีย พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็น ดวย
สามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นสัทธินทรีย
ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็น
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวย
สามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความนอม
ใจเชื่อ ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท แหงบุคคลผูละพยาบาท ฯลฯ ดวย
สามารถแหงอาโลกสัญญา แหงบุคคลผูละถีนมิทธะ ฯลฯ พึงเห็นสัทธินทรีย
ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค แหง
บุคคลผูละกิเลสทั้งปวง พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็น
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็น
ปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ฯลฯ พึงเห็น
ปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็น ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค
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แหงบุคคลผูละกิเลสทั้งปวง พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อ พึง
เห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น
พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึง
เห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนใหญอยางนี้.
[๔๕๓] พึงเห็นอินทรีย ดวยอรรถวาเปนเครื่องชําระในเบื้องตน
อยางไร.
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวัง
ความเปนผูไมมีศรัทธา เปนเครื่องชําระในเบื้องตน แหงสัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย
ดวยอรรถวาประคองไว เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความเกียจคราน เปน
เครื่องชําระในเบื้องตนแหงวิริยินทรีย สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น เปน
สีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความประมาท เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหง
สตินทรีย สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวา
ระวังอุทธัจจะ เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหงสมาธินทรีย ปญญินทรียด วย
อรรถวาเห็น เปนสีลวิสทุ ธิเพราะอรรถวาระวังอวิชชา เปนเครื่องชําระใน
เบื้องตนแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถ
วาระวังกามฉันทะ เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหงอินทรีย ๕ อินทรีย ๕
ในความไมพยาบาท เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังพยาบาท เปนเครื่อง
ชําระในเบื้องตนแหงอินทรีย ๕ ฯลฯ อินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังกิเลสทั้งปวง เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหงอินทรีย
๕ พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนเครื่องชําระในเบื้องตนอยางนี้.
[๔๕๔] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวามีประมาณยิ่งอยางไร.
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ฉันทะเกิดขึ้นเพื่อความเจริญสัทธินทรีย เพื่อละความเปนผูไมมีศรัทธา
เพื่อละความเรารอนเพราะความไมมีศรัทธา เพื่อละกิเลสอันตั้งอยูรวมกันกับ
ทิฏฐิ เพื่อละกิเลสสวนหยาบ ๆ เพื่อละกิเลสสวนละเอียด ๆ เพื่อละกิเลสทั้งปวง.
สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจฉันทะ
ความปราโมทยเกิดขึ้นดวยสามารถแหงฉันทะ สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวย
สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความปราโมทย ปติเกิดขึ้นดวยสามารถแหง
ความปราโมทย สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจ
แหงปติ ปสสัทธิเกิดขึ้นดวยสามารถแหงปติ สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่งดวย
สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจปสสัทธิ ความสุขเกิดขึ้นดวยสามารถแหง
ปสสัทธิ สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจแหง
ความสุข โอภาสเกิดขึ้นดวยสามารถความสุข สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวย
สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจโอภาส สังเวชเกิดขึ้นดวยสามารถแหงโอภาส
สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจสังเวช จิตสังเวช
แลวยอมตั้งมั่น สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจ
สมาธิ จิตมั่นคงอยางนั้นแลวยอมประคองไวดี สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่งดวย
สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจการประคองไว จิตประคองแลวอยางนั้นยอม
วางเฉยดี สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธาดวยอํานาจอุเบกขา
จิตยอมหลุดพนจากกิเลสตาง ๆ ดวยสามารถแหงอุเบกขา สัทธินทรียมีประมาณ
ยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความหลุดพน ธรรมเหลานั้นมีกิจ
เสมอกัน เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติหลุดพนแลว สัทธินทรียมีประมาณ
ยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจภาวนา เพราะอรรถวาเปนธรรมมีกิจ
เสมอกัน ธรรมเหลานั้นยอมหลีกจากธรรมนั้นสูธ รรมที่ประณีตกวา เพราะ
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เปนธรรมที่เจริญแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวย
อํานาจความหลีกไป จิตยอมปลอยจากธรรมนั้น เพราะเปนธรรมที่หลีกไปแลว
สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความปลอย ธรรม
ทั้งหลายยอมดับไปจากนั้น เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยไปแลว สัทธินทรีย
มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความดับ ความปลอยดวย
สามารถแหงความดับ มี ๒ ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ ๑ ความปลอย
ดวยความแลนไป ๑ ชื่อวาความปลอยดวยความสละ เพราะอรรถวา สละกิเลส
และขันธ ชือ่ วาความปลอยดวยความแลนไป เพราะอรรถวา จิตแลนไปใน
นิพพานธาตุเปนที่ดับ ความปลอยดวยอํานาจความดับมี ๒ ประการนี้.
[๔๕๕] ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญวิริยินทรีย เพื่อละความ
เกียจคราน เพื่อละความเรารอนเพราะความเกียจคราน เพื่อละกิเลสอันตั้งอยู
รวมกันกับทิฏฐิ ฯลฯ เพือ่ ละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญ
สตินทรีย เพือ่ ละความประมาท เพื่อละความเรารอนเพราะความประมาท ฯลฯ
เพื่อละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญสมาธินทรีย เพื่อละ
อุทธัจจะ เพื่อละความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ฯลฯ เพื่อละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ
ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญปญญินทรีย เพื่อละอวิชชา เพื่อละความเรารอน
เพราะอวิชชา เพื่อละกิเลสอันตั้งอยูรวมกันกับทิฏฐิ เพื่อละกิเลสสวนหยาบ ๆ
เพื่อละกิเลสสวนละเอียด ๆ เพื่อละกิเลสทั้งปวง ปญญินทรียม ีประมาณยิ่งดวย
สามารถแหงปญญา ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอมเกิดดวยสามารถ
ฉันทะ ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความ
ปราโมทย ปติยอมเกิดดวยสามารถแหงความปราโมทย ปญญินทรียมีประมาณ
ยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจปติ ปสสัทธิยอมเกิดดวยสามารถแหงปติ
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ปญญินทรียม ีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจปสสัทธิ ความสุข
ยอมเกิดดวยสามารถแหงปสสัทธิ ปญญินทรียม ีประมาณยิ่งดวยสามารถแหง
ปญญา ดวยอํานาจความสุข โอภาสยอมเกิดดวยสามารถแหงความสุข ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจโอภาส ความสังเวชยอม
เกิดดวยสามารถแหงโอภาส ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา
ดวยอํานาจความสังเวช จิตสังเวชแลวยอมตั้งมั่น ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง
ดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจสมาธิจิตตั้งมั่น แลวอยางนั้น ยอมประคอง
ไวดี ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความประคอง
ไว จิตประคองไวแลวอยางนั้น ยอมวางเฉยดวยดี
ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจอุเบกขา
จิตยอมหลุดพน จากกิเลสตาง ๆ ดวยสามารถแหงอุเบกขา ปญญินทรียมปี ระมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความหลุดพน ธรรมเหลานั้นยอมมี
กิจเปนอันเดียวกัน เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติหลุดพนแลว ปญญินทรียมี
ประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจภาวนา เพราะอรรถวาเปนธรรม
มีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมเหลานั้นยอมหลีกจากธรรมนั้นไปสูธรรมที่ประณีต
กวา เพราะเปนธรรมที่เจริญแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา
ดวยอํานาจความหลีกไป จิตยอมปลอยจากธรรมนั้น เพราะเปนจิตหลีกไปแลว
ปญญินทรียม ีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความปลอย ธรรม
ทั้งหลายยอมดับไปจากนั้น เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยแลว ปญญินทรียมี
ประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความดับ ความปลอยดวยอํานาจ
แหงความดับมี ๒ ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ๑ ความปลอยดวยความ
แลนไป ๑ ชือ่ วาความปลอยดวยความสละ เพราะอรรถวา สละกิเลสและขันธ
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ชื่อวาความปลอยดวยความแลนไป เพราะอรรถวา จิตแลนไปในนิพพานธาตุ
อันเปนที่ดับ ความปลอยดวยสามารถแหงความดับ มี ๒ ประการนี้ พึงเห็น
อินทรียดวยอรรถวามีประมาณยิ่งอยางนี้.
จบภาณวาร
[๔๕๖] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่นอยางไร.
ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญสัทธินทรีย สัทธินทรียยอ มตั้งมั่นดวย
สามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอมเกิดดวยสามารถ
แหงฉันทะ สัทธินทรียยอ มตั้งมั่นดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความ
ปราโมทย ฯลฯ จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่นอยางนี้.
[๔๕๗] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงําอยางไร.
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ยอมครอบงําความเปนผูไมมี
ศรัทธา ยอมครอบงําความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา วิริยินทรีย
ดวยอรรถวาประคองไว ยอมครอบงําความเปนผูเกียจคราน ยอมครอบงํา
ความเรารอนเพราะความเกียจคราน สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ยอมครอบงํา
ความประมาท ยอมครอบงําความเรารอนเพราะความประมาท สมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมครอบงําอุทธัจจะ ยอมครอบงําความเรารอน
เพราะอุทธัจจะ ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ยอมครอบงําอวิชชา ยอม
ครอบงําความเรารอนเพราะอวิชชา อินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ ยอมครอบงํา
กามฉันทะ อินทรีย ๕ ในความไมพยาบาท ยอมครอบงําพยาบาท อินทรีย ๕
ในอาโลกสัญญา ยอมครอบงําถีนมิทธะ อินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน
ยอมครอบงําอุทธัจจะ ฯลฯ อินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค ยอมครอบงํากิเลส
ทั้งปวง จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงําอยางนี้.
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[๔๕๘] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาใหตั้งอยูอยางไร.
ผูมีศรัทธา ยอมใหสัทธินทรียตั้งอยูในความนอมใจเชื่อ สัทธินทรีย
ของผูมีศรัทธา ยอมใหตั้งอยูในความนอมใจเชื่อ ผูมีความเพียรยอมให
วิริยินทรียตั้งอยูในความประคองไว วิริยินทรียของผูมีความเพียร ยอมใหตั้งอยู
ในความประคองไว ผูมีสติยอมใหสตินทรียตั้งอยูในความตั้งมั่น สตินทรีย
ของผูมีสติ ยอมใหตั้งอยูในความตั้งมั่น ผูมีจิตตั้งมั่น ยอมใหสมาธินทรียตั้งอยู
ในความไมฟุงซาน สมาธินทรียของผูมีจิตตั้งมั่น ยอมใหตั้งอยูในความไมฟุงซาน ผูมีปญญายอมใหปญญินทรียต ั้งอยูในความเห็น ปญญินทรียของผูมี
ปญญา ยอมใหตั้งอยูในความเห็น พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูใน
เนกขัมมะ อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในเนกขัมมะ พระ
โยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูในความไมพยาบาท อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในความไมพยาบาท พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕
ตั้งอยูในอาโลกสัญญา อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในอาโลกสัญญา พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูในความไมฟุงซาน อินทรีย ๕
ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในความไมฟุงซาน ฯลฯ พระโยคาวจรยอม
ใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูในอรหัตมรรค อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมให
ตั้งอยูในอรหัตมรรค จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาใหตั้งอยูอยางนี้.
[๔๕๙] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ
เทาไร พระเสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการเทาไร
ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ
เทาไร.
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ปุถชุ นเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๗
พระเสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๘ ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๐.
[๔๖๐] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ
๗ เปนไฉน ?
ปุถชุ นผูมีตนอันพิจารณาแลว ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ
๑ เปนผูฉลาดใหความตั้งไวซึ่งสมถนิมิต ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่ง
ปคคหนิมิต ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความไมฟุงซาน ๑ เปนผูฉลาด
ในความตั้งไวซึ่งโอภาส เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความราเริง ๑ เปนผู
ฉลาดในความตั้งไวซึ่งอุเบกขา ๑ ปุถชุ นเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวดวยอาการ ๗ เหลานี้.
พระเสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๘
เปนไฉน ?
พระเสขะมีตนอันพิจารณาแลว ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่ง
อารมณ ฯลฯ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอุเบกขา เปนผูฉลาดในความตั้งไว
ซึ่งความเปนธรรมอยางเดียว พระเสขะผูเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวดวยอาการ ๘ เหลานี้.
ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวย
อาการ ๑๐ เปนไฉน ?
ทานผูปราศจากราคะมีตนอันพิจารณาแลว ยอมเปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวซึ่งอารมณ ฯลฯ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความเปนธรรมอยางเดียว
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เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งจิต ทานผู
ปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้.
[๔๖๑] ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวย
อาการเทาไร เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการเทาไร เปนผูฉลาดในความ
ไมตั้งไวดวยอาการเทาไร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดใน
ความตั้งไวดวยอาการเทาไร เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร.
ปุถชุ นเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๙
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๙ พระเสขะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาด
ในความตั้งไวดวยอาการ ๑๐ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๐ ทานผู
ปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๒ เปนผู
ฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๒.
[๔๖๒] ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวย
อาการ ๙ เปนไฉน เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๙ เปนไฉน ?
ปุถชุ นเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ๑ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ๑ เปนผูฉลาด
ในความตั้งไวโดยความเปนทุกข ๑ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปน
สุข ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนอนัตตา ๑ เปนผูฉลาดในความ
ไมตั้งไวโดยความเปนอัตตา ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความสิ้นไป ๑
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนกอน ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดย
ความเสื่อมไป ๑ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความประมวลมา ๑ เปนผู
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ฉลาดในความตั้งไวโดยความแปรปรวน ๑ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดย
ความยั่งยืน ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพหานิมิตมิได ๑ เปนผู
ฉลาดในความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีนิมิต ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดย
เปนสภาพไมมีที่ตั้ง ๑ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีที่ตั้ง ๑
เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพสูญ ๑ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดย
ความยึดมั่น ๑ ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ
๙ เหลานั้น เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๙ เหลานี้.
พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๐
เปนไฉน ยอมเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ?
พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปน
ของไมเที่ยง ยอมเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ
เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนสภาพสูญ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไว
โดยความยึดมั่น เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ เปนผูฉลาดในความไม
ตั้งไวซึ่งสิ่งมิใชญาณ พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไว
ดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้.
ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวย
อาการ ๑๒ เปนไฉน เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๒ เปนไฉน ?
ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไว
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง
ฯลฯ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซึ่งสิ่ง
มิใชญาณ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความไมเกี่ยวของ เปนผูฉลาดในความ
ไมตั้งไวโดยความเกี่ยวของ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความดับ เปนผูฉลาด
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ในความไมตั้งไวซึ่งสังขาร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผู
ฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๒ เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวย
๑๒ เหลานี้ บุคคลผูมีตนอันเวนแลว ยอมใหอินทรียประชุม ดวยสามารถ
ความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ รูจักโคจร และแทงตลอดธรรม
อันมีความสงบเปนประโยชน ฯลฯ ยอมใหธรรมทั้งหลายประชุมลง รูจักโคจร
และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน
[๔๖๓] คําวา ยอมใหอินทรียประชุมลง ความวา ยอมให
อินทรียประชุมลงอยางไร ยอมใหสัทธินทรียประชุมลงดวยอรรถวานอมใจเชื่อ
ฯลฯ ยอมใหอินทรียทั้งหลายประชุมลง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวซึ่งสมถนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งปคคหนิมิต
ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความราเริง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดใน
ความตั้งไวซึ่งอุเบกขา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความ
เปนธรรมอยางเดียว ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ ดวย
สามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งจิต ความสามารถความเปนผูฉลาดใน
ความตั้งไวโดยความเปนของไมเที่ยง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความ
ไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไว
โดยความเปนทุกข ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความ
เปนสุข ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนอนัตตา ดวย
สามรถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนอัตตา ดวยสามารถ
ความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความสิ้นไป ดวยสามารถความเปนผูฉลาด
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ในความไมตั้งไวโดยความเปนกอน ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้ง
ไวโดยความเสื่อมไป ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความ
ประมวลมา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไว โดยความแปรปรวน
ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไว โดยความยั่งยืน ดวยสามารถ
ความเปนผูฉลาดในความตั้งไว โดยความเปนสภาพที่หานิมิตมิได ดวยสามารถ
ความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไว โดยเปนสภาพมีนิมิต ดวยสามารถความเปน
ผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพไมมีที่ตั้ง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดใน
ความไมตั้งไวโดยสภาพมีที่ตั้ง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดย
ความเปนสภาพสูญ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึด
มั่น ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ ดวยสามารถความเปน
ผูฉลาดในความไมตั้งไวซึ่งสิ่งมิใชญาณ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวซึ่งความไมเกี่ยวของ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซึ่ง
ความไมเกี่ยวของ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความดับ
ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน.
[๔๖๔] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ดวยอาการ
๖๔ เปนอาสวักขยญาณ อินทรีย ๓ เปนไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑.
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร อัญญินทรียยอมถึง
ฐานะเทาไร อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร.
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปตติมรรค
อัญญินทรียยอ มถึงฐานะ ๖ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล
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อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อัญญตาวินทรียยอมถึงฐานะ ๑
คือ อรหัตผล.
[๔๖๕] ในขณะแหงโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
มีสัทธินทรียซ ึ่งมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร วิรยิ ินทรียมีความประคองไวเปน
บริวาร สตินทรียมีความตั้งมั่นเปนบริวาร สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปน
บริวาร ปญญินทรียมีความเห็นเปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจงเปนบริวาร
โสมนัสสินทรียมีความยินดียิ่งเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนใหญในการ
สืบตอแหงความเปนไปเปนบริวารธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะโสดาปตติมรรค
เวนรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ลวนเปนกุศลทั้งนั้น ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปน
ธรรมที่นําออก ลวนเปนเครื่องใหถึงความไมสั่งสม ลวนเปนโลกุตระ ลวน
เปนธรรมมีนิพพานเปนอารมณ ในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมีอินทรียทั้ง ๘ นี้ ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร มีธรรมอื่นเปนบริวาร
มีธรรมที่อาศัยเปนบริวาร มีสัมปยุตธรรมเปนบริวาร เปนสหคตธรรม เปน
สหชาตธรรม เปนธรรมเกี่ยวของกัน เปนธรรมประกอบกัน ธรรมเหลานั้น
แลเปนอาการและเปนบริวารแหงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ในขณะโสดาปตติผล ฯลฯ.
ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรีย มีสัทธินทรียซึ่งมีความนอมใจ
เชื่อเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนใหญในความสืบเนื่องแหงความ
เปนไปเปนบริวาร ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะอรหัตผล เวนรูปอันมีจิต
เปนสมุฏฐาน ลวนเปนอพัพยากฤตทั้งนั้น ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปนโลกุตระ
ลวนมีนิพพานเปนอารมณ ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรียมีอินทรีย
๘ นี้ ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร ฯลฯ ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและ
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เปนบริวารแหงอัญญาตาวินทรียนั้น อินทรีย ๘ หมวดนี้รวมเปนอินทรีย ๖๔
ดวยประการฉะนี้.
[๔๖๖] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะ
เหลานั้น คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ.
อาสวะเหลานั้นยอมสิ้นไป ณ ทีไ่ หน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหไปสูอบาย ยอมสิ้นไปเพราะโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะโสดาปตติมรรคนี้ กามาสวะสวนหยาบ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซึ่งตั้งอยูรวมกันกับกามาสวะนั้น ยอมสิ้นไปเพราะ
สกทาคามิมรรค อาสวะเหลานั้นยอมสิ้นไปในขณะสกทาคามิมรรคนี้ กามาสวะ
ทั้งสิ้น ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซึ่งตั้งอยูรวมกันกับกามาสวะนั้น ยอมสิ้นไป
เพราะอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ
และอวิชชาทั้งสิ้น ยอมสิ้นไปเพราะอรหัตมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปใน
ขณะอรหัตมรรคนี้.
บทธรรมที่พระตถาคตนั้นไมทรงเห็น ไมมีโนโลกนี้ อนึ่ง บทธรรม
อะไร ๆ ที่พระตถาคตนั้นไมทรงทราบแลว ไมพงึ ทรงทราบมิไดมี พระตถาคต
ทรงทราบธรรมที่ควรนําไปทั้งปวง เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงชื่อวาเปน
พระสมันตจักษุ.
คําวา สมนฺตจกฺขุ ความวา ชื่อวาสมันตจักษุ เพราะอรรถวา
กระไร.
พระพุทธญาณ ๑๔ คือ ญาณในทุกข ญาณในทุกขสมุทัย ฯลฯ
สัพพัญุตญาณ อนาวรณญาณ เปนพระพุทธญาณ พระพุทธญาณ ๑๔ นี้
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ในพระพุทธญาณ ๑๔ นี้ ญาณ ๘ ขางตนทั่วไปกับพระสาวก ญาณ ๖ ขาง
หลังไมทั่วไปกับพระสาวก.
[๔๖๗] พระตถาคตทรงทราบ สภาพแหงทุกขเปนสิ่งที่ทนไดยาก
ตลอดหมด ที่ไมทรงทราบมิไดมี เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงทรงพระนามวา
สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ
วิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น สมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย สภาพแหงทุกขเปนสิ่งที่
ทนไดยาก พระตถาคตทรงเห็นแลว ทรงทราบแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรง
ถูกตองแลวตลอดหมดดวยพระปญญา ที่ไมทรงถูกตองแลวมิไดมี เพราะเหตุนั้น
พระตถาคตจึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรีย
สัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อ ฯลฯ สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน
ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯลฯ สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุใหเกิด ฯลฯ
สภาพแหงนิโรธเปนเหตุดับโดยไมเหลือ ฯลฯ สภาพแหงมรรคเปนทางใหถึง
ฯลฯ สภาพแหงอรรถปฏิสัมภิทาเปนปญญาเครื่องแตกฉานดีโดยอรรถ ฯลฯ
สภาพแหงธรรมปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดีโดยธรรม ฯลฯ สภาพแหง
นิรุตติปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดีโดยภาษา สภาพแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา
เปนปญญาแตกฉานดีโดยปฏิภาณ ญาณในความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย
ทั้งหลาย ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอันนอนตามของสัตวทั้งหลาย
ญาณในยมกปาฏิหาริย ญาณในมหากรุณาสมาบัติ ฯลฯ อารมณที่ไดเห็น
ที่ไดสดับ ทีไ่ ดทราบ ทีร่ ูแจง ที่ถึง ที่แสวงหา ที่เที่ยวตามหาดวยใจ
โนโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแจงแลว
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ทรงรูแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองดวยพระปญญาที่ไมทรงถูกตองดวย
ปญญาไมมี เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงทรงพระนามวาสมันตจักษุ สมันตจักษุ
เปนปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ...สมาธินทรียดวยอรรถ
วาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลเมื่อเชื่อยอมประคองไว เมื่อ
ประคองไวยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอม
ตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่นยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมเชื่อ เมื่อประคอง
ไวยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมตั้งใจมั่น เมื่อ
ตั้งใจมั่นยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมประคองไว เมื่อ
ประคองไวยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมประคองไว เมื่อตั้งสติมั่นยอมตั้งใจมั่น เมื่อตั้ง
ใจมั่นยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมรูชัด เมื่อรูช ัดยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติ
มั่นยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ยอมประคองไว เมื่อประคอง
ไวยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งใจมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่น
ยอมเชื่อ เมือ่ เชื่อยอมตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่นยอมประคองไว เมื่อประคองไว
ยอมตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่นยอมตั่งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมตั้งใจมั่น เมื่อรูชัด
ยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมรูชดั เมื่อรูชัดยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมรูชัด
เมื่อรูชัดยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมตั้งใจมั่น เมื่อตั้ง
ใจมั่นยอมรูชัด เพราะความเปนผูเชื่อจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคอง
ไวจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่น จึงเชื่อ
เพราะความเปนผูเชื่อจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงเชื่อ เพราะ
ความเปนผูเชื่อจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงเชื่อ เพราะความเปนผูประ
คองไวจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงประคองไว เพราะความเปน
ผูประคองไวจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงประคองไว เพราะความ
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เปนผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัด จึงประคองไว เพราะความเปน
ผูประคองไวจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงประคองไว เพราะความเปนผูตั้ง
สติมั่นจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้ง
สติมั่นจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่น
จึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่น
จึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงเชื่อ
เพราะความเปนผูเชื่อจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงประคองไว
เพราะความเปนผูประคองไวจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงตั้งสติมั่น
เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูรูชัดจึงเชื่อ เพราะ
ความเปนผูเชื่อจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงประคองไว เพราะความเปน
ผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้ง
สติมั่นจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่น
จึงรูชัด พระพุทธจักษุเปนพระพุทธญาณ พระพุทธญาณเปนพระจักษุ อัน
เปนเครื่องให พระตถาคตทรงเห็นหมูสัตวผูมีกิเลสธุลีนอย ในปญญาจักษุก็มี
มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุก็มี มีอนิ ทรียแกกลาก็มี มีอินทรียออนก็มี มี
อาการดีก็มี มีอาการชั่วก็มี ที่จะพึงฝกใหรูไดโดยงายก็มี ที่จะพึงฝกใหรูไดโดย
ยากก็มี บางพวกเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บางพวกไมเห็นปรโลก
และโทษโดยความเปนภัย.
[๔๖๘] คําวา มีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลมี าก
ในปญญาจักษุ ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวามีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ
ผูไมมีศรัทธา ชื่อวามีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ผูปรารภความเพียร...ผูมี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 275

สติตั้งมั่น...ผูมีจิตตั้งมั่น...ผูมีปญญา ชื่อวาผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ
บุคคลผูเกียจคราน...ผูมีสติหลงลืม...ผูมีจิตไมตั้งมั่น ... ผูมีปญญาทราม
ชื่อวาผูมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ.
คําวา ผูมีอินทรียแกกลา ผูมอี นิ ทรียออน ความวา บุคคลผูมี
ศรัทธา ชื่อวาผูมีอินทรียแกกลา ผูไมมีศรัทธา ชื่อวาผูมีอินทรียออน ฯลฯ
ผูมีปญญา ชือ่ วามีอินทรียแกกลา ผูม ีปญญาทราม ชื่อวาผูมีอินทรียออน.
คําวา ผูมีอาการดี ผูมีอาการชัว่ ความวา บุคคลผูมีศรัทธา
ชื่อวาผูมีอาการดี ผูไมมศี รัทธา ชื่อวาผูมีอาการชั่ว ฯลฯ ผูมปี ญญา ชื่อวา
ผูมีอาการดี ผูไมมีปญญา ชื่อวาผูมีอาการชั่ว.
คําวา จะพึงฝกใหรไู ดโดยงาย จะพึงใหฝกใหรูไดโดยยาก
ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวาจะพึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมีศรัทธา ชื่อวา
จะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ฯลฯ ผูมีปญญา ชื่อวาจะพึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมี
ปญญา ชื่อวาจะพึงฝกใหรูไดโดยยาก.
คําวา บางพวกเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บาง
พวกไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ความวา บุคคลผูมีศรัทธา
ชื่อวาเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ผูไมมีศรัทธา ชื่อวาไมเห็นปรโลก
และโทษโดยความเปนภัย ฯลฯ ผูมีปญ
 ญา ชื่อวาเห็นปรโลกและโทษโดยความ
เปนภัย ผูไมมีปญญา ชือ่ วาไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย.
คําวา โลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปตติภวโลก
วิปตติสัมภวโลก สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งปวง
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ดํารงอยูไดเพราะอาหาร โลก ๒ คือ นามและรูป โลก ๓ คือ เวทนา ๓
โลก ๔ คือ อาการ ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ โลก ๖ คือ อายตนะ
ภายใน ๖ โลก ๗ คือ วิญญาณฐิติ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙
คือ สัตตาวาส ๙ โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘.
คําวา โทษ ความวา กิเลสทั้งปวงเปนโทษ ทุจริตทั้งปวงเปนโทษ
อภิสังขารทั้งปวงเปนโทษ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวงเปนโทษ ความ
สําคัญในโลกนี้และในโทษนี้ดวยประการดังนี้ โดยความเปนภัยอยางแรงกลา
ปรากฏเฉพาะหนา เปรียบเหมือนความสําคัญในเพชฌฆาต ซึง่ กําลังแกวงดาบ
เขามาโดยความเปนภัย ฉะนั้น พระตถาคตยอมทรงทราบ ทรงเห็น ทรง
รูชัดแทงตลอด ซึ่งอินทรีย ๕ ประการ ดวยอาการ ๕๐ เหลานี.้
จบตติยภาณวาร
จบอินทริยกถา
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๔. อินทริยกถา
๑. อรรถกถาปฐมสุตตันตนิเทศ
บัดนี้ ถึงคราวที่จะพรรณนาตามความที่ยังไมเคยพรรณนาในอินทริยกถา ซึ่งกลาวในลําดับอานาปานสติกถา.
จริงอยู อินทริยกถานี้ทานกลาวในลําดับอานาปานสติกถา เพื่อแสดง
วิธีมีการชําระอินทรีย อันเปนอุปการะแกอานาปานสตินั้น เพราะไมมี
อานาปานสติภาวนา ในเพราะความไมมีอินทรียทั้งหลายอันเปนอุปการะแก
อานาปานสติภาวนา เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระประสงคจะทําอินทริยกถา
ที่ควรกลาวนั้น อันเปนเทศนาที่มีมาในพระสูตร โดยประสงคจะใหรูซึ่งตน
ไดฟงมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา ใหเปนเบื้องตนจึงกลาวคํา
เปนอาทิวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา เอว เปนบทนิบาต. บททั้งหลายมีอาทิวา เม
เปนบทนาม. บทวา วิ ในบทวา วิหรติ นี้ เปนบทอุปสรรค. บทวา หรติ
เปนบทอาขยาย. พึงทราบการจําแนกบทโดยนัยนีด้ วยประการฉะนี้.
แตโดยอรรถ เอว ศัพท ยอมปรากฏในอรรถแหงนิทัศนะการชี้แจง
และในอรรถแหงอวธารณะ (การรับรอง) ในการถือเอาคาอันเปนอุปมาการอาง
การติเตียน การสรรเสริญและอาการ. แต เอว ศัพทในที่นี้วิญูชนบัญญัติ
ลงในอรรถแหงอาการและในอรรถแหงนิทัศนะ และในอรรถแหงอวธารณะ
ก็เหมือนอยางนั้น.
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ในอรรถเหลานั้น ทานแสดงความนี้ดวย เอว ศัพท อันมีอาการเปน
อรรถ แปลวา ดวยอาการอยางนี้. ใคร ๆ สามารถจะรูพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคเจานั้น อันมีนัยตาง ๆ ละเอียด มีอัธยาศัยไมนอยเปนสมุฏฐาน
สมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ มีปาฏิหาริยหลายอยางลึกซึ้งดวยเหตุผลเทศนา
และปฏิเวธอันมาสูคลองโสตโดยสมควรแกภาษาของตน ๆ แหงสัตวทั้งปวงได
โดยทุกประการ แมยงั ผูประสงคจะพึงใหเกิดดวยกําลังทั้งปวง จึงกลาววา
เอว เม สุต คือแมขาพเจาก็สดับมาแลวดวยอาการหนึ่งดังนี้. พระสารีบุตร
เถระ เมื่อจะออกตัววา เรามิใชพระสยัมภู สิ่งนี้เรายังมิไดทําใหแจง ดวย เอว
ศัพทอันมีนิทัศนะเปนอรรถ จึงแสดงสูตรทั้งสิ้นที่ควรกลาวในบัดนี้วา เอว เม
สุต แมเราก็สดับมาแลวอยางนี้ดังนี้. ดวยมีอวธารณะเปนอรรถ พระสารีบุตร
เถระ เมื่อจะแสดงกําลังอันทรงไวของตน สมควรที่พระผูมีพระภาคเจาจะทรง
สรรเสริญ โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลายผูเปน
สาวกของเรา มีปญญามาก สารีบุตรเปนผูเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายัง
ไมพิจารณาเห็นบุคคลอื่นแมสักคนเดียว ซึ่งเปนผูยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่
ตถาคตประกาศไปแลวอยางนี้ ใหเปนไปตามไดอยางถูกตองเหมือนสารีบุตร
เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตประกาศ
แลว ใหเปนไปตามไดอยางถูกตอง จึงยังความเปนผูใครจะฟงใหเกิดแกสัตว
ทั้งหลายวา เราสดับมาแลวอยางนี้ พระธรรมจักรนั้นแลไมบกพรองไมเกิน
โดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ พึงเห็นเปนอยางนี้เทานั้น ไมพึงเห็นเปน
อยางอื่น.
เม ศัพทยอมปรากฏในอรรถแหงตติยาวิภัตติ จตุตถีวิภัตติและฉัฏฐีวิภัตติ. แตในที่นี้ยอมควรในสองอรรถวา มยา สุต อันเราสดับแลว และ
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มม สุต สดับแลวแกเราดังนี้. ศัพทวา สุต นี้เปนทั้งอุปสรรคและมิใชอุปสรรค
ยอมปรากฏในการฟงชัด การไป การชุมชื้น การสะสม การประกอบ การ
รูแจงทางหู และเมื่อจะรู ยอมปรากฏดวยการแลนไปตามโสตทวาร. แตในที่นี้
สุต ศัพทนั้นมีความวา เขาไปทรงไวหรือการเขาไปทรงไวโดยแลนไปตาม
โสตทวาร.
เมื่อ เม ศัพท มีอรรถวา มยา ยอมควรวา อันเราสดับแลว
อยางนี้ คือ เขาไปทรงไวโดยแลนไปตามโสตทวาร. เมื่อมีอรรถวา มม ยอม
ควรวา การฟงคือการเขาไปทรงไวโดยตามแลนไปทางโสตทวารของเราอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อไมรูความที่การฟงอันตนใหเกิดแลววา เราสดับ
มาแลวอยางนี้ เมื่อจะเปดเผยการฟงอันมีมากอน ยอมยังความไมเชื่อถือใน
ธรรมนี้ใหพนิ าศไปวา คํานี้เรารับมาแลวเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
พระองคผูทรงแกลวกลาดวยเวสารัชธรรม ๔ ผูทรงกําลัง ๑๐ ผูตั้งอยูในฐานะ
อันองอาจ ผูบันลือสีหนาท ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง ผูเปนอิสระในธรรม
ผูเปนพระธรรมราชา ผูเปนธรรมาธิบดี ผูเปนธรรมประทีป ผูเ ปนธรรมสรณะ
ผูเปนจักรพรรดิแหงพระสัทธรรมอันประเสริฐ ผูเ ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไมควรทําความเคลือบแคลงสงสัย ในอรรถ ในธรรม ในบท ในพยัญชนะ
นี้เลย ยังสัทธาสัมปทาใหเกิด. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
สาวกของพระโคดมกลาวอยูอยางนี้วา เราสดับ
มาแลวอยางนี้ ยอมยังผูไมเชื่อใหพินาศไป ยังผูเชื่อ
ใหเจริญในพระศาสนา ดังนี้.
บทวา เอก แสดงจํานวน. บทวา สมย แสดงกําหนด. บทวา เอก
สมย แสดงความไมแนนอน. สมย ศัพทในบทนั้นยอมปรากฏ
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ในการประชุม ขณะ กาล หมู เหตุ ทิฏฐิ
การได การละ และการแทงตลอด.
แตในที่นี้ สมย ศัพท เอาความวา กาล. ดวยเหตุนั้นทานแสดงวา เอก
สมย โนสมัยหนึ่ง บรรดาสมัยทั้งหลายอนเปนประเภทแหงกาล มีป ฤดู
เดือน กึ่งเดือน คืน วัน เชา เที่ยง เย็น ยามตน ยามกลาง ยามสุด
และครู เปนตน.
ในกาลทั้งหลายมีปเปนตนเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตร
ใด ๆ ในป ฤดู เดือน ปกษ กลางคืนหรือกลางวันใด ๆ พระสูตรนั้น
ทั้งหมด พระเถระรูแลวเปนอยางดี กําหนดแลวเปนอยางดีดวยปญญาโดยแท.
แตเพราะเมื่อกลาวอยางนี้วา ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้ ในปโนน ฤดูโนน
เดือนโนน ปกษโนน กลางคืนวันโนน หรือกลางวันวันโนน ไมสามารถ
จะทรงจําได จะยกขึ้นแสดงได หรือใหยกขึ้นแสดงไดโดยงาย ควรจะกลาว
ใหมาก ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระประมวลความนั้นลงดวยบทเดียวเทานั้นแลว
กลาววา เอก สมย.
ในบรรดาสมัยอันมีประเภทมากมาย ตามประกาศไวในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจามีอาทิอยางนี้ คือ สมัยลงสูพระครรภ
สมัยประสูติ สมัยเกิดสังเวช สมัยเสด็จทรงผนวช สมัยทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิ า
สมัยชนะมาร สมัยตรัสรู สมัยเสวยสุขในทิฏฐิธรรม สมัยเทศนา สมัยปรินิพพาน
แสดงถึงสมัยหนึ่ง คือ สมัยเทศนา. ทานกลาววา เอก สมย หมายถึง
สมัยใดสมัยหนึ่ง ในบรรดาสมัยอันเปนสมัยทรงบําเพ็ญกิจดวยพระกรุณาใน
สมัยทรงบําเพ็ญพระญาณกรุณา อันเปนสมัยทรงปฏิบัติประโยชน เพือ่ ผูอื่น
ในสมัยที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและประโยชนเพื่อผูอื่น อันเปนสมัยแสดง
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ธรรมิกถาในสมัยที่ทรงกระทํากิจแกผูมาประชุมกัน อันเปนสมัยทรงประกาศ
พระศาสนา.
อนึ่ง เพราะบทวา เอก สมย เปนอัจจันตสังโยคะ คือ เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถวา สิ้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรนี้หรือพระสูตร
อื่นสิ้นสมัยใด ทรงอยูดวยพระกรุณาวิหาร สิ้นสมัยนั้นตลอดกาล ฉะนั้น
เพื่อสองความนั้น ทานจึงทําใหเปนทุติยาวิภัตติ ดังที่ทานกลาววา
ทานเพงถึงอรรถนั้น ๆ แลวจึงกลาว สมย ศัพท
ในที่อนื่ ดวยสัตตมีวิภัตติ และตติยาวิภัตติ ในที่นี้กลาว
ดวยทุติยาวิภัตติ.
สวนพระโบราณาจารยทั้งหลายพรรณนาวา สมย ศัพทนี้มีความ
ตางกันเพียงคําพูดวา ตสฺมึ สมเย ในสมัยนั้น เตน สมเยน ดวยสมัย
นั้น หรือ ต สมย สินสมัยนั้น ในที่ทั้งปวงมีความเปนสัตตมีวิภัตติทั้งนั้น.
เพราะฉะนั้น แมเมื่อกลาววา เอก สมย ก็พึงทราบความวา เอกสฺมึ สมเย
ในสมัยหนึ่ง.
บทวา ภควา คือครู. เพราะชนทั้งหลายในโลกเรียกครูวา ภควา
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานี้เปนครูของสรรพสัตว เพราะเปนผูประเสริฐดวย
คุณทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงทราบบทวา ภควา ตอไป. แมพระโบราณาจารย
ทั้งหลายก็ยังกลาวไววา
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐที่สุด คําวา ภควา
เปนคําสูงที่สุด พระตถาคตนั้นทรงเปนผูควรแกความ
เคารพ คารวะ ดวยเหตุนั้นจึงขนานพระนามวา ภควา.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความโดยพิสดารแหงบทนั้นดวยคาถานี้วา
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เพราะเหตุที่พระพุทธเจาทรงมีภาคยธรรม ๑
ทรงมีภัคคธรรม ๑ ทรงประกอบดวยภคธรรม ๑ ทรง
จําแนกธรรม ๑ ทรงมีผูภักดี ๑ ทรงคายการไปในภพ
ทั้งหลาย ๑ ฉะนั้น จึงไดรับการขนานพระนามวา ภควา.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทานกลาวไวในพุทธานุสติ
นิเทศ ในวิสทุ ธิมรรคแลว.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ในนิเทศนี้ทานแสดงเทศนาสมบัตดิ วยคําวา เอว
แสดงสาวกสมบัติ ดวยบทวา เม สุต แสดงกาลสมบัติวา เอก สมย
แสดงเทศกสมบัติดวยบทวา ภควา.
อนึ่ง ในบทวา สาวตฺถิย นี้ ชื่อวา สาวตฺถี เปนนครอันเปนที่อยู
ของฤษีชื่อวา สวัตถะ. นักอักษรศาสตรกลาวไวอยางนี้วา เหมือนนครกากันที
มากันที. แตพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา ชื่อวา สาวตฺถี เพราะมนุษย
ทั้งหลายมีเครื่องอุปโภคบริโภคอยางโดอยางหนึ่งทั้งหมด. อนึ่ง เมื่อพวกกองเกวียนถามวา มีสินคาอะไร ชาวกรุงสาวัตถีตอบวา มีทุกอยาง.
เครื่องอุปกรณทุกชนิด รวมอยูในกรุงสาวัตถี
ตลอดทุกกาล เพราะฉะนั้น อาศัยเครื่องอุปกรณ
ทั้งหมด จึงเรียกวา สาวัตถี.
ใกลกรุงสาวัตถีนั้น. บทวา สาวตฺถิย เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถวา
ใกล. บทวา วิหรติ นี้แสดงการพรอมดวยการอยูอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดา
การอยูดวยอิริยาบถ และการอยูอันเปนของทิพย ของพรหม ของพระอริยะ
โดยไมพิเศษ. แตในที่นแี้ สดงถึงการประกอบดวยอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งใน
บรรดาอิริยาบถทั้งหลาย อันมีประเภทเชนยืน เดิน นั่งและนอน. ดวยเหตุนั้น
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พระผูมีพระภาคเจา แมประทับยืน แมทรงดําเนิน แมประทับนั่ง แมบรรทม
ก็พึงทราบวา วิหรติ ประทับอยูนั่นแล.
ในบทวา เชตวเน นี้ ชื่อ เชตะ เพราะทรงชนะชนผูเปนศัตรู
ของพระองค หรือชื่อ เชตะ เพราะเกิดเมื่อชนะชนผูเปนศัตรูของพระราชา
ของตน หรือชื่อ เชตะ เพราะตั้งชื่ออยางนี้แกพระกุมาร เพราะทําใหเปน
มงคล. ชื่อวา วน เพราะปรารถนา ความวา เพราะทําความยินดีแกสัตว
ทั้งหลาย เพื่ออัตตสมบัติ เพราะยังความสิเนหาใหเกิดในตน. หรือชื่อวา
วน เพราะเชิญชวน ความวา ดุจขอรองสัตวทั้งหลายวา จงมาใชสอยกะ
เราเถิด มีทงั้ ลมไหวออน ๆ ตนไม กิ่งไม คบไม หนอไม ใบไม ซึ่งทํา
ใหเกิดความเพลิดเพลินดวยความหอมของดอกไมนานาชนิด และเปนทีย่ ินดี
ของวิหคมีนกดุเหวาเปนตน.
สวนของเจาเชต ชือ่ วา เชตวัน เพราะสวนนั้น พระราชกุมารพระนามวา เชตะ ทรงปลูก ทําใหงอกงาม ทรงดูแลรักษาอยางดี. อนึ่ง เจาเชต
นั้นเปนเจาของสวนนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา เชตวน สวนของเจาเชต.
ในเชตวันนั้น ชื่อวา วน มีสองอยาง คือ สวนปลูกและเกิดเอง. เชตวันนี้
และเวฬุวันเปนตนเปนสวนปลูก. อันธวัน มหาวันเปนตนเกิดเอง.
บทวา อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม อารามของอนาถปณฑิกเศรษฐี
มารดาบิดาตั้งชื่อวา สุทัตตคหบดี. อนึ่ง เพราะเปนผูสมบูรณดวยความประสงค
ทุกประการ เพราะปราศจากความตระหนี่และเพราะเพียบพรอมดวยคุณมีกรุณา
เปนตน ไดบริจาคกอนขาวแกคนอนาถาตลอดกาล ดวยเหตุนั้นจึงชื่อวา
อนาถบิณฑิกะ ชื่อวา อาราม เพราะเปนที่มายินดีของสัตวหรือโดยเฉพาะ
บรรพชิต. บรรพชิตทั้งหลายมาจากที่นั้น ๆ ยอมยินดี ยอมยินดียิ่ง เพราะ
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อารามนั้นงามดวยดอกไมและผลไมเปนตน และเพราะถึงพรอมดวยองคแหง
เสนาสนะ ๕ อยางมีไมไกลเกินไป ไมใกลเกินไปเปนตน ความวา เปนผูไม
รําคาญอาศัยอยู. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อาราม เพราะแมเมื่อชนไปในที่นั้น ๆ
มาในระหวางของตนแลวใหยินดีดวยสมาบัติ มีประการดังกลาวแลว เพราะ
อารามนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี ซือ้ ดวยเงิน ๑๘ โกฏิ จากพระหัตถของ
พระราชกุมารเชตะเพื่อเกลี่ยพื้นที่ แลวใหสรางเสนาสนะดวยเงิน ๑๘ โกฏิ
สรางทางไปสูวิหารดวยเงิน ๑๘ โกฏิแลวมอบถวายแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขดวยบริจาคเงิน ๕๔ โกฏิดว ยประการฉะนี้ ฉะนั้นจึงเรียกวาอาราม
ของอนาถปณฑิกะ. อารามของอนาถปณฑิกะนั้น.
อนึ่ง คําวา เชตวเน ประกาศเจาของเดิม. คําวา อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ประกาศเจาของหลัง. ประโยชนอะไรในการประกาศชนเหลานั้น.
เปนการนึกถึงทิฏฐานุคติของผูประสงคบุญทั้งหลาย. เจาเชตทรงบริจาคเงิน
๑๘ โกฏิ ที่ไดจากการขายพื้นที่ในสรางซุมประตูและปราสาท และตนไม
มีคาหลายโกฏิ อนาถปณฑิกบริจาค ๕๔ โกฏิ ดวยประการฉะนี้ ดวยการ
ประกาศชื่อชนเหลานั้น ทานพระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงวา ผูใครบญ
ุ
ทั้งหลายยอมทําบุญอยางนี้ ยอมชักชวนผูใครบุญแมเหลาอื่น ในการนึกถึง
ทิฏฐานุคติของทานเหลานั้น.
ในขอนั้นจะพึงมีผูพูดวา หากพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุง
สาวัตถี ก็ไมควรกลาววา เชตวเน อนาถปณฺทิกสฺส อาราเม ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของอนาถปณฑิกเศรษฐี ครั้นประทับอยู ณ ที่นนั้ แลว ก็ไม
ควรกลาววา สาวัตฺถิย ใกลกรุงสาวัตถี เพราะสมัยเดียวไมสามารถจะประทับ
อยูในที่สองแหงได. ไมควรเห็นอยางนั้น เราไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา
บทวา สาวตฺถิย เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล คือ ใกลกรุงสาวัตถี.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 285

เพราะฉะนั้น เหมือนฝูงโคทั้งหลายเที่ยวไปใกลแมนา้ํ คงคาและยมุนา
เปนตน ก็เรียกวา ฝูงโคเที่ยวไปใกลแมน้ําคงคา เที่ยวไปใกลแมน้ํายมุนา
ฉันใด แมในขอนี้ก็ฉันนั้น เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุง
สาวัตถี เมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ ที่นั้นก็กลาววา ประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลกรุงสาวัตถี เพราะคําวา กรุงสาวัตถี
ของบทนั้นเพื่อแสดงถึงโคจรคาม คําที่เหลือเพื่อแสดงถึงที่อยูอันสมควรแก
บรรพชิต.
ในบทเหลานั้น ทานพระสารีบุตรแสดงถึงการทําความอนุเคราะห
คฤหัสถของพระผูมีพระภาคเจา ดวยประกาศชื่อกรุงสาวัตถี แสดงถึงการทํา
ความอนุเคราะหบรรพชิต ดวยประการชื่อเชตวัน เปนตน อนึ่ง ดวยบทตน
แสดงถึงการเวนการประกอบอัตตกิลมถานุโยค เพราะไดรับปจจัย ดวยบท
หลังแสดงถึงอุบายเปนเครื่องเวนการประกอบกามสุขัลลิกานุโยค เพราะละ
วัตถุกาม.
อีกอยางหนึ่ง ดวยบทกอนแสดงถึงการประกอบธรรมเทศนา ดวย
บทหลังแสดงถึงการนอมไปเพื่อวิเวก. ดวยบทกอนแสดงถึงการเขาถึงดวย
พระกรุณา ดวยบทหลังแสดงถึงการเขาถึงดวยปญญา. ดวยบทตนแสดงถึง
ความเปนผูนอมไปเพื่อยังประโยชนสขุ ใหสําเร็จแกสัตวทั้งหลาย ดวยบทหลัง
แสดงถึงความไมเขาไปติดในการทําประโยชนสุขเพื่อผูอื่น. ดวยบทตนแสดง
ถึงการอยูผาสุก มีการไมสละสุขอันประกอบดวยธรรมเปนนิมิต ดวยบทหลัง
แสดงถึงการอยูผาสุก มีการประกอบธรรมอันยอดเยี่ยมของมนุษย. ดวยบทตน
แสดงถึงความเปนผูมากดวยอุปการะแกมนุษยทั้งหลาย ดวยบทหลังแสดงถึง
ความเปนผูมากดวยอุปการะแกทวยเทพ. ดวยบทตนแสดงถึงความที่พระองค
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อุบัติขึ้นในโลกเปนผูเจริญในโลก ดวยบทหลังแสดงถึงความเปนผูไมถูกโลก
ฉาบทา. ดวยบทตนแสดงการชี้แจงถึงประโยชน ที่พระผูมพี ระภาคเจาอุบัติ
ขึ้นแลว เพราะพระบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนแกชนเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อ
อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย บุคคลหนึ่งคือใคร คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ดวยบทหลังแสดงถึงการอยูอันสมควรในที่ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติแลว.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติในสวนทั้งนั้น ทัง้ โลกิยอุบัติ
และโลกุตรอุบัติ คือ ครัง้ แรกทรงอุบัติ ณ ลุมพินีวัน ครั้งที่สองทรงอุบัติ
ณ โพธิมณฑล ดวยเหตุนั้นพึงทราบการประกอบความในบทนี้ โดยนัยมี
อาทิอยางนี้วา พระสารีบุตรเถระยอมแสดงถึงการประทับอยูของพระผูมีพระภาคเจาในสวนทั้งนั้น.
บทวา ตตฺร ณ ที่นนั้ เปนบทแสดงถึงเทศะและกาละ. ทานแสดงวา
ในสมัยที่ประทับอยู และในพระวิหารเชตวันที่ประทับอยู หรือแสดงถึงเทศะ
และกาละอันควรกลาว. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจายอมไมทรงแสดงธรรม
ในเทศะหรือกาละอันไมสมควร ดังตัวอยางในขอนี้วา ดูกอนพาหิยะ ยังไม
ถึงเวลากอน.
บทวา โข เปนนิบาตลงในอรรถแหงอวธารณะ เพียงทําบทใหเต็ม
หรือในอรรถแหงกาลตน. บทวา ภควา คือแสดงถึงความเปนผูเคารพของ
โลก. บทวา ภิกฺขุ เปนคํากลาวถึงบุคคลที่ควรฟงพระดํารัส. อีกอยางหนึ่ง
ในบทวา ภิกฺขุ นี้ พึงทราบอรรถแหงคําโดยนัยมีอาทิวา ชื่อวา ภิกฺขุ เพราะ
เปนผูขอ ชือ่ วา ภิกฺขุ เพราะเปนผูออกเที่ยวเพื่อขอ. บทวา อามนฺเตสิ
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คือตรัสเรียก ไดตรัสใหรู นี้เปนความในบทวา อามนฺเตสิ นี้ แตในที่อื่น
เปนไปในความใหรูบาง ในการเรียกบาง. บทวา ภิกฺขโว แสดงอาการเรียก.
ดวยบทนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศถึงความประพฤติที่คบคน
เลวและคนดี ดวยพระดํารัสอันสําเร็จดวยการประกอบคุณ มีความเปนผูขอ
เปนปกติ ความเปนผูขอเปนธรรมดา และความเปนผูทําความดีในการขอ
เปนตนของภิกษุเหลานั้น จึงทรงกระทําการขมความเปนผูฟุงซาน และความ
หดหู. อนึ่ง ดวยบทวา ภิกฺขโว นี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงกระทําภิกษุเหลานั้น
ใหหันหนาเฉพาะพระพักตรของพระองค ดวยพระดํารัสอันเปยมไปดวยพระกรุณาอยางกวางขวาง พระหฤทัยและพระเนตรสุภาพ ทรงยังภิกษุเหลานั้น ให
เกิดความสนใจเพื่อจะฟงดวยพระดํารัส แสดงความเปนผูใครเพื่อจะกลาว
นั้นนั่นเอง.
อนึ่ง ดวยบทวา ภิกฺขโว นัน้ ทรงชักชวนภิกษุเหลานั้น แม
ตั้งใจฟงดวยดี ดวยพระดํารัสอันเปนประโยชนในการตรัสรู. จริงอยู ความ
เปนผูตั้งใจฟงดวยดีเปนสมบัติของพระศาสนา. หากมีคําถามวา เมื่อมีเทวดา
และมนุษยเหลาอื่นอยูดวย เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียก
เฉพาะภิกษุทั้งหลายเทานั้นเลา. ตอบวา เพราะภิกษุทั้งหลายเปนผูเจริญที่สุด
ประเสริฐที่สุด เปนผูนั่งใกล เปนผูเตรียมแลวทุกเมื่อ และเปนดุจภาชนะ
อันที่จริง พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาทั่วไปแกบริษัททั้งปวง. อนึ่ง
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนผูเจริญที่สุดในบริษัทเพราะเขาไปถึงกอน ชื่อวาเปน
ผูประเสริฐที่สุด เพราะเปนผูดําเนินตามพระจริยาของพระศาสดา ตั้งแตความ
เปนผูไมครองเรือนเปนตน และเพราะเปนผูรับคําสอนไวทั้งสิ้น ชื่อวาเปน
ผูใกล เพราะเมื่อนั่ง ณ ที่นั้น ก็นงั่ ใกลพระศาสดา ชื่อวาเปนผูเตรียมไว
ทุกเมื่อ เพราะเปนผูทองเที่ยวไปในสํานักของพระศาสดา และชื่อวาเปนดุจ
ภาชนะของพระธรรมเทศนา เพราะเปนผูพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอน.
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ในขอนั้นจะพึงมีผูพูดวา ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรม
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายกอน ไมทรงแสดงธรรมไปเลยเพื่ออะไร. เพื่อใหตั้งสติ
เพราะภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั่งคิดอยางอื่นบาง จิตฟุงซานบาง พิจารณา
ธรรมบาง มนสิการกรรมฐานบาง ภิกษุเหลานั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไม
ตรัสเรียก แลวทรงแสดงธรรมไปเลย ก็ไมสามารถจะกําหนดไดวา เทศนานี้
มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนปจจัย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยมีเรื่อง
เกิดขึ้นอยางไรพึงถึงความฟุงซาน หรือพึงถือเอาผิด ๆ ดวยเหตุนั้น เพื่อให
ภิกษุเหลานั้นตั้งสติ จึงตรัสเรียกกอนแลวทรงแสดงธรรมในภายหลัง.
บทวา ภทนฺเต นี้เปนคําแสดงความเคารพ หรือเปนการใหคํารับ
ตอพระศาสดา. อีกอยางหนึ่ง ในบทวา ภทนฺเต นี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
ตรัสวา ภิกขฺ โว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น. ภิกษุเหลานั้นทูลวา
ภทนฺเต ทูลรับพระผูมีพระภาคเจา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกฺขโว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา ภทนฺเต. พระผูมีพระภาคเจาทรงใหภิกษุทั้งหลายให
คํารับวา ภิกฺขโว. ภิกษุทั้งหลายทูลใหคํารับวา ภทนฺเต. บทวา เต ภิกฺขู
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสเรียก. บทวา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ คือภิกษุ
ทั้งหลายทูลรับการตรัสเรียกของพระผูมีพระภาคเจา ความวา ภิกษุทั้งหลาย
หันหนา ฟง รับ ถือเอา. บทวา ภควา เอตทโวจ คือพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสพระสูตรทั้งสิ้นนั้นที่ควรตรัสในบัดนี้.
อนึ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้ ทานพระสารีบุตรเถระจึงกลาวถึงนิทานใด
อันประดับดวยการอางถึงกาละ เทศะ ผูแสดง และบริษัท เพื่อความสะดวก
แหงพระสูตรนี้ อันสองถึงความลึกซึ้งของเทศนาและญาณ ของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย อันสมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ ดุจทาน้ําอันเปนภูมิภาคที่สะอาด
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เกลื่อนกลาดดวยทรายเชนกับลาดไวดวยตาขายแกวมุกดา มีบันไดแกววิลาส
โสภิตขจิตดวยพื้นศิลาราบรื่น เพื่อขามไปไดสะดวก ณ สระโบกขรณี มีน้ํา
รสอรอยใสสะอาดดาดาษไปดวยดอกบัวและกอบัว ดุจบันไดงดงามรุงเรื่อง
ผุดขึ้นดวยแสงสวางแหงมวลแกวมณี อันผูกติดไวกับแผนกระดานอันละเอียดออนทําดวยงาและลดาทอง เพื่อขึ้นสะดวกยังปราสาทอันประเสริฐ ตกแตง
ไวอยางรุงโรจน ลอมดวยฝาที่จัดไวเปนอยางดี และเวทีอันวิจิตร ดุจเพราะ
ใครจะสัมผัสทางแหงนักษัตร ดุจมหาทวารอันมีประตูและหนาตางไพศาล
รุงโรจน โชติชวง บริสุทธิ์ดวยทอง เงิน แกวมณี แกวมุกดา และแกว
ประพาฬเปนตน เพื่อเขาไปสะดวกยังเรือนใหญ อันงดงามดวยอิสริยสมบัติ
อันโอฬาร อันเปนหลักการประพฤติของชน ในเรือนซึ่งมีเสียงไพเราะดวย
การพูด การหัวเราะเจือไปดวยเสียงกระทบ มีกําไรมือและกําไรเทาทองคํา
เปนตน การพรรณนาความแหงนิทานนั้นสมบูรณแลว.
บทวา ปฺจ ในพระสูตรเปนการกําหนดจํานวน. บทวา อิมานิ
อินฺทริยานิ อินทรียเหลานี้ เปนบทชีแ้ จงธรรมที่กําหนดไวแลว. อรรถแหง
อินทรีย ทานกลาวไวแลวในหนหลัง.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงพระสูตรนี้แลว มีพระประสงค
จะแสดงวิธีเจริญความบริสุทธิ์แหงอินทรียทั้งหลาย ที่ไดตรัสไวในพระสูตรนี้
และความระงับอินทรียที่เจริญแลว จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา อิมานิ ปฺจิน-ฺ
ทฺริยานิ อินทรีย ๕ เหลานี้.
ในบทเหลานั้น บทวา วิสุชฺฌนฺติ คือยอมถึงความหมดจด. บทวา
อสฺสทฺเธ ผูไมมีศรัทธา คือ ผูปราศจากความเชื่อในพระรัตนตรัย. บทวา
สทฺเธ ผูมีศรัทธา คือ ผูถึงพรอมดวยศรัทธาในพระรัตนตรัย. บทวา เสวโต
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สมาคม คือ เสพดวยจิต. บทวา ภชโต คบหา คือ เขาไปนั่งใกล. บทวา
ปยิรุปาสโต นั่งใกล คือ เขาไปนั่งดวยความเคารพ. บทวา ปาสาทนีเย
สุตตนฺเต พระสูตรอันนํามาซึ่งความเลื่อมใส คือ พระสูตรปฏิสังยุตดวยพระ
รัตนตรัยอันใหเกิดความเลื่อมใส. บทวา กุสีเต ผูเกียจคราน ชื่อวา กุสีทา
เพราะจมลงดวยอาการเกียจคราน. กุสีทา นั่นแล คือ ผูเกียจคราน. บุคคล
ผูเกียจครานเหลานั้น. บทวา สมฺมปฺปธาเน ความเพียรชอบ คือ พระสูตร
ปฏิสังยุคดวยความเพียรชอบอันใหสําเร็จกิจ ๔ อยาง. บทวา มุฏสฺสติ
ผูมีสติหลงลืม คือ ผูมีสติหายไป. บทวา สติปฏาเน สติปฏ ฐาน คือ
พระสูตรอันทําใหยิ่งดวยสติปฏฐาน. บทวา ฌานวิโมกฺเข ฌานและวิโมกข
คือ พระสูตรอันทําใหยิ่งดวย จตุตถฌาน วิโมกข ๘ และวิโมกข ๓ อยาง. บท
วา ทุปฺปฺเ บุคคลปญญาทราม คือไมมีปญญา หรือชื่อวา ทุปฺปฺา
เพราะเปนผูมีปญญาทรามเพราะไมมีปญญา ซึ่งบุคคลผูมีปญญาทรามเหลานั้น.
บทวา คมฺภีราณจริย ญาณจริยาอันลึกซึ้ง คือ พระสูตรปฏิสังยุตดวย
อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทเปนตน หรือ เชนกับญาณกถา. บทวา สุตฺตนฺตกฺขนฺเธ จํานวนพระสูตร คือ สวนแหงพระสูตร.
บทวา อสฺสทฺธิย ความเปนผูไมมีศรัทธา ในบทมีอาทิวา อสฺสทฺธิย คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา บุคคลเห็นโทษในความไมมีศรัทธา ละ
ความไมมีศรัทธา ยอมเจริญสัทธินทรีย บุคคลเห็นอานิสงสในสัทธินทรีย
เจริญสัทธินทรีย ยอมละความเปนผูไมมีศรัทธา. ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้.
บทวา โกสชฺช คือความเปนผูเกียจคราน. บทวา ปมาท คือ
การอยูปราศจากสติ. บทวา อุทฺธจฺจ คือความเปนผูฟุงซาน ไดแก ซัด
จิตไป.
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บทวา ปหีนตฺตา เพราะเปนผูละแลว คือเพราะเปนผูละการบําเพ็ญ
ฌานดวยสามารถแหงอัปปนา. บทวา สุปฺปหีนตฺตา เพราะความเปนผูละ
ดีแลว คือเพราะความเปนผูละแลวดวยดี ดวยการบําเพ็ญวิปสสนา ดวย
สามารถแหงวุฏฐานคามินี. บทวา ภาวิต โหติ สุภาวิต อันบุคคลเจริญแลว
อบรมดีแลว พึงประกอบตามลําดับดังที่กลาวแลวนั่นแล. จริงอยู เพราะละ
ดวยสามารถตรงกันขามกับวิปสสนา จึงควรกลาววา สุปฺปหีนตฺตา เพราะ
ฉะนั้น จึงควรกลาววา สุภาวิต ไมใชดวยฌาน. อนึ่ง เพราะการสําเร็จ
ภาวนาดวยการละสิ่งที่ควรละ เปนอันสําเร็จการละสิ่งที่ควรละดวยความสําเร็จ
แหงภาวนา ฉะนั้นทานแสดงทําเปนคูกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในปฏิปสสัทธิวารดังตอไปนี้ บทวา ภาวิตานิเจว
โหนฺติ สุภาวิตานิจ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะ
อินทรียที่บุคคลเจริญแลวนั่นแล เปนอินทรียที่อบรมดีแลว. บทวา
ปฏิปฺปสฺสทธานิจ สุปฺปฏิปสฺสทฺธานิจ ระงับแลวระงับดีแลว ทาน
กลาวถึงความที่อินทรียระงับแลวนั่นแล เปนอินทรียระงับดีแลว. พึงทราบ
ความที่อินทรียอันบุคคลเจริญแลวและระงับแลว ดวยสามารถแหงการเกิดกิจ
ของมรรคในขณะแหงผล. บทวา สมุจเฉทวิสุทฺธิโย สมุจเฉทวิสุทธิ ไดแก
มรรควิสุทธินั่นเอง. บทวา ปฏิปฺปสฺสทธิวิสุทฺธิโย ปฏิปสสัทธิวิสุทธิ
ไดแก ผลวิสุทธินั่นเอง.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระ เพื่อแสดงประกอบอินทรียมีวิธีดังกลาวแลว
อยางนั้น ดวยสามารถแหงการกบุคคล จึงกลาวคํามีอาทิวา กตีน ปุคฺคลาน
บุคคลเทาไร. ในบทเหลานั้น บทวา ภาวิตินฺทฺริยวเสน พุทฺโธ ชื่อวา
พุทฺโธ ดวยสามารถความเปนผูเจริญอินทรียแลว ความวา ผูตรัสรู ผูรูอริยสัจ
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๔ ดวยการฟงธรรมกถาจากพระสัมมาสัมพุทธเจา. นี้เปนคําพูดถึงเหตุแหง
ความเปนผูเจริญอินทรียแ ลว เพราะวา ผูเจริญอินทรียแลวในขณะแหงผล
เพราะเปนผูตรัสรูมรรคดวยสามารถบรรลุภาวนา. พระสารีบุตรเถระ เมือ่ จะ
แสดงถึงผูตั้งอยูในอรหัตผลเทานั้นใหวิเศษออกไป เพราะพระอริยบุคคล
ทั้งหลายแม ๘ ก็เปนพระสาวกของพระตถาคต จึงกลาววา ขีณาสโว พระขีณาสพ เพราะพระขีณาสพเทานั้น ทานกลาววา ภาวิตินฺทฺริโย ผูเจริญ
อินทรียแลว ดวยการสําเร็จกิจทั้งปวง. สวนพระอริยบุคคลแมนอกนั้นก็เปน
ผูเจริญอินทรียแลวเหมือนกัน โดยปริยาย เพราะสําเร็จกิจดวยมรรคนั้น ๆ
เพราะฉะนั้น ในขณะแหงผล ๔ ทานจึงกลาววา อินทรีย ๕ เปนอินทรียอัน
บุคคลเจริญแลวอบรมดีแลว. อนึ่ง เพราะอินทรียภาวนายังมีอยูนั่นเอง
แกพระอริยบุคคลเหลานั้น เพื่อประโยชนแกอุปริมรรค ฉะนั้น พระอริยบุคคล
เหลานั้น จึงไมชื่อวา เปนผูเจริญอินทรียแลวโดยตรง. บทวา สยมภูตฏเน
ดวยอรรถวาตรัสรูเอง คือเปนผูไมมีอาจารย เปน ภควา ดวยอรรถเปนแลว
เกิดแลวในชาติอันเปนอริยะเอง. จริงอยู แมพระปจเจกพุทธเจานั้น ก็เปนพระสยัมภูในขณะผลดวยอํานาจแหงความสําเร็จภาวนา. ชื่อวา ภาวิตินฺทฺริโย ดวย
อรรถวาเปนผูรูเองในขณะแหงผลดวยประการฉะนี้. บทวา อปฺปเมยฺยฏเน
ดวยอรรถวา มีพระคุณประมาณไมได คือ ดวยอรรถวา ไมสามารถประมาณได
เพราะทรงประกอบดวยอนันตคุณ. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา มีพระคุณประมาณ
ไมได เพราะสําเร็จดวยภาวนาในขณะผล เพราะฉะนั้นแล จึงเปนผูเจริญ
อินทรียแลว.
จบอรรถกถาปฐมสุตตันตนิเทศ
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๒. อรรถกถาทุติยสุตตันตนิเทศ
พระสารีบุตรเถระประสงคจะตั้งสูตรอื่นอีกแลวชี้แจงถึงแบบอยางแหง
อินทรียทั้งหลาย จึงแสดงพระสูตรมีอาทิวา ปฺจิมานิ ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้. ในบทเหลานั้น บทวา เย หิ เกจิ สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนบทถือเอาโดยไมมีเหลือ. หิ อักษรเปนนิบาต
ลงในอรรถเพียงใหเต็มบท (บทสมบูรณ). บทวา สมณา วา พฺราหฺมณา วา
ทานกลาวดวยสามารถแหงโวหารของโลก. บทวา สมุทย เหตุเกิดคือปจจัย.
บทวา อตฺถงฺคม ความดับคือถึงความไมมีแหงอินทรียที่เกิดแลว หรือความ
ไมเกิดแหงอินทรียที่ยังไมเกิด. บทวา อสฺสาท คืออานิสงส. บทวา อาทีนว
คือโทษ. บทวา นิสฺสรณ อุบายเครื่องสลัดออก คือ ออกไป. บทวา
ยถาภูต คือตามความเปนจริง. บทวา สมเณสุ คือผูสงบบาป. บทวา
สมณสมฺมตา ไดรับยกยองวาเปนสมณะ คือ เราไมไดรับยกยองวาเปน
สมณะ. เมือ่ กลาววา สมฺมตา ดวยอํานาจแหงปจจุบันกาล เปนอันกลาว
ฉัฏฐีวิภัตติในบทวา เม นี้ ดวยอํานาจแหงลักษณะของศัพท.
บทวา พฺราหฺมเณสุ คือผูลอยบาป บทวา สามฺตฺถ สามัญ
ผล คือประโยชนของความเปนสมณะ. บทวา พฺรหฺมฺตฺถ พรหมัญผล
คือ โยชนความเปนพราหมณ แมดวยบททั้งสอง ก็เปนอันทานกลาวถึง
อรหัตผลนั่นเอง.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สามฺตฺถ ไดแก ผล ๓ เบื้องต่ํา. บทวา
พฺรหฺมฺตฺถ ไดแก อรหัตผล. เพราะทั้งสามัญผลและพรหมัญผลก็คือ
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อริยมรรคนัน่ เอง. บทวา ทิฏเว ธมฺเม คือ ในอัตภาพที่ประจักษอยูนี่แล.
บทวา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง คือ
ทําไหประจักษดวยญาณอันยิ่งดวยตนเอง. บทวา อุปสมฺปชฺช เขาถึง คือ
ถึงแลว หรือใหสําเร็จแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในสุตตันตนิเทศดังตอไปนี้. พระสารีบุตรเถระถามถึง
จํานวนประเภทของเหตุเกิดแหงอินทรียเปนตนกอนแลวแกจํานวนของประเภท
ตอไป. ในบทเหลานั้น บทวา อสีติสต ๑๘๐ คือ ๑๐๐ ยิ่งดวย ๘๐.
โยชนาแกวาดวยอาการอันบัณฑิตกลาววา ๑๘๐.
พึงทราบวินิจฉัยในคณนานิเทศ อันเปนสวนเบื้องตนแหงการถาม
จํานวนประเภท อีกดังตอไปนี้. บทวา อธิโมกฺขตฺถาย เพื่อประโยชนแก
การนอมใจเชื่อ คือ เพื่อนอมใจเชื่อ เพื่อประโยชนแกการเชื่อ. บทวา
อาวชฺชนาย สมุทโย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึง คือ ปจจัยแหงสัทธินทรีย
การคํานึงถึงสวนเบื้องตนวา เราจักยังศรัทธาใหเกิดเปนอุปนิสสยปจจัยแหง
สัทธินทรีย การคํานึงถึงการแลนไปแหงสัทธินทรีย เปนอนันตรปจจัยแหง
ชวนจิตดวงแรก เปนอุปนิสสยปจจัยแหงชวนจิตดวงที่ ๒ เปนตน. บทวา
อธิโมกฺขวเสน ดวยสามารถความนอมใจเชื่อ คือ ดวยสามารถความนอมใจ
เชื่อสัมปยุตดวยฉันทะ. บทวา ฉนฺทสฺส สมุทโย เหตุเกิดแหงฉันทะ คือ
เหตุเกิดแหงธรรมฉันทะเปนเยวาปนกธรรม สัมปยุตดวยอธิโมกขอันเกิดขึ้น
เพราะการคํานึงถึงสวนเบื้องตนเปนปจจัย. อนึ่ง เหตุเกิดนั้นเปนปจจัยแหง
สัทธินทรียดว ยสามารถแหงสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อัตถิปจจัยและอวิคตปจจัย และเปนอธิปติปจจัยในกาลที่มีฉันทะ
เปนใหญ เหตุเกิดนั้นเปนปจจัยแหงอินทรียที่ ๒ ดวยสามารถแหงอนันตรปจจัย
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สมนันตรปจจัย อนันตรูปนิสสยปจจัย อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัยและวิคตปจจัย.
โดยนัยนี้แลพึงทําการประกอบแมมนสิการ.
อันที่จริง ในบทวา มนสิกาโร นี้ก็อยางเดียวกัน คือ มีมนสิการ
เปนเชนเดียวกัน อันมีการแลนไปเปนลักษณะ.. มนสิการนั้นไมเปนอธิปติปจจัยในสัมปยุตธรรมทัง้ หลาย พึงทราบวาการถือเอาเหตุเกิดทั้งสองเหลานี้วา
เพราะเปนพลวปจจัย (ปจจัยที่มีกําลัง). บทวา สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน
ดวยอํานาจแหงสัทธินทรีย คือ ดวยอํานาจสัทธินทรียอันถึงความเปนอินทรีย
เพราะความเจริญยิ่งแหงภาวนา. บทวา เอกตฺตุปฏาน ความปรากฏเปน
ธรรมอยางเดียว คือ ฐานะอันยิ่งใหญ เพราะไมหวั่นไหวในอารมณเดียว
ยอมเปนปจจัยแหงสัทธินทรียสูงขึ้นไป. พึงทราบแมอินทรียที่เหลือโดยนัย
ดังกลาวแลวในสัทธินทรียนั่นแล. อินทรียหนึ่ง ๆ มีเหตุเกิดอยางละ ๔ เพราะ
เหตุนั้น อินทรีย ๕ จึงมีเหตุเกิด ๒๐ ในเหตุเกิดหนึ่ง ๆ ของเหตุเกิด ๔
ทานประกอบเขากับอินทรีย ๕ แลวกลาวเหตุเกิด ๒๐.
อาจารยทั้งหลายกลาววา พึงเห็น ๒๐ ที่ ๑ ดวยสามารถแหงมรรคตางๆ
๒๐ ที่ ๒ ดวยสามารถแหงมรรค รวมเปนอาการ ๔๐ ดวยประการฉะนี้.
แมอัตถังคมวาร (ความดับ) ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล. อนึ่ง การดับ
นั้น การไมไดของผูไมขวนขวายการเจริญอินทรีย ชื่อวา ดับการได. การเสื่อม
จากการไดของผูเสื่อมจากการเจริญอินทรีย ชื่อวา ดับ. การระงับของผูบรรลุ
ผล ชื่อวา ดับ. บทวา เอกตฺต อนุปฏาน ความไมปรากฏเปนธรรม
อยางเดียว คือ ความไมปรากฏในธรรมอยางเดียว.
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อรรถกถาอัสสาทนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในอัสสาทนิเทศดังตอไปนี้. บทวา อสฺสทฺธิยสฺส
อนุปฏาน ความไมปรากฏแหงความเปนผูไมมีศรัทธา คือ เวนบุคคลผูไมมี
ศรัทธา คบบุคคลผูมีศรัทธา พิจารณาปสาทนียสูตรและทําโยนิโสมนสิการใน
สูตรใหมาก ชื่อวา ความไมปรากฏแหงความเปนผูไมมีศรัทธา. ในบทวา
อสฺสทฺธิยปริฬาหสฺส อนุปฏาน ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะ
ความเปนผูไมมีศรัทธานี้ เมื่อพูดถึงศรัทธาเปนไปแกคนไมมีศรัทธา ความ
ทุกข โทมนัส ยอมเกิด นี้ชื่อวาความเรารอน เพราะความเปนผูไมมีศรัทธา.
บทวา อธิโมกฺขจริยาย เวสารชฺช ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวย
ความนอมใจเชื่อ คือ ความเปนผูแกลวกลาดวยความเปนไปแหงศรัทธาของ
ผูถึงความชํานาญดวยสามารถแหงวัตถุอันเปนศรัทธา หรือดวยภาวนา. บทวา
สนฺโต จ วิหาราธิคโม ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม คือ การได
สมถะหรือวิปสสนา. คําวา โสมนัส ในบทวา สุข โสมนสฺส นี้ เพื่อ
แสดงถึงความสุขทางใจ แมความสุขทางกายก็ยอมไดแกกายอันสัมผัสดวยรูป
ประณีต เกิดขึ้นเพราะสัทธินทรีย เพราะความสุขโสมนัสเปนประธานและ
เปนคุณ ทานจึงกลาวใหพิเศษวา สุขและโสมนัสนี้เปนคุณแหงสัทธินทรีย
โดยนัยนี้พึงทราบประกอบแมคุณแหงอินทรียที่เหลือ.
จบอรรถกถาอัสสาทนิเทส
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อรรถกถาอาทีนวนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในอาทีนวนิเทศดังตอไปนี้. บทวา อนิจฺจฏเน
เพราะอรรถวาไมเที่ยง คือ เพราะอรรถวา สัทธินทรียไมเที่ยง ทานกลาววา
สัทธินทรียนนั้ มีอรรถวาไมเที่ยง เปนโทษของสัทธินทรีย. แมในสองบท
นอกนี้ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. พึงทราบวาโทษเหลานี้เปนโทษของคุณของเหตุเกิด
และความดับของอินทรียอันเปนโลกิยะนั่นเอง.
จบอรรถกถาอาทีนวนิเทศ
อรรถกถานิสสรณนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในนิสสรณนิเทศดังตอไปนี้.ในบทวา อธิโมกฺขฏเน
ดวยอรรถวา ความนอมใจเชื่อเปนอาทิ ทานทําอยางละ ๕ ในอินทรียหนึ่ง ๆ
แลวแสดงอินทรีย ๕ มีอุบายเปนเครื่องสลัดออก ๒๕ ดวยสามารถมรรคแหงผล.
ในบทเหลานั้น บทวา ตโต ปณีตตรสทฺธินฺทฺริยสฺส ปฏิลาภา แต
การไดสัทธินทรียที่ประณีตกวานั้น คือ ดวยสามารถการไดสัทธินทรียที่ประณีต
กวาในขณะแหงมรรค จากสัทธินทรียที่เปนไปแลวในขณะแหงวิปสสนานั้น.
บทวา ปุริมตรสทฺธินฺทฺริยา นิสฺสฏ โหติ สลัดออกไปจากสัทธินทรียที่มี
อยูกอน คือ สัทธินทรียในขณะแหงมรรคนั้นออกไปแลวจากสัทธินทรียที่เปน
ไปแลวในขณะแหงวิปสสนาที่มีอยูกอน. โดยนัยนี้แหละพึงประกอบแมสัทธินทรียในขณะแหงผล แมอินทรียที่เหลือในขณะทั้งสองนั้น.
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บทวา ปพฺพภาเค ปฺจหิ อินทฺ ฺริเยหิ ดวยอินทรีย ๕ ในสวน
เบื้องตน คือ เครื่องสลัดออกไป ๘ ดวยสามารถแหงสมาบัติ ๘ มีปฐมฌาน
เปนตน ดวยอินทรีย ๕ ในอุปจารแหงปฐมฌาน เครื่องสลัดออกไป ๑๘
ดวยสามารถแหงมหาวิปสสนา ๑๘ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน เครื่องสลัด
ออกไปเปนโลกุตระ ๘ ดวยสามารถโสดาปตติมรรคเปนตน. ทานแสดงนิสสรณะ
(เครื่องสลัดออกไป) ๓๔ ดวยสามารถแหงฌาน สมาบัติมหาวิปสสนา
มรรคและผล โดยการกาวลวงไปแหงอินทรียกอน ๆ. อนึ่ง บทวา
เนกฺขมฺเม ปฺจินฺทฺริยานิ อินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ ทานแสดง
นิสสรณะ ๓๗ โดยเปนปฏิปกษดวยสามารถการละสิ่งเปนปฏิปกษ. ในบทนั้น
ทานกลาว นิสสรณะ ๗ ในนิสสรณะ ๗ มีเนกขัมมะเปนตนดวยสามารถแหง
อุปจารภูมิ แตทานมิไดกลาวถึงผล เพราะไมมีการละธรรมที่เปนปฏิปกษ.
บทวา ทิฏเกฺฏเหิ กิเลสอยูในที่เดียวกันกับทิฏฐิ กิเลสชื่อวา ทิฏเกฏา
เพราะตั้งอยูในบุคคลเดียวพรอมกับทิฏฐิ ตลอดถึงโสดาปตติมรรค จากกิเลส
ซึ่งอยูในที่เดียวกันกับทิฏฐิเหลานั้น. บทวา โอฬาริเกหิ จากกิเลสสวนหยาบๆ
คือ จากกามราคะและพยาบาทอันหยาบ. บทวา อณุสหคเตหิ จากกิเลส
สวนละเอียด คือ จากกามราคะและพยาบาทนั้นแหละอันเปนสวนละเอียด.
บทวา สพฺพกิเลเสหิ จากกิเลสทั้งปวง คือ จากกิเลสมีรูปราคะเปนตน.
เพราะเมื่อละกิเลสเหลานั้น ไดก็เปนอันละกิเลสทั้งปวงได เพราะฉะนั้นทานจึง
กลาววา สพฺพกิเลเสหิ. แตในนิเทศนี้ บททั้งหลายที่มีความยังมิไดกลาวไว
ไดกลาวไวแลวในหนหลัง.
บทวา สพฺเพสฺเว ขีณาสวาน ตตฺถ ตตฺถ ปฺจินฺทฺรยิ านิ
อินทรีย ๕ ในธรรมนั้น ๆ อันพระขีณาสพทั้งปวงสลัดออกแลว คือ อินทรีย
๕ ในฐานะนั้น ๆ ในบรรดาฐานะทั้งหลายที่กลาวไวแลวในกอน มีอาทิวา
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อธิโมกฺขฏเน อันพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลาย
ผูเปนพระขีณาสพสลัดออกแลวจากฐานะนั้น ๆ ตามที่ประกอบไว. ในวาระนี้
ทานกลาวถึงนัยที่ไดกลาวแลวครั้งแรก ดวยสามารถแหงพระขีณาสพตามที่
ประกอบไว.
ก็นิสสรณะเหลานี้มี ๑๘๐ เปนอยางไร. ทานอธิบายไวดังนี้ ใน
ปฐมวารมีนิสสรณะทั้งหมด ๙๖ คือ ทานกลาวไวดวยสามารถแหงมรรคและผล
๒๕ ดวยการกาวลวงไป ๓๔ ดวยการเปนปฏิปกษ ๓๗. ในทุติยวารเมื่อนํา
นิสสรณะออกเสีย ๑๒ ดวยอํานาจแหงพระขีณาสพทั้งหลาย นิสสรณะเหลานี้
ก็เปน ๘๔ ดวยประการฉะนี้ นิสสรณะกอน ๙๖ และนิสสรณะเหลานั้น ๘๔
จึงรวมเปนนิสสรณะ ๑๘๐.
ก็นิสสรณะ ๑๒ อันพระขีณาสพพึงนําออกเปนไฉน. นิสสรณะที่
พระขีณาสพพึงนําออก ๑๒ เหลานี้ คือ บรรดานิสสรณะที่กลาวแลวโดยการ
กาวลวง นิสสรณะ ๘ ทานกลาวดวยสามารถแหงมรรคและผล บรรดานิสสรณะ
ที่กลาวแลวโดยเปนปฏิปกษ นิสสรณะ ๔ ทานกลาวดวยสามารถแหงมรรค.
หากถามวา เพราะเหตุไร พระขีณาสพพึงนํานิสสรณะที่กลาวแลวดวย
สามารถแหงอรหัตผลออก. ตอบวา เพราะไดนิสสรณะ ๒๕ ที่กลาวไวกอน
ทั้งหมดดวยสามารถแหงอรหัตผล จึงเปนอันทานกลาวนิสสรณะดวยสามารถ
แหงอรหัตผลนั่นเอง. ผลสมาบัติเบื้องบน ๆ ยังไมเขาถึงผลสมาบัติเบื้องลาง ๆ
เพราะฉะนั้น จึงมิไดผลแม ๓ ในเบื้องลาง. อนึ่ง ฌาน สมาบัติ วิปสสนา
และเนกขัมมะเปนตน ยอมไดดวยสามารถแหงกิริยา. อินทรีย ๕ เหลานี้
สลัดออกไปจากธรรมที่เปนปฏิปกษ เพราะธรรมที่เปนปฏิปกษทั้งหลายสงบ
กอนดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถานิสสรณนิเทศ
จบอรรถกถาทุติยสุตตันตนิเทศ
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๓. อรรถกถาตติยสุตตันตนิเทศ
พระสารีบุตรเถระประสงคจะตั้งพระสูตรอื่นอีก แลวชี้แจงถึงแบบอยาง
ของอินทรีย จึงกลาวคํามีอาทิวา ปฺจิมานิ ภิกขฺ เว ดังนี้.
อริยมรรคมีองค ๘ ชื่อวา โสต ในบทนี้วา โสตาปตฺติยงเคสุ.
การถึงการบรรลุอยางสมบูรณ ชื่อวา โสตาปตฺติ (การแรกถึงกระแสธรรม).
องคคือสัมภาระแหง โสตาปตฺติ ชื่อวา โสตาปตฺติยังฺคานิ (องคแหงการแรก
ถึงกระแสธรรม). โสดาปตติยังคะ ๔ อยางเหลานี้ คือ การคบสัตบุรุษเปน
โสดาปตติยังคะ ๑ การฟงสัทธรรม เปนโสดาปตติยังคะ ๑ โยนิโสมนสิการ เปน
โสดาปตติยังคะ ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนโสดาปตติยังคะ ๑
เปนองคแหงการไดสวนเบื้องตน เพราะความเปนพระโสดาบัน. อาการที่เหลือ
กลาวไวแลวในหนหลัง.
อนึ่ง บทนี้ทานกลาวเพื่อใหเห็นวา อินทรียเหลานี้เปนใหญในวิสัย
ของตน. เปรียบเหมือนเศรษฐีบุตร ๔ คน เมื่อสหายมีพระราชาผูยิ่งใหญ
เปนที่ ๕ เดินไปตามถนนดวยคิดวา จักเลนนักษัตร ครั้นไปถึงเรือนของ
เศรษฐีบุตรคนที่ ๑ อีก ๔ คนนอกนัน้ นั่งเฉย. ผูเปนเจาของเรือนเทานั้น
สั่งวา พวกเจาจงใหขาทนียะ โภชยะแกสหายเหลานี้ พวกเจาจงใหของหอม
ดอกไม และเครื่องประดับเปนตนแกสหายเหลานี้. แลวเดินตรวจตราในเรือน
ครั้นไปถึงเรือนคนที่ ๒-๓-๔ อีก ๔ คนนอกนั้นนั่งเฉย. ผูเปนเจาของเรือน
เทานั้น สั่งวา พวกเจาจงใหขาทนียะ โภชนียะแกสหายเหลานี้ พวกเจาจงให
ของหอม ดอกไม และเครื่องประดับเปนตนแกสหาย แลวเดินตรวจตราใน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 301

เรือน. ครั้นไปถึงพระราชมณเฑียรของพระราชาภายหลังทั้งหมด พระราชา
แมจะเปนใหญในที่ทั้งปวงก็จริง ถึงดังนั้นในกาลนี้ก็ยังรับสั่งวา พวกเจาจงให
ขาทนียะ โภชนียะแกสหายเหลานี้ จงใหของหอม ดอกไม และเครื่องประดับ
แกสหายเหลานั้น แลวทรงดําเนินตรวจตราพระราชมณเฑียรของพระองค ฉันใด
เมื่ออินทรียมีหมวด ๕ ทั้งศรัทธาก็ฉันนั้น เหมือนกัน แมเกิดในอารมณเดียวกัน
ก็เปนดุจเมื่อสหายเหลานั้นเดินไปตามถนนรวมกัน. ครั้นถึงเรือนคนที่ ๑ อีก
๔ คนนั่งนิ่ง เจาของเรือนเทานั้นเดินตรวจตรา ฉันใด สัทธินทรียมีลักษณะ
นอมใจเชื่อ เพราะบรรลุโสดาปตติยังคะ เปนใหญ เปนหัวหนา ฉันนั้น.
อินทรียที่เหลือตามสัทธินทรียไป.
ครั้นถึงเรือนคนที่ ๒ อีก คนนอกนั้นนั่งนิ่ง. เจาของเรือนเทานั้น
เดินตรวจตรา ฉันใด วีริยินทรียเทานั้น มีลักษณะประคองไว เพราะบรรลุ
สัมมัปปธาน เปนใหญ เปนหัวหนาฉันนั้น. อินทรียท ี่เหลือตามวิริยินทรียไป.
ครั้นถึงเรือนคนที่ ๓ อีก ๔ คนนอกนั้นนั่งนิ่ง เจาของเรือนเทานั้น
เดินตรวจตรา ฉันใดสตินทรียเทานั้นมีลักษณะตั้งมั่น เพราะบรรลุสติปฏ ฐาน
เปนใหญ เปนหัวหนา ฉันนั้น. อินทรียที่เหลือตามสตินทรียไป.
ครั้นถึงเรือนคนที่ ๔ อีก ๔ คนนอกนี้นั่งเฉย เจาของเรือนเทานั้น
เดินตรวจตรา ฉันใด สมาธินทรียเทานั้น มีลักษณะไมฟุงซาน เพราะบรรลุ
ฌานเปนใหญ เปนหัวหนา ฉันนั้น. อินทรียที่เหลือตามสมาธินทรียไป.
แตครั้นไปถึงพระราชมณเฑียรของพระราชาภายหลังทั้งหมด อีก ๔ คน
นั่งเฉย พระราชาเทานั้นทรงดําเนินตรวจตรา ฉันใด ปญญินทรียเทานั้น
มีลักษณะรูทั่ว เพราะบรรลุอริยสัจ เปนใหญเปนหัวหนา ฉันนั้น. อินทรีย
ที่เหลือตามปญญินทรียไ ป ดวยประการฉะนี้.
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อรรถกถาปเภทคณนนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในปเภทคณนนิเทศ อันเปนเบื้องตนแหงคําถาม
จํานวนประเภทแหงพระสูตร. บทวา สปฺปุริสสเสเว คือการคบสัตบุรุษ
ไดแก ในการคบคนดีโดยชอบ. บทวา อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏเน ดวย
อรรถวาเปนใหญในการนอมใจเชื่อ คือ ดวยอรรถวาความเปนใหญในอินทรีย
ที่เหลือกลาวคือนอมใจเชื่อ อธิบายวาดวยอรรถ คือเปนหัวหนาอินทรียที่เหลือ.
บทวา สทฺธมฺมสฺสวเน คือการฟงสัทธรรม ไดแก ธรรมของสัตบุรุษ หรือชื่อวา
สทฺธมฺม เพราะเปนธรรมงาม ในการฟงสัทธรรมนั้น. บทวา โยนิโสมนสิกาเร คือการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย. ในบทวา ธมฺมานุ
ธมฺมปฏิปตฺติยา การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนี้ พึงทราบความดังนี้
ธรรมที่เขาถึงโลกุตรธรรม ๙ ชื่อวา ธมฺมานุธมฺม. การปฏิบัติการถึง
ธรรมานุธรรมอันไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ชื่อวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ.
แมใน สัมมัปปธาน เปนตน ก็มีนยั นี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาปเภทคณนนิเทศ
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อรรถกถาจริยาวาร
แมในจริยาวารก็พึงทราบความโดยนัยนี้เหมือนกัน. ทานกลาวปฐมวาร
ดวยสามารถแหงการใหอินทรียเกิดอยางเดียว. ทานกลาวจริยาวาร ดวยสามารถ
แหงการเสพ และกาลแหงการทําใหบริบูรณ ซึง่ อินทรียทั้งหลายที่เกิดแลว
จริงอยู คําวา จริยา ปกติ อุสฺสนฺนตา จริยา ปกติ ความมากขึ้น โดย
ความเปนอันเดียวกัน.
จบอรรถกถาจริยาวาร
อรรถกถาจารวิหารนิเทศ
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระประสงคจะชี้แจงแบบอยางของอินทรีย โดย
ปริยายอื่นอีก ดวยสามารถแหงการชีแ้ จงความประพฤติและวิหารธรรม อัน
สัมพันธกับจริยาจึงยกหัวขอวา จาโร จ วิหาโร จ เปนอาทิแลวกลาวชี้แจง
หัวขอนั้น. ในหัวขอนั้นพึงทราบความสัมพันธของหัวขอวาเหมือนอยางวา
สพรหมจารีผูรูแจง พึงกําหนดไวในฐานะที่ลึกตามที่ประพฤติ ตามที่อยูวา
ทานผูนี้บรรลุแลว หรือวาจักบรรลุเปนแน ฉันใด ความประพฤติ และ
วิหารธรรมของผูถึงพรอมดวยอินทรียก็ฉันนั้น อันสพรหมจารีผูรูแจง ตรัสรู
แลว แทงตลอดแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศนิเทศดังตอไปนี้. ความประพฤตินั่นแหละ
คือ จริยา. เพราะคําวา จาโร จริยา โดยอรรถเปนอยางเดียวกัน. เพราะฉะนั้น
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ในนิเทศแหงบทวา จาโร ทานจึงกลาววา จริยา. บทวา อิริยาปถจริยา
คือความประพฤติของอิริยาบถ ไดแกความเปนไป. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้
เหมือนกัน สวน อายตนจริยา ความประพฤติในอายตนะ คือความประพฤติ
แหงสติสัมปชัญญะในอายตนะทั้งหลาย. บทวา ปตฺติ คือผล. ทานกลาววา
ปตฺติ เพราะถึงผลเหลานั้น เปนประโยชนในปจจุบันและภพหนาของสัตโวลก
นี้เปนความพิเศษของบทวา โลกตฺถ เปนประโยชนแกโลก.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงภูมิของจริยาเหลานั้น จึงกลาว
คํามีอาทิวา จตูสุ อิริยาปเถสุ ในอิริยาบถทั้งหลาย. บทวา สติปฏาเนสุ
คืออารมณอันเปนสติปฏฐาน. แมเมื่อกลาวถึงสติปฏฐาน ทานก็กลาวทําไมเปน
อยางอื่นจากสติ ดุจเปนอยางอื่นดวยสามารถแหงโวหาร. บทวา อริยสจฺเจสุ
ในอริยสัจทั้งหลาย ทานกลาวดวยสามารถการกําหนดคือเอาสัจจะไวตางหาก
โลกิยสัจจญาณอันเปนสวนเบื้องตน. บทวา อริมคฺเคสุ สามฺผเลสุ จ
ในอริยมรรคและสามัญผล ทานกลาวดวยสามารถแหงโวหารเทานั้น. บทวา
ปเทเส บางสวน คือเปนเอกเทศในการประพฤติกิจซึ่งเปนประโยชนแกโลก.
จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลายอยอมทรงกระทําโลกัตถจริยา โดยไมมีบางสวน.
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงจริยาเหลานั้นอีก ดวยสามารถแหงการกบุคคล
จึงกลาวคํามีอาทิวา ปณิสมฺปนฺนาน ของทานผูถึงพรอมดวยการตั้งใจไว
ในบทนั้นทานผูมีอิริยาบถไมกําเริบถึงพรอมดวยการคุมครองอิริยาบถ เพราะ
อิริยาบถสงบ คือ ถึงพรอมดวยอิริยาบถอันสงบสมควรแกความเปนภิกษุ ชื่อวา
ปณิธิสมฺปนฺนา ผูถึงพรอมดวยการตั้งใจไว. บทวา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน ผูม ีทวารคุมครองอินทรีย คือ ชื่อวา คุตฺตทฺวารา เพราะมีทวาร
คุมครองแลว ในอินทรีย ๖ มีจักขุนทรียเปนตนอันเปนไปแลวในวิสัย ดวย
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สามารถแหงทวารหนึ่ง ๆ ของทานผูมีทวารคุมครองแลวเหลานั้น. อนึ่ง
ในบทวา ทฺวาร นี้ คือ จักขุทวารเปนตน ดวยสามารถแหงทวารที่เกิดขึ้น.
บทวา อปฺปมาทวิหารีน ของทานผูอยูดวยความไมประมาท คือ ผูอยูดวย
ความไมประมาทในศีลเปนตน. บทวา อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน ของทานผู
ขวนขวายในอธิจิต คือ ผูขวนขวายสมาธิอันไดแกอธิจิต ดวยความที่วิปสสนา
เปนบาท. บทวา พุทฺธิสมฺปนฺนาน ของทานผูถึงพรอมแลวดวยปญญา คือ
ผูถึงพรอมแลวดวยญาณ อันเปนไปแลวตั้งแตกําหนดนามรูปจนถึงโคตรภู.
บทวา สมฺมาปฏิปนฺนาน ของทานผูปฏิบัติชอบ คือ ในขณะแหงมรรค ๔.
บทวา อธิคตผลาน ของทานผูบรรลุผล คือในขณะแหงผล ๔. บทวา
อธิมุจฺจนฺโต ผูนอมใจเชื่อ คือผูทําการนอมใจเชื่อ. บทวา สทฺธาย จรติ
ยอมประพฤติดวยศรัทธา คือเปนไปดวยสามารถแหงศรัทธา. บทวา ปคฺคณฺหนฺโต ผูประคองไว คือ ตั้งไวดวยความเพียร คือสัมมัปปธาน ๔. บทวา
อุฏาเปนฺโต ผูเขาไปตั้งไวมั่น คือ เขาไปตั้งอารมณไวดวยสติ. บทวา
อวิกฺเขป กโรนฺโต ผูทําจิตไมไหฟุงซาน คือไมทําความฟุงซานดวยสามารถ
แหงสมาธิ. บทวา ปชานนฺโต ผูรูชัด คือรูชัดดวยปญญาเปนเครื่องรูอริสัจ
๔. บทวา วิชานนฺโต ผูรูแจง คือรูแจงอารมณดวยวิญญาณคือการพิจารณา
อันเปนหัวหนาแหงชวนจิตสัมปยุตดวยอินทรีย. บทวา วิฺาณจริยาย ดวย
วิญญาณจริยา คือ ดวยสามารถแหงความประพฤติ ดวยวิญญาณคือการพิจารณา.
บทวา เอว ปฏิปนฺนสฺส ของทานผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ปฏิบัติดวยอินทรียจริยา
พรอมกับชวนจิต. บทวา กุสลา ธมฺมา อายาเปนฺติ กุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมยังอิฐผลใหยืดยาวไป คือ กุศลธรรมทั้งหลายเปนไปแลวดวยสามารถแหง
สมถะและวิปสสนา ยอมยังความรุงเรืองใหเปนไป ความวา ยอมเปนไป.
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บทวา อายตนจริยาย ดวยอายตนจริยา คือ ประพฤติดวยความพยายาม
ยอดยิ่งแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. ทานอธิบายวา ประพฤติดว ยความบากบั่น
ดวยความใหเปนไป. บทวา วิเสสมธิคจฺฉติ ยอมบรรลุธรรมวิเศษ คือ
บรรลุธรรมวิเศษดวยอํานาจแหงวิกขัมภนะ ตทังคะ สมุจเฉทะ และปฏิปสสัทธิ. บทวา ทสฺสนจริยา เปนตน มีความดังไดกลาวแลวนั่นแล.
ในบทมีอาทิวา สทฺธาย วิหรติ ยอมอยูดวยศรัทธา มีวนิ ิจฉัยดัง
ตอไปนี้. พึงเห็นการอยูดวยอิริยาบถของผูเพียบพรอมดวยศรัทธาเปนตน.
บทวา อนุพุทฺโธ รูตาม คือดวยปญญาพิสูจนความจริงแลว. บทวา ปฏิวิทฺโธ
แทงตลอดแลว คือดวยปญญารูประจักษชัด. เพราะเมื่อผูตั้งอยูในอธิโมกขเปน
ตนรูตามแลวแทงตลอดแลว ความประพฤติและวิหารธรรมเปนอันตรัสรูแลว
แทงตลอดแลว ฉะนั้นทานจึงแสดงถึงผูตั้งอยูในอธิโมกขเปนตนตน แมในการรู
ตามและแทงตลอด. บทวา เอว ในบทมีอาทิวา เอว สทฺธาย จรนฺต
ประพฤติดวยศรัทธาอยางนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะชี้แจงถึงประการดังกลาว
แลวจึงชี้แจงถึงอรรถแหง ยถาศัพท. แมในบทมีอาทิวา วิฺู พึงทราบ
ความดังนี้. ชื่อวา วิฺู เพราะรูตามสภาพ. ชื่อวา วิภาวี เพราะยังสภาพ
ที่รูแลวใหแจมแจง คือ ทําใหปรากฏ. ชื่อวา เมธา เพราะทําลายกิเลสดุจสาย
ฟาทําลายหินที่กอไว หรือชื่อวา เมธา เพราะอรรถวาเรียนทรงจําไดเร็ว.
ชื่อวา เมธาวี เพราะเปนผูมีปญญา. ชื่อวา ปณฺฑติ า เพราะถึงคือเปนไป
ดวยญาณคติ. ชื่อวา พุทฺธิสมฺปนฺนา เพราะเปนผูถึงพรอมดวยพุทธิสัมปทา
ความถึงพรอมดวยปญญา. ชื่อวา สพฺรหฺมจาริโน เพราะประพฤติปฏิปทา
อันสูงสุดอันเปนพรหมจริยา. ชื่อวา มีกรรมอยางเดียวกันดวยสามารถแหง
การกระทํากรรม ๔ อยางมี อปโลกนกรรม (ความยินยอม) เปนตนรวมกัน.
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ชื่อวา มีอุเทศอยางเดียวกัน คือมีการสวดปาฏิโมกข ๕ อยางเหมือนกัน. ชื่อ
วา สมสิกฺขา เพราะมีการศึกษาเสมอกัน ความเปนผูมีการศึกษาเสมอกัน
ชื่อวา สมสิกฺขตา อาจารยบางพวกกลาววา สมสิกฺขาตา บาง แปลวา มี
การศึกษาเสมอกัน. ทานอธิบายวา ผูมีกรรมอยางเดียวกัน มีการศึกษาเสมอ
กัน ชื่อวา สพฺรหฺมจารี. เมื่อควรกลาววา ฌานานิ ทานทําลิงคคลาด
เคลื่อนเปน ฌานา. บทวา วิโมกฺขา ไดแก วิโมกข ๓ หรือ ๘. บทวา
สมาธิ ไดแก สมาธิ ๓ มีวิตกมีวิจาร ไมมีวิตกมีเพียงวิจาร ไมมีวิตกไมมี
วิจาร. บทวา สมาปตฺติโย สมาบัติ คือไมตั้งอยูใน สุญญตานิมิต (ไม
มีนิมิตวาสูญ). บทวา อภิฺาโย คือ อภิญญา ๖. ชื่อวา เอกโส เพราะ
เปนสวนเดียว มิไดเปน ๒ สวน. ชื่อวา เอกสวจน เพราะกลาวถึงประโยชน
สวนเดียว. แมในบทที่เหลือก็พึงทําการประกอบอยางนี้. แตโดยพิเศษ ชื่อวา
สสโย เพราะนอนเนื่องคือเปนไปเสมอหรือโดยรอบ. ชื่อวา นิสฺ สสโย
เพราะไมมีความสงสัย. ชื่อวา กงฺขา เพราะความเปนผูตัดสินไมไดในเรื่อง
เดียวเทานั้น แมอยางอื่นก็ยังเคลือบแคลง. ชื่อวา นิกฺกงฺโข เพราะไมมี
ความเคลือบแคลง. ความเปนสวนสอง ชื่อวา เทฺววชฺฌ ความไมมีเปนสอง
ชื่อวา อเทฺววชฺโฌ. ชื่อวา เทฺวฬฺหก เพราะเคลื่อนไหว หวั่นไหวโดย
สองสวน. ชือ่ วา อเทฺวฬฺหโก เพราะไมมีความหวั่นไหวเปนสองสวน (พูด
ไมเปนสอง) การกลาวโดยธรรมเครื่องนําออกชื่อวา นิยฺยานิกวจน อาจารย
บางพวกกลาววา นิยฺโยควจน บาง แปลวา กลาวนําออก คําทั้งหมดนั้น
เปนไวพจนของความเปนวิจิกิจฉา. ชื่อวา ปยวจน เพราะเปนคํากลาวนารัก
โดยมีประโยชนนารัก. อนึ่ง ครุวจน คํากลาวดวยความเคารพ ชื่อวา สคารว
เพราะมีความเคารพพรอมดวยคารวะ ความยําเกรง ชื่อวา ปติสฺสโย ความ
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วา ไมนอนไมนั่งเพราะทําความเคารพผูอื่น อีกอยางหนึ่ง การรับคํา ชื่อวา
ปติสฺสโว ความวา ฟงคําผูอื่นเพราะประพฤติถอมตน. แมในสองบทนี้ เปน
ชื่อของความที่ผูอื่นเปนผูใหญ ชื่อ สคารว เพราะเปนไปกับดวยความเคารพ
ชื่อวา สปฺปติสฺสย เพราะเปนไปกับดวยความยําเกรงหรือการรับคํา. อีก
อยางหนึ่ง เมื่อควรจะกลาววา สปฺปติสฺสว ทานกลาววา สปฺปติสฺส เพราะ
ลบ ย อักษร หรือ ว อักษร. คําที่สละสลวยอยางยิ่งชื่อวา อธิวจน. ชื่อวา
สคารวสปฺปติสฺส เพราะมีความเคารพและความยําเกรง. คํากลาวมีความ
เคารพยําเกรง ชื่อวา สคารวสปฺปติสฺสาธิวจน แมในบททั้งสองนี้ทานกลาว
วา เอต บอย ๆ ดวยสามารถความตางกันดวยการกําหนดไวพจน. บทวา
ปตฺโต วา ปาปุณิสฺสติ วา บรรลุแลวหรือจักบรรลุ ไดแก ฌานเปนตน
นั่นเอง.
จบอรรถกถาจารวิหารนิเทศ
จบอรรถกถาตติยสุตตันตนิเทศ
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๔. อรรถกถาจตุตถสุตตันตนิเทศ
พระสารีบุตรเถระตั้งสูตรที่ ๑ อีก แลวชี้แจงอินทรียทั้งหลายโดยอาการ
อยางอื่นอีก. ในบทเหลานั้น บทวา กตีหากาเรหิ เกนฏเน ทฏพฺพานิ
อินทรีย ๕ เหลานั้น พึงเห็นดวยอาการเทาไร ดวยอรรถวากระไร คือ พึงเห็น
ดวยอาการเทาไร. บทวา เกนฏเน ทฏพฺพานิ พึงเห็นดวยอรรถวา
กระไร พระสารีบุตรเถระถามถึงอาการที่พึงเห็นและอรรถทีพ่ ึงเห็น. บทวา
ฉหากาเรหิ เกนฏเน ทฏพฺพานิ คือพึงเห็นดวยอาการ ๖ พึงเห็นดวย
อรรถกลาวคืออาการ ๖ นั้นนั่นเอง. บทวา อาธิปเตยฺยฏเน คือดวยอรรถวา
ความเปนใหญ. บทวา อาทิวิโสธนฏเน เปนเครื่องชําระในเบื้องตน คือ
ดวยอรรถวาเปนเครื่องชําระศีลอันเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. บทวา
อธิมตฺตฏเน ดวยอรรถวามีประมาณยิ่ง ทานกลาววา อธิมตฺต เพราะ
มีกําลังมีประมาณยิ่ง. บทวา อธิฏานฺตเถน คือดวยอรรถวาตั้งมั่น. บทวา
ปริยาทานฏเน ดวยอรรถวาครอบงํา คือดวยอรรถวาสิ้นไป. บทวา
ปติฏาปกฏเน คือดวยอรรถวาใหตั้งอยู.
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อรรถกถาอธิปไตยัตถนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในอาธิปไตยัตถนิเทศดังตอไปนี้. บทมีอาทิวา อสฺสทฺธย ปชหโต แหงบุคคลผูสะความเปนผูไมมีศรัทธาเปนคํากลาวถึงการละ
ธรรมเปนปฏิปกษแหงอินทรียอยูหนึ่ง ๆ ทานกลาวเพื่อความสําเร็จแหงความ
เปนใหญในการสําเร็จกิจของการละธรรมเปนปฏิปกษของตนๆ แมในขณะหนึ่ง.
ทานกลาวถึงอินทรีย ๔ ทีเหลือสัมปยุตดวยลัทธินทรียนนั้ . พึงทราบ
แมทานกลาวทําอินทรียหนึ่ง ๆ ใหเปนหนาที่ในขณะตาง ๆ กัน แลวทําอินทรีย
นั้น ๆ ใหเปนใหญกวาอินทรียที่เปนปฏิปกษนั้น ๆ เเลวนําอินทรียนั้นไป. สวน
บทวา กามจฺฉนฺท ปชหโต ของบุคคลผูละกามฉันทะเปนอาทิทานกลาวดวย
สามารถแหงขณะเดียวกันนั้นเอง.
จบอรรถกถาอธิปไตยัตถนิเทศ
อรรถกถาอาทิวิโสธนัตถนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในอาทิวิโสธนัตถนิเทศดังตอไปนี้. บทวา อสฺสทฺธิยสวรฏเน สีลวิสุทฺธิ เปนศีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาระวังความเปนผูไมมี
ศรัทธา คือ ชื่อวา ศีลวิสทุ ธิเพราะอรรถวาหามความเปนผูไมมีศรัทธาโดย
การชําระมลทินของศีลโดยอรรถวาเวน.
บทวา สทฺธินฺทฺริยสฺส อาทิวิโสธนา เปนเครื่องชําระในเบื้องตน
แหงสัทธินทรีย คือชําระศีลอันเปนเบื้องตนดวยสามารถเปนอุปนิสัยแหง
สัทธินทรีย. โดยนัยนี้แล พึงทราบอินทรียแมที่เหลือและอินทรียอันเปนเหตุ
แหงการสํารวมกามฉันทะเปนตน.
จบอรรถกถาอาทิวิโสธนัตถนิเทศ
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อรรถกถาอธิมัตตัตถนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในอธิมัตตัตถนิเทศดังตอไปนี้. บทวา สทฺธินฺทฺริยสฺส ภาวนาย ฉนฺโท อุปปฺ ชฺชติ ฉันทะเกิดขึ้นเพื่อความเจริญแหง
สัทธินทรีย คือ ฉันทะในธรรมอันฉลาดยอมเกิดขึ้นในสัทธินทรีย เพราะฟง
ธรรมปฏิสังยุตดวยศรัทธาของบุคคลผูมีศรัทธา หรือเพราะเห็นคุณของการ
เจริญสัทธินทรีย. บทวา ปามุชฺช อุปปฺ ชฺชติ ความปราโมทยยอ มเกิดขึ้น
คือความปราโมทยยอมเกิด เพราะฉันทะเกิด. บทวา ปติ อุปปฺ ชฺชติ ปติ
ยอมเกิดขึ้น คือ ปติมีกําลังยอมเกิดเพราะความปราโมทย. บทวา ปสฺสทฺธิ
อุปฺปชฺชติ ปสสัทธิยอมเกิด คือ กายปสสัทธิและจิตปสสัทธิยอมเกิด เพราะ
ความเอิบอิ่มแหงปติ. บทวา สุข อุปฺปชฺชติ ความสุขยอมเกิดขึ้น คือ
เจตสิกสุขยอมเกิดขึ้นเพราะกายและจิตสงบ. บทวา โอภาโส อุปฺปชฺชต
แสงสวางยอมเกิดขึ้น คือ แสงสวาง คือสติยอมเกิดขึ้น เพราะจมอยู
ดวยความสุข. บทวา สเวโค อุปฺปชฺชติ ความสังเวชยอมเกิดขึ้น
คือ ความสังเวชในเพราะความปรวนแปรของสังขารยอมเกิดขึ้นเพราะรูแจง
โทษของสังขารดวยแสงสวาง คือญาณ. บทวา สเวเชตฺวา จิตฺต
สมาทิยติ จิตสังเวชแลวยอมตั้งมั่น คือ จิตยังความสังเวชใหเกิดแลว
ยอมตั้งมั่นดวยความสังเวชนั่นนั้นเอง. บทวา สาธุก ปคฺคณฺหาติ ยอม
ประคองไวดี คือ ปลดเปลือ้ งความหดหูและความฟุงซานเสียไดแลวยอมประคอง
ไวดวยดี. บทวา สาธุก อชฺฌุเปกฺขติ ยอมวางเฉยดวยดี คือ เพราะความ
เพียรเปนไปอยางสม่ําเสมอ ไมทําความขวนขวายในการประกอบความเพียร
สม่ําเสมออีก ชื่อวายอมวางเฉยดวยดี ดวยสามารถแหงความวางเฉย ดวยวาง
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ตนเปนกลางในความเพียรนั้น. บทวา อุเปกฺขาวเสน ดวยสามารถแหง
อุเบกขา คือ ดวยสามารถแหงความวางเฉยดวยวางตนเปนกลางในความเพียร
นั้น เพราะมีลักษณะนําไปเสมอ. บทวา นานตฺตกิเลเสหิ จากกิเลสตาง ๆ
คือ จากกิเลสอันมีสภาพตางกันอันเปนปฏิปกษ แหงวิปสสนา. บทวา วิโมกฺขวเสน ดวยสามารถแหงวิโมกข คือ ดวยสามารถแหงความหลุดพนจากกิเลส
ตาง ๆ ตั้งแตภังคานุปสสนา (การพิจารณาเห็นความดับแหงสังขาร). บทวา
วิมุตฺตตฺตา เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติหลุดพน คือ หลุดพนจากกิเลส
ตาง ๆ. บทวา เต ธมฺมา ไดแก ธรรมทั้งหลายมีฉันทะเปนตน บทวา
เอกรสา โหนฺติ มีรสเปนอันเดียวกัน คือ มีรสเปนอันเดียวกันดวยสามารถ
แหงวิมุตติ. บทวา ภาวนาวเสน ดวยอํานาจแหงภาวนา คือ ดวยอํานาจ
แหงภาวนามีรสเปนอันเดียวกัน. บทวา ตโต ปณีตตเร วิวฏฏนฺติ ธรรม
เหลานั้นยอมหลีกจากธรรมนั้นไปสูธรรมที่ประณีตกวา คือ ธรรมทั้งหลายมี
ฉันทะเปนตน ยอมหลีกจากอารมณ คือ วิปสสนาดวยเหตุนั้นไปสูอารมณ คือ
นิพพานอันประณีตกวาดวยโคตรภูญาณ กลาวคือ วิวัฏฏนานุปสสนา (การ
พิจารณาเห็นความหลีกไป) ความวา ธรรมทั้งหลายหลีกออกจากอารมณ คือ
สังขารแลวเปนไปในอารมณ คือ นิพพาน. บทวา วิวฏฏนาวเสน ดวย
อํานาจแหงความหลีกไป คือ ดวยอํานาจแหงความหลีกไปจากสังขารในขณะ
โคตรภู โดยอารมณ คือ สังขาร. บทวา วิวฏฏิตตฺตา ตโต โวสฺสชฺชติ
จิตยอมปลอยจากธรรมนั้นเพราะเปนจิตหลีกไปแลว คือ บุคคลผูเพียบพรอม
ดวยมรรค ยอมปลอยกิเลสและขันธดวยเหตุนั้นนั่นแล เพราะจิตหลีกไปแลว
ดวยอํานาจแหงการปรากฏสองขางในขณะมรรคเกิดนั่นเอง. บทวา โวสฺสชฺชิตตฺตา ตโต นิรุชฺฌนฺติ ธรรมทั้งหลายยอมดับไปจากนั้นเพราะจิตเปน
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ธรรมชาติปลอยแลว คือ กิเลสและขันธยอมดับไปดวยอํานาจแหงการดับความ
ไมเกิด ดวยเหตุนั้น เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยกิเลสและขันธ ในขณะ
มรรคเกิดนั้นเอง. อนึ่ง บทวา โวสฺสชฺชิตตฺตา ทานทําใหเปนคํากลาวตาม
เหตุผลที่เปนจริงในความปรารถนา. เมื่อมีการดับกิเลส ทานก็กลาวถึงการดับ
ขันธเพราะความปรากฏแหงความดับขันธ. บทวา นิโรธวเสน ดวยอํานาจ
ความดับ คือ ดวยอํานาจความดับตามที่กลาวแลว. พระสารีบุตรเถระประสงค
จะแสดงถึงความปลอย ๒ ประการ ในขณะที่มรรคนั้นเกิด จึงกลาวบทมีอาทิวา
นิโรธวเสน เทฺว โวสฺสคฺคา ความปลอยดวยอํานาจแหงความดับมี ๒
ประการ. ความปลอยแม ๒ ประการ ก็มีอรรถดังกลาวแลวในหนหลัง.
แมในบทมีอาทิวา อสฺสทฺธิยสฺส ปหานาย ฉนฺ โท อุปฺปชฺชติ
ฉันทะยอมเกิดเพื่อละความเปนผูไมมีศรัทธา พึงทราบความโดยพิสดารโดยนัย
นี้แล. แมในวาระอันมีวิริยินทรียเปนตนเปนมูลเหตุ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาอธิมัตตัตถนิเทศ
อรรถกถาอธิฏฐานนัตถนิเทศ
แมอธิฏฐานัตถนิเทศ พึงทราบโดยพิสดารโดยนัยนี.้ มีความแตกตาง
กันอยูอยางเดียวในบทนี้วา อธิฏาติ ยอมตั้งมั่น ความวา ยอมดํารงอยู.
จบอรรถกถาอธิฏฐานัตถนิเทศ
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อรรถกถาปริยาทานัตถปติฏฐาปกัตถนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในปริยาทานัตถนิเทศดังตอไปนี้. บทวา ปริยาทียติ
ยอมครอบงํา คือ ยอมใหสิ้นไป.
พึงทราบวินิจฉัยในปติฏฐาปกัตถนิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา สทฺโธ
สทฺธินทฺริย อธิโมกฺเข ปติฏาเปติ ผูมีศรัทธายอมใหสัทธินทรียตั้งอยู
ในความนอมใจเชื่อ คือ ผูถึงพรอมดวยศรัทธานอมใจเชื่อวา สังขารทั้งหลาย
ทั้งปวง ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมใหสัทธินทรียตั้งอยูในความ
นอมใจเชื่อ ดวยบทนี้ทานชี้แจงความพิเศษของการเจริญอินทรีย ดวยความ
พิเศษของบุคคล.
บทวา สทฺธสฺส สทฺธินฺทฺริย อธิโมกเข ปติฏาเปติ สัทธินทรีย
ของผูมีศรัทธายอมใหตั้งอยูในความนอมใจเชื่อ คือ สัทธินทรียของบุคคลผู
ถึงพรอมดวยศรัทธา ยอมยังศรัทธานั้นใหตั้งอยู. อนึ่ง ยอมยังบุคคลผูนอมใจ
เชื่อใหตั้งอยูในความนอมใจเชื่อ. ดวยบทนี้ ทานชี้แจงความพิเศษของบุคคล
ดวยความพิเศษของการเจริญอินทรีย. เมื่อประคองจิตอยูอยางนี้ ยอมให
วิริยินทรียตั้งอยูในความประคอง เมือ่ ตั้งสติไวยอมใหสตินทรียตั้งอยูในความ
ตั้งมั่น เมื่อตั้งจิตไวมั่น ยอมใหสมาธินทรียตั้งอยูในความไมฟุงซาน เมื่อเห็น
อนิจฺจ ทุกขฺ  อนตฺตา ยอมใหปญญินทรียตั้งอยูในทัสสนะ เพราะเหตุนั้น
พึงทราบการประกอบแมในบทที่เหลือ.
บทวา โยคาวจโร ชื่อวา โยคาวจโร เพราะทองเที่ยวไปใน
สมถโยคะ (การประกอบสมถะ)หรือในวิปสสนาโยคะ (การประกอบวิปสสนา).
บทวา อวจรติ คือ ทองเที่ยวไป.
จบอรรถกถาปริยาทานัตถปติฏฐาปกัตถนิเทศ
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อรรถกถาอินทริยสโมธาน
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงถึงการรวมอินทรียของผูเจริญ
สมาธิและของผูเจริญวิปสสนา เมื่อชี้แจงประเภทแหงความเปนผูฉลาดในความ
ตั้งไว เปนอันดับแรกกอน จึงกลาวคํามี อาทิวา สมาธึ ภาเวนฺโต เจริญสมาธิ
ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปุถุชฺชโน สมาธึ ภาวนฺโต คือปุถุชน
เจริญสมาธิอันเปนฝายแหงการแทงตลอด. สวนแมโลกุตรสมาธิก็ยอมได แก
พระเสกขะและแกผูปราศจากราคะ บทวา อาวชฺชิตตฺตา ผูมีตนพิจารณา
แลว คือ มีตนพิจารณานิมิตมีกสิณเปนตนแลว. ทานอธิบายวา เพราะกระทํา
บริกรรมมีกสิณเปนตนแลวมีตนเปนนิมิตใหเกิดในบริกรรมนัน้ . บทวา อารมฺมณูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ คือ เปนผูฉลาด
ในความตั้งไวซึ่งนิมิตอันใหเกิดนั้นนั่นเอง. บทวา สมถนิมิตฺตูปฏานกุสโล
เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งสมถนิมิต คือ เมื่อจิตฟุงซานดวยความเปนผูเริ่ม
ทําความเพียรเกินไป เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ คือ ความสงบจิต
ดวยอํานาจแหงการเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงคและอุเบกขาสัมโพชฌงค.
บทวา ปคฺคหนิมิตฺตูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่ง
ปคคหนิมิต คือ เมื่อจิตหดหูดวยความเปนผูมีความเพียรยอหยอนเกินไป เปน
ผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งนิมิต คือการประคองจิตดวยอํานาจแหงการเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค วีริยสัมโพชฌงคและปติสัมโพชฌงค. บทวา อวิกฺเขปูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในการตั้งไวซึ่งความไมฟุงซาน คือ เปนผูฉลาดใน
การตั้งไวซึ่งสมาธิอันสัมปยุตดวยจิตไมฟุงซานและไมหดหู. บทวา โอภาสุปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งโอภาส คือ เมื่อจิตไมยินดีเพราะ
ความเปนผูดอยในการใชปญญา เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่ง ญาโณภาส
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เพราะยังจิตใหสังเวชดวยการพิจารณาสังเวควัตถุ ๘. สังเวควัตถุ ๘ คือ ชาติ
ชรา พยาธิ มรณะ ๔ อบายทุกขเปนที่ ๕ วัฏฏมูลกทุกขในอดีต ๑ วัฏฏมูลกทุกขในอนาคต ๑ อาหารปริเยฏฐิกทุกข (ทุกขจากการแสวงหาอาหาร) ๑.
บทวา สมฺปหสนูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความ
ราเริง คือ เมื่อจิตไมยินดี เพราะยังไมบรรลุสุข คือ ความสงบ ทําจิตให
เลื่อมใสดวยการระลึกพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณ เปนผูฉลาดในความตั้งไว
ซึ่งความราเริง. บทวา อุเปกฺขูปฏานกุสโล เปนผูฉ ลาดในการตั้งไวซึ่ง
อุเบกขา คือ เมื่อจิตปราศจากโทษมีความฟุงซานเปนตน เปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวซึ่งอุเบกขาดวยการกระทําความไมขวนขวาย ในการขมและการยกยอง
เปนตน.
บทวา เสกฺโข ชื่อวา เสกฺโข เพราะศึกษาไตรสิกขา. บทวา
เอกตฺตูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความเปนธรรมอยางเดียว
คือ เมื่อจิตออกจากกามเปนตน เพราะละสักกายทิฏฐิเปนตนไดแลว. บทวา
วีตราโค มีราคะไปปราศแลว คือ ปราศจากราคะสิ้นอาสวะแลว เพราะละ
ราคะไดแลวโดยประการทั้งปวง. บทวา าณูปฏานกุสโล เปนผูฉลาด
ในการตั้งไวซึ่งญาณ คือ ความเปนผูฉลาดในอสัมโมหญาณในที่นั้น ๆ เพราะ
ในธรรมของพระอรหันตเปนธรรมปราศจากความหลงใหล. บทวา วิมุตตฺ ูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในการตั้งไวซึ่งญาณ คือ เปนผูฉลาดในความตั้ง
ไวซึ่งอรหัตผลวิมุตติ.จริงอยู บทวา วิมุตฺติ. ทาน ประสงคเอาอรหัตผลวิมุตต
เพราะพนจากกิเลสทั้งปวง.
พึงทราบบทมีอาทิวา อนิจฺจโต และบทมีอาทิวา นิจฺจโต ใน
ความตั้งไวและความไมตั้งไวซึ่งวิปสสนาภาวนาโดยนัยดังกลาวแลวในศีลกถา
นั่นแล. แตโดยปาฐะทานตัดบทสมาสดวยฉัฏฐีวิภัตติในบทเหลานั้นคือ เปนผู
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ฉลาดในความตั้งไวโดยความประมวลมา เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความ
แปรปรวน เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพหานิมิตมิได เปนผู
ฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพมีนิมิต เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดย
เปนสภาพไมมีที่ตั้ง เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีที่ตั้ง เปน
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดมั่น. อนึ่ง ในบทวา สฺุตูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนของสูญนี้ทานตัดบทวา
สฺุโต อุปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนของสูญ
หรือ สฺุโต อุปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวเพราะ
ความเปนของสูญ. อนึ่ง เพราะมหาวิปสสนา ๘ เหลานี้ คือ นิพพิทานุปสสนา ๑ วิราคานุปสสนา ๑ นิโรธานุปสสนา ๑ ปฏินิสสัคคานุปสสนา ๑
อธิปญญาธรรมวิปสสนา ๑ ยถาภูตญาณทัสสนะ ๑ ปฏิสังขานุปสสนา ๑
วิวัฏฏนานุปสสนา ๑ เปนมหาวิปสสนาพิเศษโดยความพิเศษตามสภาวะของตน
มิใชพิเศษโดยความพิเศษแหงอารมณ ฉะนั้นคํามีอาทิวา เปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวโดยความเปนของนาเบื่อหนาย จึงไมควรแกมหาวิปสสนา ๘ เหลานั้น
ดุจคํามีอาทิวา เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนของไมเที่ยง เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงไมประกอบมหาวิปสสนา ๘ เหลานี้ไว.
สวนอาทีนวานุปสสนา เปนอันทานประกอบวา เปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวโดยความเปนโทษ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดมั่นดวยความ
อาลัย โดยอรรถดวยคําคูนี้เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพสูญ เปน
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมประกอบไว
โดยสรุป.
ในมหาวิปสสนา ๑๘ พึงทราบวาทานไมประกอบมหาวิปสสนา ๙
เหลานี้ คือ มหาวิปสสนาขางตน ๘ และอาทีนวานุปสสนา ๑ ไวแลวประกอบ
มหาวิปสสนาอีก ๙ นอกนี้ไว.
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บทวา าณูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ คือ
พระเสกขะเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณดวยการเจริญวิปสสนา เพราะไมมี
วิปสสนูปกิเลส แตทานมิไดกลาววา เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณเพราะ
ความปรากฏแหงความใครดวยการเจริญสมาธิ. บทวา วิสฺโคูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยไมเกี่ยวของ คือ เปนผูฉลาดในความ
ตั้งไวซึ่งความไมเกี่ยวของดังที่ทานกลาวไว ๔ อยาง คือ กามโยควิสัญโญคะ
(ความไมเกี่ยวของดวยกามโยคะ.) ๑ ภวโยควิสญ
ั โญคะ (ความไมเกี่ยวของ
ดวยภวโยคะ) ๑ ทิฏฐิโยควิสัญโญคะ (ความไมเกี่ยวของดวยทิฏฐิโยคะ) ๑.
อวิชชาโยควิสัญโญคะ (ความไมเกี่ยวของดวยอวิชชาโยคะ) ๑.
บทวา สฺโคานุปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความไมตั้งไว
โดยความเกี่ยวของ คือ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซึ่งความเกี่ยวของ ทีท่ าน
กลาวไว ๔ อยาง คือ กามโยคะ ๑ ภวโยคะ ๑ ทิฏฐิโยคะ ๑ อวิชชาโยคะ ๑.
บทวา นิโรธูปฏานกุสโล เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความดับ คือ
ทานผูชื่อวาเปนขีณาสพ เพราะมีจิตนอมไปสูนิพพาน ดวยอํานาจแหงกําลังของ
ทานผูสิ้นอาสวะแลว ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ขออื่นยังมีอยูอีก จิตของภิกษุผูเปนขีณาสพนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ดังอยูในวิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ ทําใหสูญสิ้นไปจากธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวง เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่ง
นิพพาน กลาวคือความดับ.
บทวา กุสล ในบทมีอาทิวา อารมฺมณูปฏานกุสลวเสน ดวย
สามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ ไดแก ญาณ. จริงอยู
แมญาณก็ชื่อวา กุสล เพราะประกอบดวยบุคคลผูฉลาด เหมือนบทวา ปณฺฑิตา
ธมฺมา บัณฑิตธรรมทั้งหลาย เพราะประกอบดวยบุคคลผูเปนบัณฑิต
เพราะฉะนั้น จึงมีความวา ดวยสามารถแหงความเปนผูฉลาด.
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บัดนี้ แมทานกลาวไวแลวในญาณกถามีอาทิวา จตุสฏิยา อากาเรหิ
ดวยอาการ ๖๔ ทานก็ยงั นํามากลาวไวในที่นี้ ดวยเชื่อมกับอินทริยกถา. พึง
ทราบบทนั้นโดยนัย ที่ทานกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
พระสารีบุตรเถระประสงคจะกลาวแบบแผนของอินทรีย โดยเชื่อม
ดวยสมันตจักษุอีก จึงกลาวบทมีอาทิวา น ตสฺส อทฺทิฏมิธตฺถิ กิจิ
บทธรรมไร ๆ ที่พระตถาคตนั้นไมทรงเห็นไมมีในโลกนี.้ ในบทเหลานั้น
บทวา สมนฺตจกฺขุ ไดแก พระสัพพัญุตญาณ. ทานแสดงความที่อินทรีย
ทั้งหลาย ๕ ไมพรากกันดวยบทมีอาทิวา ปฺินทฺริยสฺส วเสน ดวยสามารถ
แหงปญญินทรีย. ทานแสดงความที่อินทรีย ๕ มีรสอยางเดียวกัน และเปน
ปจจัยของกันและกัน ในเวลาประกอบการนอมไป หรือในขณะแหงมรรค
ดวยจตุกะ ๕ มีอินทรียหนึ่ง ๆ เปนมูล มีอาทิวา สทฺทหนฺโต ปคฺคณฺหาติ
เมื่อเชื่อมยอมประคับประคอง.
ทานแสดงความที่อินทรีย ๕ มีรสอยางเดียวกัน และเปนปจจัยของกัน
และกัน ในเวลาประกอบการนอมไป หรือในขณะแหงมรรค ดวยจตุกะ ๕
อันมีอินทรียหนึ่ง ๆ เปนมูล มีอาทิวา สทฺทหิตตฺตา ปคฺคหิต เพราะความ
เปนผูเชื่อจึงประคองไว. พระสารีบุตรเถระประสงคจะกลาวแบบแผนของ
อินทรีย โดยเชื่อมดวยพุทธจักษุ จึงกลาวบทมีอาทิวา ย พุทฺธจกฺข พระพุทธญาณเปนพุทธจักษุ. ในบทเหลานั้น บทวา พุทฺธจกฺขุ ไดแก อินทริยปโรปริยัตญาณ (ปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่ง แหงอินทรียของสัตว
ทั้งหลาย) และอาสยานุสยญาณ (ปรีชากําหนดรูอัธยาศัยและอนุสัยของสัตว
ทั้งหลาย). อนึ่ง บทวา พุทฺธาณ นี้ ก็ไดแกญาณทั้งสองนั้นเหมือนกัน.
บทที่เหลือมีความดังไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอินทริยสโมธาน
จบอรรถกถาอินทริยกถา
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มหาวรรค วิโมกขกถา

บริบูรณนิทาน
วาดวยวิโมกข ๓
[๔๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือสุญญตวิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข ๑ อัปปณิหิตวิโมกข ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๓ ประการนี้.
อีกประการหนึ่ง วิโมกข ๖๘ คือ สุญญตวิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข ๑
อัปปณิหิตวิโมกข ๑ อัชฌัตตาวุฏฐานวิโมกข (วิโมกขมีการออกในภายใน) ๑
พหิทธาวุฏฐานวิโมกข (วิโมกขมีการออกในภายนอก) ๑ ทุภโตวุฏฐานวิโมกข
(วิโมกขมีการออกแตสวนทั้งสอง) ๑ วิโมกข ๔ แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข
วิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ แตทุภโตวุฏฐานวิโมกข
วิโมกข ๔ อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข อนุโลมแกทภุ โตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับ
จากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข
๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข ชือ่ วาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูป
เห็นรูปทั้งหลาย เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญ วารูปในภายใน เห็นรูป
ทั้งหลายในภายนอก เพราะอรรถวา ภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น
อากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกข วิญญาณณัญจายตนสมาบัติวิโมกข อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข สัญญา
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เวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข สมยวิโมกข อสมยวิโมกข สามายิกวิโมกข
อามายิกวิโมกข กุปปวิโมกข (วิโมกขที่กําเริบได) อกุปปวิโมกข (วิโมกข
ที่ไมกําเริบ) โลกิยวิโมกข โลกุตรวิโมกข สาสววิโมกข อนาสววิโมกข
สามิสวิโมกข นิรามิสวิโมกข นิรามิสตรวิโมกข ปณิหิตวิโมกข อัปปณิหติ
วิโมกข ปณิหิตปสสัทธิวิโมกข สัญุตวิโมกข วิสัญุตวิโมกข เอกัตตวิโมกข
มานัตตวิโมกข สัญญาวิโมกข ญาณวิโมกข สีติสิยาวิโมกข ฌานวิโมกข
อนุปาทาจิตวิโมกข.
[๔๗๐] สุญญตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี
อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี พิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปนี้วางจากความ
เปนตัวตน และจากสิ่งที่เนื่องดวยตน เธอยอมไมทําความยึดมั่นในนามรูปนั้น
เพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขวางเปลา นี้เปนสุญญตวิโมกข.
อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่
โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปนี้วางจาก
ความเปนรูปนั้น และจากสิ่งที่เนื่องดวยตน เธอยอมไมทําเครื่องกําหนดหมาย
ในนามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้น จึงเปนวิโมกขไมมีเครื่อง
กําหนดหมาย นี้เปนอนิมิตตวิโมกข.
อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่
โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปนี้วางจาก
ความเปนตัวตน และจากสิ่งที่เนื่องดวยตน เธอยอมไมทําความปรารถนาใน
นามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้น จึงเปนวิโมกขไมมีความปรารถนา
นี้เปนอัปปณิหิตวิโมกข.
อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ เปนอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข.
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พหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อรูปสมาบัติ ๔ เปนพหิทธาวุฏฐาน.
วิโมกข.
ทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ เปนทุภโตวุฏฐานวิโมกข.
[๔๗๑] วิโมกข ๔ แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ปฐมฌาน
ออกจากนิวรณ ทุติยฌานออกจากวิตกวิจาร ตติยฌานออกจากปติ จตุตถฌาน
ออกจากสุขและทุกข นี้เปนวิโมกข ๔ แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข.
วิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อากาสานัญจายตน
สมาบัติออกจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา. วิญญาณัญจายตนสมาบัติ
ออกจากอากาสานัญจายตนสัญญา อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนสัญญา อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนสัญญา
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายตนสัญญา นี้เปน
วิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกข.
วิโมกข ๔ แตทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน โสดาปตติมรรคออกจาก
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐิอนุสัย วิจิกิจฉานุสัย ออกจาก
เหลากิเลสที่เปนไปตามสักกายทิฏฐิเปนตนนั้น จากขันธทั้งหลาย และออกจาก
สรรพนิมิตภายนอก สกทาคามิมรรคออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบ ๆ ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตาม
กามราคสังโยชนเปนตนนั้น จากขันธทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก
อนาคามิมรรคออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
สวนละเอียด ๆ ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามกามราคสังโยชนเปนตนนั้น
จากขันธทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก อรหัตมรรคออกจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุนัย ภวราคานุสัย
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อวิชชานุสัย ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามรูปราคะเปนตนนั้น จากขันธ
ทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก นี้เปนวิโมกข ๔ แตทุภโตวุฏฐาน
วิโมกข.
[๔๗๒] วิโมกข อนุโลมแกอชั ฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตก
วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตาจิตเพื่อประโยชนแกการไดปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน นี้เปนวิโมกข ๔ อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข.
วิโมกข ๔ อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตก วิจาร ปติ
สุข และเอกัคคตาจิต เพื่อประโยชนแกการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนวิโมกข อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกข.
วิโมกข ๔ อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสสนา
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เพื่อประโยชนแกการไดโสดาปตติมรรค.
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค นีเ้ ปนวิโมกข ๔ อนุโลมแก
ทุภโตวุฏฐานวิโมกข.
[๔๗๓] วิโมกข ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน การ
ไดหรือวิบากแหงปฐมฌาน แหงทุติยฌาน แหงตติยฌาน แหงจตุตถฌาน
มีอยู นี้เปนวิโมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข.
วิโมกข ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ? การไดหรือ
วิบากแหงอากาสานัญจายตนสมาบัติ แหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ แหง
อากิญจัญญายตนสมาบัติ แหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ มีอยู นี้เปน
วิโมกข ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข.
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วิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ? โสดาปตติผล
แหงโสดาปตติมรรค สกทาคามิผลแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิผลแหง
อนาคามิมรรค อรหัตผลแหงอรหัตมรรค นี้เปนวิโมกข ๔ ระงับจาก
ทุภโตวุฏฐานวิโมกข.
[๔๗๔] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย
อยางไร?
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขียวในภายใน
ยอมไดเฉพาะนีลสัญญา เธอทํานิมิตนั้น ใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว
กําหนดไวดีแลว ครั้นแลวยอมนอมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอก ยอมได
เฉพาะนีลสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว
กําหนดไวดีแลว ครั้นแลวยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิคอยางนี้วา
นิมิตสีเขียวทั้งสองทั้งภายในและภายนอกนี้เปนในรูป เธอเปนผูมีความสําคัญวา
เปนรูป ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเหลือง ฯลฯ
นิมิตสีแดง. ..นิมิตสีขาวในภายใน ยอมไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิต
นั้น ใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว ครั้นแลวยอม
นอมจิตไปในนิมิตสีขาวในภายนอก ยอมไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิต
นั้นใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว ครั้นแลวยอม
เสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา นิมิตสีขาวทั้งสองทั้งภายใน
และภายนอกนี้ เปนรูป เธอยอมมีความสําคัญวาเปนรูป ชื่อวาวิโมกข เพราะ
อรรถวา ภิกษุผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลายอยางนี้.
[๔๗๕] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวาเปน
รูปในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก อยางไร ?
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ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขียวในภายใน
ไมไดนีลสัญญา ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอก ยอมไดนีลสัญญา เธอ
ทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว ครั้นแลว
เธอยอมเสพ เจริญทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไมมีความสําคัญวา
เปนรูปในภายใน นิมิตสีเขียวภายนอกนี้เปนรูป เธอก็มีรูปสัญญา ภิกษุบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเหลือง... นิมิตสีแดง...
นิมิตสีขาวในภายใน ไมไดโอทาตสัญญา ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีขาวภาย
นอกยอมไดโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว
กําหนดไวดีแลว ครั้นแลวเธอยอมเสพ เจริญทําใหมาก เธอมีความคิดอยาง
นี้วา เราไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายนอกนี้เปนรูป เธอก็มรี ูปสัญญา ชือ่
วาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายในเห็นรูป
ทั้งหลายในภายนอก อยางนี้.
[๔๗๖] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุนอมใจไปในธรรมสวน
งามเทานั้น อยางไร ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู
ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวางแผ
ไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอัน
ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
อยูเพราะเปนผูเจริญเมตตา สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลียดชัง มีใจประกอบดวย
กรุณา ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญมุทิตา สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลียดชัง มีใจ
ประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญอุเบกขา
สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลียดชัง ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุนอมใจ
ไปในธรรมสวนงามเทานั้น อยางนี้.
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[๔๗๗] อากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ? ภิกษุในธรรม
วินัยนี้เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวง เขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ ดวยมนสิการวา
อากาศหาที่สุดมิได นี้เปนอากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกข.
วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เพราะลวงอากาสานัญจายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ดวยมนสิการวา
วิญญาณหาที่สุดมิได นีเ้ ปนวิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข.
อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ
ลวงวิญญาณัญจายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ
โดยประการทั้งปวง เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ ดวยมนสิการวา สิ่งนอยหนึ่ง
ไมมี นี้เปนอากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข.
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เพราะลวงอากิญจัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข.
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ นี้เปนสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข.
[๔๗๘] สมยวิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปน
สมยวิโมกข.
อสมยวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน
นี้เปนอสมยวิโมกข.
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สามยิกวิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสามยิกวิโมกข.
อสามยิกวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้เปนอสามยิกวิโมกข.
กุปปวิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นีเ้ ปนกุปปวิโมกข.
อกุปปวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน
นี้เปนอกุปปวิโมกข.
โลกิยวิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนโลกิยวิโมกข.
โลกุตรวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และ
นิพพาน นี้เปนโลกุตรวิโมกข.
สาสววิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสาสววิโมกข.
อนาสววิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน
นี้เปนอนาสววิโมกข.
[๔๗๙] สามิสวิโมกขเปนไฉน วิโมกขที่ปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปน
สามิสวิโมกข.
นิรามิสวิโมกขเปนไฉน ? วิโมกขที่ไมปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปนนิรานิสวิโมกข.
นิรามิสตรวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และ
นิพพาน นี้เปนนิรามิสตรวิโมกข.
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ปณิหิตวิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ อรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนปณิหิตวิโมกข.
อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และ
นิพพาน นี้เปนอัปปณิหิตวิโมกข.
ปณิหิตปฏิปสสัทธิวิโมกขเปนไฉน ? การไดหรือวิบากแหงปฐมฌาน
ฯลฯ แหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนปณิหิตปฏิปสสัทธิวิโมกข.
สัญุตวิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสัญุตวิโมกข.
วิสัญุตวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และ
นิพพาน นี้เปนวิสัญุตวิโมกข.
เอกัตตวิโมกขเปนไฉน ? อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน
นี้เปนเอกัตตวิโมกข
นานัตตวิโมกขเปนไฉน ? ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปน
นานัตตวิโมกข.
[๔๘๐] สัญญาวิโมกขเปนไฉน ? สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญา
วิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ
โดยปริยายพึงมีได.
คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ?
อนิจจานุปสสนาญาณพนจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัญญาวิโมกข ทุกขานุปสสนาญาณพนจากสุขสัญญา... อนัตตานุปสสนาญาณพนจาก .
อัตตสัญญา... นิพพิทานุปสสนาญาณพนจากนันทิสัญญา (ความสําคัญโดย
ความเพลิดเพลิน)... วิราคานุปสสนาญาณพนจากราคสัญญา... นิโรธานุ-
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ปสสนาญาณพนจากสมุทยสัญญา...ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ พนจากอาทานสัญญา (ความสําคัญโดยความถือมั่น)... อนิมิตตานุปสสนาญาณพนจากนิมิตตสัญญา... อัปปณิหิตานุปสสนาญานพนจากปณิธิสัญญา... สุญญตานุปสสนาญานพนจากอภินิเวสสัญญา (ความสําคัญโดยความยึดมั่น)... เพราะเหตุนั้น
จึงเปนสัญญาวิโมกข สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข
๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้.
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป พนจากนิจจสัญญา
เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวาง
เปลาในรูปพนจากอภินิเวสสัญญา เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้.
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา
ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะพน
จากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การ
พิจารณาเห็นความวางเปลา ในชราและมรณะ พนจากอภินิเวสสัญญา เพราะ
เหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีได
อยางนี้ นี้เปนสัญญาวิโมกข.
[๔๘๑] ญาณวิโมกขเปนไฉน ? ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข
๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย
พึงมีได.
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คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ? อนิจจานุปสสนายถาภูตญาณพนจากความหลงโดยความเปนสภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนั้น
จึงเปนญาณวิโมกข ทุกขานุปสสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความเปน
สุข จากความไมรู... อนัตตานุปสสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดย
ความเปนตัวตนจากความไมรู... นิพพิทานุปสสนายถาภูตญาณ พนจากความ
หลงโดยความเพลิดเพลิน จากความไมรู... วิราคานุปสสนายถาภูตญาณ พน
จากความหลงโดยความกําหนัด จากความไมรู... นิโรธานุปสสนายถาภูตญาณ
พนจากความหลงโดยเปนเหตุใหเกิด จากความไมรู... ปฏินิสสัคคานุปสสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความถือมั่น จากความไมรู... อนิมิตตานุปสสนายถาภูตญาณพนจากความหลงโดยความเปนนิมิต จากความไมรู...
อัปปณิหิตานุปสสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความเปนที่ตั้ง จาก
ความไมรู... สุญญตานุปสสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความยึดมั่น
จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณ
วิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ
โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้.
ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป พนจากความ
หลงโดยความเปนสภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนั้น จึงเปนญาณวิโมกข
ฯลฯ ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป พนจากความหลง
โดยความยึดมั่น จากความรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ญาณวิโมกข
๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถ
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้.
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ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ พนจากความหลงโดย
ความเปนสภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ฯลฯ
ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ พนจาก
ความยึดมั่น จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ญาณวิโมกข ๑
เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหง
วัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้เปนญาณวิโมกข.
[๔๘๒] สีติสิยาวิโมกขเปนไฉน ? สีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติสิยา
วิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ
โดยปริยาย พึงมีได.
คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงไดอยางไร ?
อนิจจานุปสสนา เปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยี่ยม พนจากความ
เดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพเที่ยง
เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข ทุกขานุปสสนา... โดยความเปนสุข...
อนัตตานุปสสนา... โดยความเปนตน... นิพพิทานุปสสนา... โดยความ
เพลิดเพลิน... วิราคานุปสสนา... โดยความกําหนัด... นิโรธานุปสสนา...
โดยความเปนเหตุเกิด... ปฏินิสสัคคานุปสสนา... โดยความถือมั่น... อนิมิตตานุปสสนา... โดยมีนิมิตเครื่องหมาย... อัปปณิหิตานุปสสนา... โดยเปนที่ตั้ง
... สุญญตานุปสสนา เปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยี่ยม พนจากความ
เดือดรอน ความเรารอน และความกระวนกระวายโดยความยึดมั่น เพราะ
เหตุนั้นจึงเปน สิติสิยาวิโมกข สีติสยิ าวิโมกข ๑ เปนสีติยาวิโมกข ๑๐ สีติสิยา-
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วิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีได
อยางนี้.
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป เปนญาณอันมีความเย็นอยาง
เยี่ยมพนจากความเดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความ
เปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข ฯลฯ ดวยสามารถแหง
วัตถุ โดยปริยายพึงมีไดอยางนี้.
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนญาณอันมีความเย็นอยาง
เยี่ยม พนจากความเดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความ
เปนสภาพไมเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข ฯลฯ สีติสิยาวิโมกข ๑
เปนสีติสิยาวิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวยสามารถ
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้เปนสีติสิยาวิโมกข.
[๔๘๓] ฌานวิโมกขเปนไฉน ? เนกขัมมะเกิด เผากามฉันทะ
เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน เนกขัมมะเกิดพนไป เผาพนไป เพราะเหตุนั้นจึง
เปนฌานวิโมกข ธรรมเกิด ยอมเผา ฌายีบุคคลยอมรูกิเลสที่เกิดและถูกเผา
เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ความไมพยาบาทเกิด เผาความพยาบาท
เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ความไมพยาบาทเกิดพนไป เผาพนไป... อาโลกสัญญาเกิด เผาถีนมิทธะ เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ความไมฟุงซานเกิด
เผาอุทธัจจะ... การกําหนดธรรมเกิด เผาวิจิกิจฉา... ญาณเกิด เผาอวิชชา
... ความปราโมทยเกิด เผาอรติ... ปฐมฌานเกิด เผานิวรณ เพราะเหตุนั้น
จึงเปนฌาน ฯลฯ อรหัตมรรคเกิด เผากิเลสทั้งปวง เพราะเหตุนั้นจึงเปน
ฌาน เกิดพนไป เผาพนไป เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ธรรมเกิด
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ยอมเผา ฌายีบุคคลยอมรูกิเลสที่เกิดและที่ถูกเผา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข นี้เปนฌานวิโมกข.
[๔๘๔] อนุปาทาจิตวิโมกขเปนไฉน ? อนุปาทาจิตวิโมกข ๑
เปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีได.
คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ?
อนิจจานุปสสนาญาน ยอมพนจากดวามถือมั่นโดยความเปนสภาพเที่ยง
เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตวิโมกข ทุกขานุปสสนาญาณ พนจากความ
ถือมั่นโดยความเปนสุข... อนัตตานุปสสนาญาณ พนจากดวามถือมั่นโดยความ
เปนตัวตน... นิพพิทานุปสสนาญาณ พนจากดวามถือมั่นโดยความเพลิดเพลิน
... วิราคานุปสสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความกําหนัด... นิโรธานุปสสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความเปนเหตุเกิด... ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความถือผิด... อนิมิตตานุปสสนาญาณ
พนจากความถือมั่นโดยนิมิต... อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ พนจากความถือมั่น
โดยเปนที่ตั้ง... สุญญตานุปสสนาญาณ พนจากความถือมั่น โดยความยึดมั่น
เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตวิโมกข อนุปาทาจิตวิโมกข ๑ เปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑ ดวย
สามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้.
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป พนจากความถือมั่น
โดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตวิโมกข ฯลฯ ญาณ
คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป พนจากความถือมั่นโดยความยึดมั่น
เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตวิโมกข อนุปาทาจิตวิโมกข ๑ เปนอนุปาทา-
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จิตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑ ดวย
สามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้.
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะพนจากความถือมั่น
โดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตวิโมกข ญาณ คือ
การพิจารณาเห็นความวางเปลา ในชราและมรณะ พนจากความถือมั่นโดย
ความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น จึงเปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตวิโมกข ๑
เปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตวิโมกข ๑
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้.
[๔๘๕] อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ? ทุกขานุปสสนาญาณ อนัตตานุปสสนาญาณ นิพพิทานุปสสนาญาณ วิราคานุปสสนาญาณ นิโรธานุปสสนาญาณ ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ อนิมิตตานุปสสนาญาณ
อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ สุญญตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ?
อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ ทุกขานุปสลนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ อนัตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ นิพพิทา
นุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ วิราคานุปสสนาญาณ ยอมพนจาก
อุปาทาน ๑ นิโรธานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ อนิมิตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓
อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ สุญญตานุปสสนาญาณ ยอม
พนจากอุปาทาน ๓.
[๔๘๖] อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน ?
อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้.
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ทุกขานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน ? ทุกขานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน ทุกขานุปสสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้.
อนัตตานุปสสนาญาณยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน ? อนัตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลพั พตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน อนัตตานุปสสนาญาณยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้.
นิพพิทานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน ? นิพพิทานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน นิพพิทานุปสสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้.
วิราคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน ? วิราคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน วิราคานุปสสนาญาน
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้.
นิโรธานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน ? นิโรธานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน
สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นิโรธานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน
๔ เหลานี้.
ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน ?
ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ คือกามุปาทาน ทิฏุปาทาน
สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ยอมพนจาก
อุปาทาน ๔ เหลานี้.
อนิมิตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน ? อนิมิตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลพั พตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน อนิมติ ตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้.
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อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน ?
อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้.
สุญญตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน ? สุญญตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลพั พตุปาทาน
อัตตวาทุปาท สุญญตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้.
ญาณ ๔ เหลานี้ คือ อนิจจานุปสสนาญาณ ๑ อนัตตานุปสสนาญาณ ๑
อนิมิตตานุปสสนาญาณ ๑ สุญญตานุปสสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ
ทิฏฐิปาทาน ๑ สีลัพพตุปาทาน ๑ อัตตวาทุปาทาน ๑ ญาณ ๔ เหลานี้ คือ
ทุกขานุปสสนาญาณ ๑ นิพพิทานุปสสนาญาณ ๑ วิราคานุปสสนาญาณ ๑ อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน ญาณ ๒
เหลานี้ คือ นิโรธานุปสสนาญาณ ๑ ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ๑ ยอมพนจาก
อุปาทานทั้ง ๔ คือ กามุปาทาน ๑ ทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุปาทาน ๑
อัตตวาทุปาทาน ๑ นี้เปนอนุปาทาจิตวิโมกข.
จบวิโมกขกถา ปฐมภาณวาร
[๔๘๗] ก็วิโมกขอันเปนประธาน ๓ นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความ
นําออกไปจากโลก ดวยความที่จิตแลนไปในอนิมิตตธาตุ โดยความพิจารณา
เห็นสรรพสังขาร โดยความหมุนเวียนไปตามกําหนด ดวยความที่จิตแลนไปใน
อัปปณิหิตธาตุ โดยความองอาจแหงใจในสรรพสังขาร และดวยความที่จิต
แลนไปในสุญญตาธาตุ โดยความพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยแปรเปนอยางอื่น
วิโมกขอันเปนประธาน ๓ นี้ ยอมเปนไปเพื่อความนําออกไปจากโลก.
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[๔๘๘] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา สังขารยอมปรากฏอยางไร ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สังขารยอมปรากฏโดยความ
สิ้นไป เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของ
นากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปน
ของสูญ.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จิต
มากดวยธรรมอะไร ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตมากดวยความนอมไป
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข จิตมากดวยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความ
เปนอนัตตา จิตมากดวยความรู.
บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากดวยความนอมใจไป
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากดวยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา มากดวยความรู ยอมไดอินทรียเปนไฉน ?
บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากดวยความนอมใจไป
ยอมไดสัทธินทรีย ผูมนสิการโดยความเปนทุกข มากดวยความสงบ ยอมได
สมาธินทรีย ผูมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากดวยความรู ยอมได
ปญญินทรีย.
[๔๘๙] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากดวยความ
นอมใจเชื่อ อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียใ นภาวนาที่เปนไปตามอินทรีย
นั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย (ปจจัยเกิดรวมกัน ) เปนอัญญมัญญปจจัย
(เปนปจจัยของกันและกัน) เปนนิสสยปจจัย (ปจจัยที่อาศัยกัน) เปนสัมป-
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ยุตตปจจัย (ปจจัยที่ประกอบกัน ) เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา
เพราะอรรถวากระไร ใครยอมเจริญ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไป
ดวยความสงบ อินทรียท ี่เปนใหญเปนไฉน... เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตามากไปดวยความรู อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาที่
เปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมีกจิ เปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะ
อรรถวากระไร ใครยอมเจริญ ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความนอมใจเชื่อ
สัทธินทรียเปนใหญ อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ทั้ง
เปนสหชาตปจจัย... เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถ
วามีกิจเปนอันเดียวกัน ผูใดปฏิบัติชอบ ผูนั้นยอมเจริญ การเจริญอินทรีย
ยอมไมมีแกบุคคลผูปฏิบัติผิด เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวย
ความสงบ สมาธินทรียเปนใหญ... เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตามากไป
ดวยความรู ปญญินทรียเปนใหญ อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามสมาธินทรีย
นั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย
เปนธรรมมีกจิ เปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียว
กัน ผูใดปฏิบัติชอบ ผูน ั้นยอมเจริญ การเจริญอินทรียยอมไมมีแกบุคคลผู
ปฏิบัติผิด.
[๔๙๐] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความ
นอมใจเชื่อ อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตาม
อินทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนสัมปยุตตปจจัยในเวลาแทงตลอด มีอินทรียอะไรเปนใหญ อินทรีย
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แหงปฏิเวธที่เปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวา
ภาวนา เพราะอรรถวากระไร ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ อินทรียที่เปน
ใหญเปนไฉน ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู อินทรียที่เปน
ใหญเปนไฉน ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความนอมใจเชื่อ
สัทธินทรียเปนใหญ อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ทั้ง
เปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย ในเวลา
แทงตลอด ปญญินทรียเปนใหญ อินทรียแหงปฏิเวธที่เปนไปตามปญญินทรีย
นั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย
เปนธรรมมีกจิ เปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน
ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวาเห็น ดวยอาการอยางนี้ แมบุคคลผูแทงตลอด
ก็ยอมเจริญ แมผูเจริญก็ยอมแทงตลอด.
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ สมาธินทรีย
เปนใหญ...
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู ปญญินทรีย
เปนใหญ...
[๔๙๑] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อินทรียอะไรมี
ประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อ
มนสิการโดยความเปนทุกข อินทรียอ ะไรมีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไร
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มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา อินทรีย
อะไรมีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฏฐิปตตะ ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง
เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความ
เปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคล
จึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง
เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฏฐิปตตะ.
[๔๙๒] บุคคลผูเชือ่ นอมใจไป เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสัทธาธิมุต
บุคคลทําใหแจงเพราะเปนผูถูกตองธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวากายสักขี
บุคคลบรรลุแลวเพราะเปนผูเห็นธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาทิฏฐิปตตะ
บุคคลเชื่ออยูยอมนอมใจไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสัทธาธิมุต บุคคลถูกตอง
ฌานกอน ภายหลังจึงการทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนที่ดับ เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวากายสักขี ญาณความรูวา สังขารเปนทุกข นิโรธเปนสุข เปนญาณ
อันบุคคลเห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวาทิฏฐิปตตะ บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือ สัทธาธิมุตบุคคล
กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ พึงเปนสัทธาธิมุตก็ได เปนกายสักขี
ก็ได เปนทิฏฐิปตตะก็ได ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย.
คําวา พึงเปน คือ พึงเปนอยางไรเลา ?
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง
เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลพึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความ
เปนทุกข สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่ง... เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา
สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต
บุคคล ๓ จําพวกนี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรียอยางนี้.
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เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียประมาณยิ่ง เพราะ
สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง...เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง
สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปน
กายสักขี บุคคล ๓ จําพวกนี้ เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรียอยางนี้.
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะ
ปญญินทรียม ีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฏฐิปตตะ เมื่อมนสิการโดยความ
เปนสภาพไมเที่ยง ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง... เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข
ปญญินทรียม ีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมปี ระมาณยิ่ง บุคคลจึงเปน
ทิฏฐิปตตะ บุคคล ๓ จําพวกนี้ เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย
อยางนี้ คือ สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ พึง
เปนสัทธาธิมุตก็ได เปนกายสักก็ได เปนทิฏฐิปตตะก็ไดอยางนี้.
บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือ สัทธาวิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑
ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ เปนสัทธาธิมุตอยางหนึ่ง เปนกายสักขีอยางหนึ่ง เปน
ทิฏฐิปตตะอยางหนึ่ง เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมี
ประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง จึงเปนสัทธาธิมุตบุคคล เมือ่
มนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมี
ประมาณยิ่ง จึงเปนกายสักขีบุคคล เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา
ปญญินทรียม ีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง จึงเปนทิฏฐิปตตบุคคล บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือ สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑
ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ เปนสัทธาธิมุตอยางหนึ่ง เปนกายสักขีอยางหนึ่ง เปน
ทิฏฐิปตตะอยางหนึ่ง อยางนี้.
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[๔๙๓] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมี
ประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนสัทธานุสารีบุคคล อินทรียที่เปนไปตาม
สัทธินทรียนนั้ มี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็
บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคล
ทั้งหมดนั้นเปนสัทธานุสารีบุคคล เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง
สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงทําใหแจง
โสดาปตติผล เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมุตบุคคล อินทรีย
ที่เปนไปตามสัทธินทรียน ั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว
ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจงโสดาปตติผล
ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธาธิมุตบุคคล เมื่อ
มนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียม ีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค ฯลฯ ทําใหแจงสกทาคามิผล
ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรคทําใหแจงอรหัตผล
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมุตบุคคล อินทรียที่เปนไปตาม
สัทธินทรียนนั้ มี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว
เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําให
แจงอรหัตผลดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธาธิมุต.
[๔๙๔] เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง
เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนั้น
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ทานจึงกลาววา เปนกายสักขีบุคคล อินทรียที่ไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔
ทั้งเปนสหชาตปจจัย... สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีดวย
สามารถแหงสมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวย
สามารถแหงสมาธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความ
เปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคล
จึงทําใหแจงโสดาปตติผล ฯลฯ ไดสกทาคามิมรรค ทําใหแจงสกทาคามิผล
ไดอนาคามิมรรค ทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค ทําใหแจงอรหัตผล
เพราะเหตุนั้นจึงกลาววา เปนกายสักขีบุคคล อินทรียที่เปนไปตามสมาธินทรีย
นั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย...สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคล
เจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหงสมาธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนกายสักขี.
[๔๙๕] เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรีย มีประมาณ
ยิ่ง เพราะปญญินทรียมปี ระมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา เปนธรรมานุสารีบุคคล อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรีย
นั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีไดดว ยสามารถแหง
ปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหง
ปญญินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนธรรมานุสารี เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึง
ทําใหแจงโสดาปตติผล เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เปนทิฏฐิปตตบุคคล
อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔
เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจงโสดาปตติผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคล
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ทั้งหมดนั้นเปนทิฏฐิปตตะ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรีย
มีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมปี ระมาณยิ่ง บุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค
ฯลฯ ทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรค ทําใหแจงอนาคามิผล ได
อรหัตมรรค ทําใหแจงอรหัตผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนทิฏฐิปตตบุคคล อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคล
เจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปน
ทิฏฐิปตตะ.
[๔๙๖] ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ
ซึ่งเนกขัมมะ บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแลว ยอมถึง หรือ
จักถึง ไดแลว ยอมได หรือจักได แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจัก
แทงตลอด ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว
ยอมถูกตอง หรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือ
จักถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือจักถึงความ
สําเร็จ ถึงความแกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลว
กลา บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขี
ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย.
[๔๙๗] บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ
ซึ่งความไมพยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน การกําหนดธรรม
ญาณความปราโมทย ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาญัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญา-
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นาสัญญายตนสมาบัติ อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา
นิพพิทานุปสสนา วิราคานุปสสนา นิโรธานุปสสนา ปฏินิสสัคคานุปสสนา
ขยานุปสสนา วิปริณามานุปสสนา อนิมิตตานุปสสนา อัปปณิหิตานุปสสนา
สุญญตานุปสสนาอธิปญญาธรรมวิปส สนา ยถาภูตญาณทัสนะอาทีนวานุปสสนา
ปฏิสังขานุปสสนา วิวัฏฏนานุปสสนา โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค.
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ ซึ่ง
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ
ซึ่งวิโมกข ๘ บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแลว ยอมถึงหรือจัก
ถึง ไดแลว ยอมได หรือจักได แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือ
จักแทงตลอด ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว
ยอมถูกตอง หรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือ
จักถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือจักถึงความ
สําเร็จ ถึงความแกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความ
แกลวกลา บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย.
[๔๙๘] ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือ
จักบรรลุซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถ
แหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฏฐิปตตะแลว
ดวยสามารถแหงปญญินทรีย.
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งแทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจัก
แทงตลอดซึ่งวิชชา ๓ ฯลฯ บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหง
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สัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทริย เปนทิฏฐิปตตะดวย
สามารถแหงปญญินทรีย.
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งศึกษาแลว ยอมศึกษา หรือจักศึกษาซึ่ง
สิกขา ๓ ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว ยอม
ถูกตอง หรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจัก
ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือจักถึงความสําเร็จ
ถึงความแกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลวกลา
บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวย
สามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย.
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ
เจริญมรรค บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุต ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย
เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหง
ปญญินทรีย.
[๔๙๙] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอม
แทงตลอดสัจจะดวยอาการเทาไร.
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ
ดวยอาการ ๔ คือ บุคคลยอมแทงตลอดทุกขสัจเปนการแทงตลอดดวยปริญญา
แทงตลอดสมุทยสัจ เปนการแทงตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจ เปน
การแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวย
ภาวนา การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๔ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะ
ดวยอาการ ๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขี
ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย.
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การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอด
สัจจะดวยอาการเทาไร.
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ
ดวยอาการ ๙ คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทนตลอดดวยปริญญา
แทงตลอดสมุทยสัจ เปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ
เปนการแทงตลอดสมุทยสัจ เปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอด
มรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยภาวนา การแทงตลอดดวยการเจริญมรรคสัจ
การแทงตลอดดวยอาการกําหนดรูธรรมทั้งปวง การแทงตลอดดวยการละสังขาร
ทั้งปวง การแทงตลอดดวยการเจริญกุศลทั้งปวง และการแทงตลอดดวยการ
ทําใหแจงมรรค ๔ แหง นิโรธ การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ นี้
บุคคลแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๙ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหง
สัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถ
แหงปญญินทรีย.
จบทุติยภาณวาร
[๕๐๐] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา สังขารยอมปรากฏอยางไร.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สังขารยอมปรากฏโดยความ
สิ้นไป เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของ
นากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปน
ของวางเปลา.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดย
ความเปนอนัตตา จิตยอมมากดวยอะไร.
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เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตยอมมากดวยความนอมใจ
เชื่อ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข จิตยอมมากดวยความสงบ เมื่อมนสิการ
โดยความเปนอนัตตา จิตยอมมากดวยความรู.
บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจ
เชื่อ มนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ มนสิการโดยความ
เปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู ยอมโดยวิโมกขเปนไฉน.
บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจ
เชื่อ ยอมไดอนิมิตตวิโมกข มนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความ
สงบ ยอมไดอัปปณิหิตวิโมกข มนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวย
ความรู ยอมไดสุญญตวิโมกข.
[๕๐๑] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความ
นอมใจเชื่อ วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวิโมกขนั้น
มีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย
มีกิจอันเดียวกันชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร ใครเจริญ.
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ วิโมกขอะไร
เปนใหญ...ใครเจริญ.
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไร
เปนใหญ...ใครเจริญ.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจ
เชื่อ อนิมิตตวิโมกขเปนใหญวโิ มกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้น
มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย...มีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถ
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วามีกิจเปนอันเดียวกัน ผูใดปฏิบัติชอบ ผูนั้นเจริญ การเจริญวิโมกขยอ ม
ไมมีแกบุคคลผูปฏิบัติผิด.
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกขเปนผูมากดวยความสงบ อัปปณิหิตวิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอัปปณิหิตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้ง
เปนสหชาตปจจัย...การเจริญวิโมกขยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด.
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกข
เปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาต
ปจจัย...การเจริญวิโมกขยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด.
[๕๐๒] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยงเปนผูมากดวยความ
นอมใจเธอ วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวิโมกขนั้น
มีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย
มิกิจเปนอันเดียวกันชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ในเวลา
แทงตลอด วิโมกขไหนเปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามวิโมกข
นั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย มีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร ชื่อวาปฏิเวธ
เพราะอรรถวากระไร.
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ วิโมกขอะไร
เปนใหญ...ชือ่ วาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร.
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไร
เปนใหญ...ชือ่ วาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจ
เชื่อ อนิมิตตวิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนา ที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกข
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นั้น มี ๒ ทัง้ เปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตปจจัย
มีกิจเปนอันเดียวกัน แมในเวลาแทงตลอด อนิมิตตวิโมกขก็เปนใหญ วิโมกข
แหงการแทงตลอดที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้นก็มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย มีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวา
ภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวาเห็น
แมบุคคลผูแทงตลอดอยางนี้ก็ชื่อวาเจริญ แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด.
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ อัปปณิหิตวิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอัปปณิหิตวิโมกขนั้น มี ๒ ทั้ง
เปนสหชาตปจจัย...มีกจิ เปนอันเดียวกัน แมในเวลาแทงตลอด อัปปณิหิตวิโมกขก็เปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามอัปปณิหิตวิโมกขนั้น
ก็มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด.
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้น มี ๒ ทัง้ เปน
สหชาตปจจัย...มีกิจเปนอันเดียวกัน แมในเวลาแทงตลอด สุญญตวิโมกข
ก็เปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นก็มี ๒
ทั้งเปนสหชาตปจจัย... แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด.
[๕๐๓] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง วิโมกขอะไรมี
ประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อ
มนสิการโดยความเปนทุกข วิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไร
มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา วิโมกข
อะไรมีประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฏฐิปตตะ.
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เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อนิมิตตวิโมกขมีประมาณยิ่ง
เพราะอนิมิตตวิโมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดย
ความเปนทุกข อัปปณิหิตวิโมกขมีประมาณยิ่ง เพราะอัปปณิหิตวิโมกขมี
ประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สุญญตวิโมกขมีประมาณยิ่ง เพราะสุญญตวิโมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฏฐิปตตะ.
[๕๐๔] บุคคลเชื่อนอมใจไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาสัทธาธิมุตบุคคล
บุคคลทําใหแจง เพราะเปนผูถูกตองธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวากายสักขีบุคคล บุคคลถึงแลวเพราะเปนผูเห็นธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาทิฏฐิปตตบุคคล บุคคลเชื่อยอมนอมใจไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสัทธาธิมุตบุคคล
บุคคลถูกตองฌานกอน ภายหลังจึงทําใหแจงนิพพานอันเปนที่ดับ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อวากายสักขีบุคคล ญาณความรูวา สังขารเปนทุกข นิโรธเปนสุข
เปนญาณอันบุคคลเห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวยปญญา
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาทิฏฐิปตตบุคคล.
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลวหรือจักเจริญซึ่งเนกขัมมะ ฯลฯ
บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตวิโมกข เปนกายสักขี
ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญซึ่งความไมพยาบาท
อาโลกสัญญา ฯลฯ ความไมฟุงซาน.
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ
เจริญมรรค บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข
เปนกายสักขีดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหง
สุญญตวิโมกข.
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[๕๐๕] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอม
แทงตลอดสัจจะไดดวยอาการเทาไร.
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ
ไดดวยอาการ ๔ คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา
แทงตลอดสมุทัยสัจ เปนการแทงตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจเปน
การแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยภาวนา
การแทงตลอดสัจจะยอมมีดวยอาการ ๔ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะ ดวยอาการ
๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดวยสามารถ
แหงอัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข.
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอด
สัจจะไดดวยอาการเทาไร.
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอด
สัจจะไดดวยอาการ ๙ คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวย
ปริญญา ฯลฯ และการแทงตลอดดวยการทําใหแจงซึ่งมรรค ๔ แหงนิโรธ
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะดวยอาการ
๙ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดวยสามารถ
แหงอัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฏฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข.
[๕๐๖] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมรูยอม
เห็นธรรมเหลาไหนตามความเปนจริง สัมมาทัศนะ ความเห็นชอบยอมมีได
อยางไร สังขารทั้งปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลว โดยความเปนสภาพ
ไมเที่ยง ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น อยางไร บุคคลยอมละความ
สงสัยไดที่ไหน.
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เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหน
ตามความเปนจริง ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร สังขารทั้งปวงเปนสภาพ
อันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปนทุกข...
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหน
ตามความเปนจริง ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร ธรรมทั้งปวงเปนธรรมอัน
บุคคลเห็นดีแลว โดยความเปนอนัตตา ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น
อยางไร บุคคลยอมละความสงสัยไดในที่ไหน.
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมรู ยอมเห็นนิมิต
ตามความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทัศนะ สังขารทั้งปวง
เปนสภาพอันบุคคลเห็นดีเเลวโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ดวยความเปนไปตาม
สัมมาทัศนะนั้นอยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะนี้.
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเห็นความเปนไป
ตามความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาสัมมาทัศนะ สังขารทั้งปวงเปน
สภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปนทุกข ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะ
นั้นอยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะนี้.
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นนิมิตและ
ความเปนไป ตามความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทัศนะ
ธรรมทั้งปวงเปนธรรมอันบุคคลเห็นดีแลว โดยความเปนอนัตตา ดวยความ
เปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น อยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะนี้.
ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ (ปญญา
เครื่องขามความสงสัย) มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถ
อยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
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ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ มี
อรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
[๕๐๗] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา อะไรยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง นิมิตยอมปรากฏโดยความ
เปนของนากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ความเปนไปยอมปรากฏโดย
ความเปนของนากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ทั้งนิมิตและความ
เปนไป ยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว.
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว
อาทีนวญาณ และนิพพิทา มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกัน หรือมี
อรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
ธรรมเหลานั้น คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว
อาทีนวญาณ และนิพพิทา มีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสสนา และสุญญตานุปสสนา มีอรรถตาง
กันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสสนา และสุญญตานุปสสนา มีอรรถ
อยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
[๕๐๘] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา ญาณ คือ การพิจารณาอะไรยอมเกิดขึ้น.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ญาณ คือ การพิจารณานิมิต
ยอมเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ญาณ คือ การพิจารณาความ
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เปนไปยอมเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ญาณ คือ การพิจารณา
ทั้งนิมิตและความเปนไปยอมเกิดขึ้น.
ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และ
สังขารุเปกขาญาณ มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยาง
เดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสงั ขานุปสสนาญาณ และ
สังขารุเปกขาญาณ มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดย
ความเปนอนัตตา จิตยอมออกไปจากอะไร ยอมแลนไปในที่ไหน.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตยอมออกไปจากนิมิต
ยอมแลนไปในนิพพานอันไมมีนิมิต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข จิตยอม
ออกไปจากความเปนไป ยอมแลนไปในนิพพานอันไมมีความเปนไป เมื่อ
มนสิการโดยความเปนอนัตตา จิตยอมออกไปจากนิมิตและความเปนไป ยอม
แลนไปในนิพพานธาตุอันเปนที่ดับ ซึ่งไมมีนิมิต ไมมีความเปนไป.
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก
และโครตภูธรรม มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียว
กันตางกันเเตพยัญชนะเทานั้น.
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก
และโคตรภูธรรม มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยวิโมกขอะไร.
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เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมหลุดพนไปดวย
อนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมหลุดพนไปดวยอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยสุญญตวิโมกข.
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวน
ทั้งสองและมรรคญาณ มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยาง
เดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวน
ทั้งสอง และมรรคญาณมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
[๕๐๙] วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการเทาไร ยอมมีใน
ขณะเดียวกันดวยอาการเทาไร.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ ยอมมีในขณะเดียวกัน
ดวยอาการ ๗.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ เปนไฉน.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ คือ ดวยความเปนใหญ ๑
ดวยความตั้งมั่น ๑ ดวยความนอมจิตไป ๑ ดวยความนําออกไป ๑.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความเปนใหญอยางไร.
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อนิมิตตวิโมกข ยอมเปนใหญ
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข อัปปณิหิตวิโมกข ยอมเปนใหญ เมื่อมนสิการ
โดยความเปนอนัตตา สุญญตวิโมกข ยอมเปนใหญ วิโมกข ๓ ยอมมีใน
ขณะตางกันดวยความเปนใหญอยางนี้.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความตั้งมั่นอยางไร.
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บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมตัง้ จิตไวมั่นดวย
สามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมตั้งจิตไวมั่น
ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอม
ตั้งจิตไวมั่นดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกัน
ดวยความตั้งมั่นอยางนี้.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนอมจิตไปอยางไร.
บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมนอมจิตไปดวย
สามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมนอมจิตไป
ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอม
นอมจิตไปดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวย
ความนอมจิตไปอยางนี้.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนําออกไปอยางไร.
บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมนําจิตออกไปสู
นิพพานอันเปนที่ดับ ดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความ
เปนทุกข ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอัน
เปนที่ดับดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวย
ความนําออกไปอยางนี้ วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ นี.้
[๕๑๐] วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ เปนไฉน.
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ คือ ดวยความประชุม
ลง ๑ ดวยความบรรลุ ๑ ดวยความได ๑ ดวยความแทงตลอด ๑ ดวยความ
ทําใหแจง ๑ ดวยความถูกตอง ๑ ดวยความตรัสรู ๑.
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วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง ดวยความ
บรรลุ ดวยความได ดวยความแทงตลอด ดวยความทําใหแจง ดวยความ
ถูกตอง ดวยความตรัสรู อยางไร.
บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมพนจากนิมิต เพราะ
เหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลยอมพนจากอารมณใด ยอม
ไมตั้งอยูในอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนนั้ จึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข
บุคคลไมตั้งอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น
วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกข
ใด เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีใน
ขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง...ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคลมนสิการ
โดยความเปนทุกข ยอมพนจากความปรารถนาอันเปนที่ตั้ง เพราะเหตุนั้น
วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคลไมตั้งอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลา
จากอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมี
นิมิตเพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใด เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปน
อนิมิตตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนิมิตใดไมตั้งอยูในนิมิตนั้น เพราะ
เหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกัน
ดวยความประชุมลง...ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคลมนสิการโดยความเปน
อนัตตา ยอมพนจากความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใด เพราะเหตุนั้น
วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิต เพราะนิมิตใด ไมตั้งอยู
ในนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคลไมตั้ง
อยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนนั้ จึง
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เปนสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง...
ดวยความตรัสรูอยางนี้ วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ นี.้
[๕๑๑] วิโมกขมีอยู ธรรมอันเปนประธานมีอยู ธรรมอันเปน
ประธานแหงวิโมกขมีอยู ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกขมีอยู ธรรมอันอนุโลม
ตอวิโมกขมีอยู วิโมกขวิวัฏมีอยู การเจริญวิโมกขมีอยู ความสงบระงับแหง
วิโมกขมีอยู.
วิโมกขเปนไฉน คือ สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข.
สุญญตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่น
โดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สุญญตวิโมกข ทุกขานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่น โดยความเปนสุข... อนัตตานุปสสนาญาณ
ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนตัวตน... นิพพิทานุปสสนาญาณ ยอมพน
จากความยึดมั่นโดยความเพลิดเพลิน... วิราคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความ
ยึดมั่นโดยความกําหนัด... นิโรธานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดย
เปนเหตุเกิด... ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความ
ถือมั่น... อนิมิตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนนิมิต...
อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนที่ตั้ง...
สุญญตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นทุกอยาง... ญาณ คือ การ
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนสภาพ
เที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณา
เห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากความยึดมั่นทุกอยาง เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา
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ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพน
จากความยึดมั่นโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วาสุญญตวิโมกข
ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ. ยอมพน
จากความยึดมั่นทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข นี้เปนสุญญตวิโมกข.
[๕๑๒] อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพนจาก
เครื่องหมายโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข
ทุกขานุปสสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปนสุข... อนัตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปนตัวตน... นิพพิทานุปสสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเพลิดเพลิน... วิราคานุปสสนาญาณ
ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความกําหนัด... นิโรธานุปสสนาญาณ ยอมพนจาก
เครื่องหมายโดยความเปนเหตุเกิด... ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ยอมพนจาก
เครื่องหมายโดยความถือมั่น... อนิมิตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมาย
ทุกอยาง... อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปน
ที่ตั้ง... สุญญตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความยึดมั่น...
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ยอมพนจากเครื่องหมายโดย
ความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ
การพิจารณาเห็นความมีนิมิตในรูป ยอมพนจากนิมิตทุกอยาง... ญาณ คือ
การพิจารณาเห็นความไมมีที่ตั้งในรูป ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปน
ที่ตั้ง...ญาณ คือ ก็พิจารณาเห็นความวาเปลาในรูป ยอมพนจากเครื่อง
หมายโดยความยึดมั่น... ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา
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ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอม
พนจากเครื่องหมายโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีนิมิตในชราและมรณะ
ยอมพนจากนิมิตทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ
การพิจารณาเห็นความไมมีที่ตั้งในชราและมรณะ ยอมพนจากเครื่องหมายโดย
ความเปนที่ตั้ง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณา
เห็นความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความยึดมั่น
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข นี้เปนอนิมิตตวิโมกข.
[๕๑๓] อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสสนาญาณ ยอมพน
จากที่ตั้งโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข
ทุกขานุปสสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้งโดยความเปนสุข... อนัตตานุปสสนาญาณ
ยอมพนจากที่ตั้งโดยความเปนตัวตน... นิพพิทานุปสสนาญาณ ยอมพนจาก
ที่ตั้งโดยความเพลิดเพลิน... วิราคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้งโดยความ
กําหนัด... นิโรธานุปสสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้งโดยความเปนเหตุเกิด...
ปฏินิสสัคคานุปสสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้งไวโดยความถือมั่น... อนิมิตตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้งโดยความเปนเครื่องหมาย... อัปปณิหิตานุปสสนา-.
ญาณ ยอมพนจากที่ตั้งทุกอยาง...สุญญตานุปสสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้ง
โดยความยึดมั่น... ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ยอมพน
จากที่ตั้งโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข
ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีที่ตั้งในรูป ยอมพนจากที่ตั้ง
ทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณา
เห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากที่ตั้งโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น
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จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพน
จากที่ตั้งโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ฯลฯ
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีที่ตั้งในชราและมรณะ ยอมพนจากที่ตั้ง
ทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณา
เห็นความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพนจากที่ตั้งโดยความยึดมั่น เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข นี้เปนอัปปณิหิตวิโมกข.
[๕๑๔] ธรรมอันเปนประธานเปนไฉน ธรรมอันเปนไปในฝกฝาย
ความตรัสรู เปนกุศล ไมมีโทษ เกิดในมรรควิโมกขนั้น นี้ธรรมอันเปน
ประธาน.
ธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกขเปนไฉน นิพพานอันเปนที่ดับ เปน
อารมณของธรรมเหลานั้น นี้เปนธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกข.
ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกขเปนไฉน อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓
อกุศลธรรมแมทุกอยาง เปนขาศึกแกวิโมกข นีธ้ รรมอันเปนขาศึกแกวิโมกข.
ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกขเปนไฉน กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ กุศลธรรม
แมทุกอยาง เปนธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข นี้ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข.
[๕๑๕] วิโมกขวิวัฏเปนไฉน สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ
ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏ สัจจวิวัฏ บุคคลหมายรูหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น
จึงเปนสัญญาวิวัฏ บุคคลคิดอยูหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนเจโตวิวัฏ
บุคคลรูแจงหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนจิตตวิวัฏ บุคคลทําความรู
หลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนญาณวิวัฏ บุคคลปลอยวางหลีกออกไป
เพราะเหตุนั้น จึงเปนวิโมกขวิวัฏ บุคคลหลีกออกไปในธรรมอันมีความถองแท
เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัจจวิวัฏ สัญญาวิวัฏมีในที่ใด เจโตวิวัฏก็มีในที่นั้น
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เจโตวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏก็มีในที่นั้น สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏมีในที่ใด
จิตตวิวัฏก็มีในที่นั้น จิตตวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏก็มีในทีน่ ั้น
สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฎมีในที่ใด ญาณวิวัฏก็มีในที่นั้น ญาณวิวัฏมี
ในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏก็มีในทีน่ ั้น สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ
จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏมีในที่ใด วิโมกขวิวัฏก็มีในที่นั้น วิโมกขวิวัฏมีในที่ใด
สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏก็มีในที่นั้น สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ
จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏมีในที่ใด สัจจวิวัฏมีในที่นั้น สัจจวิวัฏมี
ในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏก็มีในทีน่ ั้น
นี้เปนวิโมกขวิวัฏ.
[๕๑๖] การเจริญวิโมกขเปนไฉน การเสพ การเจริญ การทําใหมาก
ซึ่งปฐมฌาน... ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตุตถฌาน... อากาสานัญจายตนสมาบัติ... วิญญานัญจายตนสมาบัติ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ... เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ... โสดาปตติมรรค... สกทาคามิมรรค...
อนาคามิมรรค... การเสพ การเจริญ การทําใหมากซึ่งอรหัตมรรค นี้เปนการ
เจริญวิโมกข.
ความสงบระงับแหงวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงปฐมฌาน...
ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตุตถฌาน... อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญนาสัญญายตนสมาบัติ
โสดาปตติผลแหงโสดาปตติมรรค สกทาคามิผลแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิผล
แหงอนาคามิมรรค อรหัตผลแหงอรหัตมรรค นี้เปนความสงบระงับแหง
วิโมกข.
จบตติยภาณวาร
จบวิโมกขกถา
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วิโมกขกถา
อรรถกถาวิโมกขุเทศ
บัดนี้ ถึงคราวที่จะพรรณนาไปตามลําดับ ความที่ยังไมเคยพรรณนา
แหงวิโมกขกถา ซึ่งทานกลาวในลําดับอินทริยกถา. จริงอยู วิโมกขกถานี้
ทานกลาวในลําดับอินทริยกถา เพราะผูประกอบอินทริยภาวนาเปนผูไดวิโมกขก็พระสารีบุตรเถระเมื่อกลาววิโมกขกถานั้น ทําสุตตันตเทศนาใหเปนหัวหนา
แลวกลาวเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา.
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้น ดังตอไปนี้. ในบทมีอาทิวา สฺุโต
วิโมกฺโข ไดแก อริยมรรคอันเปนไป เพราะทํานิพพานใหเปนอารมณ
โดยอาการแหงความเปนของสูญ ชื่อวา สุญญตวิโมกข. สุญญตวิโมกขนั้น
ชื่อวา สุญญตะ เพราะเกิดธาตุสูญ. ชื่อวา วิโมกข เพราะพนจากกิเลส
ทั้งหลาย.
โดยนัยนี้นั่นแหละพึงทราบวา วิโมกขเปนไปเพราะทํานิพพานใหเปน
อารมณ โดยอาการหานิมิตมิได ชื่อวา อนิมิตตวิโมกข. วิโมกขเปนไป
เพราะทํานิพพานใหเปนอารมณ โดยอาการไมมีที่ตั้ง ชื่อวา อัปปณิหิตวิโมกข.
ภิกษุรปู หนึ่งพิจารณาสังขารทั้งหลาย โดยความไมเที่ยงแตตนนั่นเอง
อนึ่ง เพราะเพียงพิจารณาดวยความไมเที่ยงเทานั้น ยังไมเปนการออกไปแหง
มรรค ควรพิจารณาโดยความเปนทุกขบาง โดยความเปนอนัตตาบาง. หาก
เมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติแลวอยางนี้ ยอมเปนการออกไปแหงมรรค ในกาลที่
พิจารณาโดยความไมเที่ยง ภิกษุนี้ชื่อวาอยูโดยความไมเที่ยง แลวออกไปโดย
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ความไมเที่ยง. อนึ่ง หากวาการออกไปแหงมรรค ในกาลทีภ่ ิกษุนั้นพิจารณา
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ภิกษุนี้ชื่อวา อยูโดยความไมเที่ยง
แลวออกไปโดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา. แมในการอยูโดยความ
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลวออกไป ก็มีนยั นี้.
อนึ่ง ในอุเทศนี้ แมภิกษุใดอยูโดยความไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา หากในเวลาออกยอมออกโดยความไมเที่ยง แมทั้ง ๓ นี้
ก็เปนผูมากไปดวยอธิโมกข ยอมไดสัทธินทรีย ยอมพนดวยอนิมิตตวิโมกข
เปนผูระลึกศรัทธาในขณะปฐมมรรค เปนผูพนจากศรัทธาในฐานะ ๗. อนึง่
หากออกไปโดยความเปนทุกข แมชนทั้ง ๓ ก็เปนผูมากดวยปสสัทธิ ยอมได
สมาธินทรีย ยอมพนดวยอัปปณิหิตวิโมกข เปนกายสักขี (พยานเห็นกับตา
ทางกาย) ในที่ทั้งปวง. อนึ่ง อรูปฌานในกายสักขีนี้ เปนบาทของภิกษุใด
ภิกษุนั้นเปนอุภโตภาควิมุตในผลอันเลิศ แตนั้นเปนการออกโดยความเปน
อนัตตาของชนเหลานั้น. ชนแมทั้ง ๓ ก็เปนผูมากดวยความรู ยอมได
ปญญินทรีย ยอมพนดวยสุญญตวิโมกข เปนผูระลึกถึงธรรมในขณะปฐมมรรค
เปนผูถึงทิฏฐิในฐานะ ๖ เปนผูพนดวยปญญาในผลอันเลิศ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวามรรคยอมไดชื่อดวยเหตุ ๕ ประการ คือ ดวย
เปนไปกับหนาที่ ๑ ดวยเปนขาศึก ๑ ดวยมีคุณ ๑ ดวยอารมณ ๑ ดวย
การมา ๑. หากภิกษุพิจารณาสังขารโดยความไมเที่ยง แลวออกจากความวางเฉย
ในสังขาร ยอมพนดวยอนิมิตตวิโมกข หากพิจารณาโดยความเปนทุกขแลว
ออก ยอมพนดวยอัปปณิหิตวิโมกข หากพิจารณาโดยความเปนอนัตตาแลว
ออก ยอมพนดวยสุญญตวิโมกข นีช้ ื่อวาเปนชื่อโดยความเปนไปกับหนาที่.
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อนึ่ง วิโมกขชื่อวา อนิมิตตะ เพราะทําการแยกความเปนฆนะ (กอน)
ของสังขารทั้งหลายดวยอนิจจานุปสสนา แลวละนิมิตวาเที่ยง นิมิต วายั่งยืน
นิมิตวาคงที่ออกไปเสีย. ชื่อวา อัปปณิหิตะ เพราะละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสสนา แลวยังความปรารถนาที่ตั้งไวใหแหงไป. ชื่อวา สุญญตะ เพราะ
ละความสําคัญวาตน สัตว บุคคลดวยอนัตตานุปสสนา แลวเห็นสังขารทั้งหลาย
โดยความเปนของสูญ นี้ชื่อวาเปนชื่อโดยความเปนขาศึก.
อนึ่ง ชื่อวา สุญญตะ เพราะความเปนของสูญจากราคะเปนตน
ชื่อวา อนิมติ ตะ เพราะไมมีรูปนิมิตเปนตน หรือราคะนิมิตเปนตน. ชื่อวา
อัปปณิหิตะ เพราะไมมีที่ตั้งของราคะเปนตน นีช้ อื่ วาเปนชื่อโดยความมีคุณ
ของมรรคนั้น.
มรรคนี้นั้น ยอมทํานิพพานอันเปนของสูญ ไมมีนิมติ ไมมีที่ตั้ง
ใหเปนอารมณ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สุญญตะ อนิมิตตะ อัปปณิหิตะ
นี้ชื่อวาเปนชื่อโดยความเปนอารมณ.
อนึ่ง การมามี ๒ อยาง คือ วิปสสนาคมนะ (การมาแหงวิปสสนา) ๑
มัคคาคมนะ (การมาแหงมรรค) ๑.
การมาแหงวิปสสนายอมไดในมรรค การมาแหงมรรคยอมไดในผล.
เพราะอนัตตานุปสสนา ชื่อวา สุญญตะ มรรคแหงสัญญตวิปสสนา ชื่อวา
สุญญตะ. ผลแหงสุญญตมรรค ชื่อวา สุญญตะ. อนิจจานุปสสนา ชื่อวา
อนิมิตตะ มรรคแหงอนิมิตตานุปสสนา ชื่อวา อนิมิตตะ. ก็ชอื่ นี้ยอมได
ดวยอภิธรรมปริยาย แตในสุตตันตปริยายก็ไดดวย. จริงอยู อาจารยทั้งหลาย
กลาวไวในสุตตันตปริยายนั้นวา พระโยคาวจรทํานิพพานอันเปนโคตรภูญาณ
หานิมิตมิไดใหเปนอารมณ เปนชื่อทีไ่ มมีนิมิตตั้งอยูในอาคมนียฐาน (ที่เปนที่

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 367

มาถึง) เองแลวใหชื่อแกมรรค ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววามรรคเปนอนิมิตตะ
ควรกลาววา ผลเปนอนิมิตตะดวยการมาแหงมรรค. ทุกขานุปสสนาชื่อวา
อัปปณิหิตะ เพราะยังการตั้งไวในสังขารทั้งหลายใหแหงไป มรรคแหงอัปปณิหิตวิปสสนา ชื่อวา อัปปณิหิตะ. ผลแหงอัปปณิหิตมรรค ชือ่ วา อัปปณิหิตะ
เพราะเหตุนั้น วิปสสนายอมใหชื่อแหงมรรคของตนอยางนี้. มรรคยอมใหชื่อ
แหงผล นี้ชอื่ วาเปนชื่อโดยการมาถึง. พระโยคาวจรยอมกําหนดคุณวิเศษแหง
วิโมกข จากความวางเฉยในสังขารดวยประการฉะนี้.
พระสารีบุตรเถระครั้นยกวิโมกขอันเปนมหาวัตถุ ๓ ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ขึ้นแสดงอยางนี้ประสงคจะชี้แจงถึงวิโมกข แมอื่นอีก
ดวยสามารถการชี้แจงวิโมกขนั้นจึงกลาวคํามีอาทิวา อปจ อฏสฏี
วิโมกฺขา อีกอยางหนึ่ง วิโมกข ๖๘ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อปจ เปนบทแสดงถึงปริยายอื่น. วิโมกข
เหลานั้นมี ๖๘ ไดอยางไร มี ๗๕ มิใชหรือ. มี ๗๕ ตามเสียงเรียกรองจริงหรือ
ไมควรนับวิโมกข ๓ เหลานี้ เพราะชี้แจงวิโมกขอื่นเวนวิโมกข ๓ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวและเพราะกั้นวิโมกขเหลานั้น แมวิโมกข ๓ มี
อัชฌัตตวิโมกขเปนตนก็ไมควรนับ เพราะหยั่งลงภายในดวยกลาวโดยพิสดาร
๔ สวน อัปปณิหิตวิโมกข ในบทนี้วา ปณิหิโต วิโมกฺโข อปฺปณิหิโต
วิโมกฺโข ปณิหิตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข ก็ไมควรนับ เพราะมีชื่ออยางเดียว
กันดวยการยกขึ้นแสดงเปนครั้งแรก เมื่อนําวิโมกข ๗ อยางเหลานี้ออกอยางนี้
แลวก็เหลือวิโมกข ๖๘. หากถามวาเมื่อเปนอยางนี้ เพราะเหตุไรจึงยกวิโมกข
๓ มีสุญญตวิโมกขเปนตนขึ้นแสดงเลา. ตอบวา เพื่อหยิบยกขึ้นโดยอุเทศ
แลวทําการชี้แจงวิโมกขเหลานั้น. อนึ่ง วิโมกข ๓ มี อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข
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(วิโมกขมีการออกจากภายใน) เปนตน ทานยกขึ้นแสดงดวยอํานาจแหงหมู
อันเปนมูลเหตุเวนประเภทเสีย. พึงทราบแมอัปปณิหิตวิโมกข ทานก็ยกขึ้น
แสดงอีกดวยอํานาจเปนปฏิปกษของปณิหิตวิโมกข.
พึงทราบวินิจฉัยในอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนตนดังตอไปนี้. ชื่อวา
อชฺฌตฺตวุฏาโน เพราะออกจากภายใน. ชื่อวา อนุโลมาเพราะคลอยตาม
ชื่อวา อชฺฌตฺตวุฏานปฏิปฺปสฺสทฺธิ เพราะระงับออกไปแหงการออกจาก
ภายใน. บทวา รูป คือ รูปอันเปนรูปฌานใหเกิดขึ้นในอวัยวะมีผมเปนตน
ในภายใน ชือ่ วา รูป เพราะภิกษุมีรูป. บทวา รูปานิ ปสฺสติ ภิกษุเห็นรูป
คือ เห็นรูปมีนีลกสิณเปนตนในภายนอกดวยญาณจักษุ ดวยบทนี้ทานแสดงถึง
การไดฌานในกสิณทั้งหลายอันมีวัตถุในภายในและภายนอก. บทวา อชฺฌตฺต
อรูปสฺี คือ ภิกษุไมมีความสําคัญวา รูปในภายใน ความวา มีรูปาวจร
ฌานยังไมเกิดในผมเปนตนของตน ดวยบทนี้ทานทําบริกรรมในภายนอกแลว
จึงแสดงฌานที่ไดแลวในภายนอกนั่นเอง. บทวา สุภนฺเตว อธิมุตฺโต
นอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น คือ นอมไปในอารมณ วางามเทานั้น.
ในบทนั้นความผูกใจวางามไมมีในอัปปนาภายในแมโดยแท แตภิกษุใดแผ
สัตตารมณไปโดยอาการเปนของไมนาเกลียดอยู เพราะภิกษุนั้นเปนผูนอมใจ
ไปวางามเทานั้น ฉะนั้นทานจึงยกขึ้นแสดงอยางนี้. ชื่อวา สมยวิโมกฺโข
เพราะมีวิกขัมภนวิมุตติในสมัยที่ยังไมอิ่มเอิบ ๆ. ชื่อวา สามยิโก เพราะ
วิโมกขนั้นประกอบแลวในสมัยที่ยังไมอิ่มเอิบดวยสามารถทํากิจของตน. ปาฐะ
วา สามายิโก บาง. ชื่อวา กุปฺโป เพราะสามารถกําเริบได คือ ทําลายได.
ชื่อวา โลกิโก เพื่อประกอบไวในโลกโดยไมกาวลวงโลก ปาฐะวา โลกิโย
บาง. ชื่อวา โลกุตฺตโร เพราะขามโลก หรือขามโลกไดแลว. ชื่อวา สาสโว
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เพราะมีอาสวะดวยการทําอารมณ. ชือ่ วา อนาสโว เพราะไมมีอาลวะดวยการ
ทําอารมณและดวยการประกอบรวม. ชื่อวา สามิโส เพราะมีอามิสกลาวคือรูป.
ชื่อวา นิรามิสา นิรามิสตโร เพราะไมมีอามิส ยิ่งกวาไมมีอามิส เพราะ
ละรูปและอรูปไดโดยประการทั้งปวง.
บทวา ปณิหิโต คือ ตั้งไวแลว ปรารถนาแลวดวยอํานาจแหงตัณหา.
ชื่อวา สฺุตฺโต เพราะประกอบแลวดวยสังโยชนดวยการทําอารมณ. บทวา
เอกตฺตวิโมกฺโข ไดแก วิโมกขมีสภาพอยางเดียวกัน เพราะไมงอกงามดวย
กิเลสทั้งหลาย. บทวา สฺาวิโมกฺโข คือ วิปสสนาญาณนั้นแหละ ชื่อวา
สัญญาวิโมกข เพราะพนจากสัญญาวิปริต. วิปสสนาญาณนั้นแหละ ชือ่ วา
ญาณวิโมกข เพราะวิโมกข คือ ญาณนั้นแหละดวยอํานาจพนจากความลุมหลง.
บทวา สีตสิ ิยาวิโมกฺโข คือ ความพนเปนไปแลววา วิปสสนาญาณนั้น
แหละพึงเปนความเย็น ชื่อวา สีติสยิ าวิโมกข ปาฐะวา สีติสิกาวิโมกฺโข
บาง. อาจารยทั้งหลายพรรณนาความแหงบทนั้นวา ความพนเพราะความเปน
ของเย็น. บทวา ฌานวิโมกฺโข ไดแก วิโมกข คือฌานนั้นเองอันมี
ประเภทเปนอุปจาระและอัปปนา และมีประเภทเปนโลกิยะและโลกุตระ. บทวา
อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข ไดแก ความพนแหงจิต เพราะไมยึดมั่น
คือ ไมทําการถือ. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาวิโมกขุเทศ
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อรรถกถาวิโมกขนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงอุเทศ มีอาทิวา กตโม ดังตอไปนี้.
บทวา อิตปิ ฏิสฺจิกฺขติ คือพิจารณาเห็นอยางนี้. บทวา สฺุมิท
นามรูปนี้วาง คือ ขันธบัญจกนี้วาง. วางจากอะไร วางจากความเปนตัวตน
หรือจากสิ่งที่เนื่องดวยตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อตฺเตน วา จากความเปนตัวตน คือ วาง
จากความเปนตัวตน เพราะไมมีตัวตนที่กําหนดวาเปนคนพาล. บทวา อตฺตนิเยน วา จากสิ่งทีเนื่องดวยตน คือ วางจากสิ่งที่เปนของของตนที่กําหนด
ไวนั้น ความไมมีสิ่งที่เนื่องดวยตน เพราะไมมีของตนนั้นเอง. อนึ่ง ชือ่ วา
สิ่งที่เนื่องดวยตนจะพึงเปนของเที่ยงหรือพึงเปนความสุข. แมทั้งสองอยางนั้น
ก็ไมมี. ทานอธิบายไววา อนิจจานุปสสนา ดวยปฏิเสธสิ่งที่เปนของเที่ยง
ทุกขานุปสสนา ดวยปฏิเสธความสุข. บทวา สุ
ฺ มิท อตฺเตนวา นามรูป
นี้วางจากความเปนตัวตน ทานกลาวถึงอนัตตานุปสสนานั่นเอง. บทวา โส
คือ ภิกษุนั้นเห็นแจงดวยอนุปสสนา ๓ อยางนี้. บทวา อภินิเวส น กโรติ
ไมทําความยึดมั่น คือ ไมทําความยึดมั่นตนดวยอํานาจแหงอนัตตานุปสสนา.
บทวา นิมิตฺต น กโรติ ไมทําเครื่องกําหนดหมาย คือ ไมทําเครื่องกําหนด
หมายวาเที่ยงดวยอํานาจแหง อนิจจานุปสสนา. บทวา ปณิธึ น กโรติ
ไมทําความปรารถนาคือ ไมทําความปรารถนาดวยอํานาจแหงทุกขานุปสสนา.
วิโมกข ๓ เหลานี้ยอ มไดดวยอํานาจแหงตทังคะ ในขณะแหงวิปสสนา
โดยปริยาย แตยอมไดดวยอํานาจแหงสมุจเฉท ในขณะแหงมรรคโดยตรง.
ฌาน ๔ เปนอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข เพราะออกจากนิวรณเปนตนในภายใน.
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อรูปสมาบัติ ๔ ชื่อวา พหิทธาวุฏฐานวิโมกข เพราะออกจากอารมณทั้งหลาย
แมอารมณทานก็กลาววา ภายนอกในบทนี้เหมือนอายตนะภายนอก. วิกขัมภนวิโมกขสองเหลานี้ สมุจเฉทวิโมกขเปนทุภโตวุฏฐานวิโมกข.
ทานกลาวการออกจากภายในโดยสรุป ดวยบทมีอาทิวา นีวรเณหิ
วุฏา ออกจากนิวรณทั้งหลาย. ดวยบทมีอาทิวา รูปสฺาย จากรูปสัญญา
ทานไมกลาวถึงสมาบัตินั้น เพราะการกาวลวงอารมณมีกสิณเปนตน ปรากฏแลว
จึงกลาวถึงการกาวลวงรูปสัญญาเปนตนดังที่ทานกลาวแลวในพระสูตรทั้งหลาย.
บทวา สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาสา เปนบทสมาส.
ตัดบทวา สกฺกายทิฏิกา (จากสักกายทิฏฐิ) วิจิกจิ ฺฉาย (จากวิจิกิจฉา)
สีลพฺพตปรามาสา (จากสีลัพพตปรามาส). นี้แลเปนปาฐะ.
ดวยบทวา วิตกฺโก จ เปนอาทิ ทานกลาวถึงอุปจารภูมิแหงฌาน
และสมาบัติ. ดวยบทวา อนิจฺจานุปสฺสนา เปนอาทิทานกลาวถึงวิปสสนา
อันเปนสวนเบื้องตนแหงมรรค ๔.
บทวา ปฏิลาโภ วา การได ชื่อวา ปฏิลาโภ เพราะขวนขวาย
ปรารถนาไดดวยถึงความชํานาญ ๕ อยาง เพราะความขวนขวายในฌานและ
ความขวนขวายในสมาบัติทั้งปวงเปนความระงับดวยถึงความชํานาญ ฉะนั้น
การไดทานจึงกลาววาวิโมกขเปนความระงับ. สวนวิบากเปนความระงับฌาน
และสมาบัติ เพราะเหตุนั้น จึงตรงทีเดียว. แตอาจารยบางพวกกลาววา การได
ฌานและสมาบัติเพราะความขวนขวายในอุปจารสงบ เพราะฉะนั้นการไดฌาน
และสมาบัติทานจึงกลาววา ปฏิปสสัทธิวิโมกข ความพนเปนความระงับ.
บทวา อชฺฌตฺต ในภายใน คือ เปนไปเพราะเนื่องกับตน. บทวา
ปจฺจตฺต เฉพาะตน คือ เปนไปเฉพาะตน. ทานแสดงภายในเนื่องดวยตน
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แมดวยบททั้งสองนั้น. บทวา นีลนิมติ ฺต นิมิตสีเขียว คือ สีเขียวนั่นเอง.
บทวา นีลสฺ ปฏิลภิ ไดนีลสัญญา คือ ไดสัญญาวาสีเขียวในนีลนิมิตนั้น.
บทวา สุคฺคหิต กโรติ ทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดีแลว คือ ทําใหเปน
อันถือไวดวยดีในบริกรรมภูมิ. บทวา สูปธาริต อุปธาเรติ ทรงจําไวดีแลว
คือ ทรงจําทําไวดวยดีในอุปจารภูมิ. บทวา สฺวาตฺถิต อวตฺถาเปติ กําหนด
ไวดีแลว คือ ตัดสินดวยดีในอัปปนาภูมิ. ปาฐะวา ววตฺถาเปติ บาง. จริงอยู
ภิกษุเมื่อทํานีลบริกรรมในภายในยอมทําผมดีหรือดวงตา. บทวา พหิทฺธา
นีลมิตฺเต ในนิมิตสีเขียวภายนอก คือ ในนีลกสิณอยางใดอยางหนึ่ง บรรดา
ดอกไมสีเขียว ผาสีเขียว ธาตุสีเขียว. บทวา จิตตฺ  อุปสหรติ คือนอมจิต
เขาไป. แมในสีเหลืองเปนตน ก็มีนยั นี้เหมือนกัน. บทวา อาเสวติ ยอมเสพ
คือ เสพสัญญานั้นแหละแตตน. บทวา ภาเวติ คือยอมเจริญ. บทวา
พหุลีกโรติ ทําใหมาก ๆ คือทําบอย ๆ. บทวา รูป ไดแก รูปมีนมิ ิตสีเขียว.
บทวา รูปสฺี คือ มีความสําคัญวาเปนรูป ความสําคัญในรูปนั้น ชื่อวา
รูปสฺา ชือ่ วา รูปสฺี เพราะมีรูปเปนสัญญา.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวามีนิมิตสีเหลืองในภายในภิกษุเมื่อกระทํา
ปตบริกรรม ยอมทําในที่มันขน หรือที่ผิวหรือในที่ตาสีเหลือง เมื่อกระทําโลหิต
บริกรรมยอมทําที่เนื้อ เลือด ลิ้น ฝามือ ฝาเทา หรือในที่ตาสีแดง เมื่อทํา
โอทาตบริกรรมยอมทําที่กระดูก ฟน เล็บ หรือในที่ตาสีขาว. บทวา อชฺฌตฺต
อรูป ไมมีรปู ในภายใน ความวา ไมมีรูปนิมิตในภายใน.
บทวา เมตฺตาสหคเตน ประกอบดวยเมตตา คือประกอบดวยเมตตา
ดวยอํานาจแหงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌาน. บทวา เจตสา คือ
มีใจ. บทวา เอก ทิส ตลอดทิศหนึ่ง ทานกลาวหมายถึงสัตวหนึ่งที่กําหนด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 373

ครั้งแรกแหงทิศหนึ่ง ดวยสามารถแหงการแผไปยังสัตวอันไมเนื่องดวยทิศ
หนึ่ง. บทวา ผริตฺวา แผไปแลว คือถูกตองทําใหเปนอารมณ. บทวา
วิหรติ อยู คือยังการอยูดวยอิริยาบถอันตั้งมั่นดวยพรหมวิหารใหเปนไป.
บทวา ตถา ทุติย ทิศที่สองก็เหมือนกัน คือ แผไปตลอดทิศใดทิศหนึ่งใน
บรรดาทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออกเปนตน ฉันใด ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ อัน
เปนลําดับนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา อิติ อุทธฺ  ทั้งเบื้องบนทานอธิบาย
วา ทิศเบื้องบนโดยนัยนีเ้ หมือนกัน. บทวา อโธ ติริย ทิศเบื้องลาง เบื้อง
ขวาง คือ แมทิศเบื้องลาง แมทิศเบื้องขวางก็อยางนั้นเหมือนกัน.
อนึ่ง ในบทเหลานั้น บทวา อโธ คือเบื้องลาง. บทวา ติริย คือ
ทิศนอย ความวา ยังจิตสหรคต ดวยเมตตาใหแลนไปบาง ใหแลนกลับบาง
ในทิศทั้งปวง ดุจใหมาวิ่งไปวิ่งกลับในบริเวณของมาฉะนั้น.
ดวยเหตุเพียงนี้ ทานกําหนดถือเอาทิศหนึ่ง ๆ แลวแสดงการแผเมตตา
ไปโดยจํากัด. สวนบทมีอาทิวา สพฺพธิ ในที่ทุกสถานทานกลาวเพื่อแสดง
โดยไมจํากัด. บทวา สพฺพธิ คือในที่ทั้งปวง. บทวา สพฺพตฺตาย ทั่ว
สัตวทุกเหลา คือทุกตัวตนในประเภทสัตวมีเลว ปานกลาง เลิศ มิตร ศัตรู
และความเปนกลางเปนตนทั้งปวง อธิบายวา เพราะไมทําการแบงแยกวานี้เปน
สัตวอื่น เปนผูเสมอกับตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา สพฺพตฺตตาย คือโดยความ
เปนผูมีจิตรวมอยูทั้งหมด อธิบายวา ไมฟุงซานไปในภายนอกแมเล็กนอย.
บทวา สพฺพาวนฺต ตลอดโลกคือสัตวทุกเหลา อธิบายวาประกอบดวยสัตว
ทั้งปวง. ปาฐะวา สพฺพวนฺต บาง. บทวา โลก ไดแก สัตวโลก อนึ่งใน
นิเทศนี้ทานกลาววา เมตฺตาสหคเตน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอีกเพราะ
แสดงปริยายดวยบทมีอาทิอยางนี้วา วิปุเลน อันไพบูลย หรือเพราะในบทนี้
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ทานไมกลาว ตถาศัพท หรือ อิติศัพท อีก ดุจในการแผไปโดยจํากัด ฉะนั้น
ทานจึงกลาว บทวา เมตฺตาสหคเตน เจตสา ดวยใจประกอบดวยเมตตา
อีก หรือทานกลาวบทนี้โดยการสรุป. ในบทวา วิปุเลน นี้พงึ เห็นความ
ไพบูลยดวยการแผไป พึงเห็นจิตนั้นถึงความเปนใหญ ดวยภูมิ. จริงอยู จิตนั้น
ถึงความเปนไปใหญ เพราะสามารถขมกิเลสได เพราะมีผลไพบูลยและเพราะ
การสืบตอยาว. อีกอยางหนึ่ง จิตชื่อวา มหคฺคต เพราะถึง คือ ดําเนินไปดวย
ฉันทะ วิริยะ จิตตะและปญญาอันยิ่งใหญ. ชื่อวา อปฺปมาณ หาประมาณมิ
ไดดวยสามารถแหงความคลองแคลวและดวยสามารถแหงสัตตารมณอันประมาณ
มิได. ชื่อวา อเวร ไมมีเวร เพราะละขาศึกคือความพยาบาท. ชื่อวา อพฺยาปชฺฌ ไมมีความเบียดเบียนเพราะละโทมนัสเสียได ทานอธิบายวา ไมมีทุกข.
บทวา อปฺปฏิกูลา โหนฺติ สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลียดชัง คือสัตวทั้งหลาย
ไมเปนที่เกลียดชังจิตของภิกษุแลวยอมอุปฏฐาก แมในบทที่เหลือพึงประกอบ
ดวย กรุณา มุทิตา และอุเบกขาโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ชื่อวา ไมมีเวร
เพราะละขาศึกคือความเบียดเบียนดวยกรุณา เพราะละขาศึกคือความริษยาดวย
มุทิตา.
บทวา อุเปกฺขาสหคเตน คือมีจิตประกอบดวยอุเบกขาดวยอํานาจ
แหงจตุตถฌาน. ชื่อวา ไมมีเวร เพราะละขาศึกคือราคะ. ชื่อวา ไมเบียดเบียน
เพราะละโสมนัสเกี่ยวกับเคหสิต (กามคุณ) อกุศลแมทั้งหมดชื่อวา มีความ
เบียดเบียน เพราะประกอบดวยความเรารอน คือกิเลส นี้เปนความพิเศษของ
บทเหลานั้น.
บทวา สพฺพโส คือโดยอาการทั้งปวง หรือแหงสัญญาทั้งปวง ความ
วา แหงสัญญาไมมีเหลือ. บทวา รูปสฺาน รูปสัญญา คือ รูปาวจรฌาน
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ดังที่กลาวมาแลวโดยหัวขอวา สัญญา และอารมณของรูปาวจรฌานนั้น.
จริงอยู แมรูปาวจรฌานทานกลาววา รูป ในบทมีอาทิวา รูป รูปานิ
ปสฺสติ ภิกษุมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย แมอารมณของรูปาวจรฌานทาน
ก็กลาววารูป ในบทมีอาทิวา พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ภิกษุเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกมีผิวงามและผิวทราม เพราะฉะนั้น
ในที่นี้ บทวา รูปสฺาน นี้ เปนชื่อของรูปาวจรฌานดังที่ทานกลาว
แลวโดยหัวขอวา สัญญา อยางนี้วา รูเป สฺา รูปสฺา ความสําคัญ
ในรูปชื่อวารูปสัญญา. ชือ่ วา รูปสฺ เพราะมีรูปเปนสัญญาทานอธิบายวา
รูป เปนชื่อของภิกษุนั้น พึงทราบวาบทนี้เปนชื่อของอารมณ อันเปนประเภท
มีปฐวีกสิณเปนตน ดวยประการฉะนี้.
บทวา สมติกฺกมา เพราะลวงคือเพราะคลายกําหนัดและเพราะดับ
ตัณหา ทานอธิบายไวอยางไร. ทานอธิบายไววา ภิกษุเพราะคลายกําหนัดเพราะ
ดับ เพราะเหตุคลายกําหนัดเพราะดับ รูปสัญญากลาวคือฌาน ๑๕ ดวยอํานาจ
แหงกุศลวิบากกิริยาเหลานี้ และรูปสัญญากลาวคืออารมณ ดวยอํานาจปฐวีกสิณเปนตนเหลานี้ หรือรูปสัญญาไมมีสวนเหลือ โดยอาการทั้งปวง เขาถึง
อากาสานัญจายตนะอยู เพราะไมสามารถเขาถึงรูปสัญญานั้นเพราะยังไมกาวลวง
รูปสัญญาไดโดยประการทั้งปวง.
อนึ่ง เพราะสมาบัตินั้นควรบรรลุดวยการกาวลวงอารมณ มิใชเหมือน
ปฐมฌานเปนตนในอารมณเดียวเทานั้น. การกาวลวงสัญญายอมไมมีก็ผูยังไม
คลายกําหนัดในอารมณ ฉะนั้นพึงทราบวาทานทําการพรรณนาความนี้ แมดวย
สามารถแหงการกาวลวงอารมณ. บทวา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา เพราะ
ดับปฏิฆสัญญา คือ สัญญา เกิดความกระทบวัตถุมีจักษุเปนตน ชื่อวา ปฏิฆ-
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สัญญา. บทนี้เปนชื่อของรูปสัญญาเปนตน. เพราะดับ เพราะละ เพราะไม
ใหเกิดปฏิฆสัญญา ๑๐ โดยประการทั้งปวง คือ กุสลวิบากแหงสัญญาเหลานั้น
๕ อกุสลวิบาก ๕ ทานอธิบายวาทําไมใหเปนไปได อนึ่ง สัญญาเหลานี้ ยอม
ไมมีแมแกผูเขาถึงปฐมฌานเปนตนโดยแท เพราะในสมัยนั้นจิตยังไมเปนไป
ดวยอํานาจแหงทวาร ๕ แมเมื่อเปนอยางนั้น เพื่อใหเกิดอุตสาหะในฌานนี้
ดุจในจตุตถฌานแหงสุขและทุกขที่ละไดแลวในที่อื่นและดุจในตติยมรรคแหง
สักกายทิฏฐิเปนตน พึงทราบคําแหงสัญญา เหลานั้น ในทีน่ ี้ดวยอํานาจแหง
การสรรเสริญฌานนี้.
อีกอยางหนึ่ง สัญญาเหลานั้น ยอมไมมีแกผูเขาถึงรูปาวจรโดยแทถึงดัง
นั้น ยอมไมมีเพราะละไดเเลวก็หามิได เพราะการเจริญรูปาวจร ยอมไมเปน
ไปเพื่อคลายกําหนัดในรูป และเพราะยังเนื่องในรูป สัญญาเหลานั้นจึงยังเปน
ไปอยู สวนภาวนานี้ยังเปนไปเพื่อคลายกําหนัดในรูป เพราะฉะนั้นจึงควรกลาววา
สัญญาเหลานั้นละไดแลวในบทนี้ ไมใชกลาวแตอยางเดียว ควรแมเพื่อทรง
ไวอยางนี้โดยสวนเดียวดวย เพราะยังละสัญญา เหลานั้น ไมไดกอนจากนี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เสียงของผูเขาถึงปฐมฌานเปนดุจหนาม. อนึ่ง
เพราะละไดแลวในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถึงความที่อรูปสมาบัติไมหวั่น
ไหวและความที่พนไปอยางสงบ.
บทวา นานตฺตสฺาน อมนสิการา เพราะไมมนสิการถึง
นานัตตสัญญา คือ สัญญาเปนไปในโคตรมีความตาง ๆ กันหรือสัญญามีความ
ตาง ๆ กัน เพราะสัญญาเหลานั้นเปนไปในโคจรมีสภาพตาง ๆ กัน อันเปน
ความตางกัน มีรูปสัญญาเปนตน และเพราะสัญญา ๔๔ อยางนี้คือ กามาวจร
กุสลสัญญา ๘ อกุสลสัญญา ๑๒ กามาวจรกุสลวิปากสัญญา ๑๑ อกุสลวิปาก
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สัญญา ๒ กามาวจรกิริยาสัญญา ๑ มีความตางกัน มีสภาพตางกันไมเหมือน
กันและกัน ฉะนั้นทานจึงกลาววา นานตฺตสฺา เพราะไมมนสิการ ไม
คํานึงและไมใหเกิดในจิตแหงมานัตตสัญญาเหลานั้น โดยประกอบทั้งปวง
เพราะไมคํานึงถึงสัญญาเหลานั้นไมใหเกิดในจิต ไมมนสิการ ไมพิจารณา
ทานจึงกลาววา ตสฺมา อนึ่ง เพราะรูปสัญญาและปฏิฆสัญญากอนไมมี แมใน
ภพอันเกิดดวยฌานนี้ ไมตองกลาวถึงในกาลเขาถึงฌานนี้ในภพนั้นอยูละ ฉะนั้น
ทานจึงกลาวความไมมี แมโดยสวนทั้งสอง คือ เพราะกาวลวง เพราะดับสัญญา
เหลานั้น.
จริงอยู แมในนิเทศนั้นภิกษุเมื่อเขาถึงฌานนี้อยูยอมเขาถึง เพราะ
มนสิการสัญญาเหลานั้นอยู. แตเมือ่ มนสิการสัญญาเหลานั้นก็ยังเปนผูไมเขา
ถึง. อนึ่ง ในนิเทศนี้ทานกลาวถึงการละรูปาวจรธรรมทั้งปวง ดวยบทนี้วา
รูปสฺาน สมติกฺกมา เพราะลวงรูปสัญญา ดังนีโ้ ดยสังเขป. ดวยบทนี้วา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา เพราะดับ
ปฏิฆสัญญา เพราะไมมีมนสิการนานัตตสัญญา พึงทราบวาทานกลาวการละ
และการไมมนสิการจิตเจตสิกอันเปนกามาวจรทั้งปวง.
ในบทวา อนนฺโต อากาโส อากาศไมมีที่สุดนี้พึงทราบความดังนี้
ชื่อวา อนนฺโต เพราะอากาศนั้นไมปรากฏวาเกิดหรือเสื่อมเพราะเปนเพียง
บัญญัติ ชื่อวา อนนฺโต แมดวยสามารถการแผไปไมมีที่สุด. จริงอยู พระโยคาวจรนั้น ยอมไมแผไปโดยเอกเทศ ยอมแผทั่วไป. บทวา อากาโส คือ
อากาศที่เพิกกสิณขึ้น. บทมีอาทิวา อากาสานฺจายตน มีความดังไดกลาว
แลว. บทวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เขาถึงอยู คือถึงอายตนะนั้นแลวใหสําเร็จ
อยูดวยอิริยาบถอันสมควรนั้น. ชื่อวา สมาปตฺติ เพราะควรเขาถึงอายตนะ
นั้นนั่นแหละ.
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บทวา อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ แมฌาน แมอารมณ ก็ชื่อวาอากาสานัญจายตนะโดยนัยดังกลาวแลว
ในกอน. จริงอยู แมอารมณ ก็ชื่อวาอากาสานัญจายตนะโดยนัยที่กลาวแลวใน
กอน เพราะอากาสานัญจะ (ความวางเปลาแหงอากาศ) นั้นเปนอายตนะดวย
อรรถวาเปนที่ตั้ง เพราะเปนอารมณของอรูปฌานที่หนึ่ง ดุจที่อยูของทวยเทพ
ฉะนั้น. อนึง่ ชื่อวาอากาสานัญจายตนะ เพราะอากาสานัญจะ (ความ
วางเปลาของอากาศ) นัน้ เปนอายตนะดวยอรรถวาเปนถิ่นที่เกิด เพราะเปน
เหตุเกิดของฌานนั้น ดุจบทมีอาทิวา กมฺโพชา อสฺสาน อายตน
กัมโพชนครเปนถิ่นเกิดของมาทั้งหลาย.
พระโยคาวจรควรลวงแมทั้งสองอยาง คือ ฌานและอารมณ ดวยทําไม
ใหเปนไปและดวยไมมนสิการแลวเขาถึงวิญญานัญจายตนะนี้อยู ฉะนั้นพึงทราบ
วาทานทําแมทั้งสองอยางนี้รวมกันแลวกลาวบทนี้วา อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺม. บทวา อนนฺต วิฺาณ วิญญาณไมมีที่สุด วิญญาณนั่นแหละ
ทานกลาววา ภิกษุมนสิการวิญญาณที่แผไปวา อนนฺโต อากาโส อากาศไม
มีที่สุดวา อนนฺต วิฺาณ วิญญาณไมมีที่สุด หรือชื่อวา อนนฺต ดวยอํานาจ
มนสิการ. จริงอยู พระโยคาวจรนั้น เมื่อมนสิการ อากาศ อารมณและวิญญาณ
นั้น โดยไมมสี วนเหลือ ยอมทําความไมมีที่สุดไวในใจ. บทวา วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ แมฌาน แมอารมณ
ก็เปนวิญญาณัญจายตนะตามนัยดังกลาวแลวแมในบทนี้และในบทกอน. จริงอยู
แมอารมณก็เปนวิญญาณณัญจายตนะ ตามนัยดังกลาวแลวในกอนเพราะวิญญาณัญจะ (วิญญาณวางเปลา) นั้นเปนอายตนะดวยอรรถวาเปนที่ตั้ง เพราะเปน
อารมณแหงอรูปฌานที่ ๒. อนึ่ง ชื่อวา วิญญาณัญจายตนะ เพราะวิญญา-
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ณัญจะนั้นเปนอายตนะดวยอรรถวาเปนถิ่นเกิด เพราะเปนเหตุเกิดของฌานนั้น.
พระโยคาวจรควรลวงแมทั้งสอง คือ ฌานและอารมณ ดวยทําไมใหเปนไป
และไมทําไวในใจแลวพึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะนี้. เพราะฉะนั้นพึงทราบวา
ทานทําแมทั้งสองอยางนั้นรวมกันแลวกลาวบทนี้วา วิฺาณฺจายตน สมติกมฺมม ดังนี้. บทวา นตฺถิ กิฺจิ ไมมีอะไร ทานอธิบายวา พระโยคาวจรมนสิการอยูอยางนี้วา นตฺถิ นตฺถิ ไมมี ไมมี สฺุ สฺุ
วางเปลา วางเปลา วิวิตฺต วิวิตฺต สงัด สงัด.
บทวา อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ (ไมมีอะไรเหลือสักนอยหนึ่งเปนอารมณ) แมฌาน แมอารมณก็เปน
อากิญจัญายตนะตามนัยดังกลาวแลวแมในบทนี้ และในบทกอนนั่นแหละ.
จริงอยู แมอารมณก็เปนอากิญจัญญายตนะ เพราะอากิญจัญญะ (ไมมีอะไร
เหลือ) นั้นเปนอายตนะดวยอรรถวาเปนที่ตั้ง เพราะเปนอารมณแหงอรูปฌาน
ที่ ๓ ตามนัยดังกลาวแลวในบทกอน. อนึ่ง ชื่อวาอากิญจัญญายตนะ เพราะ
อากิญจัญญะนั้นเปนอายตนะดวยอรรถวาเปนถิ่นใหเกิด เพราะเปนเหตุเกิดของ
ฌานนั้นนั่นแล เพราะลวงแมทั้งสองอยางนั้น คือ ฌานและอารมณ ดวยทํา
ไมใหเปนไปและดวยไมทําไวในใจแลวพึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ (มี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช) นีอ้ ยู เพราะฉะนั้นพึงทราบวา ทานทํา
แมทั้งสองอยางนั้นรวมกันแลวกลาวบทนี้วา อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
ดังนี้. สัญญาเวทยิตนิโรธกถา (การดับสัญญาเวทนา) ทานกลาวไวแลวใน
หนหลัง.
วิโมกข ๗ มีอาทิวา รูป รูปานิ ปสฺสติ (ภิกษุมีรูป ยอมเห็นรูป
ทั้งหลาย) ชือ่ วาวิโมกข เพราะอรรถวาพนดวยดีจากธรรมเปนขาศึกทั้งหลาย
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และเพราะอรรถวาพนดวยดี ดวยอํานาจความยินดียิ่งในอารมณ. สวนนิโรธสมาบัติ ชือ่ วาวิโมกข เพราะอรรถวาพนแลว จากจิตและเจตสิกทั้งหลาย.
ชื่อวา สมยวิโมกข เพราะพนในสมัยเขาถึงสมาบัติ ไมพนในสมัยออกแลว.
ชื่อวา อริยมรรค เพราะพนสิ้นเชิงดวยอํานาจแหงสมุจเฉทวิมุตติ.
ชื่อวา สามัญผล เพราะพนสิ้นเชิงดวยอํานาจแหงปฏิปสสัทธิวิมุตติ ชือ่ วา
นิพพาน เพราะพนสิ้นเชิงดวยอํานาจแหงนิสสรณวิมุตติ นี่เปนอสมยวิโมกข
สามยิกาสามยิกวิโมกข (พนชั่วคราวและไมชั่วคราว) ก็เหมือนอยางนั้น.
ชื่อวา กุปฺโป เพราะอาศัยความประมาทจึงเสื่อม. ชื่อวา อกุปฺโป
เพราะไมเสื่อมอยางนั้น. ชื่อวา โลกิโย เพราะยอมเปนไปตามโลก. ชื่อวา
โลกุตฺตรา เพราะอริยมรรคทั้งหลายยอมขามโลก ชื่อวา โลกุตตฺ รา เพราะ
สามัญผลและนิพพานขามไปแลวจากโลก. ชื่อวา อนาสโว เพราะอาสวะ
ทั้งหลายไมหนวงเหนี่ยวโลกุตรธรรมอันสูงดวยเดชไวได ดุจแมลงวันไมเกาะ
กอนเหล็กที่รอนฉะนั้น.
บทวา รูปปฺปฏิสฺุตฺโต วิโมกขปฏิสังยุตดวยรูป คือ รูปฌาน.
บทวา อรูปปฺปฏิสฺุตฺโต วิโมกขที่ไมปฏิสังยุตดวยรูป คือ อรูปสมาบัติ.
วิโมกขที่ถูกตัณหาหนวงเหนี่ยวไว ชือ่ วาปณิหิตวิโมกข วิโมกขที่ไมถูกตัณหา
หนวงเหนี่ยวไวชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข. มรรคผลชื่อวาเอกัตตวิโมกข เพราะ
มีอารมณอยูเดียวกันและเพราะสําเร็จอยางเดียวกัน นิพพาน ชื่อวา เอกัตตวิโมกข เพราะไมมีที่สอง ชื่อวา นานัตตวิโมกข เพราะมีอารมณตางกัน
และเพราะมีวิบากตางกัน.
บทวา สิยา แปลวา พึงมี ความวา พึงมี คือ มี ๑๐ และมี ๑.
อนึ่ง บทวา สิยา เปนคําแสดงวิธี มิใชเปนคําถาม. บทวา วตฺถุวเสน
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ดวยอํานาจแหงวัตถุ คือ มี ๑๐ ดวยอํานาจแหงวัตถุ ๑๐ มีนิจจสัญญาเปนตน.
บทวา ปริยาเยน โดยปริยาย คือมี ๑ โดยปริยายแหงการพน. บทวา
สิยาติ กถฺจ สิยา บทวา พึงมีได คือ พึงมีไดอยางไร ไดแก ถามวา
สิ่งใดตั้งไววา พึงมี สิ่งนั้นพึงมีไดอยางไร. บทวา อนิจฺจานุปสฺสนาณ
เปนบทสมาส. บาลีวา อนิจฺจานุปสฺสนาาณ ดังนี้บาง. แมในบทที่เหลือ
ก็เหมือนกัน.
บทวา นิจฺจโต สฺาย จากนิจจสัญญา คือ จากสัญญาอันเปน
ไปแลวโดยความเปนของเที่ยง ความวา จากสัญญาอันเปนไปแลววา เปน
ของเที่ยง. แมในบทนี้วา สุขโต อตฺตโต นิมิตฺตโต สฺาย จากสุขสัญญา อัตตสัญญา นิมิตตสัญญา ก็มนี ัยนี้. อนึ่ง บทวา นิมิตฺตโต คือ
จากนิมิตวาเที่ยง. บทวา นนฺทิยา สฺาย จากนันทิสัญญา คือ จากสัญญา
อันเปนไปแลวดวยความเพลิดเพลิน ความวา จากสัญญาอันสัมปยุตแลวดวย
ความเพลิดเพลิน. แมในบทนี้วา ราคโต สมุทยโต อาทานโต ปณิธิโต
อภินิเวสโต สฺาย จากราคสัญญา สมุทยสัญญา อาทานสัญญา ปณิธ-ิ
สัญญา อภินเิ วสสัญญา ก็มีนัยนี้.
อนึ่ง เพราะอนุปสสนา ๓ อยาง คือ ขยานุปสสนา (พิจารณาเห็น
ความสิ้นไป) วยานุปสสนา (พิจารณาเห็นความเสื่อม) วิปริณามานุปสสนา
(พิจารณาเห็นความแปรปรวน) เปนความวิเศษแหงภังคานุปสสนา อันเปน
พลวปจจัย เพราะเปนกําลังแหงอนิจจานุปสสนาเปนตน เพราะอนิจจานุปสสนา
มีกําลังดวยเห็นความดับ ก็เมื่ออนิจจานุปสสนามีกําลัง แมการพิจารณาเห็น
ทุกขและอนัตตาวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน
อนัตตา ดังนี้ก็มีกําลัง ฉะนั้นเมื่อทานกลาวอนิจจานุปสสนาเปนตน ก็เปน
อันกลาวถึงอนุปสสนาแม ๓ เหลานั้นดวย. อนึ่ง เพราะทานกลาววา สุญญตา-
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นุปสสนาญาณพนจากสัญญาโดยความยึดถือยึดมั่นสิ่งที่เปนสาระ ยึดมั่นสิ่งที่เปน
ความลุมหลง ยึดมั่นสิ่งที่เปนความอาลัย ยึดมั่นสิ่งที่เปนกิเลสอันผูกใจ ตาม
คําพูดวา ยอมหลุดพนจากสัญญาโดยความยึดมัน ทานอธิบายตอไปวา พน
จากสัญญาโดยไมพิจารณา เพราะไมมีสิ่งยึดมั่น ฉะนั้นพึงทราบวา อนุปสสนาแม ๕ มีอธิปญญาธัมมวิปสสนาเปนตน ทานมิไดกลาวไวเลย. ในมหาวิปสสนา ๑๘ พึงทราบวาทานมิไดกลาวถึงอนุปสสนา ๘ เหลานั้นเลย กลาว
ถึงแตอนุปสสนา ๑๐ เทานั้น.
บทวา อนิจฺจานุปสฺสนา ยถาภูต าณ อนิจจานุปสสนายถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงเปนความรูตามความเปนจริง. แม
ทั้งสองบทเปนปฐมาวิภัตติ. บทวา ยถาภูตาณ ทานกลาวถึงอรรถแหง
ญาณ. แมในบทที่เหลือก็อยางนี้. บทวา สมฺโมหา อฺาณา จากความ
หลง จากความไมรู คือ จากความไมรูอันเปนความหลง. บทวา มุจฺจติ
(พน) ทานกลาวถึงอรรถแหงวิโมกข.
บทวา อนิจฺจานุปสฺสนา อนุตฺตร สีติภาว าณ ความวา อนิจจานุปสสนาเปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยี่ยม ชื่อวา อนุตฺตร เพราะอรรถวา
สูงสุดโดยมีอยูในศาสนานี้เทานั้น หรือชื่อวา อนุตฺตร เพราะเปนปจจัย
แหงความยอดเยี่ยม ญาณอันมีความเย็นใจนั่นแล ชื่อวาสีติภาวญาณ. สีติภาวญาณนั้นเปนญาณยอดเยี่ยม กลาวคือพิจารณาเห็นความไมเที่ยง. นิพพาน
ชื่อวา เปนความเย็นอยางเยี่ยมในพระพุทธวจนะนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูควรเพื่อทําใหแจงพระนิพพานอัน
เปนความเย็นอยางเยี่ยม แตในที่นี้ วิปสสนาเปนความเย็นอยางเยี่ยม.
บทวา นิจฺจโต สนฺตาปปริฬาหทรถา มุจจฺ ติ พนจากความ
เดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวาย โดยความเปนสภาพเที่ยง
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แมในบทนี้ กิเลสอันเปนไปวาเที่ยง ทานกลาววา สนฺตาโป เพราะอรรถวา
เดือดรอนในโลกนี้และโลกหนา. ทานกลาววา ปริฬาโห เพราะอรรถวา
เผาผลาญ. ทานกลาววา ทรโถ เพราะอรรถวารอน.
บทมีอาทิวา เนกฺขมฺม ชายติ ฌาน มีความดังไดกลาวแลวใน
หนหลัง. อนึ่ง บทมีอาทิวา เนกขัมมะในบทนี้ คือ สมาบัติ ๘ อันเปนสวน
แหงการแทงตลอด.
บทวา อนุปฺปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข (การหลุดพนแหงจิต
เพราะไมยึดถือ) ในที่นคี้ ือวิปสสนานั่นเอง. แตในบาลีนี้วา การพูดกันมี
อันนี้เปนประโยชน การปรึกษากันมีอันนี้เปนประโยชน นีค้ ือความหลุดพน
แหงจิตเพราะไมยึดถือ นิพพาน คือ ความหลุดพนเพราะไมยึดถือ. บทวา
กตีหุปาทาเนหิ คือดวยอุปาทานเทาไร. บทวา กตมา เอกุปาทา คือ
จากอุปาทานหนึ่งเปนไฉน.
บทวา อิท เอกุปาทานา คือ จากอุปาทานหนึ่งนี้. อีกอยางหนึ่ง
บทวา อิท เพงญาณกอน. ในการพนจากอุปาทานนั้น มีความดังตอไปนี้
เพราะพระโยคาวจรเห็นแลว เห็นแลวซึ่งความเกิดและความเสื่อมของสังขาร
ทั้งหลายแตตน เห็นดวยอนิจจานุปสสนา ภายหลังเห็นความดับของสังขาร
ทั้งหลาย แลวเห็นดวยอนิมิตตานุปสสนา เพราะอนิมิตตานุปสสนาเปนความ
วิเศษแหงอนิจจานุปสสนา ความไมมีตัวตนเปนความปรากฏ ดวยการเห็น
ความเกิดและความเสื่อม และดวยการเห็นความดับของสังขารทั้งหลาย ดวย
เหตุนั้นจึงเปนการละทิฏุปาทานและอัตตวาทุปาทานได. อนึง่ เพราะละทิฏฐิ
นั่นเอง จึงเปนอันละสีลัพพตุปาทาน เพราะไมมีความเห็นวา ตัวตนยอม
บริสุทธิ์ไดดวยศีลและพรต. อนึ่ง เพราะพระโยคาวจรเห็นความไมมีตัวตน
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โดยตรงดวยอนัตตานุปสสนา. อนึ่ง สุญญตานุปสสนาเปนความวิเศษแหง
อนัตตานุปสสนานั่นเอง ฉะนั้น ญาณ ๔ เหลานี้ ยอมพนจากอุปาทานทั้งหลาย
๓ มีทฏิ ุปาทานเปนตน. ทานไมกลาวถึงการพนจากกามุปาทาน เพราะตัณหา
เปนขาศึกโดยตรงของอนุปสสนา ๔ มีทุกขานุปสสนาเปนตน และของอนุปสสนา ๓ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน เพราะเมื่อพระโยคาวจรเห็นวาสังขาร
ทั้งหลายเปนทุกข ดวยทุกขานุปสสนาแตตน และภายหลังเมื่อเห็นวา สังขาร
ทั้งหลายเปนทุกขดวยอัปปณิหิตานุปสสนา ยอมละความปรารถนาสังขารทั้งหลาย
เสียได เพราะอัปปณิหิตานุปสสนาเปนความวิเศษของทุกขานุปสสนานั่นเอง.
อนึ่ง เพราะเมื่อพระโยคาวจรเบื่อหนายในสังขารทั้งหลายดวยนิพพิทานุปสสนา
คลายความกําหนัดดวยวิราคานุปสสนา ยอมละความปรารถนาสังขารทั้งหลาย
เสียได ฉะนั้น ญาณ ๔ เหลานี้ยอมพนจากกามุปาทาน เพราะพระโยคาวจร
ดับกิเลสทั้งหลายไดดวยนิโรธานุปสสนา ยอมสละกิเลสทั้งหลายไดดวย
ปฏินิสสัคคานุปสสนา ฉะนั้น ญาณ ๒ เหลานี้ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ ดวย
เหตุนั้นทานจึงชี้แจงวิโมกข ๖๘ ดวยความตางกันโดยสภาวะ และดวยความ
ตางกันโดยอาการ.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงถึงประธานแหงวิโมกขทั้งหลาย ๓
ที่ยกขึ้นแสดงแตตนแลว ประสงคจะแสดงอินทรียวิเศษ และบุคคลวิเศษอัน
เปนประธานเปนหัวหนาของวิโมกข จึงกลาวคํามีอาทิวา ตีณิ โข ปนิมานิ
วิโมกขอันเปนประธาน ๓ เหลานี้แล. ในบทเหลานั้น บทวา วิโมกฺขมุขานิ
คือ ประธานแหงวิโมกข ๓. บทวา โลกนิยฺยานาย สวตฺตนฺติ ยอมเปนไป
เพื่อนําออกไปจากโลก คือยอมเปนไปเพื่อนําออกไปจากไตรโลกธาตุ.
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บทวา สพฺพสงฺขาเร ปริจฺเฉทปริวฏฏมโต สมนุปสฺสนตาย
โดยความพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง โดยความหมุนเวียนไปตามกําหนด คือ
โดยความพิจารณาเห็นโดยความกําหนด และโดยความหมุนเวียนไป ดวย
อํานาจความเกิดและความเสื่อมแหงสังขารทั้งหลายทั้งปวง. ปาฐะที่เหลือวา
โลกนิยฺยาน โหติ เปนการนําออกไปจากโลก.
จริงอยู อนิจจานุปสสนากําหนดวา กอนแตเกิด สังขารทั้งหลายไมมี
แลวแสวงหาคติของสังขารเหลานั้น พิจารณาเห็นโดยความหมุนเวียนและโดย
ที่สุดวา เบื้องหนาแตความเสื่อม สังขารทั้งหลายยอมไมถึง สังขารทั้งหลาย
ยอมอันตรธานไปในที่นี้แหละ. จริงอยู สังขารทั้งปวงกําหนดที่สุดเบื้องตน
ดวยความเกิด กําหนดทีส่ ุดเบื้องปลายดวยความเสื่อม.
บทวา อนิมิตฺตตาย จ ธาตุยา จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย ดวย
ความที่จิตแลนไปในอนิมิตตธาตุ คือ เปนการนําออกไปจากโลก เพราะจิต
นอมไปในนิพพาน แมในขณะวิปสสนา และเพราะนิพพานธาตุ กลาวคือ
อนิมิตเขาไปสูจิต โดยปรากฏดวยอาการแหงอนิมิต. บทวา มโนสมุตฺเตชนตาย โดยความองอาจแหงใจ คือโดยความสลดใจ เพราะจิตยอมสลดใน
สังขารทั้งหลาย ดวยทุกขานุปสสนา.
บทวา อปฺปณิหิตาย จ ธาตุยา ในอัปปณิหิตธาตุ (ธาตุที่ไมตั้งอยู)
คือนิพพานธาตุ อันไดแกอัปปณิหิตะโดยปรากฏดวยการที่ตั้งอยูไมได เพราะ
จิตนอมไปในนิพพานแมในขณะวิปสสนา. บทวา สพฺพธมฺเม ทานไมกลาว
วา สงฺขาเร กลาววา สพฺพธมฺเม เพราะมีสภาพเปนอนัตตา แมในความ
ที่นิพพานยังไมเขาถึงวิปสสนา. บทวา ปรโต สมนุปสฺสนตาย โดย
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พิจารณาเห็นโดยความเปนอยางอื่น คือโดยพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา
อยางนี้วา ไมใชเรา ไมใชของเรา เพราะอาศัยปจจัย เพราะไมอยูในอํานาจ
และเพราะไมเชื่อฟง. บทวา สุ
ฺ ตาย จ ธาตุยา ในสุญญตธาตุ คือ
ในนิพพานธาตุ กลาวคือสุญญตา โดยความปรากฏโดยอาการเปนของสูญ
เพราะจิตนอมไปในนิพพาน แมในขณะแหงวิปสสนา. คํา ๓ เหลานี้ ทาน
กลาวดวยอํานาจแหงอนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนา และอนัตตานุปสสนา
ดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้นแล ทานจึงกลาวบทมีอาทิวา อนิจฺจโต
มนสิกโรโต เมื่อมนสิการโดยความเปนของไมเที่ยง ในลําดับตอจากนั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา ขยโต คือโดยความสิ้นไป บทวา ภยโต
โดยความเปนของนากลัว คือโดยความมีภัย. บทวา สฺุโต โดยความ
เปนของสูญ คือโดยความปราศจากตน. บทวา อธิโมกฺขพหุล จิตมากดวย
ความนอมไป คือจิตมากดวยศรัทธาของความเชื่อในพระผูมีพระภาคเจาวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสจริงหนอ ดวยเห็นความดับในขณะ โดยประจักษของ
ผูปฏิบัติดวยศรัทธาวา สังขารทั้งหลายยอมแตกไป ดวยอํานาจแหงการดับใน
ขณะ ดวยอนิจจานุปสสนา. อีกอยางหนึ่ง จิตมากดวยความนอมไป เพราะ
เห็นความไมเที่ยงของสังขารทั้งหลาย อันเปนปจจุบันแลวนอมไปวา สังขาร
ทั้งปวงทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมเที่ยงดวยอาการอยางนี้. บทวา
ปสฺสทฺธิพหุล มากดวยความสงบ คือจิตมากดวยความสงบ เพราะไมมีความ
กระวนกระวายแหงจิต เพราะละความตั้งใจอันทําใหจิตกําเริบดวยทุกขานุปสสนา
อีกอยางหนึ่ง จิตมากดวยความสงบ เพราะไมมีความฟุงซาน เพราะเกิดความ
สังเวช และเพราะตั้งความสังเวชไวโดยแยบคาย ดวยทุกขานุปสสนา. บทวา
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เวทพหุล มากดวยความรู คือจิตมากดวยญาณของผูเห็นอนัตตลักษณะอัน
ลึกซึ้ง ซึ่งคนภายนอกไมเห็น ดวยอนัตตานุปสสนา. อีกอยางหนึ่ง จิตมากดวย
ความยินดีของผูยินดีวา เห็นอนัตตลักษณะที่โลกพรอมทั้งเทวโลกยังไมเห็น.
บทวา อธิโมกฺขพหุโล สทฺธินฺทรฺ ิย ปฏิลภติ ผูมากดวยความ
นอมใจไปยอมไดสัทธินทรีย คือ ความนอมใจไปในสวนเบื้องตนเปนไปมาก
ชื่อวาสัทธินทรีย ดวยการบําเพ็ญภาวนา บุคคลนั้นยอมไดสัทธินทรียนั้น.
บทวา ปสฺสทฺธิพหุโล สมาธินฺทฺริย ปฏิลภติ ผูมากดวยปสสัทธิ ยอม
ไดสมาธินทรีย คือ บุคคลผูมากดวยปสสัทธิ ยอมไดสมาธินทรียนั้น เพราะ
ปสสัทธิเปนปจจัย ดวยการบําเพ็ญภาวนา โดยบาลีวา ผูมีกายสงบยอมเสวยสุข
จิตของผูมีสุขยอมตั้งมั่น. บทวา เวทพหุโล ปฺินทฺริย ปฏิลภติ ความรู
ในสวนเบื้องตนเปนไปมาก ชื่อวา ปญญินทรีย ดวยการบําเพ็ญภาวนา บุคคล
นั้นยอมไดปญญินทรียนนั้ .
บทวา อาธิปเตยฺย โหติ อินทรียท ี่เปนใหญ คือ แมเมื่อฉันทะ
เปนตน เปนใหญ อินทรียยอมเปนใหญ เปนประธาน ดวยสามารถยังกิจ
ของตนใหสําเร็จได. บทวา ภาวนาย เปนสัตตมีวิภัตติ หรือเพื่อประโยชน
แกการเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป. บทวา ตทนฺวยานิ โหนฺติ คือไปตามอินทรียนั้น
คลอยไปตามอินทรียนั้น. บทวา สหชาตปจฺจยา โหนฺติ เปนสหชาตปจจัย
(ปจจัยเกิดรวมกัน ) คือ เมื่อเกิดยอมเปนอุปการะ เพราะความที่เกิดรวมกัน
ดุจประทีปเปนอุปการะแกแสงสวาง ฉะนั้น. บทวา อฺมฺปจฺจยา โหนฺติ
เปนอัญญมัญญปจจัย (เปนปจจัยของกันและกัน) คือ เปนอุปการะแกกัน
และกัน โดยความชวยเหลือใหเกิด ดุจไม ๓ อันชวยเหลือกันและกัน. บทวา
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นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ เปนนิสสยปจจัย (ปจจัยที่อาศัยกัน) คือเปนอุปการะ
โดยอาการตั้งใจ และโดยอาการเปนที่อาศัย ดุจพื้นดินเปนเปนอุปการะของ
ความงอกงามแหงตนไม. บทวา สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ เปนสัมปยุตตปจจัย (ปจจัยที่ประกอบกัน ) คือเปนอุปการะโดยความเปนสัมปยุตตปจจัย
กลาวคือมีวัตถุอันเดียวกัน อารมณอันเดียวกัน ดับพรอมกัน ดับพรอมกัน.
บทวา ปฏิเวธกาเล ในกาลแทงตลอด คือในกาลแทงตลอดสัจจะ
ในขณะแหงมรรค. บทวา ปฺินฺทฺรยิ  อาธิปเตยฺย โหติ ปญญินทรีย
เปนใหญ คือปญญินทรียนั่นแลทํานิพพานใหเปนอารมณในขณะแหงมรรค
ยอมเปนใหญดวยสามารถทํากิจคือเห็นสัจจะ และดวยสามารถทํากิจคือละกิเลส.
บทวา ปฏิเวธาย แหงการแทงตลอด คือเพื่อตองการแทงตลอดสัจจะ. บทวา
เอกรสา มีรสอยางเดียวกัน คือดวยวิมุตติรส. บทวา ทสฺสนฏเน เพราะ
อรรถวาเห็น คือเพราะอรรถวาเห็นสัจจะ.
บทวา เอว ปฏิวิชฌ
ฺ นฺโตป ภาเวติ ภาเวนฺโตป ปฏิวิชฺฌติ
ดวยอาการอยางนี้ แมบคุ คลผูแทงตลอดก็ยอมเจริญ แมบุคคลผูเจริญก็ยอม
แทงตลอด ทานกลาวเพื่อแสดงความเปนไปทั้งปวง แหงการเจริญและการ
แทงตลอดคราวเดียวเทานั้นในขณะแหงมรรค. ทานประกอบ อป ศัพทใน
บทวา ปฏิเธกาเลป เพราะปญญินทรียนั่นแลเปนใหญ แมในขณะแหง
วิปสสนา ดวยอนัตตานุปสสนา.
บทมีอาทิวา อนิจฺจโต มนสิกโรโต กตมินฺทฺริย อธิมตฺต
โหติ เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง
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ทานกลาวเพื่อแสดงบุคคลวิเศษดวยสามารถแหงอินทรีย. ในบทเหลานั้น บทวา
อธิมตฺต คือ ยิ่ง. ในบทนั้นพึงทราบความที่สัทธินทรีย สมาธินทรียเเละ
ปญญินทรียม ีประมาณยิ่งดวยความวางเฉยในสังสาร.
ในบทวา สทฺธาวิมุตฺโต นอมใจเชื่อนี้ ทานกลาววา เปนสัทธาวิมุต
ในฐานะ ๗ เหลานั้นเวนโสดาปตติมรรค เพราะแมเมื่อทานกลาวไมแปลกกันใน
บทนี้ ก็กลาวแปลกกันในบทตอไป. ทานกลาววา บุคคลเปนสัทธาวิมุต
เพราะความที่สัทธินทรียม ีประมาณยิ่ง มิใชเปนสัทธาวิมุต เพราะสัทธินทรีย
มีประมาณยิ่งในที่ทั้งปวง. อาจารยทั้งหลายกลาววา ในอินทรียที่เหลือแมเมื่อ
มีสมาธินทรีย ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่งในขณะ
แหงโสดาปตติมรรค บุคคลก็เปนสัทธาวิมุตไดเหมือนกัน.
บทวา กายสกฺขี โหติ บุคคลเปนกายสักขี (มีกายเปนสักขี) คือ
บุคคลชื่อวา เปนกายสักขีในฐานะ ๘ อยาง. บทวา ทิฏปฺปตฺโต โหติ
บุคคลเปนทิฏฐิปตตะ (ถึงแลวซึ่งทิฏฐิ) พึงทราบตามนัยดังกลาวแลวในสัทธาวิมุตนั่นแล.
บทวา สทฺทหนฺโต วิมุตฺโตติ สทฺธาวิมุตฺโต บุคคลชื่อวา
สัทธาวิมุต เพราะเชื่อนอมใจไป ทานอธิบายวา ชื่อวา สัทธาวิมุต เพราะ
เชื่อในขณะโสดาปตติมรรคเพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง นอมใจไปในขณะ
แหงผลแม ๔. บัดนี้ จักกลาวถึงความเปนสัทธาวิมุตในขณะมรรค ๓ ขางบน
แตจักกลาวความที่เปนสัทธานุสารี (แลนไปตามศรัทธา) ในขณะแหงโสดาปตติมรรคในภายหลัง.
บทวา ผุฏตฺตา สจฺฉิกโตติ กายสกฺขี บุคคลชื่อวาเปนกายสักขี
เพราะทําใหแจง เพราะเปนผูถูกตองธรรม เมื่อความเปนสุกขวิปสสกมีอยู
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เมื่อความที่ผลแหงอุปจารฌานไดรูปฌานและอรูปฌานมีอยู บุคคลชื่อวา เปน
กายสักขี เพราะทําใหแจงนิพพาน เพราะเปนผูถูกตองผลของรูปฌานและ
อรูปฌาน. ทานอธิบายวา เปนสักขีในการสัมผัสฌานและในนิพพานมีประการ
ดังกลาวแลวโดยนามกาย.
บทวา ทิฏตฺตา ปตฺโตติ ทิฏิปฺปตฺโต บุคคลชื่อวา เปน
ทิฏฐิปตตะเพราะบรรลุแลว เพราะเปนผูเห็นธรรม คือบุคคลชื่อวาเปนทิฏฐิปตตะเพราะบรรลุนิพพานดวยอํานาจแหงโสดาปตติผลเปนตน ในภายหลัง
เพราะเห็นนิพพานกอนดวยปญญินทรียสัมปยุตในขณะแหงโสดาปตติมรรค.
ทานอธิบายวา บรรลุนิพพานดวยทิฏฐิ คือปญญินทรีย. แตจักกลาวความที่
เปนธัมมานุสารี (แลนไปตามธรรม) ในขณะโสดาปตติมรรคในภายหลัง.
บทวา สทฺทหนฺโต วิมุจฺจตีติ สทฺธาวิมุตฺโต บุคคลชื่อวา
เปนสัทธาวิมุต เพราะเธออยูยอมนอมใจไป คือ บุคคลชื่อวาเปนสัทธาวิมุต
เพราะเชื่ออยูนอมใจไปในขณะแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรคและอรหัตมรรค เพราะความที่สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง แมนอมใจไปในลัทธินทรียนั้น
ทานก็กลาววา วิมุต ดวยอํานาจแหงการกลาวที่เปนจริงดวยความหวัง. บทวา
ฌานผสฺส ถูกตองฌาน คือ ถูกตองฌาน ๓ อยาง. ทานกลาวบทมีอาทิวา
ฌานผสฺส และบทมีอาทิวา ทุกฺขา สงฺขารา กอนแลวจึงกลาวทั้งสองบท
ใหตางกัน. บทวา าณ โหติ เปนอาทิมีความดังไดกลาวแลวในหนหลัง.
อนึ่ง ในบทนี้อาจารยทั้งหลายอธิบายวา บุคคลผูไดฌานครั้นออกแลวดวย
ทุกขานุปสสนาอันอนุกูลแกสมาธินทรีย ยอมบรรลุมรรคผล. บทวา สิยา
แปลวา พึงมี พึงเปน. บทนี้ เปนชื่อของวิธีเทานั้น. บทวา ตโย ปุคฺคลา
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บุคคล ๓ จําพวก คือบุคคล ๓ จําพวก ทานกลาวแลวดวยวิปสสนานิยมและ
ดวยอินทรียนิยม. บทวา วตฺถุวเสน ดวยสามารถแหงวัตถุคือดวยสามารถ
แหงอินทรียวัตถุหนึ่ง ๆ ในอนุปสสนา ๓. บทวา ปริยาเยน คือโดยปริยาย
นั้นนั่นเอง. ดวยวาระนี้ทานแสดงถึงอะไร. ทานแสดงวา ทานกลาวถึงความ
เปนใหญแหงอินทรียหนึ่ง ๆ ดวยอนุปสสนาหนึ่ง ๆ โดยเยภุยนัย และบาง
คราวความเปนใหญแหงอินทรียหนึ่ง ๆ ในอนุปสสนาแม ๓. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อมี สัทธาวิมุตเปนตน ยอมมีในขณะแหงมรรคและผล เพงถึงความเปนใหญ
แหงอินทรียเหลานั้น ๆ ในวิปสสนาอันเปนสวนเบื้องตนเหลานั้น เพราะมีอนุปสสนาแม ๓ ในขณะแหงวิปสสนาอันเปนสวนเบื้องตน เพราะเมื่อกลาวอยู
อยางนี้ ความเปนใหญแหงอินทรียและบุคคลนิยม ทานทําไวในเบื้องบนแหง
วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินีในหนหลัง และเปนอันทานทําดีแลว ไมหวัน่ ไหว
เลย. ในอนันตวาระ บทวา สิยาติ อฺโเยว พึงเปนอยางอื่น คือ
พึงเปนอยางนี้. ในบทนีท้ านกลาวถึง ความนิยมในบทกอน.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเพื่อแสดงจําแนกบุคคลวิเศษดวยสามารถแหง
มรรคและผล จึงกลาวคํามีอาทิวา อนิจฺจโต มนสิกโรโจ ฯลฯ โสตาปตฺติมคฺค ปฏิลภติ เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรีย
มีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค.
ในบทเหลานั้น บุคคลชื่อวาเปนสัทธานุสารี เพราะระลึกถึง คือไป
ตามศรัทธา หรือระลึกถึงไปตามนิพพานดวยศรัทธา. บทวา สจฺฉิกตา
ทําใหแจง คือทําใหประจักษ. บทวา อรหตฺต คืออรหัตผล. ชื่อวา
ธรรมานุสารี เพราะระลึกถึงธรรมกลาวคือปญญา หรือระลึกถึงนิพพานดวย
ธรรมนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 392

พระสารีบุตรเถระประสงคจะพรรณนาถึงบุคคลวิเศษดวยความวิเศษ
แหงอินทรีย ๓ โดยปริยายอื่นอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา เย หิ เกจิ บุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ภาวิตา วา เจริญแลว คือเจริญแลวในอดีต.
บทวา ภาเวนฺติ วา ยอมเจริญ คือเจริญในปจจุบัน. บทวา ภวิสฺสติ วา
จักเจริญ คือ จักเจริญในอนาคต. บทวา อธิคตา วา บรรลุแลวเปนตน
ทานกลาวเพื่อขยายอรรถแหงบทกอน ๆ อันมีที่สุดเปนอยางหนึ่ง ๆ. บทวา
ผสฺสิตา วา ถูกตองแลว คือ ถูกตองแลวดวยญาณผุสนา. บทวา วสิปฺปตฺตา
ถึงความชํานาญ คือถึงความเปนอิสระ. บทวา ปารมิปฺปตฺตา ถึงความ
สําเร็จ คือถึงที่สุด. บทวา เวสารชฺชปฺปตฺตา ถึงความแกลวกลา คือ ถึง
ความมั่นใจ. สัทธาวิมุตเปนตนในที่ทั้งปวงถึงแลว ในขณะที่ทานกลาวไวแลว
ในหนหลัง. สติปฏฐานเปนตนถึงแลวในขณะแหงมรรคนั่นแล.
บทวา อฏ วิโมกฺเข วิโมกข ๘ คือ บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง
บรรลุแลวดวยการบรรลุปฏิสัมภิทามรรคมีอาทิวา รูป รูปานิ ปสฺสติ ดังนี้.
บทวา ติสฺโส สิกขฺ า สิกขา ๓ คืออธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา
บรรลุมรรคแลวยังศึกษาอยู. บทวา ทุกขฺ  ปริชานนฺติ กําหนดรูทุกขเปนตน
กําหนดรูในขณะแหงมรรคนั่นเอง. บทวา ปริฺาปฏิเวธ ปฏิวิชฺฌติ
แทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา ชื่อวา ปริญญาปฏิเวธะ
เพราะแทงตลอดดวยการแทงตลอดดวยปริญญา หรือพึงแทงตลอดดวยปริญญา.
แมในบทที่เหลือก็อยางนั้น ทานกลาวคํามีอาทิวา อภิญญาปฏิเวธะ แทง
ตลอดดวยอภิญญา เพราะใหแปลกจากธรรมทั้งปวงเปนตน. สวนเเทงตลอด
ดวยสัจฉิกิริยาพึงทราบดวยสามารถความสําเร็จญาณในการพิจารณานิพพานใน
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ขณะแหงมรรคนั่นเอง. ในที่นี้เปนอันทานชี้แจงถึงอริยบุคคล ๕ ไวอยางนี้
ไมชี้แจงถึงอริยบุคคล ๒ เหลานี้คือ อุภโตภาควิมุต และปญญาวิมุต. แตในที่
อื่นทานกลาวไววา บุคคลใดมนสิการโดยความเปนทุกข มากดวยปสสัทธิยอม
ไดสมาธินทรีย บุคคลนั้นชื่อวา กายสักขีในที่ทั้งปวง สวนบุคคลบรรลุ
อรูปฌานแลวบรรลุผลเลิศ ชื่อวา อุภโตภาควิมุต. อนึ่ง บุคคลใดมนสิการ
โดยความเปนอนัตตามากดวยความรูยอมไดปญญินทรีย บุคคลนั้น ชื่อวา
ธรรมานุสารีในขณะแหงโสดาปตติมรรค ชื่อวา ทิฏฐิปตตะ ในฐานะ ๖
ชื่อวาปญญาวิมุตในผลอันเลิศ. ในที่นี้ทานสงเคราะหบุคคลเหลานั้นดวย
กายสักขีและทิฏฐิปตตะ แตโดยอรรถชื่อวา อุภโตภาควิมุต เพราะพนโดย
สวนสองคือ ดวยอรูปฌานและดวยอริยมรรค ชือ่ วา ปญญาวิมุต เพราะ
รูอยูจึงพน ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันทานชี้แจงถึงความวิเศษของอินทรียและ
บุคคล.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงถึงวิโมกขวิเศษ อันเปน
หัวหนาของวิโมกขและบุคคลวิเศษ จึงกลาวคํามีอาทิวา อนิจฺจโต มนสิกโรโต
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง. ในบทเหลานั้น บทวา เทฺว วิโมกฺขา
วิโมกข ๒ คือ อัปปณิหิตวิโมกขและสุญญตวิโมกข. มรรคไดชอื่ วา อนิมิตตวิโมกขดวยสามารถถึงอนิจจานุปสสนา ยอมไดแมชื่อวา อัปปณิหิตวิโมกข
โดยความมีคุณเพราะไมมีราคะ โทสะ โมหะ เปนที่ตั้ง และโดยอารมณ เพราะ
ทํานิพพานอันไดชื่อวา อัปปณิหิต เพราะไมมีปณิธิเหลานั้นใหเปนอารมณ.
อนึ่ง ยอมไดแมชื่อวา สุญญตวิโมกขโดยความมีคุณ เพราะวางเปลาจากราคะ
โทสะและโมหะ และโดยอารมณเพราะทํานิพพานอันไดชื่อวา สุญญตะ เพราะ
วางเปลาจากราคะเปนตนนั่นแล ใหเปนอารมณ เพราะฉะนั้น วิโมกข ๒
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เหลานั้น จึงชื่อวาไปตามอนิมิตตวิโมกข. อนึ่ง พึงทราบวา ปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน แมไมอื่นไปจากมรรคอันเปนอนิมิตตะ ยอมเปนดวยสามารถ
แหงองคมรรคหนึ่ง ๆ ขององคมรรค ๘.
บทวา เทฺว วิโมกฺขา อีกครั้ง คือ สุญญตวิโมกขและอนิมิตตวิโมกข. จริงอยู มรรคไดชื่อวา อัปปณิหิตวิโมกข ดวยสามารถแหงการถึง
ทุกขานุปสสนา ยอมไดแมชื่อวา อนิมิตตวิโมกข โดยความมีคุณ เพราะไมมี
รูปนิมิต ราคนิมิตและนิจจนิมิตเปนตน และโดยอารมณ เพราะทํานิพพาน
กลาวคืออนิมิตตะ เพราะไมมีนิมิตเหลานั้นเลยใหเปนอารมณ. พึงประกอบ
บทที่เหลือโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา เทฺว วิโมกฺขา อีกครั้ง คือ อนิมิตตวิโมกขและอัปปณิหิตวิโมกข. การประกอบมีนัยดังกลาวแลวในบทนี้นนั่ แล.
บทวา ปฏิเวธกาเล ในกาลแทงตลอด ทานกลาวแลวตามลําดับของ
อินทรียทั้งหลายดังที่ไดกลาวไวแลว. อนึ่ง ชื่อวา วิโมกขยอมไมมีในขณะแหง
วิปสสนาเพราะปลอยขณะแหงมรรคเสีย แตทานแสดงมรรควิโมกขที่กลาวไว
แลวครั้งแรกใหแปลกไปจากคําวา ปฏิเวธกาเล. ทานยอวาระละ ๒ มีอาทิวา
บุคคลใดเปนสัทธาวิมุต และวาระวา เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพ
ไมเที่ยงยอมไดโสดาปตติมรรค แตพึงทราบเพราะประกอบดวยอํานาจแหง
วิโมกขโดยพิสดาร. พึงทราบวาระมีอาทิวา เย หิ เกจิ เนกฺขมฺม ตามนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล. ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันทานชี้แจงถึงความวิเศษของ
วิโมกขและบุคคล.
พระสารีบุตรเถระประสงคจะชี้แจงประธานของวิโมกข และวิโมกข
โดยสวนไมนอยอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต เมื่อ
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บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง. ในบทเหลานั้น บทวา ยถาภูต
ตามความเปนจริง คือ ตามสภาวะ. บทวา ปชานาติ ยอมรู คือรูดวยญาณ.
บทวา ปสฺสติ ยอมเห็นคือ เห็นดวยญาณนั่นเอง ดุจเห็นดวยจักษุ. บทวา
ตทนฺวเยน คือโดยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น อธิบายวา โดยไปตาม
สัมมาทัศนะนั้นที่เห็นแลวดวยญาณโดยประจักษ. บทวา กงฺขา ปหียติ ยอม
ละความสงสัยไดคือ ความสงสัยวาเที่ยงหรือไมเที่ยง ยอมละไดดวยอนิจจานุปสสนา ความสงสัยนอกนี้ยอมละไดดวยอนุปสสนานอกนี้. บทวา นิมติ ฺต
นิมิต คือ ยอมรูสังขารนิมิตอันเปนอารมณ ตามความเปนจริง เพราะละ
นิจจสัญญาไดดวยการแยกสันตติและฆนะออกไป. บทวา เตน วุจฺจติ
สมฺมาทสฺสน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาสัมมาทัศนะ เพราะรูตามความ
เปนจริงนั้น ทานจึงกลาวญาณนั้นวา สัมมาทัศนะ. บทวา ปวตฺต ความ
เปนไป คือ รูความเปนไปอันเปนวิบาก แมรวู าสุขตามความเปนจริง
เพราะละตัณหากลาวคือ ปณิธิไดดวยการถอนสุขสัญญาในอาการอันถึงทุกขแลว
ละดวยสุขสัญญา. บทวา นิมิตฺตฺจ ปวตฺตฺจ ยอมรูยอมเห็นนิมิตและ
ความเปนไป คือยอมรูสงั ขารนิมิต และความเปนไปอันเปนวิบากตามความ
เปนจริง เพราะละอัตตสัญญา แมโดยประการทั้งสองดวยการถอนฆนะอันรวม
กันอยูดวยมีมนสิการถึงธาตุตาง ๆ. บัดนี้ ทานกลาวถึง ๓ บทเทานั้นมีอาทิวา
ยฺจ ยถาภูต าณ ยถาภูตญาณ มิไดกลาวถึงบทอื่น.
บทวา ภยโต อุปฏาติ ยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว คือ
นิมิตนั้นยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัวตามลําดับ เพราะเห็นความไมมี
สุขเปนนิจและตัวตน. ดวยบทมีอาทิวา ยา จ ภยตูปฏาเน ปฺา
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ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว ทานกลาวถึงญาณ ๓ ตั้งอยูใน
ญาณเดียวอันแตกตางกัน โดยประเภทของหนาที่ สัมพันธกบั ภยตูปฏฐานญาณใน
วิปสสนาญาณ ๙ กลาวคือ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณ
เปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ) ที่ทานกลาวไวแลวคือ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ
(ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ) ๑ ภังคานุปสสนาญาณ (ปรีชาคํานึง
เห็นความดับ) ๑ ภยตุปฏฐานญาณ (ปรีชาคํานึงเห็นสังขารเปนของนากลัว) ๑
อาทีนวานุปสสนาญาณ (ปรีชาคํานึงเห็นโทษ) ๑ นิพพิทานุปสสนาญาณ
ปรีชาคํานึงถึงความเบื่อหนาย) ๑ มุญจิตุกัมยตาญาณ (ปรีชาคํานึงดวยใครจะ
พนไปเสีย) ๑ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ (ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง) ๑
สังขารุเบกขาญาณ (ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยเสีย) ๑ อนุโลมญาณ (ปรีชา
เปนไปโดยสมควรแกกําหนดรูอริยสัจ) ไมกลาวถึงญาณที่เหลือ.
พระสารีบุตรเถระ เพื่อแสดงความที่สุญญตานุปสสนาญาณรวมกันนั้น
ตั้งอยูในที่เดียวกัน โดยสัมพันธแหงอนัตตานุปสสนาอันเปนลําดับ ตั้งอยูใน
ที่สุดแหงในอนุปสสนา ๓ อีก จึงกลาวบทมีอาทิวา ยา จ อนตฺตานุปสฺสนา
ยา จ สฺุตานุปสฺสนา ธรรมเหลานี้คือ อนัตตานุปสสนาและสุญญตานุปสสนา. เพราะญาณ ๒ เหลานี้ โดยอรรถเปนอยางเดียวกัน แตตางกัน
โดยประเภทของหนาที่. อนิจจานุปสสนา และอนิมิตตานุปสสนาโดยอรรถ
เปนญาณอันเดียวกัน ทุกขานุปสสนาและอัปปณิหิตานุปสสนา โดยอรรถเปน
ญาณอยางเดียวกัน ตางกันโดยประเภทของหนาที่เทานั้น เหมือนญานเหลานี้.
เมื่อทานกลาวความที่อนัตตานุปสสนา และสุญญตานุปสสนาตั้งอยูเปนอันเดียว
กัน เปนอันทานกลาวถึงความที่ญาณแมทั้งสองเหลานั้น ตั้งอยูเปนอันเดียวกัน
เพราะมีลักษณะอยางเดียวกัน.
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บทวา นิมิตฺต ปฏิสงฺขา าณ อุปฺปชชฺติ ญาณคือการ
พิจารณานิมิตยอมเกิด คือ ญาณยอมเกิดเพราะรูดวยอํานาจแหงอนิจจลักษณะ
วา สังขารนิมิตไมยั่งยืนเปนไปชั่วกาล ถึงแมญาณเกิดขึ้นภายหลังเพราะรูกอน
ก็จริง ถึงดังนั้นโดยโวหาร ทานกลาวอยางนี้ดุจบทมีอาทิวา มโนวิญญาณ
ยอมเกิดเพราะอาศัยใจและธรรม. อนึง่ แมผูรูคัมภีรศัพทศาสตรยอมปรารถนา
บทนี้แมในกาลเสมอกันดุจในบทมีอาทิวา ความมืดยอมปราศจากไปเพราะ
ดวงอาทิตยโผล. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวาทานกลาวอยางนี้ เพราะทําบทตน
และบททาย เปนอันเดียวกันโดยนัยแหงความเปนอันเดียวกัน. โดยนัยนี้
พึงทราบอรรถในสองบทนอกนี้. ความที่ญาณ ๓ มีมุญจิตุกัมยตาญาณเปนตน
ตั้งอยูอยางเดียวกันมีนัยดังไดกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา นิมิตฺตา จิตตฺ  วุฏาติ จิตยอมออกไปจากนิมิตคือ จิต
ชื่อวายอมออกไปจากสังขารนิมิต เพราะไมคิดอยูในสังขารนิมิต ดวยเห็นโทษ
ในสังขารนิมิต. บทวา อนิมิตฺเต จิตฺต ปกฺขนฺทติ จิตยอมแลนไปใน
นิพพานอันหานิมิตมิได คือจิตยอมเขาไปในนิพพานอันหานิมิตมิได โดยเปน
ปฏิปกษตอสังขารนิมิต เพราะจิตนอมไปในนิพพานนั้น. แมในอนุปสสนา
ทั้งสองที่เหลือก็พึงทราบความโดยนัยนี้. บทวา นิโรธนิพฺพานธาตุยา ใน
นิพพานธาตุอันเปนที่ดับ คือในบทนี้เปนอันทานกลาวถึงแมสองอนุปสสนาแรก.
ปาฐะวา นิโรเธ บาง. บทวา พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน ปฺา ปญญา
ในความออกไปและความหลีกไปภายนอก คือ ทานกลาวถึงโคตรภูญาณโดยการ
สัมพันธดวยการออก. บทวา โคตฺรภูธมฺมา คือโคตรภูญาณนั่นเอง. เพราะ
ความที่โคตรภูญาณตั้งอยูอยางเดียวกัน ดวยประการนอกนี้ ยอมไมควร. พึง
ทราบวาทานทําเปนพหุวจนะ ดุจในบทมีอาทิวาธรรมทั้งหลายที่เปนอสังขตะ
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ธรรมทั้งหลายที่ไมเปนปจจัย หรือดวยสามารถแหงมรรค ๔ เพราะวิโมกข
ก็คือมรรค และมรรคออกไปจากสวนทั้งสอง ฉะนั้น ดวยความสัมพันธนั้น
ทานจึงกลาวบทมีอาทิวา ยา จ ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ปฺา ปญญา
ในความออกไปและหลีกออกไปจากสวนทั้งสอง.
พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงปริยายในขณะเดียวกัน แหงขณะ
ตางกันของวิโมกขทั้งหลายอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา กตีหาการาหิ ดวยอาการ
เทาไร.
ในบทเหลานั้น บทวา อาธิปเตยฺยฏเน คือดวยความเปนใหญ.
บทวา อธิฏ านฏเน คือดวยความตั้งมั่น. บทวา อภินหี ารฏเน คือ
ดวยความนอมจิตไปโดยวิปสสนาวิถี. บทวา นิยฺยานฏเน ดวยความนํา
ออกไป คือดวยการเขาถึงนิพพาน. บทวา อนิจฺจโต มนสิกโรโต มนสิการ
โดยความเปนสภาพไมเที่ยง คือในขณะแหงวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี
นั่นเอง. บทวา อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อนิมิตตวิโมกข คือในขณะแหงมรรค
นั่นเอง. ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้. บทวา จิตฺต อธิฏาติ ยอมตั้งจิตมั่นไว
คือทําจิตใหยิ่งตั้งมั่นไว. อธิบายวา ยังจิตใหตั้งมั่น. บทวา จิตฺต อภินีหรติ
ยอมนอมจิตไป คือนอมจิตไปโดยวิปสสนาวิถี.
บทวา นิโรธ นิพฺพาน นิยฺยาติ ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอัน
เปนที่ดับ คือ ทานแสดงความที่ขณะตางกัน ๔ สวนโดยความตางกันดวย
อาการอยางนี้วา บุคคลยอมเขาถึงนิพพานกลาวคือความดับ.
บทวา สโมธานฏเน ดวยความประชุมลง เพราะมีขณะเดียวกัน
คือ ดวยความประชุมรวมกัน. บทวา อธิคมนฏเน ดวยความบรรลุ คือ
ดวยความรู. บทวา ปฏิลาภฏเน ดวยความได คือดวยการถึง. บทวา
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ปฏิเวธฏเน ดวยความแทงตลอด คือดวยความแทงตลอดดวยญาณ. บทวา
สจฺฉิกรณฏเน ดวยความทําใหแจง คือดวยทําใหประจักษ. บทวา
ผสฺสนฏเน ดวยความถูกตอง คือดวยความถูกตองดวยสัมผัสญาณ. บทวา
อภิสมยฺเน ดวยความตรัสรู คือดวยความมาถึงพรอมเฉพาะหนา. ใน
บทวา สโมธานฏเน นี้ เปนบทมูลเหตุ. บทที่เหลือเปนไวพจนของความ
สําเร็จ เพราะฉะนั้นแล ทานจึงทําการแกบททั้งหมดเปนอันเดียวกัน. บทวา
นิมิตฺตา มุจจฺ ติ ยอมพนจากนิมิต คือพนจากนิมิตวาเปนสภาพเที่ยง ดวย
บทนี้ทานกลาวถึงอรรถของวิโมกข. บทวา ยโต มุจฺจติ พนจากอารมณใด
คือพนจากนิมิตใด. บทวา ตตฺถ น ปณิทหติ ยอมไมตั้งอยูในอารมณนั้น
คือไมทําความปรารถนาในนิมิตนั้น. บทวา ยตฺถ น ปฏิทหติ ยอมไม
ตั้งอยูในอารมณใด คือ ยอมไมตั้งอยูในนิมิตใด. บทวา เตน สฺุโ เปน
ผูวางเปลาจากอารมณนั้น คือวางเปลาจากนิมิตนั้น. บทวา เยน สฺุโ
เปนผูวางเปลาจากอารมณใด คือเปนผูวางเปลาจากนิมิตใด ดวยบทนี้วา เตน
นิมิตฺเตน อนิมิตฺโต ไมมีนิมิตเพราะนิมิตนั้น ทานกลาวถึงความไมมีนิมิต.
บทวา ปณิธิยา มุจฺจติ ยอมพนจากความปรารถนาอันเปนที่ตั้ง. ปาฐะวา
ปณิธิ มุจฺจติ มีอรรถเปนปญจมีวิภัตติ คือพนจากปณิธิ ดวยบทนี้ทาน
กลาวถึงวิโมกข. บทวา ยตฺถ น ปณิทหติ บุคคลยอมไมตั้งอยูในอารมณใด
คือไมตั้งอยูในทุกขใด. บทวา เตน สฺุโ เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น
คือวางเปลาจากทุกขนั้น. บทวา เยน สฺุโ เปนผูวางเปลาจากอารมณใด
คือวางเปลาจากทุกขนิมิตใด. บทวา เยน นิมิตฺเตน เพราะนิมิตใด คือ
เพราะทุกขนิมิตใด. ดวยบทนี้วา ตตฺถ น ปณิทหติ บุคคลไมตั้งอยู
ในนิมิตนั้น ทานกลาวถึงความไมตั้งไว. ดวยบทนี้วา อภินิเวสา มุจฺจติ
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พนจากความยึดมั่น ทานกลาวถึงวิโมกข. บทวา เยน สฺุโ เปนผู
วางเปลาจากอารมณใด คือเปนผูวางเปลานิมิตคือความยึดมั่นใด. บทวา เยน
นิมิตฺเตน เพราะนิมิตใด คือ เพราะนิมิตคือความยึดมั่นใด. บทวา ยตฺถ น
ปณิทหติ เตน สฺุโ บุคคลไมตั้งอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจาก
อารมณนั้น คือ ไมตั้งอยูในนิมิตคือความยึดมั่นใด เปนผูวางเปลาจากนิมิต
คือความยึดมั่นนั้น ดวยบทนี้ทานกลาวถึงเนื้อความสุญญตะ
พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงวิโมกข ๘ เปนตนอีก จึงกลาวคํา
มีอาทิวา อตฺถิ วิโมกฺโข วิโมกขมอี ยูดังนี้. ในบทเหลานั้น บทมีอาทิวา
นิจฺจโต อภินิเวสา พนจากความยึดมั่น โดยความเปนของไมเที่ยง พึงทราบ
โดยนัยที่ทานกลาวแลวในสัญญาวิโมกข. บทวา สพฺพาภินิเวเสหิ จากความ
ยึดมั่นทั้งปวง คือจากความยึดมั่นมีประการดังกลาวแลว ดวยประการฉะนี้
ชื่อวาสุญญตวิโมกข ดวยสามารถแหงการพนจากความยึดมั่น. ชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ดวยสามารถแหงความพนจากนิมิตมีความเปนสภาพเที่ยงเปนตน. ชื่อวา
อัปปณิหิตวิโมกข ดวยสามารถแหงความพนจากความปรารถนาอันเปนที่ตั้ง
มีความเปนสภาพเที่ยงเปนตน.
อนึ่ง ในบทนี้วา ปณิธิ มุจฺจติ พึงทราบวาเปนปญจมีวิภัตติในที่
ทั้งปวง แปลวา พนจากปณิธิ หรือปาฐะวา ปณิธิยา มุจฺจติ แปลอยาง
เดียวกันวา พนจากปณิธิ. มีตัวอยางในบทนี้วา สพฺพปณิธีหิ มุจฺจติ พน
จากปณิธิทั้งปวง. ทานกลาวอนุปสสนา ๓ อยางนี้วา วิโมกขโดยปริยาย เพราะ
ความที่วิโมกขเปนองคของวิปสสนานั้น และเพราะเปนปจจัยแหงสมุจเฉทวิโมกข.
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บทวา ตตฺถ ชาตา เกิดในมรรควิโมกขนั้น ทานอธิบายวา เมื่อ
วิปสสนาวิโมกขแมอยูในลําดับ กุศลธรรมทั้งหลายเกิดในมรรควิโมกขนั้น
เพราะกถานี้เปนอธิการแหงมรรควิโมกข. บทวา อนวชฺชกุสลา กุศลธรรม
อันไมมีโทษ คือกุศลปราศจากโทษมีราคะเปนตน หรือทําการตัดเด็ดขาด.
บทวา โพธิปกฺขิยา ธมฺมา โพธิปกขิยธรรม (ธรรมอันเปนฝกฝายแหงความ
ตรัสรู) คือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ที่ทานกลาวไว คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘. บทวา
อิท มุข นี้ ธรรมเปนประธาน ทานอธิบายวา ธรรมชาติมีประการดังกลาว
แลวนี้ ชื่อวา ธรรมเปนประธาน เพราะเปนประธานแหงการเขาไปสูนิพพาน
โดยอารมณ. บทวา เตส ธมฺมาน แหงธรรมเหลานั้น คือแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น.
บทวา อิท วิโมกฺขมุข นี้เปนธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกข
คือ นิพพานเปนนิสสรณวิโมกข ในบรรดาวิกขัมภนวิโมกข ตทังควิโมกข
สุมุจเฉทวิโมกข ปฏิปสสัทธิวิโมกข และนิสสรณวิโมกข นิพพานชื่อวา
วิโมกฺขมุข เพราะเปนประธานดวยอรรถวาสูงสุด ดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรม หรืออสังขตธรรมมีประมาณเทาใด
วิราคะทานกลาววา เลิศกวาธรรมเหลานั้น. ทานกลาวอรรถนีด้ วยอํานาจแหง
กัมมธารยสมาสวา วิโมกขนั้นดวยเปนประธานดวย ชื่อวา วิโมกฺขมุข. ใน
บทวา วิโมกฺขฺจ นี้เปนลิงควิปลาส. บทวา ตีณิ อกุสลมูลานิ อกุศลมูล ๓
คือ ราคะ โทสะ โมหะ. บทวา ตีณิ ทุจฺจริตานิ ทุจริต ๓ คือ กายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต. บทวา สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา อกุศลธรรมแม
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ทั้งหมด คืออกุศลธรรม สัมปยุตดวยอกุศลมูล สัมปยุตและไมสัมปยุตดวย
ทุจริต เวนโทมนัสที่ควรเสพเปนตน. บทวา กุสลมูลสุจริตานิ สุจริตอัน
เปนกุศลมูล พึงทราบโดยเปนปฏิปกษกับทุจริตอันเปนอกุศลมูลดังกลาวแลว.
บทวา สพฺเพป กุสลา ธมฺมา กุสลธรรมแมทั้งหมด คือกุศลธรรม
แมทั้งหมดเปนอุปนิสัยแหงวิโมกข สัมปยุตและไมสัมปยุตดวยกุศลมูลตามนัย
ดังกลาวแลว. วิวัฏฏกถา (กถาวาดวยการหลีกออกไป) ทานกลาวไวแลวใน
หนหลัง. แตในที่นี้ทานกลาวถึงวิวัฏฏะที่เหลือโดยสัมพันธกับวิโมกขวิวัฏบทวา อาเสวนา การเสพ คือเสพแตตน. บทวา ภาวนา การเจริญ คือ
การเจริญแหงวิโมกขนั้นนั่นเอง. บทวา พหุลีกมฺม การทําใหมาก คือทํา
บอย ๆ ดวยการถึงความชํานาญแหงวิโมกขนั้น. อนึ่ง พึงทราบการเสพ
เปนตน ดวยสามารถยังกิจใหสําเร็จในขณะเดียวแหงมรรคนั่นเอง. บทมีอาทิ
วา ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา การไดหรือวิบากมีอรรถดังไดกลาวไวแลว
ในหนหลังนั้นแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาวิโมกขกถา
แหงสัทธัมมปกาสินี อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค
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มหาวรรค คติกถา
วาดวยคติสมบัติ
[๕๑๗] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะ
ปจจัยแหงเหตุเทาไร กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล
เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร เทวดาชั้นรูปาวจร
ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร เทวดาชั้นอรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัย
แหงเหตุเทาไร.
ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหง
เหตุ ๘ ประการ กษัตริยม หาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดา
ชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ เทวดาชั้นรูปาวจร
เทวดาชั้นอรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ.
[๕๑๘] ในธรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะ
ปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน.
ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ
กุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล
เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ
เปนอัพยากฤต เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา แมเพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวญ
ิ ญาณ แมวิญญาณเปน
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ปจจัย ก็มีนามรูป ในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย ในขณะ
ปฏิสนธิ เครื่องปรุงชีวิต ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปน
วิปปยุตตปจจัยในขณะปฏิสนธิ นามและรูปเปนสหชาตปจจัย... เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย... เปน
วิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ เปนสหชาตปจจัย... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕ เปนสหชาตปจจัย... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย... เปนสัมปยุตตปจจัย
ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย... เปนสัมปยุตตปจจัย
ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย... เปนสัมปยุตตปจจัย
ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๒๘ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย... เปนวิปปยุตตปจจัย
ในกรรมอันเปนสัมปยุตตญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘
ประการนี้.
[๕๑๙] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหง
เหตุ ๘ ประการเปนไฉน.
ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ
กุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล
เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสงั ขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ
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เปนอัพยากฤต เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจงกลาววา แมเพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวิญญาณ แมเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย ก็มีนามรูปในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธเปนสหชาตปจจัย เปน
อัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย ใน
ขณะปฏิสนธิ เครื่องปรุงชีวิต ๓ ประการ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและรูป
เปนสหชาตปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย...เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕
เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ
เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณ
เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้
เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๒๘ ประการนี้
เปนสหชาตปจจัย...เปนวิปปยุตตปจจัย กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้.
[๕๒๐] เทวดาชั้นรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ
เปนไฉน.
ในขณะแลนไปในกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล ฯลฯ เทวดา
ชั้นรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้.
เทวดาชั้นอรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน.
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ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ
กุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล
เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ
เปนอัพยากฤต เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา แมเพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวญ
ิ ญาณ แมเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย ก็มีนามรูป ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย
เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
อินทรีย ๕ เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓
ประการเปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและ
วิญญาณเปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔
ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย เทวดาชั้นอรูปาวจร
ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้.
[๕๒๑] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด
เพราะปจจัยแหงเหตุเทาไรกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล
เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร.
ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมเกิดเพราะปจจัยเเหง
เหตุ ๖ ประการ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดา
ชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการ.
[๕๒๒] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด
เพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการเปนไฉน.
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ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ
กุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล
เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๒ ประการ
เปนอัพยากฤต เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา แมเพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวิญญาณ แมเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย ก็มีนามรูป ในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธเปนสหชาตปจจัยเปน
อัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย
ในขณะปฏิสนธิ เครื่องปรุงชีวิต ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย...เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและรูปเปนสหชาตปจจัย...เปนวิปปยุตตปจจัย
ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนีเ้ ปนสหชาตปจจัย...เปนวิปปยุตตปจจัย
ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะ
ปฏิสนธิ อินทรีย ๔ เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
เหตุ ๒ ประการเปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
ธรรม ๑๒ ประการนี้เปนสหชาตปจจัย...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
ธรรม ๒๖ ประการเปนสหชาตปจจัย...เปนวิปปยุตตปจจัย ในกรรมอันประกอบ
ดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการนี้ กษัตริย
มหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติ
เพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการนี้.
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ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ฯลฯ ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ กษัตริย
มหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบตั ิ
เพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการนี้.
จบคติกถา
อรรถกถาคติกถา
บัดนี้ การพรรณนาความตามลําดับที่ยังไมเคยพรรณนาแหงคติกถาอัน
พระสารีบุตรเถระแสดงถึงเหตุสมบัติอันเปนเหตุแหงการเกิดวิโมกขนั้นกลาวไว
แลว. แมฌานก็จะไมเกิดขึ้น แมแกผูเปนทุเหตุกปฏิสนธิ เพราะพระบาลีวา
นตฺถิ ฌาน อปฺสฺส ฌานยอมไมมีแกผูไมมีปญญา ก็วิโมกขจะเกิดได
อยางไร.
ในบทเหลานั้น บทวา คติสมฺปตฺตยิ า คติสมบัติ คือ คติสมบัติ
อันไดแกมนุษยและเทพในบรรดาคติ ๕ คือ นรก กําเนิดเดียรัจฉาน เปรตวิสัย
มนุษย และเทพ. ดวยบทนี้แลทานปฏิเสธคติวิบัติ ๓ ขางตน. สมบัติแหงคติ
ชื่อวา คติสมบัติ. ทานอธิบายวา สุคติ. อนึ่ง ขันธทั้งหลายพรอมกับโอกาส
ชื่อวา คติ. และในคติ ๕ ทานถือเอาแมอสุรกาย ดวยศัพทวา เปตติวิสัย.
บทวา เทวา ไดแก กามาวจรเทพ ๖ และพรหมทั้งหลาย. แมอสูรทานก็
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สงเคราะหศัพทวา เทว. บทวา าณสมฺปยุตฺเต ในกรรมอันสัมปยุตดวย
ญาณ คือในขณะปฏิสนธิสัมปยุตดวยญาณ. จริงอยู แมขณะก็พึงทราบวา
ทานกลาวดวยโวหารนั้นนั่นเอง เพราะประกอบดวยญาณสัมปยุต. บทวา กตีน
เหตูน แหงเหตุเทาไร คือ แหงเหตุเทาไร ในบรรดาอโลภเหตุ อโทสเหตุ
และอโมหเหตุ. บทวา อุปปตฺติ คือ การเกิด.
อนึ่ง เพราะแมเกิดในตระกูลศูทรก็เปนติเหตุกะได ฉะนั้น คําถามแรก
จึงหมายถึงติเหตุกะเหลานั้น และเพราะคนมีบุญมาก โดยมากเกิดในตระกูล
มหาศาล ๓ ตระกูล ฉะนั้นคําถามจึงมี ๓ อยาง ดวยสามารถแหงตระกูล ๓
เหลานั้น แตทานยอปาฐะไว.
ชื่อวา มหาสาลา เพราะมีสมบัติมาก อธิบายวา มีเรือนใหญ
มีสมบัติมาก. อีกอยางหนึ่ง ควรกลาววา มหาสารา เพราะมีทรัพยมาก
ทานกลาววา มหาสาลา เพราะแปลง ร อักษรเปน ล อักษร. ชื่อวา
ขตฺติยมหาสาลา เพราะเปนกษัตริยมหาศาล หรือมหาศาลในกษัตริย. แม
ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ในบทนั้น กษัตริยใดเก็บทรัพยอยางต่ํา ๑๐๐
โกฏิไวที่พระราชมณเฑียร ใชจายกหาปณะวันละ ๒๐ อัมพณะ กษัตริยนชี้ อื่ วา
กษัตริยมหาศาล. พราหมณใดเก็บทรัพยอยางต่ํา ๘๐ โกฏิไวที่เรือน ใชจายกหาปณะวันละ ๑๐ อัมพณะ พราหมณนี้ชื่อวาพราหมณมหาศาล. คหบดีใดเก็บทรัพย
อยางต่ํา ๔๐ โกฏิไวที่เรือน ใชจายกหาปณะวันละ ๕ อัมพณะ คหบดีนชี้ ื่อวา
คหบดีมหาศาล. เพราะเทพชั้นรูปาวจร และเทพชั้นอรุปาวจรเปนติเหตุกะ
โดยสวนเดียว ทานจึงไมกลาววา าณสมฺปยตฺเต ในกรรมอันสัมปยุตดวย
ญาณ. แตในมนุษยทั้งหลาย เพราะมีทุเหตุกะและอเหตุกะ และในเทพชั้น
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กามาวจรที่เหลือเพราะมีทุเหตุกะทานจึงกลาว าณสมฺปยตฺเต. อนึ่ง
กามาวจรเทพทั้งหลายในที่นี้ ชื่อวา เทวา เพราะเพลิดเพลินดวยความยินดีใน
กามคุณ ๕ และรุงเรืองดวยรัศมีแหงรางกาย. รูปาวจรพรหมทั้งหลาย ชื่อวา
เทวา เพราะเพลิดเพลินดวยความยินดีในฌาน และรุงเรืองดวยรัศมีแหง
รางกาย. อรูปาวจรพรหมทั้งหลาย ชือ่ วา เทวา เพราะเพลิดเพลินดวยความ
ยินดีในฌาน และรุงเรืองดวยรุงเรืองแหงญาณ.
บทวา กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม
คือในขณะแลนไปแหงกุศลกรรมอันเปนติเหตุกกามาวจรอันยังติเหตุกปฏิสนธิ
ใหเกิดในอดีตชาติ ๗ วาระ ดวยอํานาจการเกิดบอย ๆ ในชวนวิถีจิต ความวา
ในกาลอันเปนไป. บทวา ตโย เหตู กุสลา เหตุ ๓ ประการเปนกุศล
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เปนกุศลเหตุ. บทวา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย แหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น คือ แหงกุศลเจตนาที่เกิดในขณะ
ดังกลาวแลวนั้น. บทวา สหชาตปจฺจยา โหนฺติ เปนสหชาตปจจัย คือ
เมื่อเกิดยอมเปนอุปการะโดยความเกิดรวมกัน. บทวา เตน วุจฺจติ ดวย
เหตุนั้นทานจึงกลาว คือกลาวดวยความเปนสหชาตปจจัยนั้นนั่นแล. บทวา
กุสลมูลปจฺจยาป สงฺขารา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัยก็เกิดสังขาร ทาน
กลาวโดยนัยแหงปจจยาการอันเปนไปในขณะจิตดวงเดียว. อนึ่ง พึงทราบวา
ทานสงเคราะหเจตสิกทั้งหมด อันสงเคราะหดวยสังขารขันธในบทนั้นดวย
พหุวจนะวา สงฺขารา สังขารทั้งหลาย. ทานกลาววา กุสลมูลานิ บาง
แมเพราะเปนปจจัยใหเกิดสังขารดวย อป ศัพท. บทวา นิกกฺ นฺติกฺขเณ
ในขณะความพอใจแหงสังขาร อันเกิดขึ้นในกรรมที่ปรากฏเฉพาะหนาเพื่อให
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วิบากของตน ในกรรมนิมิตหรือในคตินิมิตอันปรากฏดวยกรรมที่ปรากฏแลว
อยางนั้น. บทวา นิกนฺติ ความพอใจ คือ ความใคร ความปรารถนา.
จริงอยู เพราะใกลจะตายมีจิตวุนวายดวยโมหะ ความพอใจยอมเกิดขึ้นแมใน
ขายแหงอเวจีมหานรก สวนในนิมิตที่เหลือจะเปนอยางไร. บทวา เทฺว เหตู
เหตุ ๒ ประการ คือ โลภะ โมหะเปนอกุศลเหตุ. สวนความพอใจในภพปรารภ
ขันธสันดานของตนเพียงออกไปจากภวังควิถี อันเปนไปแลวในลําดับแหง
ปฏิสนธิ ยอมเกิดขึ้นแมแกสังขารทั้งปวง. บทมีอาทิอยางนี้วา ก็หรือวา
อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแกบุคคลใด ในภูมิใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ไมเคยเกิด
แกบุคคลนั้น ในภูมินั้นหรือ ? มีคําตอบวา ใช ดังนี้ทานกลาวหมายถึงความพอ
ใจนี้นั่นแล. บทวา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย แหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น คือ
อกุศลเจตนา. บทวา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ในขณะแหงปฏิสนธิ คือ ในขณะแหง
ปฏิสนธิที่ถือเอาแลวดวยกรรมนั้น. บทวา ตโต เหตู เหตุ ๓ ประการ คือ
อโลภะ อโทสะ อโมหะเปนอัพยากตเหตุ. บทวา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย
แหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น คือ อัพยากตเจตนาอันเปนวิบาก. ในบทนีว้ า
นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ แมเพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มีวิญญาณในขณะ
ปฏิสนธินั้น วิบากเหตุ ๓ และเจตสิกที่เหลือเปนนาม หทยวัตถุ เปนรูป แมแต
นามรูปเปนปจจัยนั้นปฏิสนธิวิญญาณยอมเปนไป. นามแมในบทวา วิฺาณปจฺจยาป นามรูป แมเพราะวิญญาณเปนปจจัยก็มีนามรูปนี้ มีประการดัง
ไดกลาวแลว. สวนรูปในบทนี้ไดแก รูป ๓๐ คือ วัตถุทสกะ กายทสกะ
ภาวทสกะ ของสัตวผูอยูในครรภ เพราะทานประสงคเอามนุษย ปฏิสนธิพรอม
ดวยเหตุ. อนึ่ง ไดแก รูป ๗๐ คือ จักขุทสกะ โสตทสกะ ฆานทสกะ
ชิวหาทสกะ (และรูป ๓๐ ขางตน) ของสังเสทชะ โอปปาติกะซึ่งมีอายตนะครบ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 412

นามรูปมีประการดังนี้แลวนั้น ยอมเปนไปเพราะปฏิสนธิวิญญาณเปนปจจัยใน
ขณะปฏิสนธิ.
ในบทนี้วา ปฺจกฺขนฺธา ขันธ ๕ คือ รูปที่ไดในขณะปฏิสนธิ
ดวยปฏิสนธิจิตเปนรูปขันธ เวทนาที่เกิดรวมกันเปนเวทนาขันธ สัญญาเปน
สัญญาขันธ เจตสิกที่เหลือเปนสังขารขันธ ปฏิสนธิจิตเปนวิญญาณขันธ.
บทวา สหชาตปจฺจยา โหนฺติ เปนสหชาตปจจัย คือ ขันธไมมีรูป ๔
เปนสหชาตปจจัยของกันและกัน มหาภูตรูป ๔ ในรูปขันธเปนสหชาตปจจัย
ของกันและกัน ขันธไมมีรูปและหทยรูปเปนสหชาตปจจัยของกันและกัน แม
มหาภูตรูปก็เปนสหชาตปจจัยของอุปาทารูป. บทวา อฺมฺปจฺจยา
โหนฺติ เปนอัญญมัญญปจจัย คือ เบญจขันธเปนอุปการะแกกันและกันดวย
ความอุปถัมภใหเกิด ขันธไมมีรูป ๔ ก็เปนอัญญมัญญปจจัย มหาภูตรูป ๔
ก็เปนอัญญมัญญปจจัย. บทวา นิสสยปจฺจยา โหนฺติ เปนนิสสยปจจัย
คือ เบญจขันธเปนอุปการะโดยอาการตั้งมั่นไวและโดยอาการเปนที่อาศัย
ขันธไมมีรูป ๔ เปนนิสสยปจจัยของกันและกัน เพราะเหตุนั้นพึงใหพิสดารดุจ
สหชาตปจจัย. บทวา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ เปนวิปปยุตตปจจัยคือ
เบญจขันธเปนอุปการะโดยความวิปปยุตคปจจัยดวยการไมเขาถึงความเปนมีวัตถุ
อยางเดียวกันเปนตน ขันธไมมีรูปเปนวิปปยุตตปจจัยของปฏิสนธิรูป หทัยรูป
เปนวิปปยุตตปจจัยของขันธไมมีรูป เพราะในบทนี้วา ปฺจกฺขนฺธา ทาน
กลาวดวยสามารถตามที่มีไดดวยประการฉะนี้.
ในบทวา จตฺตาโร มหาภูตา มหาภูตรูป ๔ นี้ทานกลาวถึงปจจัย
๓ กอน. บทวา ตโย ชีวติ สงฺขารา เครื่องปรุงชีวิต ๓ ประการ คือ อายุ
ไออุนและวิญญาณ. บทวา อายุ ไดแก รูปชีวติ ินทรียและอรูปชีวิตินทรีย.
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บทวา อุสฺมา ไดแก เตโชธาตุ. บทวา วิฺาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณ
จริงอยู ชื่อวา ชีวิตสังขาร เพราะอายุ ไออุน และวิญญาณเหลานี้ยอม
ปรุงชีวิตสังขาร คือใหเปนไปยิ่ง ๆ ขึ้น.
บทวา สหชาตปจฺจยา โหนฺติ เปนสหชาตปจจัย พึงทราบวา
อรูปชีวิตินทรียและปฏิสนธิวิญญาณเปนอัญญมัญญปจจัยและสหชาตปจจัยของ
ขันธอันสัมปยุตกันเเละหทัยรูป เตโชธาตุเปนอัญญมัญญปจจัยและสหชาตปจจัย
ของมหาภูตรูป ๓ และเปนสหชาตปจจัยของอุปาทารูป รูปชีวิตินทรียเปนสหชาตปจจัยโดยปริยายของสหชาตรูป.
บทวา อฺมฺปจฺจยา โหนฺติ นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ เปน
อัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย คือ อรูปชีวิตินทรียและปฏิสนธิวิญญาณ
ทั้ง ๒ เปนอัญญมัญญปจจัยของขันธอันสัมปยุตกัน. พึงทราบประกอบโดยนัยที่
ทานกลาวไววา อฺมฺนิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ เปนอัญญมัญญปจจัย
และนิสสยปจจัย.
บทวา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ เปนวิปปยุตตปจจัย คือ อรูปชีวิตินทรียและปฏิสนธิวิญญาณยอมเปนวิปปยุตตปจจัยของปฏิสนธิรูป. สวน
รูปชีวิตินทรียไมเหมาะในความเปนอัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัยและวิปปยุตตปจจัย เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวดวยอํานาจตามที่มีไดวา ตโย ชีวิตสงฺขารา
เครื่องปรุงชีวิต ๓ ดังนี้. พึงประกอบนามและรูปในความเปนปจจัย ๔ โดยนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา จุทฺทส ธมฺมา คือธรรม ๑๔ ประการ โดยจํานวนอยางนี้คือ
ขันธ ๕ มหาภูตรูป ๔ ชีวติ สังขาร ๓ นาม ๑ รูป ๑. ความเปนปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตนของธรรมเหลานั้น และธรรมอื่นขางหนามีนัยดังกลาวแลว.
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บทวา สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ เปนสัมปยุตตปจจัย คือ ธรรมทั้งหลาย
เปนอุปการะโดยความสัมปยุตกันกลาวคือ มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณเดียวกัน
เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน. บทวา ปฺจินฺทฺรยิ า อินทรีย ๕ ไดแก
สัทธินทรียเปนตน. บทวา นามฺจ ในที่นี้ไดแก ขันธ ๓ มีเวทนาขันธ
เปนตน. บทวา วิฺาณฺจ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณ. บทวา จุททฺ ส ธมฺมา
คือธรรม ๑๔ ประการ อีกโดยจํานวนอยางนี้คือ ขันธ ๔ อินทรีย ๕ เหตุ ๓
นาม ๑ รูป ๑.
บทวา อฏวีสติ ธมฺมา ธรรม ๒๘ ประการ คือ ตอนตน ๑๔
และธรรมเหลานี้ ๑๔. เพราะแมรูปก็เขาไปในธรรมนี้ ทานจึงนําสัมปยุตตปจจัยออกแลวกลาววิปปยุตตปจจัย.
พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงถึงประเภทของปจจัยนั้น ๆ แหงธรรมอัน
เกิดขึ้นเพราะปจจัยนั้น ๆ ซึ่งมีอยูในปฏิสนธิอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงสรุปเหตุ
ที่ชี้แจงไวแตตน จึงกลาววา อิเมส อฏนฺน เหตูน ปจฺจยา อุปฺปตฺติ โหติ
ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเหลานี้. เหตุ ๘ ประการอยางนี้คือ
กุศลเหตุ ๓ ในขณะประมวลกรรม อกุศลเหตุ ๒ ในขณะพอใจ อัพยากต
เหตุ ๓ ในขณะปฏิสนธิ. ในเหตุเหลานั้น กุศลเหตุ ๓ และอกุศลเหตุ ๒ เปน
อุปนิสสยปจจัยโดยความเปนไปในขณะปฏิสนธินี้ อัพยากตเหตุ ๒ เปนปจจัย
ดวยอํานาจเหตุปจจัยและสหชาตปจจัยตามสมควร. แมในวาระที่เหลือก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. อนึ่ง เพราะอรูปาวจรไมมีรูป ทานจึงกลาววา แมนามเปนปจจัย
ก็มีวิญญาณ แมวิญญาณเปนปจจัยก็มีนาม. แมธรรม ๑๔ ปนกับรูปก็ลดไป
เพราะธรรมนั้นลดในวาระวา อฏวีสติ ธมฺมา ธรรม ๒๘ ประการจึงไมได
ดังนี้.
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บัดนี้ พระสารีบุตรเถระ ครั้นแสดงติเหตุกปฏิสนธิอันเปนปจจัยแหง
วิโมกขแลวประสงคจะแสดงติเหตุกปฏิสนธิใหพิเศษดวยการสัมพันธิ์กันนั้น จึง
กลาวบทมีอาทิวา คติสมฺปตฺติยา าณวิปฺปยุตฺเต ในกรรมอันไมประกอบ
ดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด.
บทวา กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม
คือในขณะแลนไปแหงกุศลกรรมอันเปนทุเหตุกะ อันใหเกิดปฏิสนธิในอดีตชาติ
ตามนัยดังกลาวแลวนั่นแล. บทวา เทฺว เหตู เหตุ ๒ ประการ คือ อโลภะ
อโทสะเปนกุศลเหตุ เพราะไมประกอบดวยญาณ. แมอัพยากตเหตุก็มี ๒ คือ
อโลภะ อโทสะเหมือนกัน. บทวา จตฺตาริ อินทฺ ฺริยานิ คืออินทรีย ๔
มีสัทธินทรียเ ปนตน เวนปญญินทรีย. บทวา ทฺวาทส ธมฺมา ธรรม ๑๒
ประการ คือ ธรรม ๑๒ ประการ เพราะปญญินทรีย และอโมหเหตุลดไป
เพราะธรรม ๒ ประการนั้นลดไปจึงเปนธรรม ๒๖. บทวา ฉนฺน เหตูน
คือแหงเหตุ ๖ ประการ อยางนี้คือกุศลเหตุ ๒ อกุศลเหตุ ๒ วิปากเหตุ ๒.
แตในที่นี้ไมถือเอารูปาวจรและอรูปาวจร เพราะเปนติเหตุกะโดยสวนเดียว.
พึงทราบบทที่เหลือโดยนัยดังกลาวแลว ในปฐมวาระนั่นแหละ. ในวาระนี้ทาน
กลาวไววา ปฏิสนธิอันเปนทุเหตุกะ ยอมไมมีดวยกรรมอันเปนติเหตุกะ เพราะ
กรรมอันเปนทุเหตุกะทานกลาวแลว ดวยปฏิสนธิอันเปนทุเหตุกะ เพราะ
ฉะนั้น คําใดที่ทานกลาวไวในวาทะของพระมหาธรรมรักขิตเถระผูทรง
พระไตรปฎก ในอรรถกถาธรรมสังคหะวา ปฏิสนธิเปนติเหตุกะดวยกรรม
อันเปนติเหตุกะ มิใชเปนทุเหตุกะและอเหตุกะ ทุเหตุกะและอเหตุกะยอมเปน
ดวยกรรมอันเปนทุเหตุกะ มิใชเปนติเหตุกะ คํานั้นสมดวยบาลีนี้. สวนคําใด
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ที่ทานกลาวไวในวาทะของพระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฏก และพระมหาทัตตเถระผูอยู ณ โมรวาปวา ปฏิสนธิเปนติเหตุกะบาง เปนทุเหตุกะบาง
ยอมมีไดดวยกรรมอันเปนติเหตุกะ มิใชเปนอเหตุกะ ปฏิสนธิเปนทุเหตุกะบาง
เปนอเหตุกะบาง ยอมมีไดดวยกรรมอันเปนทุเหตุกะมิใชเปนติเหตุกะ คํานั้น
ปรากฏคลายจะพลาดไปจากบาลีนี้ เพราะกถานี้เปนอธิการแหงเหตุ จึงไม
กลาวถึงอเหตุกปฏิสนธิ.
จบอรรถกถาคติกถา
มหาวรรค กรรมกถา
วาดวยเรื่องของกรรม
[๕๒๓] กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไดมีแลว กรรมไดมีแลว
วิบากแหงกรรมไมไดมีแลว กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมมีอยู กรรมไดมี
แลว วิบากแหงกรรมไมมีอยู กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมจักมี กรรม
ไดมีแลว วิบากแหงกรรมจักไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมมีอยู กรรมมีอยู
วิบากแหงกรรมไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมจักมี กรรมมีอยู วิบากแหง
กรรมจักไมมี กรรมจักมี วิบากแหงกรรมจักมี กรรมจักมี วิบากแหงกรรม
จักไมมี กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมไดมีแลว กุศลกรรมไดมีแลว
วิบากแหงกุศลกรรมไมไดมีแลว กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู
กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมไมมี กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหง
กุศลกรรมจักมี กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี กุศลกรรม
มีอยู วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู กุศลกรรมมีอยู วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี
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กุศลกรรมมีอยู วิบากแหงกุศลกรรมจักมี กุศลกรรมจักมี วิบากแหงกุศลกรรม
จักไมมี อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมไมไดมีแลว อกุศลกรรม
ไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมมีอยู อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมไมมี อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมได
มีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี อกุศลกรรมมีอยู วิบากแหงอกุศลกรรม
มีอยู อกุศลกรรมมีอยู วิบากแหงอกุศลกรรมไมมี อกุศลกรรมมีอยู วิบาก
แหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมจักมี วิบากแหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรม
จักมี วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี.
[๕๒๔] กรรมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ กรรมไมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ
กรรมดําไดมีแลว ฯลฯ กรรมขาวไดมีแลว ฯลฯ กรรมมีสุขเปนกําไรไดมิแลว
ฯลฯ กรรมมีทุกขเปนกําไรไดมีแลว ฯลฯ กรรมมีสุขเปนวิบากไดมีแลว ฯลฯ
กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว
กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมไดมีแลว
กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรม
มีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมอัน
มีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมอัน
มีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมอัน
มีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักไมมี กรรมมี
ทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรมมีทุกขเปน
วิบากมีอยู วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมมีทกุ ขเปนวิบากมีอยู
วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมมีทกุ ขเปนวิบากมีอยู วิบากแหง
กรรมอันมีทกุ ขเปนวิบากไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากจักมี วิบากแหงกรรม
อันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมมีทุกขเปนวิบากจักมี วิบากแหงกรรมอันมีทกุ ข
เปนวิบากจักไมมี.
จบกรรมกถา
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อรรถกถากรรมกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังมิไดพรรณนาไว แหงกรรมกถา
อันพระสารีบุตรเถระแสดงถึงกรรมอันเปนปจจัย แหงเหตุสัมบัตินั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในกรรมกถานั้น ดังตอไปนี้. ในบทมีอาทิวา อโหสิ
กมฺม อโหสิ กมฺมวิปาโก กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไดมีแลว ทาน
ถือเอาวิบากอันใหผลในภพอดีต แหงกรรมที่ทําแลวในภพอดีตนั่นเอง แลว
จึงกลาววา อโหสิ กมฺม อโหสิ กมฺมวิปาโก.
ทานถือเอาวิบากอันไมใหผลในภพอดีต ดวยความบกพรองปจจัยแหง
กรรมอดีต อันเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมใหผลในภพนี้) และเปน
อุปปชชเวทนียกรรม (กรรมใหผลตอเมื่อเกิดแลวในภพหนา) และวิบากอัน
ยังไมใหผลแหงกรรมอันดับรอบแลวในอดีตนั่นเอง และอันเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม อุปปชชเวทนียกรรม และอปราปริยเวทนียกรรม (กรรมใหผล
ในภพสืบ ๆ ไป) จึงกลาววา อโหสิ กมฺม นาโหสิ กมฺมวิปาโก กรรม
ไดมีแลว วิบากแหงกรรมไมไดมีแลว.
ทานถือเอาวิบากอันใหผลแหงกรรมอดีต ดวยความถึงพรอมแหงปจจัย
ในภพปจจุบัน แหงวิบากอันยังไมใหผล แลวจึงกลาววา อโหสิ กมฺม อตฺถิ
กมฺมวิปาโก กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมมีอยู.
ทานถือเอาวิบากอันยังไมใหผลแหงกรรมอดีต อันลวงเลยกาลแหง
วิบากแลว เเละของผูปรินิพพานในภพปจจุบันนั่นเอง แลวจึงกลาววา อโหสิ
กมฺม นตฺถิ กมฺมวิปาโก กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไมมีอยู.
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ทานถือเอาวิบากอันควรใหผล ดวยความถึงพรอมแหงปจจัยในภพ
อนาคต แหงกรรมอดีตอันควรแกวิบาก อันเปนวิบากยังไมใหผล แลวจึงกลาว
วา อโหสิ กมฺม ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก กรรมไดมีแลว วิบากกรรมจักมี.
ทานถือเอาวิบากอันไมควรใหผล แหงกรรมอดีตอันลวงกาลแหงวิบาก
แลว และดับรอบในภพอนาคตนั่นเอง แลวจึงกลาววา อโหสิ กมฺม น
ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมจักไมมี.
ทานแสดงกรรมอดีตอยางนี้ไว ๖ อยาง ดวยอํานาจแหงวิบาก และ
มิใชวิบาก ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต.
ทานถือเอาวิบากอันใหผลในปจจุบันนี้ แหงกรรมอันเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรมที่ทําแลวในภพนี้ แลวจึงกลาววา อตฺถิ กมฺม อตฺถิ กมฺมวิปาโก
กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมมีอยู.
ทานถือเอาวิบากอันไมใหผลในภพนี้ ดวยความบกพรองแหงปจจัย
ของกรรมปจจุบันนั้น และยังไมใหผลในภพนี้ ของผูปรินิพพานในปจจุบัน
แลวจึงกลาววา อตฺถิ กมฺม นตฺถิ กมฺมวิปาโก กรรมมีอยู วิบากของ
กรรมไมมีอยู.
ทานถือเอาวิบากอันควรใหผลในภพอนาคตของกรรมปจจุบัน อันเปน
อุปปชชเวทนียกรรม และอปราปริยเวทนียกรรม แลวจึงกลาววา อตฺถิ
กมฺม ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก กรรมมีอยู วิบากกรรมจักมี.
ทานถือเอาวิบากอันไมควรใหผลในภพอนาคต ดวยความบกพรอง
ปจจัย แหงกรรมปจจุบันอันเปนอุปปชชเวทนียกรรม และไมควรใหผลแกผู
ควรปรินิพพานในภพอนาคต อันเปนอปราปริยเวทนียกรรม แลวจึงกลาววา
อตฺถิ กมฺม น ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมจักไมมี.
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ทานแสดงถึงปจจุบันกรรมอยางนี้ไว ๔ อยาง ดวยอํานาจแหงวิบาก
และมิใชวิบากในปจจุบันและอนาคต.
ทานถือเอาวิบากอันควรใหผลในภพอนาคต แหงกรรมที่ควรทําใน
ภพอนาคต แลวจึงกลาววา ภวิสฺสติ กมฺม ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก กรรมจักมี
ผลแหงกรรมจักมี.
ทานถือเอาวิบากอันไมควรใหผล ดวยบกพรองปจจัยแหงกรรมอนาคต
นั้น และไมควรใหผลของผูควรปรินิพพานในภพอนาคต แลวจึงกลาววา
ภวิสฺสติ กมฺม น ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก กรรมจักมี ผลแหงกรรมจักไมมี.
ทานแสดงกรรมอนาคตอยางนี้ไว ๒ อยาง ดวยอํานาจแหงวิบากและ
มิใชวิบากในอนาคต เปนอันทานทํากรรมทั้งหมดนั้น เปนอันเดียวกันแลว
แสดงกรรม ๑๒ อยาง. ทานตั้งอยูในฐานะนี้ แลวนํากรรมจตุกะ ๓ มากลาว
เมื่อทานกลาวกรรมจตุกะนั้นแลว ความนี้จักปรากฏวา เพราะกรรม ๔ อยาง
คือ ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ๑ อุปปชชเวทนียกรรม ๑ อปราปริยเวทนียกรรม ๑ อโหสิกรรม ๑.
ในกรรมเหลานั้นชวนเจตนาครั้งแรก เปนกุศลก็ดี เปนอกุศลก็ดี
ในจิต ๗ ดวง ในชวนวิถีจิต ๑ ดวง ชื่อวาทิฏฐธรรมเวทนียกรรม. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นยอมใหผลในอัตภาพนี้เทานั้น แตเมื่อไมอาจใหผลอยางนั้น
ก็เปนอโหสิกรรมดวยสามารถติกะวา กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไมได
มีแลว. วิบากแหงกรรมจักไมมี วิบากแหงกรรมไมมีอยูดังนี้. สวนชวนเจตนา
ดวงที่ ๗ ใหสําเร็จประโยชน ชื่อวาอุปปชชเวทนียกรรม.
อุปปชชเวทนียกรรมนั้นยอมใหผลในอัตภาพเปนลําดับไป เมื่อไม
อาจใหผลอยางนั้นได ก็เปนอโหสิกรรมตามนัยดังกลาวแลวนั่นแล. อนึง่
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ชวนเจตนา ๕ ดวง ในระหวางกรรมทั้งสองนั้น ชื่อวาอปราปริยเวทนียกรรม.
อปราปริยเวทนียกรรมนัน้ ยอมไดโอกาสเมื่อใดในอนาคต ยอมใหผลเมื่อนั้น
เมื่อยังมีการเวียนวายอยูในสงสาร ชื่อวา อโหสิกรรม ก็จะไมมี.
กรรม ๔ อยาง แมอื่น เปนครุกรรม พหุลกรรม อาสันนกรรม และ
กฏัตตาวาปนกรรม (กรรมสักวาทํา). ในกรรมนั้นเปนไดทั้งกุศลและอกุศล
ในกรรมหนักและไมหนัก กรรมใดหนักมีฆามารดาเปนตน หรือมหัคคตกรรม
(กรรมเกิดจากการไดฌาน) กรรมนัน้ แลใหผลกอน. อนึ่ง แมในกรรมหนา
และไมหนา กรรมใดหนามีความเปนผูมีศีลก็ดี เปนผูทุศีลก็ดี กรรมนั้นยอม
ใหผลกอน. กรรมที่ระลึกถึงก็ดี กรรมที่ทําแลวก็ดี ในเวลาใกลตาย ชื่อวา
อาสันนกรรม. จริงอยู ผูใกลจะตายอาจระลึกถึงหรือทํากรรมใด การได
อาเสวนะบอย ๆ พนจากกรรม ๓ เหลานี้ ยอมเกิดขึ้นดวยกรรมนั้นนั่นเอง
ชื่อวา กฏัตตาวาปนกรรม. ในเมื่อไมมีกรรมเหลานั้น กฏัตตาวาปนกรรม
นั้นยอมฉุดคราปฏิสนธิ.
กรรม ๔ อยางอื่นอีก คือ ชนกกรรม (กรรมแตงใหเกิด) อุปตกัมภกกรรม (กรรมสนับสนุน) อุปปฬกกรรม (กรรมบีบคั้น) อุปฆาตกกรรม
(กรรมตัดรอน). ในกรรม ๔ อยางนั้น กรรมที่เปนกุศลบาง อกุศลบาง ชื่อวา
ชนกกรรม. ชนกกรรมนัน้ ยังรูปวิบาก และอรูปวิบากใหเกิด แมในการเปน
ไปในปฏิสนธิ.
สวนอุปตถัมภกกรรมไมสามารถใหวิบากเกิดได ยอมสนับสนุนสุข
และทุกขอันเกิดขึ้น ในวิบากที่เกิดแลวดวยปฏิสนธิที่กรรมอื่นให ยอมใหเปน
ไปตลอดกาลไกล.
อุปปฬกกรรมยอมบีบคั้น เบียดเบียนสุขและทุกขอันเกิดในวิบาก
ที่เกิดแลวดวยปฏิสนธิที่กรรมอื่นให ยอมไมใหเพื่อเปนไปตลอดกาลไกลได.
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สวนอุปฆาตกกรรม ตัดรอนกรรมที่มีกําลังออนอื่น ที่เปนกุศลบาง
อกุศลบาง แลวปองกันวิบากของกรรมนั้น ทําโอกาสแกวิบากของตน ก็เมื่อ
โอกาสอันกรรมนั้นทําแลว ทานกลาววา กรรมนั้นชื่อวาเกิดวิบาก.
ดวยประการฉะนี้ ระหวางกรรม และระหวางวิบากแหงกรรม ๑๒
เหลานี้ ยอมปรากฏแกพระพุทธเจาทั้งหลาย โดยความเปนสิ่งที่แนนอนแหง
กรรมวิบากญาณไมทั่วไปดวยสาวกทั้งหลาย. นักวิปสสนาพึงรูระหวางกรรมและ
ระหวางวิบากโดยเอกเทศ. เพราะฉะนั้น ทานประกาศความพิเศษของกรรมนี้
โดยเห็นเพียงเปนหัวขอ. ทานกลาวปฐมวารดวยอํานาจกรรมลวน ๆ อยางนี้
แลวจําแนกกรรมนั้นนั่นแล ออกเปน ๒ สวน แลวจึงกลาวถึงวาระ ๑๐ อื่นอีก
โดยปริยาย ๑๐ ดวยอํานาจแหงคูของกรรมมีกุศลกรรม และอกุศลกรรมเปนตน.
ในกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้น ชื่อวา กุสล เพราะอรรถวาไมมีโรค
ชื่อวา อกฺสล เพราะอรรถวาไมมีโรคหามิได (มีโรค) ทานกลาวทุกะนี้ ดวย
อํานาจแหงชาติ.
อกุศลนั่นแล เปนสาวัชชะ (มีโทษ) เพราะประกอบดวยโทษ มีราคะ
เปนตน กุศลเปนอนวัชชะ (ไมมีโทษ) เพราะไมมีโทษ มีราคะเปนตนนั้น.
อกุศลชื่อวาเปนกัณหธรรม (ธรรมดํา) เพราะไมบริสุทธิ์ หรือเพราะเหตุเกิด
เปนธรรมดํา. กุศลชื่อวาสุกธรรม (ธรรมขาว) เพราะบริสุทธิ์ หรือเพราะ
เหตุเกิดเปนธรรมขาว กุศลชื่อวา สุขุทรยะ (กรรมมีสุขเปนกําไร) เพราะ
เจริญดวยความสุข อกุศลชื่อวา ทุกขุทรยะ (กรรมมีทุกขเปนกําไร) เพราะ
เจริญดวยทุกข. กุศลมีสขุ เปนวิบาก เพราะมีผลเปนสุข. อกุศลมีทุกขเปน
วิบาก เพราะมีผลเปนทุกข. พึงทราบอาการตางกันแหงกรรมเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถากรรมกถา
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มหาวรรค วิปลลาสกถา

นิทานบริบูรณ
วาดวยวิปลาส ๔
[๕๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส
นี้มี ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญผิด
(แปรปรวน) ความคิดผิด ความเห็นผิด ในสภาพที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ในสภาพ
ที่เปนทุกขวาเปนสุข ในสภาพที่มิใชตัวตนวาตัวตน ในสภาพที่ไมงามวางาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ๔ ประการนีแ้ ล.
[๕๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฏฐิ
ไมวิปลาสนี้มี ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ
สําคัญไมผิด ความคิดไมผิด ความเห็นไมผิด ในสภาพที่ไมเที่ยงวาไมเที่ยง
ในสภาพที่เปนทุกขวาเปนทุกข ในสภาพที่มิใชตัวตนวามิใชตัวตน ในสภาพ
ที่ไมงามวาไมงาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฏฐิ
ไมวิปลาส ๔ ประการนี้แล.
สัตวทั้งหลายมีความสําคัญในสภาพที่ไมเที่ยงวา
เที่ยง มีความสําคัญในสภาพที่เปนทุกขวาเปนสุข มี
ความสําคัญในสภาพที่มิใชตัวตนวาเปนตัวตน มีความ
สําคัญในสภาพที่ไมงามวางาม ถูกความเห็นผิดนําไป
มีจิตกวัดแกวง มีสญ
ั ญาผิด สัตวเหลานั้นติดอยูในบวง
ของมาร เปนสัตวไมมีความปลอดโปรงจากกิเลส ตอง
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ไปสูสงสาร เปนผูถึงชาติและมรณะเมื่อใด พระพุทธ
เจาทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงสองแสงสวาง
พระพุทธเจาเหลานั้นทรงประกาศธรรมนี้ อันใหถึง
ความสงบระงับทุกข เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายผูมีปญญา
ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น แลวกลับได
ความคิดชอบ เห็นสภาพที่ไมเที่ยงโดยความเปนสภาพ
ไมเที่ยง เห็นสภาพที่เปนทุกขโดยความเปนทุกข เห็น
สภาพที่มิใชตัวตน โดยความเปนสภาพมิใชตัวตนและ
เห็นสภาพที่ไมงามวาไมงาม เปนผูถือมั่นสัมมาทิฏฐิ
ลวงพนทุกขทั้งปวง ฉะนี้แล.
วิปลาส ๔ ประการนี้ บุคคลผูถงึ พรอมดวยทิฏฐิละไดแลว ละทั่วแลว
วิปลาสเหลาใดละไดแลว เหลาใดละทั่วแลว ความสําคัญผิด ความคิดผิด
ความเห็นผิด ในสภาพที่ไมเที่ยงวาเที่ยงละไดแลว ความสําคัญ ความคิดใน
สภาพที่เปนทุกขวาเปนสุขเกิดขึ้น ทิฏฐิวิปลาสละไดแลว ความสําคัญผิด
ความคิดผิด ความเห็นผิด ในสภาพที่มิใชตัวตนวาตัวตน ละไดแลว ความ
สําคัญ ความคิดในสภาพที่ไมงามวางามเกิดขึ้น ทิฏฐิวิปลาสละไดแลว วิปลาส
๖ ในวัตถุ ๒ ละไดแลว วิปลาส ๒ ในวัตถุ ๒ ละไดแลว วิปลาส ๔
ละทั่วแลว และวิปลาส ๘ ในวัตถุ ๔ ละไดแลว วิปลาส ๔ ละทั่วแลว.
จบวิปลลาสกถา
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อรรถกถาวิปลลาสกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงวิปลลาสกถา อันมีพระสูตรเปนบทนํา อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในวิปลลาสะ
อันเปนปจจัยของกรรมนั้นกลาวแลว. พึงทราบความในพระสูตรกอน. บทวา
สฺญาวิปลฺลาสา คือมีความสําคัญคลาดเคลื่อนเปนสภาวะ อธิบายวามี
สัญญาวิปริต. แมในสองบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สัญญาวิปลาสยอม
ปรากฏในกาลแหงกิจของตนมีกําลัง ดวยอกุศลสัญญาปราศจากทิฏฐิในฐานะ
แหงกิจของจิตมีกําลังออน.
จิตวิปลาส ยอมเปนไปในกาลแหงกิจของตนเปนอกุศลจิตปราศจาก
ทิฏฐิมีกําลัง. ทิฏฐิวิปลาสยอมเปนไปในจิตอันสัมปยุตดวยทิฏฐิ.
เพราะฉะนั้น สัญญาวิปลาสมีกําลังออนกวาทั้งหมด. จิตวิปลาสมี
กําลังมากกวาสัญญาวิปลาสนั้น. ทิฏฐิวิปลาสมีกําลังมากกวาทั้งหมด. จริงอยู
ชื่อวาความสําคัญเพราะถือเอาเพียงอาการปรากฏแหงอารมณ ดุจการเห็นกหาปณะของทารกที่ยังไมรูเดียงสา. ชือ่ วาความคิดเพราะถึงแมการรูแจงลักษณะ
ดุจการเห็นกหาปณะของคนชาวบาน. ชื่อวาความเห็นเพราะถึงแมการรูแจงลักษณะ
ดุจการจับเหล็กดวยคีมใหญของชางเหล็ก.
บทวา อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ สฺาวิปลฺลาโส ความสําคัญผิดใน
สภาพที่ไมเที่ยงวาเที่ยง คือความสําคัญอันเกิดขึ้น เพราะถือเอาในวัตถุไมเที่ยง
วานี้เที่ยง ชื่อวา สัญญาวิปลาส. พึงทราบความในบททั้งปวงโดยนัยนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 426

บทวา น สฺาวิปลฺลาโส น จิตฺตวิปลฺลาโส น ทิฏิวิปลฺลาโส ความสําคัญไมผิด ความคิดไมผิด ความเห็นไมผิด ทานกลาวถึง
การถือเอาตามความเปนจริง เพราะไมมีการถือผิด ๑๒ อยางในวัตถุ ๔ อยาง.
พึงทราบความในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้. บทวา อนตฺตนิ จ อตฺตา
คือมีความสําคัญอยางนี้วา ในสภาพที่มิใชตัวตนวาตัวตน. บทวา มิจฉฺ าทิฏิหตา ถูกความเห็นผิดนําไป คือ ไมเพียงมีความสําคัญอยางเดียวเทานั้น
ยังถูกความเห็นผิดอันเกิดขึ้นดุจดวยสัญญานําไป. บทวา ขิตฺตจิตฺตา มีจิต
กวัดแกวง คือ ประกอบดวยจิตกวัดแกวง หมุนไปอันเกิดขึ้นดุจดวยสัญญาและ
ทิฏฐิ. บทวา วิสฺิโน มีสัญญาผิดนี้เปนเพียงเทศนา. ความวา มีความ
สําคัญ ความคิดและความเห็นวิปริต.
อีกอยางหนึ่ง เพราะสัญญาเปนตัวนําทานจึงกลาว สัญญาวิปลาสดวย
บท ๔ แหงทิฏฐิกอน แตนั้นจึงกลาวบทวา มิจฉฺ าทิฏิหตา ถูกมิจฉาทิฏฐิ
นําไป เปนทิฏฐิวิปลาส. บทวา ขิตฺตจิตฺตา จิตกวัดแกวงเปนจิตวิปลาส.
บทวา วิสฺิโน มีสญ
ั ญาผิด คือถึงโมหะปราศจากสัญญาปกติดวยการ
ถือวิปลาส ๓ ดุจในบทนี้วา สลบเพราะกําลังพิษ ถึงวิสัญญี (หมดความรูสึก).
บทวา เต โยคยุตฺตา มารสฺส คือสัตวเหลานั้น ชื่อวา คิดอยูในบวงของ
มาร. บทวา อโยคกฺเขมิโน เปนสัตวไมมีความปลอดโปรงจากกิเลส คือ
ไมบรรลุนิพพานอันเปนแดนเกษมจากโยคะ คือ จัญไร ๔. บทวา สตฺตา
คจฺฉนฺติ สสาร สัตวทั้งหลายตองไปสูสงสาร คือ บุคคลเหลานั้นแหละ
ตองทองเที่ยวไปสูสงสาร. เปนอยางไร. เพราะสัตวเหลานั้นตองไปสูชาติและ
มรณะ ฉะนั้น จึงตองทองเที่ยวไป. บทวา พุทธฺ า คือ พระสัพพัญูผูตรัสรู
อริยสัจ ๔ เปนพหุวจนะดวยสามารถทั่วไปใน ๓ กาล. บทวา โลกสฺมึ คือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 427

ในโอกาสโลก. บทวา ปภงฺกรา สองแสงสวาง คือทําโลกใหสวางดวยปญญา.
บทวา อิม ธมฺม ปกาเสนฺติ พระพุทธเจาทั้งหลายทรงประกาศพระธรรม
คือทรงแสดงธรรมละความวิปลาส. บทวา ทุกฺขปสมคามิน อันใหถึงความ
สงบระงับทุกข คือถึงนิพพานอันเปนความสงบระงับทุกข. บทวา เตส สุตฺวาน
คือ ฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น. บทวา สปฺปฺา ผูมีปญญา คือ
มีปญญาอันเปนความสมควร. บทวา สจิตฺต ปจฺจลทฺธุ กลับไดความคิด
คือกลับไดความคิดของตนเวนความวิปลาส. ตัดบทเปน ปฏิอลทฺธุ. อีกอยาง
หนึ่ง ตัดบทเปน ปฏิลภึสุ ปฏิอลทธุ. บทวา อนิจฺจโต ทกฺขุ ไดเห็น
โดยความเปนสภาพไมเที่ยง คือไดเห็นดวยสามารถแหงความเปนสภาพไมเที่ยง
นั่นเอง. บทวา อตฺตนิ อนตฺตา เห็นสภาพที่มิใชตัวตนโดยความเปนสภาพ
มิใชตัวตน คือไดเห็นวา ความไมใชตัวตนวาเปนความไมใชตัวตน อีก
อยางหนึ่ง ไดเห็นสภาพมิใชตัวตนวา ตัวตนไมมีในวัตถุ. บทวา สมฺมาทิฏ ิสมาทานา เปนผูถือมั่นสัมมาทิฏฐิ คือถือความเห็นชอบ. บทวา สพฺพทุกฺข
อปจฺจคุ ลวงพนทุกขทั้งปวง. คือกาวลวงวัฏทุกขทั้งสิ้น. บทวา ทิฏิสมฺปนฺนสฺส ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิแหงคําถามละแลว และละทั่วแลว คือ
พระโสดาบัน. บทวา ทุกฺเข สุขนฺติ สฺา อุปฺปชฺชติ จิตฺต อุปฺปชฺชติ
ความสําคัญ ความคิดในความทุกขวา เปนความสุขยอมเกิดขึ้น คือ เพียงความ
สําคัญ หรือเพียงความคิดยอมเกิดขึ้น เพราะยังละความสะสมโมหกาลไมได
ยอมเกิดขึ้นแมแกพระอนาคามี ไมตองพูดถึงแกพระโสดาบัน. วิปลาสทั้งสองนี้
พระอรหันตเทานั้นจึงละได.
บทวา อสุเภ สุภนฺติ สฺา อุปฺปชฺชติ จิตฺต อุปฺปชฺชติ
ความสําคัญ ความคิดในสภาพที่ไมงามวางามเกิดขึ้น คือ เกิดขึ้นแมแกพระ-
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สกทาคามี ไมตองพูดถึงแกพระโสดาบัน. วิปลาสทั้งสองนี้ พระอนาคามีจึง
ละได ทานกลาวไวในอรรถกถาดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น พึงทราบวา
ทั้งสองนี้ ทานกลาวหมายถึงพระโสดาบันและพระสกทาคามี. เพราะพระอนาคามีละกามราคะไดแลว พึงทราบวา ทานกลาวถึงการละความสําคัญผิด
ความคิดผิดในสภาพไมงามวางาม. ดวยบทวา ทฺวีสุ วตฺถูสุ เปนอาทิ
ทานแสดงสรุปถึงการละและการละทั่ว. ในบทนั้น เปนอันละวิปลาส ๖ ใน
วัตถุ ๒ เหลานี้ คือ ในสภาพไมเที่ยงวาเที่ยง ในสภาพมิใชตัวตนวาตัวตน
เปนอันละทิฏฐิวิปลาส ๒ ในวัตถุ ๒ เหลานี้ คือ ในสภาพเปนทุกขวาเปนสุข
ในสภาพไมงามวางาม. ในคัมภีรบางคัมภีรทานเขียน บทวา เทฺว กอน.
เขียนบทวา ฉ ในภายหลัง. บทวา จตูสุ วตฺถูสุ ทานกลาวทําวิปลาส ๔
รวมเปน ๑. บทวา อฏ ไดแก วิปลาส ๖ ในวัตถุ ๒ วิปลาส ๒ ในวัตถุ ๒
รวมเปนวิปลาส ๘. บทวา จตฺตาโร คือ วิปลาส ๔ ไดแก สัญญาวิปลาส
และจิตวิปลาสอยางละ ๒ ในวัตถุหนึง่ ๆ ในบรรดาวัตถุที่เปนทุกขและไมงาม
ในคัมภีรบางคัมภีรทานเขียนไวอยางนั้นเหมือนกัน แมในที่ทที่ านกลาววา
ฉ ทฺวีสุ วิปลาส ๖ ในวัตถุ ๒ ดังนี้แล.
จบอรรถกถาวิปลลาสกถา
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มหาวรรค มรรคกถา
วาดวยมรรค
[๕๒๗] คําวา มคฺโค ความวา ชื่อวามรรค เพราะอรรถวา
กระไร.
ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฏฐิเพราะอรรถวาเห็น เปนมรรคและ
เปนเหตุเพื่อละมิจฉาทิฏฐิ เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรม เพื่อครอบงํากิเลสทั้งหลาย
เพื่อความหมดจดในเบื้องตนแหงปฏิเวธ เพื่อความตั้งมั่นแหงจิต เพื่อความ
ผองแผวแหงจิต เพื่อบรรลุธรรมพิเศษ เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรู
สัจจะ เพื่อใหจิตตั้งอยูในนิโรธ สัมมาสังกัปปะเพราะอรรถวาดําริ เปนมรรค
และเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสังกัปปะ... สัมมาวาจาเพราะอรรถวากําหนดเอา เปน
มรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาวาจา... สัมมากัมมันตะ เพราะอรรถวาเปน
สมุฏฐาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉากัมมันตะ... สัมมาอาชีวะเพราะ
อรรถวาผองแผว เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาอาชีวะ... สัมมาวายามะ
เพราะอรรถวาประคองไว เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาวายามะ...
สัมมาสติเพราะอรรถวาตั้งมั่น เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสติ...
สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสมาธิ
เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรม เพื่อครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพื่อความหมดจดใน
เบื้องตนแหงปฏิเวธ เพื่อความตั้งมั่นแหงจิต เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อ
บรรลุธรรมพิเศษ เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจิต
ตั้งมั่นอยูในนิโรธ.
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[๕๒๘] ในขณะสกทาคามิมรรค สัมมาทิฏฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ
สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบ ๆ...
ในขณะอนาคามิมรรค สัมมาทิฏฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละกามราคสังโยชน
ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ...
ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฏฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ราคานุสัย อวิชชานุสัย เพื่ออุปถัมภ
สหชาตธรรม เพื่อครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพื่อความหมดจดในเบื้องตนแหง
ปฏิเวธ เพื่อความตั้งมั่นแหงจิต เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อบรรลุธรรม
พิเศษ เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจิตตั้งมั่นอยูใน
นิโรธ.
[๕๒๙] สัมมาทิฏฐิเปนมรรคแหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรค
แหงความดําริ สัมมาวาจาเปนมรรคแหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนมรรค
แหงสมุฏฐาน สัมมาอาชีวะเปนมรรคแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปน
มรรคแหงความประคองไว สัมมาสติเปนมรรคแหงความตั้งมั่น สัมมาสมาธิ
เปนมรรคแหงความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการเลือกเฟน
วิริยสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนมรรค
แหงความแผซานไป ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนมรรค
แหงการพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวในความ
ไมมีศรัทธา วิริยพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวในความเกียจคราน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 431

สติพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวในความไมประมาท สมาธิพละเปน
มรรคแหงความไมหวั่นไหวในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนมรรคแหงความไม
หวั่นไหวในอวิชชา สัทธินทรียเปนมรรคแหงความนอมใจเชื่อ วิริยินทรีย
เปนมรรคแหงความประคองไว สตินทรียเปนมรรคแหงความตั้งมั่น สมาธินทรียเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน ปญญินทรียเปนมรรคแหงความเห็น
อินทรียเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนใหญ พละเปนมรรคเพราะอรรถวาไม
หวั่นไหว โพชฌงคเปนมรรคเพราะอรรถวานําออก ชื่อวามรรคเพราะอรรถ
วาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนมรรคเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนมรรค
เพราะอรรถวาตั้งไว อิทธิบาทเปนมรรคเพราะอรรถวาใหสาํ เร็จ สัจจะเปน
มรรคเพราะอรรถวาถองแท สมถะเปนมรรคเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนา
เปนมรรคเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถะและวิปสสนาเปนมรรคเพราะ
อรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูกันเปนมรรคเพราะอรรถวาไม
ลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาสํารวม จิตวิสุทธิเปนมรรค
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปน
มรรคเพราะอรรถวาหลุดพน วิชชาเปนมรรคเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติ
เปนมรรคเพราะอรรถวาปลอย ญาณในความสิ้นไปเปนมรรคเพราะอรรถวา
ตัดขาด ฉันทะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนมรรคเพราะ
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม เวทนาเปน
มรรคเพราะอรรถวาเปนที่รวม สมาธิเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนประธาน
สติเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนธรรม
อันยิ่งกวาธรรมนั้น วิมตุ ติเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนสาระ นิพพานอัน
หยั่งลงสูอมตะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที่สุด.
จบมรรคกถา
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อรรถกถามรรคกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงมรรคกถา
อันพระสารีบุตรเถระแสดงอริยมรรคทําการละวิปลาส ๓ เหลานั้นกลาวแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา มคฺโคติ เกนฏเน มคฺโค บทวา มคฺโค
ชื่อวา มรรคดวยอรรถวากระไร คือ ในพระพุทธศาสนาทานกลาววา มรรค
ดวยอรรถวากระไร. ในปริยาย ๑๐ มีอาทิวา มิจฺฉาทิฏิยา ปหานาย เพื่อ
ละมิจฉาทิฏฐิ ทานกลาวถึงมรรคหนึ่ง ๆ ดวยสามารถเปนขาศึกโดยตรงแหง
องคมรรคนั้น ๆ. บทวา มคฺโค เจว เหตุ จ เปนมรรคและเปนเหตุ คือชื่อวา
มรรค ดวยอรรถวาเปนทางเฉพาะเพื่อทํากิจนั้น ๆ ชื่อวา เหตุ ดวยอรรถวา
เปนผูทําใหถึง ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวถึงมรรคมีอรรถวา เปนทางเฉพาะ
และมีอรรถวาเปนผูนําใหถึงมรรค มรรคเปนทางเฉพาะในบทมีอาทิวา นี้เปน
มรรค นี้เปนปฏิปทา เหตุเปนผูนําใหถึงในประโยคมีอาทิวา มรรคมีอรรถวา
นําออกไป มีอรรถวาเปนเหตุแหงมรรค ดวยบททั้งสองนี้เปนอันทานทําการ
แกคําถามวา มคฺโคติ เกนฏเน มคฺโค ดังนี้.
บทวา สหชาตาน ธมฺมาน อุปตฺถมฺภนาย เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรม คือ เพื่อความเปนการอุปถัมภอรูปธรรมอันเกิดพรอมกับตน โดย
ความเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัยและนิสสยปจจัยเปนตน. บทวา
กิเลสาน ปริยาทาย เพื่อครอบงํากิเลสทั้งหลาย คือ เพื่อใหกิเลสที่เหลือ
ดังกลาวแลว อันมรรคนั้น ๆ ทําลายใหสิ้นไป. ในบทนี้วา ปฏิเวธาทิวิโสธนาย เพื่อความหมดจดในเบื้องตนแหงปฏิเวธ มีความดังนี้ เพราะศีลและ
ทิฏฐิเปนเบื้องตน แหงสัจจปฏิเวธโดยพระบาลีวา อะไรเปนเบื้องตนแหงกุศล-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 433

ธรรมทั้งหลาย ศีลบริสุทธิ์ดวยดีและทิฏฐิอันตรง ศีลและทิฏฐินั้นยอมบริบูรณ
ดวยมรรคในเบื้องตน ฉะนั้นทานจึงกลาว ปฏิเวธาทิวิโสธนาย ดังนี้.
บทวา จิตฺตสฺส อธิฏานาย เพื่อความตั้งมั่นแหงจิต คือ เพื่อความ
ตั้งมั่นในกิจของตนแหงจิตอันสัมปยุตกัน. บทวา จิตฺตสฺส โวทานาย
เพื่อความผองแผวแหงจิต คือ เพื่อบริสุทธิ์แหงจิต. บทวา วิเสสาธิคมาย
เพื่อบรรลุธรรมวิเศษ คือ เพื่อไดเฉพาะคุณวิเศษกวาธรรมเปนโลกิยะ. บทวา
อุตฺตริปฏิเวธาย เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง คือ เพื่อแทงตลอดธรรมอัน
ยิ่งกวาธรรมเปนโลกิยะ. บทวา สจฺจาภิสมยาย เพื่อตรัสรูสัจจะ คือ เพื่อ
ตรัสรูธรรมเอกแหงอริยสัจ ๔ คือ เพื่อแทงตลอดธรรมเอกดวยสามารถยังกิจ
ใหสําเร็จ. บทวา นิโรเธปติฏาปนาย เพื่อใหจิตตั้งอยูในนิโรธ คือ เพื่อ
ใหจิตหรือบุคคลตั้งอยูในนิพพาน. ทานทําองคแหงมรรค ๘ เปนอันเดียวกัน
แลว กลาวถึงการละกิเลสอันมรรคนั้น ๆ ทําลายในขณะแหงสกทาคามิมรรค
เปนตน เหตุในเพราะกลาวอยางนี้ทานกลาวแลวในหนหลัง เพราะการชําระ
ในเบื้องตนดวยดีและความผองแผวแหงจิตดวยดี ยอมมีไดดว ยมรรคสูง ๆ
ฉะนั้น ทานจึงกลาวบททั้งหลายแมเหลานั้น.
ดวยบทมีอาทิวา ทสฺสนมคฺโค เปนมรรคแหงการเห็นทานกลาวถึง
อรรถแหงมรรคดวยสามารถแหงลักษณะของธรรมนั้นจนถึงที่สุด. บทแม
ทั้งหมดเหลานั้น มีความดังที่ทานกลาวไวแลวในอภิญไญยนิเทศ (ชี้แจงถึง
ธรรมที่ควรรูย ิ่ง). ในบทนี้ ทานชีแ้ จงถึงมรรคอันเปนโลกิยะและโลกุตระ
ตามที่เกิดอยางนี้. ทานชีแ้ จงถึงมรรคดวยอรรถวาเปนเหตุ. อนึง่ เพราะมรรค
นั้นเปนมรรคโดยตรง ทานจึงไมกลาววา มคฺโค. บทมีอาทิวา อธิปเตยฺยฏเน
อินฺทฺริยา ชื่อวา อินทรียดวยอรรถวาเปนใหญ ทานกลาวดวยอํานาจแหง
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อรรถของอินทรียเปนตน. อนึ่ง ในบทวา สจฺจานิ นี้ไดแกสจั จญาณ. ธรรม
เหลานั้นแมทั้งหมด ชื่อวา มรรค ดวยอรรถวา เปนทางปฏิบัติเพื่อนิพพาน.
อนึ่ง นิพพานทานกลาวไวในที่สุด พึงทราบวา ทานกลาววามรรคเพราะ
สัตบุรุษผูถูกสังสารทุกขครอบงํา ผูตองการพนจากทุกขแสวงหา.
จบอรรถกถามรรคกถา
มหาวรรค มัณฑเปยยกถา
วาดวยความผองใส ๓ อยาง
[๕๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ในพระศาสดาซึ่งมีอยู
เฉพาะหนา เปนพรหมจรรยอันผองใสควรดื่ม ความผองใสในพระศาสดาซึ่ง
มีอยูเฉพาะหนามี ๓ ประการ คือ ความผองใสแหงเทศนา ๑ ความผองใส
แหงการรับ ? ความผองใสแหงพรหมจรรย ๑.
ความผองใสแหงเทศนาเปนไฉน การบอก การแสดง การบัญญัติ
การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนก การทําใหงาย ซึ่งอริยสัจ ๔ การบอก
การแสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนก การทําใหงาย
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนความผองใสแหงเทศนา.
ความผองใสแหงการรับเปนไฉน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
เทวดา มนุษย หรือทานผูรูแจงพวกใดพวกหนึ่ง นี้เปนความผองใสแหง
การรับ.
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ความผองใสแหงพรหมจรรยเปนไฉน อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้เปนความผองใสแหงพรหมจรรย.
[๕๓๑] สัทธินทรียเปนความผองใสแหงการนอมใจเชื่อ ความไมมี
ศรัทธาเปนกาก บุคคลทิ้งความไมมีศรัทธาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส
แหงความนอมใจเชื่อของสัทธินทรีย เพราะเหตุนั้น สัทธินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม วิริยินทรียเปนความผองใสแหงการประคองไว
ความเกียจครานเปนกาก บุคคลทิ้งความเกียจครานอันเปนกากเสียแลว ดื่ม
ความผองใสแหงความประคองไวของวิริยินทรีย เพราะเหตุนั้น วิริยินทรีย
จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สตินทรียเปนความผองใสแหงความ
ตั้งมั่น ความประมาทเปนกาก บุคคลทิ้งความประมาทอันเปนกากเสียแลว
ดื่มความผองใสแหงความตั้งมั่นของสตินทรีย เพราะเหตุนั้น สตินทรียจงึ เปน
พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไม
ฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความ
ผองใสแหงความไมฟุงซานของสมาธินทรีย เพราะเหตุนั้น สมาธินทรียจึงเปน
พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปญญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น
อวิชชาเปนกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการ
เห็นของปญญินทรีย เพราะเหตุนั้น ปญญินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความ
ผองใสควรดื่ม.
สัทธาพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความเปนผูไมมี
ศรัทธา ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก บุคคลทิ้งความเปนผูไมมีศรัทธา
อันเปนกากเสียแลว ดืม่ ความผองใสแหงความไมหวั่นไหว ในความไมมี
ศรัทธาของสัทธาพละ เพราะเหตุนั้น สัทธาพละ จึงเปนพรหมจรรยมีความ
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ผองใสควรดื่ม วิริยพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความ
เกียจคราน ความเกียจครานเปนกาก บุคคลทิ้งความเกียจครานอันเปนกากเสีย
แลว ดื่มความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความเกียจครานของวิริยพละ
เพราะเหตุนั้น วิริยพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สติพละเปน
ความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความประมาท ความประมาทเปนกาก
บุคคลทิ้งความประมาทอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหวั่น
ไหวในความประมาทของสติพละ เพราะเหตุนั้น สติพละจึงเปนพรหมจรรย
มีความผองใสควรดื่ม สมาธิพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวใน
อุทธัจจะ อุทธัจจะเปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความ
ผองใสเเหงความไมหวั่นไหวในอุทธัจจะของสมาธิพละ เพราะเหตุนั้น
สมาธิพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปญญาพละเปนความผองใส
แหงความไมหวั่นไหวในอวิชชา อวิชชาเปนกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเปน
กากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในอวิชชาของปญญาพละ
เพราะเหตุนั้น ปญญาพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม.
สติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น ความประมาทเปนกาก
บุคคลทิ้งความประมาทอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความตั้งมั่นของ
สติสัมโพชฌงคเพราะเหตุนั้น สติสัมโพชฌงค จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส
ควรดื่ม ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนความผองใสแหงการเลือกเฟน อวิชชา
เปนกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเลือกเฟน
ของธรรมวิจยสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคจึงเปน
พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม วิริยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการ
ประคองไว ความเกียจครานเปนกาก บุคคลทิง้ ความเกียจครานอันเปนกาก
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เสียแลว ดืม่ ความผองใสแหงการประคองไว ของวิริยสัมโพชฌงค เพราะ
เหตุนั้น วิริยสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปตสิ ัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความแผซาน ความเรารอนเปนกาก บุคคลทิ้ง
ความเรารอนอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความแผซานไป ของ
ปติสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ปติสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความ
ผองใสควรดื่ม ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความสงบ ความชั่ว
หยาบเปนกาก บุคคลทิง้ ความชั่วหยาบอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส
แหงความสงบของปสสัทธิสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงค
จึงเปนพรหมจรรย มีความผองใสควรดื่ม สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใส
แหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว
ดื่มความผองใสแหงความไมฟุงซานของสมาธิสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น
สมาธิสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงค
เปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง การไมพิจารณาหาทางเปนกาก
บุคคลทิ้งการไมพิจารณาหาทางอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการ
พิจารณาหาทางของอุเบกขาสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค
จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม.
สัมมาทิฏฐิเปนความผองใสแหงการเห็น มิจฉาทิฏฐิเปนกาก บุคคล
ทิ้งมิจฉาทิฏฐิอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเห็นของสัมมาทิฏฐิ
เพราะเหตุนั้น สัมมาทิฏฐิจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหงความดําริ มิจฉาสังกัปปะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสังกัปปะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความดําริของสัมมาสังกัปปะ
เพราะเหตุนั้น สัมมาสังกัปปะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมา-
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วาจาเปนความผองใสแหงการกําหนดมิจฉาวาจาเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาวาจา
อันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการกําหนดของสัมมาวาจา เพราะเหตุ
นั้น สัมมาวาจาจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมากัมมันตะเปน
ความผองใสแหงสมุฏฐาน มิจฉากัมมันตะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉากัมมันตะอัน
เปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงสมุฏฐานของสัมมากัมมันตะ เพราะเหตุ
นั้น สัมมากัมมันตะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาอาชีวะเปน
ความผองใสแหงความผองแผว มิจฉาอาชีวะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาอาชีวะอัน
เปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความผองแผวของสัมมาอาชีวะ เพราะเหตุ
นั้น สัมมาอาชีวะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาวายามะเปน
ความผองใสแหงการประคองไว มิจฉาวายามะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาวายามะ
อันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการประคองไวของสัมมาวายามะ เพราะ
เหตุนั้น สัมมาวายามะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสติเปน
ความผองใสแหงการตั้งมั่น มิจฉาสติเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสติอันเปนกากเสีย
แลว ดื่มความผองใสแหงการตั้งมั่นของสัมมาสติ เพราะเหตุนั้น สัมมาสติจึงเปน
พรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสมาธิเปนความผองใสแหงความไม
ฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสมาธิอันเปนกากเสียแลว ดื่ม
ความผองใสแหงความไมฟุงซานของสัมมาสมาธิ เพราะเหตุนั้น สัมมาสมาธิ
จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม.
[๕๓๒] ความผองใสมีอยู ธรรมที่ควรดื่มมีอยู กากมีอยู สัทธินทรีย
เปนความผองใสแหงการนอมใจเชื่อ ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก อรรถรส
ธรรมรส วิมุตติรส ในสัทธินทรียนนั้ เปนธรรมที่ควรดื่ม วิริยินทรียเปน
ความผองใสแหงการประคองไว ความเกียจครานเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
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วิมุตติรส ในวิริยินทรียน ั้น เปนธรรมที่ควรดืม่ สตินทรียเปนความผองใส
แหงความตั้งมั่น ความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ใน
สตินทรียนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไม
ฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมตุ ติรส ในสมาธินทรียนั้น
เปนธรรมที่ควรดื่ม ปญญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อวิชชาเปนกาก
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในปญญินทรียนั้น เปนธรรมทีค่ วรดื่ม.
สัทธาพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความเปนผูไมมี
ศรัทธา ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมตุ ติรส ในสัทธา
พละนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม วิริยพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวใน
ความเกียจคราน ความเกียจครานเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส
ในวิริยินทรียน ั้น เปนธรรมที่ควรดืม่ สติพละเปนความผองใสแหงความไม
หวั่นไหวในความประมาท ความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
วิมุตติรส ในสติพละนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สมาธิพละเปนความผองใสแหง
ความไมหวั่นไหวในอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส
ในสมาธิพละนั้น เปนธรรมที่ควรดืม่ ปญญาพละเปนความผองใสแหงความ
ไมหวั่นไหวในอวิชชา อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส
ในปญญาพละนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม.
สติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น ความประมาทเปน
กาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในสติสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม
ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการเลือกเฟน อวิชชาเปนกาก
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในธรรมวิจยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม
วิริยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความประคองไวความเกียจครานเปนกาก
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อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในวิริยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ปติสัมโพชฌงคเปน ความผองใสแหงความแผซาน ความเรารอนเปนกาก อรรถรส
ธรรมรส วิมตุ ติรส ในปติสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความสงบ ความชั่วหยาบเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
วิมุตติรส ในปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สมาธิสัมโพชฌงค
เปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
วิมุตติรส ในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมทีค่ วรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงค
เปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง การไมพิจารณาหาทางเปนกาก
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม.
[๕๓๓] สัมมาทิฏฐิเปนความผองใสแหงการเห็น มิจฉาทิฏฐิเปนกาก
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในสัมมาทิฏฐินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหงความดําริ มิจฉาสังกัปปะเปนกาก อรรถรส
ธรรมรส วิมตุ ติรส ในสัมมาสังกัปปะนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาวาจาเปน
ความผองใสแหงความกําหนด มิจฉาวาจาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส
ในสัมมาวาจานั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหง
สมุฏฐาน อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในสัมมากัมมันตะนั้น เปนธรรมที่
ควรดื่ม สัมมาอาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว มิจฉาอาชีวะเปน
กาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ในสัมมาอาชีวะนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม
สัมมาวายามะเปนความผองใสแหงการประคองไว มิจฉาวายามะเปนกาก
อรรถรส ธรรมรส วิมตุ ติรส ในสัมมาวายามะนั้น เปนธรรมที่ควรดืม่
สัมมาสติเปนความผองใสแหงการตั้งมั่น มิจฉาสตินั้นเปนกาก อรรถรส
ธรรมรส วิมุตติรส ในสัมมาสตินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาสมาธิเปน
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ความผองใสแหงความไมฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
วิมุตติรส ในสัมมาสมาธินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาทิฏฐิเปนความผองใส
แหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหงความดําริ สัมมาวาจาเปน
ความผองใสเเหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน
สัมมาอาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนความผองใส
แหงความประคองไว สัมมาสติเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น สัมมาสมาธิ
เปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหง
ความตั้งมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความประคองไว
ปติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความแผซาน ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปน
ความผองใสแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความไม
ฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความเปนผูไมมีศรัทธา
วิริยพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความเกียจคราน สติพละ
เปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวในความประมาท สมาธิพละเปนความ
ผองใสแหงความไมหวั่นไหวในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนความผองใสแหง
ความไมหวั่นไหวในอวิชชา สัทธินทรียเปนความผองใสแหงความนอมใจ
เชื่อ วิริยินทรียเปนความผองใสแหงความประคองไว สตินทรียเปนความ
ผองใสแหงการตั้งมั่น สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน
ปญญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อินทรียเ ปนความผองใสเพราะอรรถ
วาเปนใหญ พละเปนความผองใสเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปน
ความผองใสเพราะอรรถวานําออก มรรคเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปน
เหตุ สติปฏฐานเปนความผองใสเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนความ
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ผองใสเพราะอรรถวาเริ่มตั้งไว อิทธิบาทเปนความผองใสเพราะอรรถวาให
สําเร็จ สมถะเปนความผองใสเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนความ
ผองใสเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถะและวิปสสนาเปนความผองใสเพราะ
อรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมทีเ่ ปนคูกันเปนความผองใสเพราะอรรถวา
ไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิ
เปนความผองใสเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิเปนความผองใสเพราะ
อรรถวาเห็น วิโมกขเปนความผองใสเพราะอรรถวาหลุดพน วิชชาเปนความ
ผองใสเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปนความผองใสเพราะอรรถวาปลอยวาง
ขยญาณเปนความผองใสเพราะอรรถวาตัดขาด ญาณในความไมเกิดขึ้นเปน
ความผองใสเพราะอรรถวาสงบระงับ ฉันทะเปนความผองใสเพราะอรรถวา
เปนมูล มนสิการเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความ
ผองใสเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม เวทนาเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปน
ที่รวม สมาธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนความผองใส
เพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนธรรมยิ่งกวา
ธรรมนั้น วิมุตติเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนสาระ นิพพานอันหยั่งลง
สูอมตะเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนที่สุด ฉะนี้แล.
จบมัณฑเปยยกถา
จบภาณวาร
จบมหาวรรคที่ ๑
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อรรถกถามัณฑเปยยกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพิจารณาแหงมัณฑเปยยกถา (ของใสที่ควรดื่มเทียบดวยคุณธรรม) อันเปนเบื้องตนสวนหนึ่งของ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความที่
มรรคนั้นเปนธรรม ผองใสควรดื่ม ตรัสไวแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา มณฺฑเปยฺย เปนพรหมจรรยผองใสควรดื่ม
ชื่อวา มณฺโฑ ดวยอรรถวาผองใสเหมือนอยางเนยใสที่สมบูรณ สะอาด ใส
ทานเรียกวา สัปปมัณฑะ ความผองใสของเนยใส ฉะนั้น. ชือ่ วา เปยฺย
ดวยอรรถวา ควรดื่ม. ชนทั้งหลายดื่มของควรดื่มใดแลวลงไปในระหวางถนน
หมดความรู แมผานุงเปนตนของตนก็ไมอยูกับตัว ของควรดื่มนั้นแมใสก็
ไมควรดื่ม. สวนศาสนพรหมจรรย คือ ไตรสิกขานี้ของเรา ชือ่ วาใส เพราะ
สมบูรณ เพราะไมมีมลทิน เพราะผองใส และชื่อวาควรดื่ม เพราะนํา
ประโยชนสขุ มาให เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงวาเปน
พรหมจรรยผองใสควรดื่ม. ชื่อวา มณฺฑเปยฺย เพราะมีความผองใสควรดื่ม.
นั้นคืออะไร. คือศาสนพรหมจรรย. เพราะเหตุไรไตรสิกขาจึงชื่อวาพรหมจรรย.
นิพพานชื่อวา พรหม เพราะอรรถวาสูงสุด ไตรสิกขาเปนความประพฤติ
เพื่อประโยชนแกความสูงสุดเพราะเปนไปเพื่อประโยชนแกนพิ พาน เพราะเหตุ
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนพรหมจรรย ศาสนพรหมจรรยก็คือ
ไตรสิกขานั้นนั่นเอง.
บทวา สตฺถา สมฺมขุ ีภูโต พระศาสดามีอยูเฉพาะหนานี้ เปนคํา
แสดงถึงเหตุในบทนี้. ก็เพราะพระศาสดามีอยูเฉพาะหนา ฉะนั้นทานทั้งหลาย
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จงประกอบความเพียร ดื่มพรหมจรรยอันผองใสนี้เถิด เพราะเมื่อดื่มยาใส
ขางนอกไมไดอยูตอหนาหมอ ยอมมีความสงสัยวา เราไมรูขนาดหรือการ
เอาขึ้นเอาลง แตอยูตอหนาหมอก็หมดสงสัยดวยคิดวา หมอจักรูจักดื่ม
พระศาสดาผูเปนพระธรรมสามีของพวกเรามีอยูเฉพาะหนาอยางนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้นจึงชักชวนในการดื่มพรหมจรรยอนั ผองใสวา พวกทานจงทํา
ความเพียรแลวดื่มเถิด. ชื่อวา สตฺถา เพราะตามสั่งสอนตามสมควร ซึ่งทิฏฐิ
ธรรมิกประโยชน สัมปรายิกประโยชน และปรมัตถประโยชน. อีกอยางหนึ่ง
พึงทราบอรรถในบทนี้ แมโดยนัยแหงนิเทศมีอาทิวา สตฺถา ภควา สตฺถวาโห
พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงนําหมู ชื่อวา สัตถวาหะ ชื่อวา สมฺมุขีภูโต
เพราะมีหนาปรากฏอยู.
พึงทราบวินิจฉัย ในมัณฑเปยยนิเทศดังตอไปนี้. บทวาติธตฺตมณฺโฑ
ความผองใสมีอยู ๓ ประการ ชื่อวา ติธตฺต ความผองใสในพระศาสดาซึ่ง
มีอยูเฉพาะหนามี ๓ ประการ ชื่อวา ติธตฺตมณฺโฑ ความวา ความผองใสมี
๓ อยาง. บทวา สตฺถริ สมฺมขุ ีภูเต ในพระศาสดาซึ่งมีอยูเฉพาะหนานี้
ทานกลาวเพื่อแสดงความผองใส ๓ ประการอันบริบูรณดวยอาการทั้งปวง แม
เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพาน ความผองใส ๓ ประการ ยังเปนไปอยูโดย
เอกเทศ. อนึง่ ในนิเทศแหงบทนั้น พึงทราบวาทานมิไดกลาววา สตฺถริ
สมฺมขุ ีภูเต แลวกลาววา กตโม เทสนามณฺโฑ ความผองใสแหงเทศนา
เปนไฉน. บทวา เทสนามณฺโฑ ความผองใสแหงเทศนา คือ ธรรมเทศนา
นั่นแหละเปนความผองใส. บทวา ปฏิคฺคหมณฺโฑ ความผองใสแหงการรับ
คือผูรับเทศนานั่นแหละเปนผูผองใส. บทวาพฺรหฺมจริยมณฺโฑ ความผองใส
แหงพรหมจรรย คือ มรรคพรหมจรรยนั่นแหละเปนความผองใส.
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บทวา อาจิกฺขนา การบอก คือ การกลาวโดยชื่อวาชื่อทั้งหลายเหลานี้
แหงสัจจะเปนตนควรแสดง. บทวา เทสนา การแสดงคือการชี้แจง. บทวา
ปฺปนา การบัญญัติ คือ การใหรู หรือการตั้งไวในมุข คือ ญาณ จริงอยู
เมื่อตั้งอาสนะไวทานกลาววาปูอาสนะ. บทวา ปฏปนา การแตงตั้ง คือ
การบัญญัติ ความวา ความเปนไป หรือการตั้งไวในมุขคือญาณ. บทวา
วิวรณา การเปดเผย คือ ทําการเปดเผย ความวา ชี้แจงเปดเผย. บทวา
วิภชนา การจําแนก คือ ทําการจําแนก ความวา ชี้แจงโดยการจําแนก.
บทวา อุตฺตานีกมฺม การทําใหงาย คือ การทําความปรากฏ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อาจิกฺขนา เปนบทแสดงเหตุของบท ๖ บท มี
เทศนาเปนตน. ทานกลาว ๖ บทมีเทศนาเปนตน เพื่อขยายความแหงบทวา
อาจิกฺขนา. ใน ๖ บทนั้น บทวา เทสนา คือการแสดงโดยยกหัวขอขึ้นกอน
โดยสังเขป ดวยสามารถแหงอุคฆฏิตัญูบุคคล เพราะอุคฆฏิตัญูบุคคล
ยอมรูแจงแทงตลอดบทที่ทานกลาวโดยสังเขป และกลาวขึ้นกอน. บทวา
ปฺปนา คือ การบัญญัติดวยการชี้แจงบทที่ทานยอไวกอน โดยพิสดาร
ดวยความพอใจของความคิดและดวยความเฉียบแหลมของปญญา แหงธรรม
เหลานั้น ดวยอํานาจแหงวิปญจิตัญูบุคคล. บทวา ปฏปนา คือการ
บัญญัติดวยการทําใหพิสดารยิ่งขึ้น ดวยการชี้แจงเฉพาะนิเทศที่ทานชี้แจง
ธรรมเหลานั้นไวแลว. บทวา วิวรณา คือการเปดเผยบทแมที่ทานชี้แจง
ไวแลวดวยการพูดบอย ๆ. บทวา วิภชนา คือการจําแนกดวยการทําการ
จําแนกแมบทที่ทานกลาวไวแลวบอย ๆ. บทวา อุตฺตานีกมฺม คือทําใหงาย
ดวยกลาวทําบทที่ทานเปดเผยแลวโดยพิสดาร และดวยกลาวชี้แจงบทที่ทาน
จําแนกไวแลว. เทศนานี้ยอ มมีเพื่อการแทงตลอดแมของไนยบุคคลทั้งหลาย.
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บทวา เย วา ปนฺเป เกจิ หรือทานผูรูแจงพวกใดพวกหนึ่ง
ทานหมายถึงวินิปาติกะ (พวกตกอยูในอบาย) มีมารดาของทานปยังกระเปนตน.
บทวา วิ
ฺ าตาโร ผูร ูแจง คือผูรูแจงโลกุตรธรรมดวยการแทงตลอด.
จริงอยู ทานผูรูแจงเหลานี้มีภิกษุเปนตน ชื่อวา ปฏิคฺคหา ผูรับเพราะรับ
พระธรรมเทศนาดวยสามารถการแทงตลอด. บทวา อยเมว เปนอาทิมีความ
ดังที่ทานกลาวไวแลว นิเทศแหงปฐมฌาน. อริยมรรคทานกลาววาเปนพรหมจรรย เพราะประพฤติเพื่อประโยชนแกธรรมอันประเสริฐ เพราะไหลไปโดย
นิพพาน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงประกอบอินทรีย พละโพชฌงค
และองคแหงมรรค อันมีอยูในขณะแหงมรรค แหงความผองใสในการนอมใจ
เชื่อนั้นดวยบทมีอาทิวา อธิโมกฺขมณฺโฑ ความผองใสแหงการนอมใจเชื่อ
ในวิธีแหงพรหมจรรยมคี วามผองใสควรดื่ม.
ในบทเหลานั้น บทวา อธิโมกฺขมณฺโฑ คือความผองใสอันไดแก
การนอมใจเชื่อ. บทวา กสโฏ เปนกาก คือ ขุนปราศจากความเลื่อมใส.
บทวา ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแลว คือ ละดวยตัดขาด. บทวา สทฺธินฺทฺริยสฺส
อธิโมกฺขมณฺฑ ปวตีติ มณฺฑเปยฺย ดื่มความผองใสแหงความนอมใจเชื่อ
ของสัทธินทรีย เพราะเหตุนั้น สัทธินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส
ควรดื่ม อธิบายวา แมเมื่อความที่ความผองใสแหงความนอมใจเชื่อ ไมเปน
อื่นจากสัทธินทรีย ทานก็กลาวทําเปนอยางอื่นดวยสามารถแหงโวหาร. ลูกหินบด
แมเมื่อลูกหินบดไมเปนเปนอยางอื่นมีอยูทานก็เรียกวา สรีระแหงลูกหินบด
ฉันใด อนึ่ง ในบาลีทานกลาวภาวะแมไมเปนอยางอื่นจากธรรมดาในบทมีอาทิ
วา ผุสิตตฺต ความเปนสิ่งสัมผัสได ดุจเปนอยางอื่นฉันใด อนึ่ง ในอรรถกถา
ทานกลาวถึงลักษณะแมไมเปนอยางอื่นจากธรรมดาในบทมีอาทิวา ผุสนลกฺ-
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ขโณ ผสฺโส ผัสสะมีลักษณะถูกตอง ดุจเปนอยางอื่นฉันใด พึงทราบขอ
อุปมานี้ฉันนั้น.
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในบทที่ยังไมเคยกลาวดังตอไปนี้. บทวา
ปริฬาโห ความเรารอน คือความเดือดรอนเพราะกิเลสอันเปนปฏิปกษตอ
ปติซึ่งมีลักษณะอิ่มเอิบ. บทวา ทุฏลุ ฺล ความชั่วหยาบ คือ ความหยาบ
ความไมสงบดวยอํานาจกิเลสอันเปนปฏิปกษตอความสงบ. บทวา อปฺปฏิสงฺขา ความไมพิจารณา คือ การนําความไมสงบมาดวยอํานาจกิเลสอันเปน
ปฏิปกษตอการพิจารณา.
พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะทรงชี้แจงถึงวิธีแหงพรหมจรรย
มีความผองใสควรดื่ม โดยปริยายอื่นจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา อตฺถิ มณฺโฑ
ความผองใสมีอยู.
ในบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ คือในสัทธินทรียนั้น. พึงทราบวินิจฉัย
ในบทมีอาทิวา อตฺถรโส อรรถรส คือ ความนอมไปแหงสัทธินทรียเปน
อรรถ สัทธินทรียเปนธรรม สัทธินทรียนั่นแหละชื่อวา วิมุตติ เพราะพนจาก
กิเลสตาง ๆ ความถึงพรอมแหงอรรถนั้น ชื่อวา อตฺถรโส อรรถรส.
ความถึงพรอมแหงธรรมนั้น ชื่อวา ธมฺมรโส ธรรมรส. ความถึงพรอม
แหงวิมุตตินั้นชื่อวา วิมุตติรส.
อีกอยางหนึ่ง ความยินดีในการไดอรรถ ชื่อวา อรรถรส. ความยินดี
ในการไดธรรม ชื่อวาธรรมรส. ความยินดีในการไดวิมุตติ ชือ่ วา วิมุตติรส.
บทวา รติ ความยินดี คือ สัมปยุตดวยรสนั้น หรือปติมีรสนั้นเปนอารมณ
พึงทราบอรรถแมในบททีเ่ หลือโดยนัยนี้.
ในปริยายนี้ทานกลาวอรรถวา พรหมจรรยผองใสควรดื่ม ชื่อวา
มณฺฑเปยฺย.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงพรหมจรรยผองใสควรดื่มดวยอํานาจ
แหงอินทรีย พละโพชฌงคและองคแหงมรรคตามลําดับแหงโพธิปกขิยธรรมมี
อินทรียเปนตนอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงความผองใสแหงพรหมจรรยอันตั้ง
อยูในที่สุดอีก จึงทรงการทํามรรคใหเปนธรรมถึงกอน เพราะมรรคเปน
ประธาน แลวจึงทรงแสดงองคแหงมรรค โพชฌงค พละและอินทรีย.
บทมีอาทิวา อาธิปเตยฺยฏเน อินฺทฺริยา มณฺโฑ อินทรียเปน
ความผองใส เพราะอรรถวา เปนใหญ คือ อินทรียเปนโลกิยะและโลกุตระ
เปนความผองใส ตามที่ประกอบไว. พึงทราบบทนั้นโดยนัยดังกลาวแลวใน
หนหลัง.
อนึ่ง ในบทนี้วา ตถฏเน สจฺจ มณฺโฑ สัจจะเปนความ
ผองใส เพราะอรรถวาเปนสัจจะแท พึงทราบวาทานกลาววา สัจจญาณเปน
สัจจะ เพราะไมมีทุกขสมุทัย เปนความผองใส ดุจในมหาหัตถิปทสูตร.
จบอรรถกถามัณฑเปยยกถา
และ
จบอรรถกถามหาวรรค

รวมกถาที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ญาณกถา ๒. ทิฏฐิกถา ๓. อานาปานกถา ๔. อินทริยกถา
๕. วิโมกขกถา ๖. คติกถา ๗. กรรมกถา ๘. วิปลลาสกถา ๙. มรรคกถา
๑๐. มัณฑเปยยกถา และอรรถกถา.
นิกายอันประเสริฐนี้ เปนวรมรรคอันประเสริฐที่หนึ่ง ไมมีวรรคอื่น
เสมอทานตั้งไวแลว ฉะนี้แล.
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ยุคนัทธวรรค
ยุคนัทธกถา
วาดวยมรรค ๔
[๕๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี
ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง พยากรณอรหัตในสํานักเรา
ดวยมรรค ๔ ทั้งหมดหรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใดมรรคหนึ่ง มรรค ๔
เปนไฉน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญวิปสสนาอันมีสมถะ
เปนเบื้องตน เมื่อภิกษุนั้นเจริญวิปสสนาอันมีสมถะเปนเบื้องตนอยู มรรคยอม
เกิด ภิกษุนนั้ เสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ
ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน เมื่อภิกษุ
นั้นเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตนอยู มรรคยอมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นเสพ
เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรค
นั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป เมื่อภิกษุนั้น
เจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป มรรคยอมเกิด ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําให
มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละ
สังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจนึกถึงโอกาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว
สมัยนั้น จิตยอมตั้งมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู มรรค
ยอมเกิดแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุ
นั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอม
สิ้นไป ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ก็ภกิ ษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง พยากรณ
อรหัตในสํานักเรา ดวยมรรค ๔ นีท้ ั้งหมด หรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใด
มรรคหนึ่ง.
[๕๓๕] ภิกษุเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตนอยางไร ?
ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะเปนสมาธิ
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้น โดยความเปนสภาพ
ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยประการดังนี้ สมถะ
จึงมีกอน วิปสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เจริญวิปสสนา
มีสมถะเปนเบื้องตน.
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดในภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอัน
เดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกธรรมที่ไมลว งเกิน
กัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑.
คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคเกิดอยางไร.
สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสังกัปปะดวย
อรรถวาดําริ เปนมรรคยอมเกิด สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนด เปนมรรค
ยอมเกิด สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาเปนสมุฏฐาน เปนมรรคยอมเกิด สัมมา-
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อาชีวะดวยอรรถวาผองแผว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาวายามะดวยอรรถวา
ประคองไว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสติดวยอรรถวาตั้งมั่น เปนมรรคยอมเกิด
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคยอมเกิด มรรคยอมเกิดอยางนี้.
คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษุนั้นยอมเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่ง
มรรคนั้น ดังนี้ ความวา ยอมเสพอยางไร.
ภิกษุนั้น นึกถึงอยูชื่อวาเสพ รูอยูชื่อวาเสพ เห็นอยูชอื่ วาเสพ
พิจารณาอยูชื่อวาเสพ อธิฐานจิตอยูชื่อวาเสพ นอมจิตไปดวยศรัทธาชื่อวา
เสพ ประคองความเพียรไวชื่อวาเสพ ตั้งสติไวมั่นชื่อวาเสพ ตั้งจิตไวอยู
ชื่อวาเสพ ทราบชัดดวยปญญาชื่อวาเสพ รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งอยูชื่อวาเสพ
กําหนดรูซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรูชื่อวาเสพ ละธรรมที่ควรละชื่อวาเสพ เจริญ
ธรรมที่ควรเจริญชื่อวาเสพ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวาเสพ
ยอมเสพอยางนี้.
คําวา เจริญ ความวา เจริญอยางไร.
ภิกษุนั้นนึกถึงอยูชอื่ วาเจริญ...ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
ชื่อวาเจริญ ยอมเจริญอยางนี้.
คําวา ทําใหมาก ความวา ทําใหมากอยางไร.
ภิกษุนั้นนึกถึงอยูชอื่ วาทําใหมาก...ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
ชื่อวาทําใหมาก ทําใหมากอยางนี้.
คําวา เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละ
สังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป
อยางไร.
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ยอมละสังโยชน ๓ นี้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
อนุสัย ๒ นี้ คือ ทิฏฐิอนุสัย วิจิกิจฉาอนุสัย ยอมสิ้นไปดวยโสดาปตติมรรค.
ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน สวน
หยาบ ๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบ ๆ ยอม
สิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค.
ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน สวน
ละเอียด ๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ
ยอมสิ้นไปดวยอนาคามิมรรค.
ยอมละสังโยชน ๕ นี้ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา อนุสัย ๓ นี้ คือ มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย ยอมสิ้น
ไปดวยอรหัตมรรค ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อยางนี้.
[๕๓๖] ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความไม
พยาบาท เปนสมาธิ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถแหง
อาโลกสัญญา เปนสมาธิ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวย
สามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา ดวยสามารถความ
เปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก เปนสมาธิ วิปส สนาดวยอรรถวา
พิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้นโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปน
ทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยประการดังนี้ สมถะจึงมีกอน วิปสสนามี
ภายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตน.
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไมลวงเกินกัน...ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ.
คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร.
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สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น เปนมรรคยอมเกิด... มรรคยอมเกิด
อยางนี้.
คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษุนั้นยอมเสพ ฯลฯ เจริญ ทําให
มากซึ่งมรรคนั้น ความวา ยอมเสพอยางไร.
ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาเสพ รูอยูชอื่ วาเสพ ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งมรรคที่
ควรทําใหแจงชื่อวาเสพ ยอมเสพอยางนี้.
คําวา ยอมเจริญ ความวา ยอมเจริญอยางไร.
ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาเจริญ รูอยูชื่อวาเจริญ ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ควรทําใหแจงชื่อวาเจริญ ยอมเจริญอยางนี้.
คําวา ทําใหมาก ความวา ยอมทําใหมากอยางไร.
ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาทําใหมาก รูอยูชื่อวาทําใหมาก ฯลฯ ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวาทําใหมาก ยอมทําใหมากอยางนี้.
คําวา เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งธรรมนั้นอยู ยอมละ
สังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป
อยางไร...
[๕๓๗] ภิกษุนั้นยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตนอยางไร ?
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดย
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลายที่
เกิดในวิปสสนานั้นเปนอารมณ เพราะความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน
เปนสมาธิดวยประการดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลัง เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 454

ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ
ฯลฯ คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรค
ยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ วิปสสนา
ดวยอรรถวาพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา ความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้น
เปนอารมณ และความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการ
ดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน.
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปน
ที่เสพ.
คําวา มรรคยอมเกิด ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละ
สังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชรา และมรณะ โดยความเปนสภาพ
ไมเที่ยง ฯลฯ โดยความเปนทุกข ฯลฯ โดยความเปนอนัตตา ความที่จิตมี
การปลอยธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นเปนอารมณ และความที่จิตมีอารมณ
เดียวไมฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมี
ภายหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน.
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ฯลฯ คําวา ยอมเกิด ความวา
มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได
อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุยอมเจริญสมถะมีวปิ สสนาเปนเบื้องตนอยางนี้.
[๕๓๘] ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปอยางไร ?
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ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป ดวยอาการ ๑๖ คือ ดวย
ความเปนอารมณ ๑ ดวยความเปนโคจร ๑ ดวยความละ ๑ ดวยความสละ ๑
ดวยความออก ๑ ดวยความหลีกไป ๑ ดวยความเปนธรรมสงบ ๑ ดวยความ
เปนธรรมประณีต ๑ ดวยความหลุดพน ๑ ดวยความไมมีอาสวะ ๑ ดวยความ
เปนเครื่องขาม ๑ ดวยความไมมีนิมิต ๑ ดวยความไมมีที่ตั้ง ๑ ดวยความวางเปลา ๑ ดวยความเปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยความไมลวงเกินกัน
และกัน ๑ ดวยความเปนคูกัน ๑.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยอารมณอยางไร.
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน
มีนิโรธเปนอารมณ ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน
เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนอารมณ เพราะเหตุดังนี้นั้นทาน
จึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ.
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ
ฯลฯ คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอม
เกิดอยางนี้ ยอมละสังโยชนได อนุสยั ยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุยอมเจริญสมถะ
และวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ อยางนี้.
ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนโคจรอยางไร.
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน
มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน
เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนโคจร เพราะเหตุดังนี้นั้นทาน
จึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนโคจร.
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[๕๓๙] ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความอยางไร.
เมื่อภิกษุละกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ เเละขันธ สมาธิ คือ ความ
ที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละกิเลสอันประกอบ
ดวยอวิชชา และขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร
ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไม
ลวงเกินกันและกัน ดวยความละ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญ
สมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความละ.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความสละอยางไร.
เมื่อภิกษุสละกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ ความ
ที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุสละกิเลสอันประกอบ
ดวยอวิชชา และขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร
ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไม
ลวงเกินกันและกัน ดวยความสละ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา เจริญ
สมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความสละ.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความออกอยางไร.
เมื่อภิกษุออกจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ
ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุออกจากกิเลส
อันประกอบดวยอวิชชา และจากขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มี
นิโรธเปนโคจร ดวยประการฉะนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน
เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความออก เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง
กลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความออก.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลีกไปอยางไร.
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เมื่อภิกษุหลีกไปจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ
คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุหลีกไป
จากกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และจากขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณา
เห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอัน
เดียวกัน เปนคูกัน ไมลว งเกินกันและกัน ดวยความหลีกไป เพราะดังนี้นั้น
ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาคูกัน ดวยความหลีกไป.
[๕๔๐] ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรม
ละเอียดอยางไร ?
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
เปนธรรมละเอียด มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวา
พิจารณาเห็น เปนธรรมละเอียด มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะ
และวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความ
เปนธรรมละเอียด เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนา
เปนคูกัน ดวยความเปนธรรมที่ละเอียด.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมประณีต
อยางไร.
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
เปนธรรมประณีต มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวา
พิจารณาเห็น เปนธรรมประณีต มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการฉะนี้ สมถะและ
วิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปน
ธรรมประณีต เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปน
คูกัน ดวยความเปนธรรมประณีต.
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ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลุดพนอยางไร.
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
เปนธรรมหลุดพน มีนโิ รธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวา
พิจารณาเห็น เปนความหลุดพน มีนโิ รธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ ชื่อวา
เจโตวิมุตติ เพราะสํารอกราคะ ชื่อวาปญญาวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชา ดวย
ประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไมลวงเกิน
กันและกัน ดวยความหลุดพน เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะ
และวิปสสนาเปนคูกันดวยความหลุดพน.
[๕๔๑] ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีอาสวะ
อยางไร ?
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
เปนธรรมไมมีอาสวะดวยกามาสวะ มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นเปนธรรมไมมอี าสวะดวยอวิชชาสวะ มีนิโรธ
เปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปน
คูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีอาสวะ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทาน
จึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนของคูกัน ดวยความไมมีอาสวะ.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนเครื่องขาม
อยางไร ?
เมื่อภิกษุขามจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ
คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุขามจาก
กิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และจากขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น
มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน
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เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนเครื่องขาม เพราะเหตุดังนี้นั้น
ทานจึงกลาววา เจริญสมถะเเละวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนเครื่องขาม.
ภิกษุเจริญสมถะเเละวิปสสนา ดวยความไมมีนิมิต อยางไร ?
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
เปนธรรมไมมีนิมิตดวยนิมิตทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นเปนธรรมไมมนี ิมิตทั้งปวง มีนิโรธ
เปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปน
คูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีนิมิต เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง
กลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนของคูกัน ดวยความไมมีนิมิต.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีที่ตั้ง อยางไร ?
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
เปนธรรมไมมีที่ตั้งดวยที่ตั้งทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นเปนธรรมไมมที ี่ตั้งดวยที่ตั้งทั้งปวง มีนิโรธ
เปนโคจรดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน
ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีที่ตั้ง เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา
เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีที่ตั้ง.
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความวางเปลา อยางไร ?
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
เปนธรรมวางเปลาจากความยึดมั่นทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร เมือ่ ภิกษุละอวิชชา
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนธรรมวางเปลาจากความยึดมั่นทั้งปวง
มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน
เปนคูกัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความวางเปลา เพราะเหตุดังนี้นั้น
ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความวางเปลา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 460

ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ
เปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกธรรมที่ไมลวง
เกินกัน และอินทรียมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ฯลฯ
คําวามรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ? ฯลฯ มรรคยอมเกิด
อยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุเจริญสมถะ
และวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความวางเปลาอยางนี้ ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนา
เปนคูกัน ดวยอาการ ๑๖ เหลานี้ ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันอยางนี้.
[๕๔๒] ใจที่นึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว ยอมมี
อยางไร ?
เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โอภาสยอมเกิดขึ้น
ภิกษุนึกถึงโอภาสวา โอภาสเปนธรรม เพราะนึกถึงโอภาสนั้น จึงมีความ
ฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนั้นกั้นไว ยอมไมทราบชัดตาม
ความเปนจริง ซึ่งความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มีใจที่นึกถึงโอภาสอัน
เปนธรรมถกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนั้นจิตที่ตั้งมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้นตั้งมั่นอยู. มรรคยอมเกิดแกภิกษุนั้น มรรคยอมเกิดอยางไร ? ฯลฯ
มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ เมื่อ
ภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ญาณ ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข
(ความนอมใจเชื่อ) ปคคาหะ (ความเพียร) อุปฏ ฐาน (ความตั้งมั่น)
อุเบกขา นิกันติ (ความพอใจ) ยอมเกิดขึ้น ภิกษุนึกถึงความพอใจวา
ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจนั้น จึงมีความฟุงซานเปน
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อุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนั้นกั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง
ซึ่งความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตา เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มีใจนึกถึงความพอใจอันเปนธรรม
ถูกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนั้น จิตที่ตั้งมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมั่นอยู มรรคยอมเกิดแกภิกษุนั้น มรรคยอมเกิดอยางไร ? ฯลฯ มรรค
ยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสยั ยอมสิ้นไปอยางนี้ ฯลฯ เมื่อ
ภิกษุมนสิการโดยความเปนทุกข ฯลฯ เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนอนัตตา
โอภาส ญาณ ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา
นิกันติ ยอมเกิดขึ้น ภิกษุนึกถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะ
นึกถึงความพอใจนั้น จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนั้น
กั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความปรากฏโดยความเปนอนัตตา
โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข เพราะเหตุนั้น ทานกลาววา
มีใจที่นึกถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว ฯลฯ ยอมละสังโยชน
ได อนุสัยยอมสิ้นไป อยางนี้.
[๕๔๓] เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ฯลฯ เมื่อ
ภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนทุกข เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนอนัตตา
เมื่อภิกษุมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ
โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา โอภาส
ญาณ ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา นิกันติ
ยอมเกิดขึ้น ภิกษุนึกถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึง
ความพอใจนั้น จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนั้นกั้นไว
ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งชราและมรณะอันปรากฏโดยความเปน
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อนัตตา โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา มีใจที่นึกถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนั้น
จิตที่ตั้งมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู มรรคยอมเกิดแก
ภิกษุนั้น มรรคยอมเกิดอยางไร ? ฯลฯ มรรคยอมเกิดขึ้นอยางนี้ ฯลฯ ยอม
ละสังโยชน อนุสัยยอมสิ้นไป อยางนี้ ใจที่นึกถึงความพอใจอันเปนธรรมถูก
อุทธัจจะกั้นไวอยางนี้.
จิตยอมกวัดแกวงหวั่นไหวเพราะโอกาส ญาณ
ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ
ความวางเฉยจากความนึกถึงอุเบกขา และนิกนั ติ ภิกษุ
นั้นกําหนดฐานะ ๑๐ ประการนี้ ดวยปญญาแลว ยอม
เปนผูฉลาดในความนึกถึงโอกาสเปนตนอันเปนธรรม
ฟุงซาน และยอมไมถึงความหลงใหล จิตกวัดแกวง
เศราหมอง และเคลื่อนจากจิตภาวนา จิตกวัดแกวง
เศราหมอง ภาวนายอมเสื่อมไป จิตบริสุทธิ์ ไมเศรา
หมอง ภาวนายอมไมเสื่อม จิตไมฟุงซาน ไมเศราหมอง
และไมเคลื่อนจากจิตภาวนา ดวยฐานะ ๔ ประการนี้
ภิกษุยอ มทราบชัดซึ่งความที่จิตฟุงซานถูกโอภาสเปน
ตนกั้นไว ดวยฐานะ ๑๐ ประการ ฉะนี้แล.
จบยุคนัทธกถา
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ยุคนัทธวรรค
อรรถกถายุคนัทธกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยกลาวแหงยุคนัทธกถาอัน
มีสูตรเปนบทนํา อันพระอานนทเถระแสดงถึงคุณของยุคนัทธธรรม (ธรรมที่
เทียมคู) แหงอริยมรรคอันเปนคุณธรรมผองใสควรดื่มกลาวแลว.
ก็เพราะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ เชือ่ พระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระธรรมราชายังทรงพระชนม ไดปรินิพพานในปที่พระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระธรรมราชาเสด็จปรินิพพาน. ฉะนั้นพึงทราบวาเมื่อพระธรรมราชายังทรง
พระชนมอยูนั่นเอง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสดับสูตรนี้ซึ่งพระอานนทผูเปน
ธรรมภัณฑาคาริก (คลังพระธรรม) แสดงไว เฉพาะหนาของพระอานนทนั้น
แลวจึงกลาววา เอวมฺเม สุต ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อายสฺมา เปนคําพูดนารัก เปนคําพูด
แสดงความเคารพ เปนคําพูดแสดงความมีคารวะ และความยําเกรง อธิบายวา
ผูมีอายุ. บทวา อานนฺโท เปนชื่อของพระเถระนั้น. เพราะพระเถระนั้น
เมื่อเกิดไดทําความพอใจ ความยินดีอยางมากในตระกูล ฉะนั้น พระเถระนั้น
จึงไดชื่อวา อานนท. บทวา โกสมฺพิย ใกลนครมีชื่ออยางนั้น. เพราะ
นครนั้น มีตนสะครอขึ้นหนาแนนในที่นั้น ๆ มีสวนและสระโบกขรณีเปนตน
ฉะนั้น นครนั้นจึงชื่อวา โกสัมพี อาจารยพวกหนึ่งกลาววา เพราะฤษีกุสุมพะ
สรางไว ไมไกลจากอาศรม. บทวา โฆสิตาราเม ณ โฆสิตาราม คือ ณ
อารามที่โฆสิตเศรษฐีสรางไว. ในกรุงโกสัมพี ไดมีเศรษฐี ๓ คน คือ
โฆสิตเศรษฐี กุกกุฏเศรษฐี ปาวาริกเศรษฐี. เศรษฐีทั้ง ๓ นั้น ไดฟงวา
พระพุทธเจาทรงอุบัติแลวในโลก จึงใหเตรียมอุปกรณในการใหทานดวยเกวียน
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๕๐๐ เลมไปกรุงสาวัตถี จัดที่พักใกลพระเชตวันแลวไปเฝาพระศาสดา ถวาย
บังคม นั่งทําปฏิสันถาร ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ตั้งอยูในโสดาปตติผล นิมนตพระศาสดา ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุขประมาณกึ่งเดือน แลวหมอบลง ณ บาทมูลของพระผูมีพระภาคเจา
อาราธนาพระผูมีพระภาคเจา เพื่อเสด็จไปยังชนบทของตน เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนคหบดีทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายยอมยินดียิ่งใน
สุญญาคาร ครั้นทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหปฏิญญาแกพวกเราแลว
จึงยินดีอยางยิ่ง ถวายบังคมพระทศพล ออกไปสรางวิหาร เพื่อเปนที่ประทับ
ของพระผูมีพระภาคเจาในที่โยชนหนึง่ ๆ ในระหวางทางถึงกรุงโกสัมพีโดยลําดับ
ทําการบริจาคทรัพยเปนอันมากในอารามของตน ๆ แลวสรางวิหารทั้งหลาย
ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา. ในเศรษฐีเหลานั้น โฆสิตเศรษฐีสรางอาราม
ชื่อวา โฆสิตาราม กุกกุฏเศรษฐีสรางอารามชื่อวา กุกกุฏาราม ปาวาริกเศรษฐี
สรางในสวนอัมพวัน ชื่อวา ปาวาริกัมพวัน. ทานกลาววา โฆสิตเสฏินา
การิเต อาราเม ในอารามอันโฆสิตเศรษฐีสรางหมายถึงโฆสิตารามนั้น.
ในบทวา อาวุโส ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุผูอาวุโสทั้งหลาย นี้ พระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อตรัสเรียกสาวกทั้งหลาย ยอมตรัสเรียกวา ภิกฺขโว.
สวนสาวกทั้งหลายคิดวา เราจงอยาเปนเชนกับพระพุทธเจาทั้งหลายเลย จึง
กลาววา อาวุโส กอนแลวจึงกลาววา ภิกฺขโว ภายหลัง. อนึ่ง เมื่อพระพุทธเจา
ตรัสเรียก ภิกษุสงฆยอมรับวา ภทนฺเต เมื่อสาวกเรียก ภิกษุสงฆรับวา
อาวุโส.
บทวา โย หิ โกจิ รูปใดรูปหนึง่ เปนคําไมแนนอน. ดวยบทนี้
เปนการหมายเอาภิกษุทั้งหมดเชนนั้น. บทวา มม สนฺติเก ในสํานักของเรา.
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คือในที่ใกลเรา. บทวา อรหตฺตปฺปตฺต คือบรรลุพระอรหัตดวยตนเอง.
รูปสําเร็จเปนนปุงสกลิงค หรือตัดบทวา อรหตฺต ปตฺต บรรลุซึ่งพระอรหัต
ความวา พระอรหัตอันตนบรรลุแลว หรือปาฐะที่เหลือวาตนบรรลุพระอรหัต
แลว.
บทวา จตูหิ มคฺเคหิ ดวยมรรค ๔ คือดวยปฏิปทามรรค ๔ ซึ่ง
ทานกลาวไวในตอนบน มิใชดวยอริยมรรค. เพราะทานกลาวไวแผนกหนึ่ง
ดวยบทวา จตูหิ มคฺเคหิ ดวยมรรค ๔ พึงทราบวาปฏิปทามรรคมี ๔
อยางนี้ คือ มรรคมีธรรมุทธัจจะเปนหัวหนาแหงอริยมรรคตน ของพระอรหันต
รูปใดรูป ๑ มรรคมีสมถะเปนหัวหนาแหงอริยมรรค ๑ มรรคมีวิปสสนาเปน
เบื้องตนแหงอริยมรรค ๑ มรรคมียคุ นัทธธรรม (ธรรมที่เทียมคู) เปน
เบื้องตนแหงอริยมรรค ๑ บทวา เอเตส วา อฺตเรน หรือดวยมรรค
เหลานั้น มรรคใดมรรคหนึ่ง คือ หรือดวยมรรคหนึ่งบรรดาปฏิปทามรรค ๔
เหลานั้น ความวา พระอานนทเถระพยากรณการบรรลุพระอรหัต ดวยปฏิปทามรรค. จริงอยู เมื่อพระอรหันตผูเปนสุกขวิปสสกบรรลุโสดาปตติมรรค อันมีธรรมุทธัจจะเปนเบื้องตน แลวบรรลุมรรค ๓ ที่เหลือดวยวิปสสนาลวน การ
บรรลุพระอรหัตยอมเปนมรรค มีธรรมุทธัจจะเปนเบื้องตน การบรรลุ
พระอรหัตของพระอรหันตผูมีมรรค ๔ อันตนบรรลุแลวก็ดี ยังไมบรรลุแลว
ก็ดี ซึ่งธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว บรรลุแลวดวยสามารถแหงปฏิปทามรรค ๓
มีสมถะเปนเบื้องตน เปนตนมรรคหนึ่งๆ ยอมเปนมรรคมีมรรคหนึ่ง ๆ นอกนี้
เปนเบื้องตน ฉะนั้น พระอานนทเถระจึงกลาววา เอเตส วา อฺตเรน.
บทวา สมถปุพฺพงฺคม วิปสฺสน ภาเวติ ยอมเจริญวิปสสนา
อันมีสมถะเปนเบื้องตน คือเจริญวิปสสนาทําสมถะใหเปนเบื้องตน คือใหไปถึง
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กอน ความวา ยังสมาธิใหเกิดกอน แลวจึงเจริญวิปสสนาภายหลัง. บทวา
มคฺโค สฺชายติ มรรคยอมเกิด คือโลกุตรมรรคยอมเกิดกอน. ในบท
มีอาทิวา โส ต มคฺค ภิกษุนั้นยอมเสพมรรคนั้น ชื่อวาการเสพเปนตน
ของมรรค อันมีขณะจิตเดียวยอมไมมี ภิกษุยังทุติยมรรคเปนตนใหเกิด
ทานกลาววา ภิกษุเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น. บทวา สฺโชนานิ
ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตี โหนฺติ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป คือ
ยอมละสังโยชนทั้งปวงไดตามลําดับตลอดถึงอรหัตมรรค อนุสัยยอมสิ้นไป.
อนึ่ง บทวา อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ความวา อนุสัยปราศจากไป
โดยไมเกิดขึ้นอีก. บทวา ปุน จปร อีกประการหนึ่ง คือยังมีเหตุอื่นอีก.
บทวา วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม สมถ ภาเวติ ยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปน
เบื้องตน คือ ภิกษุเจริญสมถะ ทําวิปสสนาใหเปนเบื้องตน คือใหไปถึงกอน
ความวา ยังวิปสสนาใหเกิดกอน แลวจึงเจริญสมาธิภายหลัง.
บทวา ยุคนทฺธ ภาเวติ เจริญคูกันไป คือเจริญทําใหคูกันไป.
ในบทนี้ไมอาจเขาสมาบัติดวยจิตนั้น แลวพิจารณาสังขารทั้งหลายดวยจิตนั้น
ได แกภิกษุนี้เขาสมาบัติไดเพียงใด ยอมพิจารณาถึงสังขารทั้งหลายไดเพียง
นั้น. พิจารณาถึงสังขารไดเพียงใด ยอมเขาสมาบัติไดเพียงนั้นอยางไร. ภิกษุ
เขาปฐมฌาน ครั้นออกจากปฐมฌานนั้นแลวยอมพิจารณาสังขารทั้งหลาย
ครั้นพิจารณาสังขารทั้งหลายแลวยอมเขาทุติยฌาน ครั้นออกจากทุติยฌานนั้น
แลว ยอมพิจารณาสังขารทั้งหลาย ครั้นพิจารณาสังขารทั้งหลายแลว ยอม
เขาตติยฌาน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ครั้นออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้นแลว ยอมพิจารณาถึงสังขารทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้
ภิกษุชื่อวาเจริญสมถะและวิปสสนาอันเปนธรรมคูกัน.
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ในบทนี้วา ธมฺมทุ ฺธจฺจวิคฺคหิตมานส มีใจนึกถึงโอภาสอันเปน
ธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว คือ อุทธัจจะคือความฟุงซาน ดวยบังเกิดจิตอัน
สหรคตดวยอุทธัจจะ ดวยสามารถแหงหมุนเควงไปในธรรม ๑๐ ประการ มี
โอภาสเปนตน อันเปนที่รูกันวาเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา เพราะผูเจริญ
วิปสสนามีปญญาออน ชื่อวา ธรรมุทธัจจะ มีใจอันธรรมุทธัจจะนั้นกั้นไว
คือถือเอาผิดรูปใหถึงความพิโรธ ชื่อวา มีใจนึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูก
อุทธัจจะกั้นไว หรือมีใจถูกธรรมุทธัจจะนั้นอันเปนเหตุกั้นไว ดวยความเกิด
แหงตัณหา มานะ ทิฏฐิอันมีธรรมุทธัจจะนั้นอันเปนเหตุ. ปาฐะวา ธมฺมทุ ฺธจฺจวิคฺคหิตมานส. ดวยบทนี้วา โหติ โส อาวุโส สมโย ดูกอ น
อาวุโส สมัยนั้น พระอานนทเถระหามธรรมุทธัจจะนั้น ดวยกําหนดมรรคและ
มิใชมรรค แลวแสดงถึงปฏิบัติวิถีแหงวิปสสนาอีก.
บทวา ย ต จิตฺต จิตนั้นใด คือในสมัยใด จิตนั้นกาวลงสูวิถีแหง
วิปสสนาเปนไปแลว. บทวา อชฺฌตฺตเมว สนฺติฏติ จิตยอมตั้งมั่นอยู
ภายใน คือจิตกาวลงสูวิถีแหงวิปสสนาแลว ยอมตั้งมั่นอยูในอารมณ กลาว
คือภายในแหงอารมณในสมัยนั้น. บทวา สนฺนิสีทติ จิตสงบ คือสงบโดย
ชอบดวยความเปนไปในอารมณนั้นนั่นเอง. บทวา เอโกทิ โหติ เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น คือมีอารมณเปนหนึ่ง. บทวา สมาธิยติ ตั้งมั่นอยู คือ
จิตตั้งมั่นโดยชอบ ตั้งมัน่ ดวยดี.
นี้อรรถกถาพระสูตร
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อรรถกถาสุตตันตนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศกถาแหงสูตรนั้นดังตอไปนี้. บทวา ตตฺถ
ธมฺเม ชาเต ธรรมที่เกิดในสมาธินั้น คือจิตเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นสมาธินั้น.
พระอานนทเถระแสดงถึงประเภทแหงวิปสสนา ดวยบทมีอาทิวา อนิจฺจโต
อนุปสฺสนฏเน ดวยอรรถวาพิจารณาเห็นโดยความเปนสภาพไมเที่ยง.
บทวา สมฺมาทิฏิ มคฺโค ไดแกมรรคคือสัมมาทิฏฐิ. ในองคแหงมรรค ๘
แมองคหนึ่ง ๆ ทานก็เรียกมรรค. บทวา อาเสวติ ยอมเสพ คือยอมเสพ
ดวยอํานาจแหงโสดาปตติมรรค. บทวา ภาเวติ ยอมเจริญ คือยอมเจริญ
ดวยอํานาจแหงสกทาคามิมรรค. บทวา พหุลีกโรติ ยอมทําใหมาก คือ
ยอมทําใหมาก ดวยใหเกิดอนาคามิมรรคและอรหัตมรรค แมเมื่อความไม
ตางกันแหงหนาที่ของมรรค ๓ เหลานี้มีอยู เพราะอาวัชชนจิตเปนตน เปน
จิตทั่วไป ทานจึงแกเหมือนกัน.
ในไปยาลในระหวางอาโลกสัญญา และปฏินิสสัคคานุปสสนา ทาน
ยอความไมฟุงซานเปนตน ฌาน สมาบัติ กสิณ อนุสติ และอสุภะ และ
ลมหายใจเขายาวเปนตนไว เพราะทานไดชี้แจงไวแลวในสมาธิญาณนิเทศใน
ลําดับ.
อนึ่ง ในบทเหลานั้น บทวา อวิกฺเขปวเสน ดวยอํานาจแหงความ
ไมฟุงซาน พึงถือเอาดวยความไมฟุงซานอันเปนสวนเบื้องตน ในบทมีอาทิวา
อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสาสวเสน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความ
เปนสภาพไมเที่ยงหายใจเขา พึงทราบวิปสสนามีกําลัง มีสมาธิสัมปยุตดวย
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วิปสสนาเปนเบื้องตน ในกาลแหงวิปสสนาออนในจตุกะที่ทานกลาวแลวดวย
อํานาจแหงวิปสสนาลวน.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระแหงวิปสสนาเปนเบื้องตนดังตอไปนี้. ทาน
กลาววิปสสนาไมกําหนดอารมณ ดวยบทมีอาทิวา อนิจฺจโต กอน กลาว
กําหนดอารมณดวยบทมีอาทิวา รูป อนิจฺจโต ในภายหลัง. บทวา ตตฺถ
ชาตาน เกิดแลวในวิปสสนานั้น คือจิตเจตสิกธรรมเกิดแลวในวิปสสนานั้น.
การปลอยในบทนี้วา โวสฺสคฺคารมฺมณตา ความที่จิตมีการปลอยเปนอารมณ
คือนิพพาน เพราะนิพพานทานกลาววา โวสฺสคฺโค เพราะปลอยสังขตธรรม
เพราะสละ. วิปสสนาและธรรมสัมปยุตดวยวิปสสนานั้น มีนิพพานเปนที่ตั้ง
มีนิพพานเปนอารมณ เพราะนอมไปสูนิพพาน และเพราะตั้งอยูในนิพพาน
ดวยสามารถแหงอัธยาศัย. แมการตั้งไวก็ชื่อวาอารมณ เพราะหนวงเหนี่ยวไว
มีนิพพานเปนอารมณ ดวยอรรถวาตั้งอยูในนิพพานนั่นเอง. จริงอยู แมใน
บาลีในที่อื่น การตั้งไวที่ก็กลาววา อารมฺมณ เหมือนอยางที่ทานกลาวบท
มีอาทิวา ดูกอนอาวุโส เหมือนบุรุษเอาคบเพลิงหญาที่ติดไฟจุดเรือนมุงดวย
ไมออ เรือนมุงดวยหญาแหงเปนโพรงคางป ทางทิศตะวันออก ไฟพึงได
โอกาส พึงไดอารมณ เพราะฉะนั้น เพราะความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดในวิปสสนานั้นเปนอารมณ ความไมฟุงซานใดอันมีประเภทเปนอุปการะ
และอัปปนากลาวคือ ความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง ใหสมาธิเกิดโดยมีนิพพาน
เปนที่ตั้งเปนเหตุ ความไมฟุงซานนั้น ทานชี้แจงเปนสมาธิ คือมีความ
ตั้งมั่นอันเปนสวนแหงการแทงตลอดใหสมาธิเกิดในภายหลัง เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา อิติ ปม วิปสฺสนา ปจฺฉา สมโถ ดวยประการดังนี้
วิปสสนากอน สมถะภายหลัง.
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พึงทราบวินิจฉัยในยุคนัทธนิเทศ ดังตอไปนี้. เพราะลําดับแหงธรรม
ที่เปนคู ทานกลาวไวแลวในอรรถกถาแหงสูตรในภายหลัง ปรากฏแลวโดยนัย
แหงนิเทศทั้งสองในกอน สวนลําดับแหงธรรมที่เปนคูในขณะแหงมรรคยังไม
ปรากฏ เพราะฉะนั้น พระอานนทเถระไมกลาวถึงการเจริญธรรมที่เปนคู
อันมีอยูไมนอยในสวนเบื้องตน เมื่อจะแสดงถึงการเจริญธรรมที่เปนคู อันได
โดยสวนเดียวในขณะแหงมรรค จึงกลาวคํามีอาทิวา โสฬสหิ อากาเรหิ
ดวยอาการ ๑๖.
ในบทเหลานั้น ธรรมคูที่ทานยกขึ้นแสดงในที่สุดในอาการ ๑๗ อยาง
มีอาทิวา อารมฺมณฏเน ดวยความเปนอารมณละธรรมคูนั้น เพราะตั้งอยู
ในที่เดียวกันดวยเปนบทมูลเหตุแลวกลาววา โสฬสหิ ดวยอาการ ๑๖ ดวย
อํานาจแหงอาการที่เหลือ.
บทวา อารมฺมณฏเน คือดวยความหนวงเหนี่ยว อธิบายวา ดวย
อํานาจแหงอารมณ.
บทวา โคจรฏเน ดวยความเปนอารมณ เมื่อมีบทวา อารมฺมณฏเน อยูแ ลว. บทวา โคจรฏเน คือฐานะควรอาศัย.
บทวา ปหานฏเน คือดวยความละ. บทวา ปริจฺจาคฏเน
ดวยความสละ คือเมื่อการละมีอยูแลวก็ดวยความไมยึดถือดวยความเสียสละ.
บทวา วุฏานฏเน ดวยความออก คือดวยความออกไป. บทวา
วิวฏฏนตฺเถน ดวยความหลีกไป คือเมื่อการออกไปมีอยูแลวก็ดวยการไม
หมุนกลับมาอีก ดวยการกลับไป. บทวา สนฺตฏเน ดวยความเปนธรรม
สงบ คือดวยความดับ. บทวา ปณีตฏเน ดวยความเปนธรรมประณีตคือ
แมเมื่อมีความดับอยูแลวก็ดวยความเปนธรรมสูงสุด หรือดวยความเปนธรรม
ไมเดือดรอน.
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บทวา วิมุตฺตฏเน ดวยความหลุดพน คือดวยความปราศจาก
เครื่องผูกพัน. บทวา อนาสวฏเน ดวยความไมมีอาสวะ คือ แมเมื่อมีการ
พนจากเครื่องผูกพันแลวก็ดวยความปราศจากอาสวะอันทําอารมณยังเปนไปอยู.
บทวา ตรณฏเน ดวยความเปนเครื่องขาม คือดวยความไมจมแลวลอนไป.
บทวา อนิมติ ฺตฏเน ดวยความไมมีนิมิต คือดวยความปราศจากสังขารนิมิต.
บทวา อปฺปณิหิตฏเน ดวยความไมมีที่ตั้งคือ ดวยความปราศจาก
ที่ตั้ง. บทวา สฺุตฏเน ดวยความวางเปลา คือดวยความปราศจากเครื่อง
ยึด. บทวา เอกรสฏเน ดวยความเปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน คือดวย
กิจอยางเดียวกัน. บทวา อนติวตฺตนฏเน ดวยความไมลวงเกินกันคือ
ดวยความไมลวงเกินกันและกัน. บทวา ยุคนทฺธฏเน คือ ดวยความเปน
คูกัน.
บทวา อุทฺธจฺจ ปชหโต อวิชฺช ปชหโต เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ
ละอวิชชา ทานกลาวดวยสามารถการละธรรมเปนปฏิปกษของธรรมนั้น ๆ ของ
พระโยคาวจร. อนึ่ง นิโรธในที่นี้คือ นิพพานนั่นเอง. บทวา อฺมฺ
นาติวตฺตนฺติ ไมลวงเกินกันและกัน คือ หากสมณะลวงเกินวิปสสนา จิตพึง
เปนไปเพื่อความเกียจคราน เพราะสมถะเปนไปในฝายหดหู. หากวา วิปสสนา
ลวงเกินสมถะ จิตพึงเปนไปเพื่อความฟุงซานเพราะวิปสสนาเปนไปในฝายแหง
ความฟุงซาน เพราะฉะนั้น สมถะเมื่อไมลวงเกินวิปสสนายอมไมตกไปใน
ความเกียจคราน วิปสสนาลวงเกินสมถะ ยอมไมตกไปในความฟุงซาน
สมถะเปนไปเสมอยอมรักษาวิปสสนาจากการตกไปสูความฟุงซาน วิปสสนา
เปนไปเสมอยอมรักษาสมถะจากการตกไปสูความเกียจคราน. สมถะและวิปสสนา
ทั้ง ๒ มีกิจอยางเดียวกันดวยกิจคือ การไมลวงเกินกันและกันดวยประการฉะนี้.
สมถะและวิปสสนาเปนไปเสมอไมลวงเกินกันและกัน ยอมทําประโยชนให
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สําเร็จ. ความที่สมถะและวิปสสนานั้นเปนธรรมคูกันในขณะแหงมรรคยอมมีได
เพราะเปนธรรมคูกันในขณะแหงวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี.
เพื่อความเขาใจกิจของมรรคทั้งสิ้น เพราะทานกลาวการทําการละ
การสละ การออก และการหลีกไปดวยอํานาจแหงกิจของมรรค ทานจึงชี้แจง
กิเลสสหรคตดวยอุทธัจจะและขันธ และกิเลสสหรคตดวยอวิชชาและขันธ
เพราะทานกลาวขันธที่เหลืออยางนั้นแลว จึงไมชี้แจงถึงอุทธัจจะและอวิชชา
ดวยอํานาจแหงการเขาใจเพียงธรรมอันเปนปฏิปกษ. บทวา วิวฏฏโต คือ
หลีกไป. บทวา สมาธิ กามาสวา วิมุตฺโต โหติ สมาธิพนจากกามาสวะ
ทานกลาวเพราะสมาธิเปนปฏิปกษของกามฉันทะ. บทวา ราควิราคา เพราะ
คลายราคะ ชื่อวา ราควิราโค เพราะมีการคลาย การกาวลวงราคะหรือเปน
ปญจมีวภัตติวา ราควิราคโต จากการคลายราคะ. อนึ่ง เพราะคลายอวิชชา.
บทวา เจโตวิมุตฺติ คือสมาธิสัมปยุตดวยมรรค. บทวา ปฺาวิมุตฺติ ปญญา
สัมปยุตดวยมรรค. บทวา ตรโต คือ ผูขาม. บทวา สพฺพปณิธีหิ ดวยที่ตั้ง
ทั้งปวง คือดวยที่ตั้งคือราคะ โทสะ โมหะ หรือดวยความปรารถนาทั้งปวง.
พระอานนทเถระครั้นแกอาการ ๑๔ อยาง อยางนี้แลว จึงไมแก
ความมีกิจอยางเดียวกัน และความไมกาวลวงแลวกลาววา อิเมหิ โสฬสหิ
อากาเรหิ ดวยอาการ ๑๖ อยางเหลานี้. เพราะเหตุไร เพราะในที่สุดของ
อาการอยางหนึ่ง ๆ แหงอาการ ๑๔ เหลานั้น ทานชี้แจงไววา อาการทั้งหลาย
มีกิจอยางเดียวกัน เปนธรรมคูกัน ไมกาวลวงกันและกันดังนี้ จึงเปนอัน
ทานแสดงอาการแมทั้งสองเหลานั้นทีเดียว ฉะนั้น ทานจึงกลาววา โสฬสหิ.
สวนอาการมีความเปนธรรมคูทานไมไดกลาวไว แมในนิเทศเลย.
จบอรรถกถาสุตตันตนิเทศ
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อรรถกถาธรรมุทธัจจวารนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในธรรมุทธัจจวาระดังตอไปนี้. บทวา อนิจฺจโต
มนสิกโรโต โอภาโส อุปฺปชฺชติ เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพ
ไมเที่ยง โอภาสยอมเกิดขึ้น คือภิกษุตั้งอยูในอุทยัพพยานุปสสนาเห็นแจงสังขาร
ทั้งหลายดวยอนุปสสนา ๓ บอย ๆ มีจิตบริสุทธิ์ดวยการละกิเลสดวยตทังคปหานะ
ในวิปสสนาญาณอันถึงความแกกลา โอภาสยอมเกิดความปกติดวยอานุภาพ
แหงวิปสสนาญาณในขณะมนสิการ โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความ
เปนทุกข หรือโดยความไมใชตัวตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวถึงโอภาส
ของภิกษุผูมนสิการ โดยความเปนสภาพไมเที่ยงกอน.
ภิกษุผูเจริญวิปสสนาไมฉลาด เมื่อโอภาสนั้นเกิดคิดวา โอภาสเห็น
ปานนี้ ยังไมเคยเกิดแกเรามากอนจากนี้เลยหนอ เราเปนผูบรรลุมรรค
บรรลุผลแนแทแลว จึงถือเอาสิ่งที่ไมใชมรรคนั่นแหละวา เปนมรรค สิ่งที่
ไมใชผลนั่นแหละวาเปนผล.
เมื่อภิกษุนั้นถือเอาสิ่งที่ไมใชมรรควาเปนมรรค สิ่งที่ไมใชผลวาเปน
ผล กาวออกจากวิปสสนาวิถี. ภิกษุนนั้ สละวิปสสนาวิถีของตนถึงความฟุงซาน
หรือสําคัญโอภาสดวยความสําคัญแหงตัณหาและทิฏฐินั่งอยู. ก็โอภาสนี้นั้นเกิด
ใหสวางเพียงที่นั่งของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเทานั้น ภายในหองของภิกษุบางรูป
แมนอกหองของภิกษุบางรูป ทั่วทั้งวิหารของภิกษุบางรูป คาวุตหนึ่งกึ่งโยชน
๒ โยชน ฯลฯ ทําแสงสวางเปนอันเดียวกันตั้งแตพื้นดินจนถึงอกนิษฐพรหมโลก
ของภิกษุบางรูป แตของพระผูมีพระภาคเจาเกิดโอภาสตลอดหมื่นโลกธาตุ
เพราะโอภาสนี้ ยังที่นั้น ๆ ใหสวางยอมเกิดในเวลามืดอันประกอบดวยองค ๔.
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บทวา โอภาโส ธมฺโมติ โอภาส อาวชฺชติ ภิกษุนึกถึงโอภาส
วา โอภาสเปนธรรม คือ ภิกษุทําไวในใจถึงโอภาสนั้น ๆ วา โอภาสนี้เปน
มรรคธรรมหรือเปนผลธรรมดังนี้. บทวา ตโต วิกฺเขโป อุทฺธจฺจ เพราะ
นึกถึงโอภาสนั้น ความฟุงซานจึงเปนอุทธัจจะ คือ เพราะโอภาสนั้นหรือ
เพราะนึกถึงวา โอภาสเปนธรรม ความฟุงซานจึงเกิดขึ้น นั่นคือ อุทธัจจะ.
บทวา เตน อุทฺธจฺเจน วิคฺคหิตมานโส ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนั้นกั้นไว
คือภิกษุมีใจอันอุทธัจจะซึ่งเกิดขึ้นอยางนั้นกั้นไว หรือผูเจริญวิปสสนามีใจอัน
อุทธัจจะนั้นเปนเหตุกั้นไวโดยเกิดกิเลสอันมีอุทธัจจะนั้นเปนมูลเหตุ เพราะ
กาวลงสูวิปสสนาวิถี หรือความฟุงซานแลวตั้งอยูในกิเลสอันมีความฟุงซาน
นั้นเปนมูลเหตุ ยอมไมรูความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความ
เปนทุกข โดยความไมใชตัวตนตามความเปนจริง. พึงประกอบ อิติ ศัพท
อยางนี้วา เตน วุจฺจติ ธมฺมุทฺธจฺจวิคคฺ หิตมานโส ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา มีใจที่นึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว.
บทวา โหติ โส สมโย สมัยนั้นคือ หากวา การสอบสวนเกิดขึ้น
แกพระโยคาวจรแมผูมีจิตเศราหมองดวยความพอใจ พระโยคาวจรนั้นยอมรู
อยางนี้วา ธรรมดาวิปสสนามีสังขารเปนอารมณ มรรคและผลมีนิพพานเปน
อารมณ แมจิตเหลานี้มีสังขารเปนอารมณ เพราะฉะนั้น โอภาสนี้มิใชมรรค
อุทยัพพยานุปสสนาเทานั้นเปนมรรคของนิพพาน. พระโยคาวจรกําหนดมรรค
และมิใชมรรคแลวเวนความฟุงซานนั้นตั้งอยูในอุทยัพพยานุปสสนา พิจารณา
สังขารทั้งหลายดวยดี โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดย
ความไมใชตัวตน. เมื่อพระโยคาวจรสอบสวนอยูอยางนี้นั้นเปนสมัย แตเมื่อ
ไมสอบสวนอยูอยางนี้ เปนผูมีมานะจัดวา เราเปนผูบรรลุมรรคและผลดังนี้.
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บทวา ย ต จิตฺต ไดแก วิปสสนาจิตนั้น. บทวา อชฺฌตฺตเมว ใน
ภายใน คือในภายในโคจรอันเปนอารมณแหงอนิจจานุปสสนา.
บทวา าณ อุปฺปชฺชติ ญาณยอมเกิดขึ้น คือ เมื่อพระโยคาวจรนั้น
พิจารณาอยางรอบคอบถึงรูปธรรมและอรูปธรรม วิปสสนาญาณอันเฉียบแหลม
แขงแกรงกลายิ่งนัก มีกําลังไมถูกกําจัดยอมเกิดขึ้นดุจวชิระของพระอินทรที่ปลอย
ออกไปฉะนั้น. บทวา ปติ อุปฺปชฺชติ ปติยอมเกิดขึ้น คือ ในสมัยนั้น
ปติสัมปยุตดวยวิปสสนา ๕ อยางนี้ คือ ขุททกาปติ (ปติอยางนอย) ๑ ขณิกาปติ (ปติชั่วขณะ) ๑ โอกกันติกาปติ (ปติเปนพัก ๆ) ๑ อุพเพงคาปติ (ปติอยาง
โลดโผน) ๑ ผรณาปติ (ปติซาบซาน) ๑ ยอมเกิดขึ้นแกพระโยคาวจรนั้นยัง
สรีระทั้งสิ้นใหอิ่มเอม. บทวา ปสฺสทฺธิ อุปฺปชฺชติ ความสงบยอมเกิดขึ้น
คือ ในสมัยนั้น พระโยคาวจรนั้นไมมีความกระวนกระวายของกายและจิต
ไมมีความหนัก ไมมีความหยาบ ไมมีความไมควรแกการงาน ไมมีความไข
ไมมีความคด แตที่แทพระโยคาวจรนั้นมีกายและจิตสงบเบาออน ควรแกการ
งานคลองแคลวเฉียบแหลม ตรง. พระโยคาวจรนั้นมีกายและจิตอันเปนปสสัทธิเปนตนเหลานี้ อนุเคราะหแลว ยอมเสวยความยินดีอันมิใชของมนุษยใน
สมัยนั้น. ทานกลาวหมายถึงความยินดีวา
ความยินดีอันมิใชของมนุษย ยอมมีแกภิกษุ
ผูเขาไปสูเรือนวาง ผูมีจิตสงบ ผูเห็นแจงธรรมโดย
ชอบ แตกาลใดๆ ภิกษุยอมพิจารณาความเกิดและ
ความเสื่อมแหงขันธทั้งหลาย แตกาลนั้น ๆ ภิกษุยอม
ไดปติและปราโมทย ปติและปราโมทยนั้นเปนอมตะ
ของภิกษุผูรูแจงทัง้ หลาย.
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ความสงบแหงกายและจิตสัมปยุตดวยวิปสสนา พรอมดวยความเปน
ของเบาเปนตน ยังความยินดีอันมิใชของมนุษยนี้ใหสําเร็จยอมเกิดแกภิกษุนั้น.
บทวา สุข อุปฺปชฺชติ สุขยอมเกิดขึ้น คือ สุขสัมปยุตดวยวิปสสนาอันยัง
สรีระทั้งสิ้นใหชุมชื่น ยอมเกิดขึ้นในสมัยนั้น แกภิกษุนั้น. บทวา อธิโมกฺโข
อุปฺปชฺชติ อธิโมกข (ความนอมใจเชื่อ) ยอมเกิดขึ้น คือ ศรัทธาสัมปยุต
ดวยวิปสสนาอันเปนความเลื่อมใสอยางแรงของจิตและเจตสิกยอมเกิดขึ้นใน
สมัยนั้นแกภิกษุนั้น. บทวา ปคฺคาโห อุปฺปชฺชติ ปคคาหะ (ความเพียร)
ยอมเกิดขึ้นคือ ความเพียรสัมปยุตดวยวิปสสนาอันประคองไวดีแลวไมยอหยอน
และไมตึงจนเกินไป ยอมเกิดขึ้นในสมัยนั้น แกภิกษุนั้น. บทวา อุปฏาน
อุปฺปชฺชติ อุปฏฐานะ (ความตั้งมั่น) ยอมเกิดขึ้น คือ สติสัมปยุตดวยวิปสสนา
ตั้งไวดวยดีแลว ฝงแนน ไมหวั่นไหว เชนกับภูเขาหลวงยอมเกิดขึ้นในสมัย
นั้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุนั้นยอมนึกถึง รวบรวบ ทําไวในใจ พิจารณาถึงฐานะ
ใด ๆ ฐานะนั้น ๆ แลนออกไป ยอมปรากฏแกภิกษุนั้นดวยสติดุจปรโลก
ปรากฏแกผูไดทิพยจักษุฉะนั้น. บทวา อุเปกฺขา คือ ความวางเฉยดวยวิปสสนา
และความวางเฉยดวยการพิจารณา. จริงอยู แมความวางเฉยดวยวิปสสนาอัน
เปนกลางในสังขารทั้งปวง มีกําลังยอมเกิดขึ้นในสมัยนั้น แมความวางเฉย
ดวยการพิจารณา ยอมเกิดในมโนทวาร. จริงอยู ความวางเฉยดวยการพิจารณา
นั้นเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาถึงฐานะนั้น ๆ เปนความกลาแข็ง ยอมนําไปดุจวชิระ
ของพระอินทรที่ปลอยออกไป และดุจลูกศรเหล็กอันรอนที่แลนออกไปที่ภาชนะ
ใบไม. ทานกลาวไวในวิสุทธิมรรคอยางนี้.
อนึ่ง ในบทนี้วา วิปสฺสนูเปกฺขา อาจารยทั้งหลายกลาววา ไดแก
อุเบกขา คือ วางตนเปนกลางในอารมณนั้น ๆ สัมปยุตดวยวิปสสนา. จริงอยู
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เมื่อยึดถือวิปสสนาญาณ ก็จะมีโทษดวยคําพูดอีกวา ญาณ ยอมเกิด เพราะ
วิปสสนาญาณมาถึงแลว. อนึ่ง ในการพรรณนาถึงตติยฌานทานกลาววา แม
สังขารุเบกขาและวิปสสนุเบกขา โดยอรรถก็เปนอันเดียวกัน เพราะเปนปญญา
เหมือนกัน ตางกันเปน ๒ สวนดวยอํานาจแหงหนาที่ เพราะฉะนั้นเมื่อกลาว
ถึงอุเบกขา คือ ความเปนกลางในอารมณนั้น สัมปยุตดวยวิปสสนาจึงไมมีโทษ
ในการพูดอีก และสมดวยการพรรณนาตติยฌาน. ก็เพราะในอินทรีย ๕ ทาน
ชี้แจงถึงปญญินทรีย สัทธินทรีย วิริยนิ ทรียและสตินทรียวา ฌาน อธิโมกข
ปคคหะ อุปฏฐานะ สวนสมาธินทรียทานไมชี้แจงไว. อนึ่ง พึงชี้แจง
สมาธินทรียเทานั้น ดวยสามารถแหงธรรมคูกัน ฉะนั้น พึงทราบวา สมาธิ
เปนไปแลวเสมอทานกลาววา อุเบกขา เพราะทําการละความขวนขวายในการ
ตั้งมั่น.
บทวา นิกนฺติ อุปปฺ ชฺชติ นิกันติ (ความพอใจ) ยอมเกิดขึ้น
คือ ความพอใจ มีอาการสงบ สุขุมทําความอาลัยในวิปสสนาอันประดับดวย
โอภาสเปนตนอยางนี้ยอมเกิดขึ้น ความพอใจใด ไมอาจแมกําหนดลงไปวา
เปนกิเลส ดุจในโอภาส เมื่ออยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น พระโยคาวจรคิดวา
ญาณเห็นปานนี้ ไมเคยเกิดแกเรามากอนจากนี้ ปติ ปสสัทธิ อธิโมกข ปคคหะ
อุปฏฐานะ อุเบกขา นิกันติ เห็นปานนี้เคยเกิดแลว เราเปนผูบรรลุมรรค
เราเปนผูบรรลุผลแนนอน แลวถือเอาสิ่งมิใชมรรควาเปนมรรค สิ่งมิใชผล
วาเปนผล เมื่อพระโยคาวจรนั้น ถือเอาสิ่งมิใชมรรควาเปนมรรค และสิ่งมิใช
ผลวาเปนผล วิปสสนาวิถี ยอมหลีกออกไป.
พระโยคาวจรนั้นสละมูลกรรมฐานของตนแลวนั่ง ยินดีความพอใจนั้น
เทานั้น.
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อนึ่ง ในบทนี้ทานกลาวโอภาสเปนตนวาเปนอุปกิเลส เพราะเปน
ที่ตั้งแหงความเศราหมอง เพราะไมใชอกุศล สวนนิกันติเปนอุปกิเลสดวย
เปนที่ตั้งแหงความเศราหมองดวย. อุปกิเลสเหลานั้นมี ๑๐ อยางดวยสามารถ
แหงวัตถุ มี ๓๐ ดวยสามารถแหงการถือเอา อยางไร. เมือ่ พระโยคาวจร
ถือวา โอภาสเกิดแลวแกเรา ยอมเปนการถือเอาดวยทิฏฐิ เมื่อถือวาโอภาส
นาพอใจหนอเกิดแลว ยอมเปนการถือเอาดวยมานะ เมื่อยินดีโอภาส ยอมเปน
การถือเอาดวยตัณหา การถือเอา ๓ อยางดวยสามารถแหงทิฏฐิมานะและตัณหา
ในโอภาสดวยประการดังนี้. แมในอุปกิเลสที่เหลือก็อยางนั้น. อุปกิเลส ๓๐
ดวยอํานาจแหงการถือเอายอมมีดวยประการฉะนี้.
บทวา ทุกฺขโต มนสิกโรโต อนตฺตโต มนสิกโรโต เมื่อ
ภิกษุมนสิการโดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา พึงทราบความโดยนัยนี้
แมในวาระทั้งหลาย. ในบทนี้พึงทราบความเกิดแหงวิปสสนูปกิเลสแหงวิปสสนา
หนึ่ง ๆ ดวยสามารถแหงอนุปสสนาหนึ่ง ๆ มิใชอยางเดียวเทานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในอนุปสสนา ๓ ดังตอไปนี้. พระอานนทเถระ ครัน้
แสดงอุปกิเลสทั้งหลายดวยอํานาจแหงวิปสสนา โดยไมตางกันอยางนี้ แลวเมื่อ
จะแสดงดวยอํานาจแหงความตางกันอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา รูป อนิจฺจโต
มนสิกโรโต เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ดังนี้. ในบท
เหลานั้น บทวา ชรามรณ อนิจฺจโต อุปฏาน ชรามรณะอันปรากฏ
โดยความเปนสภาพไมเที่ยง คือ ความปรากฏของชราและมรณะโดยความเปน
สภาพไมเที่ยง.
เพราะพระโยคาวจรผูไมฉลาด ไมเปรื่องปราชญดวยอํานาจแหง
อุปกิเลส ๓๐ ดังกลาวแลวในบทกอน ยอมหวัน่ ไหวในโอภาสเปนตน ยอม
พิจารณา โอภาสเปนตนอยางหนึ่ง ๆ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
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ตัวตนของเรา ฉะนั้น พระอานนทเถระเมื่อจะแสดงความนั้น จึงกลาวคาถา
๒ คาถามีอาทิวา โอภาเสว เจว าเณ จ ในโอภาสและญาณดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา วิกมฺปติ ยอมกวัดแกวง คือ ยอมกวัดแกวง
หวั่นไหว ๓ อยางดวยอํานาจกิเลสตาง ๆ ในอารมณมีโอภาสเปนตน. บทวา
เยหิ จิตฺต ปเวเธติ จิตยอมหวั่นไหว คือ จิตยอมกวัดแกวงหวั่นไหวดวย
ปสสัทธิและสุขโดยประการตาง ๆ ดวยอํานาจกิเลสตาง ๆ เพราะฉะนั้น พึง
ทราบความสัมพันธ ความวา พระโยคาวจรยอมกวัดแกวงในปสสัทธิ และใน
สุข. บทวา อุเปกฺขา วชฺชนาย เจว จากความนึกถึงอุเบกขา คือ จิต
ยอมกวัดแกวง จากความนึก คือ อุเบกขา อธิบายวา ยอมกวัดแกวงจากความ
วางเฉยในการนึกถึง. แตในวิสุทธิมรรคทานกลาวไววา อุเปกฺขาวชฺชนายฺจ
ในการนึกถึงอุเบกขา. บทวา อุเปกฺขาย จ ความวางเฉย คือ จิตยอม
กวัดแกวงดวยความวางเฉยมีประการดังกลาวแลว อธิบายวา ยอมกวัดแกวง
ดวยความพอใจ.
อนึ่ง ในบทนี้ เพราะทานชี้แจงถึงอุเบกขา ๒ อยาง จึงกลาวอรรถ
โดยประการทั้งสองในฐานะที่ทานกลาวแลววา อุเปกฺขา อุปฺปชฺชติ อุเบกขา
ยอมเกิด. อนุปสสนาอยางหนึ่ง ๆ เพราะความปรากฏแหงความวางเฉยดวยการ
นึกถึงแหงอนุปสสนาหนึ่ง ๆ ในอนิจจานุปสสนาเปนตน ทานกลาววา เจริญ
บอย ๆ วา อนิจฺจ อนิจฺจ ทุกฺข ทุกขฺ  อนตฺตา อนตฺตา.
อนึ่ง เพราะพระโยคาวจรเปนผูฉลาด เปนบัณฑิต เปรื่องปราชญ
สมบูรณดวยความรู เมื่อโอภาสเปนตนเกิดขึ้น ยอมกําหนด ยอมสอบสวน
โอภาสนั้นดวยปญญาวา โอภาสนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็โอภาสนั้นแลเปนสภาพ
ไมเที่ยง เปนสิ่งปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความ
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เสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายราคะเปนธรรมดา มีการดับกิเลสเปนธรรมดา
ดวยประการดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง พระโยคาวจรนั้นมีความดําริอยางนี้. หากโอภาสพึงเปน
ตัวตน พึงควรที่จะถือเอาวาเปนตัวตน แตโอภาสนี้มิใชตัวตน ยังถือกันวา
เปนตัวตน เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรเมื่อเห็นวา โอภาสนี้มิใชตัวตน เพราะ
ไมเปนไปในอํานาจ จึงถอนทิฏฐิเสียได. หากวา โอภาสพึงเปนสภาพเที่ยง
พึงควรเพื่อถือเอาวาเปนสภาพเที่ยง แตโอภาสนี้เปนสภาพไมเที่ยง ยังถือกัน
วาเปนสภาพเที่ยง เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรนี้เมื่อเห็นวาเปนสภาพไมเที่ยง
เพราะมีแลวไมมียอมถอนมานะเสีย. หากวา โอภาสพึงเปนความสุข พึงควร
ถือเอาวา เปนความสุข แตโอภาสนี้เปนความทุกข ยังถือเอาวาเปนความสุข
เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรนี้เมื่อเห็นวาเปนความทุกข เพราะเกิดขึ้นสิ้นไป
และบีบคั้น ยอมถอนความพอใจ ดุจในโอภาส แมในบทที่เหลือก็อยางนั้น.
พระโยคาวจรครั้นพิจารณาอยางนี้แลว ยอมพิจารณาเห็นโอภาสวา
นั่นไมใชเรา เราไมใชนนั่ นั่นไมใชตัวตนของเรา เมื่อพิจารณาอยูอยางนี้
ยอมไมกวัดแกวง ไมหวั่นไหว ในโอภาสเปนตน เพราะฉะนั้น พระอานนทเถระเมื่อแสดงความนั้น จึงกลาวคาถาวา อิมานิ ทส านานิ ฐานะ ๑๐
ประการเหลานี้. ในบทเหลานั้น บทวา ทส านานิ คือมีโอภาสเปนตน.
บทวา ปฺายสฺส ปริจฺจิตา ภิกษุนั้นกําหนดดวยปญญา คือ กําหนด
ถูกตอง อบรมบอย ๆ ดวยปญญา พนจากอุปกิเลส. บทวา ธมฺมุทฺธจฺจกุสโล
โหติ เปนผูฉลาด ในความนึกถึงโอภาสเปนตน อันเปนธรรมฟุงซาน คือ
พระโยคาวจรเปนผูกําหนดฐานะ ๑๐ อยางดวยปญญา เปนผูฉลาดดวยการ
แทงตลอดตามความเปนจริงแหงธรรมุทธัจจะ มีประการดังกลาวแลวใน
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ตอนกอน. บทวา น จ สมฺโมหคจฺฉติ ยอมไมถงึ ความหลงใหล คือ
ไมถึงความหลงใหลดวยการถอนตัณหา มานะและทิฏฐิ เพราะเปนผูฉลาดใน
ธรรมุทธัจจะ.
บัดนี้ พระอานนทเถระครั้นยังวิธีที่กลาวไวแลวในตอนกอน ใหแจม
แจงโดยปริยายอื่นอีก เมื่อจะแสดงจึงกลาวคาถามีอาทิวา วิกมฺปติเจว กิลิสฺสติ
จิตกวัดแกวงและเศราหมอง. ในบทนัน้ พระโยคาวจรมีปญญาออนยอมถึงความ
ฟุงซานในโอภาสเปนตน และความเกิดแหงกิเลสที่เหลือ. พระโยคาวจรมีปญญา
ปานกลาง ยอมถึงความฟุงซาน ไมถึงความเกิดแหงกิเลสที่เหลือ พระโยคาวจร
นั้นยอมเปนผูมีมานะจัด. พระโยคาวจรมีปญญาคมกลา แมถงึ ความฟุงซาน
ก็ยังละมานะจัดนั้นแลวปรารภวิปสสนา. สวนพระโยคาวจรผูมีปญญาคมกลา
ยิ่งนัก จะไมถึงความฟุงซาน และไมถึงความเกิดขึ้นแหงกิเลสที่เหลือ. บทวา
วิกมฺปติ เจว ยอมกวัดแกวง ไดแก บรรดาพระโยคาวจรเหลานั้น พระโยคาวจร
ผูมีปญญาออนยอมถึงความฟุงซาน คือ ธรรมุทธัจจะ. บทวา กิลิสฺสติ จ
ยอมเศราหมอง คือ ยอมเศราหมอง ดวยกิเลส คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ.
ความวา ยอมเดือดรอน ถูกเบียดเบียน. บทวา จวติ จิตฺตภาวนา จิต
เคลื่อนจากจิตภาวนา คือ เคลื่อนจากจิตภาวนา คือ วิปสสนาของพระโยคาวจร
นั้นผูมีปญญาออน เพราะไมกําจัดความเปนปฏิปกษจากฐานะในกิเลสทั้งหลาย
นั่นเอง อธิบายวา ตกไป. บทวา วิกมฺปติ กิลิสฺสติ จิตยอมกวัดแกวง
เศราหมอง คือ พระโยคาวจรผูมีปญญาปานกลาง ยอมกวัดแกวง ดวยความ
ฟุงซาน ยอมไมเศราหมองดวยกิเลส. บทวา ภาวนา ปริหายติ ภาวนา
ยอมเสื่อมไป คือ วิปสสนายอมเสื่อม อธิบายวา เปนไปไมได โดยไมมีการ
เริ่มวิปสสนา เพราะพระโยคาวจรผูมีปญญาปานกลางนั้นมีมานะจัด. บทวา
วิกมฺปติ กิลิสฺสติ แมพระโยคาวจรผูมีปญญาคมกลา ก็ยอ มกวัดแกวง
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ดวยความฟุงซาน ไมเศราหมองดวยกิเลส. บทวา ภาวนา น ปริหายติ
ภาวนายอมไมเสื่อม คือ พระโยคาวจรผูมีปญญาคมกลานั้น เมื่อยังมีความ
ฟุงซาน วิปสสนาภาวนายอมไมเสื่อม คือ ยังเปนไปได เพราะยังมีการละความ
ฟุงซานแหงมานะจัดนั้น แลวเริ่มวิปสสนา.
บทวา น จ วิกฺขิปปฺ ติ จิตฺต น กิลิสฺสติ จิตไมฟุงซาน
ไมเศราหมอง คือ จิตของพระโยคาวจรผูมีปญญาคมกลายิ่งนัก ยอมไมฟุงซาน
ดวยความฟุงซาน และไมเศราหมองดวยกิเลสทั้งหลาย. บทวา น จวติ
จิตฺตภาวนา จิตยอมไมเคลื่อนจากจิตภาวนา คือ ไมเคลื่อนจากจิตภาวนาคือ
วิปสสนาของพระโยคาวจรนั้น อธิบายวา ตั้งอยูในที่เดิม เพราะไมมีกิเลส
อันทําใหฟุงซาน.
ดวยฐานะอันเปนเหตุหรือเปนการกระทํา ๔ เหลานี้ ซึ่งทานกลาวไว
ในบัดนี้ ในบทมีอาทิวา อิเมหิ จตูหิ าเนหิ ดวยฐานะ ๔ เหลานี้
พระโยคาวจรที่ ๔ เปนผูฉลาด มีปญญามาก มีใจอันความหดหูและความ
ฟุงซานแหงจิตกั้นไวในฐานะ ๑๐ มีโอภาสเปนตน เปนผูปราศจากความเกิดขึ้น
แหงกิเลสอันทําใหฟุงซาน ยอมรูโดยประการตาง ๆ วา พระโยคาวจร ๓ มี
พระโยคาวจรปญญาออนเปนตน ยอมมีใจเปนอยางนี้และอยางนี้ เพราะเหตุ
นั้น พึงทราบการพรรณนาอรรถโดยการสัมพันธดวยประการฉะนี้.
บทวา สงฺเขโป ความหดหู พึงทราบความที่จิตหดหูดวยสามารถ
ความเกิดฟุงซานและกิเลสทั้งหลาย. บทวา วิกฺเขโป ความฟุงซานคือพึง
ทราบความที่จิตฟุงซานดวยสามารถแหงความฟุงซานดังกลาวแลวในฐานะทั้ง
หลาย ๒ วา วิกมฺปติ กิลสิ ฺสติ จิตยอมกวัดแกวงเศราหมอง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาธรรมุทธัจจวารนิเทศ
จบอรรถกถายุคนัทธกถา
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ยุคนัทธวรรค สัจจกถา

นิทานในกถาบริบูรณ
วาดวยสัจจะ ๔
[๕๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้ เปนของแท
เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น ๔ ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัจจะวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา เปน
ของเเท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔
ประการนี้แล เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น.
[๕๔๕] ทุกขเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ?
สภาพแหงทุกขเปนทุกข ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด
ไมเปนอยางอื่น คือ สภาพที่บีบคั้นแหงทุกข ๑ สภาพแหงทุกข อันปจจัย
ปรุงแตง ๑ สภาพที่ใหเดือดรอน ๑ สภาพที่แปรไป ๑ สภาพแหงทุกขเปน
ทุกข ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น ทุกขเปน
สัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้.
สมุทัยเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ?
สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด
ไมเปนอยางอื่น คือ สภาพที่ประมวลมาแหงสมุทัย ๑ สภาพที่เปนเหตุ ๑
สภาพที่ประกอบไว ๑ สภาพพัวพัน ๑ สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด ๔
ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น สมุทัยเปนสัจจะ
ดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้.
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นิโรธเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ?
สภาพดับแหงนิโรธ ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปน
อยางอื่น คือ สภาพสลัดออกแหงนิโรธ ๑ สภาพสงัด ๑ สภาพที่ปจจัย
ไมปรุงแตง ๑ สภาพเปนอมตะ ๑ สภาพดับแหงนิโรธ ประการนี้ เปน
ของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น นิโรธเปนสัจจะดวยอรรถวาเปน
ของแทอยางนี้.
มรรคเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ?
สภาพเปนทางเเหงมรรค ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด
ไมเปนอยางอื่น คือ สภาพนําออกแหงมรรค ๑ สภาพเปนเหตุ ๑ สภาพที่
เห็น ๑ สภาพเปนใหญ ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค ๔ ประการนี้ เปนของแท
เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น มรรคเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแท
อยางนี้.
[๕๔๖] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๔ คือ ดวยความ
เปนของแท ๑ ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความ
เปนปฏิเวธ ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด
ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง
ดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแทอยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแทดวยอาการ
๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกขเปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหง
สมุทัยเปนสภาพแท ๑ สภาพดับแหงนิโรธเปนสภาพแท ๑ สภาพเปนทางแหง
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มรรคเปนสภาพแท ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนของแท
ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคล
ยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการ
แทงตลอดดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาอยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ดวย
อาการ ๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพมิใชตัวตน ๔ สภาพเปน
เหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพ
มิใชตัวตน ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ สัจจะ ๔
ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนอนัตตา ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด
ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง
ดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริงอยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริง ดวย
อาการ ๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพจริง ๑ สภาพเปนเหตุ
เกิดแหงสมุทัย เปนสภาพจริง ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพจริง ๑
สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพจริง ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง
ดวยความเปนของจริง ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง
สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุ
นั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธอยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวย
อาการ ๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพ
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เปนเหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปน
สภาพแทงตลอด ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพแทงตลอด ๑ สัจจะ ๔
ทานสงเคราะหดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด
ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง
ดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว.
[๕๔๗] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ?
สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ๑ สิ่งใดไมเที่ยงและเปนทุกข สิ่งนั้น
เปนอนัตตา ๑ สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกขและเปนอนัตตา สิ่งนั้นเปนของแท ๑
สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาและเปนของแท สิ่งนั้นเปนของจริง ๑
สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนของแทและเปนของจริง สิ่งนั้น
ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สิ่งใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สิ่งนั้นเปนหนึ่ง บุคคล
ยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการ
แทงตลอดดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๙ คือ ดวยความ
เปนของแท ๑ ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความ
เปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควร
กําหนดรู ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรละ ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรเจริญ ๑
ดวยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ๑ สัจจ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวย
อาการ ๙ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอม
แทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอด
ดวยญาณเดียว.
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[๕๔๘] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแทอยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวย
อาการ ๙ คือ สภาพทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุ
เกิดแหงสมุทัย เปนสภาพแท ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพแท ๑
สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงอภิญญาเปนสภาพที่ควร
รูยิ่ง เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพที่ควรกําหนดรู เปนสภาพ
แท ๑ สภาพแหงปหานะเปนสภาพที่ควรละ เปนสภาพแท ๑ สภาพแหง
ภาวนาเปนสภาพที่ควรเจริญ เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงสัจฉิกิริยา เปน
สภาพที่ควรทําใหแจง เปนสภาพแท ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง
ดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๙ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะ
นั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น
สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาดวย
ความเปนของจริง ดวยความเปนปฏิเวธ อยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวยอาการ
๙ คือ สภาพแหงทุกขเปนสภาพที่ทนไดยาก เปนสภาพควรแทงตลอด ๑
สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงนิโรธ
เปนที่ดับ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงมรรคเปนทางดําเนิน เปน
สภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงอภิญญาเปนสภาพที่ควรรูยิ่ง เปนสภาพควร
แทงตลอด ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพที่ควรกําหนดรู เปนสภาพควร
แทงตลอด ๑ สภาพแหงปหานะเปนสภาพที่ควรละ เปนสภาพที่ควรแทงตลอด
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๑ สภาพแหงภาวนาเปนสภาพที่ควรเจริญ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพ
แหงสัจฉิกิริยาเปนสภาพที่ควรทําใหแจง เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สัจจะ ๔
ทานสงเคราะหดวยญาณเดียว ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๙ นี้ สัจจะ
ใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอด สัจจะ
หนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว.
[๕๔๙] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ?
สัจจะ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๑๒ คือ ดวยความ
เปนของแท ๑ ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความ
เปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนเครื่องรูยิ่ง ๑ ดวยความเปนเครื่องกําหนดรู ๑
ดวยความเปนธรรม ๑ ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น ๑ ดวยความเปนธรรม
ที่รูแลว ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ๑ ดวยความเปนเครื่องถูก
ตอง ๑ ดวยความเปนเครื่องตรัสรู ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดียว
ดวยอาการ ๑๒ อยางนี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง
บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมี
การแทงตลอดดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท อยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวย
อาการ ๑๖ คือ สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบคั้น ๑ เปนสภาพที่ปจจัยปรุงแตง ๑
เปนสภาพใหเดือดรอน ๑ เปนสภาพแปรปรวน ๑ เปนสภาพแท สภาพแหง
สมุทัยเปนสภาพประมวลมา ๑ เปนเหตุ ๑ เปนเครื่องประกอบไว ๑ เปน
สภาพกังวล ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงนิโรธเปนที่สลัดออก ๑ เปนสภาพสงัด
๑ เปนสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตง ๑ เปนอมตะ ๑ เปนสภาพแท สภาพแหง
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มรรคเปนเครื่องนําออก ๑ เปนเหตุ ๑ เปนทัศนะ ๑ เปนใหญ ๑ เปนสภาพ
แท สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดียว ดวยความเปนของแท ดวย
อาการ ๑๖ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอม
แทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอด
ดวยญาณเดียว.
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ฯลฯ
ดวยความเปนของจริง ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยความเปนเครื่องรูยิ่ง ดวย
ความเปนเครื่องกําหนดรู ดวยความเปนธรรม ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น
ดวยความเปนธรรมที่รูแลว ดวยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ดวยความ
เปนเครื่องถูกตอง ดวยความเปนเครื่องตรัสรู อยางไร ?
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนเครื่องตรัสรู
ดวยอาการ ๑๖ คือ สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบคั้น...เปนสภาพแปรปรวน
เปนสภาพเครื่องตรัสรู สภาพแหงสมุทัยเปนสภาพประมวลมา... เปนสภาพ
กังวล เปนสภาพเครื่องตรัสรู สภาพแหงนิโรธเปนที่สลัดออก...เปนอมตะ
เปนสภาพเครื่องตรัสรู สภาพแหงมรรคเปนเครื่องนําออก...เปนใหญ เปน
สภาพเครื่องตรัสรู สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดียว ดวยความเปนเครื่อง
ตรัสรู ดวยอาการ ๑๖ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง
บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมี
การแทงตลอดดวยญาณเดียว.
[๕๕๐] สัจจะมีลักษณะเทาไร ? สัจจะมีลักษณะ ๒ คือสังขตลักษณะ ๑
อสังขตลักษณะ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๒ นี้.
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สัจจะมีลักษณะเทาไร ? สัจจะมีลักษณะ ๖ คือ สัจจะที่ปจจัยปรุงแตง
มีความเกิดปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูความแปรปรากฏ ๑
สัจจะที่ปจจัยไมปรุงแตง ความเกิดไมปรากฏ ๑ ความเสื่อมไมปรากฏ ๑ เมื่อ
ยังตั้งอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๖ นี้.
สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๑๒ คือ ทุกขสัจ มีความเกิด
ขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมือ่ ยังตั้งอยูความแปรปรากฏ ๑ สมุทัยสัจมี
ความเกิดขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูความแปรปรากฏ ๑
มรรคสัจมีความเกิดขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูความแปร
ปรากฏ ๑ นิโรธสัจ ความเกิดไมปรากฏ ๑ ความเสื่อมไมปรากฏ ๑ เมื่อยัง
ตั้งอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๑๒ นี้.
[๕๕๑] สัจจะ ๔ เปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤต
เทาไร ?
สมุทัยสัจเปนอกุศล มรรคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤต
ทุกขสัจเปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัจจะ ๓ นี้ทานสงเคราะห
ดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๓ ดวยสามารถแหงวัตถุ
โดยปริยาย.
คําวา พึงมี คือ ก็พึงมีอยางไร ?
ทุกขสัจเปนอกุศล สมุทัยสัจเปนอกุศล สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดวย
สัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอกุศลพึงมีอยาง
นี้ ทุกขสัจเปนกุศล มรรคสัจเปนกุศล สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑
สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนกุศล พึงมีอยางนี้ ทุกขสัจเปนอัพยากฤต นิโรธสัจเปนอัพยากฤต สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑
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สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอัพยากฤต พึงมีอยางนี้
สัจจะ ๓ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๓
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย.
[๕๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อเราเปนโพธิสัตว
ยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิดวา อะไรหนอแลเปนคุณ เปนโทษ เปนอุบาย
เครื่องสลัดออก แหงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงรูป
ความจํากัดฉันทราคะ ความละฉันทราคะในรูป นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออก
แหงรูป...สุขโสมนัส อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณ
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ
ความกําจัดฉันทราคะ ความละฉันทราคะในวิญญาณ นี้เปนอุบายเครื่องสลัด
ออกแหงวิญญาณ.
[๕๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูทั่วถึงซึ่งคุณโดยความเปนคุณ
ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกโดยเปนอุบายเครื่อง
สลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ นี้ ตามความเปนจริง เพียงใด เราก็ยังไม
ปฏิญาณวาไดตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เพียงนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตเมื่อใด เราไดรูทั่วถึงซึ่งคุณโดยความเปน
คุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกโดยเปนอุบาย
เครื่องสลัดออก แหงอุปทานขันธ ๕ นี้ ตามความจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณ
วาไดตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลกในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แล ญาณ-
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ทัศนะเกิดขึ้นแกเราวา เจโตวิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มใี นที่สุด บัดนี้
ความเกิดอีกมิไดมี.
[๕๕๔] การแทงตลอดดวยการละวา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกิดขึ้น
นี้เปนคุณแหงรูป ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ การแทงตลอดดวยการกําหนดรูวารูป
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป ดังนี้
เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยการทําใหแจงวา การกําจัดฉันทราคะ การละ
ฉันทราคะในรูป นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ดังนี้ เปนนิโรธสัจ การ
แทงตลอดดวยภาวนา คือ ทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ
สติ สมาธิ ในฐานะทั้ง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ การแทงตลอดดวยการละวา
สุข โสมนัส อาศัยเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้น นี้เปนคุณแหง
วิญญาณ ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ การแทงตลอดดวยการกําหนดรูวา วิญญาณ
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ
ดังนี้ เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยทําใหแจงวา การกําจัดฉันทราคะ การ
ละฉันทราคะในวิญญาณ นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ ดังนี้ เปน
นิโรจสัจ การแทงตลอดดวยภาวนา คือ ทิฏฐิสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ
วายามะ สติ สมาธิ ในฐานะทั้ง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ.
[๕๕๕] สัจจะดวยอาการเทาไร ?
สัจจะดวยอาการ ๓ คือ ดวยความแสวงหา ๑ ดวยความกําหนด ๑
ดวยความแทงตลอด ๑.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางไร ?
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด.
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สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ มีชาติ
เปนสมุทัย มีชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด ญาณยอมรูชัดซึ่งชราและมรณะ
เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และขอปฏิบัติเครื่อง
ใหถึงความดับแหงชราและมรณะ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชาติมีอะไรเปนเหตุ...มีอะไรเปน
แดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ชาติมีภพเปนเหตุ...มีภพเปน
แดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งชาติ เหตุเกิดแหงชาติ ความดับแหงชาติ และขอ
ปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงชาติ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ภพมีอะไรเปนเหตุ...มีอะไรเปน
แดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ภพมีอุปาทานเปนเหตุ...มี
อุปาทานเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งภพ เหตุเกิดแหงภพ ความดับแหงภพ
และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงภพ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา อุปาทานมีอะไรเปนเหตุ...มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ...
มีตัณหาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งอุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับ
แหงอุปาทาน และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงอุปาทาน สัจจะดวยความ
แทงตลอดอยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ตัณหามีอะไรเปนเหตุ...มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ...
มีเวทนาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งตัณหา เหตุเกิดแหงตัณหา ความดับแหง
ตัณหา และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงตัณหา สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้.
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สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา เวทนามีอะไรเปนเหตุ...มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ตัณหามีผัสสะเปนเหตุ...
มีผัสสะเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งเวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ความดับแหง
เวทนา และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา สัจจะดวยความแทงตลอด
อยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ผัสสะมีอะไรเปนเหตุ...มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ
...มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ญาณรูช ัดซึ่งผัสสะ เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับ
แหงผัสสะ เเละขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงผัสสะ สัจจะดวยความ
แทงตลอดอยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สฬายตนะมีอะไรเปนเหตุ...มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ
... มีนามรูปเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งสฬายตนะ เหตุเกิดสฬายตนะ ความ
ดับสฬายตนะ และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสฬายตนะ สัจจะดวยความ
แทงตลอดอยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา นามรูปมีอะไรเปนเหตุ... มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ... .
วิญญาณเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งนามรูป เหตุเกิดนามรูป ความดับนามรูป
และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับนามรูป สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้.
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา วิญญาณมีอะไรเปนเหตุ...มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ...
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มีสังขารเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งวิญญาณ เหตุเกิดวิญญาณ ความดับวิญญาณ
และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับวิญญาณ สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้...
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สังขารมีอะไรเปนเหตุ... มีอะไร
เปนแดนเกิด ? สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ...
มีอวิชชาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งสังขาร เหตุเกิดสังขาร ความดับสังขาร
และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสังขาร สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้.
[๕๕๖] ชราและมรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปนสมุทัยสัจ ความสลัด
ชรามรณะและชาติ แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ
ชาติเปนทุกขสัจ ภพเปนสมุทัยสัจ การสลัดชาติและภพแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ
การรูจักความดับเปนมรรคสัจ อุปาทานเปนทุกขสัจ ตัณหาเปนสมุทัยสัจ
การสลัดอุปาทานและตัณหาแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปน
มรรคสัจ ตัณหาเปนทุกขสัจ เวทนาเปนสมุทัยสัจ การสลัดตัณหาและเวทนา
แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ เวทนาเปนทุกขสัจ
ผัสสะเปนสมุทัยสัจ การสลัดเวทนาและผัสสะแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจัก
ความดับเปนมรรคสัจ ผัสสะเปนทุกขสัจ สฬายตนะเปนสมุทัยสัจ การสลัด
ผัสสะและสฬายตนะแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ
สฬายตนะเปนทุกขสัจ นามรูปเปนสมุทัยสัจ การสลัดสฬายตนะและนามรูป
แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ นามรูปเปนทุกขสัจ
วิญญาณเปนสมุทัยสัจ การสลัดนามรูปและวิญญาณแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ
การรูจักความดับเปนมรรคสัจ วิญญาณเปนทุกขสัจ สังขารเปนสมุทัยสัจ การ
สลัดวิญญาณและสังขารแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ
สังขารเปนทุกขสัจ อวิชชาเปนสมุทัยสัจ การสลัดสังขารและอวิชชาแมทั้งสอง
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เปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ชรามรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปน
ทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสัจก็มี การสลัดชรามรณะและชาติแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ
การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ชาติเปนทุกขสัจ ภพเปนทุกขสัจก็มี เปน
สมุทัยสัจก็มี การสลัดชาติและภพแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับ
เปนมรรคสัจ ฯลฯ สังขารเปนทุกขสัจ อวิชชาเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสัจ
ก็มี การสลัดสังขารและอวิชชาแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปน
มรรคสัจ ฉะนี้แล.
จบสัจจกถา
จบภาณวาร
อรรถกถาสัจกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับ ความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงสัจจกถา
อันมีพระสูตรเปนเบื้องตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงความวิเศษของ
การแทงตลอดสัจจะ อันตั้งอยูบนความจริงดวยสามารถแหงอริยมรรคอันเปน
คุณของธรรมคูกันตรัสไวแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้นกอน ดังตอไปนี้. บทวา ตถานิ
คือ เปนของแทดวยความเปนจริง จริงอยู ธรรมชาติทั้งหลายอันเปนความ
จริงนั่นแหละชื่อวา สัจจะ ดวยอรรถวาเปนจริง. อรรถแหงสัจจะทานกลาวไว
แลวในอรรถกถาปฐมญาณนิเทศ. บทวา อวิตถานิ เปนของไมผิด คือ
ปราศจากความตรงกันขามในสภาพที่กลาวแลว เพราะสัจจะไมมี ก็ชื่อวา
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ไมมีสัจจะ. บทวา อนฺกานิ ไมเปนอยางอื่น คือ เวนจากสภาพอื่น
เพราะไมมีสัจจะหามิได ก็ชื่อวา มีสัจจะ.
บทวา อิท ทุกขฺ นฺติ ภิกขฺ เว ตถเมต สัจจะวานี้ทุกขเปนของ
จริง คือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่กลาววา นี้ทุกข สิ่งนั้นชื่อวา เปน
ของแท เพราะตามความเปนจริง. จริงอยู ทุกขนั่นแหละคือทุกข ชื่อวา
เปนของไมผิด เพราะไมมีสิ่งตรงกันขามในสภาวะดังกลาวแลว เพราะทุกข
ไมมี ก็ชื่อวา ไมมีทุกข ชื่อวาไมเปนอยางอื่นเพราะปราศจากสภาพอื่น.
จริงอยู ทุกขไมมีสภาพเปนสมุทัย คือเหตุใหเกิดทุกขได. แมในสมุทัยเปนตน
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อรรถกถาปฐมสุตตันตนิเทศ
บทวา ตถฏเน ดวยอรรถเปนของแท คือ ดวยอรรถตามความ
เปนจริง. บทวา ปฬนฏโ สภาพบีบคั้นเปนตน มีความดังกลาวแลวใน
ญาณกถานั่นแล.
บทวา เอกปฺปฏิเวธานิ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียว คือ แทง
ตลอดดวยมรรคญาณเดียว หรือชื่อวา เอกปฺปฏิเวธานิ เพราะมีการแทง
ตลอดรวมกัน. บทวา อนตฺตฏเน ดวยความเปนอนัตตา คือ ดวยความ
เปนอนัตตา เพราะความที่สัจจะแม ๒ ปราศจากตน. ดังที่ทา นกลาวไวใน
วิสุทธิมรรควา โดยปรมัตถ สัจจะทั้งหมดนั่นแหละ พึงทราบวา วางเปลา
เพราะไมมีผูเสวย ผูกระทํา ผูดับและผูไป. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
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ความจริง ทุกขเทานั้นมีอยู ใครๆ เปนทุกขหามี
ไมการกระทํามีอยู ใครๆ ผูทําหามีไม ความดับมีอยู
ใคร ๆ ผูดับหามีไม ทางมีอยู แตคนผูเดินทางหามีไม.
อีกอยางหนึ่ง
ความวางเปลา จากความงามความสุขอันยั่งยืน
และตัวตน ความวางเปลาจาก ๒ บท ขางตนและ
ตัวตนเปนอมตบท ในสัจจะเหลานั้น ความวางเปลา
เปนมรรค ปราศจากความสุขยั่งยืนและตัวตน.
บทวา สจฺจฏเน ดวยความเปนของจริง คือ ดวยความไมผิดจาก
ความจริง. บทวา ปฏิเวธฏเน ดวยความเปนปฏิเวธ คือ ดวยความพึง
แทงตลอดในขณะแหงมรรค. บทวา เอกสงฺคหิตานิ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะห
เขาเปนหนึ่ง คือ สงเคราะหดวยอรรถหนึ่ง ๆ ความวา ถึงการนับวาเปนหนึ่ง.
บทวา ย เอกสงฺคหิต ต เอกตฺต สิ่งใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สิ่งนั้น
เปนหนึ่ง ความวา เพราะทานสงเคราะหดวยอรรถหนึ่ง ฉะนัน้ จึงเปนหนึ่ง.
ทานเพงถึงความที่สัจจะทั้งหลายเปนหนึ่ง แมในความที่มีมากแลวทําใหเปน
เอกวจนะ.
บทวา เอกตฺต เอเกน าเณน ปฏิวิชฺฌติ บุคคลยอมแทงตลอด
สัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว คือ บุคคลกําหนด กําหนดเปนอยางดีถึงความที่สัจจะ ๔
ตางกันและเปนอันเดียวกัน ในสวนเบื้องตนแลวดํารงอยู ยอมแทงตลอด
สัจจะหนึ่งมีความเปนของแทเปนตน ดวยมรรคญาณหนึ่งในขณะแหง
มรรค. อยางไร เมื่อแทงตลอดสัจจะหนึ่งมีความเปนของแทเปนตน แหง
นิโรธสัจ ยอมเปนอันแทงตลอดสัจจะหนึ่งมีความเปนของแทเปนตน แมแหง
สัจจะที่เหลือก็เหมือนกัน. เมื่อพระโยคาวจรกําหนด กําหนดดวยดีถึงความตางกัน
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และเปนอันเดียวกันแหงขันธ ๕ ในสวนเบื้องตน แลวตั้งอยู ในเวลาออกจาก
มรรค ออกโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข หรือโดยความ
เปนอนัตตา แมเมื่อเห็นขันธหนึ่ง โดยความเปนสภาพไมเที่ยงเปนตน แม
ขันธที่เหลือก็เปนอันเห็นโดยความเปนสภาพไมเที่ยงเปนตน ฉันใด แมขอนี้
ก็พึงเห็นมีอุปมาฉันนั้น.
บทวา ทุกฺขสฺส ทุกขฺ ฏโ ตถฏโ สภาพทนไดยากแหงทุกข
เปนสภาพแท คือ อรรถ ๔ อยางมีความบีบคั้นแหงทุกขสัจเปนตน เปน
สภาพแท เพราะเปนจริง. แมในสัจจะที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. อรรถ ๔
อยางนั้นนั่นแล ชื่อวา เปนสภาพมิใชตัวตน เพราะไมมีตัวตน ชื่อวา เปน
สภาพจริง เพราะไมผิดไปจากความจริงโดยสภาพดังกลาวแลว ชื่อวา เปน
สภาพแทงตลอด เพราะควรแทงตลอดในขณะแหงมรรค.
บทมีอาทิวา ย อนิจฺจ สิ่งใดไมเที่ยง ทานแสดงทําสามัญลักษณะ
ใหเปนเบื้องตน. ในบทเหลานั้น บทวา ย อนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ย ทุกขฺ  ต อนิจฺจ
สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นไมเที่ยง ทานหมายเอา
ทุกข สมุทัย และมรรค เพราะสัจจะ ๓ เหลานั้น เปนสภาพไมเที่ยง และ
ชื่อวา เปนทุกข เพราะไมเที่ยง. บทวา ย อนิจฺจฺจ ทุกฺขฺจ ต อนตฺตา
สิ่งใดไมเที่ยงและเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา ทานสงเคราะหนิโรธสัจกับ
มรรค ๓ เหลานั้น. จริงอยู แมสัจจะ ๔ ก็เปนอนัตตา. บทวา ต ตถ
สิ่งนั้นเปนของแท คือ สิ่งนั้นเปนของจริงเปนสัจจจตุกะ. บทวา ต สจฺจ
สิ่งนั้นเปนของจริง คือ สิ่งนั้นนั่นแหละไมผิดไปจากความจริง ตามสภาพเปน
สัจจจตุกะ.
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ในบทมีอาทิวา นวหากาเรหิ ดวยอาการ ๙ พึงทราบวาทานแสดง
ดวยความรูยิ่ง เพราะพระบาลีวา สพฺพ ภิกขฺ เว อภิฺเยฺย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งควรรูยิ่งทั้งปวงเปนอาทิ ดวยความกําหนดรู เพราะความปรากฏ
แหงญาติปริญญาในสัจจะ ในสัจจะนี้แมแยกกันในความกําหนดรูทุกข ใน
การละสมุทัย ในการเจริญมรรค ในการทําใหแจงนิโรธ ดวยการละ เพราะ
ปรากฏการละดวยเห็นอริยสัจ ๔ ดวยการเจริญ เพราะปรากฏการเจริญอริยสัจ
๔ ดวยทําใหแจง เพราะปรากฏการทําใหแจงอริยสัจ ๔.
ในบทมีอาทิวา นวหากาเรหิ ตถฏเน ดวยความเปนของแท
ดวยอาการ ๙ ทานประกอบตามนัยที่กลาวแลวครั้งแรกนั่นเอง. ในบทมีอาทิวา
ทฺวาทสหิ อากาเรหิ ดวยอาการ ๒ ความเปนของแทเปนตน มีความ
ดังกลาวแลวในญาณกถา. พึงทราบการประกอบตามนัยดังกลาวแลวแมในนิเทศ
แหงอาการเหลานั้น.
ในบทมีอาทิวา สจฺจาน กติ ลกฺขณานิ สัจจะมีลักษณะเทาไร
พระผูมีพระภาคเจาทรงแยกลักษณะ ๖ ที่ควรกลาวตอไปเปนสองสวน คือ
เปนสังขตะและอสังขตะ แลวตรัสวา เทฺว ลกฺขณานิ มีลกั ษณะ ๒ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สงฺขตลกฺขณฺจ อสงฺขตลกฺขณฺจ สังขตลักษณะ
และอสังขตลักษณะ คือ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสสังขตลักษณะและอสังขตลักษณะไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓
เหลานี้ คือ ความเกิดปรากฏ ความเสื่อมปรากฏ เมื่อตั้งอยูความแปรเปนอยางอื่น
ปรากฏ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ เหลานี้ คือ
ความเกิดไมปรากฏ ความเสื่อมไมปรากฏ เมื่อตั้งอยูความแปรเปนอยางอื่น
ไมปรากฏ ดังนี้ แตสังขตธรรมไมใชลักษณะ ลักษณะไมใชสังขตธรรม.
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อนึ่ง เวนสังขตธรรมเสียแลวไมสามารถบัญญัติลกั ษณะได แมเวนลักษณะ
เสียแลวก็ไมสามารถบัญญัติสังขตธรรมได แตสังขตธรรมยอมปรากฏไดดวย
ลักษณะ.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงลักษณะทั้งสองนั้นโดยพิสดาร
จึงตรัสวา ฉ ลกฺขณานิ ลักษณะทั้งหลาย ๖. บทวา สงฺขตาน สจฺจาน
สัจจะที่ปรุงแตง คือ ทุกขสัจ สมุทยสัจ และมรรคสัจ เพราะสัจจะเหลานั้น
ชื่อวา สังขตะ เพราะอาศัยปจจัยปรุงแตง. บทวา อุปฺปาโท คือ ชาติ.
บทวา ปฺายติ คือ ยอมใหรู. บทวา วโย คือ ความดับ. บทวา
ิตาน อฺถตฺต เมื่อตั้งอยูความแปรปรากฏ คือ เมื่อยังตั้งอยู ความเปน
อยางอื่น คือ ชราปรากฏ เพราะสัจจะที่ปรุงแตง ๓ สําเร็จแลว ทานจึงกลาว
ถึงความเกิด ความเสื่อม และความแปร แตไมควรกลาวถึงความเกิด ความ
เสื่อม และความแปร เพราะความเกิด ความชรา และความดับของสัจจะที่
ปรุงแตงเหลานั้นยังไมสําเร็จ ไมควรกลาววา ความเกิด ความเสื่อมและ
ความแปรไมปรากฏ เพราะอาศัยสิ่งปรุงแตง แตควรกลาววาเปนสังขตะ
เพราะความผิดปกติของสังขตะ. อาจารยทั้งหลายกลาววา ความเกิด ความชรา
เเละความดับของทุกขและสมุทัย นับเนื่องดวยสัจจะ ความเกิด ความชรา
ความดับของมรรคสัจ ไมนับเนื่องดวยสัจจะ.
ในบทนั้นทานกลาวไวในอรรถกถาแหงขันธกวรรควา ในขณะสังขตะ
ทั้งหลายเกิด สังขตะทั้งหลายก็ดี ลักษณะแหงความเกิดก็ดี ขณะสังขตะเกิด
นั้นกลาว คือ กาลก็ดียอมปรากฏ เมื่อความเกิดลวงไป สังขตะก็ดี ลักษณะชรา
ก็ดี ขณะแหงความเกิด กลาวคือกาลก็ดียอมปรากฏ ในขณะดับ สังขตะก็ดี
ชราก็ดี ลักษณะดับก็ดี ขณะแหงความดับนั้นกลาวคือกาลก็ดียอมปรากฏ.
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บทวา อสงฺขตสฺส สจฺจสฺส สัจจะที่ไมปรุงแตง คือ นิโรธสัจ
เพราะนิโรธสัจนั้นชื่อวาอสังขตะ เพราะสําเร็จเองไมตองอาศัยปจจัยปรุงแตง.
บทวา ิตสฺส เมื่อตั้งอยู คือ ตั้งอยูเพราะความเปนสภาพเที่ยง มิไดตั้งอยู
เพราะความถึงฐานะ.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงลักษณะทั้งสองนั้นอีกโดยพิสดาร
จึงตรัสวา ทฺวาทส ลกฺขณานิ ลักษณะทั้งหลาย ๑๒.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา จตุนฺน สจฺจาน กติ กุสลา
สัจจะ ๔ เปนกุศลเทาไร ดังตอไปนี้. บทวา อพฺยากต อัพยากฤต (ทําให
แจงไมได) คือ นิพพานเปนอัพยากฤตในอัพยากฤต ๔ คือ วิบากเปนอัพยากฤต
กิริยาเปนอัพยากฤต รูปเปนอัพยากฤต นิพพานเปนอัพยากฤต เพราะอัพยากฤต
แม ๔ ชื่อวา อัพยากฤต เพราะทําใหแจงไมไดดวยลักษณะเปนกุศลและอกุศล.
บทวา สิยา กุสล เปนกุศลก็มี คือ เปนกุศลดวยอํานาจแหงกามาวจรกุศล
รูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศล. บทวา สิยา อกุสล เปนอกุศลก็มี คือ
เปนอกุศลดวยอํานาจแหงอกุศลที่เหลือเวนตัณหา. บทวา สิยา อพฺยากต
เปนอัพยากฤตก็มี คือ เปนอัพยากฤตดวยอํานาจแหงวิบากกิริยาอันเปนกามาวจร
รูปาวจร และอรูปาวจร และแหงรูปทั้งหลาย. พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา
สิยา ตีณิ สจฺจานิ พึงเปนสัจจะ ๓ ดังตอไปนี้. บทวา สงฺคหิตานิ
ทานสงเคราะห คือ นับเขา. บทวา วตฺถุวเสน ดวยสามารถแหงวัตถุ คือ
ดวยสามารถแหงวัตถุกลาวคือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรคที่เปนอกุศล กุศล
และอัพยากฤต. บทวา ย ทุกฺขสจฺจ อกุสล ทุกขสัจเปนอกุศล คือ อกุศล
ที่เหลือเวนตัณหา. บทวา อกุสลฏเน เทฺว สจฺจานิ เอกสจฺเจน
สงฺคหิตานิ สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ ดวยความเปนอกุศล คือ
ทุกขสัจและสมุทยสัจ ๒ เหลานี้ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ ดวยความเปน
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อกุศล อธิบายวา ชื่อวาเปนอกุศลสัจจะ บทวา เอกสจฺจ ทฺวหี ิ สจฺเจหิ
สงฺคหิต สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ คือ อกุศลสัจจะ ๑ ทานสงเคราะห
ดวยทุกขสัจและสมุทยสัจ ๒. บทวา ย ทุกฺขสจฺจ กุสล ทุกขสัจเปนกุศล
คือ เปนกุศล เปนไปในภูมิ ๓ ทุกขสัจและมรรคสัจ ๒ เหลานี้ทานสงเคราะห
ดวยสัจจะ ๑ ดวยความเปนกุศล ชื่อวาเปนกุศลสัจจะ กุศลสัจจะ ๑ ทาน
สงเคราะหดวยทุกขสัจและมรรคสัจ ๒. บทวา ย ทุกขฺ สจฺจ อพฺยากต
ทุกขสัจเปนอัพยากฤต คือ วิบากกิรยิ าอันเปนไปในภูมิ ๓ และรูป ทุกขสัจ
และนิโรธสัจ ๒ เหลานี้ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑ ดวยความเปนอัพยากฤต
ชื่อวาเปนอัพยากฤตสัจจะ อัพยากฤตสัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยทุกขสัจและ
นิโรธสัจ ๒.
บทวา ตีณิ สจฺจานิ เอกสจฺเจน สงฺคหิตานิ สัจจะ ๓ ทาน
สงเคราะหดวยสัจจะ ๑ คือ สมุทยสัจ มรรคสัจ และนิโรธสัจ ทานสงเคราะห
ดวยทุกขสัจอันเปนอกุศล กุศล และอัพยากฤต ๑. บทวา เอก สจฺจ ตีหิ
สจฺเจหิ สงฺคหิต สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๓ คือ ทุกขสัจ ๑
ทานสงเคราะหดวยสมุทยสัจ มรรคสัจและนิโรธสัจอันเปนอกุศล กุศล และ
อัพยากฤตไวตางหาก. สวนอาจารยบางพวกพรรณนาไววา ทุกขสัจและ
สมุทยสัจทานสงเคราะหดวยสมุทยสัจ ดวยความเปนอกุศล ทุกขสัจและมรรคสัจ
ทานสงเคราะหดวยมรรคสัจ ดวยความเปนกุศล มิใชดวยความเปนทัศนะ.
ทุกขสัจและนิโรธสัจทานสงเคราะหดวยนิโรธสัจ ดวยความเปนอัพยากฤต
มิใชดวยความเปนอสังขตะ.
จบอรรถกถาปฐมสุตตันตนิเทศ
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อรรถกถาทุติยสุตตันตปาลินิเทศ
พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะทรงชี้แจงการแทงตลอดสัจจะดวย
อํานาจแหงอรรถของพระสูตรอื่นอีก จึงทรงนําพระสูตรมาทรงแสดงมีอาทิวา
ปุพฺเพ เม ภิกฺขเว ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ เม ภิกฺขเว สมฺโพธา ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู คือ แตสัพพัญุตญาณของเรา. บทวา
อนภิสมฺพุทฺธสฺส ยังไมตรัสรู คือ ยังไมแทงตลอดธรรมทั้งปวง. บทวา
โพธสตฺตสฺเสว สโต คือ เมื่อเราเปนโพธิสัตว. บทวา เอตทโหสิ ไดมีความ
คิดนี้ คือ เมือ่ เรานั่งเหนือโพธิบัลลังก ไดมีความปริวิตกนี้. บทวา อสฺสาโท
ความพอใจ ชื่อวา อัสสาทะ เพราะความพอใจ. บทวา อาทีนโว คือ
เปนโทษ. บทวา นิสฺสรณ เปนอุบายเครื่องสลัดออก คือ หลีกออกไป.
บทวา สุข ชื่อวา สุข เพราะถึงความสบาย อธิบายวา กระทํารูปที่เกิดขึ้น
ใหมีความสุข. บทวา โสมนสฺส ชื่อวา สุมนะ เพราะมีใจงาม เพราะประกอบ
ดวยปติและโสมนัส ความเปนแหงความมีใจงาม ชื่อวา โสมนัส ความสุข
นั่นแหละวิเศษกวาการประกอบดวยปติ. บทวา อนิจฺจ คือ ไมยั่งยืน. บทวา
ทุกฺข ชื่อวา ทุกข เพราะเปนที่ตั้งแหงความทุกข และเพราะสังขารเปนทุกข.
บทวา วิปริณามธมฺม มีความแปรปรวนเปนธรรมดา คือ ไมอยูในอํานาจ
มีความเปลี่ยนแปลงไปดวยชราและความดับเปนปกติ ดวยบทนี้ทานกลาวถึง
ความไมมีตัวตน. บทวา ฉนฺทราควินโย ความกําจัดฉันทราคะ คือ
กั้นราคะอันไดแกฉันทะ มิใชกั้นราคะ คือ ผิวพรรณ. บทวา ฉนฺทราคปฺปหาน
ความละฉันทราคะ คือ ละฉันทราคะนั้นนั่นเอง.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา ยาวกีวฺจ เพียงใดดังตอไปนี้.
เรายังไมรูทั่วถึง คือ ไมแทงตลอดดวยญาณอันยิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ ฯลฯ
แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริงเพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณ
คือ ไมทําการปฏิญญา วา เราเปนอรหันตไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
คือ ความเปนสัพพัญู ไมมีผูอื่นยิ่งกวาเพียงนั้น พึงทราบอรรถโดยความ
เชื่อมดวยประการฉะนี้. บทวา กีวฺจ เปนเพียงนิบาต. บทวา ยโต
คือ เพราะเหตุใด หรือในกาลใด. บทวา อถ คือในลําดับ.
บทวา าณฺจ ปน เม ทสฺสน อุทปาทิ ญาณทัศนะเกิดขึ้น
แกเรา คือ ปจจเวกขณญาณ คือ ทัศนะเกิดขึ้นแกเราดวยทําดวยทํากิจคือทัศนะ. บทวา
อกุปฺปา ไมกําเริบ คือ ไมอาจใหกําเริบ ใหหวั่นไหวได. บทวา วิมุตฺติ
คือ อรหัตผลวิมุตติ แมการพิจารณามรรคนิพพานก็เปนอันทานกลาวดวยการ
พิจารณาผลนั่นเอง. บทวา อยมนฺตมิ า ชาติ ชาตินี้มีในที่สุด คือ ความ
เปนไปแหงขันธนี้มีในที่สุด. บทวา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้ความเกิด
อีกมิไดมี คือ บัดนี้ไมมีการเกิดอีก ดวยบทนี้เปนอันทานกลาวถึงการพิจารณา
กิเลสที่ละไดแลว เพราะการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู ไมมแี กพระอรหันต.
จบอรรถกถาทุติยสุตตันตปาลินิเทศ
อรรถกถาทุติยสุตตันตนิเทศ
การรูวา สุขโสมนัสสัมปยุตดวยตัณหานี้เปนคุณแหงรูป ในลําดับ
แหงการประกอบสัจจปฏิเวธญาณ และในสวนเบื้องตนวา อย รูปสฺส อสฺสาโทติ ปหานปฺปฏิเวโธ การแทงตลอดดวยการละวา สุขโสมนัสนี้เปนคุณ
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แหงรูป แลวแทงตลอดสมุทยสัจ กลาวคือการละสมุทัยในขณะแหงมรรค.
บทวา สมุทยสจฺจ สมุทยสัจ คือ ญาณอันแทงตลอดสมุทยสัจ. จริงอยู
แมอารัมมณญาณอันเปนอริยสัจ ทานก็กลาววา สัจจะ ดุจในประโยคมีอาทิ
วา กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง กุศลธรรมทั้งหมดเหลานั้น ยอมถึงการสงเคราะหเขาในอริยสัจ ๔.
การรูวา รูปไมเที่ยง เปนทุกขมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดานี้เปน
โทษแหงรูปในสวนเบื้องตนวา อย รูปสฺส อาทีนโวติ ปริฺาปฏิเวโธ
การแทงตลอดดวยการกําหนดรูวา รูปไมเที่ยง เปนทุกขมีความแปรปรวนไป
เปนธรรมดานี้เปนโทษแหงรูป แลวแทงตลอดทุกขสัจ กลาวคือ การกําหนดรู
ทุกขในมรรคญาณ. บทวา ทุกฺขสจฺจ ไดแก ญาณอันแทงตลอดทุกขสัจ.
การรูวา นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหรูปในสวนเบื้องตนวา อิท
รูปสฺส นิสฺสรณนฺติ สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ การแทงตลอดดวยทําใหแจงวา
การกําจัดฉันทราคะการละฉันทราคะนี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป แลว
แทงตลอดนิโรธสัจกลาวคือ การทําใหแจงนิโรธสัจในขณะแหงมรรค. บทวา
นิโรธสจฺจ นิโรธสัจ คือญาณแทงตลอดนิโรธสัจ มีนิโรธสัจเปนอารมณ.
บทวา ยา อิเมสุ ตีสุ าเนสุ ในฐานะ ๓ เหลานี้ พึงทราบการประกอบความ
วา ทิฏฐิ สังกัปปะ เปนไปแลวดวยอํานาจแหงการแทงตลอดใน สมุทัย ทุกข
นิโรธ ๓ ตามที่กลาวแลวนี้. บทวา ภาวนาปฏิเวโธ การแทงตลอดดวย
ภาวนา คือ แทงตลอดดวยมรรคสัจ อันไดแกมรรคภาวนานี้. บทวา มคฺคสจฺจ มรรคสัจ คือ ญาณอันแทงตลอดมรรคสัจ.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง สัจจะและการแทงตลอดสัจจะ
โดยปริยายอื่นอีกจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา สจฺจนฺติ กตีหากาเรหิ สจฺจ
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สัจจะดวยอาการเทาไร. ในบทนั้น เพราะพระสัพพัญูโพธิสัตวแมทั้งปวง
นั่งเหนือโพธิบัลลังกแสวงหาสมุทยสัจมีชาติเปนตน ของทุกขสัจ มีชรามรณะ
เปนตนวาอะไรหนอ. อนึง่ เมื่อแสวงหาอยางนั้นจึงกําหนดถือเอาวา สมุทยสัจ
มีชาติเปนตนเปนปจจัยของทุกขสัจมีชราและมรณะเปนตน ฉะนั้น การแสวงหา
นั้น และการกําหนดนั้น ทานทําวาเปนสัจจะ เพราะแสวงหาเเละเพราะกําหนด
สัจจะทั้งหลาย แลวจึงกลาววา เอสนฏเน ปริคฺคนฏเน ดวยความแสวงหา
ดวยความกําหนด.
อนึ่ง วิธีนี้ยอมไดในการกําหนดปจจัย แมของพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลาย แตยอมไดในการกําหนดปจจัยของพระสาวกทั้งหลาย ดวยการเชื่อฟง.
บทวา ปฏิเวธฏเน ดวยความแทงตลอด คือ ดวยความแทงตลอดเปนอัน
เดียวกันในขณะแหงมรรค ของผูแสวงหาและของผูกําหนดอยางนั้นในสวน
เบื้องตน.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา กึนิทาน ดังตอไปนี้. บทวา นิทาน
เปนตน เปนไวพจนของเหตุทั้งหมด เพราะเหตุยอมมอบใหซึ่งผล ดุจบอกวา
เชิญพวกทานรับของนั้นเถิดดังนี้ ฉะนั้นทานจึงกลาววา นิทาน เพราะผล
ยอมตั้งขึ้น เกิดขึ้น เปนขึ้น จากเหตุนั้น ฉะนั้นทานจึงกลาววา สมุทย ชาติ
ปภโว. ในบทนี้มีอธิบายดังตอไปนี้. ชื่อวา กึนิทาน เพราะมีอะไรเปนเหตุ.
ชื่อวา กึสมุทย เพราะมีอะไรเปนสมุทัย. ชื่อวา กึชาติก เพราะมีอะไร
เปนกําเนิด. ชื่อวา กึปภว เพราะมีอะไรเปนแดนเกิด.
อนึ่ง เพราะชรามรณะนั้นมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปนสมุทัย มีชาติเปน
กําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด ดวยอรรถตามที่กลาวแลว ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ชาตินิทาน มีชาติเปนเหตุ เปนอาทิ. บทวา ชรามรณ
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ชราและมรณะ คือ ทุกขสัจ. บทวา ชรามรณสมุทย เหตุเกิดแหงชรา
และมรณะ คือ สมุทยสัจเปนปจจัยแหงชราและมรณะนั้น. บทวา ชรามรณนิโรธ ความดับแหงชราและมรณะ คือ นิโรธสัจ. บทวา ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปท ขอปฏิบัตใิ หถึงความดับแหงชราและมรณะ คือ มรรคสัจ.
พึงทราบอรรถในบททั้งปวงโดยนัยนี้. บทวา นิโรธปฺปชานนา การรู
ชัดความดับ คือ รูความดับดวยทําอารมณ. บทวา ชาติ สิยา ทุกฺขสจฺจ
สิยา สมุทยสจฺจ ชาติเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทยสัจก็มี ชื่อวา ทุกขสัจ
ดวยความปรากฏ เพราะภพเปนปจจัย ชื่อวา สมุทยสัจ ดวยความเปนปจจัย
ของชราและมรณะ. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้. บทวา อวิชฺชา สิยา ทุกขฺ สจฺจ อวิชชาเปนทุกขสัจก็มี คือ อวิชชาเปนสมุทัยแหงอาสวะดวยความมี
อวิชชาเปนสมุทัย.
จบอรรถกถาทุติยสุตตันตนิเทศ
จบอรรถกถาสัจจกถา
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ยุคนัทธวรรค โพชฌงคกถา
สาวัตถีนิทาน
วาดวยโพชฌงค ๗
[๕๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ ๗ ประการ
เปนไฉน ? คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑
ปติสัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล.
คําวา โพชฺฌงฺคา ความวา ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวากระไร ?
ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนไปในความตรัสรู วายอมตรัสรู
วาตรัสรูตาม วาตรัสรูเฉพาะ วาตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวา
ตรัสรู เพราะอรรถวาตรัสรูตาม เพราะอรรถวาตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวา
ตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู วาใหตรัสรูตาม วาให
ตรัสรูเฉพาะ วาใหตรัสรูพรอม ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู
เพราะอรรถวาใหตรัสรูตาม เพราะอรรถวาใหตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค
เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายตรัสรู เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝาย
ตรัสรูตาม เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายเครื่องตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถ
วาเปนไปในธรรมฝายเครื่องตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปน
เหตุใหไดความตรัสรู เพราะอรรถวาปลูกความตรัสรู เพราะอรรถวาบํารุง
ความตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงความตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงพรอมความ
ตรัสรู.
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[๕๕๘] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนมูล เพราะอรรถวา
ประพฤติตามอรรถที่เปนมูล เพราะอรรถวากําหนดธรรมทีเ่ ปนมูล เพราะ
อรรถวามีธรรมอันเปนมูลเปนบริวาร เพราะอรรถวามีธรรมอันเปนมูลบริบรู ณ
เพราะอรรถวามีธรรมอันเปนมูลแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉานในธรรมอัน
เปนมูล เพราะอรรถวาใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถวา
เจริญความชํานาญในความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ชื่อวาโพชฌงค แม
ของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถ
วาเปนเหตุ เพราะอรรถวาประพฤติตามเหตุ... เพราะอรรถวาเจริญความ
ชํานาญในความแตกฉานในเหตุ ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญ
ในความแตกฉานในเหตุ เพราะอรรถวาเปนปจจัย เพราะอรรถวาประพฤติ
ตามปจจัย...เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในปจจัย ชื่อวา
โพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในปจจัย เพราะ
อรรถวาหมดจด เพราะอรรถวาประพฤติหมดจด... เพราะอรรถวาเจริญความ
ชํานาญในความแตกฉานในความหมดจด ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึง
ความชํานาญในความแตกฉานในความหมดจด เพราะอรรถวาไมมีโทษ เพราะ
อรรถวาประพฤติไมมีโทษ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตก
ฉานในความไมมีโทษ ชือ่ วาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความ
แตกฉานในความไมมีโทษ เพราะอรรถวาเปนเนกขัมมะ เพราะอรรถวา
ประพฤติเนกขัมมะ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานใน
เนกขัมมะ ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉาน
ในเนกขัมมะ เพราะอรรถวาหลุดพน เพราะอรรถวาประพฤติหลุดพน...
เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน ชือ่ วา
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โพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน
เพราะอรรถวาไมมีอาสวะ เพราะอรรถวาประพฤติไมมีอาสวะ... เพราะอรรถ
วาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความไมมีอาสวะ ชื่อวาโพชฌงค แม
ของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความไมมีอาสวะ เพราะอรรถ
วาเปนวิเวก เพราะอรรถวาประพฤติวิเวก... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญ
ในความแตกฉานในวิเวก ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญใน
ความแตกฉานในวิเวก เพราะอรรถวาปลอยวาง เพราะอรรถวาประพฤติปลอย
วาง เพราะอรรถวากําหนดความปลอยวาง เพราะอรรถวามีความปลอยวางเปน
บริวาร เพราะอรรถวามีความปลอยวางบริบูรณ เพราะอรรถวามีความปลอย
วางแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉานในความปลอยวาง เพราะอรรถวาใหถึง
ความแตกฉานในความปลอยวาง เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความ
แตกฉานในความปลอยวาง ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญใน
ความแตกฉานในความปลอยวาง.
[๕๕๙] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพอันเปนมูล วา
ตรัสรูสภาพอันเปนเหตุ วาตรัสรูสภาพอันเปนปจจัย วาตรัสรูสภาพอันหมดจด
วาตรัสรูสภาพอันไมมีโทษ วาตรัสรูส ภาพอันเปนเนกขัมมะ วาตรัสรูสภาพ
วิมุตติ วาตรัสรูสภาพไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพวิเวก วาตรัสรูสภาพปลอยวาง
วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนมูล วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนเหตุ วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนปจจัย วาตรัสรู
สภาพความประพฤติหมดจด วาตรัสรูสภาพความประพฤติไมมีโทษ วาตรัสรู
สภาพความประพฤติเนกขัมมะ วาตรัสรูสภาพความประพฤติวิมุตติ วาตรัสรู
สภาพความประพฤติไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพความประพฤติวิเวก วาตรัสรู
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สภาพความประพฤติปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความกําหนดธรรมอันเปนมูล ฯลฯ
วาตรัสรูสภาพความกําหนดปลอยวาง วาตรัสรูสภาพธรรมอันเปนมูลเปนบริวาร
ฯลฯ วาตรัสรูสภาพมีความปลอยวางเปนบริวาร วาตรัสรูสภาพมีธรรมอันเปน
มูลบริบูรณ ฯลฯ วาตรัสรูสภาพมีความปลอยวางบริบูรณ วาตรัสรูสภาพธรรม
อันเปนมูลแกกลา ฯลฯ วาตรัสรูธรรมอันมีความปลอยวางแกกลา วาตรัสรู
สภาพความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพความแตกฉานใน
ความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพอันใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ
วาตรัสรูสภาพอันใหถึงความแตกฉานในความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความ
เจริญความชํานาญในความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพ
ความเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความปลอยวาง ฯลฯ.
[๕๖๐] ชื่อวาโพชฌงค เพระอรรถวาตรัสรูสภาพความกําหนด วา
ตรัสรูสภาพบริวาร ฯลฯ ตรัสรูสภาพบริบูรณ วาตรัสรูสภาพแหงจิตมีอารมณ
เดียว วาตรัสรูสภาพความไมฟุงซาน วาตรัสรูสภาพประคองไว วาตรัสรูสภาพ
ความไมแพรไป วาตรัสรูส ภาพความไมขุนมัว วาตรัสรูสภาพไมมีกิเลสเครื่อง
หวั่นไหว วาตรัสรูสภาพตั้งอยูแหงจิต ดวยสามารถความปรากฏโดยความมี
อารมณเดียว วาตรัสรูสภาพอารมณ วาตรัสรูสภาพโคจร วาตรัสรูสภาพละ
วาตรัสรูสภาพสละ วาตรัสรูสภาพการออกไป วาตรัสรูสภาพความหลีกไป
วาตรัสรูสภาพละเอียด วาตรัสรูสภาพประณีต วาตรัสรูสภาพหลุดพน วา
ตรัสรูสภาพไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพการขามไป วาตรัสรูสภาพนิพพานอัน
ไมมีนิมิต วาตรัสรูสภาพนิพพานอันไมมีที่ตั้ง วาตรัสรูสภาพนิพพานอัน
วางเปลา วาตรัสรูสภาพธรรมอันมีกิจเปนอันเดียวกัน วาตรัสรูสภาพธรรม
อันไมลวงเกินกัน วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนคูกัน วาตรัสรูสภาพธรรมเครื่อง
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นําออก วาตรัสรูสภาพแหงเหตุ วาตรัสรูสภาพทัสสนะ วาตรัสรูสภาพธรรม
ที่เปนใหญ.
[๕๖๑] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความไมฟุงซานแหง
สมถะ วาตรัสรูความพิจารณาเห็นแหงวิปสสนา วาตรัสรูความมีกิจเปนอัน
เดียวกันแหงสมถะและวิปสสนา วาตรัสรูความไมลวงเกินกันแหงธรรมที่คูกัน
วาตรัสรูความสมาทานสิกขา วาตรัสรูความเปนโคจรแหงอารมณ วาตรัสรู
ความประคองจิตที่หดหูไว วาตรัสรูความขมจิตที่ฟุงซาน วาตรัสรูความวางเฉย
แหงจิตที่บริสุทธิ์ทั้งสองอยาง วาตรัสรูความบรรลุธรรมพิเศษ วาตรัสรูความ
แทงตลอดธรรมที่ยิ่ง วาตรัสรูความตรัสรูสัจจะ วาตรัสรูความยังจิตใหตั้งอยู
ในนิโรธ.
[๕๖๒] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความนอมใจเชื่อแหง
สัทธินทรีย ฯลฯ วาตรัสรูความเห็นแหงปญญินทรีย ชื่อวาโพชฌงค เพราะ
อรรถวาตรัสรูความไมหวั่นไหวในความเปนผูไมมีศรัทธาแหงสัทธาพละ ฯลฯ
วาตรัสรูความไมหวั่นไหวในอวิชชาแหงปญญาพละ ชื่อวาโพชฌงค เพราะ
อรรถวาตรัสรูความตั้งมั่นแหงสติสัมโพชฌงค ฯลฯ วาตรัสรูความพิจารณาหา
ทางแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความเห็น
ชอบแหงสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ วาตรัสรูค วามไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ชื่อวา
โพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความเปนใหญแหงอินทรีย วาตรัสรูความไม
หวั่นไหวแหงพละ วาตรัสรูความนําออกแหงโพชฌงค วาตรัสรูความเปนเหตุ
แหงมรรค วาตรัสรูความตั้งมั่นแหงสติปฏฐาน วาตรัสรูความตั้งไวแหงสัมมัปปธาน วาตรัสรูความใหสําเร็จแหงอิทธิบาท วาตรัสรูความเปนธรรมแท
แหงสัจจะ วาตรัสรูความระงับแหงประโยค วาตรัสรูความทําใหแจงแหงผล
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วาตรัสรูความตรึกแหงวิตก วาตรัสรูความตรองแหงวิจาร วาตรัสรูความ
แผซานแหงปติ วาตรัสรูความไหลไปแหงสุข วาตรัสรูความมีอารมณเดียว
แหงจิต.
[๕๖๓] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูส ภาพความนึก วาตรัสรู
สภาพความรูแจง วาตรัสรูสภาพความรูชัด วาตรัสรูสภาพความหมายรู วา
ตรัสรูสภาพสมาธิอันเปนธรรมเอกผุดขึ้น วาตรัสรูสภาพที่ควรรูยิ่ง วาตรัสรู
สภาพที่ควรกําหนดพิจารณา วาตรัสรูสภาพสละแหงปหานะ วาตรัสรูสภาพ
มีกิจเปนอันเดียวกันแหงภาวนา วาตรัสรูสภาพควรถูกตองแหงสัจฉิกิริยา วา
ตรัสรูสภาพเปนกองแหงขันธ วาตรัสรูสภาพทรงไวแหงธาตุ วาตรัสรูสภาพ
เปนบอเกิดแหงอายตนะ วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรม วา
ตรัสรูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม.
[๕๖๔] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพแหงจิต วาตรัสรู
สภาพที่มีอยูในระหวางแหงจิต วาตรัสรูสภาพความออกแหงจิต วาตรัสรูสภาพ
ความหลีกไปแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนเหตุแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนปจจัย
แหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนที่ตั้งแหงจิต วาตรัสรูส ภาพเปนภูมิแหงจิต วาตรัสรู
สภาพเปนอารมณแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนโคจรแหงจิต วาตรัสรูสภาพ
ความประพฤติแหงจิต. วาตรัสรูสภาพที่ดําเนินไปแหงจิต.
[๕๖๕] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความนึกในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพความรูแจงในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความ
รูชัดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความหมายรูในธรรมอยางเดียว วา
ตรัสรูสภาพเปนสมาธิในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูส ภาพความแลนไปในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพความผองใสในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 515

เพิกเฉยในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความหลุดพนในธรรมอยางเดียว
วาตรัสรูสภาพความเห็นวา นีล้ ะเอียดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ทํา
เปนดุจยานในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความตั้งขึ้นเนือง ๆ ในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ทําใหเปนที่ตั้งในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพ
ความตั้งขึ้นเนือง ๆ ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพสะสมในธรรมอยางเดียว
วาตรัสรูสภาพปรารภดวยดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่กําหนดในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพเปนบริวารในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพบริบูรณ
ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ประชุมลงในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
สภาพตั้งมั่นในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพเปนที่เสพในธรรมอยางเดียว
วาตรัสรูสภาพเจริญในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ทําใหมากในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ขึ้นไปดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพหลุดพน
ดวยดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
สภาพตรัสรูตามในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูส ภาพที่ใหตรัสรู
ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรูตามในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
สภาพที่ใหตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรูพรอมใน
ธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรูในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรูตามในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรูเฉพาะในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรูพรอมในธรรม
อยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวางในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความ
สวางขึ้นในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวางตามในธรรมอยางเดียว
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วาตรัสรูสภาพความสวางเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวาง
พรอมในธรรมอยางเดียว.
[๕๖๖] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพที่เปนบาทแหง
วิมังสา วาตรัสรูสภาพดับ วาตรัสรูสภาพเผาผลาญ วาตรัสรูสภาพความรุงเรือง
วาตรัสรูสภาพเครื่องใหกิเลสเรารอน วาตรัสรูสภาพธรรมที่ไมมีมลทิน วา
ตรัสรูสภาพธรรมที่ปราศจากมลทิน วาตรัสรูสภาพธรรมที่หามลทินมิได วา
ตรัสรูสภาพความสงบ วาตรัสรูสภาพเครื่องใหสงบ วาตรัสรูสภาพความสงัด
วาตรัสรูสภาพความประพฤติสงัด วาตรัสรูสภาพความสํารอกกิเลส วาตรัสรู
สภาพความประพฤติสํารอกกิเลส วาตรัสรูสภาพความดับ วาตรัสรูสภาพความ
ประพฤติความดับ วาตรัสรูสภาพความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความประพฤติ
ความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพหลุดพน วาตรัสรูส ภาพความประพฤติหลุดพน
วาตรัสรูสภาพฉันทะ วาตรัสรูสภาพที่เปนมูลแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพเปน
บาปแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพที่เปนประธานแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพที่ให
สําเร็จแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพนอมไปแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพประคองไว
แหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพตั้งมั่นแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพไมฟุงซานแหง
ฉันทะ วาตรัสรูสภาพวิริยะ ฯลฯ วาตรัสรูสภาพจิต ฯลฯ วาตรัสรูสภาพ
วิมังสา วาตรัสรูสภาพที่เปนมูลแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่เปนบาทแหงวิมังสา
วาตรัสรูสภาพที่เปนประธานแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่ใหสําเร็จแหงวิมังสา
วาตรัสรูสภาพนอมไปแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพประคองไวแหงวิมังสา วา
ตรัสรูสภาพตั้งมั่นแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพไมฟุงซานแหงวิมังสา.
[๕๖๗] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความบีบคั้นแหงทุกข
วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยปรุงแตงแหงทุกข วาตรัสรูส ภาพที่ใหเดือดรอนแหงทุกข
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วาตรัสรูสภาพความแปรปรวนแหงทุกข วาตรัสรูสภาพความประมวลมาแหง
สมุทัย วาตรัสรูสภาพเปนเหตุแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพที่ประกอบไวแหง
สมุทัย วาตรัสรูสภาพพัวพันแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพที่สลัดออกแหงทุกขนิโรธ
วาตรัสรูสภาพสงัดแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพเปนอมตะแหงทุกขวิโรธ วาตรัสรูสภาพที่นําออกแหง
มรรค วาตรัสรูสภาพเปนเหตุแหงมรรค วาตรัสรูสภาพที่เห็นแหงมรรค วา
ตรัสรูสภาพความเปนใหญแหงมรรค วาตรัสรูสภาพที่ถองแท วาตรัสรูสภาพ
เปนอนัตตา วาตรัสรูสภาพเปนของจริง วาตรัสรูส ภาพแทงตลอด วาตรัสรู
สภาพที่ควรรูยิ่ง วาตรัสรูสภาพที่ควรกําหนดรู วาตรัสรูสภาพเปนธรรม
วาตรัสรูสภาพที่เปนธาตุ วาตรัสรูสภาพที่ปรากฏ วาตรัสรูสภาพที่ควรทําใหแจง
วาตรัสรูสภาพถูกตอง วาตรัสรูสภาพตรัสรู วาตรัสรูเนกขัมมะ วาตรัสรูความ
ไมพยาบาท วาตรัสรูอาโลกสัญญา วาตรัสรูความไมฟุงซาน วาตรัสรูการ
กําหนดธรรม วาตรัสรูญ
 าณ วาตรัสรูความปราโมทย วาตรัสรูปฐมญาณ ฯลฯ
วาตรัสรูอรหัตมรรค.
[๕๖๘] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสัทธินทรียด วยความวา
นอมใจเชื่อ ฯลฯ วาตรัสรูปญญินทรียดวยความวาเห็น วาตรัสรูสสัทธาพละดวย
ความไมหวั่นไหวในความไมมีศรัทธา ฯลฯ วาตรัสรูปญญาพละดวยความ
วาไมหวั่นไหวในอวิชชา วาตรัสรูสติสัมโพชฌงคดวยความวาตั้งมั่น ฯลฯ
วาตรัสรูอุเบกขาสัมโพชฌงคดวยความวาพิจารณาหาทาง วาตรัสรูสัมมาทิฏฐิ
ดวยความวาเห็น ฯลฯ วาตรัสรูสัมมาสมาธิดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรู
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อินทรียดวยความวาเปนใหญ วาตรัสรูพละดวยความวาไมหวั่นไหว วาตรัสรู
สภาพนําออก วาตรัสรูมรรคดวยความวาเปนเหตุ วาตรัสรูสติปฏฐานดวยความ
วาตั้งมั่น วาตรัสรูสัมมัปปธานดวยความวาตั้งไว วาตรัสรูอิทธิบาทดวยความ
วาใหสําเร็จ วาตรัสรูสัจจะดวยความวาเปนของแท วาตรัสรูส มถะดวยความ
วาไมฟุงซาน วาตรัสรูวิปสสนาดวยความวาพิจารณาเห็น วาตรัสรูสมถะและ
วิปสสนาดวยความวามีกิจเปนอันเดียวกัน วาตรัสรูธรรมที่เปนคูกันดวยความ
วาไมลวงเกินกัน วาตรัสรูสีลวิสุทธิดวยความวาสํารวม วาตรัสรูจิตวิสุทธิดวย
ความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูทิฏฐิวิสุทธิดวยความวาเห็น วาตรัสรูวิโมกขดวย
ความวาหลุดพน วาตรัสรูวิชชาดวยความวาแทงตลอด วาตรัสรูวิมุตติดวย
ความวาสละ วาตรัสรูขยญาณดวยความวาตัดขาด วาตรัสรูญ
 าณในความไม
เกิดขึ้นดวยความวาระงับ วาตรัสรูฉันทะดวยความวาเปนมูล วาตรัสรูมนสิการ
ดวยความวาเปนสมุฏฐาน วาตรัสรูผัสสะดวยความวาเปนที่รวม วาตรัสรู
เวทนาดวยความวาเปนที่ประชุม วาตรัสรูสมาธิดวยความวาเปนประธาน วา
ตรัสรูสติดวยความวาเปนใหญ วาตรัสรูปญญาดวยความวาเปนธรรมยิ่งกวา
ธรรมนั้น ๆ วาตรัสรูวิมตุ ติดวยความวาเปนสาระ วาตรัสรูนพิ พานอันหยั่งลง
ในอมตะดวยความวาเปนที่สุด.
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สาวัตถีนิทาน
วาดวยความหมายของโพชฌงค
[๕๖๙] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ ๗
ประการเปนไฉน ? คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกอ น
ทานผูมีอายุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
เรานั้นหวังจะอยูในเวลาเขาดวยโพชฌงคใด ๆ ในโพชฌงค ๗ ประการนี้ เรา
ก็อยูในเวลาเขาดวยโพชฌงคนั้น ๆ หวังจะอยูในเวลาเที่ยง ฯลฯ เวลาเย็นดวย
โพชฌงคใด ๆ เราก็อยูในเวลาเย็นดวยโพชฌงคนั้น ๆ ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้ สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวา
หาประมาณมิได ชื่อวาเราปรารภแลวดวยดี เมื่อเรากําลังเที่ยวไป ยอมรูช ัด
ซึ่งสติสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแมสติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป
เรายอมรูวา สติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ ฯลฯ ดูกอนทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิได ชื่อวาเราปรารภแลวดวยดี เมื่อเรากําลังเที่ยว
ไปยอมรูซึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงค
ของเราเคลื่อนไป เรายอมรูวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะ
ปจจัยนี้ ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตูเก็บผาของพระราชา หรือ
ของราชมหาอํามาตย เต็มดวยผาสีตาง ๆ พระราชาหรือราชมหาอํามาตยนั้น
ประสงคจะใชผาคูใดในเวลาเชา ก็ใชผาคูนั้นนั่นแล ประสงคจะใชผาคูใดใน
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เวลาเที่ยง ในเวลาเย็น ก็ใชผาคูนั้นนั่นแล ฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
เราก็ฉันนั้นเหมือนกันแล หวังจะอยูในเวลาเขาดวยโพชฌงคใด ๆ ในโพชฌงค
๗ ประการนี.้ ..ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เราก็รูวาอุเบกขา
สัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้.
[๕๗๐] โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้น
มีอยูอยางไร ?
นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรา
มีอยูดังนี้นั้น ก็มีอยูเพียงนั้น เปรียบเหมือนเมื่อดวงประทีปที่ตามดวยน้ํามัน
กําลังสวางอยู เปลวไฟมีเพียงใด แสงก็มีเพียงนั้น แสงมีเพียงใด เปลวไฟก็มี
เพียงนั้น ฉันใด นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงค
ของเรามีอยูดังนี้นั้น ก็มีอยูเพียงนั้น ฉันนั้น.
โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิไดนั้น
มีอยูอยางไร ?
กิเลสทัง้ หลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวงเทียว สังขารอันใหเกิดขึ้นภพ
ใหมมีประมาณ นิโรธหาประมาณมิได เพราะความเปนอสังขตธรรม นิโรธ
ยอมปรากฏเพียงใด โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหา
ประมาณมิไดนั้น ก็มีอยูเพียงนั้น.
โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนั้น
มีอยูอยางไร ?
กิเลสทัง้ หลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวงเทียว สังขารอันใหเกิดในภพ
ใหม ไมเสมอ นิโรธมีความเสมอเปนธรรมดา เพราะความเปนธรรมละเอียด
เพราะความเปนธรรมประณีต นิโรธยอมปรากฏเพียงใด โพชฌงคในขอวา
สติสัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนั้น ก็มีอยูเพียงนั้น.
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[๕๗๑] เมื่อเราเที่ยวไป ยอมรูชัดซึ่งสติสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา
ดํารงอยู ถาแมเคลื่อนไป เราก็รชู ัดวา สติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะ
ปจจัยนี้ อยางไร สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการเทาไร ยอมเคลื่อนไป
ดวยอาการเทาไร สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ ยอมเคลื่อนไป
ดวยอาการ ๘.
สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน ? สติสัมโพชฌงค
ยอมดํารงอยูดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความไมนึกถึง
ความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป ๑ ดวยความไมนึก
ถึงความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีนิมิต ๑ ดวยความไมนึกถึง
นิมิต ๑ ดวยความนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนึกถึงสังขาร ๑ สติสัมโพชฌงค
ยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ นี.้
สติสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน ? สติสัมโพชฌงค
ยอมเคลื่อนไปดวยความนึกถึงความเกิด ๑ ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมี
ความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงความเปนไป ๑ ดวยความไมนึกถึงนิพพานอัน
ไมมีความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิมิต ๑ ดวยความไมนึกถึงนิพพานอัน
ไมมีนิมิต ๑ ดวยความไมนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความนึกถึงสังขารสติสัมโพชฌงค
ยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ นี้ เมื่อเรากําลังเที่ยวไป ยอมรูชัดซึง่ สติสัมโพชฌงค
ที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแมเคลื่อนไป เราก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคของเรา
เคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ อยางนี้ ฯลฯ.
[๕๗๒] โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้
นั้น มีอยูอยางไร ?
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นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงค
ของเรามีอยูดังนี้นั้น ก็มีเพียงนั้น เปรียบเหมือนดวงประทีปที่ตามดวยน้ํามัน
กําลังสวางอยู...
โพชฌงคในขอวา อุเขกขาสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิได
นั้น มีอยูอยางไร...
โพชฌงคในขอวา อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนั้น
มีอยูอยางไร...
เมื่อเราเที่ยวไป ยอมรูชัดซึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารง
อยู ถาแมเคลื่อนไป เราก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะ
ปจจัยนี้อยางไร อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการเทาไร ยอมเคลือ่ น
ไปดวยอาการเทาไร อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ ยอมเคลื่อน
ไปดวยอาการ ๘.
[๕๗๓] อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน ?
อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมดํารงอยูดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมี
ความเกิดขึ้น ๑ ชื่อวาโพชฌงค เพราะความไมนึกถึงความเกิด ๑ เพราะอรรถ
วา ตรัสรูความนอมไปแหงจิต วาตรัสรูความนําออกแหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงค
ดํารงไวซึ่งความสลัดออกแหงจิต ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป
๑ ดวยความไมนึกถึงความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีนิมิต ๑
ดวยความไมนึกถึงนิมิต ๑ ดวยความนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนึกถึงสังขาร ๑
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ นี.้
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน ?
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อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเคลื่อนไปดวยความนึกถึงความเกิด ๑ ดวย
ความไมนึกถึงนิพพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงความเปนไป ๑
ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิมิต ๑
ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมีนิมิต ๑ ดวยความนึกถึงสังขาร ๑ ดวยความ
ไมนึกถึงนิโรธ ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ นี้ เมื่อเรา
กําลังเที่ยวไป ยอมรูชัดซึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแม
เคลื่อนไปเราก็รูวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ อยางนี้.
จบโพชฌงคกถา
อรรถกถาโพชฌงคกถา
บัดนี้ จะพรรณนาความตามลําดับที่ยังไมเคยพรรณนาแหงโพชฌงคกถาอันมีพระสูตรเปนเบื้องตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงความวิเศษ
ของโพชฌงคใหสําเร็จการแทงตลอดสัจจะตรัสไวแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้นดังตอไปนี้. บทวา โพชฺฌงฺคา
ทานกลาววา ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปนองคแหงการตรัสรูหรือแหงบุคคลผู
ตรัสรู. พระอริยสาวกยอมตรัสรูดวยธรรมสามัคคีอันไดแก สติ ธรรมวิจยะ
วีริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา อันเกิดขึ้นในขณะแหงโลกุตรมรรค
เปนปฏิปกษแหงอันตรายทั้งหลายไมนอย มีความหดหู ฟุงซาน ตั้งอยูรวบรวม
ประกอบกามสุข ทําตนใหลําบาก อุจเฉททิฏฐิ สัสสตทิฏฐิและความถือมั่น
เปนตน เพือ่ เหตุนั้นทานจึงกลาววา โพธิ ผูตรัสรู. บทวา พุชฺฌติ
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ยอมตรัสรู ทานอธิบายวา ออกจากความหลับอันเปนสันดานของกิเลส หรือ
แทงตลอดอริยสัจ ๔ หรือทําใหแจงซึ่งนิพพาน.
เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ผูเจริญโพชฌงค ๗ แลว
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ชื่อวา โพชฌงคเพราะเปนองคแหงการ
ตรัสรู อันไดแกธรรมสามัคคีนั้น ดุจองคแหงฌานและองคแหงมรรคเปนตน.
แมพระอริยสาวกใดยอมตรัสรูดวยธรรมสามัคคีนั้นมีประการตามที่กลาวแลว
ทานเรียกพระอริยสาวกนั้นวา โพธิ. ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปนองคแหง
ผูตรัสรูนั้น ดุจองคเสนาและองครถเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย
ทั้งหลายจึงกลาววา ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองคแหงบุคคลผูตรัสรู. ทาน
กลาวอรรถแหงสติสัมโพชฌงคเปนตนไวในอภิญเญยยนิเทศ.
พึงทราบวินิจฉัยในโพชฌังคัตถนิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา โพธิย
สวตฺตนฺติ ยอมเปนไปในความตรัสรู คือ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแกการ
ตรัสรู. เพื่อประโยชนแกการตรัสรูของใคร. เพื่อประโยชนแกการตรัสรูข อง
ผูมีกิจอันทําแลวดวยการพิจารณานิพพานดวยมรรคและผล หรือเพื่อประโยชน
แกการตื่นจากความหลับ เพราะกิเลส ทานอธิบายวา เพื่อประโยชนแกความ
เปนผูตรัสรูดวยผล. โพชฌงคยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู แมมีวิปสสนาเปน
กําลัง. นี้เปนอธิบายทั่วไปของโพชฌงคอันเปนวิปสสนามรรคและผล. โพชฌงค
เหลานั้นยอมเปนไป เพื่อความตรัสรูในฐานะ ๓ เพื่อแทงตลอดนิพพาน. ดวย
บทนี้ เปนอันทานกลาวถึงคําวาโพชฌงค เพราะเปนองคแหงการตรัสรู. ที่
เกิดของโพชฌงค ทานกลาวไวดวยจตุกะ ๕ มีอาทิวา พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา
ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา ตรัสรู ทานกลาวไวในอภิญเญยยนิเทศ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา พุชฌ
ฺ นฺติ ชี้แจงถึงผูทํา เพื่อใหเห็นความเปนผูสามารถ
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ในการทํากิจของตนแหงโพชฌงค. บทวา พุชฌ
ฺ นฏเน เพราะอรรถวา
ตรัสรู แมความเปนผูสามารถในการทํากิจของตนมีอยู ก็ชแี้ จงถึงภาวะเพื่อ
ใหเห็นความไมมีผูทํา. บทวา โพเธนฺติ ใหตรัสรู เมื่อพระโยคาวจรตรัสรู
ดวยการเจริญโพชฌงค ชี้แจงถึงเหตุกัตตา (ผูใชใหทํา) แหงโพชฌงค เพราะ
เปนผูประกอบ. บทวา โพธนฏเน เพราะอรรถวาใหตรัสรู คือ ชี้แจงถึง
ภาวะของผูใชใหทํา เพราะเปนผูประกอบตามนัยดังกลาวแลวครั้งแรกนั่นแหละ.
บทวา โพธิปกฺขิยฏเน เพราะอรรถวาเปนไปในฝายตรัสรู คือ เพราะ
เปนไปในฝายของพระโยคาวจรผูไดชื่อวา โพธิ เพราะอรรถวาใหตรัสรู.
นี้เปนการชี้แจงความที่โพชฌงคเหลานั้นเปนอุปการะแกพระโยคาวจร. ดวยบท
เหลานี้ทานอธิบายวา ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองคแหงผูตรัสรู. พึงทราบ
วินิจฉัยในลักษณะมีอาทิวา พุทฺธิลภนฏเน เพราะอรรถใหไดความตรัสรู.
บทวา พุทธฺ ิลภนฏเน คือ เพราะอรรถใหพระโยคาวจรถึงความตรัสรู.
บทวา โรปนฏเน เพราะอรรถวาปลูกความตรัสรู คือ เพราะอรรถใหสัตว
ทั้งหลายดํารงอยู. บทวา ปาปนฏเน เพราะอรรถใหถึงความตรัสรู คือ
เพราะอรรถใหสําเร็จความที่ใหสัตวดํารงอยู.
อาจารยทั้งหลายกลาววา โพชฌงคอันเปนวิปสสนาเหลานี้ คือโพชฌงค
เปนมรรคผลตางกันดวยอุปสรรค ๓ ศัพท คือ ปฏิ-อภิ-ส เฉพาะ-ยิ่ง-พรอม.
พึงทราบวา ทานอธิบายไววา ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองคแหงการตรัสรู
โพชฌงคทั้งหลายทานชี้แจงไวดวยธรรมโวหารแมทั้งหมด.
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อรรถกถามูลมูลกาทิทสกกถา
พึงทราบวินิจฉัยในมูลมูลกทสกะมีอาทิวา มูลฏเน ดังตอไปนี้. บทวา
มูลฏเน เพราะอรรถวาเปนมูล คือ ในวิปสสนาเปนตน เพราะอรรถวา
โพชฌงคกอน ๆ เปนมูลของโพชฌงคหลัง ๆ ของสหชาตธรรม และของกัน
และกัน. บทวา มูลจริยฏเน เพราะอรรถวา ประพฤติตามอรรถที่เปนมูล
คือ ประพฤติเปนไปเปนมูล ชื่อวา มูลจริยา เพราะอรรถวาประพฤติเปน
มูลนั้น อธิบายวา เพราะอรรถวาเปนมูลแลวจึงเปนไป. บทวา มูลปริค-ฺ
คหฏเน เพราะอรรถวากําหนดธรรมที่เปนมูล คือ โพชฌงคเหลานั้นชื่อวา
กําหนด เพราะกําหนดเพื่อตองการใหเกิดตั้งแตตน การกําหนดมูลนั่นแหละ
ชื่อวา มูลปริคฺคหา เพราะอรรถวา กําหนดธรรมทีเ่ ปนมูลนั้น เพราะอรรถวา
มีธรรมเปนบริวาร ดวยเปนบริวารของกันและกัน เพราะอรรถวามีธรรม
บริบูรณดวยการบําเพ็ญภาวนา เพราะอรรถวามีธรรมแกกลา ดวยใหบรรลุ
ความสําเร็จ. ชื่อวา มูลปฏิสมฺภิทา แตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะมูล
๖ อยางเหลานั้น และชือ่ วาปฏิสัมภิทา เพราะแตกฉานในประเภท เพราะ
อรรถวาแตกฉานในธรรมอันเปนมูล. บทวา มูลปฏิสมฺภิทาปาปนฏเน
เพราะอรรถวา ใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล คือ เพราะอรรถวา
ใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ของพระโยคาวจรผูขวนขวายในการ
เจริญโพชฌงค เพราะอรรถวา เจริญความชํานาญ ดวยความแตกฉานใน
ธรรมอันเปนมูลนั้น ของพระโยคาวจรนั้นนั่นเอง. ในโวหารของบุคคลเชนนี้
แมที่เหลือ พึงทราบวา ทานกลาววา โพชฌงค เพราะเปนองคแหงผูตรัสรู.
พึงทราบวา โพชฌงคเปนผลในการไมกลาวถึงความสําเร็จแมเชนนี้ ในบทวา
มูลปฏิสมฺภทิ าย วสีภาวปตฺตานมฺป แมของผูถึงความชํานาญในความ
แตกฉานธรรมอันเปนมูล. ปาฐะวา วสีภาว ปตฺตาน ของผูถึงความชํานาญ
บาง.
จบมูลมูลกทสกะ
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ในทสกะ ๙ มีเหตุมูลกะเปนตน แมที่เหลือพึงทราบอรรถแหงคําทั่วไป
โดยนัยนี้แล. โพชฌงคตามที่กลาวแลวในคําไมทั่วไป ชื่อวาเหตุ เพราะให
เกิดธรรมตามที่กลาวแลว ชื่อวา ปจจัย เพราะชวยค้ําจุน ชื่อวา วิสุทธิ
เพราะเปนความหมดจดแหงตทังคะ สมุจเฉทะและปฏิปสสัทธิ ชื่อวาไมมีโทษ
เพราะปราศจากโทษ ชื่อวา เนกขัมมะ เพราะบาลีวา สพฺเพป กุสลา ธมฺมา
เนกฺขมฺม กุศลธรรมแมทั้งหมดเปนเนกขัมมะ ชื่อวา วิมุตติ ดวยสามารถ
แหงตทังควิมุตติเปนตน เพราะพนจากกิเลสทั้งหลาย. โพชฌงคอันเปนมรรค
และผล ชื่อวา อนาสวะ เพราะปราศจากอาสวะอันเปนขอบเขต. โพชฌงค
แม ๓ อยางชื่อวา วิเวก ดวยสามารถแหงตทังควิเวกเปนตน เพราะวางเปลา
จากกิเลสทั้งหลาย. โพชฌงคอันเปนวิปสสนาและมรรค ชื่อวา โวสฺสคฺคา
เพราะปลอยวางการสละและเพราะปลอยวางการแลนไป. โพชฌงคอันเปนผล
ชื่อวา โวสฺสคฺคา เพราะปลอยวางการแลนไป. ทสกะ ๙ ทานชี้แจงดวยบท
หนึ่ง ๆ มีอาทิวา มูลฏ พุชฺฌนฺติ ตรัสรูสภาพอันเปนมูล พึงทราบโดยนัย
ดังกลาวแลวนั่นแหละ. สวนบทวา วสีภาวปฺปตฺตาน ทานไมบอกเพราะ
ไมมีคําเปนปจจุบันกาล. การกําหนดเปนตนมีอรรถดังกลาวแลวในอภิญเญยยนิเทศ.
พระเถระครั้นยกสูตรที่ตนแสดงขึ้นแลวประสงคจะแสดงโพชฌงควิธี
ดวยการชี้แจงสูตรนั้น จึงกลาวนิทานมีอาทิวา เอก สมย แลวยกสูตรขึ้น
แสดง. อนึง่ ในสูตรนี้ เพราะเปนสูตรที่ตนแสดงเอง ทานจึงไมกลาววา
เอว เม สุต. อนึ่งในบทวา อายสฺมา สารูปุตฺโต นี้ ทานกลาวทําตน
ดุจคนอื่นเพื่อความฉลาดของผูแสดง. เพราะอาจารยทั้งหลายประกอบคําเชนนี้
ไวมากในคันถะทั้งหลายในโลก. บทวา ปุพฺพณฺหสมย คือ ตลอดเวลาเชาทั้งสิ้น.
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บทนี้เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ แมในสองบทที่เหลือ
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ
ดูกอนอาวุโส หากวาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้ คือ หากสติสัมโพชฌงค
ของเรามีอยูอยางนี้. บทวา อปฺปมาโณติ เม โหติ สติสัมโพชฌงคของเรา
ก็หาประมาณมิได คือ สติสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได มีอยูอยางนี้.
บทวา สุสมารทฺโธ เม โหติ ปรารภแลวดวยดี คือ สติสัมโพชฌงคของเรา
บริบูรณดวยดีอยางนี้. บทวา ติฏนฺต ตั้งอยู คือ ตั้งอยูดวยเปนไปใน
นิพพานารมณ. บทวา จวติ เคลื่อนไป คือ หลีกไปจากนิพพานารมณ
แมในโพชฌงคที่เหลือก็มีนัยนี้. บทวา ราชมหามตฺตสฺส คือแหงมหาอํามาตย
ของพระราชา หรือผูประกอบดวยประมาณโภคสมบัติ เพราะมีโภคสมบัติมาก.
บทวา นานารตฺตาน เต็มดวยผาสีตาง ๆ คือ ผายอมดวยสีตาง ๆ. บทนี้เปน
ฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถบริบูรณ อธิบายวา ดวยสีตาง ๆ. บทวา ทุสฺสกรณฺฑโก คือเปรียบเหมือนตูเก็บผา. บทวา ทุสฺสยุค ผาคู คือ คูผา. บทวา
ปารุปตุ คือเพื่อปกปด. ในสูตรนี้ทานกลาวถึงโพชฌงคอันเปนผลของพระเถระ
จริงอยู ในกาลใด พระเถระกระทําสติสัมโพชฌงคใหเปนหัวขอ แลวเขาถึง
ผลสมาบัติ ในกาลนั้น โพชฌงคนอกนี้ก็ตามสติสัมโพชฌงคนั้นไป ในกาลใด
เขาถึงธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ในกาลนั้น โพชฌงค
แมที่เหลือก็ตามธรรมวิจยสัมโพชฌงคนั้นไป เพราะเหตุนั้น พระเถระเมื่อจะ
แสดงความที่ตนมีความชํานาญในความประพฤติผลสมาบัติอยางนั้น จึงกลาว
สูตรนี้.
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อรรถกถาสุตตันตนิเทศ
ในบทวา กถ สติ สมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม โหติ ถาสติ
สัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้นมีอยูอยางไร บทวา โพชฺฌงฺโค ความวา เมื่อ
พระโยคาวจรเขาผลสมบัติ ทําสติสัมโพชฌงคใหเปนประธาน เมื่อโพชฌงคอื่น
มีอยู สติสัมโพชฌงคนี้ยอมมีอยางนี้ เพราะเหตุนั้น หากวา เมื่อสติสัมโพชฌงคเปนไปแลวอยางนี้ สติสัมโพชฌงคนั้นมีอยูอยางไร.
บทวา ยาวตา นิโรธุปฏาติ นิโรธยอมปรากฏเพียงใด คือ นิโรธยอมปรากฏโดยกาลใด อธิบาย นิพพานยอมปรากฏโดยอารมณในกาลใด.
บทวา ยาวตา อจฺฉิ เปลวไฟมีเพียงใด คือ เปลวไฟมีโดยประมาณเพียงใด.
บทวา กถ อปฺปมาโณ อิติ เจ โหตีติ โพชฺฌงฺโค โพชฌงคในขอวา
สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิไดนั้นมีอยูอยางไร ความวา เมื่อ
สติสัมโพชฌงคแมหาประมาณมิไดมีอยู สติสัมโพชฌงคนี้ก็ยอมหาประมาณมิได
ดวยอาการอยางนี้ เพราะเหตุนั้น หากวาสติสัมโพชฌงคหาประมาณมิไดนั้น
มีอยูแกพระโยคาวจรผูเปนไปแลวอยางไร. บทวา ปมาณวนฺตา มีประมาณ
คือ กิเลสทัง้ หลาย ปริยฏุ านกิเลส และสังขารอันทําใหเกิดภพใหม ชื่อวา
มีประมาณ. ราคะเปนตน เพราะคําวา ราคะ โทสะ โมหะ กระทําประมาณ
ยอมเกิดขึ้นแกผูใด การทําประมาณแกผูนั้นวา นี้ประมาณเทานี้ ชื่อวา ประมาณ.
กิเลสเปนตน เปนเครื่องผูกติดอาศัยในประมาณนั้น ชื่อวา มีประมาณ. บทวา
กิเลสา คือ เปนอนุสัย. บทวา ปริยุฏานา คือ กิเลสที่ถึงความฟุงซาน. บทวา
สงฺขารา โปโนพฺภวิกา สังขารอันใหเกิดภพใหม คือ การเกิดบอย ๆ ชื่อวา
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ปุนัพภวะ. ชื่อวา โปนพฺภวิกา เพราะมีภพใหมเปนปกติ การมีภพใหม
นั่นแหละ ชือ่ วา โปโนพฺภวิกา. สังขาร ไดแก กุศลกรรมและกุศลกรรม.
บทวา อปฺปมาโณ หาประมาณมิได คือ ชื่อวา หาประมาณมิได เพราะไมมี
ประมาณอันมีประมาณดังกลาวแลว เพื่อความวิเศษจากนั้น เพราะแมมรรค
และผลก็ไมมีประมาณ. บทวา อจลฏเน อสงฺขตฏเน เพราะอรรถวา
ไมหวั่นไหว เพราะอรรถวาเปนอสังขตธรรมไดกลาวไวแลว ชื่อวา ไมหวั่น
ไหว เพราะไมมีความดับ ชื่อวา เปนอสังขตะ เพราะไมมีปจจัย จริงอยู ทั้ง
ไมหวั่นไหว ทั้งเปนสังขตะปราศจากประมาณอยางยิ่ง.
บทวา กถ สุสมารทฺโธ อิติ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค สติสัมโพชฌงค ชือ่ วา เราปรารภแลวดวยดีนั้นมีอยูอยางไร คือ พึงประกอบโดยนัยดัง
กลาวแลวในลําดับ. บทวา วิสมา ไมเสมอ ชื่อวา วิสมา เพราะไมเสมอ
เอง และเพราะเปนเหตุแหงความไมเสมอ. บทวา สทฺธมฺโม ชื่อวา ธรรม
เสมอ เพราะอรรถวาเปนธรรมสงบ เปนธรรมประณีต ชื่อวา สงบ เพราะ
ไมมีประมาณ ชื่อวา ประณีต เพราะอรรถวาเปนธรรมสูงสุดกวาธรรมทั้งปวง
เพราะพระบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ที่เปนสังขตธรรมก็ดี
อสังขตธรรมก็ดีมีประมาณเพียงใด เรากลาววิราคะวาเปนธรรมเลิศกวาธรรม
ทั้งหลายเหลานั้น. ปรารภแลวในธรรมเสมอดวยดีดังกลาวแลววาในสมธรรม
นั้น ชื่อวา สุสมารทฺโธ ปรารภแลวดวยดี. บทวา อาวชฺชิตตฺตา เพราะ
ความนึกถึง ทานกลาวหมายถึงกาลอันเปนไปแลวดวยผลสมบัติ ทานอธิบาย
ไววา เพราะมโนทวาราวัชชนะเกิดขึ้นแลวในนิพพานกลาวคือ อนุบปาทาทิ
(นิพพานอันไมมีความเกิด) เปนตน. บทวา ติฏติ ตั้งอยู คือ เปนไปอยู.
บทวา อุปฺปาท (ความเกิด) เปนตน มีอรรถดังทีท่ านกลาวไวแลวในหนหลัง.
ในวาระแมที่เปนโพชฌงคมูลกะที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาโพชฌงคกถา
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ยุคนัทธวรรค เมตตากถา
สาวัตถีนิทาน
วาดวยอานิสงสและอาการแผเมตตา
[๕๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพ
แลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนื่อง ๆ
อบรมแลว ปรารภดีแลว อานิสงส ๑๑ ประการเปนอันหวังได อานิสงส ๑๑
ประการเปนไฉน ? คือ ผูเจริญเมตตายอมหลับเปนสุข ๑ ตื่นเปนสุข ๑ ไม
ฝนลามก ๑ ยอมเปนที่รักของมนุษย ๑ ยอมเปนที่รักของอมนุษย ๑ เทวดา
ยอมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรายอมไมกล้ํากลาย ๑ จิตของผูเจริญเมตตา
เปนสมาธิไดรวดเร็ว ๑ สีหนาของผูเจริญเมตตายอมผองใส ๑ ยอมไมหลงใหล
กระทํากาละ ๑ เมื่อยังไมแทงตลอดธรรมอันยิ่งยอมเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลว เจริญแลว ทําใหมาก
แลว ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนื่อง ๆ อบรมแลว ปรารภดี
แลว อานิสงส ๑๑ ประการนี้เปนอันหวังได.
[๕๗๕] เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงก็มี แผไปโดยเจาะจง
ก็มี แผไปสูทิศทั้งหลายก็มี เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ
เทาไร ? แผไปโดยเจาะจงดวยอาการเทาไร ? แผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ
เทาไร ? เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ แผไปโดยเจาะ
จงดวยอาการ ๗ แผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐.
เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ เปนไฉน ?
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เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมี
เวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูในสุขเถิด ปาณะทั้งปวง ฯลฯ
ภูตทั้งปวง บุคคลทั้งปวง ผูที่นับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง จงเปนผูไมมีเวร
ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทกุ ข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุตติแผไป
โดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ นี้.
เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ เปนไฉน ?
เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยเจาะจงวา ขอหญิงทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร
ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทกุ ข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ชายทั้งปวง ฯลฯ อารยชนทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตว
ทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทกุ ข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด
เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ นี้.
[๕๗๖] เมตตาเจโตวิมุตติแผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน?
เมตตาเจโตวิมุตติแผไปสูทิศทั้งหลายวา ขอสัตวทั้งปวงในทิศบูรพาจง
เปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ขอสัตว
ทั้งปวงในทิศประจิม ฯลฯ ขอสัตวทั้งปวงในทิศอุดร ขอสัตวทั้งปวงในทิศทักษิณ ขอสัตวทั้งปวงในทิศอาคเนย ขอสัตวทั้งปวงในทิศพายัพ ขอสัตวทั้งปวง
ในทิศอีสาน ขอสัตวทั้งปวงในทิศหรดี ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องลาง ขอ
สัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทกุ ข
รักษาตนอยูเปนสุขเปนสุขเถิด ขอปาณะทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ ภูต บุคคล
ผูที่นับเนื่องดวยอัตภาพ หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทัง้ ปวง อนารย๑

๒

๑. แผโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ คือ ๑. สพฺเพ สตฺตา ๒. สพฺเพ ปาณา ๓. สพฺเพ ภูตา
๔. สพฺเพ ปุคฺคลา ๕. สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา
๒. เจาะจงดวยอาการ ๗ คือ สพฺพา อิตฺถิโย ๒. สพฺเพ ปุรสิ า ๓. สพฺเพ อริยา ๔. สพฺเพ
อนริยา ๕. สพฺเพ เทวา ๖. สพฺเพ มนุสฺสา ๗. สพฺเพ วินิปาติกา.
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ชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง จงเปนผูไม
มีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกขรกั ษาตนอยูเปนสุขเถิด วินิปาติกสัตว
ทั้งปวงในทิศปจฉิม ฯลฯ วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศอุดร วินปิ าติกสัตวทั้งปวง
ในทิศทักษิณ วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศอาคเนย วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศ
พายัพ วินปิ าติกสัตวทั้งปวงในทิศอีสาน วินปิ าติกสัตวทั้งปวงในทิศหรดี
วินิปาติกสัตวทั้งปวง ในทิศเบื้องลาง วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน
จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียนเบียดกัน ไมมีทุกขรักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตา
เจโตวิมุตติแผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ นี้ เมตตาเจโตวิมุตติแผไปสูสัตว
ทั้งปวงดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบคั้น ไมบีบคั้นสัตวทั้งปวง ๑
ดวยเวนการฆา ไมฆาสัตวทั้งปวง ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอน ไมทําสัตว
ทั้งปวงใหเดือนรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายีสัตวทั้งปวง ๑ ดวยการเวน
การเบียดเบียน ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง ๑ ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร
อยาไดมีเวร ๑ จงเปนผูมีสุข อยามีทุกข ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปน
ทุกข จิตชือ่ วา เมตตา เพราะรัก ชือ่ วา เจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวา
วิมุตติเพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาดวย เปน
เจโตวิมุตติดวย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาเมตตาเจโตวิมุตติ.
[๕๗๗] บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธา วาขอสัตว
ทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตา
เจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ผูเจริญเมตตาประคองความเพียร
วา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร. . . ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรม
แลวดวยวิริยินทรีย ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวเปนมั่นวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมี
เวร. . . ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสตินทรีย ผูเจริญเมตตา
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ตั้งจิตไววา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร. . . ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอัน
อบรมแลวดวยสมาธินทรีย ผูเจริญเมตตาทราบชัดดวยปญญาวา ขอสัตวทั้งปวง
จงเปนผูไมมีเวร. . . ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปญญินทรีย
อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมเสพ
เมตตาเจโตวิมุตติดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนภาวนา
ของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมเจริญเมตตาเจโตวิมุตติดวยอินทรีย ๕ ประการ
นี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลทําให
มากซึ่งเจโตวิมุตติดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอลังการ
ของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมประดับเมตตาเจโตวิมุตติดวยอินทรีย ๕
ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนบริขารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคล
ยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุตติดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้
เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมหอมลอมเมตตาเจโตวิมุตติดีแลว
ดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา
เปนพหุลีกรรม เปนอลังกร เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ
เปนสหรคต เปนสหชาติ เปนความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป
เปนความผองใส เปนความตั้งอยูดี เปนความพนพิเศษ เปนความเห็นวา
นี้ละเอียด ของเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลทําใหเปนดังยาน
ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนือง ๆ สั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว อธิษฐาน
ดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด (ใหรุงเรือง)
ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๗๘] ผูเจริญเมตตายอมไมหวั่นไหวในความไมมีศรัทธา ดวย
มนสิการวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด
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ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธาพละ ผูเจริญเมตตายอมไม
หวั่นไหวในความเกียจคราน ดวยมนสิการ วา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไม
มีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยพละ ผูเจริญ
เมตตายอมไมหวั่นไหวในความประมาท ดวยมนสิการวา ขอสัตวทั้งปวง
จงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสติพละ
ผูเจริญเมตตายอมไมหวั่นไหวในอวิชชา ดวยมนสิการวา ขอสัตวทั้งปวง
จงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปญญาพละ.
ผูเจริญเมตตายอมไมหวั่นไหวในอวิชชา ดวยมนสิการวา ขอสัตวทั้งปวง
จงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปญญาพละ
พละ ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตติดวยพละ ๕ ประการนี้... เมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลทําใหเปนดังยาน
ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนือง ๆ สั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว ดําเนิน
ขึ้นไปดีแลว อธิษฐานดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด ให
โชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๗๙] ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวมั่นวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร
มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลว
ดวยสติสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาเลือกเฟนดวยปญญาวา ขอสัตวทั้งปวงจง
เปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยธรรมวิจยสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไววา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผู
ไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยสัมโพชฌงค
ผูเจริญเมตตาระงับความเรารอนวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้
เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปติสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาระงับ
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ความคิดชั่วหยาบไววา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาตั้งจิตไววา
ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลว
ดวยสมาธิสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตายอมวางเฉยกิเลสทั้งหลายดวยญาณวา
ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร จงมีความปลอดโปรง จงมีสุขเถิด ดังนี้
เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗
ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตติ
ดวยโพชฌงค ๗ ประการนี้...เมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลทําใหเปนดังยาน ทํา
ใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนือง ๆ สั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว อธิษฐาน
ดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด ให
โชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๘๐] ผูเจริญเมตตายอมเห็นชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมี
เวร มีความปลอดโปรง มีสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลว
ดวยสัมมาทิฏฐิ ผูเจริญเมตตายอมดําริโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผู
ไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสังกัปปะ ผูเจริญ
เมตตายอมกําหนดโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้
เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวาจา ผูเจริญเมตตายอมตั้ง
การงานไวโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมากัมมันตะ ผูเ จริญเมตตายอมชําระอาชีพให
ขาวผองโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติ
เปนอันอบรมแลวดวยสัมมาอาชีวะ ผูเจริญเมตตายอมประคองความเพียรไว
โดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปน
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อันอบรมแลวดวยสัมมาวายามะ ผูเจริญเมตตายอมตั้งสติไวโดยชอบวา ขอสัตว
ทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวย
สัมมาสติ ผูเจริญเมตตายอมตั้งไวโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร
มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลว
ดวยสัมมาสมาธิ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเจโตวิมุตติ บุคคล
ยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้
เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมเจริญเมตตาเจโตวิมุตติดวยองค
มรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมทําใหมากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้
องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมประดับ
เมตตาเจโตวิมุตติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปน
บริขารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุตติดวยองค
มรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริขารของเมตตาเจโตวิมุตติ
บุคคลยอมหอมลอมเมตตาเจโตวิมุตติดวยดีดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องค
มรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา เปนพหุลีกรรม เปนอลังการ
เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ
เปนความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปน
ความตั้งอยูดวยดี เปนความพนวิเศษ เปนความเห็นวานี้ละเอียดของเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนือง ๆ สั่งสม
แลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว อธิษฐานดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษ
แลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
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[๕๘๑] เมตตาเจโตวิมุตติ แผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวน
ความบีบคั้น ไมบีบคั้น ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําให
เดือดรอน ไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายี ๑ ดวยเวนการ
เบียดเบียน ไมเบียดเบียน ๑ ซึ่งปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง บุคคลทั้งปวง
สัตวผูนับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งปวง
อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง ขอ
วินิปาติกสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมีความสุข อยา
มีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑ จิตชื่อวาเมตตา
เพราะรักวินิปาติกสัตวทั้งปวง ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุตติ
เพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุตติ
ดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจ
ไปดวยศรัทธาวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง
มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ฯลฯ
ยอมใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๘๒] เมตตาเจโตวิมุตติแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวน
ความบีบคั้น ไมบีบคั้น ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําให
เดือดรอน ไมใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายี ๑ ดวยเวนการ
เบียดเบียด ไมเบียดเบียน ๑ ซึ่งสัตวทั้งปวงในทิศบูรพา ในทิศปจจิม ใน
ทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศ
หรดี ในทิศเบื้องต่ํา ในทิศเบื้องบน ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปน
ผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมีความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมี
ตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑ จิตชื่อวาเมตตา เพราะรักสัตวทั้งปวง
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ในทิศเบื้องบน ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุตติ เพราะหลุดพน
จากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาดวย เปนเจโตวิมุตติดวย
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไป
ดวยศรัทธาวา ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเปนผูไมมีเวร มีความ
ปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวย
สัทธินทรีย ฯลฯ ยอมใหเกิด (ใหรงุ เรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๘๓] เมตตาเจโตวิมุตติแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวน
ความบีบคั้น ไมบีบคั้น ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําให
เดือดรอน ไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายี ๑ ดวยเวนการ
เบียดเบียน ไมเบียดเบียน ๑ ซึ่งปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง บุคคลทั้งปวง
สัตวผูนับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งปวง
อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง ใน
ทิศบูรพา ในทิศปจจิม ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทิศ
พายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ในทิศเบื้องต่ํา ในทิศเบื้องบน ขอ
วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศบูรพา จงเปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมี
ความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑
จิตชื่อวาเมตตา เพราะรักวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน ชื่อวาเจโต
เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุตติเพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลส
ทั้งปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุตติดวย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เมตตาเจโตวิมุตติ.
[๕๘๔] บุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไปดวยศรัทธาวาขอ
วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง
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มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ผูเจริญ
เมตตาประคองความเพียรไววา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จง
เปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติ
เปนอันอบรมแลวดวยวิริยินทรีย ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวมั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธินทรีย ผูเจริญเมตตาตั้งจิตมั่น ฯลฯ เมตตา
เจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสตินทรีย ผูเจริญเมตตารูชัดดวยปญญา ฯลฯ
เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้ เปน
อาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตติดวยอินทรีย ๕
ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๘๕] ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวในความเปนผูไมมีศรัทธา ดวย
มนสิการวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร มีความ
ปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวย
สัทธาพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวในความเกียจคราน เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวใน
ความประมาท เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสติพละ ฯลฯ ผูเจริญ
เมตตาไมหวั่นไหวในอุทธัจจะ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวย
สมาธิพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวในความเกียจคราน เมตตาอบรมแลวดวยปญญาพละ พละ ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ
บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตติดวยพละ ๕ ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด (ให
รุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๘๖] ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวนั่นวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศ
เบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้
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เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตา
เลือกเฟนดวยปญญา เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยธรรมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไว เมตตาเจโตวิมุตติเปนอัน
อบรมแลวดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับความเรารอนไว
เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับ
ความชั่วหยาบไว เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค
ฯลฯ ผูเจริญเมตตาตั้งจิตไวมั่น เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิ
สัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาวางเฉยกิเลสทั้งปวงดวยญาณ เมตตาเจโตวิมุตติ
เปนอันอบรมแลวดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการนี้ เปน
อาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตติดวยโพชฌงค ๗
ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
[๕๘๗] ผูเจริญเมตตายอมเห็นโดยชอบวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวง
ในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้
เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาดําริโดย
ชอบ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตา
กําหนดโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวาจา ฯลฯ ผู
เจริญเมตตาตั้งการงานไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวย
สัมมากัมมันตะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาชําระอาชีพใหผองแผวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาอาชีวะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาประคองความ
เพียรไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ
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ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลวดวย
สัมมาสติ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาตั้งมั่นโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุตติเปนอันอบรมแลว
ดวยสัมมาสมาธิ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ
บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตติดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ ฯลฯ องคมรรค
๘ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลหอมลอมเมตตาเจโตวิมุตติ
ดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปน
ภาวนา เปนพหุลีกรรม เปนอลังการ เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความ
บริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ เปนความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปน
ความแลนไป เปนความผองใส เปนความดํารงมั่น เปนความพนวิเศษ
เปนความเห็นวา นี้ละเอียด ของเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลทําใหเปนดังยาน
ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนือง ๆ สั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว อธิษฐาน
ดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด (ให
รุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว.
จบเมตตากถา
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อรรถกถาเมตตากถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงเมตตากถา
อันมีพระสูตรเปนเบื้องตน ดําเนินตามโพชฌงคกถาอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวในลําดับแหงโพชฌงคกถา.
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้นดังตอไปนี้. บทวา อาเสวิตาย อัน
บุคคลเสพแลว คือ เสพแลวโดยเอื้อเฟอ. บทวา ภาวิตาย คือ เจริญแลว.
บทวา พหุลกี ตาย ทําใหมากแลว คือ ทําแลวบอย ๆ. บทวา ยานีกตาย
ทําใหเปนดังยาน คือ ทําเชนกับยานที่เทียมแลว. บทวา วตฺถุกตาย ทําให
เปนที่ตั้ง คือ ทําดุจวัตถุเพราะอรรถวาเปนที่ตั้ง. บทวา อนุฏ ิตาย ตั้งไว
เนือง ๆ คือ ปรากฏแลว. บทวา ปริจิตาย อบรมแลว คือ สะสมดํารงไว
โดยรอบ. บทวา สุสมารทฺธาย ปรารภดีแลว คือ ปรารภแลวดวยดี ทํา
ดวยดีแลว. บทวา อานสสา คือ คุณ. บทวา ปาฏิกงฺขา หวัง คือ
พึงหวัง พึงปรารถนา.
บทวา สุข สุปติ หลับเปนสุข คือ หลับเปนสุขไมหลับเหมือนตน
สวนมาก กรนกลิ้งเกลือกไปมาหลับเปนทุกข แมกาวลงสูความหลับก็เปน
เหมือนเขาสมาบัติ. บทวา สุข ปฏิพุชฺฌติ ตื่นเปนสุข คือ ตื่นเปนสุข
ไมผิดปกติ เหมือนดอกปทุมแยม ไมตื่นเหมือนคนอื่นที่ทอดถอนบิดกาย
พลิกไปมาตื่นเปนทุกข. บทวา น ปาปก สุปน ปสฺสติ ไมฝนลามก คือ
เมื่อฝนยอมเห็นฝนอันเจริญ เหมือนไหวพระเจดีย เหมือนทําการบูชา และ
เหมือนฟงธรรม ไมเห็นความฝนลามกเหมือนคนอื่นฝนเห็นเหมือนถูกโจร
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ลอมตน เหมือนถูกสัตวรายเบียดเบียนและเหมือนตกลงไปในเหว. บทวา
มนุสฺสาน ปโย โหติ เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย คือ เปนที่รกั เปนที่
ชอบใจของมนุษยทั้งหลาย ดุจแกวมุกดาหารสวมไวที่อกและดุจดอกไมประดับ
ไวบนศีรษะ. บทวา อมนุสฺสาน ปโย โหติ เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย
คือ เปนที่รักแมของอมนุษยเหมือนเปนที่รักของมนุษย. บทวา เทวตา
รกฺขนฺติ เทวดายอมรักษา คือ เทวดายอมรักษาดุจมารดาบิดารักษาบุตรฉะนั้น.
บทวา นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ไฟ ยาพิษ
ศัสตรา ยอมไมกล้ํากลายเขา คือ ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรา ยอมไมกาวเขาไป
ในกายของผูอยูดวยเมตตา อธิบายวา ไมยังกายของเขาใหกําเริบ. บทวา
ตุวฏ จิตฺต สมาธิยติ จิตยอมตั้งมั่นไดเร็ว คือ จิตของผูอยูดวยเมตตายอม
ตั้งมั่นไดเร็ว ไมมีความชักชา. บทวา มุขวณฺโธ วิปฺปสีทติ สีหนาผองใส
คือ หนาของเขามีสีผองใส ดุจตาลสุกพนจากขั้ว. บทวา อสมฺมูฬฺโห กาล
กโรติ ไมหลงใหลกระทํากาละ คือ ผูอ ยูดวยเมตตาไมหลงตาย ไมหลงทํา
กาละดุจคนกาวลงสูความหลับ. บทวา อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต เมื่อยัง
ไมแทงตลอดธรรมอันยิ่ง คือเมื่อยังไมสามารถบรรลุพระอรหัตอันยิ่งกวาเมตตา
สมาบัติไดเคลื่อนจากโลกนี้ดุจหลับแลวตื่น. บทวา พฺรหฺมโลกูปโค โหติ
คือ ยอมเขาถึงพรหมโลก.
พึงทราบวินิจฉัยในเมตตานิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา อโนธิโส
ผรณา คือ แผไปโดยไมเจาะจง เขตแดนชื่อวา โอธิ ไมมีเขตแดนชื่อวา อโนธิ
โดยไมมีเขตแดนนั้น ความวาโดยไมเจาะจง ทานอธิบายวา แผไปโดยไมมี
ที่กําหนด. บทวา โอธิโส โดยเจาะจง คือ โดยมีกําหนด. บทวา ทิสา
ผรณา คือ แผไปในทิศทั้งหลาย. บทวา สพฺเพ ทัง้ หมด คือ กําหนดโดย
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ไมมีเหลือ. อรรถแหงบทวา สตฺตา ทานกลาวไวแลวในอรรถกถามาติกา
แหงญาณกถา. โวหารนี้ยอ มเปนไปแมในผูที่ปราศจากราคะแลว ดวยรุฬหิศัพท
ดุจโวหารวา พัดใบตาลยอมเปนไปในพัดวิชนี แมทําดวยไมไผ. บทวา อเวรา
ไมมีเวร คือ ปราศจากเวร. บทวา อพฺยาปชฺฌา ไมเบียดเบียน คือ เวนจาก
ความพยาบาท. บทวา อนีฆา คือ ไมมีทุกข. บทวา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ
รักษาตนอยูเปนสุขเถิด คือ มีความสุขยังอัตภาพใหเปนไปได. พึงทราบความ
สัมพันธของคําในบทนี้อยางนี้วา แสดงความไมมีเวร อาศัยสันดานของตนและ
คนอื่น อาศัยสันดานของคนอื่น และคนนอกนี้ในบทวา อเวรา แสดงความ
ไมมีพยาบาทอันไมมีเวรนั้นเปนมูล เพราะความไมมีเวร ในบทมีอาทิวา
อพฺยาปชฺฌา แสดงความไมมีทุกขอันไมมีความพยาบาทนั้นเปนมูล เพราะ
ไมมีความพยาบาทในบทวา อนีฆา แสดงการบริหารอัตภาพดวยความสุข
เพราะไมมีทุกข ในบทวา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ แผเมตตาดวยอํานาจ
แหงคําอันปรากฏแลวในคําทั้งหลาย ๔ มีอาทิวา อเวรา โหนฺตุ จงอยาได
มีเวรเลยเหลานี้.
ในบทมีอาทิวา ปาณา มีความดังตอไปนี้. ชื่อวา ปาณา เพราะมี
ชีวิต ความวา เพราะยังเปนไปอาศัยลมหายใจเขาและลมหายใจออกอยู. ชื่อวา
ภูตา เพราะยังเปนอยู ความวา เพราะยังเกิดอยู. ชื่อวา ปุคฺคลา เพราะ
ไปในนรกซึง่ ทานเรียกวา ปุ นั้น. สรีระหรือขันธปญจกทานเรียกวาอัตภาพ
หมายถึงอัตภาพ เพราะปรากฏเพียงบัญญัติ ชื่อวา อตฺตภาวปริยาปนฺนา
ผูนับเนื่องดวยอัตภาพ เพราะนับเนืองกําหนดหยั่งลงในอัตภาพนั้น. ทานยกคํา
ที่เหลือดวยอํานาจแหงรุฬหิศัพท (ศัพทที่ขยายความ) แลวพึงทราบวา คํา
ทั้งหมดนั้นเปนไวพจนของสัตวทั้งปวง เหมือนคําวา สตฺตา ฉะนั้น.
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คําแมอื่นเปนไวพจนของสัตวทั้งปวงมีอาทิวา สพฺเพ ชนฺตู สพฺเพ
ชีวา สัตวเกิดทั้งปวง สัตวมีชีวิตทั้งปวงก็มีอยูโดยแท แตทานถือเอาคํา ๕
เหลานี้ ดวยเปนคําปรากฏอยูแลวจึงกลาววา เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะ
จงดวยอาการ ๕. อนึ่ง มิใชโดยเพียงคําพูดอยางเดียวเทานั้น แหงบทมีอาทิวา
สตฺตา ปาณา ที่แทแลวสัตวเหลาใดพึงปรารถนาความตางกันแมโดยอรรถ
การแผไปโดยไมเจาะจงของสัตวเหลานั้นยอมผิด เพราะฉะนั้นไมถือเอาอรรถ
อยางนั้นแลวแผเมตตาโดยไมเจาะจงดวยอาการอยางใดอยางหนึ่งในอาการ ๕
เหลานี้.
อนึ่ง ในการแผไปโดยเจาะจง พึงทราบความดังนี้. บทวา อิตฺถิโย
ปุริสา ทานกลาวถึงเพศ. บทวา อริยา อนริยา ทานกลาวถึงอริยะและปุถชุ น.
บทวา เทวา มนุสฺสา วินปิ าติกา ทานกลาวถึงการเกิด. แมในการแผไป
ในทิศ ไมทาํ การจําแนกทิศแลวแผไปโดยไมเจาะจง เพราะแผไปโดยนัยมี
อาทิวา สพฺเพ สตฺตา ในทิศทั้งปวง แผไปโดยเจาะจงเพราะแผไปโดย
นัยมีอาทิวา สพฺพา อิตฺถิโย ในทิศทั้งปวง.
อนึ่ง เพราะการแผเมตตาแม ๓ อยางนี้ทานกลาวดวยอํานาจแหงจิต
ยังไมถึงอัปปนา ฉะนั้นพึงถือเอาอัปปนาในวาระ ๓ ในการแผโดยไมเจาะจง
ทานกลาวถึงการแผ ๔ อยางเหลานั้นดวยรวบรวมประโยชนนนั่ เอง คือ อยาง
หนึ่งวา สัตวทั้งหลายทั้งปวงจงอยาไดมีเวรกันเลย อยางหนึ่งวา จงอยาได
เบียดเบียนกันเลย อยางหนึ่งวา จงอยามีทุกขเลย อยางหนึ่งวา จงมีความสุข
รักษาตนเถิด เพราะเมตตามีลักษณะรวบรวมประโยชน ดวยอํานาจแหง
อัปปนาอยางละ ๔ ๆ ในอาการ ๕ มีอาทิวา สตฺตา รวมเปนอัปปนา ๒๐
ในการแผโดยเจาะจงดวยอํานาจแหงอัปปนาอยางละ ๔ ๆ ในอาการ ๗ มีอาทิวา
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สพฺพา อิตฺถิโย รวมเปนอัปปนา ๒๘. อนึ่ง ในการแผไปในทิศ อัปปนา
๔๘๐ คือ อัปปนา ๒๐๐ ทําอยางละ ๒๐ แหงทิศหนึ่ง ๆ โดยนัยมีอาทิวา
สัตวทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันออก อัปปนา ๒๘๐ ทําอยางละ ๒๘ แหงทิศ
หนึ่ง ๆ โดยนัยมีอาทิวา หญิงทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันออก อัปปนาทัง้ หมด
ที่ทานกลาวไวในที่นี้รวมเปนอัปปนา ๕๒๘ ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง พึงทราบวา
ทานกลาวแมการแผกรุณามุทิตาอุเบกขา เหมือนทานกลาวการแผเมตตาโดย
๓ อยางฉะนั้น.
อรรถกถาอินทริยวาร
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เพื่อทรงแสดงอาการประมวลมาซึ่งเมตตาและการอบรมอินทรียเปนตน จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา สพฺเพส สตฺตาน
ปฬน วชฺเชตฺวา เวนความบีบคั้นสัตวทั้งหลายทั้งปวง.
ในบทเหลานั้น บทวา ปฬน การบีบคั้น คือ บีบคั้นสรีระขางใน.
บทวา อุปฆาต การฆา คือ การฆาสรีระขางนอก. บทวา สนฺตาป การทําให
เดือดรอน คือ ทําใจใหเดือดรอนดวยประการตาง ๆ. บทวา ปริยาทาน
ความย่ํายี คือ ความสิ้นชีวิตเปนตนโดยปกติ. บทวา วิเหส เบียดเบียน
คือ เบียดเบียนชีวิตผูอื่น. บทวา วชฺเชตฺวา เวน คือ นําอยางหนึ่ง ๆ ใน
การเบียดเบียนเปนตนออกไปจากจิตของตนเอง. ทานกลาวบท ๕ มีการ
เบียดเบียนเปนตนเหลานี้ ดวยเวนสิ่งที่เปนปฏิปกษตอการรวบรวมเมตตา.
บทวา อปฬนาย ดวยไมบีบคั้นเปนตน ทานกลาวดวยการรวบรวมเมตตา.
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บทวา อปฬนาย พึงเชื่อมความวา ประพฤติเมตตาในสัตวทั้งปวงดวยอาการ
ไมบีบคั้น. แมในบทที่เหลือก็อยางนั้น.
สามบทแมเหลานี้วา มา เวริโน มา ทุกขฺ ิโน มา ทุกฺขิตตฺตา
อยาไดมีเวร อยามีทุกข อยามีตนเปนทุกข เปนคําปฏิเสธสิ่งเปนปฏิปกษ
ของการรวบรวมเมตตา. คําวา มา คือ จงอยามี. สามบทวา อเวริโน สุขิโน
สุขิตตฺตา จงเปนผูไมมีเวร มีความสุข มีตนเปนสุข เปนคํารวบรวมเมตตา.
สองบทนี้วา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา จงเปนผูไมเบียดเบียน ไมมีทุกข
พึงทราบวาทานสงเคราะหเขาดวยคําวา สุขิโน จงมีความสุข.
บทวา สุขิตตฺตา จงมีตนเปนสุข แสดงความสุขนั้นเปนไปเปนนิจ.
อนึ่ง บทวา สุขิตตฺตา และบทวา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ โดยอรรถ
เปนอยางเดียวกัน. อีกอยางหนึ่ง พึงสงเคราะหคําวา ความไมเบียดเบียนกัน
และไมมีทุกข ดวยบทมีอาทิวา อปฬนาย ดวยไมบีบคั้น. บทวา อฏหากาเรหิ ดวยอาการ ๘ เหลานี้ คือ อาการรวบรวมเมตตา ๕ มีอาทิวา อปฬนาย
อาการรวบรวมเมตตา ๓ มีอาทิวา อเวริโน โหนฺตุ. บทวา เมตฺตายติ
ประพฤติดวยความรัก คือ ความเยื่อใย. บทวา ต ธมฺม เจตยติ คิดถึง
ธรรมนั้น คือ คิดติดตอธรรมนั้นอันรวบรวมประโยชน อธิบายวา ประพฤติ.
บทวา สพฺพพฺยาปาทปริยุฏาเนหิ วิมุจฺจติ พนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง คือ พนจากการขมดวยความฟุงซานของพยาบาททั้งปวง อันเปน
ปฏิปกษแหงเมตตา. บทวา เมตฺตา จ เจโตวิมุตฺติ จ เมตตาและเจโตวิมุตติ
คือ เมตตาอยางเดียวเทานั้น ทานพรรณนาไว ๓ อยาง.
บท ๓ บทเหลานั้นคือ อเวริโน เขมิโน สุขโิ น เปนผูไมมีเวร
มีความปลอดโปรง มีความสุข ทานกลาวสงเคราะหอาการดังกลาวแลว ใน
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บทกอนโดยสังเขป. อินทรีย ๕ สัมปยุตดวยเมตตา ทานกลาวแลวโดยนัยมี
อาทิวา สทฺธาย อธิมุจฺจติ นอมใจไปดวยศรัทธา.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระ ๖ มีอาทิวา อาเสวนา ดังตอไปนี้. ชื่อวา
อาเสวนา เพราะเสพเมตตา. ภาวนา พหุลีกรรมก็อยางนั้น. บทวา อลงฺการา
อลังการ คือ เครื่องประดับ. บทวา สฺวาลงฺกตา ประดับดวยดี คือ ประดับ
ตกแตงดวยดี. บทวา ปริกฺขารา คือ สัมภาระทั้งหลาย. บทวา สุปริกฺขตา
ปรุงแตงดวยดี คือ เก็บรวบรวมไวดวยดี. บทวา ปริวารา ดวยอรรถวา
รักษา. ทานกลาว ๒๘ บทมีอาเสวนะเปนตนอีก เพื่อกลาวถึงคุณของเมตตา.
ในบทเหลานั้น บทวา ปาริปูริ ทําใหเต็ม คือ ความบริบูรณ. บทวา สหคตา
คือ สหรคตดวยปญญา. บทวา สหชาตา เปนตนก็อยางนั้น. บทวา
ปกฺขนฺทนา แลนไป คือ เขาไปดวยเมตตา ชื่อวา ปกฺขนฺทนา เพราะ
เปนเหตุแลนไปแหงเมตตา. บทวา สสีทนา ความผองใสเปนตนก็อยางนั้น.
บทวา เอต สนฺตนฺติ ปสฺสนา เห็นวานี้สงบ คือ เห็นวาเมตตานี้สงบ
เพราะเหตุนั้น การเห็นวานี้สงบเปนนปุงสกลิงค ดุจในคําวา เอตทคฺค
นี้เลิศ. บทวา สิวาธิฏิตา อธิษฐานดีแลว คือ ตั้งไวดวยดี. บทวา สุสมุคฺคตา
ดําเนินขึ้นไปดีแลว คือ ยกขึ้นแลวดวยดี. บทวา สุวิมุตฺตา พนวิเศษแลว
คือ พนดวยดีแลวจากขาศึกของตน ๆ. บทวา นิพพฺ ตฺเตนฺติ คือ อินทรีย
๕ ประการ สัมปยุตดวยเมตตายังเมตตาใหเกิด. บทวา โชเตนฺติ ใหรุงเรือง
คือ ทําใหปรากฏ. บทวา ปตาเปนฺติ ใหสวางไสว คือ ใหรงุ โรจน.
จบอรรถกถาอินทริยวาร
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อรรถกถาพลาทิวารัตตยะ
พึงทราบแมพลวารโดยนัยดังกลาวแลวในอินทริยวารนั่นแล. ทาน
กลาววาระองคแหงมรรคในโพชฌงคไวโดยปริยาย มิไดกลาวดวยอํานาจตาม
ลักษณะ. ในวาระแหงองคมรรค ทานกลาวสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะไวดวยอํานาจแหงสวนเบื้องตนของเมตตา มิใชดวยอํานาจแหงอัปปนา
เพราะธรรมเหลานี้ ยอมไมเกิดรวมดวยเมตตา. พึงทราบอรรถแมแหงวาระ
ที่เหลือมีอาทิวา สพฺเพส ปาณาน แหงสัตวทั้งหลายทั้งปวงโดยนัยดังกลาว
แลวในวาระ ๗ นั่นแล. สวนวิธีเจริญเมตตาพึงถือเอาจากวิสุทธิมรรค.
จบอรรถกถาพลาทิวารัตตยะ
จบอรรถกถาเมตตากถา
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ยุคนัทธวรรค
วิราคกถา
วาดวยวิราคธรรม
[๕๘๘] วิราคะเปนมรรค วิมุตติเปนผล วิราคะเปนมรรคอยางไร ?
ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ยอมคลายจาก
มิจฉาทิฏฐิ จากกิเลสอันเปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิต
ภายนอก วิราคะ (มรรค) มีวิราคะ (นิพพาน) เปนอารมณ มีวิราคะเปน
โคจร เขามาประชุมในวิราคะ ตั้งอยูในวิราคะ ประดิษฐานอยูในวิราคะ
วิราคะในคําวา วิราโค นีม้ ี ๒ คือ นิพพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิด
เพราะสัมมาทิฏฐิมีนิพพานเปนอารมณเปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนั้น มรรคจึง
เปนวิราคะ องค ๗ ที่เปนสหชาติ ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะนั้น
วิราคะจึงเปนมรรค พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก ยอม
ถึงนิพพานอันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะนั้น อริยมรรคอันมี
องค ๘ นี้เทานั้น จึงล้ําเลิศ เปนประธาน สูงสุด และประเสริฐกวามรรค
ของสมณพราหมณเปนอันมากผูถือลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึง
ประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย.
สัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาดําริ ยอมคลายจากมิจฉาสังกัปปะ สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนด ยอมคลายจากมิจฉาวาจา สัมมากัมมันตะดวยอรรถ
วาตั้งขึ้นดวยดี ยอมคลายจากมิจฉากัมมันตะ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระ
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อาชีวะใหผองแผว ยอมคลายจากมิจฉาอาชีวะ สัมมาวายามะดวยอรรถวา
ประคองไว ยอมคลายจากมิจฉาวายามะ สัมมาสติดวยอรรถวาตั้งมั่น ยอม
คลายจากมิจฉาสติ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากมิจฉาสมาธิ จากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสังกัปปะเปนตนนั้น จากขันธและสรรพนิมิต
ภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ มีวิราคะเปนโคจร เขามาประชุมใน
วิราคะ ตั้งอยูในวิราคะ ประดิษฐานอยูในวิราคะ วิราคะในคําวา วิราโค
นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะสัมมาสังกัปปะ
เปนตนนั้น มีนิพพานเปนอารมณเปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนั้น วิราคะจึงเปน
มรรค องค ๗ ที่เปนสหชาติ ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะนั้น มรรค
จึงเปนวิราคะ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก ยอมไปถึง
นิพพานอันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยมรรคนี้เพราะฉะนั้น อริยมรรคมีองค ๘ นี้
เทานั้น จึงล้ําเลิศ เปนประธาน สูงสุดและประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณ
เปนอันมาก ผูถือลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรค
ทั้งหลาย.
[๕๘๙] ในขณะสกทาคามิมรรค สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยสวนหยาบ ๆ คลายจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธิ
นั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ ฯลฯ
เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย.
[๕๙๐] ในขณะอนาคามิมรรค สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ คลายจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉา-
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สมาธินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ
ฯลฯ เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย.
[๕๙๑] ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย คลายจากกิเลสที่
เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมี
วิราคะเปนอารมณ มีวิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวิราคะ ตั้งอยูในวิราคะ
ประดิษฐานอยูในวิราคะ วิราคะในคําวา วิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพานเปน
วิราคะ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะสัมมาสมาธิมีนิพพานเปนอารมณ เปน
วิราคะ ๑ เพราะฉะนั้น มรรคจึงเปนวิราคะ องค ๗ ที่เปนสหชาติ ยอมถึง
ความเปนวิราคะ เพราะฉะนั้น วิราคะจึงเปนมรรค พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก ยอมถึงนิพพานอันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยมรรคนี้
เพราะฉะนั้น อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น จึงล้ําเลิศ เปนประธาน สูงสุด
และประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอันมาก ผูถือลัทธิอื่น เพราะ
ฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย.
[๕๙๒] สัมมาทิฏฐิเปนวิราคะเพราะความเห็น สัมมาสังกัปปะเปน
วิราคะเพราะความดําริ สัมมาวาจาเปนวิราคะเพราะความกําหนด สัมมากัมมันตะเปนวิราคะเพราะความตั้งขึ้นไวชอบ สัมมาอาชีวะเปนวิราคะเพราะ
ชําระอาชีวะใหผองแผว สัมมาวายามะเปนวิราคะเพราะประคองไว สัมมาสติ
เปนวิราคะเพราะตั้งมั่น สัมมาสมาธิเปนวิราคะเพราะไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงค
เปนวิราคะเพราะตั้งมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะเลือกเฟน
วิริยสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะ
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แผซานไป ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความสงบ สมาธิสัมโพชฌงค
เปนวิราคะเพราะความไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความ
พิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวในความไมมี
ศรัทธา วิริยพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวในความเกียจคราน
สติพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวในความประมาท สมาธิพละเปน
วิราคะเพราะความไมหวั่นไหวในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนวิราคะเพราะ
ความไมหวั่นไหวในอวิชชา สัทธินทรียเปนวิราคะเพราะความนอมใจเชื่อ
วิริยินทรียเปนวิราคะเพราะความประคองไว สตินทรียเปนวิราคะเพราะความ
ตั้งมั่น สมาธินทรียเปนวิราคะเพราะความไมฟุงซาน ปญญินทรียเปนวิราคะ
เพราะความเห็น อินทรียเ ปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนใหญ พละเปนวิราคะ
เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปนวิราคะเพราะอรรถวานําออกไป
มรรคเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนวิราคะเพราะอรรถวา
ตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนวิราคะเพราะอรรถวาเริ่มตั้งไว อิทธิบาทเปนวิราคะ
เพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนของถองแท สมถะ
เปนวิราคะเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาวิราคะเพราะอรรถวาพิจารณา
เห็น สมถวิปสสนาเปนวิราคะเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่
คูกันเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถ
วาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิเปน
วิราคะเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนวิราคะเพราะอรรถวาพนวิเศษ วิชชา
เปนวิราคะเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปนวิราคะเพราะอรรถวาสละ
ขยญาณเปนวิราคะเพราะอรรถวาตัดขาด ฉันทะเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปน
มูล มนสิการเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนวิราคะเพราะ
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อรรถวาเปนที่รวม เวทนาเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนที่ประชุมลง สมาธิ
เปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนใหญ
ปญญาเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนธรรมที่ยิ่งกวาธรรมนั้น ๆ วิมุตติเปนวิราคะ
เพราะอรรถวาเปนสารธรรม สัมมาทิฏฐิเปนมรรคเพราะความเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรคเพราะความดําริ ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนมรรค
เพราะอรรถวาเปนที่สุด วิราคะเปนมรรคอยางนี้.
[๕๙๓] วิมุตติเปนผลอยางไร ในขณะโสดาปตติผล สัมมาทิฏฐิดวย
อรรถวาเห็น พนจากมิจฉาทิฏฐิ พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นจาก
ขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุตติมีวิมุตติเปนอารมณ มีวิมุตติเปนโคจร
เขามาประชุมในวิมุตติ ตั้งอยูในวิมุตติ ประดิษฐานอยูในวิมุตติ วิมุตติในคําวา
วิมุตฺติ นี้มี ๒ คือ นิพพาน เปนวิมตุ ติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะสัมมาทิฏฐิ
มีนิพพานเปนอารมณ เปนวิมุตติ ๑ เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงเปนผล สัมมาสังกัปปะ
ดวยอรรถวาดําริ พนจากมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนด
พนจากมิจฉาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาตั้งไวดวยดี พนจาก
มิจฉากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีพใหผองแผว พนจาก
มิจฉาอาชีวะ ฯลฯ สัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว พนจากมิจฉาวายามะ
ฯลฯ สัมมาสติดวยอรรถวาตั้งมั่น พนจากมิจฉาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิดวย
อรรถวาไมฟุงซาน พนจากมิจฉาสมาธิ พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสังกัปปะเปนตนนั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุตติมีวิมุตติเปน
อารมณ มีวิมุตติเปนโคจร ประชุมเขาในวิมุตติ ตั้งอยูในวิมุตติ ประดิษฐานอยู
ในวิมุตติ วิมุตติในคําวา วิมุตติ นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิมุตติ ๑ ธรรมทั้งปวง
ที่เกิดเพราะมีนิพพานเปนอารมณเปนวิมุตติ ๑ เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงเปนผล.
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[๕๙๔] ในขณะสกทาคามิผล สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบ ๆ พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐิเปนตนนั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก... เพราะฉะนั้น
วิมุตติจึงเปนผล.
[๕๙๕] ในขณะอนาคามิผล สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐิ
เปนตนนั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก... เพราะฉะนั้น วิมุตติ
จึงเปนผล.
[๕๙๖] ในขณะอรหัตผล สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมพนจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัยพนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐิเปนตนนั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุตติมีวิมุตติเปนอารมณ
มีวิมุตติเปนโคจรประชุมเขาในวิมุตติ ตั้งอยูในวิมุตติ ประดิษฐานอยูในวิมุตติ
วิมุตติในคําวา วิมุตฺติ นีม้ ี ๒ คือ นิพพานเปนวิมุตติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิด
เพราะมีนิพพานเปนอารมณ เปนวิมุตติ ๑ เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงเปนผล.
[๕๙๗] สัมมาทิฏฐิเปนวิมุตติเพราะความเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเปน
วิมุตติเพราะความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนวิมุตติ เพราะความตั้งไวมั่น
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวิมุตติเพราะความพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปน
วิมุตติเพราะความไมหวั่นไหวในความไมมีศรัทธา ฯลฯ ปญญาพละเปนวิมุตติ
เพราะความไมหวั่นไหวในอวิชชา สัทธินทรียเปนวิมุตติเพราะความนอมใจ
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เชื่อ ฯลฯ ปญญินทรียเปนวิมุตติเพราะความเห็น อินทรียเปนวิมุตติเพราะอรรถ
วาเปนใหญ พละเปนวิมุตติเพราะอรรถวาไมหวั่นไหวโพชฌงคเปนวิมุตติเพราะ
อรรถวาเปนเครื่องนําออก มรรคเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐาน
เปนวิมุตติเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเริ่มตั้งไว
อิทธิบาทเปนวิมุตติเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปน
ของถองแท สมถะเปนวิมุตติเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนวิมุตติเพราะ
อรรถวาพิจารณาเห็น สมถวิปสสนาเปนวิมุตติเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน
ธรรมที่เปนคูกันเปนวิมุตติเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนวิมุตติ
เพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนวิมุตติเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิ
เปนวิมุตติเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนวิมุตติเพราะอรรถวาพน วิชชาเปนวิมุตติเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปนวิมุตติเพราะอรรถวาสละ ญาณในความ
ไมเกิดขึ้นเปนวิมุตติ เพราะอรรถวาระงับ ฉันทะเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปนมูล
มนสิการเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนวิมุตติเพราะอรรถวา
เปนที่รวม เวทนาเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม สมาธิเปนวิมุตติเพราะ
อรรถวาเปนประธาน สติเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนวิมุตติ
เพราะอรรถวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้น ๆ วิมุตติเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปน
สารธรรม นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนวิมุตติเพราะอรรถวาเปนที่สุด วิมุตติ
เปนผลอยางนี้ วิราคะเปนมรรค วิมตุ ติเปนผล ดวยประการฉะนี้.
จบวิราคกถา
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อรรถกถาวิราคกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพรรณนา แหงวิราคกถา
อันมีกลาว คือ วิราคะ เปนเบื้องตนอันพระสาริบุตรเถระกลาวไวแลว ในลําดับ
แหงเมตตากถาอันเปนที่สุดแหงการประกอบมรรค.
พึงทราบวินิจฉัยในวิราคกถานั้นกอน. พระสารีบุตรเถระประสงคจะ
ชี้แจงอรรถแหงบทพระสูตรทั้งสองที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา เมื่อ
หนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจิตยอมพน จึงตั้งอุเทศวา วิราโค
มคฺโค วิมุตตฺ ิ ผล วิราคะเปนมรรค วิมุตติเปนผล.
พระสารีบุตรเถระประสงคชี้แจงอรรถแหงคําในวิราคกถานั้นกอน
จึงกลาวคํามีอาทิวา กถ วิราโค มคฺโค วิราคะเปนมรรคอยางไร. ใน
บทเหลานั้น บทวา วิรชฺชติ ยอมคลาย คือ ปราศจากความกําหนัด. บทที่
เหลือมีอรรถดังกลาวแลวในมรรคญาณนิเทศ. บทวา วิราโค ความวา เพราะ
สัมมาทิฏฐิ ยอมคลายความกําหนัด ฉะนั้น จึงชื่อวา วิราคะ.
อนึ่ง วิราคะ (มรรค) นั้น เพราะมีวิราคะ (นิพพาน) เปนอารมณ
ฯลฯ ประดิษฐานอยูในวิราคะ ฉะนั้น พึงทราบความสัมพันธของคําทั้งหลาย
๕ มีอาทิวา วิราคารมฺมโณ (มีวิราคะ คือนิพพาน เปนอารมณ) อยางนี้วา
วิราโค วิราคะ (มรรค). ในบทเหลานั้น บทวา วิราคารมฺมโณ คือ มี
นิพพานเปนอารมณ. บทวา วิราคโคจโร มีวิราคะเปนโคจร คือ มีนิพพาน
เปนวิสัย. บทวา วิราเค สมุปาคโต เขามาประชุมในวิราคะ คือ เกิดพรอม
กันในนิพพาน. บทวา วิราเค ิโต ตั้งอยูในวิราคะ คือ ตั้งอยูในนิพพาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 559

ดวยอํานาจแหงความเปนไป. บทวา วิราเค ปติฏิโต ประดิษฐานใน
วิราคะ คือ ประดิษฐานในนิพพานดวยอํานาจแหงการไมกลับ. บทวา นิพฺพานฺจ วิราโค นิพพานเปนวิราคะ คือ นิพพาน ชื่อวา เปนวิราคะเพราะ
มีวิราคะเปนเหตุ. บทวา นิพฺพานารมฺมณตา ชาตา ธรรมทั้งปวงเกิดเพราะ
สัมมาทิฏฐิมีนิพพานเปนอารมณ คือ ธรรมทั้งปวงเกิดในสัมมาทิฏฐิมีนิพพาน
เปนอารมณ หรือ ดวยความที่สัมมาทิฏฐิมีนิพพานเปนอารมณ. ธรรมทั้งหลาย
มีผัสสะเปนตน ทั้งปวงอันสัมปยุตดวยมรรคเหลานั้น ชื่อวา วิราคะ เพราะ
อรรถวาคลายความกําหนัด เพราะเหตุนั้นจึง ชื่อวา วิราคะ. บทวา สหชาตานิ เปนสหชาติ คือ องคแหงมรรค ๗ มีสัมมาสังกัปปะเปนตน เกิดรวม
กับสัมมาทิฏฐิ. บทวา วิราค คจฺฉนฺตีติ วิราโค มคฺโค องค ๗ ที่เกิด
รวมกันยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะเหตุนั้น วิราคะจึงเปนมรรค ความวา
องค ๗ ที่เกิดรวมกันยอมถึงวิราคะทํานิพพานใหเปนอารมณ เพราะเหตุนั้นจึง
ชื่อวา วิราคะ เพราะมีวิราคะ (นิพพาน) เปนอารมณ ชื่อวา มรรค เพราะ
อรรถวาแสวงหา องคแหงมรรคแมองคหนึ่ง ๆ ยอมได ชื่อวา มรรค
เมื่อทานกลาวถึงความที่องคหนึ่ง ๆ เปนมรรค เปนอันกลาวถึงความที่แม
สัมมาทิฏฐิ ก็เปนมรรคดวยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแหละทานจึงถือเอาองค
แหงมรรค ๘ แลวกลาววา เอเตน มคฺเคน ดวยมรรคนี้. บทวา พุทฺธา จ
พระพุทธเจาทั้งหลาย ทานสงเคราะหเอาแมพระปจเจกพุทธเจาดวย. จริงอยู
แมพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ก็ชื่อวา พุทธะเหมือนกัน เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจา ๒ เหลานั้น คือ พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา. บทวา อคต
ไมเคยไป คือ ไมเคยไปในสงสารอันไมรูเบื้องตนที่สุด. บทวา ทิส ชื่อวา
ทิส เพราะเห็น อางถึง ติดตอ ดวยการปฏิบัติทั้งสิ้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ทิส เพราะพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงเห็น ทรงอางถึง ทรงกลาววา ปรมึ
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สุข เปนสุขอยางยิ่ง. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทิส เพราะเปนเหตุเห็น สละ
ทอดทิ้งทุกขทั้งปวง นิพพานอันเปนทิสนั้น.
บทวา อฏงฺคิโก มคฺโค มรรคมีองค ๘ ทานกลาวไวอยางไร.
ทานกลาวไววา พระพุทธเจาทั้งหลายและพระสาวกทั้งหลาย ยอมถึงนิพพาน
ดวยประชุมธรรมมีองค ๘ นั้น ดวยเหตุนั้น ประชุมธรรมมีองค ๘ นั้น จึง
ชื่อวา มรรค เพราะอรรถเปนเครื่องไป. บทวา ปุถุสมณพฺราหฺมณาน
ปรปฺปวาทาน สมณพราหมณเปนอันมากผูถือลัทธิอื่น คือ สมณะและพราหมณตางถือลัทธิอื่นจากศาสนานี้. บทวา อคฺโค เลิศ คือ มรรคมีองค ๘
ประเสริฐกวามรรคที่เหลือเหลานั้น. บทวา เสฏโ ประเสริฐ คือ นาสรรเสริญอยางยิ่งกวามรรคที่เหลือ. บทวา วิโมกฺโข เปนประธาน คือ ดีใน
การเปนประธาน ความวา ความดีนี้แหละในเพราะเปนประธานของมรรคที่
เหลือ. บทวา อุตฺตโม สูงสุด คือ ขามมรรคที่เหลือไปไดอยางวิเศษ.
บทวา ปวโร ประเสริฐ คือ แยกออกจากมรรคที่เหลือโดยประการตาง ๆ.
บทวา อิติ เปนนิบาตลงในอรรถวาเหตุ. เพราะฉะนั้นอธิบายวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวาอัฏฐังคิกมรรคประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย สมดังที่พระองค
ตรัสไววา
อัฏฐังคิกมรรคประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย บท
ทั้ง ๔ ประเสริฐกวาสัจจะทั้งหลาย วิราคะประเสริฐ
กวาธรรมทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาประเสริฐกวา
สัตว ๒ เทาทั้งหลาย.
ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสมรรคนั้นแลวตรัสวา อัฏฐังคิกมรรคประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ดังนี้. แมในวาระที่เหลือ พึงทราบความ
โดยนัยนี้ และโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง.
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วิราคะ อันไดแกความเห็นในบทมีอาทิวา ทสฺสนวิราโค ชื่อวา
วิราคะเพราะความเห็น. พึงทราบวา ทานกลาวถึงพละกอนกวาอินทรียในที่นี้
เพราะพละประเสริฐกวาอรรถแหงความเปนอินทรีย. บทมีคําอาทิวา อธิปเตยฺยฏเน อินทฺ ฺริยานิ เปนอินทรีย เพราะอรรถวาเปนใหญ เปนการชี้แจง
อรรถของอินทรียเปนตน มิใชชี้แจงอรรถของวิราคะ. บทวา ตถฏเน สจฺจา
เปนสัจจะ เพราะอรรถวาเปนของแท คือ พึงทราบวาเปนสัจจญาณ. บทวา สีล
วิสุทฺธิ ความบริสุทธิ์แหงศีล คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ.
บทวา จิตฺตวิสุทฺธิ ความบริสุทธิ์แหงจิต คือ สัมมาสมาธิ. บทวา ทิฏฐิวิสุทฺธิ
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ. บทวา วิชฺชาวิมตุ ฺตฏเน เพราะอรรถวา
พนวิเศษ คือ เพราะอรรถพนจากกิเลสอันทําลายดวยมรรคนั้นๆ. บทวา วิชฺชา
ความรูแจง คือ สัมมาทิฏฐิ. บทวา วิมุตฺติ ความพนวิเศษ คือ สมุจเฉทวิมุตติ. บทวา อยโตคธ นิพฺพาน ปริโยสานฏเน มคฺโค นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะเปนมรรค เพราะอรรถวาเปนที่สุด ชื่อวา มรรค เพราะ
แสวงหาดวยการพิจารณามรรคผล. ธรรมที่ทานกลาวในวิราคนิเทศนี้แมทั้ง
หมด ก็ในขณะแหงมรรคนั่นเอง ในวิมุตตินิเทศ ในขณะแหงผล เพราะ
ฉะนั้น แมมนสิการถึงฉันทะก็สัมปยุตดวยมรรคผล. พึงทราบอรรถ แมใน
วิมุตตินิเทศโดยนัยดังกลาวแลวในวิราคนิเทศนั่นแล. อนึ่ง ผลในนิเทศนี้
ชื่อวา วิมุตติ เพราะพนดวยความสงบ. นิพพาน ชือ่ วา วิมุตติ เพราะพน
ดวยการนําออกไป. คํามีอาทิวา สหชาตานิ สตฺตงฺคานิ องค ๗ เปน
สหชาติ ยอมไมไดในที่นี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงไมไดกลาวไว เพราะพนเปนผล
เองทานจึงกลาวเพียงเทานี้วา ปริจฺจาคฏเน วิมตุ ฺติ ชื่อวา วิมุตติ เพราะ
อรรถวาสละ. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาวิราคกถา
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ยุคนัทธวรรค ปฏิสัมภิทากถา
วาดวยปฏิสัมภิทา ๔
[๕๙๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
แขวงเมืองพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุเบญจวัคคีย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสุด ๒ ประการนี้ บรรพชิตไมควรเสพ สวนสุด
๒ ประการเปนไฉน ? คือ การประกอบความพัวพันกามสุขในกามทั้งหลาย
อันเปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน ๑ การประกอบการทําตนใหลําบาก เปนทุกข ไมใช
ของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาอันไมเกี่ยวของสวนสุดทั้ง ๒ ประการนี้นั้น ตถาคตตรัสรูแลว ทําจักษุ
ทําญาณ (เห็นประจักษรูชัด) ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคต
ตรัสรูแลว ทําจักษุ ทําญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพานนั้น เปนไฉน ? อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ
...สัมมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทานี้นั้นแล ตถาคตตรัสรู
แลว ทําจักษุ ทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๕๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ แมความเกิด
ก็เปนทุกข แมความแกก็เปนทุกข แมความปวยไขก็เปนทุกข แมความตาย
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ก็เปนทุกข ความประจวบกับสัตวและสังขารอันไมเปนที่รักเปนทุกข ความ
พลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รักเปนทุกข แมความไมไดสมปรารถนา
ก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ทกุ ขสมุทัยสัจนี้แล คือ ตัณหาอันใหเกิดในภพตอไป อันสหรคตดวยความกําหนัด
ดวยสามารถความเพลิดเพลิน เปนเหตุใหเพลินในอารมณนั้น ๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แล คือ
ความดับตัณหานั้นแลโดยความสํารอกไมเหลือ ความสละ ความสละคืน
ความปลอย ความไมพัวพัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจนี้แล คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
[๖๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
ที่เรายังไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรา
กําหนดรูแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้น
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล ควรละ ฯลฯ เราละ
ไดแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้น
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
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ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนีน้ ั้นแล ควรทําใหแจง ฯลฯ
เราทําใหแจงแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้น
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลาย ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล
ควรเจริญ ฯลฯ เราไดเจริญแลว.
[๖๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ยถาภูตญาณทัศนะมีวนรอบ ๓ มีอาการ
๑๒ ดวยประการฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา ยังไมหมดจดดี เพียงใด เราก็
ยังไมปฏิญาณวา ไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษยเพียงนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตเมื่อใดแล ยถาภูตญาณทัศนะมี
วนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ดวยประการฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา หมดจด
ดีแลว เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดา และมนุษย ก็แลญาณทัศนะเกิดขึ้นแกเราวา เจโตวิมุตติของเราไมกําเริบ
ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ ไมมีการเกิดในภพตอไป พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุปญจวัคคียชื่นชมยินดีพระพุทธภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู
ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแกทานพระโกณฑัญญะ
วา สิ่งใดสิง่ หนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับ
เปนธรรมดา.
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ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมจักรแลว ภุมมเทวดา ก็
ประกาศกองวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยังธรรมจักรอันประเสริฐนี้ ที่สมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกใหเปนไปไมได ใหเปน
ไปแลว ที่ปา อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เทวดาชั้นจาตุมมหาราช
ไดฟงเสียงของภุมมเทวดาแลว ฯลฯ เทวดาชั้นดาวดึงส เทวดาชั้นยามา เทวดา
ชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิมมานรดี เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาผูนับเนื่อง
ในหมูพรหมก็ประกาศกองวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยังธรรมจักรอันประเสริฐ
นี้ ที่สมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ใหเปนไป
ไมได ใหเปนไปแลว ทีป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี.
เพราะเหตุดังนี้แล โดยขณะระยะครูเดียวนั้น เสียงก็บันลือลั่นไปจน
ตลอดพรหมโลก และหมื่นโลกธาตุนี้ ก็สะเทือนสะทานหวั่นไหว อนึ่ง
แสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ก็ปรากฏขึ้นในโลก ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพ
ของเทวดาทั้งหลาย.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงอุทานวา ทานผูเจริญ ภิกษุ
โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ทานผูเจริญ ภิกษุโกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะ
อุทานดังนี้แล ทานโกณฑัญญะจึงมีนามวา อัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้.
[๖๐๒] จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ คําวา จักษุเกิดขึ้น...แสง
สวางเกิดขึ้นนี้ เพราะอรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้น เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดขึน้ เพราะ
อรรถวารู คําวา ปญญาเกิดขึ้น เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกิดขึน้
เพื่ออรรถวาแทงตลอด คําวา แสงสวางเกิดขึ้น เพราะอรรถวาสวางไสว.
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จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม
แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปน
โคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรม
เหลานั้นเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณใน
ธรรมทั้งหลายวา ธรรมปฏิสัมภิทา.
ความเห็นเปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ
ความแทงตลอดเปนอรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้
เปนอารมณและเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใดเปนอารมณของ
อรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใด
เปนโคจรของอรรถปฏิสมั ภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสมั ภิทา
เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในอรรถทั้งหลายวา อรรถปฏิสัมภิทา.
การกลาวพยัญชนนิรุตติเพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนนิรุตติเพื่อแสดงอรรถ ๕ ประการ นิรุตติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปน
โคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลาใด เปนอารมณของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทาธรรมและอรรถ
เหลาใดเปนโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานัน้ เปนอารมณของ
นิรุตติปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในนิรุตติทั้งหลายวา นิรุตติปฏิสัมภิทา.
ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ
๕ ประการ ญาณในนิรุตติ ๑๐ ประการ เปนอารมณ และเปนโคจรของ
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ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใดเปนอารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ญาณในธรรมเหลานั้นเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใด
เปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของ
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
[๖๐๓] จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแลควรกําหนดรู ฯลฯ
เรากําหนดรูแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น ญาณเกิดขึ้น ปญญาเกิดขึ้น วิชชาเกิดขึ้น
แสงสวางเกิดขึ้น เพราะอรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้น เพราะอรรถวาเห็น...คําวา แสงสวางเกิดขึ้น
เพราะอรรถวาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม...แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปน
อารมณและเปนโคจรของธรรมปฏิสมั ภิทา...เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณ
ในปฏิภาณทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ในทุกขอริยสัจมีธรรม ๑๕ มีอรรถ
๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐.
[๖๐๔] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่เราไมเคย
ไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทัยสัจ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล ควรละ ฯลฯ
เราละไดแลว ฯลฯ ในทุกขสมุทัยอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรตุ ติ
๓๐ มีญาณ ๖๐.
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอน
วา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
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ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล ควรทําใหแจง ฯลฯ
เราทําใหแจงแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนริ ตุ ติ
๓๐ มีญาณ ๖๐.
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง
มากอนวา ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เรา
เจริญแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕
มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุตติ ๑๖๐
มีญาณ ๒๔๐.
[๖๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา การพิจารณาเห็นกาย ในกายนี้ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง
มากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกาย ในกายนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญ
แลว การพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายนี้ ฯลฯ การพิจารณาเห็นจิต
ในจิตนี้ ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายนี้ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง
มากอนวา ก็การพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลายนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ
เราเจริญแลว.
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่เราไมเคยไดฟง
มากอนวา การพิจารณาเห็นกายในกายนี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้น
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้
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นั้นแลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น ญาณเกิดขึ้น ปญญา
เกิดขึ้น วิชชาเกิดขึ้น แสงสวางเกิดขึ้น เพราะอรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้น เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดขึ้น เพราะอรรถ
วารู คําวา ปญญาเกิดขึ้น เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกิดขึ้น เพราะ
อรรถวาแทงตลอด คําวา แสงสวาง เกิดขึ้น เพราะอรรถวาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม
แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและโคจรแหงธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้น
เปนโคจรของธรรมปฏิสมั ภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา
ธรรมเหลานั้น เปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณ
ในธรรมทั้งหลายวา ธรรมปฏิสัมภิทา.
ความเห็นเปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความ
แทงตลอดเปนอรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนอารมณ
และเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใดเปนอารมณของอรรถปฏิสมั ภิทา อรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลาใดเปนโคจรของ
อรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น
ทานจึงเรียกญาณในอรรถทั้งหลายวาอรรถปฏิสัมภิทา.
การกลาวพยัญชนนิรุตติเพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนนิรุตติเพื่อแสดงอรรถ ๕ ประการ นิรตุ ติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจร
ของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลาใดเปนอารมณของนิรุตติปฏิสัมภิทา
ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลาใด
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เปนโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุตติปฏิสัมภิทาเพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในนิรตุ ติทั้งหลายวานิรุตติปฏิสัมภิทา.
ญาณ ๒๐ ประการ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕
ประการ ญาณในนิรุตติ ๑๐ ประการ เปนอารมณและเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใดเปนอารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรม
เหลานั้นเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรเหลาใดเปนโคจรของ
ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา
เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ใน
สติปฏฐาณคือการพิจารณาเห็นกายในกาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐
มีญาณ ๖๐ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้ ฯลฯ การพิจารณา
เห็นจิตในจิตนี้ ฯลฯ.
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทัง้ หลายที่เราไมเคยไดฟงมา
กอนวา การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง
เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายนี้นั้น ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในสติปฏฐานคือมี
การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐
มีญาณ ๖๐ ในสติปฏฐาน ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรตุ ติ ๑๒๐ มี
ญาณ ๒๔๐.
[๖๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวย
ฉันทะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและ
ปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธานสังขารนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เรา
ไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยได
ฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้
นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว.
[๖๐๗] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย
ไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้
ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้นั้นแล ควร
เจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักเกิดขึ้น... แสงสวางเกิดขึ้น เพราะ
อรรถวาสวางไสว...
จักษุเปนธรรม...เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลาย
วา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและ
ปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯลฯ อิทธิบาท
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบ
ดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธานสังขารนี้.
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมา
กอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ฯลฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้นั้นแล ควร
เจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสา
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และปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนริ ุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ใน
อิทธิบาท มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุตติ ๑๒๐ มีญาณ ๒๔๐.
[๖๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่พระวิปสสีโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทัย สมุทัย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายทีพระวิปสสีโพธิสัตว
ไมเคยไดฟงมากอนวา นิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิตของพระวิปสสีโพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนริ ุตติ ๒๐ มีญาณ ๔๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
ที่พระสิขีโพธิสัตว ฯลฯ พระเวสสภูโพธิสัตว ฯลฯ พระกกุสันธโพธิสัตว ฯลฯ
พระโกนาคมนโพธิสัตว ฯลฯ พระกัสสปโพธิสัตว ไมเคยไดฟงมากอนวา
สมุทัย สมุทัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่พระกัสสปโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา นิโรธ นิโรธ ในไวยกรณภาษิตของพระกัสสปโพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุตติ ๒๐ มีญาณ ๔๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่
พระโคดมโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทัย สมุทัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่พระโคดมโพธิสัตวไมเคยไดฟง
มากอนวา นิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิตของพระโคดมโพธิสัตว มีธรรม
๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนริ ุตติ ๒๐ มีญาณ ๔๐.
ในไวยากรณภาษิต ๗ ของพระโพธิสัตว ๗ องค มีธรรม ๗๐ มี
อรรถ ๗๐ มีนิรุตติ ๑๔๐ มีญาณ ๒๘๐.
[๖๐๙] จักษุ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา
เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวยปญญา
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อรรถวารูยิ่ง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญาไมมี ในอรรถวารูยงิ่ แหงอภิญญา
มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ฯลฯ อรรถวากําหนด
รูแหงปริญญา ฯลฯ อรรถวาละแหงปหานะ ฯลฯ อรรถวาเจริญแหง
ภาวนา ฯลฯ.
จักษุ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา เรา
รูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวยปญญา
อรรถวาทําใหแจง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทําใหแจง
แหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในอรรถ
วารูยิ่งแหงอภิญญา ในอรรถวากําหนดรูแหงปริญญา ในอรรถวาละแหงปหานะ
ในอรรถวาเจริญแหงภาวนา ในอรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๑๒๕
มีอรรถ ๑๒๕ มีนิรุตติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐.
[๖๑๐] จักษุ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวากองแหงขันธทั้งหลาย
เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวย
ปญญา อรรถวากอง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวากอง
แหงขันธทั้งหลาย มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนริ ุตติ ๕๐ ญาณ ๑๐๐ จักษุ
ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาทรงไวแหงธาตุทั้งหลาย ฯลฯ อรรถวา
บอเกิดแหงอายตนะทั้งหลาย อรรถวาปจจัยปรุงแหงสังขตธรรมทั้งหลาย
อรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม เรารูแ ลว เห็นแลว ทราบแลว
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวยปญญา อรรถวาปจจัยไมปรุงแตงที่เราไม
ถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม
มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนริ ุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในอรรถวากอง
แหงขันธทั้งหลาย ในอรรถวาทรงไวแหงธาตุทั้งหลาย ในอรรถวาบอเกิด
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แหงอายตนะทั้งหลาย ในอรรถวาปจจัยปรุงแตงแหงอสังขตธรรมทั้งหลาย ใน
อรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ ๑๒๕ มี
นิรุตติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐.
[๖๑๑] จักษุ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาทนไดยากแหงทุกข
เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา
อรรถวาทนไดยาก ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทนไดยาก
แหงทุกข ธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯ
แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาเหตุใหเกิดแหงสมุทัย ฯลฯ อรรถวาดับแหงนิโรธ
อรรถวาเปนทางแหงมรรค เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา อรรถวาเปนทางที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา
ไมมี ในอรรถวาเปนทางแหงมรรค มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ
๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในอริยสัจ มีธรรม ๑๐๐ มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรตุ ติ ๒๐๐
มีญาณ ๕๐๐.
[๖๑๒] จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาความแตกฉานใน
อรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา อรรถวาความแตกฉานในอรรถ เราไมถูก
ตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาความแตกฉานในอรรถแหงอรรถ
ปฏิสัมภิทา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐. จักษุ ฯลฯ
แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาความแตกฉานในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา
อรรถวาความแตกฉานในนิรุตติแหงนิรุตติปฏิสัมภิทา อรรถวาความแตกฉานใน
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ปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจง
แลว ถูกตองแลวดวยปญญา อรรถวาความแตกฉานปฏิภาณ ที่เราไม
ถูกตองแลว ไมมี ในอรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา
มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕. มีญาณ ๑๐๐ ในปฏิสัมภิทา ๔ มี
ธรรม ๑๐๐ มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรุตติ ๒๐๐ มีญาณ ๔๐๐.
[๖๑๓] จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้น อินทริยปโรปริยัตญาณ เรา
รูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา
อินทริยปโรปริยัตญาณ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอินทริยปโรปริยัตญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯ
แสงสวางเกิดขึ้นวา ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอนุสัยของสัตวทั้งหลาย
ฯลฯ ยมกปาฏิหาริยญาณ มหากรุณาสมาปตติญาณ อนาวรณญาณ เรา
รูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา
อนาวรณญาณ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอนาวรณญาณ มีธรรม
๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในพุทธธรรม ๖ มีธรรม ๑๕๐
มีอรรถ ๑๕๐ มีนิรุตติ ๓๐๐ มีญาณ ๖๐๐ ในปกรณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๘๕๐
มีอรรถ ๘๕๐ มีนริ ุตติ ๑,๗๐๐ มีญาณ ๓,๔๐๐ ฉะนี้แล.
จบปฏิสัมภิทากถา
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ปฏิสัมภิทากถา
อรรถกถาธรรมจักกัปปวัตตนวาระ
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความซึ่งยังไมเคยพรรณนามากอน แหง
ปฏิสัมภิทากถา อันมีธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเปนเบื้องตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงประเภทแหงปฏิสัมภิทามรรค สําเร็จลงดวยอํานาจเเหงมรรค
อันไดแกวิราคะ ตรัสไวแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตร ดังตอไปนี้. บทวา พาราณสิย คือ
มีแมน้ําชื่อวา พาราณสา. กรุงพาราณสีเปนนครอยูไมไกลแมน้ําพาราณสา.
ใกลกรุงพาราณสีนั้น. บทวา อิสิปตเน มิคทาเย ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
คือ ชื่อวาสวนมฤคทายวัน เพราะเปนที่ใหอภัยแกมฤคทั้งหลายอันไดชื่ออยาง
นั้น ดวยสามารถแหงการลง ๆ ขึ้น ๆ ของพวกฤๅษี. เพราะพวกฤษีสัพพัญู.
เกิดขึ้นแลว ๆ ก็ลงไปในปาอิสิปตนมฤคทายวันนั้น อธิบายวา นั่งประชุมกัน
เพื่อยังธรรมจักรใหเปนไป แมพวกฤๅษีปจเจกพุทธะออกจากนิโรธสมาบัติ
เมื่อลวงไป ๗ วัน จากเงื้อมเขานันทมูลกะ ลางหนาที่สระอโนดาต เหาะมา
ทางอากาศก็ลงไปประชุมกัน ณ ทีน่ ี้ ประชุมกันเพื่อเปนสุข เพื่ออุโบสถ
ใหญ และเพื่ออุโบสถนอย เมื่อจะกลับไปสูเขาคันธมาทน ก็เหาะไปจากที่นั้น
เพราะเหตุนั้น ดวยบทนี้ที่นั้นทานจึงเรียกวา อิสิปตนะ ดวยเปนที่ลง ๆ
ขึ้น ๆ ของพวกฤาษี. บาลีวา อิสิปทน ดังนี้บาง.
บทวา ปฺจวคฺคิเย ภิกษุเบญจวัคคีย (มีพวก ๕) คือ พวกของ
ภิกษุ ๕ ดังที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
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พระมหาเถระ ๕ เหลานี้ คือ พระโกณฑัญญะ ๑
พระภัททิยะ ๑ พระวัปปะ ๑ พระมหานาม ๑ พระอัสสชิ ๑ ทานเรียกวา ภิกษุมีพวก ๕
ชื่อวา ปญจวรรค ชื่อวา ปญจวัคคีย เพราะเนื่องในพวก ๕ นั้น. บทวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ตรัสกะภิกษุทั้งหลาย ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บําเพ็ญบารมีจําเดิม แตละสมอภินิหาร ณ บาทมูลของพระทศพล พระนามวา
ทีปงกร จนบรรลุภพสุดทายโดยลําดับ ในภพสุดทายเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
ทรงถึงโพธิมณฑลโดยลําดับ ประทับนั่งเหนืออปราชิตบัลลังก ณ โพธิมณฑล
นั้น ทรงกําจัดมารและพลมาร ทรงระลึกถึงปุพเพนิวาสญาณ ในปฐมยาม
ในมัชฌิมยามทรงยังทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ ในทีส่ ุดปจฉิมยามทรงยังหมื่นโลกธาตุ
ใหบันลือกองกัมปนาท ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ลวงไป ๗ สัปดาห ณ
โพธิมณฑล ทาวมหาพรหมทูลวิงวอนขอใหทรงแสดงธรรม ทรงตรวจตรา
สัตวโลกดวยทิพยจักษุ เสด็จไปกรุงพารานสี เพื่อทรงอนุเคราะหสัตวโลก
มีพระประสงคจะใหภิกษุเบญจวัคคียยอมรับแลว ทรงยังธรรมจักรใหเปนไป
จึงตรัสเรียก.
บทวา เทฺว เม ภิกขฺ เว อนฺตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสุด
๒ อยางนี้ พระสุรเสียงที่เปลงออกดวยทรงเปลงพระดํารัสนี้ ขางบนถึง
ภวัคคพรหม ขางลางถึงอเวจี แลวแผไปตั้งอยูตลอดหมื่นโลกธาตุ ในสมัยนั้น
พระผูมี ๑๘ โกฏิมาประชุมกัน พระอาทิตยตกทางทิศตะวันตก พระจันทร
เต็มดวงประกอบดวยอาสาฬหนักษัตรขึ้นทางทิศตะวันออก ในสมัยนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร พระดํารัสมีอาทิวา
เทฺว เม ภิกขฺ เว อนฺตา ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา ปพฺพชิเตน บรรพชิต คือ ผูตัดวัตถุกาม
อันเกี่ยวของดวยคฤหัสถออกบวช. บทวา น เสวิตพฺพา ไมควรเสพ คือ
ไมควรใชสอย. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา อัน
บรรพชิตไมควรเสพ เพราะการปฏิบัติอยางวิเศษเปนเครื่องรองรับของบรรพชิต
ทั้งหลาย. บทวา กาเมสุ กามสุขลั ลิกานุโยโค การประกอบความพัวพัน
กามสุขในกามทั้งหลาย คือการประกอบกามสุขคือกิเลสในวัตถุกาม หรือการ
ประกอบอาศัยกามสุขคือกิเลส. บทวา หีโน เปนของเลวคือลามก. บทวา
คมฺโม คือ เปนของชาวบาน. บทวา โปถุชฺชนิโก เปนของปุถุชน คือ
ปุถุชนไดแกอันธพาลปุถุชนประพฤติกันเนือง ๆ. บทวา อนริโย คือไมใช
ของพระอริยเจา. อีกอยางหนึ่ง ไมใชของมีอยูของพระอริยเจาผูบริสุทธิ์ ผู
สูงสุด. บทวา อนตฺถสฺหิโต ไมประกอบดวยประโยชน ความวา ไม
อาศัยเหตุอันนําความสุขมาให.
บทวา อตฺตกิลมถานุโยโค การประกอบการทําตนใหลําบาก
ความวา ทําความทุกขใหแกตน. บทวา ทุกฺโข คือนําความทุกขมาให
ดวยการทรมานคนมีนอนบนที่ทําดวยหนามเปนตน. ในบทนีท้ านไมกลาววา
หีโน เพื่อรักษาจิตของผูบําเพ็ญตบะเหลานั้น เพราะผูบําเพ็ญตบะเหลานั้น
ถือวาเปนตบะอันสูงสุด ไมกลาววา โปถุชฺชนิโก เพราะเปนธรรมดาของ
บรรพชิตทั้งหลาย และเพราะไมทั่วไปดวยคฤหัสถทั้งหลาย. อนึ่ง ในบทวา
กามสุขลฺลิกานุโยโค นั้นทานไมกลาววา ทุกฺโข เพราะพวกปฏิญาณ
วาเปนบรรพชิตพวกใดพวกหนึ่ง มีวาทะวานิพพานในปจจุบันถือเอาวา เพราะ
ตัวตนนี้เปยมเพียบพรอมบําเรอดวยกามคุณ ๕ ดวยเหตุนี้ตัวตนนี้จึงเปนอัน
บรรลุนิพพานในปจจุบัน เพื่อรักษาจิตของผูบําเพ็ญตบะเหลานั้น และเพราะ
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การสมาทานธรรมนั้นเปนความสุขในปจจุบัน ไมควรเสพกามสุขัลลิกานุโยค
เพราะเปนความสุขเศราหมองดวยตัณหาและทิฏฐิในปจจุบัน เพราะมีทุกขเปน
ผลตอไป และเพราะผูขวนขวายกามสุขัลลิกานุโยคนั้นพัวพันดวยตัณหาและ
ทิฏฐิ ไมควรเสพอัตตกิลมถานุโยค เพราะเปนทุกขเศราหมองดวยทิฏฐิใน
ปจจุบัน เพราะมีทุกขเปนผลตอไป และเพราะผูขวนขวายในอัตตกิลมถานุโยค
นั้นผูกพันดวยทิฏฐิ. บทวา เอเต เต คือ เหลานั้นนี้. บทวา อนุปคมฺม
ไมเกี่ยวของ คือ ไมเขาไปใกล. บทวา มชฺฌมิ า สายกลาง ชื่อวา มชฺฌมิ า
เพราะเปนทางสายกลางไมมีสุขและทุกขเศราหมอง ชื่อวา ปฏิปทา เพราะ
เปนเหตุถึงนิพพาน. บทวา อภิสมฺพทุ ฺธา ตรัสรูแลว คือ แทงตลอดแลว.
ในบทมีอาทิวา จกฺขุกรณี ทําจักษุมีความดังตอไปนี้. ชื่อวา จกฺขุกรณี
เพราะทําปญญาจักษุ. บทวา าณกรณี ทําญาณเปนไวพจนของบทวา
จกฺขุกรณี นัน้ นั่นแหละ. บทวา อุปสมาย เพื่อความสงบ คือ เพื่อสงบ
กิเลส. บทวา อภิฺาย เพื่อความรูยิ่ง คือ เพือ่ ประโยชนแกความรูยิ่ง
สัจจะ ๔. บทวา สมฺโพธาย เพื่อความตรัสรู คือเพื่อประโยชนแกการตรัสรู
สัจจะ ๔ เหลานั้น. บทวา นิพฺพานาย เพื่อนิพพาน คือ เพื่อทําใหแจงซึ่ง
นิพพาน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา จกฺขุกรณี เพราะทํามรรคญาณ คือ ทัศนะ.
ชื่อวา าณกรณี เพราะทํามรรคญาณคือภาวนา เพื่อสงบกิเลสทั้งปวง
เพื่อรูยิ่งธรรมทั้งปวง เพื่อตรัสรูอรหัตผล เพื่อดับกิเลสและขันธ. ทานกลาว
สัจจกถาไวในอภิญเญยยนิเทศแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงประกาศสัจจะอยางนี้แลว ไดสดับลําดับ
การแทงตลอดของพระองค ของเบญจวัคคียเหลานั้นผูยังมีมานะจัดในพระองค
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แลวทรงยังการปฏิบัติใหหมดจดดวยการถอนมานะจัด เมื่อทรงเห็นการแทง
ตลอดสัจจะ จึงทรงแสดงลําดับของการแทงตลอดของพระองค ดวยบทมีอาทิวา
อิท ทุกฺข อริยสจฺจนฺติ เม ภิกขฺ เว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเคยฟง
มากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ คือ ทรงแสดงลําดับปฏิเวธของพระองค
ในบทเหลานั้น บทวา อนนุสฺสุเตสุ ยังไมเคยไดฟง ความวา
ยังไมเคยเปนไปตามผูอื่น. อรรถแหงบทมีอาทิวา จกฺขุ จักมีแจง ขางหนา.
การแทงตลอดความเห็นสัจจะ ๔ คือ นี้ทุกขอริยสัจ ๑ นี้ทุกขสมุทัย ๑ นี้ทกุ ขนิโรธ ๑ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา ๑ ยอมเปนไปในเสขภูมิ. การพิจารณา
สัจจะ ๔ คือ กําหนดรูแลว ๑ ละแลว ๑ ทําใหแจงแลว ๑ เจริญแลว ๑ ยอม
เปนไปในอเสกขภูมิ.
บทวา ติปริวุฏฏ มีวนรอบ ๓ คือ เพราะมีวนรอบ ๓ ดวยสามารถ
แหงวนรอบ ๓ คือ สัจจญาณ (ปรีชาหยั่งรูอริยสัจ) กิจจญาณ (ปรีชาหยั่งรู
กิจอันควรทํา) กตญาณ (ปรีชาหยั่งรูกิจอันทําแลว). ในบทวา ติปริวฏฏ
นี้ การรูตามความเปนจริงในสัจจะ ๔ อยางนี้วา นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้ทกุ ขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ชื่อวา สัจจญาณ
ในสัจจญาณเหลานั้น ญาณ คือ ความรูกิจอันควรทําอยางนี้วา ทุกขควร
กําหนดรู สมุทัยควรละ นิโรธควรทําใหแจง มรรคควรเจริญ ชื่อวา
กิจจญาณ. ญาณคือความรูถึงความที่กิจนั้นไดทําแลวอยางนี้วา ทุกขกําหนดรู
แลว สมุทัยละไดแลว นิโรธทําใหแจงแลว มรรคเจริญแลว ชื่อวา กตาณ.
บทวา ทฺวาทสาการ มีอาการ ๑๒ คือ มีอาการ ๑๒ ดวยสามารถ
แหงอาการละ ๓ ๆ ในสัจจะละ ๑ ๆ เหลานั้น. บทวา าณทสฺสน คือ
ทัศนะ ไดแก ญาณอันเกิดขึ้นดวยสามารถแหงสัจจะเหลานั้นมีวนรอบ ๓ มี
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อาการ ๑๒. บทวา อตฺตมนา ชื่นชมยินดี คือ มีใจเปนของตน. จริงอยู
ผูมีใจประกอบดวยปติโสมนัส ชื่อวา มีใจเปนของตน เพราะสัตวทั้งหลาย
ใครความสุข เกลียดทุกข อธิบายวา มีใจเปนของตน มีใจถือเอาแลว
มีใจอิ่มเอิบแลวดวยปติและโสมนัส. บทวา อภินนฺทุ พอใจ คือ หันหนา
เขาหาพระผูมีพระภาคเจาแลวพอใจ. บทวา เวยฺยากรณสฺมึ ไวยากรณภาษิต
พระสูตรที่ไมมีคาถา ในพระสูตรชื่อวา เวยฺยากรณ เพราะทําใหแจงอรรถ
อยางเดียว. บทวา ภฺมาเน คือ ตรัสอยู ทําใหเปนปจจุบันใกลปจจุบัน
คือ กําลังตรัส. บทวา วิรชุ ปราศจากธุลี คือ ปราศจากธุลีมีราคะเปนตน.
บทวา วีตมล ปราศจากมลทินมีราคะเปนตน เพราะราคะเปนตน ชื่อวา
ธุลี เพราะอรรถวา ทวมทับ ชื่อวา มลทิน เพราะอรรถวา ประทุษราย.
บทวา ธมฺมจกฺขุ ธรรมจักษุ ในที่บางแหงไดแกญาณในปฐมมรรค ในที่
บางแหงไดแกญาณมรรคญาณ ๓ เปนตน ในที่บางแหงไดแกแมมรรคญาณ ๔
แตในที่นี้ ไดแก ญาณในปฐมมรรคเทานั้น.
บทวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺม สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา อธิบายวา
ธรรมจักษุ เกิดขึ้นแกพระโกณฑัญญะ ผูเปนไปแลวดวยอํานาจแหงวิปสสนา.
บทวา ธมฺมจกฺเก ไดแก ปฏิเวธญาณและเทศนาญาณ. จริงอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูเหนือโพธิบัลลังก แมปฏิเวธญาณมีอาการ ๑๒ เปนไปใน
สัจจะ ๔ เมือ่ ประทับนั่ง ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แมเทศนาญาณเปนไป
แลวดวยสัจจเทศนามีอาการ ๑๒ ชื่อวา ธรรมจักร แมทั้งสองอยางนั้นก็เปน
ญาณของพระทศพล ธรรมจักรนั้นอันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศดวย
เทศนานี้ ชื่อวา เปนไปแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมจักรนีน้ ั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 582

ตลอดเวลาที่พระอัญญาโกณฑัญญเถระยังไมตั้งอยูในโสดาปตติผลพรอมกับ
พรหม ๑๘ โกฏิ แตเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะตั้งอยูแลว ธรรมจักรจึงชื่อวา
ประกาศแลว. ทานหมายถึงเรื่องนั้น จึงกลาว ปวตฺติเต จ ภควตา ธมฺมจกฺเก
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมจักรแลว.
บทวา ภุมฺมา เทวา คือเทวดาที่อยูบนพื้นดิน. บทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ ประกาศกอง คือ ภุมมเทวดาใหสาธุการเปนเสียงเดียวกันแลว
ประกาศกองมีอาทิวา เอต ภควตา. บทวา อปฺปฏิวตฺติย อันใคร ๆ
ใหเปนไปไมได คือ ไมอาจคัดคานไดวา นี้ไมเปนอยางนั้น. อนึ่ง ในบทนี้
พึงทราบวาเทวดาและพรหมทั้งหลายประชุมกัน เมื่อจบเทศนาไดใหสาธุการ
เปนเสียงเดียวกัน แตภุมมเทวดาเปนตนยังไมมาประชุมครั้นไดฟงเสียงเทวดา
และพรหมเหลานั้น ๆ จึงไดใหสาธุการ. อนึ่ง ภุมมเทวดาที่เกิดในภูเขาและ
ตนไมเปนตนเหลานั้น แมภุมมเทวดาเหลานั้นจะนับเนื่องในพวกเทวดาชั้น
จาตุมมหาราชิกา ทานก็กลาวทําใหแยกกันในบทนี.้ บทวา จาตุมมหาราชิกา
เพราะมีเทวดามหาราชา ๔ ไดแก ทาวธตรฏ วิรุฬหก วิรปู กษและกุเวร.
เทวดาเหลานั้นสถิตอยู ณ ทามกลางภูเขาสิเนรุ เทวดาเหลานั้นอยูบนภูเขาก็มี
อยูบนอากาศก็มี สืบตอเทวดาเหลานั้นไปก็ถึงจักรวาลบรรพต เทวดาแมทั้ง
หมดเหลานี้ คือ ขิทฑาปโทสิกา มโนปโทสิกา สีตวลาหก อุณหวลาหก
จันทิมเทวบุตร สุริยเทวบุตร ก็เปนเทวดาประดิษฐานอยู ณ เทวโลกชัน้
จาตุมมหาราชิกานั่นแหละ. ชื่อวา ตาวตึสา เพราะมีชน ๓๓ คนเกิดในเทว
โลกนั้น. อีกอยางหนึ่ง ทานกลาววา ชื่อวา ตาวตึสา เปนชื่อของเทวดาเหลา
นั้น แมเทวดาเหลานั้นประดิษฐานบนภูเขาก็มีบนอากาศก็มี ความสืบเนื่องกันมา
แหงเทวดาเหลานั้นถึงจักรวาลบรรพต ชั้นยามาเปนตนก็อยางนั้น. แมในเทวโลก
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หนึ่ง เทวดาสืบตอของเทวดาทั้งหลาย ชื่อวา ยังไมถึงจักรวาลบรรพตไมมี.
ชื่อวา ยามา เพราะไป ไปถึง ถึงพรอมซึ่งสุขอันเปนทิพย. ชือ่ วา ตุสิตา
เพราะยินดีราเริง. ชื่อวา นิมมานรตี เพราะนิรมิตยินดีสมบัติ ตามความ
ชอบใจในเวลาใครจะยินดีโดยสวนพิเศษจากที่ตกแตงไวตามปกติ. ชื่อวา ปรนิมมิตวสวัตดี เพราะเมื่อผูอื่นรูวารจิตแลวนิรมิตสมบัติใหยอมเปนไปสูอํานาจ.
ชื่อวา พฺรหฺมกายิกา เพราะนับเนื่องในพรหมกาย. แมพรหมกายิกาทั้งหมด
ทานหมายถึงพรหมที่มีขันธ ๕ ดวย.
ทานกลาววา เตน มุหุตฺเตน โดยครูเดียว ทานกลาวใหแปลก
กับคําวา เตน ขเณน โดยขณะนั้น โดยขณะก็ไดแกครู ทานอธิบายวา
มิใชโดยขณะทางปรมัตถ. บทวา ยาว พฺรหฺมโลกา ตลอดพรหมโลก คือ
ทําพรหมโลกใหมีที่สุด. บทวา สทฺโท คือเสียงสาธุการ. บทวา ทสสหสฺสี
คือ มีหมื่นจักรวาล. บทวา สงฺกมฺป หวั่นไหว คือ สะเทือนสะทานหวั่นไหว
ในรูปขางบนดวยดี. บทวา สมฺปกมฺป หวั่นไหวดวยดี คือ สะเทือนสะทาน
หวั่นไหวขึ้นขางบน ลงเบื้องลางดวยดี. บทวา สมฺปเวธิ สั่นสะเทือน คือ
สั่นสะเทือนไปทั่ว ๔ ทิศดวยดี.
เมื่อพระโพธิสัตวทรงหยั่งลงสูพระครรภพระมารดา เพื่อความเปน
พระสัมพุทธเจาและเมื่อประสูติจากพระครรภพระมารดานั้น มหาปฐพีไดหวั่น
ไหวดวยเดชแหงบุญ ในคราวตรัสรูไดหวั่นไหวดวยเดชแหงญาณคือการแทง
ตลอด ในคราวประกาศพระธรรมจักร แผนดินไดหวั่นไหวดุจใหสาธุการดวย
เดชแหงญาณคือ เทศนา ไดหวั่นไหวดวยเทวตานุภาพในคราวทรงปลงอายุสังขารและในคราวมหาปรินิพพาน แผนดินดุจไมอดกลั้นความตื่นเตนไดดวยความ
กรุณาไดหวั่นไหวดวยเทวตานุภาพ. บทวา อปฺปมาโณ หาประมาณมิได คือ
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มีประมาณเจริญ. ในบทวา โอฬาโร อยางยิ่งนี้ทานกลาววา มธุร อุฬาร
มีรสอรอยอยางยิ่ง ในบทมีอาทิวา อุฬารานิ อุฬารานิ ขาทนียานิ ขาทนฺติ
เคี้ยวของเคี้ยวมีรสอรอยอยางยิ่งอยางยิ่ง. ทานกลาววา ปณีต อุฬาร ประณีต
อยางยิ่ง ในประโยคมีอาทิวา อุฬาราย วตฺถโภคาย จิตฺต นมติ จิตยอม
นอมไปในผาและสมบัติอยางยิ่ง. ทานกลาววา เสฏ อุฬาร ประเสริฐอยางยิ่ง
ในประโยคมีอาทิวา อุฬาราย ขลุ ภว วจฺฉายโน สมณ โคตม ปสสาย
ปสสติ ไดยนิ วา ทานวัจฉายนะผูเจริญ สรรเสริญพระสมณโคดมดวยการ
สรรเสริญอยางยิ่ง. แตในที่นี้ทานกลาววา วิปุโล อุฬาโร ไพบูลยอยางยิ่ง.
บทวา โอภาโส แสงสวางคือแสงสวางเกิดดวยอานุภาพแหงเทศนาญาณและ
เทวตานุภาพ. บทวา โลเก คือในหมื่นจักรวาลนั่นเอง.
บทวา อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพ
ของเทวดาทั้งหลาย คืออานุภาพของเทวดาทั้งหลายเปนดังนี้ รัศมีของผาที่นุง
แผไป ๑๒ โยชน อานุภาพของสรีระ เครื่องประดับ และวิมานก็เหมือนอยางนั้น
แสงสวางกาวลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย. บทวา อุทาน อุทาน คือ
พระดํารัสที่เปลงออกมาสําเร็จดวยโสมนัสญาณ. บทวา อุทาเนสิ คือทรงเปลง.
บทวา อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโ ทานผูเจริญโกณฑัญญะ ไดรู
แลวหนอ พระสุรเสียงที่เปลงอุทานนี้ แผไปตั้งอยูตลอดหมื่นโลกธาตุ. บทวา
อฺาโกณฺฑฺโ ความวา โกณฑัญญะรูแลวอยางเลิศ.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา ทสฺสนฏเน เพราะอรรถวาเห็น
ในนิเทศแหงจักษุเปนตนดังตอไปนี้. ญาณหนึ่งนั่นแหละชื่อวา จักษุ เพราะ
ทํากิจดวยความเห็น ดุจจักษุของสัตวที่พึงแนะนาตามที่ไดกลาวแลว. ชื่อวา
าณ เพราะทํากิจดวยญาณ. ชื่อวา ปญญา เพราะทํากิจดวยรูโดยประการ
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ตาง ๆ. ชื่อวา วิชชา เพราะทําการแทงตลอดโดยไมมีสวนเหลือ. ชื่อวา
อาโลก เพราะทํากิจดวยแสงสวางในกาลทั้งปวง.
แมในบทมีอาทิวา จกฺขุ ธมฺโม จักษุเปนธรรม มีความดังตอไปนี้.
ญาณหนึ่งนั่นแหละทานพรรณนาไวโดย ๕ สวน ดวยความตางกันแหงกิจ.
บทวา อารมฺมณา ดวยอรรถวาอุปถัมภ. บทวา โคจรา ดวยอรรถวา
เปนอารมณ. ในบทมีอาทิวา ทสฺสนฏเน ทานกลาวถึงญาณกิจไว โดย
๕ สวน.
โดยนัยนี้พึงทราบญาณ ๖๐ คือ ธรรม ๑๕ อรรถ ๑๕ ทําในวาระ
หนึ่งๆ ใน ๓ วาระ อยางละ ๕ เปนนิรุตติ ๓๐ ในนิรุตติ ๓๐ ในปณณรสกะ ๒
ในธรรม ๑๕ ในอรรถ ๑๕. แมในอริยสัจที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
พึงทราบญาณ ๒๔๐ อยางนี้ คือ ธรรม ๖๐ อรรถ ๖๐ เปนนิรุตติ
๑๒๐ ในธรรม ๖๐ ในอรรถ ๖๐ ในนิรุตติ ๑๒๐ ในธรรม ๖๐ ในอรรถ ๖๐
ดวยอํานาจแหงธรรมและอรรถอยางละ ๑๕ ในอริยสัจหนึ่ง ๆ ในอริยสัจ ๔.
จบอรรถกถาธรรมจักรกัปปวัตตนวาระ

อรรถกถาสติปฏฐานวาระเปนตน
พึงทราบอรรถและการนับในปฏิสัมภิทานิเทศ อันมีสติปฏฐานสูตร
เปนเบื้องตน และมีอิทธิปาทสูตรเปนเบื้องตน.
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อรรถกถาสัตตโพธิสัตตวาระเปนตน
ในสูตรหนึ่ง ๆ ในสูตร ๗ ของพระโพธิสัตว ๗ มีธรรม ๑๐ คือ
ในสมุทัย ๕ มีจักษุเปนตน ในนิโรธ ๕ มีอรรถ ๑๐ คือในสมุทัย ๕ มีอรรถ
วาความเห็นเปนตน. ในนิโรธ ๕ มีนิรุตติ ๒๐ ดวยสามารถแหงธรรมและอรรถ
เหลานั้น มีญาณ ๔๐ การนับทําไวยากรณภาษิต รวมกันกลาวเขาใจงายดี.
พึงทราบวินิจฉัยในปฏิสัมภิทานิเทศ ซึ่งทานกลาวแลวดวยสามารถ
แหงพระสัพพัญุตญาณดังตอไปนี้ ในมูลกะหนึ่ง ๆ มีธรรม ๒๕ ดวยสามารถ
ปญจกะละ ๕ คือ ในคําหนึ่ง ๆ ใน ๕ คําเหลานี้ คือ เรารูแลว ๑ เห็นแลว ๑
รูแจงแลว ๑ ทําใหแจงแลว ๑ ถูกตองแลว ๑ ดวยปญญาธรรม ๕ มีจักษุ
เปนตน ธรรม ๕ มีอรรถวาความเห็นเปนตน มีอรรถ ๒๕ เปนนิรุตติ
คูณดวย ๒ (๕๐) เปนญาณคูณดวย ๒ (๑๐๐) ทํา ๕ อยางรวมกันแลวทํา ๕
๕ ครั้ง แมในวาระที่กลาวทํา ๕ รวมกัน เปน ๒๕ จึงมีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ
๑๒๕ มีนิรุตติ คูณดวย ๒ (๒๕๐) มีญาณคูณดวย ๒ (๕๐๐).
บทวา อฑฺฒเตยฺยานิ คือ มีนริ ตุ ติ ๒๕๐. แมในขันธเปนตนก็มี
นัยนี้เหมือนกัน.
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อรรถกถาฉพุทธธรรมวาระ
พึงทราบวินิจฉัยในพุทธธรรมวาระ ดังตอไปนี้. บทวา ทิยฑฺฒสต
มีธรรม ๑๕๐ คือ ๒๕ รวม ๖ ครั้ง เปนธรรม ๑๕๐ มีนริ ุตติ คูณดวย ๒
(๓๐๐) มีญาณคูณดวย ๒ (๖๐๐). บทวา ปฏิสมฺภิทาธิกรเณ คือใน
คัมภีรปฏิสัมภิทา. บทวา อฑฺฒนวธมฺมสตา นี้ คือ มีธรรม ๘๕๐ อยางนี้
คือ ในสัจจะ๔ ที่กลาวแลวครั้งแรก ๖๐ ในสติปฏฐาน ๔ รวม ๖๐ ในไวยากรณภาษิตของพระโพธิสัตว ๗ ในธรรม ๕ มีตั้งอยูในอภิญญาเปนตน ๑๒๕ ใน
ธรรม ๕ มีขันธเปนตน ๑๒๕ ในอริยสัจ ๔ อีก ๑๐๐ ในปฏิสัมภิทา ๔
รวม ๑๐๐ ในพุทธธรรม ๖ รวม ๑๕๐.
แมอรรถก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน. มีนิรุตติ ๑๒๐ ในฐานะ ๓ มีสัจจะ
เปนตน มีนิรุตติ ๑๔๐ ในไวยากรณภาษิต ๗ มีนิรุตติในอภิญญาเปนตน และ
ในขันธเปนตนอยางละ ๑๕๐ มีนริ ตุ ติอยางละ ๒๐๐ ในอริยสัจ ๔ และใน
ปฏิสัมภิทา มีนิรุตติ ๓๐๐ ในพุทธธรรม รวมเปนมีนิรุตติ ๑,๗๐๐. มีญาณ
๓,๔๐๐ อยางนี้ คือ มีญาณอยางละ ๒๐๐ ในฐานะ ๓ มีสัจจะเปนตน มีญาณ
๒๘๐ ในไวยากรณภาษิต ๗ มีญาณอยางละ ๕๐๐ ในอภิญญาเปนตน และ
ในขันธเปนตน มีญาณอยางละ ๔๐๐ ในปฏิสัมภิทา ๔ มีญาณ ๖๐๐ ใน
พุทธธรรม.
จบอรรถกถาปฏิสัมภิทากถา
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ยุคนัทธวรรค ธรรมจักกกถา
วาดวยธรรมจักร
[๖๑๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล
พระนครพาราณสี ฯลฯ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานพระโกณฑัญญะ จึงมีชื่อวา
อัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้.
ภิกษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่
เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ... คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถ
วาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ญาณเปนธรรม ความรูเปนอรรถ
ปญญาเปนธรรม ความรูทั่วเปนอรรถ วิชชาเปนอรรถ ความแทงตลอดเปน
ธรรม แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ
อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงทุกข เปนที่ตั้งแหงสัจจะ มีสัจจะเปน
อารมณ มีสจั จะเปนโคจร สงเคราะหเขาในสัจจะ นับเนื่องในสัจจะ เขามา
ประชุมในสัจจะ ตั้งอยูในสัจจะ ประดิษฐานอยูในสัจจะ.
[๖๑๕] ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวา
กระไร ?
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวาพระผูมีพระภาคเจาทรงใหธรรมและ
จักรเปนไป ทรงใหจักรและธรรมเปนไป ทรงใหจักรเปนไปโดยธรรม ทรง
ใหจักรเปนไปโดยการประพฤติเปนธรรม ทรงดํารงอยูในธรรมใหจักรเปนไป
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ทรงประดิษฐานอยูในธรรมใหจักรเปนไป ทรงใหประชาชนประดิษฐานอยูใน
ธรรมใหจักรเปนไป ทรงบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจักรเปนไป ทรง
ยังประชาชนใหบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจักรเปนไป ทรงบรรลุถึงความ
ยอดเยี่ยมในธรรมใหจักรเปนไป ทรงใหประชาชนใหบรรลุถงึ ความยอดเยี่ยม
ในธรรมใหจกั รเปนไป ทรงบรรลุถงึ ความเเกลวกลาในธรรมใหจักรเปนไป
ทรงใหประชาชนบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรมใหจักรเปนไป ทรงสักการะ
ธรรมใหจักรเปนไป ทรงเคารพธรรมใหจักรเปนไป ทรงนับถือธรรมใหจักร
เปนไป ทรงบูชาธรรมใหจักรเปนไป ทรงนอบนอมธรรมใหจักรเปนไป
ทรงมีธรรมเปนธงใหจักรเปนไป ทรงมีธรรมเปนยอดใหจักรเปนไป ทรงมี
ธรรมเปนใหญใหจักรเปนไป ชื่อวาธรรมจักรเพราะอรรถวา ก็ธรรมจักรนัน้ แล
สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ใหเปนไปไมได
ชื่อวาธรรมจักรเพราะอรรถวาสัทธินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมนั้นเปนไป...
ปญญินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมนั้นเปนไป สัทธาพละเปนธรรม ...
ปญญาพละเปนธรรม สติสัมโพชฌงคเปนธรรม ... อุเบกขาสัมโพชฌงค
เปนธรรม สัมมาทิฏฐิเปนธรรม ... สัมมาสมาธิเปนธรรม อินทรียเปนธรรม
เพราะอรรถวาเปนใหญ พละเปนธรรมเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงค
เปนธรรมเพราะอรรถวานาออก มรรคเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนธรรมเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนธรรมเพราะอรรถวา
ตั้งไว อิทธิบาทเปนธรรมเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนธรรมเพราะ
อรรถวาเปนของแท สมถะเปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปน
ธรรมเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถวิปสสนาเปนธรรมเพราะอรรถวามีกิจ
เปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูเปนธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิ
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เปนธรรมเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟุงซาน
ทิฏฐิวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนธรรมเพราะอรรถวาพน
วิชชาเปนธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปนธรรมเพราะอรรถวาบริจาค
ญาณในความสิ้นไปในธรรมเพราะอรรถวาตัดขาด ญาณในความไมเกิดขึ้น
เปนธรรมเพราะอรรถวาระงับ ฉันทะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการ
เปนธรรมเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่รวม
เวทนาเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม สมาธิเปนธรรมเพราะอรรถวา
เปนประธาน เปนธรรมเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนธรรมเพราะ
อรรถวายิ่งกวาธรรมนั้น ๆ วิมุตติเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนแกนสาร นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้น ๆ
เปนไป.
[๖๑๖] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย
ไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรากําหนดรูแลว
คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะ
อรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น
เพราะอรรถวาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ
สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการนี้ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหง
ทุกข ... ประดิษฐานอยูในสัจจะ.
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ?
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ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักร
เปนไป...นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรง
ใหธรรมนั้น ๆ เปนไป.
[๖๑๗] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่เราไมเคย
ไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ก็ทุกขสมุทยั อริยสัจนี้นั้นแล ควรละ ฯลฯ
เราละไดแลว คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง
เกิดขึ้น เพราะอรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น
เพราะอรรถวาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ
สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการนี้ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหง
สมุทัยเปนที่ตั้งแหงสัจจะ ฯลฯ เปนที่ตั้งแหงนิโรธ เปนที่ตั้งแหงมรรค เปน
ที่ตั้งแหงสัจจะ มีสัจจะเปนอารมณ... ประดิษฐานอยูในสัจจะ.
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ?
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหธรรมและ
จักรเปนไป... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่สุด
ทรงใหธรรมนั้น ๆ เปนไป.
[๖๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา การพิจารณาเห็นกายในกายนี้ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมา
กอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย
ไดฟงมากอนวา การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้ ฯลฯ การพิจารณา
เห็นจิตในจิตนี้ ฯลฯ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ ควรเจริญ ฯลฯ
เราเจริญแลว จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยได
ฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้น
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้
นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักษุ เกิดขึ้นเพราะอรรถวา
กระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง เกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น
เพราะอรรถวาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ
สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงกาย
เปนที่ตั้งแหงสติปฏฐาน ฯลฯ เปนที่ตั้งแหงเวทนา เปนที่ตั้งแหงสติปฏฐาน ฯลฯ
เปนที่ตั้งแหงจิต เปนที่ตั้งแหงสติปฏฐาน เปนที่ตั้งแหงธรรม เปนที่ตั้งแหง
สติปฏฐาน มีสติปฏฐานเปนอารมณ... ประดิษฐานอยูในสติปฏฐาน.
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ?
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหธรรมและ
จักรเปนไป... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด
ทรงใหธรรมนั้น ๆ เปนไป.
[๖๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวย
ฉันทะและปธานสังขารนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้น
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ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอัน
ยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยได
ฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้
ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธานสังขารนี้ ฯลฯ
อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทัง้ หลายที่เราไมเคยไดฟงมา
กอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้นั้นแล
ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว.
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมา
กอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ จักษุ
ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอน ก็อิทธิบาท
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ
เราเจริญแลว คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง
เกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น...คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะ
อรรถวาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ... แสงสวางเปนธรรม ความ
สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการ เปนที่ตั้งแหงฉันทะ
เปนที่ตั้งแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปนอารมณ...ประดิษฐานอยูในอิทธิบาท.
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ?
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ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหธรรมและ
จักรเปนไป. . . นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด
ทรงใหธรรมนั้น ๆ เปนไป.
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมา
กอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ จักษุ
ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาท
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ
เราเจริญแลว จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น
เพราะอรรถวากระไร ?
คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น
เพราะอรรถวาสวางไสว.
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความ
สวางไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหง
วิริยะ เปนทีต่ ั้งแหงอิทธิบาท ฯลฯ เปนที่ตั้งแหงจิต เปนที่ตั้งแหงอิทธิบาท
เปนที่ตั้งแหงวิมังสา เปนที่ตั้งแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปนอารมณ มีอิทธิบาท
เปนโคจรสงเคราะหเขาในอิทธิบาท นับเนื่องในอิทธิบาท เขามาประชุมใน
อิทธิบาท ตั้งอยูในอิทธิบาท ประดิษฐานอยูในอิทธิบาท.
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ?
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและ
จักรเปนไป... นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด
ทรงใหธรรมนั้น ๆ เปนไป.
จบธรรมจักกกถา
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ธรรมจักรกถา
อรรถกถาสัจจวาระ
จะพรรณนาตามลาดับความที่ยังมิไดเคยพรรณนาไวแหงธรรมจักรกถา
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําพระธรรมจักกัปวัตตนสูตรใหเปนเบื้องตนอีก
ตรัสแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขวตฺถุกา เปนที่ตั้งแหงทุกข คือ เพราะ
มีทุกขเปนที่ตั้งดวยอํานาจแหงการตรัสรูอยางเดียว. พระสารีบุตรเถระยังทุกข
นั้นใหวิเศษออกไป จึงกลาวคํามีอาทิวา สจฺจวตฺถุกา เปนที่ตั้งแหงสัจจะ
ชื่อวา สจฺจารมฺมณา เพราะ สัจจะเปนอารมณ เปนตัวอุปถัมภ. ชื่อวา
สจฺจโคจรา เพราะมีสัจจะเปนโคจรเปนวิสัย. บทวา สจฺจสงฺคหิตา
สงเคราะหเขาในสัจจะ คือ สงเคราะหดวยมรรคสัจ. บทวา สจฺจปริยาปนฺนา
นับเนื่องในสัจจะ คือ นับเนื่องในมรรคสัจ. บทวา สจฺเจ สมุปาคตา เขามา
ประชุมในสัจจะ คือเกิดรวมกันในทุกขสัจดวยกําหนดรูทุกข. บทวา ิตา
ปติฏิตา คือตั้งอยูในสัจจะ ประดิษฐานอยูในสัจจะนั้นนั่นแหละเหมือนกัน.
บัดนี้ พระสารีบตุ รเถระประสงคจะชี้แจงพระธรรมจักรที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ปวตฺติเต จ ภควตา ธมฺมจกฺเก เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกาศพระธรรมจักรแลว ดังนี้ จึงกลาวคํามีอาทิวา ธมฺมจกฺก. ใน
บทวา ธมฺมจกฺก นั้น ธรรมจักรมี ๒ อยาง คือปฏิเวธธรรมจักร และเทศนาธรรมจักร. ปฏิเวธธรรมจักร ณ โพธิบลั ลังก เทศนาธรรมจักร ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน.
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บทวา ธมฺมฺจ ปวตฺเตติ จกฺกฺจ พระผูมีพระภาคเจาทรงให
ธรรมและจักรเปนไป ทานกลาวถึงปฏิเวธธรรมจักร. บทวา จกฺกฺจ
ปวตฺเตติ ธมฺมฺจ ทรงใหจักรและธรรมเปนไป ทานกลาวถึงเทศนา
ธรรมจักร. อยางไร เพราะพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือโพธิบัลลังก ยัง
ธรรมมีประเภทเปนตนวา อินทรีย พละ โพชฌงค และองคแหงมรรคให
เปนไปในขณะแหงมรรค ธรรมนัน้ แหละชื่อวาจักร เพราะเปนไปเพื่อฆาศัตรู
คือกิเลส ดุจจักรสําหรับประหาร. พระผูมีพระภาคเจาทรงยังจักรคือธรรมให
เปนไป ชื่อวา ทรงยังจักรใหเปนไป ดวยบทนั้น ทานกลาวเปนกัมมธารยสมาส
วา จักรคือธรรม. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ทรงจักรคือเทศนาใหเปนไป เพราะเปนไปเพื่อฆาศัตรูคอื กิเลสในสันดานของ
เวไนยสัตว ในขณะแสดงธรรมเชนกับจักรสําหรับใชประหาร และยังธรรมจักร
อันมีประเภทเปนตนวา อินทรีย พละ โพชฌงค องคแหงมรรคใหเปนไป
ในสันดานของเวไนยสัตว. ดวยบทนีท้ านกลาวถึงทวันทวสมาสวา ธรรมดวย
จักรดวย ชื่อวาธรรมและจักร ก็เพราะเมื่อความเปนไปยังมีอยู ก็ชื่อวา
ยังเปนไปอยู ฉะนั้น แมในที่ทั้งปวงทานกลาววา ปวตฺเตติ ใหเปนไป
แตพึงทราบวาทานกลาววา จกฺก เพราะอรรถวาเปนไป.
บทมีอาทิวา ธมฺเมน ปวตฺเตนฺตีติ ธมฺมจกฺก ชื่อวา ธรรมจักร
เพราะทรงใหจักรเปนไปโดยธรรม พึงทราบวาทานกลาวหมายถึงเทศนาธรรมจักรนั่นเอง. ในบทเหลานั้นบทวา ธมฺเมน ปวตฺเตติ ทานกลาววาธรรมจักร
เพราะจักรเปนไปแลวโดยธรรมตามสภาวะอยางไร. บทวา ธมฺมจริยา ปวตฺเตติ ทานกลาววา ธรรมจักร เพราะจักรเปนไปเพื่อประโยชนแกธรรมในสันดานของเวไนยสัตว. ดวยบทมีอาทิวา ธมฺเม ิโต ดํารงอยูในธรรม ทานกลาว
ถึง ความที่พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมีธรรม และเปนเจาแหงธรรม. สมดังทีท่ าน
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พระมหากัจจายนะกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น ทรงรูทรงเห็นเปนผูมีพระจักษุ เปนผูมีพระญาณ เปนผูม ีธรรม เปน
พรหม เปนผูเผยแผ เปนผูประกาศ เปนผูขยายเนื้อความ เปนผูใหอมตธรรม
เปนเจาของแหงธรรม เปนพระตถาคต เพราะฉะนั้น ดวยบทนั้นทานจึง
กลาววา ธมฺมจกฺก เพราะเปนจักรแหงธรรม. บทวา ิโต ตั้งอยูแลว คือ
ตั้งอยูโดยความมีอารมณ. บทวา ปติฏ ิโต ประดิษฐานแลว คือ ประดิษฐาน
โดยความไมหวั่นไหว. บทวา วสิปฺปตฺโต ทรงบรรลุถึงความชํานาญ คือ
ถึงความมีอิสรภาพ. บทวา ปารมิปฺปตฺโต ทรงบรรลุถึงความยอดเยี่ยม คือ
บรรลุถึงที่สุด. บทวา เวสารชฺชปฺปตฺโต ทรงบรรลุถึงความแกลวกลา คือ
บรรลุถึงความเปนผูแกลวกลา. ดวยบทมีอาทิวา ธมฺเม ปติฏาเปนฺโต
ทรงใหมหาชนดํารงอยูในธรรม ทานเพงถึงสันดานของเวไนยสัตว แลวกลาว
วา จกฺก เพื่อประโยชนแกธรรม เพราะพระองคเปนเจาของธรรมดวยคํา
ดังกลาวแลว. ดวยบทมีอาทิวา ธมฺม สกฺกโรนฺโต ทรงสักการะธรรม
ทานกลาววา จกฺก เพื่อประโยชนแกธรรม เพราะผูใดประพฤติธรรมดวย
สักการะเปนตน ผูนั้นชือ่ วาประพฤติเพื่อธรรม. บทวา ธมฺม ครุกโรนฺโต
ทรงเคารพธรรม คือ ทําความเคารพนั้นดวยใหเกิดคารวะในธรรมนั้น. บทวา
ธมฺม มาเนนฺโต ทรงนับถือธรรม คือ ทรงทําธรรมใหเปนที่รัก เปนที่
นายกยองอยู. บทวา ธมฺม ปูเชนฺโต ทรงบูชาธรรม คือ อางถึงธรรมนั้น
แลวทําการบูชา ดวยปฏิบัติบูชาในเทศนา. บทวา ธมฺม อปจายมาโน ทรง
นอบนอมธรรม คือทําความประพฤติถอมดวยการสักการะและเคารพธรรม
นั้นนั่นเทียว. บทวา ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด
ความวา มีธรรมเปนธงและมีธรรมเปนยอดดวยการนําธรรมไวในเบื้องหนา
ดุจธง และยกขึ้นดุจเปนยอดแลวใหเปนไป. บทวา ธมฺมาธิปเตยฺโย มีธรรม
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เปนใหญ คือมาจากความมีธรรมเปนใหญ เปนผูมีธรรมเปนใหญดวยกระทํา
กิริยาทั้งปวง ดวยอํานาจแหงธรรมคือการภาวนา.
บทวา ต โข ปน ธมฺมจกฺก อปฺปฏิวตฺติย อันใคร ๆ ยัง
ธรรมจักรนัน้ ใหเปนไปไมได ทานกลาวถึงความเปนธรรมที่ไมถูกกําจัด
เพราะใคร ๆ ไมสามารถจะใหกลับได เพราะฉะนั้น ธรรมนัน้ ทานจึงกลาววา
จกฺก เพราะอรรถวาเปนไปได.
บทวา สทฺธินฺทฺริย ธมฺโม ต ธมฺม ปวตฺเตติ สัทธินทรีย
เปนธรรม ยังธรรมนั้นใหเปนไป ความวา ยังสัทธินทรียเปนธรรมนั้นให
เปนไป ดวยยังสัทธินทรียสัมปยุตดวยมรรคใหเกิดในสันดานของเวไนยสัตว.
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้ หมือนกัน. บทวา สจฺจา คือสัจจญาณ วิปสสนา
วิชชาและมรรคญาณ. บทวา อนุปปฺ าเท าณ ญาณในความไมเกิด
คือญาณในอรหัตผล ยังญาณแมนั้นใหเปนไปในสันดานของเวไนยสัตว เมื่อ
ทําการแทงตลอดคือนิพพาน ก็ชื่อวา ยังญาณใหเปนไป. ในสมุทยวารเปนตน
ทานแสดงยอบทที่แปลกวา สมุทยวตฺถุกา นิโรธวตฺถุกา มคฺควตฺถุกา
มีสมุทัยเปนที่ตั้ง มีนิโรธเปนที่ตั้ง มีมรรคเปนที่ตั้ง. บทตนเชนกับที่กลาว
แลวในวาระแมนี้ พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
อรรถกถาสติปฏฐานวาร
แมวาระมีสติปฏฐาน อิทธิบาทเปนเบื้องตน ทานก็กลาวไวแลวดวย
สามารถแหงขณะของมรรค แมวาระเหลานั้นทานก็แสดงยอบทที่แปลกไวใน
วาระนั้น ๆ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาธรรมจักรกถา
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ยุคนัทธวรรค โลกกุตตรกถา
วาดวยโลกุตรธรรม
[๖๒๐] ธรรมเหลาไหนเปนโลกุตระ สติปฏ ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔
สามัญผล ๔ และนิพพาน ธรรมเหลานี้เปนโลกุตระ.
ชื่อวาโลกุตระ ในคําวา โลกุตฺตรา นี้ เพราะอรรถวากระไร ?.
ชื่อวาโลกุตระ เพราะอรรถวา ขามพนโลก ขามพนแตโลก ขามไป
จากโลก ลวงพนโลก ลวงพนโลกอยู เปนอดิเรกในโลก สลัดออกแตโลก
สลัดออกจากโลก สลัดไปจากโลก สลัดออกไปจากโลก สละออกแตโลก
สละออกจากโลก สละออกไปจากโลก ไมตั้งอยูในโลก ไมดํารงอยูในโลก
ไมติดอยูในโลก ไมเปอนในโลก ไมไลในโลก ไมไลดวยโลก ไมฉาบในโลก
ไมฉาบดวยโลก หลุดไปในโลก หลุดไปจากโลก พนไปจากโลก หลุดพนไป
แตโลก ไมเกี่ยวของในโลก ไมเกี่ยวของดวยโลก พรากออกแตโลก พราก
ออกจากโลก พรากออกไปแตโลก หมดจดแตโลก หมดจดกวาโลก หมดจด
จากโลก สะอาดแตโลก สะอาดกวาโลก สะอาดจากโลก ออกแตโลก ออก
จากโลก ออกไปจากโลก เวนแตโลก เวนจากโลก เวนไปจากโลก ไมของ
ในโลก ไมยึดในโลก ไมพัวพันในโลก ตัดโลกขาดอยู ตัดโลกขาดแลว
ใหโลกระงับอยู ใหโลกระงับแลว ไมกลับมาสูโลก ไมเปนคติของโลก
ไมเปนวิสัยของโลก ไมเปนสาธารณะแกโลก สํารอกโลก ไมเวียนมาสูโลก
ละโลก ไมยังโลกใหเกิด ไมลดโลก นําโลก กําจัดโลก ไมอบโลกใหงาม
ลวงโลก ครอบงําโลกตั้งอยู ฉะนี้แล.
จบโลกุตตรกถา
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อรรถกถาโลกุตตรกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงโลกุตรกถา
อันพระสารีบุตรเถระกลาวไวในลําดับแหงธรรมจักรกถาอันเปนไปในโลกุตรธรรม. ความแหงบทโลกุตระในโลกุตรกถานั้นจักมีแจงในนิเทศวาร. โพธิปกขิยธรรม ๓๗ มีอาทิวา จตฺตาโร สติปฏานา สัมปยุตดวยมรรคและ
ผลตามที่ประกอบ ธรรมเหลานั้น ชือ่ วา โพธิปกฺขิยธรรม เพราะเปนไป
ในฝายแหงอริยะอันไดชื่ออยางนี้วา โพธิ เพราะอรรถวา ตรัสรู. บทวา
ปกฺเข ภวตฺตา เพราะเปนไปในฝาย คือ เพราะตั้งอยูในความเปนอุปการะ.
ชื่ออุปฏาน เพราะกาวลง คือ แลนไปในอารมณเหลานั้น แลวปรากฏ สติ
นั่นแหละปรากฏชื่อวาสติปฏฐาน ประเภทของสติปฏฐานนั้น ๔ อยาง เปนไป
ดวยอํานาจการถืออาการไมงาม เปนทุกข ไมเทีย่ ง ไมใชตัวตน และดวย
อํานาจการยังกิจใหสําเร็จดวยการละความงาม สุข ความเที่ยงและความสําคัญ
วาตัวตนในกาย เวทนาจิต และธรรม เพราะฉะนั้นจึงทานจึงเรียกวาสติปฏฐาน ๔.
ชื่อวา ปธาน เพราะเปนเหตุตั้งไว. การตั้งไวงามชื่อวา สัมมัปปธาน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สมฺมปฺปธาน เพราะเปนเหตุตั้งไวชอบ หรือ
เพราะการตั้งไวงามนั้นชื่อวา ปธาน เพราะปราศจากความประพฤติผิด คือ กิเลส
เพราะนําความประเสริฐมาให ดวยอรรถวาใหสําเร็จประโยชนสุข หรือเพราะ
ทําความเปนประธาน สัมมัปปธานนี้เปนชื่อของความเพียร. สัมมัปธานนี้นั้น
มีหนาที่ละอกุศลที่เกิดแลว ไมใหอกุศลเกิดขึ้นใหสําเร็จกิจในการเกิดขึ้นแหง
กุศลที่ยังไมเกิด ใหสําเร็จกิจในการตั้งอยูแหงกุศลที่เกิดขึ้นแลว เพราะเหตุนั้น
สัมมัปปธานจึงมี ๔ อยางดวยประการฉะนี้ ทานจึงกลาววา สัมมัปปธาน ๔.
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ชื่อวา อิทธิบาท เพราะความสําเร็จโดยปริยายนี้วา สัตวทั้งหลาย
เปนผูสมบูรณดวยความสําเร็จนี้ เปนผูเจริญถึงชั้นอุกฤษฏ ชือ่ วา ยอมสําเร็จ
เพราะอรรถวา สําเร็จโดยปริยายแหงความสําเร็จ เปนธรรมใหถึงความสําเร็จ
ดวยอรรถวา เปนเบื้องตนอันสัมปยุตเขาดวยกันแหงความสําเร็จนั้น และเพราะ
อรรถวา เปนเหตุแหงสวนเบื้องตนอันเปนผล เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
อิทธิบาท ๔.
ชื่อวา อินทรีย เพราะอรรถวาเปนใหญกลาวคือครอบงํา เพราะ
ครอบงําความไมมีศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน
และความหลง. ชื่อวา พละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหว เพราะไมถูกความ
ไมมีศรัทธาเปนตนครอบงํา. แมอินทรียและพละทั้งสองอยางนั้นก็มี ๕ อยาง
เดียวกัน คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา
อินทรีย ๕ พละ ๕. อนึ่ง ธรรมทั้งหลาย ๗ มีสติเปนตน ชื่อวา โพชฌงค
เพราะเปนองคแหงสัตวผูตรัสรู และธรรมทั้งหลาย ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน
เปนองคแหงมรรค เพราะอรรถวา นําออกไป ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘.
โพธิปก ขิยธรรม ๓๗ ประการเหลานี้ เมือ่ วิปสสนาอันเปนโลกิยะ
ในสวนเบื้องตนยังเปนไปอยู ชื่อวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะกําหนด
ถือเอากายโดยอาการ ๑๔ อยาง ชื่อวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐานเพราะกําหนด
ถือเอาเวทนาโดยอาการ ๙ อยาง ชื่อวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะ
กําหนดถือเอาจิตโดยอาการ ๖ อยาง ชื่อวา ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะ
กําหนดถือเอาธรรมโดยอาการ ๕ อยางดวยประการดังนี้.
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ในกาลพยายามเพื่อเห็นอกุศลอันเกิดขึ้นแลวแกผูอื่น ซึ่งยังไมเคยเกิด
ในอัตภาพนี้แลวไมใหอกุศลนั้นเกิดดวยคิดวา เราจักไมปฏิบัติเหมือนอยางที่
อกุศลนั้นเกิดแกผูปฏิบัติ อกุศลนั้นจักไมเกิดแกเราอยางนี้ เปนสัมมัปปธาน
ขอที่ ๑ ในกาลพยายามเพื่อเห็นอกุศลที่เกิด เพราะความประพฤติของตนแลวละ
อกุศลนั้น เปนสัมมัปปธานขอที่ ๒ เมื่อพยายามเพื่อใหฌานหรือวิปสสนา
อันยังไมเคยเกิดในอัตภาพนี้ใหเกิดขึ้น เปนสัมมัปปธานขอที่ ๓ เมื่อพยายาม
ใหฌานหรือวิปสสนาเกิดขึ้นบอย ๆ โดยประการที่ไมใหเสื่อม เปนสัมมัปปธาน
ขอที่ ๔.
ในกาลทําฉันทะใหเปนธุระแลวใหกุศลเกิดขึ้นเปนฉันทิทธิบาท ใน
กาลทําวิริยะ จิตตะ วิมังสา ใหเปนธุระแลวใหกศุ ลเกิดขึ้นเปนวิมังสิทธิบาท
ในกาลเวนพูดเท็จเปนสัมมาวาจา ในกาลเวนการงานผิด อาชีพผิด เปน
สัมมาอาชีวะ โพธิปกขิยธรรมทั้งหลายยอมไดในจิตตาง ๆ อยางนี้ดวยประการ
ฉะนี้. แตในขณะแหงมรรค ๔ โพธิปกขิยธรรมทั้งหลายยอมไดในจิตดวง
เดียวกัน ในขณะแหงผลยอมไดโพธิปกขิยธรรมที่เหลือ เวนสัมมัปปธาน ๔.
อนึ่ง เมื่อโลกุตรธรรมเหลานั้นไดในจิตดวงเดียวอยางนี้ สติมีนิพพานเปน
อารมณอยางเดียวเทานั้น ทานกลาววา สติปฏฐาน ๔ ดวยสามารถสําเร็จกิจ
ในการละความสําคัญวางามในกายเปนตน วิริยะอยางเดียวเทานั้น ทานกลาววา
สัมมัปปธาน ๔ ดวยสามารถสําเร็จกิจมีไมใหอกุศลเกิดขึ้น ละอกุศลที่เกิด
เปนตน. ในโพธิปกขิยธรรมที่เหลือไมมีการลดการเพิ่ม.
อีกอยางหนึ่ง ในโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น พึงทราบคาถาดังตอไปนี้.
ธรรมทั้งหลายเหลานั้น มี ๖ หมวด ดังนี้คือ
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ธรรมทั้งหลาย ๙ ขอ เปนธรรมมีอยูโดยหมวด
เดียว ธรรม ๑ ขอ มีโดย ๒ หมวด อนึ่ง ธรรมเดียว
มีโดย ๔ หมวด และโดย ๕ หมวด โดย ๘ หมวด
และโดย ๙ หมวด.
บทวา นว เอกวิธา ธรรมทั้งหลาย ๙ ขอมีอยูโดยหมวดเดียว คือ
ธรรม ๙ ขอเหลานี้ คือ ฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปติ ๑ ปสสัทธิ ๑ อุเบกขา ๑
สังกัปปะ ๑ วาจา ๑ กัมมันตะ ๑ อาชีวะ ๑ มีอยูโดยหมวดเดียวเทานั้น
ดวยสามารถฉันทิทธิบาทเปนตน ไมผนวกสวนอื่น. บทวา เอโก เทฺวธา
ธรรม ๑ ขอมีโดย ๒ หมวด คือ ศรัทธาตั้งอยูโดย ๒ หมวด ดวยสามารถแหง
อินทรียและพละ. บทวา อถ จตุปฺจธา อนึ่ง ธรรมเดียวมีโดย ๔ หมวด
และโดย ๕ หมวด คือ ธรรมอื่นธรรมเดียวมีโดย ๔ หมวด ธรรมอื่นตั้งอยู
โดย ๕ หมวด.
ในธรรมเหลานั้น สมาธิขอเดียวตั้งอยูโดย ๔ หมวด คือ อินทรีย ๑
พละ ๑ โพชฌงค ๑ องคมรรค ๑. ปญญาตั้งอยูโดย ๕ หมวด โดยหมวด
แหงธรรม ๔ เหลานั้นและโดยสวนหนึ่งของอิทธิบาท. บทวา อฏธา นวธา
เจว โดย ๘ และ ๙ หมวด คือ ธรรมอยางเดียวอีกขอหนึ่ง ตั้งอยูโดย
๘ หมวด ธรรมเดียวขอหนึ่งตั้งอยูโดย ๙ หมวด อธิบายวา สติตั้งอยู ๘ หมวด
คือ สติปฏฐาน ๔ อินทรีย ๑ พละ ๑ โพชฌงค ๑ องคมรรค ๑. วิริยะตั้งอยู
๙ หมวด คือ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๑ อินทรีย ๑ พละ ๑ โพชฌงค ๑
องคมรรค ๑ ดวยประการฉะนี้. พึงทราบความในคาถาตอไปนี้.
โพธิปกขิยธรรมทั้งหลายเหลานั้น ที่ไมประสม
กันก็มี ๑๔ เทานั้น โดยหมวดก็มีอยู ๗ หมวด โดย
ประเภทมี ๓๗ เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นโพธิปกขิยธรรม
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เหลานัน้ ก็เกิดขึ้นพรอมกันทั้งหมดทีเดียว ดวยการทํา
กิจของตน ๆ ใหสําเร็จ และดวยดําเนินไปตามรูป
ของตน.
พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ สัมปยุตดวยมรรค
และผลอยางนี้แลว จึงยอโพธิปกขิยธรรมเหลานั้นลงในมรรคและผลอีก แลว
กลาววา อริยมรรค ๔ และสามัญผล ๔ ความเปนสมถะชื่อวา สามัญญะ.
สามัญญะนี้เปนชื่อของอริยมรรค ๔ ผลแหงสามัญญะทั้งหลายชื่อวาสามัญผล
สวนนิพพานไมปนกันเลย โลกุตรธรรมทั้งหลาย ๔๖ ดวยสามารถแหงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ มรรค ๔ ผล และนิพพาน ๑ โดยพิสดาร จากนั้นโดยยอ
โลกุตรธรรม ๙ ดวยสามารถแหงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แมจากนั้น
โดยยอพึงทราบวา โลกุตรธรรม ๓ ดวยสามารถมรรค ๑ ผล ๑ นิพพาน ๑.
อนึ่ง เมื่อกลาวถึงความที่มรรคผลมีสติปฏิฐานเปนตนเปนโลกุตระก็เปนอัน
ทานกลาวถึงความที่แมผัสสะเปนตนอันสัมปยุตดวยมรรคผลนั้น ก็เปนโลกุตระ
เหมือนกัน. ทานกลาวถึงสติปฏฐานเปนตนดวยเปนธรรมเปนประธาน. อนึ่ง
ในโลกุตรธรรมนิเทศในอภิธรรม ทานกลาวถึงความที่ผัสสะเปนตนอันสัมปยุตดวยมรรคและผลเปนโลกุตรธรรม.
บทวา โลก ตรนฺติ ขามพนโลก คือ กาวลวงโลก. ในบทนี้
คําเปนปจจุบันกาลเชนนี้ทั้งหมดทานกลาวหมายถึงอริยมรรค ๔ เพราะโสดาปตติมรรค ขามอบายโลกได สกทาคามิมรรคขามกามาวจรโลกเปนเอกเทศได
อนาคามิมรรคขามกามาวจรโลกได อรหัตมรรคขามรูปาวจรโลกและอรูปาวจรโลกได. บทวา โลกา อุตตฺ รนฺติ ขามไปจากโลก คือ ออกไปจากโลก. บทวา
โลกโตติ จ โลกมฺหาติ จ คําวา จากโลกและแตโลก คือ ทานแสดงถึง
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ความวิเศษของปญจมีวิภัตติ. บทวา โลก สมติกกฺ มนฺติ ลวงพนโลกมี
ความดังไดกลาวไวแลวครั้งแรก. ในบทนั้นทานกลาวไมเพงถึงความของ
อุปสรรค. ในบทนี้ทานกลาวพรอมดวยความของอุปสรรค. บทวา โลก
สมติกฺกนฺตา ลวงพนโลกแลว คือ กาวลวงโลกตามที่กลาวแลวโดยชอบ.
คําที่เปนอดีตกาลเชนนี้ทั้งหมด ในบทนี้ ทานกลาวหมายถึงนิพพานเปนผล.
เพราะโสดาปตติผลเปนตนกาวลวงโลก ตามที่กลาวแลวตั้งอยู นิพพานกาวลวง
โลกทั้งหมดทุกเมื่อ. บทวา โลเกน อติเรก คือยิ่งไปกวาโลก. บทนี้ทาน
กลาวหมายถึงโลกุตรธรรมแมทั้งหมด. บทวา นิสฺสรนฺติ คือพรากไป.
บทวา นิสฺสฏา คือออกไป. คํา ๑๘ มีอาทิวา โลเก น ติฏติ ไมตั้งอยู
ในโลก ยอมควรแมในโลกุตรธรรมทั้งหมด. บทวา น ติฏ นฺติ ทาน
กลาวเพราะไมนับเนืองในโลก. บทวา โลเก น ลิมฺปติ ไมติดในโลก คือ
แมเปนไปในสันดานก็ไมติดในโลกนั้น. บทวา โลเกน น ลิมฺปติ ไมติด
ดวยโลก ความวา ไมติดดวยจิตไร ๆ ของผูยังไมแทงตลอด ดวยจิตเปน
อกุศลและไมสามารถของผูแทงตลอดแลว. บทวา อสลิตฺตา อนุปลิตฺตา
ไมติด ไมฉาบ พึงทราบดวยอุปสรรค. บทวา วิปฺปมุตฺตา พนแลว คือ
ความไมติดนั่นเอง แปลกที่พยัญชนะตางกัน เพราะผูใดไมติดในสิ่งใดดวย
สิ่งใด ผูนั้นเปนผูพนในสิ่งนั้นดวยสิ่งนั้น. บท ๓ บทมีอาทิวา โลกา วิปฺปมุตฺตา พนไปจากโลก ทานกลาวโดยเปนปญจมีวิภัตติ. บทวา วิสฺุตฺตา
ไมเกี่ยวของเปนความยอดเยี่ยมของความพนไป เพราะผูใดพนในสิ่งใดดวย
สิ่งใด จากสิ่งใด ผูนั้นเปนผูไมเกี่ยวของ ในสิ่งนัน้ ดวยสิ่งนั้น จากสิ่งนั้น.
บทวา โลกา สุชฺฌนฺติ หมดจดจากโลก คือ ลางมลทินของโลกแลว
หมดจดจากโลก. บทวา วิสุชฺฌนฺติ สะอาด แปลกกันที่อุปสรรค. บทวา
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วุฏหนฺติ ออก คือ ลุกขึ้น. บทวา วิวชฺชนฺติ คือไมกลับ . บทวา น
สชฺชนฺติ ไมของ คือ ไมเกี่ยวของ. บทวา น คยฺหนฺติ ไมยึด คือ ไมถือ.
บทวา น พชฺฌนฺติ ไมพัวพัน คือ ไมผูกพัน. บทวา สมุจฉฺ นิ ฺทนฺติ
ตัด คือ ทําไมใหเปนไปได. อนึ่งทานกลาวคํามีอาทิวา เพราะหมดจดจากโลก
เหมือนบทวา โลก สมุจฉฺ ินฺนตฺตา เพราะตัดขาดจากโลก. บทวา ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺติ ใหโลกระงับอยู คือ ใหโลกดับ. บท ๔ มีอาทิวา อปจฺจคา
ยอมควรในโลกุตระแมทั้งปวง. บทวา อปจฺจคา ไมกลับมา. คือ ไมมีทาง.
บทวา อคติ ไมเปนคติ คือ ไมเปนที่พึ่ง. บทวา อวิสยา ไมเปนวิสัย
คือ เปนที่อาศัย. บทวา อสาธารณา ไมเปนสาธารณะ คือ ไมเสมอ.
บทวา วมนฺติ คือ คายออก. บทวา น ปจฺจาคมนฺติ ไมเวียนมา ทาน
กลาวโดยนัยตรงขามกับคําที่กลาวแลว ความวา ไมกินของที่ตายแลวอีก.
ดวยบทนี้ทานกลาวถึงความที่ของที่คายแลวเปนอันคายไปแลว. แมในหมวด ๓
แหงทุกะในลําดับก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา วิสิเนนฺติ ไมผูก คือ กระจัดกระจายไป พนไป ความวา
ไมผูกพัน. บทวา น อุสฺสิเนนฺติ ผูก คือ ไมกระจัดกระจาย ไมพน.
บทวา วิสิเนนฺติ ปาฐะทําใหเสียงสั้นวา น อุสฺสิเนนฺติ ดี. บทวา วิธูเปนฺติ
กําจัด คือ ใหดับ. บทวา น สุธูเปนฺติ ไมอบโลกใหงาม คือ ไมรุงเรือง.
บทวา โลก สมติกฺกมฺม อภิภุยฺย ติฏ นฺติ ลวงโลกครอบงําโลกตั้งอยู
คือ โลกุตรธรรมแมทั้งหมดกาวลวงและครอบงําโลกตั้งอยูดวยดี เพราะเหตุ
นั้นจึงชื่อวา โลกุตระ เปนอันทานกลาวถึงความที่โลกุตระทัง้ หลายเหนือ
โลกและยิ่งกวาโลกโดยประการดังกลาวนี้แมทั้งหมด.
จบอรรถกถาโลกุตตรกถา
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ยุคนัทธวรรค
พลกถา
วาดวยพลธรรม
[๖๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ?
คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
พละ ๕ ประการนี้แล.
อีกอยางหนึ่ง พละ ๖๘ ประการ คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ
สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ ปฏิสังขานพละ ภาวนาพละ
อนวัชชพละ สังคาหพละ ขันติพละ ปญญัตติพละ นิชฌัตติพละ อิสริยพละ
อธิษฐานพละ สมถพละ วิปสสนาพละ เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑.
ขีณาสวพละ ๑๐ อิทธิพละ ๑๐ ตถาคตพละ ๑๐.
[๖๒๒] สัทธาพละเปนไฉน ? ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวา ไม
หวั่นไหวในความไมศรัทธา เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม เพราะ
ความวาครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพราะความวาเปนความสะอาดในเบื้องตนแหง
ปฏิเวธ เพราะความวาเปนที่ตั้งมั่นแหงจิต เพราะความวาเปนที่ผองแผวแหงจิต
เพราะความวาเปนเครื่องบรรลุคุณวิเศษ เพราะความวาแทงตลอดธรรมที่ยิ่ง
เพราะความวาตรัสรูสัจจะ เพราะความวาใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ
นี้เปนสัทธาพละ.
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วิริยพละเปนไฉน ? ชื่อวาวิริยพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหว
ในความเกียจคราน เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาให
การกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ นีเ้ ปนวิริยพละ.
สติพละเปนไฉน ? ชื่อวาสติพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวใน
ความประมาท เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกรกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนสติพละ.
สมาธิพละเปนไฉน ? ชื่อวาสมาธิพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหว
ในอุทธัจจะ เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนสมาธิพละ.
ปญญาพละเปนไฉน ? ชื่อวาปญญาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหว
ในความประมาท เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวา
ใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนปญญาพละ.
[๖๒๓] หิริพละเปนไฉน ? ชื่อวาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายกามฉันทะดวยเนกขัมมะ ละอายพยาบาทดวยความไมพยาบาท ละอายถิ่นมิทธะ
ดวยโลกสัญญา ละอายอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ละอายวิจิกิจฉาดวยธรรมววัตถาน ละอายอวิชชาดวยญาณ ละอายอรติดวยความปราโมทย ละอายนิวร 
ดวยปฐมญาณ ฯลฯ ละอายสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปนหิริพละ.
โอตตัปปพละเปนไฉน ? ชื่อวาโอตตัปปพละ เพราะอรรถวา เกรง
กลัวกามฉันทะดวยเนกขัมมะ ฯลฯ เกรงกลัวสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปน
โอตตัปปพละ.
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ปฏิสังขานพละเปนไฉน ? ชื่อวาปฏิสังขานพละ เพราะอรรถวา
พิจารณากามฉันทะดวยเนกขัมมะ ฯลฯ พิจารณาสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค
นี้เปนปฏิสังขานพละ.
[๖๒๔] ภาวนาพละเปนไฉน ? ชื่อวาภาวนาพละ เพราะอรรถวา
พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะยอมเจริญเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาทยอมเจริญ
ความไมพยาบาท ฯลฯ เมือ่ ละสรรพกิเลสยอมเจริญอรหัตมรรค นี้เปนภาวนาพละ.
อนวัชชพละเปนไฉน ? ชื่อวาอนวัขชพละ เพราะอรรถวา ในเนกขัมมะไมมีโทษนอยหนึ่ง เพราะละกามฉันทะไดแลว ในความไมพยาบาทไมมี
โทษนอยหนึ่ง เพราะละพยาบาทไดแลว ฯลฯ ในอรหัตมรรคไมมีโทษนอยหนึ่ง
เพราะละสรรพกิเลสไดแลว นี้เปนอนวัชชพละ.
สังคาหพละเปนไฉน ? ชื่อวาสังคาหพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ยอมสะกดจิตไวดวยอํานาจเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท
ยอมสะกดจิตไวดวยอํานาจความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมสะกด
จิตไวดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนสังคาหพละ.
[๖๒๕] ขันติพละเปนไฉน ? ชื่อวาขันติพละ เพราะอรรถวา เนกขัมมะยอมอดทนเพราะละกามฉันทะไดแลว ความไมพยาบาทยอมอดทนเพราะ
ละพยาบาทไดแลว ฯลฯ อรหัตมรรคยอมอดทนเพราะละสรรพกิเลสไดแลว
นี้เปนขันติพละ.
ปญญัตติพละเปนไฉน ? ชื่อวาปญญัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ยอมตั้งจิตไวดวยอํานาจเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท
ยอมตั้งจิตไวดวยอํานาจความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมตั้งจิต
ไวดวยอํานาจอรหัตมรรค นี่เปนปญญัตติพละ.
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นิชฌัตติพละเปนไฉน ? ชื่อวานิชฌัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ยอมเพงจิตดวยอํานาจเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท
ยอมเพงจิตดวยอํานาจความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมเพงจิต
ดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนนิชฌัตติพละ.
อิสริยพละเปนไฉน ? ชื่อวาอิสริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจร
เมื่อละกามฉันทะ ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถเนกขัมมะ
เมื่อละพยาบาท ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถความไมพยาบาท ฯลฯ เมือ่ ละสรรพกิเลส ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถ
อรหัตมรรคนี้เปนอิสริยพละ.
อธิษฐานพละเปนไฉน ? ชื่อวาอธิฐานพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถเนกขัมมะ เมือ่ ละ
พยาบาท ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถอรหัตมรรค นี้เปนอธิษฐานพละ.
[๖๒๖] สมถพละเปนไฉน ? ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน
ดวยสามารถเนกขัมมะ เปนสมถพละ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน
ดวยสามารถความไมพยาบาท เปนสมถพละ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถอาโลกสัญญาเปนสมถพละ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณเดียวไม
ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก เปน
สมถพละ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณา
เห็นความสละคืนหายใจเขา เปนสมถพละ.
ชื่อวาสมถพละ ในคําวา สมถพล นี้ เพราะอรรถวากระไร ?
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ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในนิวรณดวยปฐมฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในวิตกวิจารดวยทุติยญาน เพราะ
อรรถวา จิตไมหวั่นไหวในปติดวยตติยฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวใน
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ เพราะ
อรรถวา จิตไมหวั่นไหวในวิญญานัญจายตนสัญญา ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในอากิญจัญญายตนสัญญา ดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง
ไมกวัดแกวงไปในอุทธัจจะ ในกิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะและในขันธ นี้
เปนสมถพละ.
[๖๒๗] วิปสสนาพละเปนไฉน ? อนิจจานุปสสนา เปนวิปสสนาพละ
ทุกขานุปสสนา เปนวิปสสนาพละ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปสสนาเปนวิปสสนาพละ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป เปนวิปสสนาพละ ฯลฯ การพิจารณาเห็น
ความสละคืนในรูป เปนวิปสสนาพละ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปน
วิปสสนาพละ การพิจารณาเห็นทุกขในชราและมรณะ เปนวิปสสนาพละ การ
พิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ เปนวิปสสนาพละ.
ชื่อวา วิปสสนาพละ ในคําวา วิปสฺสนาพล นี้ เพราะอรรถวากระไร ?
ชื่อวา วิปสสนาพละ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในนิจจสัญญา
ดวยอนิจจานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในสุขสัญญา ดวย
ทุกขานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในความเพลิดเพลิน ดวย
นิพพิทานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในราคะ ดวยวิราคา-
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นุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในสมุทัย ดวยนิโรธานุปสสนา
เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในความถือมั่น ดวยปฏินสิ สัคคานุปสสนา
เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง ไมกวัดแกวงไปในอวิชชา ใน
กิเลสอันสหรคตดวยอวิชชา และในขันธ นี้เปนวิปสสนาพละ.
[๖๒๘] เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ เปนไฉน ? ชื่อวา เสกขพละ
เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาทิฏฐิ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษา
ในสัมมาทิฏฐินั้นเสร็จแลว ชื่อวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาสังกัปปะ ชือ่ วาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาสังกัปปะนั้นเสร็จ
แลว ชื่อวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ
สัมมาวิมุตติ นั้นเสร็จแลว เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ นี้.
[๖๒๙] ขีณาสวพละ ๑๐ เปนไฉน ? ภิกษุขีณาสพในศาสนานี้ เปน
ผูเห็นดวยดีซึ่งสังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริง แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูเห็นดวยดีซึ่งสังขารทั้งปวง โดย
ความเปนของไมเที่ยงดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของ
ภิกษุขีณาสพซึ่งภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา อาสวะทั้งหลาย
ของเราสิ้นไปแลว.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเห็นดวยดีซึ่งกามทั้งหลายวา เปรียบ
ดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง แมขอที่ภิกษุขีณาสพ
เห็นดวยดีซึ่งกามทั้งหลายวา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตาม
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ความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณ
ความสิ้นอาสวะวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว.
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุขีณาสพเปนธรรมชาติโนมไป นอมไป
เอนไปในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ ตั้งอยูในวิเวก สิ้นสูญไปจากธรรมทั้งหลาย
อันเปนที่ตั้งแหงอาสวะ โดยประการทั้งปวง แมขอที่จิตของภิกษุขีณาสพเปน
ธรรมชาติโนมไป นอมไป เอนไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ
สิ้นสูญไปจากธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ ก็เปน
กําลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา
อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว
แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลวนี้ ก็เปนกําลังของ
พระขีณาสพ ซึ่งพระขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา อาสวะทั้งหลาย
ของเราสิ้นไปแลว.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ ฯลฯ อริยมรรค มีองค ๘
เจริญดีแลว แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เจริญดีแลวนี้
ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา
อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว นีเ้ ปนกําลังของพระขีณาสพ ๑๐.
[๖๓๐] อิทธิพละ ๑๐ เปนไฉน ? ฤทธิ์เพราะการอธิษฐาน ๑ ฤทธิ์
ที่แผลงไดตาง ๆ ๑ ฤทธิท์ ี่สําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธิ์ทแี่ ผไปดวยญาณ ๑ ฤทธิท์ ี่
แผไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธิข์ องพระอริยะ ๑ ฤทธิ์ที่เกิดแตผลกรรม ๑ ฤทธิข์ อง
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ทานผูมีบุญ ๑ ฤทธิ์ที่สําเร็จมาแตวิชชา ๑ ฤทธิ์ ดวยความวาสําเร็จเพราะ
เหตุแหงการประกอบโดยชอบในสวนนั้น ๆ ๑ อิทธิพละ ๑๐ นี้.
[๖๓๑] ตถาคตพละ ๑๐ เปนไฉน ? พระตถาคตในโลกนี้ยอมทรง
ทราบซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะตามความเปนจริง แม
ขอที่พระตถาคตทรงทราบฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ
ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของพระตถาคต ซึ่งพระตถาคตไดทรงอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบซึ่งผลแหงกรรมสมาทาน
ทั้งที่เปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง
แมขอที่พระตถาคตทรงทราบซึ่งผลแหงกรรมสมาทาน ทัง้ ที่เปนสวนอดีต
อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลัง
ของพระตถาคต ฯลฯ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบปฏิปทาเครื่องใหถึง
ประโยชนทงั้ ปวง ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบปฏิปทา
เครื่องใหถึงประโยชนทงั้ ปวง ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบโลกธาตุตาง ๆ โดยความ
เปนอเนกธาตุ ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบโลกธาตุตาง ๆ
โดยความเปนอเนกธาตุ ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายเปน
ผูมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบความ
ที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลัง
ของพระตถาคต ฯลฯ.
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อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความยิ่งและหยอนแหง
อินทรีย ของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคต
ทรงทราบความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวอื่นและบุคคลอื่น ตามความ
เปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความ
ผองแผว ความออก แหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริง
แมขอที่พระตถาคตทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออก
แหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของ
พระตถาคต ฯลฯ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงระลึกถึงชาติกอน ๆ ไดเปน
อันมาก คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมทรงระลึกถึงชาติกอน ๆ
ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการดังนี้ แมขอที่
พระตถาคตทรงระลึกถึงชาติกอน ๆ ไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติ
บาง ฯลฯ นีก้ ็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงพิจารณาเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง
อุปบัติดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย แมขอทีพ่ ระตถาคตทรง
พิจารณาเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษยนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขา
ถึงอยู แมขอ ที่พระตถาคตทรงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึง
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อยูนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ซึ่งพระตถาคตไดทรงอาศัยทรงปฏิญาณฐานะ
ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ตถาคตพละ ๑๐ นี.้
[๖๓๒] ชื่อวาสัทธาพละ ชื่อวาวิริยพละ ชื่อวาสติพละ ชื่อวา
สมาธิพละ ชื่อวาปญญาพละ ชื่อวาหิริพละ ชื่อวาโอตตัปปพละ ชื่อวา
ปฏิสังขานพละ ชื่อวาตถาคตพละ เพราะอรรถวากระไร ?
ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวในความเปนผูไมมี
ศรัทธา ชื่อวาวิริยพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวในความเกียจคราน ชือ่ วา
สติพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวในความประมาท ชื่อวาสมาธิพละ
เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวในอุทธัจจะ ชื่อวาปญญาพละ เพราะอรรถวาไม
หวั่นไหวในอวิชชา ชื่อวาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายอกุศลธรรมอัน
ลามก ชื่อวาโอตตัปปพละ เพราะอรรถวาเกรงกลัวอกุศลธรรมอันลามก ชือ่ วา
ปฏิสังขานพละ เพราะอรรถวา พิจารณากิเลสทั้งหลายดวยญาณ ชื่อวา
ภาวนาพละ เพราะอรรถวา ธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้น มีกิจเปนอัน
เดียวกัน ชื่อวาอนวัชชพละ เพราะอรรถวา ในเนกขัมมะนั้นไมมีโทษนอยหนึ่ง
ชื่อวาสังคาหพละ เพราะอรรถวา พระโคจรยอมสะกดจิตไวดวยเนกขัมมะ
เปนตนนั้น ชื่อวาขันติพละ เพราะอรรถวา เนกขัมมะเปนตนยอมอดทนตอ
นิวรณมีกามฉันทะเปนตน ชื่อวาปญญัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจร
ตั้งจิตไวดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวานิชฌัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจร
ยอมเพงจิตดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวาอิสริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมใหจิตเปนไปตามอํานาจดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวาอธิษฐานพละ
เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมตั้งจิตไวมั่นดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวา
สมถพละ เพราะอรรถวา จิตมีอารมณเดียวดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวา
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วิปสสนาพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดใน
ภาวนานั้น ชื่อวาเสกขพละ เพราะอรรถวา พระเสขะยังตองศึกษาในสัมมาทิฏฐิ
เปนตนนั้น ชื่อวาอเสกขพละ เพราะความที่พระอเสขะศึกษาในสัมมาทิฏฐิ
เปนตนนั้นเสร็จแลว ชือ่ วาขีณาสวพละ เพราะอรรถวา อาสวะทั้งหลายสิ้น
ไปแลวดวยความเห็นดวยดีนั้น ชื่อวาอิทธิพละ เพราะอรรถวา ฤทธิ์ยอ ม
สําเร็จเพราะการอธิษฐานเปนตน เพราะเหตุแหงการประกอบโดยชอบในสวน
นั้น ๆ ชื่อวาตถาคตพละ เพราะอรรถวาเปนกําลังหาประมาณมิได ฉะนี้แล.
จบพลกถา
อรรถกถาพลกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับที่ยังไมเคยพรรณนาแหงพลกถา อันมี
พระสูตรเปนเบื้องตนอันเปนโลกุตรกถา ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
ลําดับแหงโลกุตรกถา. ในพลกถานั้น พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดง
พละ ๕ โดยพระสูตรแตตน แลวมีพระประสงคจะทรงแสดงพละแมอื่นจาก
พละ ๕ นั้นจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา อปจ อฏสฏี พลานิ อีกอยางหนึ่ง
พละ ๖๘ ประการ ดังนี้. แมพละ ๖๘ ทั้งหมดก็ชื่อวาพละ เพราะอรรถวา
ไมหวั่นไหวโดยภาวะตรงกันขามกับพละ ๕ นั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา หิริพล หิรพิ ละดังตอไปนี้. ชื่อวา
หิริ เพราะเปนเหตุละอายตอบาป. บทนั้นเปนชื่อของความละอาย. ชื่อวา
โอตตัปปะ เพราะเปนเหตุกลัวตอบาป. บทนั้นเปนชื่อของความหวาดสะดุง.
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หิริมีภายในเปนสมุฏฐาน โอตตัปปะมีภายนอกเปนสมุฏฐาน. หิริมีตนเปนใหญ
โอตตัปปะมีโลกเปนใหญ. หิริตั้งอยูในสภาพที่ละอาย โอตตัปปะตั้งอยูในสภาพ
ที่กลัว. หิริมคี วามเคารพเปนลักษณะ โอตตัปปะมีความเห็นภัยจากความกลัว
โทษ. ชื่อวา หิริพละ เพราะหิรินั้นแล ยอมไมหวั่นไหวดวยความไมมีหิริ.
ชื่อวา โอตตัปปพละ เพราะโอตตัปปะนั้นแล ยอมไมหวั่นไหวดวยความ
ไมมีโอตตัปปะ. ชื่อวา ปฏิสังขานพละ เพราะไมหวั่นไหวดวยการไม
พิจารณา. บทนี้เปนชื่อของปญญาเขาไปพิจารณา กําลังเกิดขึ้นแกพระโยคาวจร
ผูเจริญโพชฌงค ๗ ดวยความเพียรเปนหลัก ชื่อวา ภาวนาพละ. บทนี้
เปนชื่อของขันธ ๔ อันเปนไปอยางนั้น. ศีลเปนตนอันบริสุทธิ์ ชื่อวา
อนวัชชพละ. สังคหวัตถุ ๔ ชื่อวา สังคาหพละ. ปาฐะวา สงฺคเห พล
กําลังในการสงเคราะหบาง. การอดกลั้นทุกข ชื่อวา ขันติพละ. การยินดี
ธรรมกถาของผูอื่น ชื่อวา ปญญัตติพละ. การเพงถึงประโยชนอันยิ่ง ชื่อวา
นิชฌัตติพละ. ความเปนผูมากในกุศลทั้งหลาย ชื่อวา อิสริยพละ. การ
ตั้งตามความพอใจในกุศลทั้งหลาย ชือ่ วา อธิษฐานพละ.
ประโยชนของหิริพละเปนตน ทานกลาวถือเอาการประกอบโดยความ
พิเศษ ดวยพยัญชนะในบทมาติกาทั้งหลาย. บทวา สมถพล วิปสฺสนาพล
คือ สมถะและวิปสสนาอันมีกําลังนั่นเอง.
พึงทราบวินิจฉัยในมาติกานิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา อสฺสทฺธิเย น
กมฺปตีติ สทฺธาพล ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวในความ
ไมมีศรัทธา พระสารีบุตรเถระกลาวถึงอรรถของพละอันเปนมูลเหตุ แลวแสดง
สัทธาพละนั้นใหพิเศษดวยปริยาย ๙ อื่นอีก. จริงอยู ธรรมใดไมหวั่นไหว
เปนธรรมมีกาํ ลัง ธรรมนั้นยอมอุปถัมภธรรมที่เกิดรวมกัน พระโยคาวจร
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ควบคุมกิเลสอันเปนปฏิปกษของตนไวได ชําระศีลและทิฏฐิอันเปนเบื้องตน
แหงการแทงตลอดไวได ยังจิตใหตั้งมั่นในอารมณ ทําจิตใหผองใสใหผองแผว
ถึงความชํานาญยอมใหบรรลุคุณวิเศษ เมื่อบรรลุยิ่งกวานั้นยอมใหทําการ
แทงตลอดยิ่งขึ้นไป ครั้นบรรลุอริยมรรความลําดับแลว ยอมใหทําการบรรลุ
สัจจะได ยอมใหตั้งอยูในนิโรธดวยการบรรลุผลได เพราะฉะนั้น ทานจึงทํา
อรรถแหงพละใหพิเศษโดยอาการ ๙ อยาง. ในพละ ๔ มีวริ ิยพละเปนตน
ก็นัยนี้.
บทวา กามฉนฺท หิรียติ ละอายกามฉันทะ คือพระโยคาวจร
ประกอบดวยเนกขัมมะ ละอายกามฉันทะดวยเนกขัมมะ. แมในโอตตัปปะก็
นัยนี้เหมือนกัน. แมการละอายอกุศลทั้งปวงเหลานี้ ก็เปนอันทานกลาวถึง
ความกลัวดวย. พึงทราบอรรถแมแหงบทวา พฺยาปาท เปนอาทิโดยนัยนี้แหละ.
บทวา ปฏิสงฺขาติ ยอมพิจารณา คือ พิจารณาโดยความเปนโทษดวยความ
ไมหลง. บทวา ภาเวติ คือยอมเจริญ. บทวา วชฺช โทษ คือ โทษมีราคะ
เปนตน. บทวา สงฺคณฺหาติ ยอมสงเคราะห คือ ยอมผูก. บทวา ขมติ ยอม
อดทน คือ พระโยคาวจรนั้นยอมอดทน ยอมชอบใจ. บทวา ปฺเปติ
ยอมตั้งไว คือ พอใจ. บทวา นิชฺฌาเปติ ยอมเพง คือ ยอมคิด. บทวา
วส วตฺเตติ ใหเปนไปในอํานาจ คือ ทําจิตมากในความคิดใหเปนไปตาม
อํานาจของตน. บทวา อธิฏาติ ยอมอธิษฐาน คือ ยอมจัดแจง. แมพละ
ทั้งหมดมีภาวนาพละเปนตนก็เปนเนกขัมมะเปนตนนั่นแหละ. ในอรรถกถา
แหงมาติกาทานกลาวไวโดยประการอื่น แตพึงทราบวาทานไมกลาวถึงอรรถ
ไวในที่นี้ เพราะปรากฏโดยพยัญชนะอยูแลว. ทานพระสารีบุตรเถระชี้แจงถึง
สมถพละและวิปสสนาพละโดยพิสดาร ในที่สุดกลาวบทมีอาทิวา อุทฺธจฺจ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 620

สหคตกิเลเส จ ขนฺเธ จ น กมฺปติ จิตไมหวั่นไหวใจกิเลสอัน
สหรคตดวยอุทธัจจะและในขันธ และบทมีอาทิวา อวิชฺชาสหคตกิเลเส จ
ขนฺเธ จ น กมฺปติ จิตไมหวั่นไหวในกิเลสอันสหรคตดวยอวิชชาและ
ในขันธ เพื่อใหเห็นถึงลักษณะของสมถพละ และวิปสสนาพละ.
พึงทราบวินิจฉัยในเสกขพละ และอเสกขพละดังตอไปนี้. บทวา
สมฺมาทิฏึ สิกฺขตีติ เสกฺขพล ชื่อวา เสกขพละเพราะพระเสกขะยังตอง
ศึกษาสัมมาทิฏฐิ ความวา ชื่อพระเสกขะเพราะพระเสกขบุคคลยังตองศึกษา
สัมมาทิฏฐิ ชื่อวาเสกขพละ เพราะสัมมาทิฏฐินั้นนั่นแหละ เปนกําลังของ
พระเสกขะนั้น. บทวา ตตฺถ สิกฺขิตตฺตา อเสกฺขพล ชื่อวา อเสกขพละ
เพราะพระอเสกขะศึกษาในสัมมาทิฏฐิเปนตนนั้นเสร็จแลว ความวา ชื่อวาพระอเสกขะ เพราะพระอเสกขบุคคลไมตองศึกษา เพราะสัมมาทิฏฐินั้นพระอเสกขบุคคลศึกษาแลว ชื่อวา อเสกขพละ เพราะสัมมาทิฏฐินั้นนั่นแหละเปน
กําลังของพระอเสขะนั้น. ในสัมมาสังกัปปะเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สมฺมาาณ สัมมาญาณ คือ ปจจเวกขณญาณ (ญาณเปน
เครื่องพิจารณา). จริงอยู แมญาณนัน้ เปนโลกิยะก็เปนเสกขพละ เพราะพระเสกขะยังตองประพฤติอยู. ทานกลาววา อเสกขพละเพราะพระอเสกขะไมตอง
ประพฤติแลว. บทวา สมฺมาวิมุตฺติ สัมมาวิมุตติ คือ ธรรมสัมปยุตดวยผล
ที่เหลือ เวนองคแหงมรรค ๘ แตอาจารยบางพวกกลาววา วิมุตติที่เหลือ
เวนโลกุตรวิมุตติเปนสัมมาวิมุตติ ความวา สัมมาวิมุตตินั้นเปนเสกขพละ
และอเสกขพละมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล ญาณพละแมทั้งหมดมีในขีณาสวพละ.
บทวา ขีณาสวสฺส ภิกขฺ โุ น อันภิกษุขีณาสพ เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถ
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แหงตติยาวิภัตติ เปน ขีณาสเวน ภิกฺขนุ า. บทวา อนิจฺจโต โดยความ
เปนสภาพไมเที่ยง คือ โดยความไมเที่ยงดวยอาการ เปนแลวไมเปน. บทวา
ยถาภูต คือ ตามความเปนจริง. บทวา ปฺาย ดวยปญญา คือ ดวย
มรรคปญญากับวิปสสนา ภิกษุขีณาสพเปนผูเห็นดวยดี โดยความเปนสภาพ
ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยไมใชตัวตน เพราะมีปญญานั้นเปนมูล.
บทวา ย เปนภาวนปุงสก หรือมีความวา ดวยเหตุใด. บทวา อาคมฺม
คือ อาศัย. บทวา ปฏิชานาติ ปฏิญาณ คือ รับทําตามปฏิญาณ. บทวา
องฺคารกาสูปมา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง คือ เปรียบดวยหลุมถานเพลิง
ดวยอรรถวา นากลัวมาก. บทวา กามา คือ วัตถุกามและกิเลสกาม. บทวา
วิเวกนินฺน โนมไปในวิเวก คือ นอมไปในนิพพาน กลาวคือความสงัดจาก
อุปธิดวยผลสมาบัติ. จริงอยู วิเวกมี ๓ คือ กายวิเวก ๑ จิตตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก
(สงัดจากกิเลส) ๑.
ผูมีกายตั้งอยูในความสงัด ยินดีในเนกขัมมะชื่อวา กายวิเวก. ผู
ขวนขวายในอธิจิต ชื่อวา จิตตวิเวก. บุคคลผูไมมีอุปธิ ปราศจากเครื่องปรุงแตง
หรือนอมไปในนิพพานกลาวคือความวิเวกอันเปนเครื่องนําออกไป ชื่อวา
อุปธิวิเวก. ความจริง วิเวกมี ๕ อยาง คือ วิกขัมภนวิเวก ๑ ตทังควิเวก ๑
สมุจเฉทวิเวก ๑ ปฏิปสสัทธิวิเวก ๑ นิสสรณวิเวก ๑. อนึ่ง บทวา วิเวกนินฺน
คือ โนมไปในวิเวก. บทวา วิเวกโปณ คือ นอมไปในวิเวก. บทวา
วิเวกปพฺภาร คือ เอนไปในวิเวก. แมบททั้งสองก็เปนไวพจนของบทกอน
นั่นแหละ. บทวา วิเวกฏ ตั้งอยูในวิเวก คือ เวนจากกิเลสทั้งหลาย หรือ
ไปเสียใหไกล. บทวา เนกฺขมฺมาภิรต ยินดีในเนกขัมมะ คือ ยินดีใน
นิพพาน หรือยินดีในบรรพชา. บทวา พฺยนฺตีภูต สิ้นสูญไป คือ ปราศจาก
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ไป แมการแสดงครั้งเดียวก็ไมผิด พนไป ไมเกี่ยวของ. บทวา สพฺพโส
คือ โดยประการทั้งปวง. บทวา อาสวฏานิเยหิ ธมฺเมหิ จากธรรมอันเปน
ที่ตั้งแหงอาสวะ ความวา จากกิเลสอันเปนเหตุของอาสวะทั้งหลายดวยการ
เกี่ยวของ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา พฺยนฺตีภูต ความสิ้นสูญไป คือ ปราศจาก
ความใคร อธิบายวา หมดตัณหา. จากไหน จากธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อาสวะโดยประการทั้งปวง คือ จากธรรมเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งปวง. ในทีน่ ี้
ทานกลาวถึงโลกิยมรรคและโลกุตรมรรคของพระขีณาสพ ดวยขีณาสวพละ ๑๐
อาจารยทั้งหลายกลาววา พละกําหนดรูทุกขวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีสภาพ
ไมเที่ยง พละละสมุทัยวา กามทั้งหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง พละทํา
ใหแจงนิโรธวา จิตโนมไปในวิเวก พละในการเจริญมรรค ๗ อยางมีอาทิวา
สติปฏฐาน ๔. อิทธิพละ ๑๐ อยางจักมีแจงในอิทธิกถา.
พึงทราบวินิจฉัยในตถาคตพลนิเทศดังตอไปนี้. บทวา ตถาคตพลานิ
คือกําลังของพระตถาคตเทานั้น ไมทั่วไปดวยชนเหลาอื่น หรือวาพละอันมา
แลวเหมือนอยางพละของพระพุทธเจาแตกอนมาแลวดวยการสะสมบุญ. ในบท
นั้น ตถาคตพละมี ๒ อยาง คือ กายพละ ๑ ญาณพละ ๑ ในพละ ๒ อยางนั้น
พึงทราบกายพละโดยติดตามถึงตระกูลชาง. สมดังที่ทานโบราณาจารยทั้งหลาย
กลาวไววา
ตระกูลชาง ๑๐ เหลานี้ คือ กาฬาวกะ ๑ คังเคยยะ ๑
ปณฑระ ๑ ตัมพะ ๑ ปงคละ ๑ คันธะ ๑ มังคละ ๑
เหมะ ๑ อุโปสถะ ๑ ฉัททันตะ ๑.
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เหลานี้คือตระกูลชาง ๑๐. ในบทเหลานั้น บทวา กาฬาวก พึงเห็นตระกูลชาง
ตามปกติ. กําลังกายของบุรุษ ๑๐ เปนกําลังของชางกาฬาวกะเชือกหนึ่ง.
กําลังของกาฬาวกะ ๑๐ เปนกําลังของคังเคยยะเชือกหนึ่ง. กําลังของคังเคยยะ
๑๐ เปนกําลังของปณฑระเชือกหนึ่ง. กําลังของปณฑระ ๑๐ เปนกําลังของ
ตัมพะเชือกหนึ่ง. กําลังของตัมพะ ๑๐ เปนกําลังของปงคละเชือกหนึ่ง. กําลัง
ของปงคละ ๑๐ เปนกําลังของคันธะเชือกหนึ่ง. กําลังของคันธะ ๑๐ เปนกําลัง
ของมังคละเชือกหนึ่ง. กําลังของมังคละ ๑๐ เปนกําลังของเหมวตะเชือกหนึ่ง.
กําลังของเหมวตะ ๑๐ เปนกําลังของอุโปสถะเชือกหนึ่ง. กําลังของอุโปสถะ ๑๐
เปนกําลังของฉัททันตะเชือกหนึ่ง. กําลังของฉัททันตะ ๑๐ เปนกําลังของพระตถาคตพระองคเดียว.
บทนี้ทา นกลาวถึง แมบทวา นารายนสงฺฆาตพล คือกําลังของ
นารายนะ. ตถาคตพละนั้นเทากับกําลังชางปกติ ๑,๐๐๐ โกฏิ เทากับกําลัง
บุรุษ ๑๐,๐๐๐ โกฏิ นี้คือกายพละของพระตถาคต. สวนญาณพละมาแลวใน
บาลีนี้และในที่อื่น.
ญาณ ๑,๐๐๐ ไมนอยแมอื่นอยางนี้ คือ ทศพลญาณ จตุเวสารัชชญาณ
อกัมปนญาณ (ญาณไมหวั่นไหว) ในบริษัท ๘ จตุโยนิปริจเฉทกญาณ
(ญาณกําหนดกําเนิด ๔) ปญจคติปริจเฉทกญาณ (ญาณกําหนดคติ ๕)
มาแลวในมัชฌิมนิกาย ญาณ ๗๓ ญาณ ๗๗ มาแลวในสังยุตตนิกาย นีช้ อื่ วา
ญาณพละ. ในที่นี้ทานประสงคเอาญาณพละนั่นแหละ. เพราะญาณทานกลาววา
เปนพละดวยอรรถวา ไมหวั่นไหวและดวยอรรถวาอุปถัมภ.
บทวา านฺจ านโต ฐานะโดยเปนฐานะ คือ เหตุโดยเปนเหตุ.
เพราะเหตุผลยอมตั้งอยูในญาณนั้น คือ ยอมเกิดขึ้นและยอมเปนไป เพราะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 624

ประพฤติเนื่องดวยญาณนั้น ฉะนั้นทานจึงกลาววา าน. พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงทราบธรรมที่เปนเหตุเปนปจจัยเพื่อเกิดธรรมวาเปนฐานะ ธรรมที่
ไมเปนเหตุ ไมเปนปจจัย เพื่อเกิดธรรมวาไมเปนฐานะ ชื่อวายอมทรงทราบ
ฐานะโดยเปนฐานะและอฐานะโดยเปนอฐานะตามความเปนจริง. บทวา ยมฺป
คือดวยญาณใด. บทวา อิทมฺป คือแมญาณนี้ก็เปนฐานญาณ อธิบายวา
ชื่อวา เปนตถาคตพละของพระตถาคต. แมในบทที่เหลือก็พึงทราบการประกอบ
อยางนี้.
บทวา อาสภณฺาน ฐานะอันสูงสุด คือ ฐานะอันประเสริฐ ฐานะ
อันสูงสุด อธิบายวา เปนฐานะของพระพุทธเจาแตกอนทั้งหลายผูองอาจ.
อีกอยางหนึ่ง โคอุสภะผูเปนหัวหนาโค ๑๐๐ ตัว โควสภะผูเปนหัวหนาโค
๑,๐๐๐ ตัว โคอุสภะผูเปนหัวหนาคอก ๑๐๐ คอก โควสภะผูเปนหัวหนาคอก
๑,๐๐๐ คอก โคนิสภะประเสริฐกวาโคทั้งหมด อดทนตออันตรายทั้งปวงได
สีขาวนารักนําภาระไปไดมาก ไมสะดุงแมเสียงฟารองตั้ง ๑๐๐ ครั้ง ในที่นี้
ทานประสงคเอาอุสภะ เพราะบทวา อาสภณฺาน แมนี้ก็เปนคํากลาวโดย
ปริยายของอุสภะนั้น ชือ่ วาอาสภะ เพราะฐานะนี้ของอุสภะ.
บทวา าน คือเอาเทาทั้ง ๔ เหยียบแผนดินมั่นอยู. อนึ่ง ฐานะนี้
ชื่อวา อาสภะ เพราะดุจผูองอาจ เหมือนอยางวาโคอุสภะ คือโคผูนําประกอบ
ดวยอุสุภพละ เอาเทาทั้ง ๔ เหยียบแผนดิน ตั้งไวโดยไมหวั่นไหว ฉันใด
แมพระตถาคตก็ฉันนั้นทรงประกอบดวยตถาคตพละ ๑๐ เอาเทา คือ เวสารัชชะ
๔ เหยียบปฐพี คือ บริษัท ๘ ไมหวั่นไหวดวยขาศึกศัตรูไร ๆ ในโลกพรอม
ทั้งเทวโลกดํารงอยูดวยฐานะอันไมหวั่นไหว. อนึ่ง เมื่อดํารงอยูอยางนี้ยอม
ปฏิญาณ เขาไปใกล ไมบอกคืน ใหยกขึ้นในตนซึ่งฐานะอันองอาจนั้น ดวย
เหตุนั้นทานจึงกลาววา อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปฏิญาณฐานะอันองอาจ.
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บทวา ปริสาสุ คือ ในบริษัท ๘ มีกษัตริย พราหมณ คหบดี สมณะ
เทพชั้นจาตุมมหาราชิกะ เทพชั้นดาวดึงส มาร และพรหม. บทวา สีหนาท
นทติ บันลือสีหนาท คือ บันลือเสียงประเสริฐ เสียงไมสะดุงกลัว หรือบันลือ
เสียงกึกกองเชนเสียงสีหะ. พึงแสดงอรรถนี้ดวยสีหนาทสูตร. ราชสีหทานเรียกวา
สีหะ เพราะอดทน เพราะฆาสัตวเปนอาหาร ฉันใด พระตถาคตก็ฉันนั้น
ทานกลาววา สีหะ เพราะอดทนโลกธรรมและกําจัดปรัปปวาท (ผูกลาวโตแยง)
การบันลือของสีหะดังกลาวแลวอยางนั้น ชื่อวา สีหนาท. สีหะประกอบดวย
สีหพละแกลวกลาปราศจากขนพองสยองเกลา บันลือสีหนาทในที่ทั้งปวงฉันใด
แมพระตถาคตดุจสีหะก็ฉันนั้น ทรงประกอบดวยตถาคตพละทรงแกลวกลาใน
บริษัท ๘ ปราศจากความสยดสยอง ทรงบันลือสีหนาทถึงพรอมดวยบทบาท
การแสดงหลาย ๆ อยางโดยนัยมีอาทิวา อิติ รูป รูปเปนดังนี้ ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปริสาสุ สีหนาท นทติ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท
ทั้งหลาย.
บทวา พฺรหฺม ในบทนี้วา พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ประกาศ
พรหมจักร เปนจักรประเสริฐสูงสุดบริสุทธิ์. พึงทราบจักกศัพทดังตอไปนี้.
จักกศัพทปรากฏใน สมบัติ ลักษณะ เครื่อง
ประกอบรถ อิริยาบถ ทาน รัตนจักร ธรรมจักร
อุรจักรเปนตน ในที่นี้ปรากฏในธรรมจักร พระโยคาวจรพึงประกาศธรรมจักรแมนั้นโดยอาการ ๒ อยาง.
จักกศัพท ปรากฏในสมบัติ ในบทมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมบัติของเทวดาและมนุษยทั้งหลายผูประกอบดวยจักร ๔ เหลานี้. ปรากฏใน
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ลักษณะ ในประโยคนี้วา จักรเกิดที่ฝาพระบาทเบื้องลาง. ปรากฏในสวน
ของรถ ในประโยคนี้วา ดุจลอหมุนไปตามรอยเทาฉะนั้น. ปรากฏในอิริยาบถ
ในบทนี้วา มีจักร ๔ มีทวาร ๙. ปรากฏในทาน ในประโยคนี้วา เมื่อให
ทานจงบริโภคเถิดและอยาเปนผูประมาท ขาแตพระองคผูเปนใหญในแควน
โกศล ขอพระองคจงยังจักรใหเปนไปเถิด. เปนไปในรัตนจักร ในบทนี้วา
จักรรัตนะอันเปนทิพยไดปรากฏแลว. เปนไปในธรรมจักร ในบทนี้วา
จักรอันเราประกาศแลว. เปนไปในอุรจักร ในบทนี้วา จักรยอมหมุนไปบน
หัวของสัตวผูถูกความริษยาครอบงําแลว. เปนไปในปหรณจักรในบทนี้วา ดวย
จักรมียอดคม. ในอสนิมณฑลในบทนี้วา สายฟาฟาด. แตในที่นี้ จักกศัพทนี้
ปรากฏในธรรมจักร.
อนึ่ง ธรรมจักรนัน้ มี ๒ อยาง คือ ปฏิเวธญาณ และเทศนาญาณ.
ในญาณทั้ง ๒ นั้น การนํามาซึ่งอริยผลของตนอันเจริญแลวดวยปญญา ชือ่ วา
ปฏิเวธญาณ. การนํามาซึ่งอริยผลของสาวกทั้งหลายอันเจริญแลวดวยกรุณา
ชื่อวาเทศนาญาณ. ในญาณทั้ง ๒ นั้น ปฏิเวธญาณมี ๒ อยาง คือ กําลังเกิด ๑
เกิดแลว ๑. ญาณนั้นชือ่ วากําลังเกิด ตั้งแตออกมหาภิเนษกรมณ จนถึง
อรหัตมรรค ชื่อวาเกิดแลวในอรหัตผล. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวากําลังเกิด ตั้งแต
ประดิษฐาน ณ ภพดุสิต จนถึงบรรลุอรหัตมรรค ณ โพธิบัลลังก ชื่อวา
เกิดแลวในขณะแหงผล หรือกําลังเกิดตั้งแตศาสนาพระทีปงกรทศพล จนถึง
บรรลุอรหัตมรรค ชื่อวาเกิดแลวในขณะแหงผล. แมเทศนาญาณก็มี ๒ อยาง
คือ กําลังเปนไป ๑ เปนไปแลว ๑. เทศนาญาณนั้นชื่อวา กําลังเปนไป
เพียงใดแตอรหัตมรรคของพระอัญญาโกณทัญญเถระ ชื่อเปนไปแลวในขณะ
แหงผล. ปฏิเวธญาณเปนโลกุตระ เทศนาญาณเปนโลกิยะ. แมทั้ง ๒ นั้น
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ก็ไมทั่วไปดวยผูอื่น เปนโอรสญาณ (ญาณเกิดแตอก) ของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เทานั้น ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ประกาศ
พรหมจักร.
บทวา กมฺมสมาทาน กรรมสมาทาน คือ กุศลกรรมและอกุศลกรรม
ที่สมาทานแลว หรือกรรมนั้นแหละชื่อวากรรมสมาทาน. บทวา านโส
เหตุโส โดยฐานะ โดยเหตุ คือโดยปจจัยและโดยเหตุ ในบทนั้น ฐานะ
แหงวิบาก เพราะคติ อุปธิ กาล ปโยคะ กรรมเปนเหตุ. บทวา สพฺพตฺถคามินึ ปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวง คือ ปฏิปทาเครื่องใหถึงคติ
ทั้งปวง และปฏิปทาเครื่องใหถึงอคติ. บทวา ปฏิปท ปฏิปทา คือมรรค.
บทวา ยถาภูต ปชานาติ รูตามความเปนจริง คือ ตถาคตยอมรูสภาพโดย
ไมวิปริตของการปฏิบัติกลาวคือ กุศลเจตนาและอกุศลเจตนา แมในวัตถุเดียว
โดยนัยนี้วา แมเมื่อมนุษยมากฆาสัตวตัวเดียวเทานั้น เจตนาของการฆานี้ก็จัก
เปนเจตนาไปสูนรก จักเปนเจตนาไปสูกําเนิดดิรัจฉาน. บทวา อเนกธาตุ
อเนกธาตุ คือธาตุมากดวยธาตุมีจักษุธาตุเปนตน หรือมีกามธาตุเปนตน. บทวา
นานาธาตุ ธาตุตาง ๆ คือธาตุมีประการตาง ๆ เพราะธาตุเหลานั้นมีลักษณะ
ผิดกัน. บทวาโลก ไดแก โลก คือ ขันธอายตนะธาตุ. บทวา ยถาภูต ปชานาติ
รูตามความเปนจริง คือแทงตลอดสภาวะแหงธาตุนั้น ๆ โดยไมวิปริต. บทวา
นานาธิมุตฺติกต คือ ความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตางกัน ดวยอัธยาศัยเลว
ประณีตเปนตน. บทวา ปรสตฺตาน ของสัตวอื่น คือ ของสัตวที่เปนประธาน.
บทวา ปรปุคฺคลาน ของบุคคลอื่น คือของสัตวเลวอื่นจากสัตวที่เปนประธาน
นั้น ทั้ง ๒ บทนี้มีอรรถอยางเดียวกัน พระผูมพี ระภาคเจาตรัสโดยอาการ
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๒ อยาง ดวยสามารถเวไนยสัตว แมในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสโดยนัย
ดังกลาวแลว.
บทวา อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย คือ
ความเปนอื่นและความไมเปนอื่นของอินทรีย มีสทั ธินทรียเปนตน อธิบายวา
ความเจริญและความเสื่อม.
บทวา ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน ฌานวิโมกข สมาธิและ
สมาบัติ คือ แหงฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน แหงวิโมกข ๘ มีอาทิวา ผูมีรูป
ยอมเห็นรูปทั้งหลาย แหงสมาธิ ๓ มีวิตกวิจารเปนตน แหงอนุปุพพสมาบัติ
๙ มีปฐมฌานสมาบัติเปนตน. บทวา สงฺกิเลส ความเศราหมอง คือธรรม
อันเปนไปในฝายเสื่อม. บทวา โวทาน ความผองแผว คือธรรมอันเปนไป
ในฝายวิเศษ. บทวา วุฏ าน ความออก คือเหตุที่ออกจากฌาน. อนึ่ง
ความออกนั้นทานกลาวไวอยางนี้วา แมความผองแผวก็เปนความออก แม
ความออกจากสมาธินั้น ๆ ก็เปนความออก ไดแกฌานอันคลองแคลว และ
สมาบัติอันเปนผลแหงภวังค.
เพราะฌานอันคลองแคลว ชั้นต่ํา ๆ เปนปทัฏฐานแหงฌานชั้นสูง ๆ
ฉะนั้นทานจึงกลาววา แมความผองแผวก็เปนความออก ความออกจากฌาน
ทั้งปวงยอมมีไดดวยภวังค ความออกจากนิโรธสมาบัติ ยอมมีไดดวยผลสมาบัติ ทานหมายถึงความออกนั้นจึงกลาววา แมความออกจากสมาธินั้น ๆ
ก็เปนความออก.
ปุพเพนิวาสญาณ ทิพยจักขุญาณ และอาสวักขยญาณทานประกาศไว
แลวในหนหลังนั่นแล. ในบทเหลานั้น บทวา อาสวาน ขยา เพราะอาสวะ
สิ้นไป คือ เพราะกิเลสทั้งหมดสิ้นไปดวยอรหัตมรรค. บทวา อนาสว ไมมี
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อาสวะ คือปราศจากอาสวะ. ในบทวา เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ นี้
ทานกลาวสมาธิสัมปยุตดวยอรหัตผล ดวยคําวา เจโต กลาวปญญาสัมปยุต
ดวยอรหัตผลนั้นดวยคําวา ปญญา. อนึ่ง พึงทราบวา สมาธิชื่อเจโตวิมุตติ
เพราะพนจากราคะ ปญญาชื่อวาปญญาวิมุตติ เพราะพนจากอวิชชา. สมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิพึงเปนสมาธินทรีย
ปญญาพึงเปนปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้แล ชื่อวา
เจโตวิมุตติ เพราะสํารอกราคะ ชื่อวา ปญญาวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชา.
อีกอยางหนึ่ง ในบทนี้พึงทราบวา สมถพละเปนเจโตวิมุตติ วิปสสนาพละเปน
ปญญาวิมุตติ. บทวา ทิฏเว ธมฺเม คือในอัตภาพนี้. บทวา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง คือทําใหประจักษดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเอง อธิบายวา รูดวยปจจัยอื่นอีก. บทวา อุปสมฺปชฺช เขาถึง คือ
บรรลุแลวหรือสําเร็จแลว.
อนึ่ง พึงทราบความพิสดารของทศพลญาณ ๑๐ นี้ โดยนัยดังกลาว
แลวในอภิธรรม.
ในบทนั้นถอยคําฝายปรวาทีมีวา ชื่อวา ทศพลญาณเปนญาณเฉพาะ
ไมมี. นี้เปนประเภทของสัพพัญุตญาณนั่นเอง ขอนั้นไมพึงเห็นอยางนั้น.
เพราะทศพลญาณเปนอยางอื่น สัพพัญุตญาณเปนอยางอื่น ทศพลญาณยอม
รูกิจของตน ๆ เทานั้น สัพพัญุตญาณยอมรูกิจนั้นบาง กิจที่เหลือจากนั้นบาง.
พึงทราบวินิจฉัยในทศพลญาณ ดังตอไปนี้ ทศพลญาณที่ ๑ ยอมรูเหตุ
และมิใชเหตุ. ทศพลญาณที่ ๒ ยอมรูระหวางกรรมและระหวางวิบาก. ทศพลญาณที่ ๓ ยอมรูกําหนดของกรรม. ทศพลญาณที่ ๔ ยอมรูเหตุของความตาง
แหงธาตุ. ทศพลญาณที่ ๕ ยอมรูอัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย. ทศพลญาณที่ ๖
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ยอมรูความแกกลาและความออนของอินทรียทั้งหลาย. ทศพลญาณที่ ๗ ยอมรู
ความเศราหมองเปนตนแหงญาณเหลานั้น พรอมกับฌานเปนตน. ทศพลญาณ
ที่ ๘ ยอมรูความสืบตอของขันธที่อยูอาศัยในกอน. ทศพลญาณที่ ๙ ยอมรูจุติ
และปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย. ทศพลญาณที่ ๑๐ ยอมรูกําหนดสัจจะเทานั้น.
สวนสัพพัญุตญาณ ยอมรูสงิ่ ที่ทศพลญาณเหลานั้นควรรู และยิ่ง
กวานั้น แตไมทํากิจทั้งหมดของญาณเหลานั้น เพราะทศพลญาณนั้นมีฌาน
ก็ไมอาจใหแนบแนนได มีฤทธิ์ก็ไมอาจทําใหมหัศจรรยได มีมรรคก็ไม
สามารถยังกิเลสใหสิ้นได.
อีกอยางหนึ่ง ควรถามปรวาทีอยางนี้วา ชื่อวาทศพลญาณนี้ มีวิตก
มีวิจาร หรือไมมีวิตกมีเพียงวิจาร หรือไมมีทั้งวิตกไมมีทั้งวิจาร เปนกามาวจร
หรือรูปาวจร หรืออรูปาวจร เปนโลกิยะหรือโลกุตระ. เมือ่ รูก็จักตอบวา
ฌาน ๗ มีวติ กมีวิจารตามลําดับ จักตอบวา ฌาน ๒ นอกจากนั้นไมมีวิตก
ไมมีวิจาร จักตอบวา อาสวักขยญาณมีทั้งวิตกมีทั้งวิจารก็มี ไมมีวิตก
มีเพียงวิจารก็มี ไมมีทั้งวิตกไมมีทั้งวิจารก็มี. อนึ่ง จักตอบวา ฌาน ๗ เปน
กามาวจรตามลําดับ ฌาน ๒ นอกจากนั้นเปนรูปาวจร ในที่สุดจากนั้นเปน
โลกุตระอยางเดียว จักตอบวา สวนสัพพัญุตญาณ มีทั้งวิตกมีทั้งเปน
กามาวจร เปนโลกิยะ.
บัดนี้ พระตถาคตทรงทราบการพรรณนาตามความที่ยิ่งไมเคยพรรณนา
ไวในบทนี้อยางนี้ แลวทรงเห็นความไมมีเครื่องกั้นกิเลส อันเปนฐานะและ
อฐานะแหงการบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะ และการไมบรรลุของเวไนยสัตว
ทั้งหลาย ดวยฐานาฐานญาณเปนครั้งแรก เพราะทรงเห็นฐานะของสัมมาทิฏฐิ
อันเปนโลกิยะ และเพราะทรงเห็นความไมมีฐานะของนิยตมิจฉาทิฏฐิ ครั้นแลว
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ทรงเห็นความไมมีเครื่องกั้นวิบากดวยกรรมวิปากญาณ เพราะทรงเห็นปฏิสนธิ
อันเปนติเหตุกะ ทรงเห็นความไมมีเครื่องกั้นกรรมดวยสัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรีชากําหนดรูทางไปสูภูมิทั้งปวง) เพราะทรงเห็นความไมมี
อนันตริยกรรม ทรงเห็นจริยาวิเศษ เพื่อทรงแสดงธรรมอนุกูลแกอนาวรณญาณ
(ญาณที่ไมมีเครื่องกั้น) ดวยนานาธาตุญาณ (ปรีชากําหนดรูธาตุตาง ๆ) แหง
ธาตุไมนอย เพราะทรงแสดงความตางกันแหงธาตุ ดวยประการฉะนี้.
ครั้นแลวทรงแสดงอัธยาศัย ดวยนานาธิมุตติกตาญาณ (ปรีชากําหนด
รูอัธยาศัยตาง ๆ) ของเวไนยสัตวเหลานั้น เพื่อแมไมถือเอาการประกอบก็
ทรงแสดงธรรมดวยสามารถอัธยาศัย ตอจากนั้นเพื่อทรงแสดงธรรมตามความ
สามารถตามกําลังของผูนอมไปในทิฏฐิอยางนี้ จึงทรงเห็นความหยอนและยิ่ง
ออนของอินทรีย ดวยอินทริยปโรปริยตั ตญาณ เพราะทรงเห็นความแกกลาและความ
ออนของอินทรีย มีสัทธินทรียเปนตน.
อนึ่ง หากวาเวไนยสัตวทั้งหลายเหลานั้น แมกําหนดรูความหยอน
และยิ่งของอินทรียอยางนี้ยังมีอยูไกล เมื่อนั้นพระตถาคตยอมเขาถึง ดวยฤทธิ์
วิเศษเร็วพลัน เพราะทรงชํานาญในฌานเปนตน ดวยญาณมีฌานเปนตน
ครั้นเขาถึงแลวทรงเห็นความแจมแจงของชาติกอน ดวยปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความวิเศษของจิตเดี๋ยวนั้น ดวยเจโตปริยญาณ อันควรบรรลุเพราะ
อานุภาพแหงทิพยจักษุญาณ ทรงแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสวะ เพราะปราศจากความหลง ดวยปฏิปทาอันนําไปสูความสิ้นอาสวะ ดวยอานุภาพแหงอาสวักขยญาณ เพราะฉะนั้น พึงทราบวาทานกลาวถึงกําลัง ๑๐ ดวยบทนีต้ าม
ลําดับ.
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บัดนี้ พระสารีบุตรเถระประสงคจะชี้แจงกําลังทั้งหมด โดยความเปน
ลักษณะจึงตั้งคําถามโดยนัยมีอาทิวา เกนฏเน สทฺธาพล ชื่อวา สัทธาพละ
เพราะอรรถวากระไร แลวแกโดยนัย มีอาทิวา อสฺสทฺธิเย อกมฺปยฏเน
เพราะอรรถไมไหวหวั่นในความเปนผูไมมีศรัทธา.
ในบทเหลานั้น บทมีอาทิวา หิริยติ ยอมละอาย เปนการแสดงถึงบุคลาธิษฐาน. ในที่สุดอธิษฐานพละมีภาวนาพละเปนตน พึงทราบวา ทานกลาว
หมายถึงเนกขัมมะเปนตนเทานั้น ดวยบทวา ตตฺถ เตน และ ต ใน
เนกขัมมะนั้น ดวยเนกขัมมะนั้น ซึ่งเนกขัมมะนั้น.
บทวา เตน จิตฺต เอกคฺค จิตมีอารมณเดียว ดวยเนกขัมมะนั้น
ทานอธิบายวา จิตมีอารมณเดียว ดวยสมาธินั้น. บทวา ตตฺถ ชาเต
ธรรมที่เกิดในภาวนานั้น คือ ธรรมที่เกิดในสมถะนั้น ดวยความประกอบ
หรือมีวิปสสนาเปนอารมณเกิดในสมถะนั้น . บทวา ตตฺถ สิกฺขติ พระเสกขะ
ยังตองศึกษาในสัมมาทิฏฐินั้น ความวา ชื่อวา เสกขพละ เพราะพระเสกขะ
ยังตองศึกษาในเสกขพละนั้น. บทวา ตตฺถ สิกฺขติ ตฺตา เพราะความที่
พระอเสกขะศึกษาในสัมมาทิฏฐินั้นเสร็จแลว ความวา ชื่อวา อเสกขพละ เพราะ
พระอเสกขะศึกษาแลวในอเสกขพละนั้น. บทวา เตน อาสวา ขีณา
อาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยสัมมาทิฏฐินั้น ความวา ญาณนั้น ชื่อวา ขีณาสวพละ
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแลวดวยโลกิยญาณ และโลกุตรญาณนั้น. จริงอยู
อาสวะทั้งหลาย ชื่อวา สิ้นไปแลวดวยโลกิยญาณ เพราะความไมมีโลกุตรธรรม
เพราะความไมมีวิปสสนา. ชื่อวา ขีณาสวพละ เพราะกําลังของพระขีณาสพ
อยางนี้. บทวา ต ตสฺส อิชฺฌตีติ อิทฺธิพล ชื่อวา อิทธิพละ เพราะ
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ฤทธิ์ยอมสําเร็จ เพราะการอธิษฐาน ความวา ฤทธิ์นั่นแหละเปนกําลังจึงชื่อวา
อิทธิพละ เพราะฤทธิ์ยอมสําเร็จแกผูมีฤทธิ์นั้น. บทวา อปฺปเมยฺยฏเน
เพราะอรรถวาเปนกําลังหาประมาณมิได คือ สาวกทั้งหลายยอมรูฐานะและ
อฐานะเปนตน โดยเอกเทศ. ทานกลาววา ยถาภูต ปชานาติ ยอมรูช ัด
ตามความเปนจริง หมายถึงความรูนั่นแหละ โดยอาการทั้งปวง ถึงแมทานจะ
ไมกลาววา ยถาภูต ปชานาติ ไวในวิชชา ๓ ก็จริง แตเพราะทานกลาวไว
ในที่อื่น จึงเปนอันกลาว แมในวิชชาเหลานั้นดวย.
บทวา อฺตฺถ คือในญาณพละ ๗ ที่เหลือ และในพละ ๑๐ ใน
อภิธรรม. อนึ่ง อินทริยปโรปริยัตตญาณไมทั่วไปดวยสาวกทั้งหลาย แมโดย
ประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น แมพละ ๑๐ ก็ไมทั่วไปดวยสาวกทั้งหลาย
พละ ๑๐ ชื่อวา หาประมาณมิได เพราะอรรถวามีประมาณยิ่ง เพราะอรรถวา
ชั่งไมได เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อปฺปเมยฺยฺยฏเน ตถาคตพล
ชื่อวาตถาคตพละ เพราะอรรถวาเปนกําลังหาประมาณมิได ดวยประการดังนี้.
จบอรรถกถาพลกถา
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ยุคนัทธวรรค
สุญญกถา
วาดวยสุญญตา
[๖๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเขตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลกสูญ โลกสูญ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
เหตุเพียงเทาไรหนอแล พระองคจึงตรัสวา โลกสูญ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เพราะวาสูญจากตนและ
จากสิ่งที่เนื่องดวยตน ฉะนั้นเราจึงกลาววาโลกสูญ ดูกอนอานนท อะไรเลา สูญ
จากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน ดูกอนอานนท จักษุสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวย
ตน รูปสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน จักษุวิญญาณสูญจากตนและสิ่งที่เนื่อง
ดวยตน จักษุสัมผัสสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็สูญจากตนและสิ่ง
ที่เนื่องดวยตน หูสูญ ฯลฯ เสียงสูญ จมูกสูญ กลิ่นสูญ ลิ้นสูญ รสสูญ กายสูญ
โผฏฐัพพะสูญ ใจสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน ธรรมารมณสูญจากตนและ
สิ่งที่เนื่องดวยตน มโนวิญาณสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน แมสุขเวทนา
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ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็
สูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน เพราะฉะนั้น เราจึงกลาววาโลกสูญ.
[๖๓๔] สิ่งที่สูญสูญ สังขารสูญ วิปริณามธรรมสูญ อัคคบทสูญ
ลักษณสูญ วิกขัมภนสูญ ตทังคสูญ สมุจเฉทสูญ ปฏิปสสัทธิสูญ นิสสรณสูญ ภายในสูญ ภายนอกสูญ ทั้งภายในและภายนอกสูญ สวนที่เสมอกันสูญ
สวนที่ไมเสมอกันสูญ ความแสวงหาสูญ ความกําหนดสูญ ความไดเฉพาะสูญ
การแทงตลอดสูญ ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตาง ๆ สูญ ความอดทน
สูญ ความอธิษฐานสูญ ความมั่นคงสูญ การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคลสูญ มีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวง.
[๖๓๕] สิ่งที่สูญสูญเปนไฉน ? จักษุสูญจากตน จากสิง่ ที่เนื่องดวย
ตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปน
ธรรมดา หูสญ
ู ฯลฯ จมูกสูญ ลิ้นสูญ กายสูญ ใจสูญจากตน จากสิ่งที่
เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไม
แปรปรวนเปนธรรมดา นี้สิ่งที่สูญสูญ.
[๖๓๖] สังขารสูญเปนไฉน สังขาร ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร ปุญญาภิสังขาร สูญจากอปุญญาภิสังขารและ
อเนญชาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร สูญจากปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร
อเนญชาภิสังขาร สูญจากปุญญาภิสังขารและอปุญญาภิสังขาร นี้สังขาร ๓.
สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
กายสังขาร สูญจากวจีสังขารและจิตสังขาร วจีสังขาร สูญจากกายสังขารและ
จิตตสังขาร จิตตสังขาร สูญจากกายสังขารและวจีสังขาร นี้สงั ขาร ๓.
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สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ สังขารสวนอดีต สังขารสวนอนาคต
สังขารสวนปจจุบัน สังขารสวนอดีต สูญจากสังขารสวนอนาคตและสังขารสวน
ปจจุบัน สังขารสวนอนาคต สูญจากสังขารสวนอดีตและสังขารสวนปจจุบัน
สังขารสวนปจจุบัน สูญจากสังขารสวนอดีตและสังขารสวนอนาคต นี้สังขาร ๓
นี้สังขารสูญ.
[๖๓๗] วิปริณามธรรมสูญเปนไฉน ? รูปเกิดแลวสูญไปจากสภาพ
(ปกติเดิม) รูปหายไป แปรปรวนไปและสูญไป เวทนาเกิดแลว ฯลฯ สัญญา
เกิดแลว สังขารเกิดแลว วิญญาณเกิดแลว จักษุเกิดแลว ฯลฯ ภพเกิดแลว
สูญไปจากสภาพ ภพหายไป แปรปรวนไปและสูญไป นี้วิปริณามธรรมสูญ.
[๖๓๘] อัคคบทสูญเปนไฉน ? บทนี้ คือ ความสงบแหงสังขาร
ทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสํารอกกิเลส ความดับ
นิพพาน เปนบทเลิศ เปนบทประเสริฐ เปนบทวิเศษ นี้อัคคบทสูญ.
[๖๓๙] ลักษณสูญเปนไฉน ? ลักษณะ ๒ คือ พาลลักษณะ ๑
บัณฑิตลักษณะ ๑ พาลลักษณะสูญจากบัณฑิตลักษณะ บัณฑิตลักษณะสูญจาก
พาลลักษณะ ลักษณะ ๓ คือ อุปปาทลักษณะ (ลักษณะความเกิดขึ้น)
วยลักษณะ (ลักษณะความเสื่อมไป) ฐิตัญญถัตตลักษณะ (ลักษณะเมื่อยังตั้งอยู
แปรเปนอื่นไป) อุปปาทลักษณะ สูญจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ
วยลักษณะ สูญจากอุปปาทลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ ฐิตัญญถัตตลักษณะ
สูญจากอุปปาทลักษณะและวยลักษณะ ลักษณะความเกิดขึ้นแหงรูป สูญจาก
ลักษณะความเสื่อมไปและจากลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอื่นไป ลักษณะความ
เสื่อมไปแหงรูป สูญจากลักษณะความเกิดขึ้นและจากลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปร
เปนอื่นไป ลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอื่นไปแหงรูป สูญจากลักษณะความ
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เกิดขึ้นและจากลักษณะความเสื่อมไป ลักษณะความเกิดขึ้นแหงเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ สูญจากลักษณะความเสื่อมไป
และจากลักษณะเมื่อตั้งอยูแปรเปนอื่นไป ลักษณะความเสื่อมไปแหงชราและ
มรณะ สูญจากลักษณะความเกิดขึ้นและจากลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอื่นไป
ลักษณะเมื่อตั้งอยูแปรเปนอื่นไปแหงชราและมรณะ สูญจากลักษณะความเกิด
ขึ้นและจากลักษณะความเสื่อมไป นี้ลักษณสูญ.
[๖๔๐] วิกขัมภนสูญเปนไฉน ? กามฉันทะอันเนกขัมมะขมแลวและ
สูญไป พยาบาทอันความไมพยาบาทขมแลวและสูญไป ถีนมิทธะอันอาโลกสัญญาขมแลวและสูญไป อุทธัจจะอันความไมฟุงซานขมแลวและสูญไป วิจิกิจฉา
อันการกําหนดธรรมขมแลวและสูญไป อวิชชาอันญาณขมแลวและสูญไป อรติ
อันความปราโมทยขมแลวและสูญไป นิวรณอันปฐมฌานขมแลวและสูญไป
ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรคขมแลวและสูญไป นี้วิกขัมภนสูญ.
[๖๔๑] ตทังคสูญเปนไฉน กามฉันทะเปนตทังคสูญ (สูญเพราะ
องคนั้น ๆ) เพราะเนกขัมมะ...นิวรณเปนตทังคสูญเพราะปฐมฌาน ฯลฯ
ความถือผิดเพราะกิเลสเครื่องประกอบไว เปนตทังคสูญเพราะวิวัฏนานุปสสนา
นี้ตทังคสูญ.
[๖๔๒] สมุจเฉทสูญเปนไฉน ? กามฉันทะอันเนกขัมมะตัดแลวและ
สูญไป...นิวรณอันปฐมฌานตัดแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรคตัดแลวและสูญไป นี้สมุจเฉทสูญ.
[๖๔๓] ปฏิปสสัทธิสูญเปนไฉน ? กามฉันทะอันเนกขัมมะระงับแลว
และสูญไป...นิวรณอันปฐมฌานระงับแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอัน
อรหัตมรรคระงับแลวและสูญไป นี้ปฏิปสสัทธิสญ
ู .
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[๖๔๔] นิสสรณสูญเปนไฉน ? กามฉันทะอันเนกขัมมะสลัดออก
แลวและสูญไป...นิวรณอันปฐมฌานสลัดออกแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทัง้ ปวง
อันอรหัตมรรคสลัดออกแลวและสูญไป นี้นิสสรณสูญ.
[๖๔๕] ภายในสูญเปนไฉน ? จักษุภายในสูญจากตน จากสิ่งที่เนื่อง
ดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวน
เปนธรรมดา หูภายใน ฯลฯ จมูกภายใน ลิ้นภายใน กายภายใน ใจภายใน
สูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง
และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ภายในสูญ.
[๖๔๖] ภายนอกสูญเปนไฉน ? รูปภายนอกสูญ ฯลฯ ธรรมารมณ
ภายนอกสูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน
ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ภายนอกสูญ.
[๖๔๗] ทั้งภายในและภายนอกสูญเปนไฉน ? จักษุภายในและรูป
ภายนอก ทั้งสองนั้นสูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความ
ยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา หูภายในและเสียง
ภายนอก ฯลฯ จมูกภายในและกลิ่นภายนอก ลิน้ ภายในและรสภายนอก กาย
ภายในและโผฏฐัพพะภายนอก ใจภายในและธรรมารมณภายนอก ทั้งสองนั้น
สูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง
และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ทั้งภายในและภายนอกสูญ.
[๖๔๘] สวนเสมอกันสูญเปนไฉน ? อายตนะภายใน ๖ เปนสวน
เสมอกันและสูญไป อายตนภายนอก ๖...หมวดวิญญาณ ๖...หมวดผัสสะ ๖
...หมวดเวทนา ๖...หมวดสัญญา ๖.. หมวดเจตนา ๖ เปนสวนเสมอกัน
และสูญไป นี้สวนเสมอกันสูญ.
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[๖๔๙] สวนไมเสมอกันสูญเปนไฉน ? อายตนะภายใน ๖ เปนสวน
ไมเสมอกันกับอายตนะภายนอก ๖ และสูญไป อายตนะภายนอก ๖ เปนสวน
ไมเสมอกันกับหมวดวิญญาณ ๖ และสูญไป หมวดวิญญาณ ๖ เปนสวนไมเสมอ
กันกับหมวดผัสสะ ๖ และสูญไป หมวดผัสสะ ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับ
หมวดเวทนา ๖ และสูญไป หมวดเวทนา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวด
สัญญา ๖ และสูญไป หมวดสัญญา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดเจตนา ๖
และสูญไป นี้สวนไมเสมอกันสูญ.
[๖๕๐] ความแสวงหาสูญเปนไฉน ? ความแสวงหาเนกขัมมะสูญจาก
กามฉันทะ ความแสวงหาความไมพยาบาทสูญจากพยาบาท ความเเสวงหา
อาโลกสัญญาสูญจากถิ่นมิทธะ ความแสวงหาความไมฟุงซานสูญจากอุทธัจจะ
ความแสวงหาการกําหนดธรรมสูญจากวิจิกิจฉา ความแสวงหาญาณสูญจาก
อวิชชา ความแสวงหาปฐมฌานสูญจากนิวรณ ฯลฯ ความแสวงหาอรหัตมรรค
สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความแสวงหาสูญ.
[๖๕๑] ความกําหนดสูญเปนไฉน ? ความกําหนดเนกขัมมะสูญจาก
กามฉันทะ ฯลฯ ความกําหนดอรหัตมรรคสูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความกําหนด
สูญ.
[๖๕๒] ความไดเฉพาะสูญเปนไฉน ? ความไดเนกขัมมะ สูญจาก
กามฉันทะ ฯลฯ ความไดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความไดเฉพาะ
สูญ.
[๖๕๓] การแทงตลอดสูญเปนไฉน ? การแทงตลอดเนกขัมมะ สูญ
จากกามฉันทะ ฯลฯ การแทงตลอดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้การ
แทงตลอดสูญ.
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[๖๕๔] ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตาง ๆ สูญเปนไฉน ?
กามฉันทะเปนความตาง เนกขัมมะเปนอยางเดียว ความที่เนกขัมมะเปน
อยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากกามฉันทะ พยาบาทเปนความตาง ความ
ไมพยาบาทเปนอยางเดียว ความที่ความไมพยาบาทเปนอยางเดียวของบุคคล
ผูคิดอยูสูญจากพยาบาท ถิ่นมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดียว
ความที่อาโลกสัญญาเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากถิ่นมิทธะ อุทธัจจะ
เปนความตาง วิจิกิจฉาเปนความตาง อวิชชาเปนความตาง อรติเปนความตาง
นิวรณเปนความตาง ปฐมฌานเปนอยางเดียว ความที่ปฐมฌานเปนอยางเดียว
ของบุคคลผูคิดอยู สูญจากนิวรณ ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเปนความตาง อรหัตมรรค
เปนอยางเดียว ความที่อรหัตมรรคเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจาก
กิเลสทั้งปวง นี้ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตาง ๆ สูญ.
[๖๕๕] ความอดทนสูญเปนไฉน ? ความอดทนในเนกขัมมะสูญจาก
กามฉันทะ ฯลฯ ความอดทนในอรหัตมรรคสูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความ
อดทนสูญ.
[๖๕๖] ความอธิษฐานสูญเปนไฉน ? ความอธิษฐานในเนกขัมมะ
สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ ความอธิษฐานในอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง
นี้ความอธิฐานสูญ.
[๖๕๗] ความมั่นคงสูญเปนไฉน ? ความมั่นคงแหงเนกขัมมะ สูญ
จากกามฉันทะ ฯลฯ ความมั่นคงแหงอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความ
มั่นคงสูญ.
[๖๕๘] การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล สูญมีประโยชน
อยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวงเปนไฉน ? สัมปชานบุคคลครอบงําความเปนไป
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แหงกามฉันทะดวยเนกขัมมะ ครอบงําความเปนไปแหงพยาบาทดวยความไม
พยาบาท ครอบงําความเปนไปแหงถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา ครอบงําความ
เปนไปแหงอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ครอบงําความเปนไปแหงวิจิกิจฉา
ดวยการกําหนดธรรม ครอบงําความเปนไปแหงอวิชชาดวยญาณ ครอบงํา
ความเปนไปแหงอรติดวยความปราโมทย ครอบงําความเปนไปแหงนิวรณดวย
ปฐมฌาน ฯลฯ ครอบงํากิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค.
อีกประการหนึ่ง เมื่อสัมปชานบุคคลปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความเปนไปแหงจักษุนี้ยอมหมดสิ้นไป และความเปนไปแหง
จักษุอื่นก็ไมเกิดขึ้น ความเปนไปแหงหู ฯลฯ ความเปนไปแหงจมูก ความ
เปนไปแหงลิ้น ความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหงใจนี้ยอมหมดสิ้นไป
และความเปนไปแหงใจอื่นก็ไมเกิดขึ้น นี้ความครอบงําความเปนไปแหง
สัมปชานบุคคลสูญมีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวง ฉะนี้แล.
จบสุญญกถา
จบยุคนัทธวรรคที่ ๒
อรรถกถาสุญญกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพิจารณาแหงสุญญกถา
อันมีพระสูตรเปนเบื้องตน มีโลกุตรสุญญตาเปนที่สุด อันพระอานนทเถระ
กลาวแลวในลําดับแหงพลกถาอันมีโลกุตรพละเปนที่สุด.
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พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรดังตอไปนี้กอน. บทวา อถ เปนนิบาต
ลงในความถือมั่นในถอยคํา. ดวยบทนั้นทานทําการถือมั่นถอยคํามีอาทิวา
อายสฺมา. บทวา โข เปนนิบาตลงในอรรถแหงบทบูรณ (ทําบทใหเต็ม).
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ พระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ เพราะฉะนั้นพึงเห็น
อรรถในบทนี้อยางนี้วา ยตฺถ ภควา ตตฺถ อุปสงฺกมิ พระผูมีพระภาคเจา
ประทับ ณ ที่ใด เขาไปเฝาแลว ณ ทีน่ ั้น. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นอรรถใน
บทนี้อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย พึงเขาไปเฝา
ดวยเหตุใด เขาไปเฝาแลวดวยเหตุนั้น. อนึ่ง พึงเห็นอรรถในบทนี้อยางนี้วา
พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดาและมนุษยพึงเขาไปเฝาดวยเหตุอะไร ดวยประสงค
บรรลุคุณวิเศษมีประการตาง ๆ ดุจตนไมใหญซึ่งผลิตผลอยูเปนนิจ อันหมูนก
ทั้งหลายพึงเขาไปดวยประสงคกินผลไมมีรสอรอยฉะนั้น เขาไปหาแลวดวยเหตุ
นั้น. อนึ่ง บทวา อุปสงฺกมิ ทานอธิบายวา เขาไปแลว. บทวา อุปสงฺกมิตฺวา
ครั้นเขาไปเฝาแลว เปนบทแสดงถึงที่สุดแหงการเขาเฝา. อีกอยางหนึ่ง ทาน
อธิบายวา ไปแลวอยางนี้ คือ ไปยังที่ระหวางอาสนะจากที่นั้น กลาวคือใกล
พระผูมีพระภาคเจา. บทวา อภิวาเทตฺวา คือ ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ.
บัดนี้ พระอานนทเถระประสงคจะทูลถามขอความที่ตนมาอุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนบุคคลเลิศในโลก จึงยกมือขึ้นถวายบังคมเหนือศีรษะ
แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. บทวา เอกมนฺต แสดงถึงเปนภาวนปุงสกดุจใน
ประโยคมีอาทิวา ดวงจันทรและดวงอาทิตย เดินไมสม่ําเสมอ เพราะฉะนั้น
พึงเห็นอรรถในบทนี้ อยางนี้วา พระอานนทนั่งโดยอาการที่นั่ง ณ ที่สมควร
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สวนหนึ่ง บทนี้เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ. บทวา นิสีทิ คือ
สําเร็จการนั่ง. จริงอยู เทวดาและมนุษยผูฉลาด ครั้นเขาไปหาทานผูที่เคารพ
ยอมนั่ง ณ ทีส่ มควรสวนหนึ่ง เพราะเปนผูฉลาดในอาสนะ พระเถระนี้ก็
เปนรูปหนึ่งของบรรดาผูฉลาดเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงนั่ง ณ ที่สมควร
สวนหนึ่ง ก็นั่งอยางไรเลาจึงชื่อวา นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง. คือ เวนโทษ
ของการนั่ง ๖ ประการ คือ ไกลเกินไป ๑ ใกลเกินไป ๑ เหนือลม ๑
ที่ไมมีระหวาง ๑ ตรงหนาเกินไป ๑ หลังเกินไป ๑. เพราะนั่งไกลเกินไป
หากประสงคจะพูดก็ตองพูดดวยเสียงดัง. นั่งใกลเกินไปยอมเบียดเสียด. นั่ง
เหนือลมก็จะรบกวนดวยกลิ่นตัว. นัง่ ไมมีระหวางประกาศความไมเคารพ. นั่ง
ตรงหนาเกินไป หากประสงคจะเห็นตาตอตาก็จะจองกัน. นั่งหลังเกินไป หาก
ประสงคจะเห็นก็ตองเหยียดคอมองดู. เพราะฉะนั้น พระอานนทเถระนี้จึงนั่ง
เวนโทษของการนั่ง ๖ ประการเหลานี้ ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา เอกมนฺต
นิสีทิ นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง. บทวา เอตทโวจ คือไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา สฺุโ โลโก สฺุโ โลโกติ ภนฺเต วุจฺจติ ขาแต
พระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลกสูญ โลกสูญ ดังนี้ ความวา ภิกษุผู
ปฏิบัติในศาสนานี้ยอมกลาววา โลกสูญ โลกสูญ ดังนี้ เพราะคําเชนนั้น
พูดกันมากในที่นั้น ๆ เพื่อสงเคราะหภิกษุทั้งหมดเหลานั้นจึงพูดซ้ํา ๆ เมือ่
กลาวอยางนี้แลว ก็เปนอันรวมคําเหลานั้นทั้งหมด. บทวา กิตฺตาวตา คือ
ดวยประมาณเทาไร. ศัพทวา นุ หนอ เปนนิบาตลงในอรรถแหงความ
สงสัย. บทวา สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา สูญจากตนหรือสิ่งที่
เนื่องดวยตน คือ สูญจากตนที่โลกกําหนดไวอยางนี้วา ผูทํา ผูเสวย ผูมีอํานาจ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 644

เอง และจากบริขารอันเปนของตน เพราะความไมมีตนนั่นแหละ จักษุ
เปนตนทั้งหมด เปนธรรมชาติของโลก จักษุเปนตนนั่นแหละ ชื่อวา โลก
เพราะอรรถวาสลายไป. อนึ่ง เพราะตนไมมีในโลกนี้ และสิ่งที่เนื่องดวยตน
ก็ไมมีในโลกนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สฺุโ โลโก โลกสูญแมโลกุตรธรรมก็สูญเหมือนกัน เพราะเปนสิ่งเนื่องดวยตน แตทานกลาวถึง
โลกิยธรรมเทานั้นโดยสมควรแกคําถาม.
อนึ่ง บทวา สฺุโ ทานไมกลาววา ธรรมไมมี ทานกลาวถึง
ความไมมีตนและสาระอันเนื่องดวยตนในธรรมนัน้ . อนึ่ง เมือ่ ชาวโลกพูดวา
เรือนสูญ หมอสูญ ก็มิใชกลาวถึงความไมมีเรือนและหมอ กลาวถึงความ
ไมมีสิ่งอื่นในเรือนและในหมอนั้น. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสความนี้ไววา
ก็สิ่งใดแลไมมีในสิ่งนั้น ภิกษุยอมพิจารณาสิ่งนั้นวาสูญดวยเหตุนั้น แตสิ่งใด
มีเหลืออยูในสิ่งนั้น สิ่งนั้นมีอยู ภิกษุยอมรูวาสิ่งนี้มีอยูดังนี้. ในญายคันถะ
(คัมภีรเพื่อความรู) และในสัททคันถะ (คัมภีรศัพท) ก็มีความอยางนี้เหมือนกัน.
ในพระสูตรนี้ ทานกลาวถึงอนัตตลักขณสูตรเหลานั้นดวยประการดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในสุตตันตนิเทศดังตอไปนี้. ทานยกบทมาติกา ๒๕
บท มีอาทิวา สฺุ สฺุ ขึ้นดวยเชื่อมคําวาสูญ แลวชี้แจงบทมาติกา
เหลานั้น.
พึงทราบความในมาติกานั้น ดังตอไปนี้. ชือ่ วา สฺุ สฺุ
เพราะสูญคือวางเปลา ไมแปลกไปจากบทอื่น. อนึ่ง ในบทนี้เพราะไมชี้แจงวา
อสุก โนน ทานไมเพงถึงความเปนของสูญ แลวจึงทําใหเปนคํานปุงสกลิงค.
แมในบทที่เหลือก็อยางนี้. ชื่อวา สังขารสูญ เพราะสังขารนั่นแหละสูญจาก
สังขารที่เหลือ. ชื่อวา วิปริณามสูญ เพราะสูญผิดรูป เปลีย่ นแปลง
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แปรปรวนไปดวยชราและความดับ สูญเพราะวิปริณามธรรมนั้น. ชื่อวา
อัคคสูญ เพราะอัคคบทนั้นเปนเลิศจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน หรือสูญ
จากสังขารทั้งปวง. ชื่อวา ลักษณสูญ เพราะลักษณะนั่นแหละสูญจากลักษณะ
ที่เหลือ. ชือ่ วา วิกขัมภนสูญ เพราะสูญเพราะการขมมีเนกขัมมะเปนตน.
แมในสุญญะ ๔ มีตทังคสูญ (สูญเพราะองคนั้น ๆ) เปนตน มีนัยนี้เหมือนกัน.
ชื่อวา อัชฌัตตสูญ (ภายในสูญ) เพราะภายในนั้นสูญจากตนและสิ่งที่เนือง
ดวยตนเปนตน. ชื่อวา พหิทธาสูญ (ภายนอกสูญ) เพราะภายนอกนั้นสูญ
จากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนตน. ชื่อวา ทุภโตสูญ (ทั้งภายในและภาย
นอกสูญ) เพราะทั้งสองนั้นสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนตน. ชื่อวา
สภาคสูญ (สวนที่เสมอกันสูญ) เพราะสภาคะมีสวนเสมอกัน สภาคะนั้น
สูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนตน ความวา สูญเหมือนกัน. ชื่อวา
วิสภาคสูญ (สวนที่ไมเสมอกันสูญ) เพราะวิสภาคะปราศจากสวนเสมอกัน
วิสภาคะนั้นสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน ความวา สูญไมเหมือนกัน. ใน
บางคัมภีรเขียนไววา สภาคสฺุ วิสภาคสฺุ อยูในลําดับ นิสฺสรณสฺุ (สูญเพราะสลัดออก). ชื่อวา เอสนาสูญ (ความแสวงหาสูญ) เพราะ
การแสวงหาเนกขัมมะเปนตน สูญจากกามฉันทะเปนตน. แมในสุญญะ ๓ มี
ปริคฺคหสฺุา (ความกําหนดสูญ) เปนตน ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน. ชื่อวา
เอกัตตสูญ (ความเปนอยางเดียวสูญ) เพราะความเปนอยางเดียวนั้นสูญจาก
ความเปนตางกัน เพราะตั้งอยูในอารมณเดียวกัน เพราะไมมีความฟุงซานใน
อารมณตาง ๆ กัน. ชื่อวา นานัตตสูญ (ความเปนตาง ๆ สูญ) เพราะความ
เปนตาง ๆ นั้นสูญจากความเปนอันเดียวกัน เพราะตรงกันขามกันความเปน
อยางเดียวกันนั้น. ชื่อวา ขันติสูญ เพราะความอดทนในเนกขัมมะเปนตน
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สูญจากกามฉันทะเปนตน อธิษฐานสูญ และความมั่นคงสูญ มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สมฺปชานสฺส ผูมสี ัมปชัญญะ คือ พระอรหันตผูปรินิพพานประกอบ
ดวยสัมปชัญญะ. บทวา ปวตฺตปริยาทาน การครอบงําความเปนไป คือ
อนุปาทาปรินิพพาน (ปรินิพพานเพราะไมเกิดอีก). บทวา สพฺพสฺุตาน
คือ กวาความสูญทั้งปวง. บทวา ปรมตฺถสฺุ คือ ความสูญอันเปน
ประโยชนอยางสูงสุด เพราะไมมีสังขารทั้งปวง.
พึงทราบวินิจฉัยในมาติกานิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา นิจฺเจน วา
จากความเที่ยง คือสูญจากความเที่ยง เพราะไมมีความเที่ยงไร ๆ อันกาวลวง
ความดับแลวเปนไปอยูได. บทวา ธุเวน วา จากความยั่งยืน คือสูญจาก
ความยั่งยืนเพราะไมมีความมั่นคงไร ๆ ที่เปนไปเนื่องดวยปจจัย แมในกาลที่
มีอยู. บทวา สสฺสเตน วา จากความมั่นคง คือสูญจากความมั่นคง เพราะ
ไมมีอะไร ๆ ที่มีอยูในกาลทั้งปวงซึ่งตัดขาดไปแลว. บทวา อวิปริณามธมฺเมน วา จากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา คือสูญจากความไมแปรปรวน
เปนธรรมดา เพราะไมมีอะไร ๆ ซึ่งปกติจะไมแปรปรวนไปดวยความดับ
เมื่อกลาวถึงความสูญจากตนโดยพระสูตรแลว เพื่อแสดงความสูญจากความเปน
ของเที่ยง และความสูญจากความสุข ทานจึงกลาวบทมีอาทิวา นิจฺเจน ไว
ในที่นี้. เมือ่ กลาวถึงความสูญจากความเปนของเที่ยง เพราะความเปนของ
ไมเที่ยงเปนทุกขโดยถูกบีบคั้น เปนอันทานกลาวถึงแมความสูญจากความสุข
ดวย. อนึ่ง พึงทราบวาทานยอวิสัย ๖ มีรูปเปนตน วิญญาณ ๖ มีจักษุวิญญาณ
เปนตน ผัสสะ ๖ มีจักษุสัมผัสเปนตน และเวทนา ๖ มีจักษุสัมผัสสชาเวทนา
เปนตนไวในที่นี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา ปฺุาภิสงฺขาโร ดังตอไปนี้. ชื่อวา
บุญ เพราะกลั่นกรองการกระทําของตน ยังอัธยาศัยของบุคคลนั้นใหเต็ม และ
ยังความเจริญนาบูชาใหเกิด. ชื่อวา อภิสังขาร เพราะปรุงแตงวิบากและ
กฏัตตารูป. การปรุงแตงชื่อวาปุญญาภิสังขาร การปรุงแตงบาปโดยตรงกันขาม
กับบุญชื่อวาอปุญญาภิสังขาร. ชื่อวา อเนญชาภิสังขาร เพราะปรุงแตงความ
ไมหวั่นไหว.
ปุญญาภิสังขารมีเจตนา ๑๓ คือ กามาวจรกุศลเจตนา ๘ เปนไปดวย
อํานาจแหงทาน ศีล ภาวนาเปนตน และรูปาวจรกุศลเจตนา ๕ เปนไปดวย
อํานาจแหงภาวนา. อปุญญาภิสังขารมีอกุศลเจตนา ๑๒ เปนไปดวยอํานาจแหง
ปาณาติบาตเปนตน. อเนญชาภิสังขารมีอรูปาวจรเจตนา ๔ เปนไปดวยอํานาจ
แหงภาวนาเทานั้น เพราะเหตุนั้น สังขาร ๓ มีเจตนา ๒๙.
ในกายสังขารเปนตนมีความดังนี้. ชื่อวา กายสังขาร เพราะเปน
ไปทางกาย หรือปรุงแตงกาย. แมในวจีสังขารและจิตตสังขาร ก็มีนัยนี้เหมือน
กัน. ทานกลาวติกะนี้เพื่อใหเห็นความเปนไปทางทวารแหงปุญญาภิสังขาร
เปนตน ในขณะประมวลกรรมไว. เจตนา ๒๑ คือ กามาวจรกุศลเจตนา ๘
อกุศลเจตนา ๑๒ อภิญญาเจตนา ๑ ยังกายวิญญัติ (ใหรูทางกาย) ใหตั้งขึ้น
แลวเปนไปทางกายทวาร ชื่อวา กายสังขาร. เจตนาเหลานั้นนั่นแหละยังวจีวิญญัติ (ใหรูทางวาจา) ใหตั้งขึ้น แลวเปนไปทางวจีทวาร ชือ่ วา วจีสังขาร.
สวนเจตนา ๒๙ แมทั้งหมดเปนไปในมโนทวาร ชื่อวา จิตตสังขาร.
ในบทมีอาทิวา อตีตา สงฺขารา สังสารสวนอดีต มีความดังตอไปนี้.
สังขตธรรมแมทั้งหมด ถึงคราวของตนดับไป ชือ่ วาสังขารสวนอดีต. สังขตธรรมยังไมถงึ คราวของตน ชื่อวาสังขารสวนอนาคต. สังขตธรรมถึงคราว
ของตน ชื่อวาสังขารสวนปจจุบัน.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงถึงสังขารสวนปจจุบัน ในการสูญ
เพราะความแปรปรวนแลว จึงทรงแสดงปจจุบันธรรมกอนวา ความแปรปรวน
ของสังขารสวนปจจุบันนั้น ๆ สามารถกลาวไดงาย.
ในบทเหลานั้น บทวา ชาต รูป รูปเกิดแลว คือรูปสวนปจจุบัน.
พึงทราบความในบทนี้วา สภาเวน สฺุ สูญไปจากสภาพ ดังตอไปนี้.
ความเปนเองชื่อวาสภาพ อธิบายวา เกิดเอง หรือความเปนของตน ชื่อวา
สภาพ อธิบายวา ความเกิดของตนเอง. ชื่อวา สูญจากสภาพ เพราะความเปนเอง
เวนปจจัย เพราะความเปนไปเนื่องดวยปจจัย หรือความเปนของตนไมมีใน
สภาพนี้ ทานอธิบายวา สูญจากความเปนเอง หรือจากความเปนตน. อีก
อยางหนึ่ง ความเปนของตนชื่อวาสภาพ เพราะวาธรรมหนึ่ง ๆ ในรูปธรรม
และอรูปธรรมไมนอย มีปฐวีธาตุเปนตน ชื่อวาตนประสงคผูอื่นดวย. อนึ่ง
บทวา ภาโว นี้ เปนคํากลาวโดยธรรมปริยาย. อนึ่ง ธรรมคือความเปนอื่น
ไมมีแกธรรมหนึ่ง เพราะฉะนั้น ชื่อวาสูญจากความเปนอื่นของตน ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวความที่ธรรมนั้นเปนสภาพอยางเดียวกัน.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สภาเวน สฺุ สูญไปจากสภาพ คือสูญ
ไปจากสภาพอันเปนความสูญ. ทานอธิบายไวอยางไร ทานอธิบายไววา สูญ
เพราะความเปนสภาพ สูญ สูญ มิใชสูญเพราะความเปนสภาพสูญโดยปริยาย
อยางอื่น.
หากอาจารยบางพวกพึงกลาววา ความเปนตนชื่อวาสภาพ สูญจาก
สภาพนั้น อธิบายไวอยางไร. ธรรมชื่อวา ภาวะ ภาวะนั้นเติมบท ส เขาไป
ประสงคเอาผูอื่น รูปเปนสภาวะ. เพราะธรรมไมมีแกใคร ๆ ทานจึงกลาวความ
ไมมีแหงรูปวา รูปเกิดแลวสูญไปจากสภาพ ดังนี้. เมื่อเปนอยางนั้น ยอมผิด
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ดวยคําวา ชาต รูป รูปเกิดแลว. เพราะรูปปราศจากความเกิด จะชื่อวา
รูปเกิดแลวไมได. นิพพานตางหากปราศจากความเกิด นิพพานนั้นจึงไมชื่อวา
เกิดแลว. อนึ่ง ชาติ ชรา และมรณะ ปราศจากความเกิดก็ไมชื่อวา เกิดแลว.
ดวยเหตุนั้นแหละ ในบทนี้ทานจึงไมยกขึ้นอยางนี้ วาชาติเกิดแลว สูญไป
จากสภาพ ชรามรณะเกิดแลว สูญไปจากสภาพ แลวจึงชี้แจงทําภพนั่นแหละ
ใหเปนที่สุด.
ผิวา คําวา ชาต เกิดแลวพึงควรแมแกผูปราศจากความเกิด ก็ควร
กลาวไดวา ชาตา ชาติ ชาติ ชรามรณ ชาติเกิดแลว ชราและมรณะเกิดแลว
เพราะเมื่อชาติชราและมรณะปราศจากความเกิด ทานก็ไมกลาวคําวา ชาติ
ฉะนั้น คําวา สูญ คือไมมีจากสภาพ จึงผิดดวยคําวา ชาต เพราะปราศจากความ
เกิดของความไมมี. อนึ่ง เมื่อไมมี คําวา สฺุ ก็ผดิ ดวยคําของชาวโลกที่กลาว
แลวในหนหลัง ดวยพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา และดวยคําในญายคันถะ
และสัทธาคันถะ และผิดดวยขอยุติไมนอย เพราะฉะนั้น พึงทิ้งคํานั้นเสีย
เหมือนทิ้งขยะ. ในบทนีเ้ ปนอันยุติวา ธรรม ธรรมทั้งหลายมีอยูในขณะของตน
ดวยประมาณพระพุทธพจนมิใชนอย และดวยยุติไมนอย มีอาทิวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งใดที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติวามีอยู แมเราก็กลาววา สิง่ นั้น
มีอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติวาไมมี แม
เราก็กลาววา สิ่งนั้นไมมี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บัณฑิตทั้งหลาย
ในโลกสมมติวามี เราก็กลาววาสิ่งนั้นมี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง
เปนทุกขมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติวามี
แมเราก็กลาววา สิ่งนั้นวามี.
*

* ส. ขนฺธ. ๑๗/๒๓๙
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บทวา วิคต รูป รูปหายไป คือ รูปสวนอดีตดับ เพราะเกิดแลว
ถึงความดับ. บทวา วิปริณตฺเจว สฺฺุจ รูปแปรปรวนไปและหายไป
คือรูปถึงความผิดรูป ความแปรปรวนดวยชราและความดับ และสูญจากความ
แปรปรวนนัน้ เพราะปรากฏความแปรปรวนแหงรูปที่กําลังเปนไปอยู เพราะ
ไมมีความแปรปรวนแหงรูปสวนอดีต.
แมในบทวา ชาตา เวทนา เวทนาเกิดแลวเปนตน ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. อนึ่ง ชาติ ชรา และมรณะไมควรในที่นี้ โดยไมไดดวยภาวะ
ของตน เพราะยังไมสําเร็จ เพราะฉะนั้น ทานจึงละนัยทั้งสองอาทิวา ชาติ
เกิดแลว ชราและมรณะเกิดแลว แลวทํานัยมีภพเปนตนนั้นแหละใหเปนที่สุด
ตั้งไว.
บทวา อคฺค คือเปนผูอยูในความเลิศ. บทวา เสฏ คือนาสรรเสริญ
อยางยิ่ง. บทวา วิสิฏ คือวิเศษยิ่ง. ปาฐะวา วิเสฏ บาง. แมโดยอาการ
๓ อยางนั้น คือ อคฺค เสฏ วิสิฏ ไดแก นิพพานอันประเสริฐ ชื่อวา
บท เพราะความปฏิบัติดวยปฏิปทาชอบ. บทวา ยทิท ตัดบทเปน ย อิท.
บัดนี้ พระอานนทเถระชี้แจงถึงนิพพานอันควรกลาวไว เพราะความสงบสังขาร
ทั้งปวงยอมมีไดเพราะอาศัยนิพพาน ความสละอุปธิทั้งหลายอันไดแก ขันธูปธิ
กิเลสูปธิ อภิสังขารูปธิ กามคุณูปธิ ยอมมีได ความสิ้นตัณหา ความสํารอก
กิเลสและความดับยอมมีได ฉะนั้นทานจึงกลาววา สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ ความสงบสังขาร
ทั้งปวง ความสละอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสํารอกกิเลส ความดับ.
บทวา นิพฺพาน คือ ออกไปจากลักษณะอันเปนสภาพ.
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พึงทราบวินิจฉัยในลักษณะทั้งหลายดังตอไปนี้. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พาลลักษณะ พาลนิมิต พาลปทาน (เรื่องราว
ของคนพาล) ของคนพาลมี ๓ อยาง. ๓ อยางเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คนพาลในโลกนี้มีความคิดชั่ว พูดชั่วและทํากรรมชั่ว. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
๓ อยางเหลานี้แลเปนพาลลักษณะ พาลนิมิต พาลปทานของตนพาล.
พาลลักษณะ ๓ อยาง ของคนพาล บัณฑิตทั้งหลายเรียกวา พาล
เพราะลักษณะของตน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตลักษณะ
บัณฑิตนิมิต บัณฑิตปทาน (เรื่องราวของบัณฑิต) ของบัณฑิตมี ๓ อยาง
เหลานี้. ๓ อยางเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้คิดดี พูดดี
และทํากรรมดี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๓ อยางเหลานี้แลเปนบัณฑิตลักษณะ
บัณฑิตนิมิต และบัณฑิตปทานของบัณฑิต. บัณฑิตลักษณะ ๓ อยาง
ของบัณฑิต บัณฑิตทั้งหลาย เรียกวา บัณฑิต เพราะลักษณะของตน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะ
ของสังขตธรรม ๓ เหลานี.้ ๓ อยางเปนไฉน. ความเกิดปรากฏ ๑ ความเสื่อม
ปรากฏ ๑ เมื่อตั้งอยูความแปรไปปรากฏ ๑. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ๓ อยาง
เหลานี้แหละเปนสังขตลักษณะของสังขตธรรม.
ดวยบทนี้ทานแสดงถึงความไมมีลักษณะ ๒ ที่เหลือในขณะเกิด
ลักษณะ ๒ ที่เหลือในขณะตั้งอยู ลักษณะ ๒ ที่เหลือในขณะดับ. อนึ่ง ใน
บทนี้ทานกลาวถึงลักษณะมีความเกิดเปนตนแหงชาติ และชรามรณะโดยไปยาลมุข (ละขอความ). ลักษณะนั้นละชาติชราและมรณะเสีย เพราะความสูญ
จากความแปรปรวนจึงพลาดไปดวยคําแหงนัยอันมีภพเปนที่สุดและดวยลัทธิที่
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ไมพูดถึงความเกิดเปนตนแหงความเกิดเปนตน แตเพราะตกไปในกระแสแหง
ลักษณะพึงทราบวาทานเขียนทําใหตกไปในกระแส. อนึ่ง ทานกลาววาใน
อภิธรรมมิไดยกขึ้นวา องคแหงฌานแมไดในสังคหวารแหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอันเปนอเหตุกวิบาก ก็ตกไปในกระแสแหงวิญญาณ ๕ ฉันใด
แมในที่นี้ก็พึงทราบความที่ลักษณะตกไปในกระแสฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ความเกิดเปนตนแหงสังขารทั้งหลายอันมีชาติ ชรา
และมรณะ พึงทราบวาทานกลาวทําสังขารเหลานั้นดุจในบทวา เห็นชาติชรา
และมรณะโดยความเปนสภาพไมเที่ยง.
บทวา เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺโท วิกฺขมฺภิโต เจว สฺุโ จ
กามฉันทะอันเนกขัมมะขมแลวและสูญไป คือ กามฉันทะอันเนกขัมมะขมแลว
และสูญไปเพราะเนกขัมมะ กลาวคืออันเนกขัมมะนั้นแหละขม เพราะไมมี
เนกขัมมะในกามฉันทะนั้น. แมในบทที่เหลือก็พึงทําการประกอบอยางนั้น.
อนึ่ง แมในตทังคปหานะและสมุจเฉทปหานะทานก็กลาวถึงการขมดวยอรรถวา
ทําใหไกลดวยบทนี้วา ละดวยตทังคะและสมุจเฉทะเปนอันทําใหไกลแลวนัน่ เอง.
บทวา เนกฺขมฺเมน กามฉนฺโท ตทงฺคสฺุโ กามฉันทะเปน
ตทังคสูญ (สูญเพราะองคนั้น ๆ) เพราะเนกขัมมะ คือ กามฉันทะละไดดวย
เนกขัมมะ. สูญไปดวยองค คือ เนกขัมมะนั้น. อีกอยางหนึ่ง กามฉันทะ
อยางใดอยางหนึ่งสูญไปดวยองคนั้นอันเปนเนกขัมมะ เพราะไมมีเนกขัมมะใน
กามฉันทะนั้น. แมในบทที่เหลือก็พึงทราบการประกอบอยางนั้น. อนึ่ง ใน
บทนี้ทานชี้แจงความสูญเพราะองคนั้น ๆ ดวยอุปจารฌานและอัปปนาฌานและ
ดวยวิปสสนาเพียงความไมมีองคนั้น ๆ ในกามฉันทะนั้น ๆ แตทานชี้แจง
วิปสสนาทําวิวัฏฏานุปสสนา (การเห็นนิพพาน) ใหเปนที่สดุ เพราะไมมีคํา
แสดงถึงการละ ทานมิไดชี้แจงถึงมรรค ๔.
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ในบทมีอาทิวา เนกฺขมฺเมน กามฉนฺโท สมุจฉฺ ินฺโน เจว สฺุโ
จ กามฉันทะอันเนกขัมมะตัดแลวและสูญไป พึงทราบอรรถ ในบทนีโ้ ดยนัย
ดังกลาวแลวในวิกขัมภนะ (การขม) นั้นแล. ทานกลาวถึงสมุจเฉทะ (การตัด)
โดยปริยายนีว้ านิวรณทั้งหลาย แมละแลวดวยตทังคะ และวิกขัมภนะ ก็ชื่อวา
ตัดขาดแลว เพราะไมมีความปรากฏขึ้น พึงทราบวาทานกลาวดวยสามารถให
สําเร็จในการตัดกามฉันทะนั้น ๆ หรือดวยสามารถเนกขัมมะอันสัมยุตดวยมรรค
เปนตน.
อนึ่ง ในปฏิปสสัทธิสูญ (สูญเพราะระงับ) และนิสสรณสูญ (สูญ
เพราะสลัดออก) พึงทราบอรรถตามนัยดังกลาวแลวในบทนี้นนั้ แหละ. สวนใน
ตทังคปหานะ วิกขัมภนปหานะ และสมุจเฉทปหานะทานกลาวถือเอาเพียงความ
สลัดออก เพราะเพียงระงับในบทนี้. ในสุญญะ ๕ เหลานี้ เนกขัมมะเปนตน
ทานกลาวโดยชื่อวา วิกขัมภนสูญ ตทังคสูญ สมุจเฉทสูญ ปฏิปสสัทธิสูญ
และนิสสรณสูญ. บทวา อชฺฌตฺต คือมีในภายใน. บทวา พหิทฺธา คือ
มีในภายนอก. บทวา ทุภโต สฺุ คือ สูญทั้งภายในและภายนอกทั้งสอง.
คําวา โต ยอมมีแมในปจจัตตะ (ปฐมาวิภัตติ) เปนตน.
อายตนะภายใน ๖ เปนตน เปนสวนเสมอกันโดยความเปนอายตนะ
ภายใน ๖ เปนตน เปนสวนไมเสมอกันดวยอายตนะทั้งหลายอื่น. อนึ่ง ใน
บทมีอาทิวา วิฺาณกายา ดวยหมวดวิญญาณในที่นี้ทานกลาวถึงวิญญาณ
เปนตนดวยคําวา กายะ. ใน เนกฺขมฺเมสนา (การแสวงหาเนกขัมมะ)
เปนตน พึงทราบความดังตอไปนี้. ชือ่ วา เอสนา เพราะอันวิญูชนทั้งหลาย
ผูมีความตองการเนกขัมมะนั้นยอมแสวงหาเนกขัมมะนั่นแหละ.
อีกอยางหนึ่ง แมการแสวงหาเนกขัมมะเปนตน ในสวนเบื้องตนก็
สูญไปจากกามฉันทะเปนตน. ทานอธิบายวา แมเนกขัมมะเปนตน ก็ไมตอง
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พูดถึง. ใน ปริคฺคห (ความกําหนด) เปนตนพึงทราบความดังตอไปนี้.
ทานกลาววา ชื่อวา ปริคคฺ ห เพราะวิญูชนแสวงหาเนกขัมมะเปนตนในสวน
เบื้องตน กําหนดเอาในสวนเบื้องปลาย ชื่อวา ปฏิลาภ (ความได) เพราะ
วิญูชนกําหนดเนกขัมมะยอมไดดวยการบรรลุ และชื่อวา ปฏิเวธ (การ
แทงตลอด) เพราะวิญูชนไดเนกขัมมะแลวยอมแทงตลอดดวยญาณ.
พระอานนทเถระถามถึงความเปนอยางเดียวสูญและความเปนตาง ๆ
สูญ คราวเดียวกันแลวแกความเปนอยางเดียวสูญ ไมแกความเปนตาง ๆ สูญ
แลวทําการสรุปคราวเดียวกัน. หากถามวา เพราะเหตุไรจึงไมแก. ตอบวา
พึงทราบวา ไมแก เพราะทานเพงถึงการประกอบในบทนี้โดยปริยายดังกลาว
แลว. อนึ่ง ในบทนี้พึงทราบการประกอบดังนี้ เนกขัมมะเปนอยางเดียว
กามฉันทะเปนความตาง กามฉันทะเปนความตาง สูญไปจากความเปน
อยางเดียว คือ เนกขัมมะ. แมในบทที่เหลือพึงทราบการประกอบอยางนี้.
ในบทมีอาทิวา ขนฺติ พึงทราบความดังตอไปนี้. เนกขัมมะเปนตน
ทานกลาววา ขันติ เพราะอดทนชอบใจ กลาววา อธิฏฐาน เพราะเขาไป
ตั้งไวซึ่งความชอบใจ และกลาววา ปริโยคาหนะ (ความมั่นคง) เพราะ
เมื่อเขาไปตั้งแลวเสพตามความชอบใจ. ปรมัตถสุญญนิเทศมีอาทิวา สมฺปชาโน
(รูตัว) ทานพรรณนาไวแลวในปรินพิ พานญาณนิเทศนั่นแหละ.
อนึ่ง ในสุญญะทั้งหมดเหลานี้ สังขารสุญญะ (สังขารสูญ) วิปริณามสุญญะ (ความแปรปรวนสูญ) และลักขณสุญญะ (ลักษณสูญ) ทานกลาว
เพื่อใหเห็นความไมปนกันและกันของธรรมทั้งหลายตามที่ไดกลาวไวแลว.
อนึ่ง ทานกลาวถึงความสูญไปจากธรรมฝายกุศลแหงธรรมฝายอกุศล
ในฐานะใด เพื่อใหเห็นโทษในอกุศลดวยฐานะนั้น. ทานกลาวถึงความสูญไป
จากธรรมฝายอกุศลแหงธรรมฝายกุศลดวยฐานะใด เพื่อใหเห็นอานิสงสในกุศล
ดวยฐานะนั้น. ทานกลาวถึงความสูญไปจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนในฐานะใด
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เพื่อใหเกิดความเบื่อหนายฐานะนั้นในสังขารทั้งปวง. พึงทราบวาทานกลาวถึง
อัคคสูญและปรมัตถสูญ เพื่อใหเกิดอุตสาหะในนิพพาน.
ในความสูญเหลานั้น ความสูญ ๒ อยาง คือ อัคคสูญและปรมัตถสูญ
โดยอรรถไดแกนิพพานนั่นเอง ทานกลาวทําเปน ๒ อยางดวยอํานาจแหงความ
เลิศและมีประโยชนอยางยิ่ง และดวยอํานาจแหงสอุปาทิเสส และอนุปาทิเสส.
ความสูญ ๒ อยางเหลานั้น มีสวนเสมอกันเพราะสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวย
ตนและสูญจากสังขาร. ความสูญ ๖ อยางเหลานี้ คือ สูญสูญ ๑ ภายในสูญ ๑
ภายนอกสูญ ๑ ทั้งภายในและภายนอกสูญ ๑ สวนเสมอกันสูญ ๑ สวนไมเสมอกันสูญ ๑ เปนอันสูญสูญทั้งหมด. อนึ่ง ทานกลาวความสูญ ๖ อยางโดย
ประเภทมิภายในสูญเปนตน. อนึ่ง ความสูญ ๖ อยางเหลานั้นชื่อวามีสวน
เสมอกัน เพราะสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนตน. ความสูญ ๑๗ อยาง
คือ สังขารสูญ ๑ วิปริณามธรรมสูญ ๑ ลักษณสูญ ๑ วิกขัมภนสูญ ๑
ตทังคสูญ ๑ สมุจเฉทสูญ ๑ ปฏิปสสัทธิสูญ ๑ นิสสรณสูญ ๑ เอสนาสูญ ๑
ปริคคหสูญ ๑ ปฏิลาภสูญ ๑ ปฏิเวธสูญ ๑ เอกัตตสูญ ๑ นานัตตสูญ ๑
ขันติสูญ ๑ อธิษฐานสูญ ๑ ปริโยคาหสูญ ๑ ทานกลาวไวตางหากกันดวย
อํานาจแหงความไมมี เพราะสูญจากธรรมนั้น ๆ อันไมมีในตน.
อนึ่ง สังขารสูญ วิปริณามธรรมสูญ ลักษณสูญมีสวนเสมอกัน ดวย
การไมปนกับความสูญนอกนั้น. ความสูญ ๕ มีวิกขัมภนสูญเปนตน ชื่อวา
มีสวนเสมอกัน เพราะความสูญไปดวยธรรมฝายกุศล. ความสูญ ๔ มีเอสนาสูญ
เปนตน และความสูญ ๓ มีขันติสูญเปนตน ชื่อวามีสวนเสมอกัน เพราะ
สูญไปจากธรรมฝายอกุศล. เอกัตตสูญและนานัตตสูญ มีสวนเสมอกันดวย
ตรงกันขามของกันและกัน.
ทานผูรูอรรถแหงความสูญ ยอมพรรณนาไวใน
ศาสนานี้วา ธรรมทัง้ หลายทั้งปวงโดยยอเปนความสูญ
๓ สวน ๒ สวน และ ๑ สวน.
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อยางไร. ธรรมทั้งปวงที่เปนโลกิยธรรม ชื่อวา สูญจากความยั่งยืน ความงาม
ความสุขและตัวตนเพราะปราศจากความยั่งยืน ความงามความสุขและตัวตน.
ธรรมอันเปนมรรคและผล ชื่อวา สูญจากความยั่งยืนความสุขและตัวตน เพราะ
ปราศจากความยั่งยืนความสุขและตัวตน. ความเปนสภาพไมเที่ยงนั่นแหละสูญ
ไปจากความสุข. ความไมมีอาสวะ สูญไปจากความงาม. นิพพานธรรมชื่อวา
สูญจากตัวตนเพราะไมมีตัวตน. สังขตธรรมแมทั้งหมดทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ ชื่อวา สูญจากสัตว เพราะไมมีสัตวไร ๆ. นิพพานธรรมอันเปนอสังขตะ
ชื่อวา สูญจากสังขารเพราะไมมีแมสังขารทั้งหลายเหลานั้น. สวนธรรมทั้งหมด
ทั้งที่เปนสังขตธรรมและอสังขตธรรม ชื่อวา สูญจากตัวตนเพราะไมมีบุคคล
กลาวคือ ตัวตน ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสุญญกถา
แหงอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ชื่อวา สัทธัมมปกาสินี
และ
จบการพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพรรณนา
แหงมัชฌิมวรรค

รวมกถาที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ยุคนัทธกถา ๒. สัจจกถา ๓. โพชฌงคกถา ๔. เมตตากถา
๕. วิราคกถา ๖. ปฏิสัมภิทากถา ๗. ธรรมจักกกถา ๘. โลกุตตรกถา
๙. พลกถา ๑๐. สุญญกถา และอรรถกถา นิกายอันประเสริฐนี้ทานตั้งไวแลว
เปนวรมรรคอันประเสริฐที่ ๒ ไมมีวรรคอื่นเสมอ ฉะนี้แล.
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ปญญาวรรค มหาปญญากถา
วาดวยชนิดของปญญา
[๖๕๙] อนิจจานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
ปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ทุกขานุปสสนา...อนัตตานุปสสนา...นิพพิทานุปสสนา... วิราคานุปสสนา... นิโรธานุปสสนา... ปฏินิสสัคคานุปสสนาที่
บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ?
อนิจจานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังชวนปญญา
(ปญญาเร็ว) ใหบริบูรณ ทุกขานุปสสนา...ยอมยังนิพเพธิกปญญา (ปญญา
ทําลายกิเลส) ใหบริบูรณ อนัตตานุปสสนา... ยอมยังมหาปญญา (ปญญามาก)
ใหบริบูรณ นิพพิทานุปสสนา... ยอมยังติกขปญญา (ปญญาคมกลา) ให
บริบูรณ วิราคานุปสสนา...ยอมยังวิบูลปญญา (ปญญากวางขวาง) ใหบริบูรณ
นิโรธานุปสสนา...ยอมยังคัมภีรปญญา (ปญญาลึกซึ้ง) ใหบริบรู ณ ปฏินิสสัคคานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญา
(ปญญาไมใกล) ใหบริบรู ณ ปญญา ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญแลว ทําให
มากแลว ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้... ยอม
ยังปุถุปญญา (ปญญาแนนหนา) ใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ที่บุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาสปญญา (ปญญาราเริง) ใหบริบูรณ
หาสปญญา เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา อรรถปฏิสัมภิทาเปนคุณชาติ อันบุคคล
บรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดอรรถแหง
หาสปญญานั้น ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจง
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แลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดธรรมแหงหาสปญญานั้น นิรุตติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย
ปญญา โดยการกําหนดนิรุตติแหงหาสปญญานั้น ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เปน
คุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการ
กําหนดปฏิภาณแหงหาสปญญานั้น ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอัน
บุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น.
[๖๖๐] การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็น
ความสละคืนในรูป ที่บคุ คลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหน
ใหบริบูรณ ?
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมยังชวนปญหาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป
ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ ปญญา
๗ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังความเปนบัณฑิตให
บริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ที่บคุ คลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
ปุถุปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บคุ คลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังหาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา...ปฏิสัมภิทา
๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว
ดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น.
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญา
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อยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ
ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ?
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความ
สละคืนในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ที่บคุ คลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังปุถุปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญาเปน
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุ
แลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น.
[๖๖๑] การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ยอมยังปญญาอยางไหน
ใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นทุกขในรูป...การพิจารณาเห็นทุกขในรูปทั้งที่
เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน... การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป... การ
พิจารณาเห็นอนัตตาในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน...การพิจารณา
เห็นความเบื่อหนายในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน...การพิจารณา
เห็นความคลายกําหนัดในรูป... การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูปทัง้
เปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน... การพิจารณาเห็นความดับในรูป...
การพิจารณาเห็นความดับในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน... การ
พิจารณาเห็นความสละคืนในรูป...การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปทั้งเปน
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สวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ที่บคุ คลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
ปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ?
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูปทั้ง
เปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การ
พิจารณาเห็นทุกขในรูป... ยอมยังนิพเพธิกปญญาใหบริบูรณ การพิจารณา
เห็นทุกขในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน...ยอมยังชวนปญญาให
บริบูรณ การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป...ยอมยังมหาปญญาใหบริบูรณ การ
พิจารณาเห็นอนัตตาในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน... ยอมยัง
ชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความเบื่อหนายในรูป...ยอมยังติกขปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความเบื่อหนายในรูปทั้งเปนสวนอดีต
อนาคตและปจจุบัน... ยอมยังชวนปญญาใหบริบรู ณ การพิจารณาเห็นความ
คลายกําหนัดในรูป... ยอมยังวิบูลปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความ
คลายกําหนัดในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน...ยอมยังชวนปญญา
ใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความดับในรูป...ยอมยังคัมภีรปญญาใหบริบูรณ
การพิจารณาเห็นความดับในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน... ยอม
ยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป...ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปทั้งเปนสวนอดีต
อนาคตและปจจุบัน...ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการนี้...
ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้...ยอมยังปุถุปญญา
ใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บคุ คลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
หาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา... ปฏิสัมภิทา ๔
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ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย
ปญญา เพราะหาสปญญานั้น ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ.
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงในชราและมรณะ ทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ที่บุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การ
พิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและ
มรณะทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ?
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ...ยอมยังชวนปญญา
ใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะทั้งเปนสวนอดีต
อนาคตและปจจุบัน... ยอมยังชวนปญญาใหบริบรู ณ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔
ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย
ปญญา เพราะหาสปญญา.
[๖๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๔ ประการเปนไฉน ?
คือ สัปปุริสสังเสวะ คบสัตบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟงสัทธรรมคําสั่งสอน
ของทาน ๑ โยนิโสมนสิการะ ไตรตรองพิจารณาคําสั่งสอนของทาน ๑
ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมที่ไดตรองเห็นแลว ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ๔ ประการ
เปนไฉน ? คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑
ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ที่
บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล.
[๖๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา เพื่อความเจริญแหงปญญา
เพื่อความไพบูลยแหงปญญา เพื่อความเปนผูมีปญญาใหญ เพื่อความเปนผูมี
ปญญาหนา เพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง เพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง
เพื่อความเปนผูมีปญญาไมใกล เพื่อความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน เพื่อความ
เปนผูมีปญญามาก เพื่อความเปนผูมีปญญาเร็ว เพื่อความเปนผูมีปญญาพลัน
เพื่อความเปนผูมีปญญาราเริง เพื่อความเปนผูมีปญญาแลนไป เพื่อความเปน
ผูมีปญญาคมกลา เพื่อความเปนผูมีปญญาทําลายกิเลส ๔ ประการเปนไฉน ?
คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรมปฏิบัติติ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑ ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา ฯลฯ เพื่อความเปนผูมี
ปญญาทําลายกิเลส.
[๖๖๔] การไดเฉพาะซึ่งปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะ
ซึ่งปญญาเปนไฉน ?
การได การไดเฉพาะ การถึง การถึงพรอม การถูกตอง การทํา
ใหแจง การเขาถึงพรอม ซึ่งมรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ปฏิสมั ภิทาญาณ ๔
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อภิญญา ๖ ญาณ ๗๓ ญาณ ๗๗ นี้ เปนการไดเฉพาะซึ่งปญญา ในคําวา
ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา.
ความเจริญแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหง
ปญญาเปนไฉน ?
ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวก และของกัลยาณปุถุชนยอมเจริญ
ปญญาของพระอรหันตยอมเจริญ นี้เปนความเจริญ นี้เปนความเจริญแหง
ปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา.
ความไพบูลยแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหง
ปญญาเปนไฉน ?
ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวกและของกัลยาณปุถุชน ยอมถึงความ
ไพบูลย ปญญาของพระอรหันต เปนปญญาไพบูลย นี้เปนความไพบูลยแหง
ปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหงปญญา.
[๖๖๕] มหาปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาใหญ
เปนไฉน ?
ชื่อวาปญญาใหญ เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถใหญ กําหนด
ธรรมใหญ กําหนดนิรุตติใหญ กําหนดปฏิภาณใหญ กําหนดศีลขันธใหญ
กําหนดสมาธิขันธใหญ กําหนดปญญาขันธใหญ กําหนดวิมุตติขันธใหญ
กําหนดวิมุตติญาณทัสนขันธใหญ กําหนดฐานะและอฐานะใหญ กําหนดวิหารสมาบัติใหญ กําหนดอริยสัจใหญ กําหนดสติปฏฐานใหญ กําหนดสัมมัปปธานใหญ กําหนดอิทธิบาทใหญ กําหนดอินทรียใหญ กําหนดพละใหญ กําหนด
โพชฌงคใหญ กําหนดอริยมรรคใหญ กําหนดสามัญผลใหญ กําหนดอภิญญา
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ใหญ กําหนดนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง นี้เปนมหาปญญา ในคําวา
ยอมเปนไปเพื่อเปนผูมีปญญาใหญ.
[๖๖๖] ปุถุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
แนนหนาเปนไฉน ?
ชื่อวาปญญาหนา เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธตางๆ
มาก ในธาตุตาง ๆ มาก ในอายตนะตาง ๆ มาก ในปฏิจจสมุปบาทตาง ๆ
มาก ในความไดเนือง ๆ ซึ่งความสูญตาง ๆ มาก ในอรรถตาง ๆ มาก ใน
ธรรมตาง ๆ มาก ในนิรุตติตาง ๆ มาก ในปฏิภาณตาง ๆ มาก ในศีลขันธ
ตาง ๆ มาก ในสมาธิขันธตาง ๆ มาก ในปญญาขันธตาง ๆ มาก ในวิมุตติขันธตาง ๆ มาก ในวิมตุ ติญาณทัสนขันธตาง ๆ มาก ในฐานะและอฐานะ
ตาง ๆ มาก ในวิหารสมาบัติตาง ๆ มาก ในอริยสัจตาง ๆ มาก ในสติปฏฐานตาง ๆ มาก ในสัมมัปปธานตาง ๆ มาก ในอิทธิบาทตาง ๆ มาก
ในอินทรียตาง ๆ มาก ในพละตาง ๆ มาก ในโพชฌงคตาง ๆ มาก ใน
อริยมรรคตาง ๆ มาก ในสามัญผลตาง ๆ มาก ในอภิญญาตาง ๆ มาก ใน
นิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง ลวงธรรมที่ทั่วไปแกปุถุชน นี้เปนปุถุปญ
 ญา
ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาหนา.
[๖๖๗] วิบูลปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
กวางขวาง เปนไฉน ?
ชื่อวาปญญากวางขวาง เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถ
กวางขวาง กําหนดธรรมกวางขวาง... กําหนดอภิญญากวางขวาง กําหนด
นิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งกวางขวาง นี้เปนวิบูลปญญา ในคําวา เปน
ไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง.
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[๖๖๘] คัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
ลึกซึ้ง เปนไฉน ?
ชื่อวาปญญาลึกซึ้ง เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธ
ลึกซึ่ง ในธาตุลึกซึ้ง...ในอภิญญาลึกซึ้ง ในนิพพานอันเปนประโยชนอยาง
ลึกซึ้ง นี้เปนคัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง.
[๖๖๙] อัสสามันตปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมี
ปญญาไมใกล เปนไฉน ?
อรรถปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดอรรถ ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติ
อันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการ
กําหนดธรรม นิรุตติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลใดบรรลุแลว ทําให
แจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดนิรุตติ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
เปนคุณชาติอันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองดวยปญญา โดย
การกําหนดปฏิภาณ ใครอื่นยอมไมสามารถจะครอบงําอรรถ ธรรม นิรุตติ
และปฏิภาณของบุคคลผูนั้นได และบุคคลผูนั้นก็เปนผูหนึ่งที่ใคร ๆ ครอบงํา
ไมได เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นจึงเปนปญญาไมใกล ปญญาของกัลยาณปุถุชนหางไกลแสนไกล ไมใกลไมชดิ กับปญญาของบุคคลที่ ๘ (พระอรหันต)
เมื่อเทียบกับกัลยาณปุถุชน บุคคลที่ ๘ มีปญ
 ญาไมใกล ปญญาของบุคคลที่ ๘
หางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของพระโสดาบัน เมื่อเทียบกับ
บุคคลที่ ๘ พระโสดาบันมีปญญาไมใกล ปญญาของพระโสดาบันหางไกล
แสนไกล ไมใกล ไมชดิ กับปญญาของพระสกทาคามี เมื่อเทียบกับพระโสดาบัน
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พระสกทาคามี มีปญญาไมใกล ปญญาของพระสกทาคามีหางไกลแสนไกล
ไมใกล ไมชดิ กับปญญาของพระอนาคามี เมื่อเทียบกับพระสกทาคามี พระอนาคามีมีปญญาไมใกล ปญญาของพระอนาคามีหางไกลแสนไกล ไมใกล
ไมชิดกับปญญาของพระอรหันต เมื่อเทียบกับพระอนาคามี พระอรหันตมี
ปญญาไมใกล ปญญาของพระอรหันตหางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชดิ กับ
ปญญาของพระปจเจกพุทธเจา เมื่อเทียบกับพระอรหันต พระปจเจกพุทธเจา
มีปญญาไมใกล เมื่อเทียบกับพระปจเจกพุทธเจาและโลกพรอมทั้งเทวโลก
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนผูเลิศ ทรงมีปญญาไมใกล
ทรงฉลาดในประเภทแหงปญญา ทรงมีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา
ทรงถึงเวสารัชชญาณ ๔ ทรงพละ ๑๐ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ
ทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระไป ทรงมี
พระญาณหาที่สุดมิได ทรงมีพระเดชหาที่สุดมิได ทรงมีพระยศหาที่สุดมิได
ทรงเปนผูมั่งคั่ง ทรงมีทรัพยมาก ทรงมีอริยทรัพย ทรงเปนผูนํา ทรงเปน
ผูนําไปใหวิเศษ ทรงนําไปเนือง ๆ ทรงบัญญัติ ทรงพินิจ ทรงเพง ทรง
ใหหมูสัตวเลื่อมใส แทจริงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงยังมรรคที่ยัง
ไมเกิดใหเกิดขึ้น ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม ตรัสบอกมรรค
ที่ยังไมมีใครบอก ทรงรูจ ักมรรค ทรงทราบมรรค ทรงฉลาดในมรรค
ก็แหละพระสาวกทั้งหลายในบัดนี้ และที่จะมีมาในภายหลัง ยอมเปนผูดําเนิน
ไปตามมรรค แทจริงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เมื่อทรงทราบก็ยอม
ทรงทราบ เมื่อทรงเห็นก็ยอมทรงเห็น ทรงมีจักษุ ทรงมีญาณ ทรงมีธรรม
ทรงมีพรหม ตรัสบอก ตรัสบอกทั่ว ทรงนําอรรถออก ทรงประทานอมตธรรม
ทรงเปนธรรมสามี เสด็จไปอยางนั้น บทธรรมทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
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ไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไมทรงทําใหแจง ไมทรงถูกตองแลว
ดวยปญญามิไดมี ธรรมทั้งปวงรวมทั้งที่เปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน
ยอมมาสูคลองในมุข คือ พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูเเลวโดย
อาการทั้งปวง ชื่อวาบทที่ควรแนะนําซึ่งเปนอรรถเปนธรรมทีค่ วรรู อยางใด
อยางหนึ่งและประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย ประโยชน
ภพนี้ ประโยชนภพหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก ประโยชนลับ ประโยชน
ปกปด ประโยชนที่ควรนําไป ประโยชนที่นําไปแลว ประโยชนไมมีโทษ
ประโยชนไมมีกิเลส ประโยชนขาวผอง หรือปรมัตถประโยชนทั้งหมดนั้น
ยอมเปนไปภายในพระพุทธญาณ พระญาณของพระพุทธเจา ยอมเปนรูปตลอด
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมทั่วหมด พระญาณของพระพุทธเจามิไดขัดของ
ในอดีต อนาคต ปจจุบัน เนยยบถมีเทาใด พระญาณก็มีเทานั้น พระญาณมี
เทาใด เนยยบถก็มีเทานั้น พระญาณมีเนยยบถเปนที่สุดรอบ เนยยบถมีพระญาณ
เปนที่สุดรอบ พระญาณไมเปนไปเกินเนยยบถ เนยยบถก็ไมเกินพระญาณ
ธรรมเหลานั้นตั้งอยูในที่สุดรอบของกันและกัน เปรียบเหมือนผอบสองชั้น
สนิทกันดี ผอบชั้นลางไมเกินผอบชั้นบน ผอบชั้นบนก็ไมเกินผอบชั้นลาง
ผอบทั้งสองชั้นนั้นตางก็ตั้งอยูในที่สุดของกันและกัน ฉะนัน้ พระพุทธญาณ
ยอมเปนไปในธรรมทั้งปวง ธรรมทั้งปวงเนื่องดวยความทรงคํานึง เนื่องดวย
ทรงพระประสงค เนื่องดวยทรงพระมนสิการ เนื่องดวยพระจิตตุบาทของ
พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว พระพุทธญาณเปนไปในสรรพสัตว พระพุทธเจายอมทรงทราบอัธยาศัย อนุสัย ความประพฤติ อธิมุตติ ของสรรพสัตว
ยอมทรงทราบหมูสัตวมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ ผูมีกิเลสธุลีมากในปญญา
จักษุ ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม พระองค
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พึงทรงใหรูไดงาย พระองคพึงใหรูไดยาก เปนภัพสัตว เปนอภัพสัตว
โลกพรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปภายในพระพุทธญาณเปรียบเหมือนปลาและเตา
ทุกชนิด โดยที่สุดตลอดจนปลาติมิและปลาติมิงคละ ยอมวายวนอยูภายใน
มหาสมุทร ฉะนั้น เปรียบเหมือนนกทุกชนิด โดยที่สดุ ตลอดจนนกครุฑ
ตระกูลเวนเตยยะ ยอมบินรอนไปในประเทศอากาศ ฉันใด ดูกอนสารีบุตร
แมบรรดาสัตวผูมีปญญา ก็ยอมเปนไปในประเทศพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน
พุทธญาณแผไป ขจัดปญหาของเทวดาและมนุษยแลวตั้งอยู บรรดากษัตริย
พราหมณ คฤหบดี สมณะ ผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด แตงวาทะโตตอบ
มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถยิงขนทราย เที่ยวทําลายปญญาและทิฏฐิ
ดวยปญญา บัณฑิตเหลานั้นแตงปญหาแลวพากันเขามาหาพระตถาคต ถาม
ปญหาทั้งลี้ลับและเปดเผย ปญหาเหลานั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกและทรง
แกแลว มีเหตุที่ทรงแสดงไขใหเห็นชัด ปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา ความจริง
พระผูมีพระภาคเจายอมรุงเรืองยิ่งดวยปญญา เพราะทรงแกปญหาเหลานั้น
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงเปนผูเลิศ มีพระปญญาไมใกล นี้เปน
อัสสามันตปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไมใกล.
[๖๗๐] ภูริปญ
 ญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาดัง
แผนดิน เปนไฉน ?
ชื่อวาภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวาครอบงําอยู ครอบงําแลวซึ่ง
ราคะ ครอบงําอยู ครอบงําแลวซึ่งโทสะ ครอบงําอยู ครอบแลวซึ่งโมหะ
ครอบงําอยู ครอบงําแลวซึ่งโกธะ ฯลฯ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา
มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ
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กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ ครอบงําอยู ครอบงําแลว
ซึ่งกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ชื่อวาภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะห
วา เปนปญญาย่ํายีราคะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโทสะอันเปนขาศึก
เปนปญญาย่ํายีโมหะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโกธะอันเปนขาศึก ฯลฯ
อุปนาหะ ฯลฯ อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง
อันเปนขาศึก แผนดินทานกลาววา ภูริ บุคคลประกอบดวยปญญาอันกวางขวาง
ไพบูลย เสมอดวยแผนดินนั้น เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นจึงเปนภูริปญญา
อีกประการหนึ่ง คําวา ภูริ นี้เปนชือ่ ของปญญา ปญญาเปนปริณายก
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาภูริปญญา นี้เปนภูริปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน.
[๖๗๑] ปญญาพาหุลละ ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
มาก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปญญาหนัก เปนผูมีปญญาเปนจริต
มีปญญาเปนที่อาศัย นอมใจเชื่อดวยปญญา มีปญ
 ญาเปนธงชัย มีปญญา
เปนยอด มีปญญาเปนใหญ มีการเลือกเฟนมาก มีการคนความาก มีการ
พิจารณามาก มีการเพงพินิจมาก มีการเพงพิจารณาเปนธรรมดา มีธรรมเปน
เครื่องอยูแจมแจง มีปญญาเปนจริง มีปญญาหนัก มีปญ
 ญามาก โนมไปใน
ปญญา นอมไปในปญญา เงื้อมไปในปญญา นอมจิตไปในปญญา มีปญญา
เปนอธิบดี เปรียบเหมือนภิกษุผูหนักไปในคณะ ทานกลาววา มีคณะมาก
ผูหนักในจีวร ทานกลาววา มีจีวรมาก ผูหนักในบาตร ทานกลาววา มีบาตรมาก
ผูหนักในเสนาสนะ ทานกลาววา มีเสนาสนะมาก ฉะนั้น นี้เปนปญญาพาหุลละ ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก.
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[๖๗๒] สีฆปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็ว
เปนไฉน ?
ชื่อวาปญญาเร็ว เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเครื่องบําเพ็ญศีล
ใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญอินทรียสังวรใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปน
เครื่องบําเพ็ญโภชเน มัตตัญุตา ใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญ
ชาคริยานุโยคใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญศีลขันธใหบริบูรณไดเร็ว ๆ
เปนเครื่องบําเพ็ญสมาธิขันธใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญปญญาขันธ
ใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญวิมุตติขันธใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปน
เครื่องบําเพ็ญวิมุตติญาณทัสนขันธใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องแทงตลอด
ฐานะและอฐานะไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญวิหารสมาบัติใหบริบูรณไดเร็ว ๆ
เปนเครื่องแทงตลอดอริยสัจไดเร็ว ๆ เปนเครื่องเจริญสติปฏฐานไดเร็ว ๆ
เปนเครื่องเจริญสัมมัปปธานไดเร็ว ๆ เปนเครื่องเจริญอิทธิบาทไดเร็ว ๆ เปน
เครื่องเจริญอินทรียไดเร็ว ๆ เปนเครื่องเจริญพละไดเร็ว ๆ เปนเครื่องเจริญ
โพชฌงคไดเร็ว ๆ เปนเครื่องเจริญอริยมรรคไดเร็ว ๆ เปนเครือ่ งทําใหแจงซึ่ง
สามัญผลไดเร็ว ๆ เปนเครื่องแทงตลอดอภิญญาไดเร็ว ๆ เปนเครื่องทําใหแจง
ซึ่งนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งไดเร็ว ๆ นี้เปนสีฆปญญา ในคําวา
ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็ว ๆ.
[๖๗๓] ลหุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
พลันเปนไฉน ?
ชื่อวาปญญาพลัน เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเครื่องบําเพ็ญ
ศีลใหบริบูรณไดพลัน ๆ... เปนเครื่องทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนประโยชน
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อยางยิ่งไดพลัน ๆ นี้เปนลหุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมี
ปญญาพลัน.
[๖๗๔] หาสปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
ราเริงเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความราเริงมาก มีความพอใจมาก
มีความยินดีมาก มีความปราโมทยมาก บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ บําเพ็ญอินทริยสังวรใหบริบูรณ... ซึ่งทําใหแจงนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งใหบริบูรณ
ดวยปญญานั้น ๆ เพราะเหตุนั้น ปญญานั้น ๆ จึงชื่อวาปญญาราเริง นี้เปน
หาสปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาราเริง.
[๖๗๕] ชวนปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
แลนไป เปนไฉน ?
ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาแลนไปสูรูปทั้งปวง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต มีอยูในที่ไกลหรือมีอยูในที่ใกล โดยความเปนของไมเที่ยงไว
แลนไปโดยความเปนทุกขไว แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว แลนไปสูเ วทนา
ฯลฯ สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งปวง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน
เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต มีอยูในที่ไกล
หรือมีอยูในที่ใกล โดยความเปนของไมเที่ยงไว แลนไปโดยความเปนทุกขไว
แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว แลนไปสูจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทั้งที่เปน
อดีต อนาคตและปจจุบัน โดยความเปนของไมเที่ยงไว แลนไปโดยความ
เปนทุกขไว แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา
ปญญาเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจง รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคต
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และปจจุบัน ไมเที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวาเปนสิ่งที่
นากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาไมมีแกนสาร แลวแลนไปในนิพพานเปน
ที่ดับรูปไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง พินิจ พิจารณา
ทําใหเห็นแจมแจงวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชรา
และมรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ไมเที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป
เปนทุกขเพราะอรรถวาเปนสิ่งที่นากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาไมมีแกนสาร
แลวแลนไปในนิพพานเปนที่ดับชราและมรณะไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะ
อรรถวา ปญญาเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา รูปทั้งที่เปน
อดีต อนาคตและปจจุบัน เปนของไมเที่ยงอันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น
มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา แลวแลนไปในนิพพาน
เปนที่ดับรูปไว ชื่อวาชวนปญญาเพราะอรรถวาปญญาเทียบเคียง พินิจ พิจารณา
ทําใหแจมแจงวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ
ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนของไมเที่ยงอันปจจัยปรุงแตง อาศัย
กันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา แลวแลน
ไปในนิพพานอันเปนที่ดับชราและมรณะไว นี้เปนชวนปญญา ในคําวา
ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาแลนไป.
[๖๗๖] ติกขปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
คมกลา เปนไฉน ?
ชื่อวาติกขปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ทําลายกิเลสไดไว ไม
รับรองไว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีตอไป ซึ่งกามวิตก
ที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว
ฯลฯ ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซึ่งอกุศลธรรมอันลามก
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ที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซึ่งราคะที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ยอมละ
บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีตอไป ซึ่งโทสะ ฯลฯ โมหะ โกธะ
อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ
มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขาร
ทั้งปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ที่เกิดขึ้นแลว ชื่อวา
ติกขปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเปนเครื่องใหบุคคลไดบรรลุ ทําใหแจง
ถูกตองอริยมรรค ๔ สามัญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ณ อาสนะเดียว
นี้เปนติกขปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาคมกลา.
[๖๗๗] นิพเพธิกปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมี
ปญญาเครื่องทําลายกิเลส เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมากไปดวยความสะดุง ความหวาดเสียว
ความเบื่อหนาย ความระอา ความไมพอใจ เบือนหนาออก ไมยินดีในสังขาร
ทั้งปวง ยอมเบื่อหนาย ทําลายกองโลภะ กองโทสะ กองโมหะ ที่ไมเคย
เบื่อหนาย ที่ไมเคยทําลาย ยอมเบื่อหนาย ทําลายโกธะ ฯลฯ อุปนาหะ มักขะ
ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ
มทะ ปมาทะ กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ กรรมอัน
เปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ที่ไมเคยเบื่อหนาย ไมเคยทําลายดวยปญญา
เพราะเหตุนั้น ปญญานัน้ ๆ จึงชื่อวา นิพเพธิกปญญา นี้เปนนิพเพธิกปญญา
ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญา ๑๖
ประการนี้.
[๖๗๘] บุคคลผูประกอบดวยปญญา ๑๖ ประการนี้ เปนผูบรรลุ
ปฏิสัมภิทา บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ คือ ผูหนึ่งถึงพรอมดวยความเพียร
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มากอน ผูหนึ่งไมถึงพรอมดวยความเพียงมากอน ผูถึงพรอมดวยความเพียร
มากอน เปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมถึงพรอมดวยความเพียรมากอน
และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูถึงพรอมดวย
ความเพียรมากอนก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งเปนพหูสูต ผูหนึ่งไมเปนพหูสูต ผูเปน
พหูสูตเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมเปนพหูสูต และมีญาณแตกฉาน
บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวย
ความเพียรมากอนมี ๒ แมผูเปนพหูสูตก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งมากดวยเทศนา
ผูหนึ่งไมมากดวยเทศนา ผูมากดวยเทศนา เปนผูประเสริฐ ยิง่ วิเศษกวาผู
ไมมากดวยเทศนา และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสมั ภิทามี ๒ ดังนี้
บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรกอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒
และผูมากดวยเทศนาก็มี ๒ คือ ผูหนึง่ อาศัยครู ผูหนึ่งไมอาศัยครู ผูอาศัย
ครูเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมอาศัยครู และมีญาณแตกฉาน บุคคล
ผูบรรลุปฏิสมั ภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถ ึงพรอมดวยความ
เพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ และผูอาศัยครูก็มี ๒
คือ ผูหนึ่งมีวิหารธรรมมาก ผูหนึ่งไมมีวิหารธรรมมาก ผูมีวิหารธรรมมาก
เปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมีวิหารธรรมมาก และมีญาณแตกฉาน
บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวย
ความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครู
มี ๒ และผูมีวิหารธรรมก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งมีความพิจารณามาก ผูหนึ่งไมมี
ความพิจารณามาก ผูมคี วามพิจารณามากเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผู
ไมมีความพิจารณามาก และมีญาณแตกฉาน บุคคลบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้
บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมีกอนมี ๒ ผูเปนพหูสูต
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มี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมีวิหารธรรมมากมี ๒ และผูมี
ความพิจารณามากก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งเปนพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูหนึ่ง
เปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูเปน
พระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูเปนพระเสขะบรรลุ
ปฏิสัมภิทา และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคล
ผูบรรลุปฏิสมั ภิทา ผูถ ึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒
ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมีวิหารธรรมมากมี ๒ ผูมีความ
พิจารณามากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูหนึ่ง
บรรลุถึงสาวกบารมี ผูหนึ่งไมบรรลุถึงสาวกบารมี ผูบรรลุถึงสาวกบารมีเปนผู
ประเสริฐ ยิง่ วิเศษกวาผูไมบรรลุถึงสาวกบารมี และมีญาณแตกฉาน บุคคล
ผูบรรลุปฏิสมั ภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสมั ภิทา ผูถึงพรอมดวยความ
เพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒
ผูมีวิหารธรรมมากมี ๒ ผูมีความพิจารณามากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะ
บรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งบรรลุถึงสาวกบารมี ผูหนึ่งเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา ผูเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา เปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผู
บรรลุถึงสาวกบารมี และมีญาณแตกฉาน เมื่อเทียบกับพระปจเจกพุทธเจา
และโลก พรอมทั้งเทวโลก ดังนี้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง
เปนผูเลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงเปนผูฉลาดในประเภทแหงปญญา มี
พระญาณแตกฉาน ทรงไดปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุถึงเวสารัชชญาณ ทรงพละ
๑๐ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ ฯลฯ บรรดากษัตริย พราหมณ
คฤหบดี สมณะ ผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด แตงวาทะโตตอบ มีปญญา
เปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถยิงขนทราย เที่ยวทําลายปญญาและทิฏฐิดวย
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ปญญา บัณฑิตเหลานั้นแตงปญหาแลว พากันเขามาหาพระตถาคต ถาม
ปญหาทั้งลี้ลับและเปดเผย ปญหาเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกและทรง
แกแลว มีเหตุที่ทรงแสดงไขใหเห็นชัด ปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา ความจริง
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรุงเรืองยิ่งดวยพระปญญา เพราะทรงแกปญหา
เหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงเปนผูเลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา
ฉะนี้แล.
จบมหาปญญากถา
อรรถกถามหาปญญากถา ในปญญาวรรค
บัดนี้ จะพรรณนาตามความที่ยังไมพรรณนาแหงปญญากถา อัน
พระสารีบุตรเถระกลาวไวในลําดับแหงสุญญกถาอันเปนปทัฏฐานแหงปญญา
โดยพิเศษ.
ตอนตนในปญญากถานั้น ปญญา ๗ ประการ มีอนุปส สนาหนึ่ง ๆ
เปนมูลในอนุปสสนา ๗ พระสารีบุตรเถระชี้แจง ทําคําถามใหเปนเบื้องตนกอน.
ปญญา ๓ มีอนุปสสนา ๒ เปนมูล และมีอนุปสสนาอันยิ่งอยางหนึ่ง ๆ เปนมูล
พระสารีบุตรเถระชี้แจงไมทําคําถาม. ทานชี้แจงความบริบูรณของปญญา ๑๐
แตตนดวยประการฉะนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในอนุปสสนาเหลานั้น ดังตอไปนี้. เพราะอนิจจานุปสสนา (การพิจารณาเห็นเปนของไมเที่ยง) แลนไปในสังขารที่เห็นแลว
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โดยความไมเที่ยง โดยความเปนทุกขวา สิ่งใดไมเที่ยง สิง่ นั้นเปนทุกข
และโดยความเปนอนัตตาวา สิ่งใดเปนทุกข สิง่ นั้นเปนอนัตตา ฉะนัน้
อนิจจานุปสสนานั้น ทีบ่ ุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังชวนปญญา
(ปญญาแลนไป) ใหบริบรู ณ จริงอยู ปญญานั้นชื่อวา ชวนา เพราะแลน
ไปในวิสัยของตน ชื่อวา ชวนปญญา เพราะปญญานั้นแลนไป.
ทุกขานุปสสนา (การพิจารณาเห็นเปนทุกข) มีกําลังเพราะอาศัย
สมาธินทรีย ยอมชําแรก ยอมทําลายปณิธิ เพราะฉะนั้น ทุกขานุปสสนา
ยอมยังนิพเพธิกปญญา (ปญญาทําลายกิเลส) ใหบริบูรณ. จริงอยู ปญญา
นั้นชื่อวา นิพฺเพธิกา เพราะทําลายกิเลส ชื่อวา นิพฺเพธิกปฺา เพราะ
ปญญานั้นทําลายกิเลส.
อนัตตานุปสสนา (การพิจารณาเห็นวาเปนอนัตตา) ยอมยังมหาปญญา
ใหบริบูรณ เพราะการถึงความเจริญดวยเห็นความเปนของสูญเปนการถึงความ
ยิ่งใหญ. จริงอยู ปญญานั้นชื่อวา มหาปฺา ปญญาใหญเพราะถึงความ
ความเจริญ.
เพราะนิพพิทานุปสสนา (การพิจารณาเห็นความเบื่อหนาย) เปน
ปญญาคมกลาสามารถเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง เพราะความที่อนุปสสนา ๓
นั่นแหละเปนที่ตั้งของการมีกําลังดวยอาเสวนะ แมแตกอน ฉะนั้น นิพพิทานุปสสนายอมยังติกขปญญา (ปญญาคมกลา) ใหบริบูรณ.
เพราะแมวิราคานุปสสนา (การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด) ก็
กวางขวางสามารถคลายกําหนัดจากสังขารทั้งปวง เพราะอนุปสสนา ๓ นัน่ แหละ
เปนที่ตั้งอันเจริญกวาการมีกําลัง ดวยอาเสวนะแมแตกอน ฉะนั้น วิราคานุปสสนายอมยังวิบูลปญญา (ปญญากวางขวาง) ใหบริบูรณ.
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เพราะแมนิโรธานุปสสนา (การพิจารณาเห็นความดับ) ก็ลึกซึ้ง
สามารถเห็นความดับทั้งปวง ดวยลักษณะของความเสื่อม เพราะอนุปสสนา ๓
นั่นแหละ เปนที่ตั้งอันเจริญกวาการมีกําลังดวยอเสวนะแมแตกอน ฉะนั้น
นิโรธานุปสสนายอมยังคัมภีรปญญา (ปญญาลึกซึง้ ) ใหบริบูรณ. จริงอยู
นิโรธชื่อวา คมฺภีโร เพราะไมไดตั้งอยูดวยปญญาอันตื้น ๆ แมปญญาถึง
ความหยั่งลงในความลึกซึ้งนั้น ก็ชื่อวา คมฺภรี า.
แมเพราะปฏินิสสัคคานุปสสนา (การพิจารณาเห็นการสละคืน) เปน
ปญญาไมใกลสามารถสละคืนสังขารทั้งปวงดวยลักษณะแหงความเสื่อม เพราะ
อนุปสสนา ๓ นั่นแหละเปนที่ตั้งอันเจริญกวาการมีกําลัง ดวยอเสวนะแมแตตน
เพราะพุทธิยอมอยูไกลกวาปญญา ๖ เพราะยังไมถึงชั้นยอด ฉะนั้น ปฏินสิ สัคคานุปสสนายอมยังอสามันตปญญา (ปญญาไมใกล) ใหบริบรู ณ เพราะ
ไมใกลเอง. จริงอยู อสามันตปญญานั้น ชื่อวา อสามนฺตา เพราะไกลจาก
ปญญาเบื้องต่ํา ชื่อวา อสามนฺตปฺา เพราะปญญาไมใกล.
บทวา ปณฺฑิจฺจ ปูเรนฺติ คือ ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ.
เพราะปญญา ๗ ตามที่กลาวแลว เจริญใหบริบูรณแลว ถึงลักษณะของบัณฑิต
เปนบัณฑิตดวยสังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณกลาว คือ
วุฏฐานคามินีวิปสสนาอันถึงยอด เปนผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต ฉะนั้น
ทานจึงกลาววา ปณฺทิจฺจ ปูเรนฺติ ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ.
บทวา อฏปฺา คือ ปญญา ๘ ประการทั้งปวงพรอมดวยปญญา
คือความเปนบัณฑิต. บทวา ปุถุปฺ ปริปูเรนฺติ ยอมยังปุถุปญญา
(ปญญาแนนหนา) ใหบริบูรณ คือ เพราะบัณฑิตนั้นเปนผูประกอบดวยความ
เปนบัณฑิตนั้นกระทํานิพพาน ในลําดับโคตรภูญาณใหเปนอารมณ ยอมบรรลุ
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ปญญาคือมรรคผล ที่กลาววา ปุถุปฺา เพราะปญญาบรรลุความเปน
โลกุตระแนนหนากวาโลกิยะ ฉะนั้นทานจึงกลาววา ปญญา ๘ ประการ
ยอมยังปุถุปญญาใหบริบรู ณ.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา อิมา นว ปฺา ปญญา ๙ ประการ
นี้ ดังตอไปนี้. การพิจารณามรรคของพระอริยบุคคลนั้นผูบรรลุมรรคและผล
ตามลําดับ ผูมีจิตสันดานเปนไปดวยอาการราเริง เพราะมีจิตสันดานประณีต
ดวยการประกอบโลกุตรธรรมอันประณีต ผูออกจากภวังคหยั่งลงในลําดับเเหง
ผลการพิจารณาผลของพระอริยบุคคล ผูหยั่งลงสูภวังคแลวออกจากภวังคนั้น
การพิจารณากิเลสที่ละไดแลวโดยนัยนี้แหละ การพิจารณากิเลสที่เหลือ การ
พิจารณานิพพาน การพิจารณา ๕ ประการ ยอมเปนไปดวยประการดังนี้แล.
ในการพิจารณาเหลานั้น การพิจารณามรรค และการพิจารณาผล เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาอยางไร. ทานติดตามบาลีในอภิธรรม แลวกลาวไวในอรรถกถา
นั้นวา ธรรม ๕ ประการเหลานี้ คือ ธรรมที่เกิดเพราะปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง ๑
นิพพาน ๑ อรรถเเหงภาษิต ๑ วิบาก ๑ กิรยิ า ๑ เปนอรรถ. มรรคญาณ
และผลญาณอันมีนิพพานนั้นเปนอารมณ เพราะพระนิพพานเปนอรรถ จึงเปน
อรรถปฏิสัมภิทา เพราะคําวา ญาณในอรรถทั้งหลาย เปนอรรถปฏิสัมภิทา.
ปจจเวกขณญาณแหงมรรคญาณและผลญาณ อันเปนอรรถปฏิสัมภิทานั้น เปน
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะคําวา ญาณในญาณทั้งหลาย เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปจจเวกขณญาณนั้น ชือ่ วาหาสปญญา (ปญญาราเริง) แหงจิตสันดานอัน
เปนไปดวยอาการราเริง เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา ปญญา ๙ ยอมยัง
หาสปญญาใหบริบูรณ และหาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแมมี
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ประการทั้งปวง ชื่อวา ปฺา เพราะอรรถวา ใหรูกลาวคือทําเนื้อความนั้น ๆ
ใหปรากฏ ชื่อวา ปฺา เพราะรูธรรมทั้งหลายโดยประการนั้น ๆ.
บทวา ตสฺส คืออันพระอริยบุคคลมีประการดังกลาวแลวนั้น. บท
นั้นเปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. บทวา อตฺถววตฺถานโต
โดยกําหนดอรรถ คือโดยกําหนดอรรถ ๕ อยางตามที่กลาวแลว. อนึ่ง แมบัดนี้
ทานก็กลาวไวในสมณกรณียกถา (กถาอันสมณะพึงกระทํา) วาญาณอันมีประเภท
เปนสวนที่ ๑ ใน ๕ ประเภท ในอรรถคือ เหตุผล ๑ นิพพาน ๑ อรรถแหงคํา
๑ วิบาก ๑ กิริยา ๑. บทวา อธิคตา โหติ อันบุคคลบรรลุแลว คือ
ไดแลว ปฏิสัมภิทานั้นแหละ อันบุคคลทําใหแจงแลวดวยการทําใหแจงการได
เฉพาะ ถูกตองแลวดวยปญญา ดวยผัสสะที่ไดเฉพาะนั่นแหละ. บทวา
ธมฺมววตฺถานโต โดยกําหนดธรรม คือโดยกําหนดธรรม ๕ อยางที่ทาน
กลาวโดยทํานองแหงบาลีในอภิธรรมวา ธรรม ๕ อยางเหลานี้ คือ เหตุอันยังผล
ใหเกิดอยางใดอยางหนึ่ง ๑ อริยมรรค ๑ ภาษิต ๑ กุศล ๑ อกุศล ๑ ชื่อวา
ธรรม. แมบทนี้ทานก็กลาวไวในสมณกรณียกถาวา ญาณอันมีประเภทเปน
สวนที่ ๒ ใน ๕ ประเภทในธรรม คือ เหตุ ๑ อริยมรรค ๑ คําพูด ๑ กุศล ๑
อกุศล ๑.
บทวา นิรุตฺติววตฺถานโต โดยการกําหนดนิรุตติ คือโดยการกําหนด
นิรุตติอันสมควรแกอรรถนั้น ๆ. บทวา ปฏิภาณววตฺถานโต โดยการกําหนด
ปฏิภาณ คือโดยการกําหนดปฏิสัมภิทาญาณ ๓ อันไดแก ปฏิภาณ. บทวา
ตสฺสิมา ตัดบทเปน ตสฺส อิมา นี้เปนคําสรุป.
พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงคุณวิเศษของอนุปสสนาทั้งหลายดวยการ
สงเคราะหเขาดวยกันทั้งหมดอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงดวยประเภทแหง
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วัตถุ จึงกลาวคํามีอาทิวา รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา การพิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงในรูป. บทนั้นมีความดังไดกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงชวนปญญาดวยสามารถแหงอดีต
อนาคตและปจจุบันในรูปเปนตน จึงตั้งคําถามดวยอํานาจรูปเปนตน อยางเดียว
และดวยอํานาจรูปในอดีต อนาคต และปจจุบันแลวไดแกไปตามลําดับของ
คําถาม. ในชวนปญญานั้น ปญญาที่ทานชี้แจงไวกอนในการแกรูปลวน ๆ เปนตน
เปนชวนปญญาดวยสามารถแหงการแลนไปในอดีตเปนตนในการแกทั้งหมด
อันมีรูปในอดีตอนาคตและปจจุบันเปนมูล.
พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงประเภทแหงปญญาอันมีพระสูตรไม
นอยเปนเบื้องตนอีก จึงแสดงพระสูตรทั้งหลายกอน.
ในบทเหลานั้น บทวา สปฺปุริสสเสโว การคบสัตบุรุษ คือการคบ
สัตบุรุษทั้งหลายมีประการดังกลาวแลวในหนหลัง. บทวา สทฺธมฺมสฺสวน
การฟงพระสัทธรรม คือฟงคําสอนแสดงขอปฏิบัติมีศีลเปนตนในสํานักของ
สัตบุรุษทั้งหลายเหลานั้น. บทวา โยนิโสมนสิกาโร การทําไวในใจโดย
แยบคาย คือ ทําไวในใจโดยอุบายดวยการพิจารณาอรรถแหงธรรมที่ฟงแลว.
บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม คือปฏิบัติธรรม
อันเปนขอปฏิบัติมีศีลเปนตน อันเนื่องในโลกุตรธรรม.
คํา ๔ เหลานั้นคือ ปฺาปฏิลาภาย (เพื่อไดปญญา) ๑ ปฺาวุทฺธิยา
(เพื่อความเจริญแหงปญญา) ๑ ปฺาเวปุลฺลาย (เพื่อความไพบูลยแหง
ปญญา) ๑ ปฺาพาหุลฺลาย (เพื่อความเปนผูมีปญญามาก) ๑ เปนคําแสดง
ภาวะดวยอํานาจแหงปญญา. คํา ๑๒ คําที่เหลือ เปนคําแสดงภาวะดวยอํานาจ
แหงบุคคล.
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อรรถกถาโสฬสปญญานิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในสุตตันตนิเทศดังตอไปนี้. บทวา ฉนฺน อภิฺาน
อภิญญา ๖ คือ อิทธิวิธ (แสดงฤทธิได) ๑ ทิพยโสต (หูทิพย) ๑ เจโตปริยญาณ (รูจ ักกําหนดใจผูอื่น) ๑ ปุพเพนิวาสญาณ (ระลึกชาติได) ๑ ทิพยจักขุ (ตาทิพย) ๑ อาสวักขยญาณ (รูจักทําอาสวะใหสิ้น) ๑. บทวา เตสตฺตตีน
าณาน ญาณ ๗๓ คือญาณทั่วไปแกสาวกที่ทานชี้แจงไวแลวในญาณกถา.
ในบทวา สุตฺตสตฺตตีน าณาน ญาณ ๗๗ มีพระบาลีวา ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗ อยาง แกเธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจไวใหดี เราจักกลาว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ญาณวัตถุ ๗๗ เปน
ไฉน ? ญาณวาเพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ญาณวา เมื่อไมมีชาติ
ชราและมรณะก็ไมมี. ญาณวา เพราะชาติเปนปจจัยแมในอดีตกาล ก็มชี ราและ
มรณะ ญาณวา เมื่อไมมีชาติ ชราและมรณะก็ไมมี ญาณวา เพราะชาติเปน
ปจจัยแมในกาลอนาคตก็มีชราและมรณะ ญาณวา เมื่อไมมีชาติ ชราและมรณะ
ก็ไมมี. ญาณวา ธัมมัฏฐิติญาณมีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา มีความสํารอกกิเลสเปนธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา.
ญาณวา เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ. ฯลฯ ญาณวา เพราะอุปาทานเปน
ปจจัยจึงมีภพ. ญาณวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน. ญาณวา
เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา. ญาณวา เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมี
เวทนา. ญาณวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ. ญาณวา เพราะ
นามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ. ญาณวา เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนาม
รูป. ญาณวา เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ. ญาณวา เพราะอวิชชา
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เปนปจจัยจึงมีสังขาร ญาณวา เมื่อไมมีอวิชชาสังขารก็ไมมี. ญาณวา เพราะ
อวิชชาเปนปจจัยแมในกาลเปนอดีตก็มีสังขาร ญาณวา เมื่อไมมีอวิชชา สังขาร
ก็ไมมี. ญาณวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย แมในกาลอนาคตก็มีสังขาร ญาณวา
เมื่อไมมีอวิชชา สังขารก็ไมมี. ญาณวา ธัมมัฏฐิติญาณมีความสิ้นไปเปนธรรมดา
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความสํารอกกิเลสเปนธรรมดา มีความดับไป
เปนธรรมดา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวญาณวัตถุ ๗๗ อยางเหลานี้. ญาณ ๗๗
อยาง พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในนิทานวรรคดวยประการฉะนี้. อนึ่ง
ญาณวัตถุ ๔ อยาง ทานกลาวอยางละ ๔ ในองค ๑๑ โดยนัยนี้วา ญาณใน
ชราและมรณะ ญาณในเหตุเกิดชราและมรณะ ญาณในความดับชราและมรณะ
ญาณในปฏิปทาใหความดับชราและมรณะ ทานมิไดถือเอาในที่นี้. อนึ่ง ญาณ
ในทั้งสองแหงนั้นเปนวัตถุแหงประโยชนเกื้อกูลและความสุข จึงชื่อวา ญาณวัตถุ.
การไดในบทมีอาทิวา ลาโภ ทานกลาววา ปฏิลาโภ การไดเฉพาะ
เพราะเพิ่มอุปสรรคทําใหวิเศษ. เพื่อขยายความแหงบทนั้นอีก ทานจึงกลาววา
ปตฺติ สมฺปตฺติ การถึง การถึงพรอม. บทวา ผสฺสนา การถูกตอง คือ การ
ถูกตองดวยการบรรลุ. บทวา สจฺฉิกิริยา การทําใหแจง คือ การทําใหแจงดวย
การไดเฉพาะ. บทวา อุปสมฺปทา การเขาถึงพรอม คือการใหสําเร็จ.
บทวา สตฺตนฺนฺจ เสกฺขาน พระเสกขะ ๗ จําพวก คือของพระเสกขะ
๗ จําพวกมีทานผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค ซึ่งรูก ันวา เปนพระเสกขะเพราะยัง
ตองศึกษาสิกขา ๓. บทวา ปุถุชฺชนกลฺยาณกสฺส ของกัลยาณปุถุชน คือ
ของปุถุชนที่รูกันวา เปนคนดีโดยอรรถวา เปนผูดีเพราะประกอบปฏิปทาอัน
ยังสัตวใหถึงนิพพาน. บทวา วฑฺฒิตวฑฺฒนา คือเปนเหตุเจริญดวยปญญา
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ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา ดวยอํานาจแหงปญญา ๘ ตามที่กลาวแลว
และดวยอํานาจแหงปญญาของพระอรหันต ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหง
ปญญาก็เหมือนกัน.
ในบทมีอาทิวา มหนฺเต อตฺเถ ปริคฺคณฺหาติ ยอมกําหนดอรรถ
ใหญมีความดังตอไปนี้. พระอริยสาวกผูบรรลุปฏิสัมภิทายอมกําหนดอรรถ
เปนตนดวยทําใหเปนอารมณ. มหาปญญาแมทั้งหมดก็เปนของพระอริยสาวก
ทั้งหลายนั่นแหละ. อนึ่ง มหาปญญาเปนวิสัยแหงปญญานั้น มีความดังไดกลาว
แลวในหนหลังนั่นแหละ.
นานาศัพทในบทมีอาทิวา ปุถุนานาขนฺเธสุ ในขันธตาง ๆ มาก
เปนคํากลาวถึงอรรถแหงปุถุศัพท. บทวา าณ ปวตฺตีติ ปุถุปฺา
ชื่อวา ปุถุปญ
 ญา เพราะญาณเปนไป ความวา ญาณนั้นชื่อวา ปุถุปญ
 ญา
เพราะญาณเปนไปในขันธเปนตนตามที่กลาวแลวนั่น. บทวา นานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ ในปฏิจจสมุปบาทตาง ๆ ทานกลาวเพราะเปนปจจัยมากดวย
อํานาจแหงธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น. บทวา นานาสฺุตมนุลพฺเภสุ ในความ
ไดเนือง ๆ ซึ่งความสูญตาง ๆ คือ การเขาไปไดชื่อวา อุปลัพภะ อธิบายวา
การถือเอา การไมเขาไปไดชื่อวา อนุปลัพภะ เพราะการไมเขาไปได คํามาก
ชื่อวา อนุปลัพภา เปนพหุวจนะ. อีกอยางหนึ่ง การไมเขาไปไดซึ่งตน
และสิ่งที่เนื่องดวยตนในความสูญตาง ๆ ดวยสุญญตา ๒๕ ชื่อวา นานาสุญญตานุปลัพภา. ในนานาสุญญตานุปลัพภานั้น. เมื่อควรจะกลาววา
นานาสฺุตมนุปลพฺเภสุ ทานกลาว ม อักษรดวยบทสนธิดุจในบทวา
อทุกฺขมสุขา ไมทุกขไมสุข. ปญญา ๕ อยางเหลานี้ทั่วไป ดวยกัลยาณปุถุชน
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ปญญาในบทมีอาทิวา นานาอตฺถา มีอรรถตาง ๆ ของพระอริยเจาเทานั้น.
บทวา ปุถุชฺชนสาธารเณ ธมฺเม ในธรรมทั่วไปแกปุถุชน คือโลกิยธรรม.
ทานกลาววา ชื่อวา ปุถุชนปญญา เพราะปญญาหนา ปญญาแผนกหนึ่ง
เพราะมีนิพพานอันเปนของใหญเปนอารมณจากโลกิยะโดยปริยายในที่สุดนี้.
บทวา วิปุลปฺา พึงทราบความนัยแหงมหาปญญา. เมื่อกําหนดธรรม
ตามที่กลาวแลว พึงทราบความไพบูลยของปญญากําหนดธรรมเหลานั้นเพราะ
มีคุณใหญและปญญากําหนดธรรมเหลานั้นเพราะความใหญ และกําหนดธรรม
เพราะความใหญ เพราะความยิ่งใหญดวยตนเองเทานั้น. คัมภีรปญญาพึงทราบ
โดยนัยแหงปุถุปญญา. ธรรมเหลานั้น อันไมพึงได และปญญานั้น ชื่อวา
คัมภีรา เพราะปกติชนไมพึงได.
บทวา ยสฺส ปุคฺคลสฺส คือ แหงพระอริยบุคคลนั่นแหละ. บทวา
อฺโ โกจิ ใครอื่น คือ ปุถุชน. บทวา อภิสมฺภวิตุ เพื่อครอบงําได
คือ เพื่อถึงพรอมได. บทวา อนภิสมฺภวนีโย อันใครๆ ครอบงําไมได
คือ อันใคร ๆ ไมสามารถบรรลุได. บทวา อฺเหิ คือ ปุถชุ นนั่นแหละ.
บทวา อฏมกสฺส ของบุคคลที่ ๘ คือของทานผูตั้งอยูในโสดาบัติมรรค
เปนบุคคลที่ ๘ นับตั้งแตทานผูตั้งอยูในอรหัตผล. บทวา ทูเร คือในที่ไกล.
บทวา วิทูเร คือไกลเปนพิเศษ. บทวา สุวิทูเร คือไกลแสนไกล. บทวา
น สนฺติเก คือไมใกล. บทวา น สามนฺตา คือในสวนไมใกล. คําประกอบ
คําปฏิเสธทั้งสองนี้ กําหนดถึงความไกลนั่นเอง. บทวา อุปาทาย คืออาศัย
บทวา โสตาปนฺนสฺส คือทานผูตั้งอยูในโสดาปตติผล. ดวยบทนี้ ทานกลาววา
มรรคปญญานั้น ๆ หางไกลจากผลปญญานั้น ๆ. บทวา ปจฺเจกฺสมฺพุทฺโธ
แปลกกันดวยอุปสรรค. ทั้งสองบทนี้ บริสุทธิ์เหมือนกัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 686

พระสารีบุตรเถระครั้นกลาวคํามีอาทิวา ปญญาของพระปจเจกพุทธเจา
และชาวโลกพรอมทั้งเทวโลกหางไกลจากปญญาของพระตถาคต แลวประสงคจะ
แสดงปญญาอันตั้งอยูไกลนั้นโดยประการไมนอย จึงกลาวบทมีอาทิวา ปฺาปเภทกุสโล พระตถาคตทรงเปนผูฉลาดในประเภทแหงปญญาดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปฺาปเภทกุสโล คือทรงฉลาดในประเภท
แหงปญญาอันมีกําหนดมากมายของพระองค. บทวา ปภินฺนาโณ ทรงมี
ญาณแตกฉาน คือ มีพระญาณถึงประเภทหาที่สุดมิได. ดวยบทนี้ แมเมือ่ มี
ความฉลาดในประเภทแหงปญญา พระสารีบุตรเถระก็แสดงความที่ปญญา
เหลานั้นมีประเภทหาที่สุดมิได. บทวา อธิคตปฏิสมฺภิโท ทรงบรรลุ
ปฏิสัมภิทา คือ ทรงไดปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อันเลิศ. บทวา จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต. ทรงถึงเวสารัชชญาณ ๔ คือทรงถึงญาณ กลาวคือความกลาหาญ ๔.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมพิจารณานิมิตนั้นวา เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจารูธรรมเหลานั้น สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใคร ๆ ในโลกนี้จักทวงเราในขอนั้นพรอมกับธรรมวา ธรรมเหลานี้พระสัมมาสัมพุทธเจา ยังมิไดตรัสรูแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรามิไดพิจารณาถึง
นิมิตนั้นเปนผูถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความกลาหาญอยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรายังไมพิจารณาเห็นนิมิตนั้นวา เมื่อพระขีณาสพรูธรรมเหลานั้น
สมณะ พราหมณ ฯลฯ หรือใคร ๆ ในโลก จักทวงเราในขอนั้นพรอมกับ
ธรรมวา อาสวะเหลานี้ยังไมสิ้นไป เมื่อพระขีณาสพเสพอันตรายิกธรรม
ที่กลาวก็ไมควรเพื่อเปนอันตรายได อนึ่ง ธรรมทีท่ านแสดงแลวเพื่อประโยชน
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แกบุคคลใด ธรรมนั้นยอมไมนําออก เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกบุคคลผู
กระทํานั้นเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเห็นนิมิตนั้น ฯลฯ อยู.
บทวา ทสพลธารี ทรงพละ ๑๐ ชื่อวา ทสพลา เพราะมีพละ ๑๐.
พละของทานผูมีพละ ๑๐ ชื่อวา ทสพลพลานิ ชื่อวา ทสพลพลธารี
เพราะทรงพละของผูมีพละ ๑๐ อธิบายวาทรงกําลังทศพลญาณ. ดวยคําทั้ง ๓
เหลานี้ ทานแสดงเพียงหัวขอประเภทของเวไนยสัตวอันมีประเภทมากมาย.
พระตถาคตทรงเปนบุรุษองอาจดวยไดสมมติ เปนมงคลยิ่ง โดยประกอบดวย
ปญญา ทรงเปนบุรุษสีหะดวยอรรถวาความไมหวาดสะดุง ทรงเปนบุรุษนาค
ดวยอรรถวาเปนใหญ ทรงเปนบุรุษอาชาไนยดวยอรรถวาเปนผูรูทั่ว ทรงเปน
บุรุษนําธุระไปดวยอรรถวานํากิจธุระของโลกไป.
ครั้งนั้น พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงคุณวิเศษที่ไดจากอนันตญาณมีเดชเปนตน เพื่อจะแสดงความที่เดชเปนตนเหลานั้นเปนรากของอนันตญาณจึงกลาว อนนฺตาโณ ทรงมีพระญาณหาที่สุดมิได แลวกลาวบทมีอาทิวา
อนนฺตเตโช ทรงมีเดชหาที่สุดมิได.
ในบทเหลานั้น บทวา อนนฺตาโน คือทรงมีญาณปราศจากที่สุด
ดวยการคํานวณและดวยความเปนผูมีอํานาจ. บทวา อนนฺตเตโช คือทรงมีเดช
ถือพระญาณหาที่สุดมิได ดวยการกําจัด มืด คือ โมหะในสันดานของเวไนยสัตว.
บทวา อนนฺตยโส ทรงมีพระยศหาที่สุดมิได คือ ทรงมีการประกาศเกียรติคุณ
หาที่สุดมิได แผไป ๓ โลกดวยพระปญญาคุณ. บทวา อฑฺโฆ ทรงเปน
ผูมั่งคั่ง คือ ทรงเพียบพรอมดวยทรัพย คือ ปญญา. บทวา มหทฺธโน
ทรงมีทรัพยมาก ชื่อวา มหทฺธโน เพราะมีทรัพย คือ ปญญามากโดยความ
เปนผูมากดวยอํานาจ แมในเพราะความเปนผูเจริญดวยทรัพย คือ ปญญา.
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บทวา ธนวา ทรงมีอริยทรัพย ชื่อวา ธนวา เพราะมีทรัพย คือ ปญญา
อันควรสรรเสริญ เพราะมีทรัพย คือ ปญญาอันประกอบอยูเปนนิจ เพราะมี
ทรัพย คือ ปญญาอันเปนความยอดเยี่ยม. ในอรรถทั้ง ๓ เหลานี้ ผูรูศัพท
ทั้งหลายยอมปรารถนาคํานี้.
พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงความสําเร็จในอัตสมบัติของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระปญญาคุณอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงความสําเร็จสมบัติอันเปน
ประโยชนแกโลกดวยพระปญญาคุณอีก จึงกลาวบทมีอาทิวา เนตา ทรงเปน
ผูนํา.
พึงทราบควานในบทเหลานั้นดังตอไปนี้. ทรงเปนผูนําเวไนยสัตว
ทั้งหลายไปสูฐานะอันเกษม คือ นิพพานจากฐานะอันนากลัว คือ สงสาร
ทรงเปนผูนําไปใหวิเศษซึ่งเวไนยสัตวทั้งหลายดวยสังวรวินัย และปหานวินัย
ในเวลาทรงแนะนํา ทรงนําไปเนืองๆ ดวยการตัดความสงสัยในขณะทรงแสดง
ธรรม ทรงตัดความสงสัยแลวทรงบัญญัติอรรถที่ควรใหรู ทรงพินิจดวย
ทําการตัดสินขอที่บัญญัติไวอยางนั้น ทรงเพงอรรถที่ทรงพินิจแลวอยางนั้น
ดวยการประกอบในการปฏิบัติ ทรงใหหมูสัตวผูปฏิบัติแลวอยางนั้นเลื่อมใส
ดวยผลของการปฏิบัติ. หิ อักษรในบทนี้วา โส หิ ภควา เปนนิบาตลงใน
การแสดงอางถึงเหตุแหงอรรถที่กลาวไวแลวในลําดับ. บทวา อนุปฺปนฺนสฺส
มคฺคสฺส อุปปฺ าเทตา ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น คือ ยังอริยมรรค
อันเปนเหตุแหงอสาธารณญาณ ๖ ซึ่งยังไมเคยเกิดในสันดานของตน ใหเกิดขึ้น
ในสันดานของตน เพื่อประโยชนแกโลก ณ โคนตนโพธิ์. บทวา อสฺชาตสฺส
มคฺคสฺส สฺชาเนตา ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม คือ ยัง
อริยมรรคอันเปนเหตุแหงสาวกปารมิญาณที่ยังไมเคยเกิดพรอมในสันดานของ
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เวไนยสัตวใหเกิดพรอมในสันดานของเวไนยสัตว ตั้งแตทรงประกาศพระธรรม
จักรจนตราบเทาถึงทุกวันนี้. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา สัญชาเนตา
เพราะทรงยังอริยมรรคใหเกิดพรอมในสันดานของเวไนยผูเปนสาวกดวยพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนั่นแหละ. บทวา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส
อกฺขาตา ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก คือ ทรงใหคําพยากรณเพื่อความ
เปนพระพุทธเจาของพระโพธิสัตวทั้งหลาย ผูสะสมบุญกุศลไวเพื่อความเปน
พระพุทธเจาผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการแลวทรงบอกมรรค คือ ความเปน
บารมีที่ยังไมเคยบอก หรืออริยมรรคที่ควรใหเกิดขึ้น ณ โคนตนโพธิโดยเพียง
พยากรณวา จักเปนพระพุทธเจา. นัยนี้ยอมไดแมในการพยากรณพระปจเจกโพธิสัตวเหมือนกัน.
บทวา มคฺคฺู ทรงรูจักมรรค คือ ทรงรูอ ริยมรรคอันตนให
เกิดขึ้นดวยการพิจารณา. บทวา มคฺควิทู ทรงทราบมรรค คือ ทรงฉลาด
อริยมรรคอันพึงใหเกิดขึ้นในสันดานของเวไนยสัตว. บทวา มคฺคโกวิโท
ทรงฉลาดในมรรค คือ ทรงเห็นแจงมรรคที่ควรบอกแกพระโพธิสัตวทั้งหลาย.
อีกอยางหนึ่ง ทรงรูมรรคอันเปนขอปฏิบัติเพื่ออภิสัมโพธิ ทรงทราบมรรคอัน
เปนขอปฏิบัติเพื่อปจเจกโพธิ ทรงฉลาดในมรรคอันเปนขอปฏิบัติเพื่อสาวกโพธิ.
อีกอยางหนึ่ง อาจารยทั้งหลายยอมทําการประกอบอรรถตามลําดับ
ดวยอํานาจแหงมรรคของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกในอดีต
อนาคตและปจจุบันดวยอํานาจแหงอัปปณิหิตมรรคอันมีสุญญตะเปนนิมิต และ
ดวยอํานาจเเหงมรรคของอุคฆฏิตัญูบุคคล วิปจิตัญูบุคคล และไนยบุคคล
ตามควร เพราะบาลีวา ดวยมรรคนี้ สาวกทั้งหลาย ขามแลวในกอน จักขาม
ยอมขามซึ่งโอฆะดังนี้.
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บทวา มคฺคานุคามี จ ปน ก็และพระสาวกเปนผูดําเนินไปตาม
มรรค คือ เปนผูดําเนินไปตามมรรคที่พระผูมีพระภาคเจาทรงดําเนินไปแลว.
จ ศัพทในบทนี้เปนนิบาตลงในอรรถแหงเหตุ. ดวยบทนี้พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถึงเหตุแหงการบรรลุคุณมียังมรรคใหเกิดเปนตน. ปน ศัพทเปนนิบาต
ลงในอรรถวาทําแลว. ดวยบทนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงเหตุแหงมรรคที่
ทําแลว. บทวา ปจฺฉา สมนฺนาคตา พระสาวกที่จะมาภายหลัง คือ เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวกอน พระสาวกประกอบดวยคุณมีศีลอันมาภายหลังเปนตน. ดวยเหตุดังนี้ เพราะคุณมีศีลเปนตน แมทั้งหมดของพระผูมีพระภาคเจาอาศัยอรหัตมรรคนั่นแหละมาแลวดวยบทมีอาทิวา ดวยยังมรรคที่ยัง
ไมเกิดใหเกิดขึ้นดังนี้ ฉะนั้น พระเถระกลาวถึงคุณเพราะอาศัยอรหัตมรรค
นั่นแหละ. บทวา ชาน ชานาติ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงทราบ ก็ยอม
ทรงทราบ คือ ยอมทรงทราบสิ่งที่ควรทรงทราบ อธิบายวา ธรรมดาสิง่ ที่
ควรทราบดวยปญญาอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อพระสัพพัญุตญาณยังมีอยู ยอม
ทรงทราบสิ่งที่ควรทราบทั้งหมดนั้นอันเปนทางแหงขอควรแนะนํา ๕ ประการ
ดวยปญญา. บทวา ปสฺส ปสฺสติ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงเห็นก็ยอม
ทรงเห็น คือ ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็น อธิบายวา ทรงกระทําทางอันควรแนะนํา
นั้นแหละ ดุจเห็นดวยจักษุเพราะเห็นทั้งหมด ชื่อวา ยอมเห็นดวยปญญาจักษุ
หรือวาพระผูมีพระภาคเจามิไดเปนเหมือนคนบางพวกแมถือเอาสิ่งวิปริต รูอยู
ก็ยอมไมรู แมเห็นก็ยอมไมเห็น แตพระผูมีพระภาคเจาทรงถือตามสภาพที่
เปนจริง ทรงทราบก็ยอมทรงทราบ ทรงเห็นก็ยอมทรงเห็น พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นชื่อวาทรงมีจักษุ เพราะอรรถวาทรงเปนผูนาในการเห็น
ชื่อวาทรงมีญาณเพราะอรรถวามีความเปนผูทรงรูแจงเปนตน ชื่อวาทรงมีธรรม
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เพราะอรรถวามีสภาพไมวิปริต หรือสําเร็จดวยธรรมที่พระองคทรงคิดดวย
พระทัย แลวทรงเปลงดวยพระวาจา เพราะทรงชํานาญทางปริยัติธรรม ชื่อวา
ทรงมีพรหม เพราะอรรถวาทรงเปนผูประเสริฐที่สุด. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ทรงมีจักษุเพราะทรงเปนดุจจักษุ ชื่อวาทรงมีญาณ เพราะทรงเปนดุจญาณ
ชื่อวา ทรงมีธรรม เพราะทรงเปนดุจธรรม ชือ่ วา ทรงมีพรหม เพราะ
ทรงเปนดุจพรหม.
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นตรัสบอก เพราะตรัสบอกพระธรรม
หรือเพราะยังพระธรรมใหเปนไป ตรัสบอกทั่ว เพราะตรัสบอกโดยประการ
ตาง ๆ หรือใหเปนไปโดยประการตาง ๆ ทรงนําอรรถออก เพราะทรงนํา
อรรถออกแลวจึงทรงแนะนํา ทรงประทานอมตธรรม เพราะทรงแสดงขอ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุอมตธรรม หรือเพราะทรงใหบรรลุอมตธรรมดวยการแสดง
ธรรมประกาศอมตธรรม ทรงเปนธรรมสามี เพราะทรงใหเกิดโลกุตรธรรม
ดวยการประทานโลกุตรธรรมตามความสุขโดยสมควรแกเวไนยสัตว และทรง
เปนอิสระในธรรมทั้งหลาย. บทวา ตถาคต มีอรรถดังไดกลาวแลวในหนหลัง.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงคุณดังที่กลาวแลวดวยบทมี
อาทิวา ชาน ชานาติ เมื่อทรงทราบก็ยอมทรงถวายใหวิเศษยิ่งขึ้นเพราะ
พระสัพพัญุตญาณ เมื่อจะยังพระสัพพัญุตญาณใหสําเร็จจึงกลาวบทมี
อาทิวา นตฺถิ มิไดมีดังนี้ชื่อวาบทธรรมที่พระผูมีพระภาญเจาพระองคนั้นผูทรง
เปนอยางนั้น มิไดทําใหแจงมิไดมี เพราะกําจัดความหลงพรอมดวยวาสนาใน
ธรรมทั้งปวงดวยอรหัตมรรคญาณอันสําเร็จดวยอํานาจกําลังบุญที่ทรงบาพ็ญมา
แลว ชื่อวาบทธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทราบมิไดมี เพราะทรงทราบ
ธรรมที่ปวงโดยความไมหลง ซึ่งวาบทธรรมที่พระผูมีพระภาคเจามิไดทรง
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เห็นมิไดมี เพราะธรรมทั้งปวงพระองคทรงเห็นดวยญาณจักษุ ดุจดวยจักษุ อนึ่ง
ชื่อวาบทธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทราบมิไดมี เพราะพระองคทรงบรรลุ
แลวดวยญาณ ชื่อวาบทธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทําใหแจงมิไดมี เพราะ
พระองคทรงทําใหแจง ดวยการทําใหแจง ดวยการไมหลง ชือ่ วาบทธรรมที่
พระองคไมทรงถูกตองดวยปญญามิไดมี เพราะพระองคทรงถูกตองดวยปญญา
อันไมหลง. บทวา ปจฺจุปฺปนฺน ไดแกกาลหรือธรรมเปนปจจุบัน. บทวา อุปาทายคือถือเองแลว ความวาทําไวในภายใน แมนิพพานพนกาลไปแลว ทานก็ถือ
เอาดวยคําวา อุปาทาย นัน่ แหละ อนึง่ คํามี อตีต ลวงไปแลวเปนตนยอม
สืบเนื่องกับคํามีอาทิ นตฺถิ หรือกับคํามีอาทิวา สพฺเพ. บทวา สพฺเพ ธมฺมา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงรวมสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งหมด. บทวา สพฺพากาเรน โดยอาการทั้งปวงคือรวมอาการทั้งปวงมีอาการไมเที่ยงเปนตนแหง
ธรรมอยางหนึ่งๆ ในบรรดาธรรมทั้งหมด. บทวา าณมุเข ในมุขคือพระญาณ
ไดแกในเฉพาะหนาคือพระญาณ. บทวา อาปาถ อาคจฺฉติ ยอมมาสูคลองคือ
ยอมถึงการรวมกัน. บทวา ชานิตพฺพ ควรรูทานกลาวเพื่อขยายความแหงบท
วา เนยฺย ควรแนะนํา วา ศัพทในบทมีอาทิวา อตฺตตฺโถ วา และประโยชน
ตนเปนสมุจจยรรถ (ความรวมกัน). บทวา อตฺตตฺโถ คือประโยชนของตน.
บทวา ปรตฺโถ ประโยชนของผูอื่นคือประโยชนของโลก ๓ อื่น. บทวา
อุภยตฺโถ ประโยชนทั้ง ๒ ฝาย ไดแกประโยชนของทั้ง ๒ ฝายคราวเดียวกัน
คือของตนและของคนอื่น. บทวา ทิฏธมฺมิโก ประโยชนภพนี้ คือประโยชน
ประกอบในภพนี้ หรือประโยชนปจ จุบัน ประโยชนประกอบแลวในภพหนา
หรือประโยชนในสัมปรายภพชื่อวา สมฺปรายิโก.
พึงทราบความในบทมีอาทิวา อุตฺตาโน ดังตอไปนี้ ประโยชนที่พูด
ใชโวหารชื่อวา อุตฺตาโน ประโยชนตนื้ เพราะเขาใจงาย ประโยชนที่พูดเกิน
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โวหารปฏิสงั ยุตดวยสุญญตาชื่อวา คมฺภีโร ประโยชนลึก เพราะเขาใจยาก
ประโยชนอนั เปนโลกุตระชื่อวา คุฬฺโห ประโยชนลับเพราะพูดภายนอก
เกินไป ประโยชนมีความไมเที่ยงเปนตน ชื่อวา ปฏิจฺฉนฺโน ประโยชนปกปด
เพราะปกปดดวยฆนะ. (กอน) เปนตน ประโยชนที่พูดโดยไมใชโวหารมาก
ชื่อวา เนยฺโย ประโยชนทคี่ วรนําไป เพราะไมถอื เอาตามความพอใจ ควรนํา
ไปตามความประสงค ประโยชนที่พดู ดวยใชโวหารชื่อวา นีโต ประโยชนที่
นําไปแลว เพราะนําความประสงคไปโดยเพียงคําพูดประโยชนคือศีล สมาธิและ
วิปสสนาอันบริสุทธิ์ดวยดีชื่อวา อนวชฺโช ประโยชนไมมีโทษ เพราะปราศจากโทษดวยตทังคะและวิกขัมภนะ ประโยชนคืออริยมรรคชื่อวา นิกฺกิเลโส
ประโยชนไมมีกิเลส เพราะตัดกิเลสขาด ประโยชนคืออริยผลชื่อวา โวทาโน
ประโยชนผอ งแผว เพราะกิเลสสงบ นิพพานชื่อวา ปรมตฺโถ ประโยชน
อยางยิ่ง เพราะนิพพานเปนธรรมเลิศในสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งหลาย.
บทวา ปริวตฺตติ ยอมเปนไป คือแทรกซึมคลุกเคลาโดยรอบยอม
เปนไปโดยวิเศษในภายในพุทธญาณ เพราะไมเปนภายนอกจากความเปนวิสัย
แหงพุทธญาณ พระสารีบุตรเถระยอมแสดงความที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
สําเร็จพระญาณดวยบทมีอาทิ สพฺพ กายกมฺม ตลอดกายกรรมทั้งปวง. บทวา
าณานุปริวตฺตติ พระญาณยอมเปนไปตลอด ความวาไมปราศจากพระญาณ.
บทวา อปฺปฏิหิต มิไดขัดของ ทานแสดงถึงความที่ไมมีอะไรกั้นไว พระ
สารีบุตรเถระประสงคจะยังพระสัพพัญุตญาณใหสําเร็จดวยอุปมาจึงกลาวบทมี
อาทิวา ยาวตก เนยยบทมีเทาใด. ในบทเหลานั้น ชื่อวา เนยฺย เพราะ
ควรรู ชื่อวา เนยฺยปริยนฺติก เพราะพระญาณมีเนยยบทเปนที่สุด อนึ่งผู
ไมเปนสัพพัญูไมมีเนยยบทเปนที่สุด แมในเนยยบทมีพระญาณเปนที่สุดก็มี
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ดังนี้เหมือนกัน พระสารีบุตรเถระแสดงความที่ไดกลาวไวแลวในคูตนใหพิเศษ
ไปดวยคูนี้ แสดงกําหนดดวยการปฏิเสธดวยคูที่ ๓ อนึ่ง เนยยะในบทนี้ชื่อวา
เนยยปถ เพราะเปนคลองแหงญาณ. บทวา อฺมฺ ปริยนฺตฏายิโน
ธรรมเหลานั้นตั้งอยูในที่สุดรอบของกันและกัน คือมีปกติยังเนยยะและญาณ
ใหสิ้นไปแลวตั้งอยูในที่สุดรอบของกันและกันจากฐานะ. บทวา อาวชฺชนปฏิพทฺธา เนื่องดวยความทรงคานึง คือเนื่องดวยมโนทวาราวัชชนะความวา
ยอมรูลําดับแหงความคํานึงนั่นเอง. บทวา อากงฺขปฏิพทฺธา เนื่องดวยทรง
พระประสงค คือเนื่องดวยความพอใจ ความวายอมรูลําดับแหงอาวัชชนจิตดวย
ชวนญาณ ทานกลาวบททั้ง ๒ นอกนี้เพื่อประกาศความตามลําดับบททั้ง ๒ นี้.
บทวา พุทฺโธ อาสย ชานาติ พระพุทธเจายอมทรงทราบอัธยาศัย
เปนตน ทานพรรณนาไวในญาณกถาแลว แตมาในมหานิเทศวาพระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงทราบอัธยาศัย. ในบทนั้นมาในอาคตสถานวา พุทฺธสฺส ภควโต ในที่นี้ในที่บางเเหงวา พุทฺธสฺส. บทวา อนฺตมโส คือโดยที่สุด.
ในบทวา ติมิติมิงฺคล นี้ พึงทราบดังตอไปนี้ ปลาชนิดหนึ่งชื่อวา
ติมิ ปลาชนิดหนึ่งชื่อวาติมิงคิละเพราะตัวใหญกวาปลาติมินั้น สามารถกลืนกิน
ปลาติมิได ปลาชนิดหนึ่งชื่อติมิติมิคละมีลําตัวประมาณ ๕๐๐ โยชน สามารถ
กลืนกินปลาติมิคละได. ในบทนี้พึงทราบวาเปนเอกวจนะดวยถือเอากําเนิด.
ในบทวา ครุฬ เวนเตยิย ครุฑตระกูลเวนเทยยะนี้พึงทราบวาชื่อวา
ครุฬ เปนซึ่งโดยกําเนิด ชื่อวา เวนเตยฺย เปนชื่อโดยโคตร. บทวา ปเทเส
คือในเอกเทศ. บทวา สารีปุตฺตสมา มีปญญาเสมอดวยพระสารีบุตรพึง
ทราบวาทานกลาวหมายถึงพระเถระผูเปนพระธรรมเสนาบดีของพระพุทธเจาทั้ง
ปวง เพราะพระสาวกที่เหลือไมมีผูเสมอดวยพระธรรมเสนาบดีเถระทางปญญา
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สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลายสาวกของเราผูมีปญญามาก อนึ่ง ทานกลาวไวในอรรถกถาวา
สัตวทั้งหลายอื่นใดมีอยูเวนพระโลกนาถ สัตว
เหลานัน้ ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงปญญา ของพระสารีบุตร.
บทวา ผริตฺวา แผไป คือพุทธญาณบรรลุถึงปญญาแมของเทวดา
และมนุษยทั้งปวงแลวเเผไปแทรกซึมเขาไปสูปญญาของเทวดา และมนุษยเหลา
นั้นโดยฐานะแลวตั้งอยู. บทวา อติฆสิตฺวา ขจัดแลวคือพุทธญาณกาวลวง
ปญญาแมของเทวดาและมนุษยทั้งปวงแผไปกําจัดทําลายเนยยะทั้งปวงแมไมใช
วิสัยของเทวดาและมนุษยเหลานั้นแลวตั้งอยู ปาฐะในมหานิเทศวา อภิภวิตฺวา
ครอบงําแลวคือย่ํายีแลว ดวยบทวา เยปเต เปนตน. พระสารีบตุ รเถระแผ
ไปขจัดดวยประการนี้แลว แสดงเหตุใหประจักษแหงฐานะ. ในบทเหลานั้น
บทวา ปณฺฑิตา คือประกอบดวยความเปนบัณฑิต. บทวา นิปุณา ละเอียด
คือมีปญญาละเอียดสุขุมสามารถแทงตลอดปญญาสุขุมในระหวางอรรถได. บทวา
กตปรปฺปวาทา แตงวาทะโตตอบ คือรูวาทะโตตอบและแตงวาทะตอสูกับชน
เหลาอื่น. บทวา วาลเวธิรูปา คือ มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผสู ามารถ
ยิงขนทราย. บทวา เต ภินฺทนฺตา ปฺา จรนฺติ ปฺาคเตน ทิฏิคตานิ เที่ยวทําลายปญญาและทิฏฐิดวยปญญา ความวาเที่ยวไปดุจทําลายทิฏฐิ
ของคนอื่นแมสุขุมดวยปญญาของตนดุจนายขมังธนูยิงขนทรายฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ปญญานั่นแหละคือ ปญญาคตะ ทิฏฐินั้นแหละคือทิฏฐิ
คตะ ดุจในคําวา คูถคต มุตฺตคต คูถ มูตร เปนตน. บทวา ปฺห อภิสงฺขริต-ฺ
วา แตงปญหา คือแตงคําถาม ๒ บทบาง ๓ บทบาง ๔ บทบาง ทานกลาว ๒ ครั้ง
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เพื่อสงเคราะหเขาดวยกันเพราะทําปญญาเทานั้นใหมากยิ่งขึ้น. บทวาคุฬฺหานิ จ
ปฏิจฺฉนฺนานิ จ ปญหาทั้งลี้ลับและเปดเผย มีปาฐะที่เหลือวา อตฺถชาตานิ
เกิดประโยชน บัณฑิตทั้งหลายถามปญหาเพราะบัณฑิตเหลานั้นเห็นขอแนะนํา
อยางนั้นแลวอันพระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคอยางนี้วา ขอจงถามปญหา
ที่ตนแตงมา อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไมทรงประทานโอกาสเพื่อใหผูอื่นถาม
ทรงแสดงธรรมแกผูเขาไปเฝาเทานั้น สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
บัณฑิตเหลานั้นพากันแตงปญหา ดวยหมายใจวา จักเขาไปหาพระสมณโคดมแลวทูลถามปญหานี้ หากวาพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแลว
อยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ พวกเราจักยกวาทะนี้แกพระองค แมหากวา
พระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแลวอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ พวกเรา
จักยกวาทะนั้นแมอยางนี้แกพระองค ดังนี้. บัณฑิตเหลานั้นพากันเขาไปเฝา
พระสมณโคดมถึงที่ประทับ. พระสมณโคดมก็ทรงชี้แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. บัณฑิตเหลานั้นถูกพระสมณโคดมทรงชี้แจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ก็ไมถามปญหากะพระสมณ
โคดมเลย บัณฑิตเหลานั้นจักยกวาทะแกพระสมณโคดมที่ไหนได ยอมกลาย
เปนสาวกของพระสมณโคดมไปโดยแท.
หากถามวา เพราะเหตุไร บัณฑิตทั้งหลายจึงไมทูลถามปญหา. ตอบวา
นัยวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงธรรมในทามกลางบริษัท ทรงตรวจดู
อัธยาศัยของบริษัท แตนั้นทรงเห็นวา บัณฑิตเหลานี้พากันมาทําปญหา
ซอนเรน ลีล้ บั ใหมีสาระเงื่อนงํา ครั้นบัณฑิตเหลานั้นไมทูลถามพระองคเลย
พระองคทรงพิจารณาเห็นวา โทษประมาณเทานี้ในการถามปญหา ประมาณ
เทานี้ในการแกปญหา ประมาณเทานี้ในอรรถ ในบท ในอักขระ ดังนี้ เมื่อ
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จะถามปญหาเหลานั้น พึงถามอยางนี้ เมื่อจะแกปญหาควรแกอยางนี้ ดังนั้น
พระองคจึงทรงใสปญหาที่บัณฑิตเหลานั้นนํามาทําใหมีสาระซับซอน ไวใน
ระหวางธรรมกถาแลวจึงทรงแสดง. บัณฑิตเหลานั้นยอมพอใจวา เราไมถาม
ปญหาเหลานั้น เปนความประเสริฐของเรา หากวาเราพึงถามพระสมณโคดม
จะพึงทรงทําใหเราตั้งตัวไมติดไดเลย. อีกประการหนึ่ง ธรรมดาพระพุทธเจา
ทั้งหลายเมื่อทรงแสดงธรรม ยอมทรงแผเมตตาไปยังบริษัท ดวยการเเผเมตตา
มหาชน ยอมมีจิตเลื่อมใสในพระทศพล ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายทรงมี
รูปโฉมงดงาม นาทัศนา มีพระสุรเสียงไพเราะ มีพระชิวหาออนนุม มีชอ ง
พระทนตสนิท ทรงกลาวธรรมดุจรดหทัยดวยน้ําอมฤต ในการทรงกลาวธรรม
นั้น ผูมีจิตเลื่อมใสดวยการทรงแผเมตตา ยอมมีความคิดอยางนี้วา เราไม
สามารถจะจับสิ่งตรงกันขามกับพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงกลาวกถาไมมีสอง
กถาไมเปนโมฆะ กถานําสัตวออกไป เห็นปานนี้ไดเลย บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมไมถามปญหา เพราะความที่ตนเลื่อมใสนั่นแหละ.
บทวา กถิตา วิสชฺชตา จ ปญหาเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกลาวและทรงแกแลว ความวา ปญหาเหลานั้นเปนอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงกลาว ดวยการตรัสถึงปญหาที่บัณฑิตทั้งหลายถามวา พวกทานจงถาม
อยางนี้ เปนอันทรงแกโดยประการที่ควรแกนั่นเอง. บทวา นิทฺทิฏิการณา
มีเหตุที่ทรงแสดงไขใหเห็นชัด ความวา ปญหาเหลานั้นมีเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไขใหเห็นชัด ดวยการแกทําใหมีเหตุอยางนี้วา การแกยอ มมี
ดวยเหตุการณอยางนี้. บทวา อุปกฺขติ ฺตา จ เต ภควโต สมฺปชฺชนฺติ
บัณฑิตเหลานั้นเขาไปหมอบเฝา ยอมปรากฏแดพระผูมีพระภาคเจา ความวา
บัณฑิตเหลานั้นมีกษัตริยบัณฑิตเปนตน เขาเฝาแทบพระบาท ยอมปรากฏแก
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พระผูมีพระภาคเจา ดวยการแกปญหาของพระผูมีพระภาคเจา ทั้งสาวก ทั้ง
อุบาสกยอมปรากฏ อธิบายวา บัณฑิตเหลานั้นยอมถึงสาวกสมบัติ หรือ
อุบาสกสมบัติ. บทวา อถ เปนนิบาตลงในอรรถวาลําดับ อธิบายวา ในลําดับ
พรอมดวยสมบัติที่บัณฑิตเหลานั้นเขาไปเฝา. บทวา ตตฺถ คือ ในที่นั้น
หรือในอธิการนั้น. บทวา อภิโรจติ ยอมรุงเรือง คือโชติชวง สวางไสว
อยางยิ่ง. บทวา ยทิท ปฺาย คือ ดวยปญญา ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงรุงเรือง ดวยปญญาของพระผูมีพระภาคเจา. อิติศัพท ลงในอรรถ
แหงเหตุ ความวา พระผูมีพระภาคเจาเปนผูเลิศ มีพระปญญาไมใกลดวยเหตุนี้.
บทวา ราค อภิภุยยฺ ตีติ ภูริปฺา ชื่อวา ภูรปิ ฺา มีปญ
 ญา
ดังแผนดิน เพราะอรรถวา ครอบงําราคะ ความวา ชื่อวา ภูรปิ ฺา เพราะ
มรรคปญญานั้น ๆ ครอบงํา ย่ํายี ราคะอันเปนโทษกับตน. บทวา ภูริ มี
อรรถวา ฉลาด เฉียบแหลม ความฉลาดยอมครอบงําสิ่งที่เปนปฏิปกษ
ความไมฉลาดครอบงําไมได เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอรรถแหงความครอบงํา
ดวยภูริปญญา. บทวา อภิภวิตา ครอบงําอยู คือ ผลปญญานัน้ ๆ ครอบงํา
ย่ํายีราคะนั้น ๆ. ปาฐะวา อภิภวตา บาง. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ในบทมีราคะเปนตนพึงทราบความ ดังตอไปนี้. ราคะ มีลักษณะ
กําหนัด. โทสะ มีลักษณะประทุษราย. โมหะ มีลกั ษณะหลง โกธะ
มีลักษณะโกรธ. อุปนาหะ มีลักษณะผูกโกรธไว. โกธะเกิดกอน อุปนาหะ
เกิดภายหลัง. มักขะ มีลกั ษณะลบหลูคุณผูอื่น. ปลาสะ มีลกั ษณะตีเสมอ.
อิสสา มีลกั ษณะทําสมบัติผูอื่นใหสิ้นไป. มัจฉริยะ มีลักษณะหลงสมบัติ
ของตน. มายา มีลักษณะปกปดความชั่วที่ตนทํา. สาเยยะ มีลักษณะ
ประกาศคุณอันไมมีอยูของตน. ถัมภะ มีลักษณะจิตกระดาง สารัมภะ มี
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ลักษณการทําเกินกวาการทํา. มานะ มีลักษณะถือตัว. อติมานะ มีลักษณะ
ถือตัวยิ่ง. มทะ มีลักษณะมัวเมา. ปมาทะ มีลักษณะปลอยจิตในกามคุณ ๕.
ดวยบทวา ราโค อริ ต อรึ มทฺทนิปฺา เปนปญญาย่ํายี
ราคะอันเปนขาศึกเปนตน ทานอธิบายไวอยางไร กิเลสมีราคะเปนตน ชื่อวา
ภูอริ เพราะอรรถวาเปนขาศึกในจิตสันดาน. ทานกลาวา ภูริ เพราะลบ อ
อักษรดวยบทสนธิ. พึงทราบวาเมื่อควรจะกลาววา ปญญาย่ํายี ภูริ นั้นชือ่ วา
ภูริมทฺทนิปฺา ทานกลาววา ภูริปฺา เพราะลบ มทฺทนิ ศัพทเสีย.
อนึ่ง บทวา ต อรึ มทฺทนี ทานกําหนดบทวา เตส อรีน มทฺทนี
การย่ํายีขาศึกเหลานั้น. บทวา ปวีสมาย เสมอดวยแผนดิน คือ ชื่อวา
เสมอดวยแผนดิน เพราะอรรถวากวางขวางไพบูลนั่นเอง. บทวา วิตฺถตาย
กวางขวาง คือแผไปในวิสัยที่ควรรูได ไมเปนไปในเอกเทศ. บทวา วิปุลาย
ไพบูลคือโอฬาร. แตมาในมหานิเทศวา วิปุลาย วิตฺถตาย ไพบูล กวางขวาง.
บทวา สมนฺนาคโต คือบุคคลผูประกอบแลว. อิติศัพท ลงในอรรถวา
เหตุ ความวา ดวยเหตุนี้ปญญาของบุคคลนั้น ชือ่ วา ภูริปญญา เพราะ
บุคคลเปนผูประกอบดวยภูริปญญา เพราะเหตุนั้น บุคคลยอมยินดีในอรรถที่
เจริญแลว เมื่อควรจะกลาววา ภูริปฺสฺส ปฺา ภูริปฺปฺา
ปญญาของบุคคลผูประกอบดวยภูริปญญา ชื่อวา ภูริปญญปญญา ทานกลาว
ภูริปฺา เพราะลบ ปฺญาศัพท เสียศัพทหนึ่ง. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ภูริปฺา เพราะมีปญญาเสมอดวยแผนดิน. บทวา อปจ ทานกลาวเพื่อให
เห็นปริยายอยางอื่น. บทวา ปฺายเมต คําวา ภูริ นี้ เปนชื่อของ
ปญญา. บทวา อธิวจน เปนคํากลาวยิ่งนัก. บทวา ภูริ ชื่อวา ภูริ เพราะ
อรรถวา ยอมยินดีในอรรถที่เจริญแลว. บทวา เมธา ปญญาชื่อวา เมธา
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เพราะอรรถวา กําจัดทําลายกิเลสทั้งหลาย ดุจสายฟาทําลายสิ่งที่กอดวยหิน
ฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เมธา เพราะอรรถวา ถือเอาทรงไวเร็วพลัน.
บทวา ปริณายกา ปญญาเปนปริณายก. ชื่อวา ปริณายิกา เพราะอรรถวา
ปญญายอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ยอมนําสัตวนั้นไปในธรรมอันสัมปยุต ในการ
ปฏิบัติประโยชนและในปฏิเวธอันมีลักษณะแนนอน ดวยบทเหลานั้นเปนอัน
ทานกลาวถึงคําอันเปนปริยายแหงปญญาแมอยางอื่นดวย.
บทวา ปฺาพาหุลฺล ความเปนผูมีปญญามาก ชื่อวา ปฺาพหุโล เพราะมีปญญามาก ความเปนแหงบุคคลผูมีปญญามากนั้น ชื่อวา
ปญญาพาหุลละ ปญญานั่นแหละเปนไปมาก.
ในบทมีอาทิวา อิเธกจฺโจ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดแกกัลยาณปุถุชน หรืออริยบุคคล. ชื่อวา ปฺาครุโก เพราะเปนผูมีปญญาหนัก.
ชื่อวา ปฺาจริโต เพราะเปนผูมีปญญาเปนจริต. ชื่อวา ปฺาสโย
เพราะมีปญญาเปนที่อาศัย. ชื่อวา ปฺญาธิมุตฺโต เพราะนอมใจเชื่อดวย
ปญญา. ชื่อวา ปฺาธโช เพราะมีปญญาเปนธงชัย. ชื่อวา ปฺาเกตุ
เพราะมีปญญาเปนยอด. ชื่อวา ปฺาธิปติ เพราะมีปญญาเปนใหญ. ชือ่ วา
ปฺาธิปเตยฺโย เพราะมาจากความเปนผูมีปญญาเปนใหญ. ชือ่ วา วิจยพหุโล เพราะมีการเลือกเฟนสภาวธรรมมาก. ชื่อวา ปวิจยพหุโล เพราะ
มีการคนควาสภาวธรรมโดยประการตาง ๆ มาก. การหยั่งลงดวยปญญาแลว
ปรากฏธรรมนั้น ๆ คือใหแจมแจง ชื่อวา โอกขายนะ ชื่อวา โอกฺขายนพหุโล เพราะมีการพิจารณามาก. การเพงพิจารณาธรรมนั้น ๆ ดวยปญญา
โดยชอบ ชือ่ วา สมฺเปกฺขา. การดําเนินไป การเปนไปดวยการเพงพิจารณา
โดยชอบ ชือ่ วา สมฺเปกฺขายน. ชื่อวา สมฺเปกฺขายนธมฺโม เพราะมีการ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 701

เพงพิจารณาโดยชอบเปนธรรม เปนปกติ. ชื่อวา วิภูตวิหารี เพราะทํา
ธรรมนั้นใหแจมแจง ใหปรากฏอยู. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วิภูตวิหารี เพราะ
มีธรรมเปนเครื่องอยูแจมแจง. ชื่อวา ตจฺจริโต เพราะมีปญญาเปนจริต.
ชื่อวา ตคฺครุโกเพรามีปญญาหนัก. ชือ่ วา ตพฺพหุโล เพราะมีปญญามาก.
โนมไปในปญญานั้น ชือ่ วา ตนฺนินโน. นอมไปในปญญานั้น ชื่อวา
ตปฺโปโณ. เงื้อมไปในปญญานั้น ชื่อวา ตปฺปพฺภาโร. นอมจิตไปในปญญา
นั้น ชื่อวา ตทธิมุตฺโต. ปญญานั้นเปนใหญ ชื่อวา ตทธิปติ. ผูมาจาก
ปญญาเปนใหญนั้น ชื่อวา ตทธิปเตยฺโย. บทมีอาทิวา ปฺาครุโก มี
ปญญาหนัก ทานกลาวจําเดิมแตเกิดในชาติกอน ดุจในประโยคมีอาทิวา
บุคคลนี้เปนผูหนักในกาม ยอมรูก ารเสพกาม. บทมีอาทิวา ตจฺจริโต ทาน
กลาวถึงในชาตินี้.
สีฆปญญา (ปญญาเร็ว) ลหุปญ
 ญา (ปญญาเบา) หาสปญญา
(ปญญาราเริง) และชวนปญญา (ปญญาแลน) เปนปญญาเจือดวยโลกิยะและ
โลกุตระ.
ชื่อวา สีฆปฺา ดวยอรรถวาเร็ว. ชื่อวา ลหุปฺา ดวยอรรถ
วาเบา. ชื่อวา หาสปฺา ดวยอรรถวาราเริง. ชื่อวา ชวนปฺา
ดวยอรรถวาแลนไปในสังขารเขาถึงวิปสสนาและในวิสังขาร. บทวา สีฆ สีฆ
พลัน ๆ ทานกลาว ๒ ครั้ง เพื่อสงเคราะหศีลเปนตนมาก. บทวา สีลานิ
คือ ปาติโมกขสังวรศีลที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว ดวยสามารถแหง
จาริตศีลและวาริตศีล. บทวา อินฺทฺรยิ สวร อินทริยสังวร คือ การไมทําให
ราคะปฏิฆะเขาไปสูอินทรีย ๖ มีจักขุนทรียเปนตนแลว ปดกัน้ ดวยหนาตางคือ
สติ. บทวา โภชเน มตฺตฺุต คือความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค
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ดวยพิจารณาแลวจึงบริโภค. บทวา ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียร
ดวยความเปนผูตื่นอยู คือชื่อวา ชาคโร เปนผูตื่น เพราะใน ๓ สวนของวัน
ยอมตื่น คือไมหลับในสวนปฐมยามและมัชฌิมยามของราตรี บําเพ็ญสมณธรรม
อยางเดียว. ความเปนผูตื่น กรรมคือความเปนผูตื่น การประกอบเนือง ๆ
ของความเปนผูตื่น ชื่อวา ชาคริยานุโยค ยังชาคริยานุโยคนั้นใหบริบูรณ.
บทวา สีลกฺขนฺธ คือ ศีลขันธอันเปนของพระเสขะหรือพระอเสขะ. ขันธ
แมนอกนี้ก็พึงทราบอยางนี้. บทวา ปฺาขนฺธ คือมรรคปญญาและโลกิยปญญาของพระเสขะและพระอเสขะ. บทวา วิมุตฺติขนฺธ คือ ผลวิมุตติ.
บทวา วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ คือ ปจจเวกขณญาณ. บทวา หาสพหุโล
เปนผูมีความราเริง เปนมูลบท. บทวา เวทพหุโล เปนผูมีความพอใจมาก
เปนบทชี้แจงดวยการเสวยโสมนัสเวทนาอันสัมปยุตดวยปตินั่นแหละ. บทวา
ตุฏิพหุโล เปนผูมีความยินดีมาก เปนบทชี้แจงดวยอาการยินดีแหงปติมี
กําลังไมมากนัก. บทวา ปามุชฺชพหุโล เปนผูมีความปราโมทยมาก เปน
บทชี้แจงดวยความปราโมทยแหงปติมีกําลัง. บทวา ยงฺกิฺจิ รูป เปนอาทิ
มีความดังไดกลาวแลวในสัมมสนญาณนิเทศ. บทวา ตุลยิตฺวา คือเทียบเคียง
ดวยกลาปสัมมสนะ (การพิจารณาเปนกลุมเปนกอง). บทวา ตีรยิตฺวา คือ
พินิจดวยอุทยัพพยานุปสสนา. บทวา วิภาวยิตฺวา พิจารณา คือ ทําให
ปรากฏดวยภังคานุปสสนาเปนตน. บทวา วิภูต กตฺวา ทําใหแจมแจง คือ
ทําใหฉลาดดวยสังขารุเบกขาญาณ.
ติกขปญญา (ปญญาคมกลา) เปนโลกุตระทีเดียว. บทวา อุปฺปนฺน
เกิดขึ้นแลว คือ วิตกแมละไดแลวดวยสมถวิปสสนา ดวยวิกขัมภนะและ
ตทังคะ ทานก็กลาววา เกิดขึ้นยังถอนไมได เพราะไมลวงเลยธรรมดาที่
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เกิดขึ้น เพราะยังถอนไมไดดวยอริยมรรค. ในที่นี้ทา นประสงคเอาวิตกที่เกิดขึ้น
ยังถอนไมไดนั้น. บทวา นาธิวาเสติ ไมรับรองไว คือ ไมยกขึ้นสูสันดาน
แลวใหอยู. บทวา ปชหติ ยอมละ. คือ ละดวยตัดขาด. บทวา วิโนเทติ
ยอมบรรเทา คือ ยอมซัดไป. บทวา พฺยนฺตีกโรติ ยอมทําใหสิ้นสุด คือ
ทําใหปราศจากที่สุด. บทวา อนภาว คเมติ ใหถึงความไมมีตอไป ความวา
ถึงอริยมรรความลําดับวิปสสนาแลวใหถึงความไมมีดวยการตัดขาด.
วิตกประกอบดวยกาม ชื่อวา กามวิตก วิตกประกอบดวยความตาย
ของผูอื่น ชือ่ วา พยาบาทวิตก. วิตกประกอบดวยความเบียดเบียนผูอื่น
ชื่อวา วิหิงสาวิตก. บทวา ปาปเก คือ ลามก. บทวา อกุสเล ธมฺเม
คือธรรมอันไมเปนความฉลาด. บทวา นิพฺเพธิกปฺา ปญญาเครื่องทําลาย
กิเลส คือ มรรคปญญาอันเกิดขึ้นแกบุคคลผูมากดวยความเบื่อหนาย. บทวา
อุพฺเพคพหุโล เปนผูมากดวยความสะดุง คือ เปนผูมากดวยความหวาดกลัว
ภัยในเพราะญาณ. บทวา อุตฺตาสพหุโล เปนผูมากไปดวยความหวาดเสียว
คือมากไปดวยความกลัวอยางแรง. บทนี้ ขยายความบทกอนนั่นเอง. บทวา
อุกฺกณฺพหุโล คือเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย เพราะมุงเฉพาะวิสังขาร
นอกเหนือไปจากสังขาร. บทวา อนภิรติพหุโล เปนผูมากไปดวยความไม
พอใจ ทานแสดงถึงความไมมีความยินดียิ่งดวยความเบื่อหนาย. แมบัดนี้
พระสารีบุตรเถระไขความนั้นดวยคําทั้งสอง.
ในบทเหลานั้น บทวา พหิมุโข เบือนหนาออก คือมุงหนาเฉพาะ
นิพพานอันเปนภายนอกจากสังขาร. บทวา น รมติ ไมยินดี คือ ไมยินดียิ่ง.
บทวา อนิพฺพิทฺธปุพฺพ ไมเคยเบื่อหนาย คือไมเคยถึงที่สุดในสังสารอัน
ไมรูเบื้องตนและที่สุดแลวเบื่อหนาย. บทวา อปฺปทาลิตปุพฺพ ไมเคยทําลาย
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เปนคํากลาวถึงอรรถของบทนั้น ความวา ไมเคยทําลายดวยการกระทําที่สุด
นั่นเอง. บทวา โลภกฺขนฺธ กองโลภะ คือ กองโลภะ หรือมีสว นแหงโลภะ.
บทวา อิมาหิ โสฬสหิ ปฺาหิ สมนฺนาคโต บุคคลผูประกอบ
ดวยปญญา ๑๖ ประการเหลานี้ ทานกลาวถึงพระอรหันตโดยกําหนดอยาง
อุกฤษฏ แมพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีก็ยอมไดเหมือนกัน
เพราะทานกลาวไวในตอนกอนวา เอโก เสขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ผูหนึ่งเปน
พระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา.
อรรถกถาปุคคลวิเสสนิเทศ
พระสารีบุตรเถระแสดงถึงลําดับของบุคคลวิเศษผูบรรลุปฏิสัมภิทาดวย
บทมีอาทิวา เทฺว ปุคฺคลา บุคคล ๒ ประเภท. ในบทเหลานั้น บทวา ปุพฺพโยโค ผูมีความเพียรกอน คือประกอบดวยบุญอันเปนเหตุบรรลุปฏิสัมภิทาในอดีต
ชาติ. บทวา เตน คือเหตุที่มีความเพียรมากอนนั้น. แมในบทที่เหลือ
ก็อยางนั้น. บทวา อติเรโก โหติ เปนผูประเสริฐ คือมากเกินหรือเพราะ
มีความเพียรมากเกินทานจึงกลาววา อติเรโก. บทวา อธิโก โหติ เปนผูยิ่ง
คือเปนผูเลิศ. บทวา วิเสโส โหติ เปนผูวิเศษ คือวิเศษที่สุด หรือ
เพราะมีความเพียรวิเศษทานจึงกลาววา วิเสโส. บทวา าณ ปภิชฺชติ
ญาณแตกฉาน คือถึงความแตกฉานปฏิสัมภิทาญาณ. บทวา พหุสฺสุโต เปน
พหูสูต คือ เปนพหูสูตดวยอํานาจแหงพุทธพจน. บทวา เทสนาพหุโล
เปนผูมากดวยเทศนา คือ ดวยอํานาจแหงธรรมเทศนา. บทวา ครูปนิสฺสิโต
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เปนผูอาศัยครู คือ เขาไปอาศัยครูผูยิ่งดวยปญญา. บทวา วิหารพหุโล
เปนผูมีวิหารธรรมมาก็ไดแกเปนผูมีวิหารธรรม คือวิปสสนามาก เปนผูมีวิหารธรรม คือ ผลสมาบัติมาก. บทวา ปจฺจเวกขณาพหุโล เปนผูมีความ
พิจารณามาก ไดแกเมื่อมีวิหารธรรม คือวิปสสนายอมเปนผูมีความพิจารณา
วิปสสนา เมื่อมีวิหารธรรมคือผลสมาบัติ ยอมเปนผูมีความพิจารณาผลสมาบัติ
มาก. บทวา เสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต คือเปนพระเสกขะบรรลุปฏิสัมภิทา
เปนพระอเสกขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็อยางนั้น.
ในบทวา สาวกปารมิปฺปตฺโต เปนผูบรรลุสาวกบารมีนี้วินิจฉัย
ดังตอไปนี้. การถึงฝงแหงสาวกญาณ ๖๗ ของพระมหาสาวกผูเลิศกวาสาวกผูมี
ปญญามากทั้งหลาย ชื่อวา ปารมี. บารมีของพระสาวก ชื่อวา สาวกบารมี.
ผูถึงสาวกบารมีนั้น ชื่อวา สาวกปารมิปฺปตฺโต. ปาฐะวา สาวกปารมิตาปฺปตฺโต บาง. มหาสาวกนั้นเปนผูรักษาและเปนผูบําเพ็ญสาวกญาณ ๖๗
ชื่อวา ปรโม. ความเปนหรือกรรมแหงปรมะนั้นดวยญาณกิริยา ๖๗ อยางนี้
ของปรมะนั้น ชื่อวา ปารมี. บารมีของพระสาวกนั้นชื่อวา สาวกบารมี.
ผูถึงสาวกบารมีนั้น ชื่อวา สาวกปารมิปฺปตฺโต. บทวา สาวกปารมิปฺปตฺโต
ไดแก พระสาวกรูปใดรูปหนึ่งมีพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน.
พระสารีบุตรเถระกลาววา เอโก ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ผูหนึง่ เปน
พระปจเจกสัมพุทธะ เพราะไมมีพระสาวกอื่นยิ่งกวาพระสาวกผูบรรลุสาวกบารมี. พระสารีบุตรเถระแสดงสรุปความที่กลาวแลวดวยบทมีอาทิวา ปฺาปเภทกุสโล ทรงเปนผูฉลาดในประเภทแหงปญญาอีก. ทานชี้แจงญาณ
หลายอยางแหงญาณกาโดยมาก. ทานกลาวทําปญญาแมอยางหนึ่งแหงปญญากถาโดยมากใหตาง ๆ กัน โดยอาการตาง ๆ กัน นีเ้ ปนความพิเศษดวยประการ
ฉะนี้.
จบอรรถกถามหาปญญากถา
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ปญญาวรรค อิทธิกถา
วาดวยเรืองฤทธิ์
[๖๗๙] ฤทธิ์เปนอยางไร ฤทธิ์มเี ทาไร ภูมิ บาท บท มูล แหง
ฤทธิ์ มีอยางละเทาไร ?
ฤทธิ์ในคําวา ฤทธิเ์ ปนอยางไร ดวยความวาสําเร็จ ฤทธิ์ในคําวา
ฤทธิ์มีเทาไร มี ๑๐ ภูมิแหงฤทธิ์มี ๔ บาทมี ๔ บทมี ๘ มูลมี ๑๖.
[๖๘๐] ฤทธิ์ ๑๐ เปนไฉน ?
ฤทธิ์ทอี่ ธิษฐาน ๑ ฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ ๑ ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธิ์
ที่แผไปดวยญาณ ๑ ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธิ์ของพระอริยะ ๑ ฤทธิ์เกิด
แตผลกรรม ๑ ฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ๑ ฤทธิ์ที่สําเร็จแตวิชา ๑ ชื่อวาฤทธิ์ ดวย
ความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนั้น ๑.
[๖๘๑] ภูมิ ๔ แหงฤทธิ์เปนไฉน ?
ปฐมฌานเปนภูมิเกิดแตวิเวก ๑ ทุติยฌานเปนภูมิแหงปติและสุข ๑
ตติยฌานเปนภูมิแหงอุเบกขาและสุข ๑ จตุตถฌานเปนภูมิแหงความไมมีทุกข
ไมมีสุข ๑ ภูมิ ๔ แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพื่อความไดฤทธิ์ เพือ่ ความไดเฉพาะ
ฤทธิ์ เพื่อแผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ เพื่อความไหลไปแหงฤทธิ์ เพื่อความเปนผู
ชํานาญในฤทธิ์ เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธิ์.
[๖๘๒] บาท ๔ แหงฤทธิ์เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะ
และปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่ง ดวยความเพียร
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และปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขาร ๑
บาท ๔ แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพื่อความไดฤทธิ์... เพื่อความแกลวกลาดวย
ฤทธิ์.
[๖๘๓] บท ๔ แหงฤทธิ์เปนไฉน ?
ถาภิกษุอาศัยฉันทะไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต ฉันทะไมใชสมาธิ
สมาธิไมใชฉันทะ ฉันทะเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัย
วิริยะไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต วิรยิ ะไมใชสมาธิ สมาธิไมใชวิริยะ วิรยิ ะ
เปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัยจิตไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต
จิตไมใชสมาธิ สมาธิไมใชจิต จิตเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุ
อาศัยวิมังสาไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต วิมังสาไมใชสมาธิ สมาธิไมใชวิมังสา
วิมังสาเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง บท ๘ แหงฤทธิน์ ี้ ยอมเปนไป
เพื่อความไดฤทธิ์...เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธิ์.
[๖๘๔] มูล ๑๖ แหงฤทธิ์เปนไฉน ?
จิตไมฟุบลง ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเกียจคราน เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวาอเนญชา (จิตไมหวั่นไหว) จิตไมฟูขึ้น ยอมไมหวั่นไหวเพราะ
อุทธัจจะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชา จิตไมนอมไป ยอมไมหวั่นไหว
เพราะราคะ...จิตไมมุงราย ยอมไมหวั่นไหวเพราะพยาบาท... จิตอันทิฏฐิ
ไมอาศัย ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฏฐิ...จิตไมพัวพัน ยอมไมหวั่นไหวเพราะ
ฉันทราคะ...จิตหลุดพน ยอมไมหวั่นไหวเพราะกามราคะ...จิตไมเกาะเกี่ยว
ยอมไมหวั่นไหวเพราะกิเลส... จิตปราศจากเครื่องครอบงํา ยอมไมหวั่นไหว
เพราะความครอบงําแหงกิเลส... เอกัคคตาจิต ยอมไมหวั่นไหวเพราะกิเลส
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ตาง ๆ... จิตที่กําหนดดวยศรัทธา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเปนผูไมมี
ศรัทธา... จิตที่กําหนดดวยวิริยะ ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเกียจคราน...
จิตที่กําหนดดวยสติ ยอมไมหวั่นไหวเพราะความประมาท...จิตที่กําหนดดวย
สมาธิ ยอมไมหวั่นไหวเพราะอุทธัจจะ...จิตที่กําหนดดวยปญญา ยอมไม
หวั่นไหวเพราะอวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชา จิตทีถ่ ึงความสวางไสว
ยอมไมหวันไหวเพราะความมืดคืออวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชา
มูล ๑๖ แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพื่อความไดฤทธิ์ เพื่อความไดเฉพาะฤทธิ์
เพื่อแผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ เพื่อความสําเร็จแหงฤทธิ์ เพื่อความเปนผูชํานาญ
ในฤทธิ์ เพือ่ ความแกลวกลาดวยฤทธิ.์
[๖๘๕] ฤทธิ์ที่อธิษฐานเปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปน
หลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ใหหายไปก็ได
ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดิน
เหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไป
ในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
อยางนั้นดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
คําวา ในศาสนานี้ คือ ในทิฏฐินี้ ในขันตินี้ ในความชอบใจนี้
ในเขตนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาในศาสนานี้.
คําวา ภิกษุ คือ ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน เปนพระเสขะหรือเปน
พระอรหันตผูมีธรรมไมกําเริบ.
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คําวา แสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ แสดงฤทธิ์ไดมีประการตาง ๆ
อยาง.
คําวา คนเดียวเปนหลายคนก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์โดยปกติเปน
คนเดียว ยอมนึกใหเปนหลายคน คือ นึกใหเปนรอยคน พันคนหรือแสนคน
แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนหลายคน ก็เปนหลายคน ทานผูมีฤทธิ์นั้น
ถึงความชํานาญแหงจิต แมคนเดียวเปนหลายคนก็ได เปรียบเหมือนทาน
พระจุลปนถกรูปเดียวเปนหลายรูปก็ได ฉะนั้น.
คําวา หลายคนเปนคนเดียวก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์โดยปกติหลายคน
ยอมนึกใหเปนคนเดียว แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนคนเดียว ก็เปน
คนเดียว ทานผูมีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิต หลายคนเปนคนเดียวก็ได
เปรียบเหมือนทานพระจุลปนถก หลายรูปเปนรูปเดียวก็ได ฉะนั้น.
คําวา ทําใหปรากฏก็ได คือ ทีอ่ ันอะไร ๆ ปดบังไว ทําใหไมมี
อะไรปดบังใหเปดเผยก็ได.
คําวา ทําใหหายไปก็ได คือ ทีอ่ ันอะไร ๆ เปดไว ทําใหเปนที่
ปดบังมิดชิดก็ได.
คําวา ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได คือ
ทานผูมีฤทธิ์ เปนผูไดอากาศกสิณสมาบัติโดยปกติ ยอมนึกถึงฝา กําแพง
ภูเขา แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนที่วางก็ยอมเปนที่วาง ทานผูมีฤทธิ์นั้น
ยอมทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด ทานผูมีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิต
ยอมทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมตัดขัดเหมือนไปในที่แจง เปรียบเหมือนพวก
มนุษยผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ ยอมไปในที่ที่ไมมีอะไร ๆ ปดบังกั้นไวไมติดขัด
ฉะนั้น.
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คําวา ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์
เปนผูไดอาโปกสิณสมาบัติโดยปกติ ยอมนึกถึงแผนดินแลวอธิษฐานดวยญาณ
วา จงเปนน้ํา ก็เปนน้ํา ทานผูมีฤทธิ์นั้นผุดขึ้นดําลงในแผนดินได ทานผูม ี
ฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิตผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เปรียบ
เหมือนพวกมนุษย ผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ ผุดขึ้นดําลงในน้ําได ฉะนั้น.
คําวา เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได คือ ทานผู
มีฤทธิ์เปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติโดยปกติ ยอมนึกถึงน้ํา แลวอธิษฐานดวย
ญาณวา จงเปนแผนดิน ก็เปนแผนดิน ทานผูมีฤทธิ์นั้น เดินไปบนน้ําไม
แตกได ทานผูมีฤทธิ์นั้น ถึงความชํานาญแหงจิต เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือน
เดินบนแผนดินก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ เดินไป
บนแผนดินไมแตกได ฉะนั้น.
คําวา เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์ เปนผูได
ปฐวีกสิณสมาบัติโดยปกติ ยอมนึกถึงอากาศ แลวอธิษฐานดวยญาณวา จง
เปนแผนดิน ก็เปนแผนดิน ทานผูมีฤทธิ์นั้นเดินบาง ยืนบาง นอนบาง
ในอากาศกลางหาวเหมือนนกก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมีฤทธิ์โดย
ปกติ เดินบาง ยืนบาง นั่งบาง นอนบาง บนแผนดิน ฉะนั้น.
คําวา ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนั้น
ดวยฝามือก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์ในศาสนานี้ ถึงความชํานาญแหงจิต นั่ง
หรือนอนก็ตาม นึกถึงพระจันทรและพระอาทิตย แลวอธิษฐานดวยญาณวา
พระจันทรพระอาทิตย จงมีในที่ใกลมือ ก็ยอมมีที่ใกลมือ ทานผูมีฤทธิ์นั้น
นั่งหรือนอนอยูก็ตาม ยอมลูบคลําสัมผัสพระจันทรพระอาทิตยดวยฝามือได
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เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมีฤทธิ์โดยปกติ ยอมลูบคลําสัมผัสรูปอะไร ๆ
ที่ใกลมือได ฉะนั้น.
คําวา ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์ผูถึง
ความชํานาญแหงจิตนั้น ถาประสงคจะไปยังพรหมโลก ก็อธิษฐานที่ไกลใหเปน
ที่ใกลวา จงเปนที่ใกล ก็เปนที่ใกล อธิษฐานที่ใกลใหเปนที่ไกลวา จงเปน
ที่ไกล ก็เปนที่ไกล อธิษฐานของมากใหเปนของนอยวา จงเปนของนอย ก็เปน
ของนอย อธิษฐานของนอยใหเปนของมากวา จงเปนของมาก ก็เปนของมาก
ยอมเห็นรูปพรหมนั้นไดดวยทิพยจักษุ ยอมฟงเสียงพรหมนั้นไดดวยทิพโสตธาตุ
ยอมรูจิตของพรหมนั้นไดดวยเจโตปริยญาณ ทานผูมีฤทธิ์ถึงความชํานาญแหง
จิตนั้น ประสงคจะไปยังพรหมโลกดวยกายที่ปรากฏ ก็นอมจิตอธิษฐานจิต
ดวยสามารถแหงกาย ครั้นแลวหยั่งลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา แลวก็ไปยัง
พรหมโลกไดดวยกายที่ปรากฏอยู ถาทานผูมีฤทธิ์ถึงความชํานาญแหงจิตนั้น
ประสงคจะไปยังพรหมโลกดวยกายที่ไมปรากฏ ก็นอมกายอธิษฐานกายดวย
สามารถแหงจิต ครั้นแลวหยั่งลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา แลวก็ไปยังพรหมโลกดวยกายที่ไมปรากฏ ทานผูมีฤทธิ์นิรมิตรูปอันสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะครบ
ทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง ไวขางหนาของพรหมนั้น ถาทานผูมีฤทธิ์
เดินอยู รูปกายนิรมิตก็เดินอยู ณ ทีน่ ั้น ถาทานผูมีฤทธิ์ยืนอยู รูปกายนิรมิต
ก็ยืนอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์นั่งอยู รูปกายนิรมิตก็นั่งอยู ณ ที่นั้น ถา
ทานผูมีฤทธิ์นอนอยู รูปกายนิรมิตก็นอนอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์บัง
หวนควันอยู รูปกายนิรมิตก็บังหวนควันอยู ณ ทีน่ ั้น ถาทานผูมีฤทธิ์ใหไฟ
ลุกโพลงอยู รูปกายนิรมิตก็ใหไฟลุกโพลง ณ ที่นนั้ ถาทานผูมีฤทธิ์กลาวธรรม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 712

อยู รูปกายนิรมิตก็กลาวธรรมอยู ณ ทีน่ ั้น ถาทานผูมีฤทธิ์ถามปญหาอยู
รูปกายนิรมิตก็ถามปญหาอยู ณ ที่นนั้ ถาทานผูมีฤทธิ์อันรูปกายนิรมิตถาม
ปญหาแลวก็แก รูปกายนิรมิตอันทานผูมีฤทธิ์ถามปญหาแลวก็แกอยู ณ ทีน่ ั้น
ถาทานผูมีฤทธิ์ยืนสนทนาปราศรัยอยูกับพรหมนั้น รูปกายนิรมิตก็ยืนสนทนา
ปราศรัยกับพรหมนั้นอยู ณ ที่นั้น ทานผูมีฤทธิ์ทํากิจใด รูปกายนิรมิตก็ทํา
กิจนั้น ๆ นัน่ แล นีฤ่ ทธิท์ ี่อธิษฐานเปนดังนี้.
[๖๘๖] ฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ เปนไฉน ?
พระเถระนามวาอภิภู เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี สถิตอยูในพรหมโลก เปลงเสียงใหพันโลกธาตุ
ทราบชัด ทานแสดงธรรมดวยกายที่ปรากฏก็มี ดวยกายที่ไมปรากฏก็มี ดวย
กายครึ่งหนึ่งสวนลางปรากฏก็มี ดวยกายครึ่งหนึ่งสวนบนไมปรากฏก็มี
ดวยกายครึ่งหนึ่งสวนบนปรากฏก็มี ดวยกายครึ่งหนึ่งสวนลางไมปรากฏก็มี
ทานละเพศปกติแลวแสดงเพศกุมารบาง แสดงเพศนาคบาง แสดงเพศครุฑ
บาง แสดงเพศยักษบาง แสดงเพศอสูรบาง แสดงเพศพระอินทรบาง แสดง
เพศเทวดาบาง แสดงเพศพรหมบาง แสดงเพศสมุทรบาง แสดงเพศภูเขาบาง
แสดงเพศปาบาง แสดงเพศราชสีหบาง แสดงเพศเสือโครงบาง แสดงเพศ
เสือเหลืองบาง แสดงพลชางบาง แสดงพลมาบาง แสดงพลรถบาง แสดง
พลราบบาง แสดงกองทัพตั้งประชิดกันตาง ๆ บาง นี้เปนฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ.
[๖๘๗] ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจเปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ นิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ มีรูปสําเร็จดวยใจ
มีอวัยวะครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง เปรียบเทียบบุรุษชักไสออกจาก
หญาปลอง เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองเปน
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อยางหนึ่ง ไสเปนอยางหนึ่ง แตไสก็ออกจากหญาปลองนั่นเอง อีกประการหนึ่ง
เปรียบเหมือนบุรุษชักดาบออกจากฝก เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นีด้ าบ
นี้ฝก ดาบเปนอยางหนึ่ง ฝกเปนอยางหนึ่ง แตดาบก็ออกจากฝกนั่นเอง อีก
ประการหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษเอางูออกจากกระทอ เขาพึงมีความสําคัญอยาง
นี้วา นี้งู นีก้ ระทอ งูเปนอยางหนึ่ง กระทอเปนอยางหนึ่ง แตงูก็ออกจาก
กระทอนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน นิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้
มีรูปสําเร็จดวยใจมีอวัยวะครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง นี้ฤทธิ์สําเร็จ
ดวยใจ.
[๖๘๘] ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณเปนไฉน ?
ความละนิจจสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอนิจจานุปสสนา เพราะเหตุนั้น
จึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ ความละสุขสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยทุกขานุปสสนา ความละอัตตสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอนัตตานุปสสนา ความละความ
เพลิดเพลิน ยอมสําเร็จไดดวยนิพพิทานุปสสนา ความละราคะ ยอมสําเร็จได
ดวยวิราคานุปสสนา ความละสมุทัย ยอมสําเร็จไดดวยนิโรธานุปสสนา ความละ
ความยึดถือ ยอมสําเร็จไดดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะเหตุนั้น จึงเปนฤทธิ์
ที่แผไปดวยญาณ ทานพระพักกุละ ทานพระสังกิจจะ ทานพระภูตปาละ
มีฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ นี้ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ.
[๖๘๙] ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิเปนไฉน ?
ความละนิวรณ ยอมสําเร็จไดดวยปฐมฌาน เพราะเหตุนั้น จึงเปน
ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ความละวิตกวิจาร ยอมสําเร็จไดดวยทุติยฌาน เพราะ
เหตุนั้น จึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ความละปติ ยอมสําเร็จไดดวย
ตติยฌาน ฯลฯ ความละสุขและทุกข ยอมสําเร็จไดดวยจตุตถฌาน ฯลฯ ความ
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ละรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ ความละอากาสานัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ ความละวิญญาณัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดวย
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ความละอากิญจัญญายตนสัญญา ยอมสําเร็จ
ไดดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เพราะเหตุนั้น จึงเปนฤทธิ์ที่แผไป
ดวยสมาธิ ทานพระสารีบุตร ทานพระสัญชีวะ ทานพระขาณุโกณฑัญญะ
อุตตราอุบาสิกา สามาวดีอุบาสิกา มีฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ นี้ฤทธิ์ที่แผไป
ดวยสมาธิ.
[๖๙๐] ฤทธิ์ของพระอริยะเปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ ถาหวังวา เราพึงมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปน
สิ่งไมปฏิกูลอยู ก็มีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ถาหวังวา
เราพึงมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็มีความสําคัญใน
สิ่งที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังวาเราพึงมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูล
และในสิ่งที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ก็มีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูล
และในสิ่งที่ไมปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ถาหวังวาเราพึงมีความสําคัญ
ในสิ่งที่ไมปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็มคี วามสําคัญในสิ่ง
ที่ไมปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังวา เราพึงเวนสิ่งทั้ง
สองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยู ก็เปนผู
มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิง่ ที่ไมปฏิกูลอยู.
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางไร ?
ภิกษุแผไปโดยเมตตา หรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในสิ่งที่ไม
นาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางนี้
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ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยางไร ?
ภิกษุแผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยง
ในสิ่งที่นาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูลอยู
อยางนี้
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูล วาเปนสิ่งไม
ปฏิกูลอยูอยางไร ?
ภิกษุแผไปโดยเมตตาหรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในสิ่งทั้งไม
นาปรารถนาและนาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิง่ ที่ไม
ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางนี้
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลและในสิง่ ที่ปฏิกูลอยูอ ยางไร ?
ภิกษุแผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยง
ในสิ่งทั้งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูล
และในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยูอ ยางนี้
ภิกษุเวนสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูล และใน
สิ่งที่ไมปฏิกูลอยูอยางไร ?
ภิกษุในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะอยู ภิกษุเวนสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่
ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยูอยางนี้ นี้ฤทธิ์ของพระอริยะ.
[๖๙๑] ฤทธิ์เกิดแตผลกรรมเปนไฉน ?
นกทุกชนิด เทวดาทั้งปวง มนุษยบางพวก วินิปาติกเปรตบางพวก
มีฤทธิ์เกิดแตผลกรรม นีฤ้ ทธิ์เกิดแตผลกรรม.
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[๖๙๒] ฤทธิ์ของทานผูมีบุญเปนไฉน ?
พระเจาจักรพรรดิ เสด็จเหาะไปในอากาศพรอมดวยจตุรงคินีเสนา
ตลอดจนพวกปกครองมาเปนที่สุด นี้เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ฤทธิ์ของโชติยคฤหบดี ฤทธิ์ของชฎิลคฤหบดี ฤทธิข์ องเมณฑกคฤหบดี ฤทธิ์ของโฆสิตคฤหบดี
ฤทธิ์ของทานผูมีบุญมาก ๕ คน เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญ นีฤ้ ทธิ์ของทานผู
มีบุญ.
[๖๙๓] ฤทธิ์สําเร็จดวยวิชชาเปนไฉน ?
พวกวิชชาธรรายวิชชาแลวยอมเหาะไปได แสดงพลชางบาง พลมา
บาง พลรถบาง พลราบบาง แสดงกองทัพตั้งประชิดกันตางๆ บาง ในอากาศ
กลางหาว นี้ฤทธิ์สําเร็จดวยวิชชา.
[๖๙๔] ชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบ
ในสวนนั้น ๆ อยางไร ?
ความละกามฉันทะ ยอมสําเร็จไดดวยเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อ
วาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนั้น ๆ ความ
ละพยาบาท ยอมสําเร็จไดดวยความไมพยาบาท ฯลฯ ความละถีนมิทธะยอม
สําเร็จไดดวยอาโลกสัญญา ฯลฯ ความละกิเลสทั้งปวง ยอมสําเร็จไดดวยอรหัต
มรรค เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการ
ประกอบชอบในสวนนั้น ๆ ชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการ
ประกอบชอบในสวนนั้น ๆ อยางนี้ ฤทธิ์ ๑๐ ประการเหลานี้.
จบอิทธิกถา
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อรรถกถาอิทธิกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามความที่ยังไมเคยพรรณนาไวแหงอิทธิกถา อัน
พระสารีบุตรเถระแสดงถึงบุญญานุภาพในลําดับแหงปญญากถาพึงทราบวินิจฉัย
ในคําถามเหลานั้นดังตอไปนี้กอน บทวา กา อิทธฺ ิ ฤทธิ์เปนอยางไร เปน
สภาวปุจฉา (ถามถึงสภาพ). บทวา กติอิทฺธิโย ฤทธิ์มีเทาไรเปน
ปเภทปุจฉา (ถามถึงประเภท). บทวา กติภูมิโย ภูมิแหงฤทธิ์มีเทาไร
เปนสัมภารปุจฉา (ถามถึงสะสม). บทวา กติปาทา บาทแหงฤทธิ์มีเทาไร
เปน ปติฏฐปุจฉา (ถามถึงที่ตั้ง). บทวา กติปทานิ บทแหงฤทธิ์มีเทาไร
เปน อาสันนการณปุจฉา (ถามเหตุที่ใกลเคียง). บทวา กติมลู านิ มูล
แหงฤทธิ์มีเทาไรเปนอาทิการณปุจฉา (ถามเหตุเบื้องตน).
พึงทราบวินิจฉัยในคําตอบดังตอไปนี้ บทวา อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ
ชื่อวาฤทธิ์ดวยอรรถวาสําเร็จ อธิบายวา ดวยอรรถวาสําเร็จและดวยอรรถวา
ไดเฉพาะ เพราะสิ่งใดสําเร็จและไดเฉพาะทานกลาวสิ่งนั้นวายอมสําเร็จ สมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ถาวาวัตถุกามนั้นจะสําเร็จแกสัตวผูปรารถนากาม
อยูดังนี้ พึงทราบบทมีอาทิวา ชื่อวา อิทฺธิ เพราะเนกขัมมะยอมสําเร็จ ชื่อวา
ปาฏิหาริย เพราะเนกขัมมะยอมกําจัดกามฉันทะ พึงทราบนัยอื่นตอไปชื่อวา
อิทฺธิ เพราะอรรถวาสําเร็จ บทที่เปนชื่อของอุปายสัมปทา (ความถึงพรอม
ดวยอุบาย) จริงอยู อุปายสัมปทายอมสําเร็จเพราะประสบผลที่ประสงคสมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา จิตตคหบดีนี้แลเปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม หากวา
จิตตคหบดีจักปรารถนาวาเราพึงเปนพระเจาจักรพรรดิดังนี้ ความตั้งใจของผูมี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 718

ศีลจักสําเร็จเพราะเปนผูบริสุทธิ์ พึงทราบนัยอื่นตอไปอีก ชื่อวา อิทฺธิ เพราะ
เปนเหตุสําเร็จของสัตว. บทวา อิชฺฌนฺติ ยอมสําเร็จ ทานอธิบายวาเปนความ
เจริญงอกงามถึงความอุกฤษฏ.
ชื่อวาฤทธิ์ที่อธิษฐานเพราะสําเร็จดวยความอธิษฐานในฤทธิ์ ๑๐. ชื่อวา
ฤทธิ์ที่แผลงไดตางๆ เพราะเปนไปดวยการทําใหแปลก โดยละวรรณะปกติ
ชื่อวาฤทธิ์สําเร็จดวยใจ เพราะเปนไปดวยความสําเร็จแหงสรีระสําเร็จทางใจ
อยางอื่น ชื่อวาฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณเปนความวิเศษเกิดดวยอานุภาพของญาณ
ในเบื้องตน ในภายหลังหรือในขณะนั้น ชื่อวาฤทธิ์แผไปดวยสมาธิเปนความ
วิเศษเกิดดวยอานุภาพของสมถะในเบื้องตนในภายหลังหรือในขณะนั้น ชื่อวา
ฤทธิ์ของพระอริยะเพราะเกิดแกพระอริยะผูถึงความชํานาญทางจิต ชื่อวาฤทธิ์
เกิดแตผลกรรมเปนความวิเศษเกิดดวยผลกรรม วาฤทธิ์ของผูมีบุญเพราะ
เปนความวิเศษเกิดแกผูมีบุญที่ทําไวในกาลกอน ชื่อวาฤทธิ์สําเร็จแตวิชชา
เปนความวิเศษเกิดแตวิชชา ความสําเร็จแหงกรรมนั้น ๆ ดวยการประกอบชอบ
นั้น ชื่อวา อิทธิ ดวยอรรถวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวน
นั้น ๆ.
บทวา อิทฺธิยา จตสฺโส ภูมิโย ภูมิ ๔ แหงฤทธิ์ แมเมื่อทานกลาว
ไมแปลกกัน ทานก็กลาวถึงภูมิแหงฤทธิ์ที่อธิษฐานที่แผลงไดตาง ๆ และที่สําเร็จ
แตใจตามแตจะได มิใชของฤทธิ์ที่เหลือ. บทวา วิเวกชา ภูมิ เปนภูมิเกิดแต
วิเวก คือเปนภูมิเกิดแตวิเวกหรือในวิเวก ชื่อวาวิเวกชาภูมิ. บทวา ปติสุขภูมิ
เปนภูมิแหงปติและสุข คือเปนภูมิประกอบดวยปติและสุข. บทวา อุเปกฺขาสุขภูมิ เปนภูมแิ หงอุเบกขาและสุขคือ ชื่อวา ภูมิ เพราะประกอบดวยอุเบกขา
คือวางตนเปนกลางในอารมณนั้นๆ และดวยสุข. บทวา อทุกฺขมสุขภูมิ เปน
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ภูมิแหงความไมมีทุกขไมมีสุข เปนภูมิประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนา ในฌาน
เหลานั้น ปฐมฌานแลวทุติยฌานเปนความแผไปแหงปติ ตติยฌานเปนความ
แผไปแหงสุข จตุตถฌานเปนความแผไปแหงจิต อนึ่ง ในบทนี้ เพราะผูมี
กายเบาออนควรแกการงานกาวลวงสุขสัญญา และลหุสัญญาดวยสัญญาดวยการ
แผไปแหงสุขยอมไดฤทธิ์ ฉะนั้น ฌาน ๓ ขางตนพึงทราบวาเปนสัมภารภูมิ
เพราะเปนไปเพื่อไดฤทธิ์โดยปริยายนี้ สวนจตุตถฌานเปนภูมิปกติเพื่อไดฤทธิ์
เทานั้น. บทวา อิทฺธิลาภาย เพื่อไดฤทธิ์คือเพื่อไดฤทธิ์ทั้งหลายดวยความ
ปรากฏในสันดานของตน. บทวา อิทฺธิปฏิลาภาย เพื่อไดเฉพาะฤทธิ์คือเพื่อ
ไดฤทธิ์ที่เสื่อมแลวคืนมาดวยปรารภความเพียร เพิ่มบทอุปสรรคลงไป บทวา
อิทฺธิวิกุพฺพนาย เพื่อแผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ คือเพื่อแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง.
บทวา อิทฺธิวิสวิตาย เพื่อความไหลไปแหงฤทธิ์ ชื่อวา วิสวี เพราะไหล
ไปสูความวิเศษตางๆ คือใหเกิดใหเปนไป อีกอยางหนึ่งชื่อวา วิสวี เพราะ
มีการไหลไปหลายอยาง ความเปนแหงผูมีความไหลไปชื่อวา วิสวิตา เพื่อ
ความเปนผูมีความไหลไปแหงฤทธิ์นั้น อธิบายวาเพื่อแสดงความวิเศษของฤทธิ์
ไดหลายอยาง. บทวา อิทฺธิวสีภาวาย เพื่อความเปนผูชํานาญในฤทธิ์คือ
เพื่อความเปนอิสระในฤทธิ์. บทวา อิทฺธิเวสารชฺชาย คือเพื่อความเปนผู
แกลวกลาดวยฤทธิ์.
อิทธิบาทมีอรรถดังไดกลาวไวแลวในญาณกถา บทวา ฉนฺท เจ ภิกฺขุ
นิสฺสาย หากภิกษุอาศัยฉันทะคือถาภิกษุอาศัยฉันทะแลวทําฉันทะใหเปนใหญ.
บทวา ลภติ สมาธึ ยอมไดสมาธิ คือยอมไดเฉพาะทําใหสมาธิเกิด แมใน
บทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน ในบทนั้นพึงทราบบท คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมังสา พึงทราบบท ๓ อยางนี้คือสมาธิ ๔ สัมปยุตดวยบทนั้น บททั้งหลาย
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๔ อนึ่ง เพราะฉันทะคือความใครเพื่อใหฤทธิ์เกิดประกอบโดยความเปนอันเดียว
กันกับสมาธิ ยอมเปนไปเพื่อไดสมาธิ วิริยะเปนตนก็อยางนั้น ฉะนั้นพึงทราบวา
ทานกลาวถึงบท ๘ นี้.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงถึงโยควิธีที่พระโยคาวรใครจะยัง
อภิญญาใหเกิด จึงตรัสถึงความไมหวั่นไหวแหงจิตวา พระโยคาวรจรนั้นเมื่อจิต
ตั้งมั่นบริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลสเครื่องยียวน ปราศจากอุปกิเลส เปนจิต
ออน ควรแกการงานดํารงมั่นถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้ดังนี้ พระเถระเมื่อ
แสดงถึงความไมหวั่นไหวนั้นจึงกลาวคํามีอาทิวา โสฬสมูลานิ มูล ๑๖ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อโนนต จิตไมฟุบลง คือไมฟุบลงดวยความ
เกียจคราน อธิบายวาไมเรนลับ. บทวา อนุนนฺ ต จิตไมฟูขึ้นคือไมขึ้น
เบื้องบนดวยความฟุงซาน อธิบายวา จิตไมฟุงซาน. บทวา อนภินต
จิตไมนอมไป คือ ไมนอมไปดวยความโลภ ความวา ไมติดแนน. ทานอธิบาย
วา จิตนอมไป นอมไปยิง่ เพราะความใครอยางยิ่ง เพราะเหตุนั้น จิตไมเปน
เชนนั้น. บทวา ราเคน ดวยราคะคือดวยความโลภอันมีสงั ขารเปนที่ตั้ง.
บทวา อนปนต จิตไมมุงราย คือ ไมมุงรายดวยโทสะ ความวา ไมกระทบ
กระทั่ง. บทวา นต นติ โดยอรรถเปนอยางเดียวกัน คือ นอมไป. ทาน
อธิบายวา จิตปราศจากความนอมไป ชื่อวา อปนต คือมุงราย จิตนี้ไมเปน
เชนนั้น. บทวา อนิสฺสิต จิตอันทิฏฐิไมอาศัย คือ ไมอาศัยอยางใดอยางหนึ่ง
วาเปนตัวตน หรือเปนสิ่งเนื่องดวยตัวตน ดวยอํานาจทิฏฐิ เพราะเห็นโดย
ความไมเปนตัวตน. บทวา อปฺปฏิพทฺธ จิตไมพัวพัน คือ ไมพัวพันดวย
หวังอุปการะตอบ. บทวา ฉนฺทราเคน เพราะฉันทราคะ คือ เพราะความโลภ
มีสัตวเปนที่ตั้ง. บทวา วิปฺปมุตฺต จิตหลุดพน คือ หลุดพนจากกามราคะ
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ดวยวิกขัมภนวิมุตติ. อีกอยางหนึ่ง หลุดพนจากกามราคะดวยวิมุตติ ๕. อีก
อยางหนึ่ง หลุดพนจากความเปนปฏิปกษนั้น ๆ ดวยวิมุตติ ๕. บทนี้ทานกลาว
ดวยกําหนดอยางอุกฤษฏโดยนัยดังกลาวแลววา ดวยญาณจริยา ๑๖ ในนิโรธสมาบัติญาณ เพราะยังอภิญญาใหเกิดแกพระเสขะผูเปนปุถุชนและพระอเสขะ
แตควรถือเอาตามมีตามได. บทวา กามราเคน เพราะกามราคะ คือ เพราะ
ความกําหนัดในเมถุน. บทวา วิสฺุต จิตไมเกาะเกี่ยว คือ ไมเกาะเกี่ยว
ดวยกิเลสที่เหลือเพราะขมไวได หรือไมเกาะเกี่ยว เพราะตัดขาดไดดวยความ
อุกฤษฏ. บทวา กิเลเส คือกิเลสที่เหลือ. บทวา วิปริยาทิกต จิตปราศจาก
เครื่องครอบงํา คือ จิตกระทําใหปราศจากขอบเขตของกิเลส ดวยอํานาจ
ขอบเขตกิเลสที่ควรขม หรือดวยอํานาจขอบเขตกิเลสที่ควรละดวยมรรคนั้นๆ.
บทวา กิเลสปริยาเท เพราะความครอบงําของกิเลส คือ เพราะขอบเขต
ของกิเลสที่ละไดแลวนั้น ๆ. บทวา เอกคฺคต คือจิตมีอารมณเดียว. บทวา
นานตฺตกิเลเสหิ เพราะกิเลสตาง ๆ คือ เพราะกิเลสอันเปนไปอยูในอารมณ
ตาง ๆ. บทนี้ทานกลาวเพงถึงอารมณ แตบทวา โอโนนต จิตไมฟุบลง
เปนอาทิ ทานกลาวเพงถึงกิเลสทั้งหลายนั่นเอง. บทวา โอภาสคต จิตที่
ถึงความสวางไสว คือ จิตที่ถึงความสวางไสวเพราะปญญาดวยความเปนไปแหง
ความฉลาดเพราะปญญา. บทวา อวิชฺชนฺธกาเร เพราะความมืดคืออวิชชา
คือ เพราะอวิชชามีกําลัง ทานกลาวภูมิ ๔ มูล ๑๖ ดวยเปนสวนเบื้องตนของ
ฤทธิ์. ทานกลาวบาท ๔ และบท ๘ ดวยเปนสวนเบื้องตนและดวยการประกอบ
พรอม.
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อรรถกถาทสอิทธินิเทศ
พระสารีบุตรเถระ ครั้นแสดงธรรมอันเปนภูมิ บาท บท และมูล
แหงฤทธิ์อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงฤทธิ์เหลานั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา
กตมา อธิฏ านา อิทฺธิ ฤทธิ์ที่อธิษฐานเปนไฉน. ทานกลาวอรรถแหง
บทที่ยกขึ้นในบทนั้นไวในอิทธิวิธญาณนิเทศแลว. บทวา อิธ ภิกฺขุ คือ
ภิกษุในศาสนานี้. ดวยบทนั้นทานแสดงถึงความไมมีแหงผูแสดงฤทธิ์ไดโดย
ประการทั้งปวงไวในที่อื่น. นิเทศแหงบททั้งสองนี้มีอรรถดังที่ทานไดกลาวแลว
ในหนหลัง. อนึ่ง ดวยบทนั้นนั่นแหละ ภิกษุประกอบแลวดวยธรรมอันเปน
ภูมิ บาท บท และมูลแหงฤทธิ์ เปนอันทานกลาวถึงความเปนผูมีจิตฝกแลว
ดวยอาการ ๑๔ หรือ ๑๕ ดังกลาวแลวในวิสุทธิมรรค ดวยสามารถแหงการ
เขาถึงความเปนใหญอยางหนึ่ง ๆ มีฉันทะเปนตน และความเปนผูมีจิตออน
ควรแกการงานดวยสามารถความเปนผูชํานาญ มีอาวัชชนะเปนตน. ภิกษุผูถึง
พรอมดวยการประกอบเบื้องตนมีกําลัง เปนผูมีคุณมีไดอภิญญาเปนตนดวยการ
ไดเฉพาะพระอรหัตนั่นเอง ดวยการถึงพรอมแหงการประกอบเบื้องตน เปนผู
ประกอบดวยธรรมทั้งหลาย มีภูมิเปนตน เพราะเหตุนั้นจึงเปนอันทานกลาวถึง
ภิกษุแมนั้น.
บทวา พหุก อาวชฺชติ ยอมนึกใหเปนหลายคน คือ หากภิกษุเขา
จตุตถฌานอันเปนบทแหงอภิญญามีปฐวีกสิณเปนอารมณ ครัน้ ออกแลวยอม
ปรารถนาเปน ๑๐๐ คน ยอมนึกดวยทําบริกรรมวาเราจงเปน ๑๐๐ คน เรา
จงเปน ๑๐๐ คน ดังนี้. บทวา อาวชฺชิตฺวา ฌาเณน อธิฏาติ ครั้น
นึกแลวอธิษฐานดวยญาณ คือ ทําบริกรรมอยางนี้แลวอธิษฐานดวยอภิญญา-
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ญาณ ครั้นทําบริกรรมในที่นี้แลวทานไมกลาวถึงการเขาสมาบัติมีฌานเปน
บาทอีก ทานไมกลาวไวก็จริง แตถึงดังนั้นในอรรถกถาทานก็กลาวดวย
สามารถบริกรรมวา อาวชฺชติ ยอมนึก ครั้นนึกแลวอธิษฐานดวยญาณ
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวดวยสามารถแหงอภิญญาญาณ เพราะฉะนั้น ภิกษุ
ยอมนึกคนเดียวเปนหลายคน จากนั้นภิกษุยอมเขาสมาบัติในที่สุดแหงจิตบริกรรม ครั้นออกจากสมาบัติแลวนึกอีกวา เราจงเปนหลายคน ตอจากนั้น
ยอมอธิษฐานดวยอภิญญาญาณอยางเดียวเทานั้น โดยไดชื่อวา อธิฏาน
ดวยสามารถใหความสําเร็จดวยการเกิดในลําดับแหงจิตอันเปนสวนเบื้องตน ๓
หรือ ๔ ดวงอันเปนไปแลว เพราะเหตุนั้นพึงเห็นอยางนี้แหละ เพราะทานกลาว
พึงเห็นอรรถในขอนี้ดวยประการฉะนี้ เหมือนอยางเมื่อกลาววา กินแลวนอน
ก็มิไดหมายความวา ไมดื่มน้ํา ไมลางมือเปนตน แลวนอนตอนกินเสร็จแลว
นั่นเอง แมเมื่อมีกิจอื่นในระหวางก็กลาววา กินแลวนอนฉันใด พึงเห็น
แมในขอนี้ก็ฉันนั้น แมการเขาสมาบัติมีฌานเปนบาทครั้งแรก ทานก็มิได
กลาวไวในบาลี.
อนึ่ง พรอมดวยอธิษฐานญาณนั้นเปน ๑๐๐ คน. แมในพันคน แสนคน
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. หากไมสําเร็จอยางนั้น พึงทําบริกรรมอีก พึงเขาสมาบัติ
แมครั้งที่ ๒ ครั้นออกแลวพึงอธิษฐาน. ทานกลาวไวในอรรถกถาสังยุตวา
ควรเขาสมาบัติครั้งหนึ่ง สองครั้ง ในจิตเหลานั้น จิตมีฌานเปนบาทมีนิมิต
เปนอารมณ จิตบริกรรมคน ๑๐๐ เปนอารมณหรือมีคน ๑,๐๐๐ เปนอารมณ
จิตเหลานั้นยอมสําเร็จไดดวยวรรณะ มิใชดวยบัญญัติ แมจิตอธิษฐานก็มีคน
๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ เปนอารมณเหมือนกัน จิตอธิษฐานนั้นเปนรูปาวจรจตุตถฌานยอมเกิดอยางนั้นในลําดับโคตรภู ดุจอัปปนาจิตดังกลาวแลวในกอน.
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เพื่อแสดงถึงกายสักขี ของความเปนหลายคน ทานจึงกลาววา เหมือน
ทานพระจุลบันถกรูปเดียวเปนหลายรูปก็ไดฉะนั้น. อนึ่ง ในบทนี้พึงทราบวา
ทานทําคําเปนปจจุบัน เพราะพระเถระเปนผูมีปกติทําอยางนั้น และเพราะ
พระเถระนั้นยังมีชีวิตอยู. แมในวาระวา เปนรูปเดียวก็ได ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน
ในขอนั้นมีเรื่องเลาวา พระเถระพี่นองสองรูป ชื่อวา ปนถกเพราะเกิดใน
หนทาง. พีน่ องสองรูปนั้นพระมหาปนถกผูพี่บวชแลวบรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทา. พระมหาบันถกเปนพระอรหันตจึงใหจุลบนถกบวชแลวไดให
คาถานี้วา
ดอกปทุมชื่อโกกนุทบานในเวลาเชา ยังไมสิ้น
กลิ่น ยังมีกลิ่นหอมอยู ฉันใด ทานจงดูพระอังคีรส
ผูไพโรจนอยูดุจดวงอาทิตย รุงโรจนอยูในอากาศ
ฉะนั้น.
พระจุลบันถกไมสามารถทองคาถานั้นใหคลองไดลวงไป ๔ เดือน
ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาวกะพระจุลบันถกวา ทานไมสมควรในพระศาสนานี้
จงออกไปจากพระศาสนานี้เสียเถิด. อนึ่ง ในเวลานั้นพระเถระเปนภัตตุเทศก
(ผูแจกภัตร). ชีวกโกมารภัจ ถือเอาดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนอัน
มากไปยังอัมพวันของตน บูชาพระศาสดา ฟงธรรมถวายบังคมพระทศพล
แลวเขาไปหาพระเถระกลาววา พระคุณเจาขอรับ พรุงนี้ขอพระคุณเจาพาภิกษุ
๕๐๐ รูป มีพระพุทธเจาเปนประมุขรับภิกษาที่บานของกระผมเถิด.
พระเถระก็กลาววา อาตมารับนิมนตแกภิกษุที่เหลือเวนจุลปนถก.
พระจุลบันถกไดฟงดังนั้น เสียใจเปนอยางยิ่ง รุงขึ้นออกจากวัดแตเชาตรู
ยืนรองไหอยูที่ซุมประตูวิหาร เพราะเปนผูมีความหวังในพระศาสนา.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นอุปนิสัยของพระจุลบันถกนั้น จึงเสด็จ
เขาไปหาตรัสวา รองไหทําไม. พระจุลบันถกกราบทูลเรื่องราวใหทรงทราบ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ผูไมสามารถทําการทองจําไดมิใชเปนผูไมสมควร
ในศาสนาของเรา อยาเศราโศกไปเลย ปนถก แลวเอาฝาพระหัตถซึ่งมีรอยจักร
ลูบศีรษะของพระจุลปนถกนั้น จูงที่แขนเสด็จเขาสูพระวิหารใหนั่ง ณ พระคันธกุฎีตรัสวา ปนถก เธอจงนั่งลูบคลําผาเกาผืนนี้วา รโชหรณ รโชหรณ
นําธุลีออก นําธุลีออก แลวทรงประทานชิ้นผาเกาบริสุทธิ์อันเกิดดวยฤทธิแ์ ก
พระจุลปนถกนั้น เมื่อถึงเวลาทรงแวดลอมดวยภิกษุสงฆเสด็จไปเรือนของชีวก
ประทับนั่ง ณ อาสนะที่เราปูลาดไว. เมื่อพระจุลปนถูกลูบคลําชิ้นผาเกาอยู
อยางนั้น ผาก็หมองไดมีสีดําโดยลําดับ พระจุลปนถกนั้นไดสัญญาวา ชิน้ ผา
เกานี้บริสุทธิ์ ไมมีความหมองคล้ําในผานี้ แตเพราะอาศัยอัตภาพจึงได
หมองคล้ํา ยังญาณใหหยั่งลงในขันธ ๕ เจริญวิปสสนา. ขณะนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงพระโอภาสปรากฏดุจประทับนั่งขางหนาของพระจุลปนถก
นั้น ไดตรัสโอภาสคาถานี้วา
ธุลคี ือราคะแตมิใชเรณู (ละออง) คําวา รโช
(ธุลี) นี้เปนชื่อของราคะ บัณฑิตทั้งหลายเหลานั้น
ละธุลนี ี้แลวอยูในศาสนาของตถาคต ผูปราศจากธุลี
แลว.
ธุลี คือ โทสะ ฯลฯ ในศาสนาของตถาคตผู
ปราศจากธุลีแลว.
ธุลี คือ โมหะ ฯลฯ ในศาสนาของตถาคต
ผูปราศจากธุลีแลว.
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ความโศกทั้งหลาย ยอมไมมีแกผูที่มีจิตยิ่งไม
ประมาทเปนมุนี ศึกษาอยูในครองแหงมุนี คงที่สงบ
มีสติทกุ เมื่อ.
เมื่อจบคาถาพระเถระบรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา พระ
เถระนั้น เปนผูไดฌานสําเร็จแตใจ รูปเดียวเปนหลายรูปก็ได หลายรูปสามารถ
เปนรูปเดียวก็ได. ปฎก ๓ และอภิญญา ๖ ไดปรากฏแกพระเถระดวยอรหัตมรรค
นั่นแล.
แมชีวกก็นอมทักษิโณทกเขาไปถวายแดพระทศพล พระศาสดาทรง
ปดบาตร ชีวกทูลถามวา เปนอยางไร พระเจาขา ตรัสวายังมีภิกษุรูปหนึ่งอยูใน
วิหาร ชีวกนั้นจึงสงบุรุษไปบอกวา เจาจงไปนําพระคุณเจามาเร็วพลัน พระจุลปนถกเถระประสงคจะใหพี่ชายรูวาตนบรรลุธรรมวิเศษแลว กอนที่บุรุษนั้น
จะมาถึงจึงนิรมิตภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป แมรูปหนึ่งก็ไมเหมือนกับรูปหนึ่ง รูปหนึ่ง
ไดทํากิจของสมณะมีเย็บจีวรเปนตนไมเหมือนกับรูปอื่น บุรุษไปเห็นภิกษุในวัด
มากมายจึงกลับมาบอกแกชีวกวา นาย ภิกษุในวัดมากมาย ผมไมเห็นพระคุณ
เจาที่ควรจะนิมนตเลย. ชีวกทูลถามพระศาสดาบอกชื่อของพระเถระรูปนั้นแลว
สงบุรุษไปอีก บุรุษนั้นไปถามวา ทานขอรับ รูปไหนชื่อจุลปนถก ทั้งพันรูป
บอกพรอมกันกลาววา เราคือจุลบันถก เราคือจุลบันถก บุรุษนั้นกลับไปอีกกลาว
วา นัยวา พระคุณทานทั้งหมดเปนจุลบันถก ผมไมรูจะนิมนตรูปไหน ชีวก
ไดรูโดยนัยวา ภิกษุมีฤทธิ์ เพราะแทงตลอดสัจจธรรม พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เธอจงไป จงจับภิกษุที่เห็นเปนรูปแรกทีช่ ายจีวรแลวกลาววา พระศาสดาตรัสเรียกทานแลวนํามา บุรุษนั้นไปแลวไดทําตามนั้น ทันใดนั้นเอง
ภิกษุที่นิรมิตแลวทั้งหมดก็หายไป พระเถระสงบุรุษนั้นกลับไป สําเร็จเสร็จกิจ
มีลางหนาเปนตนแลวไปถึงกอนนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว ในขณะนั้น พระ-
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ศาสดาทรงรับทักษิโณทก เสวยพระกระยาหารเสร็จแลวใหพระจุลบันถกเถระ
กลาวธรรมกถา อนุโมทนาภัตร พระเถระกลาวธรรมกถา มีประมาณเทา
คัมภีร ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกาย.
ภิกษุรปู อื่นๆ นิรมิตกายสําเร็จแตใจดวยการอธิษฐานยอมนิรมิตได ๓
รูป หรือ ๒ รูป ยอมนิรมิตหลายรูปใหเปนเชนกับรูปเดียวได และทํากรรม
ไดอยางเดียวเทานั้น แตพระจุลบันถกเถระนิรมิตได ๑,๐๐๐ รูปโดยนึกครั้ง
เดียวเทานั้น มิไดทํา ๒ คนใหเปนเชนกับคนเดียว มิไดทํากรรมอยางเดียว
เพราะฉะนั้นพระเถระจึงเปนผูเลิศกวาภิกษุผูนิรมิตกายสําเร็จแตใจ สวนภิกษุ
รูปอื่น ๆ ไมกําหนดจํานวนมากจึงเปนเชนผูมีฤทธิ์นิรมิตไดเทานั้น ภิกษุรูป
อื่น ๆ ยอมทํากรรมที่ผูมีฤทธิ์ทํามียืนนั่งเปนตน และความเปนผูพูดนิ่งเปนตน
ไดเทานั้น แตหากวา ประสงคจะทําวรรณะตาง ๆ บางพวกก็ทําไดในปฐมวัย
บางพวกก็ในมัชฌิมวัย บางพวกก็ในปจฉิมวัย อนึ่งประสงคจะทําผมยาว โลน
ทั้งหมด มีผมปน มีจีวรสีแดงครึ่งหนึ่งจีวรสีเหลือง หรือทําบทภาณ ธรรมกถา สรภัญญะถามปญหาแกปญหายอมตมเย็บ ซักจีวรเปนตนมีประการตาง ๆ
แมอยางอื่น ครั้นออกจากสมาบัติมีฌานเปนบาท แลวทําปริกรรมโดยนัยมี
อาทิวา ภิกษุประมาณเทานี้จงเปนผูมีปฐมวัย เเลวเขาสมาบัติอีกครั้นออกแลว
พึงอธิษฐาน จึงเปนผูมีประการที่ตนปรารถนาแลว ๆ กับดวยจิตอธิษฐาน
ในบทมีอาทิวา พหุธาป หุตฺวา เอโก โหติ หลายคนเปนคนเดียวก็ได มีนัยนี้
เหมือนกัน.
แตความตางกันมีดังตอไปนี้ บทวา ปกติยา พหุโก โดยปกติ
หลายคน คือโดยปกติที่นิรมิตในระหวางกาลนิรมิตหลายคน อนึ่ง ภิกษุนี้ครั้น
นิรมิตความเปนหลายรูปอยางนี้แลว จึงดําริตอไปวา เราจักจงกรมรูปเดียว
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จักทําการทอง จักถามปญหา เพราะความเปนผูมีความปรารถนานอยวาวัดนี้
มีภิกษุนอย หากพวกอื่นจักมา จักรูจักเราวา ภิกษุประมาณเทานี้เหมือนรูปเดียว
กันมาแตไหน นี้จักเปนอานุภาพของพระเถระแนแท ดังนี้จึงปรารถนาวา เรา
จงเปนรูปเดียว ในระหวางเขาสมาบัติมีฌานเปนบาท ครั้นออกแลวทําบริกรรม
วา เราจงเปนรูปเดียวเขาสมาบัติอีก ครั้นออกแลวพึงอธิษฐานวา เราจงเปน
รูปเดียวพรอมกับจิตอธิษฐานนั่นเองก็เปนรูปเดียว เมื่อไมทําอยางนี้ยอมเปน
รูปเดียวไดเองดวยตามที่กําหนดไว.
เพราะบทวา อาวิภาว ทําใหปรากฏมาเปนบทตั้งแลวกลาววา เกนจิ
อนาวฏ โหติ ทําใหไมมีอะไรปดบัง ทานจึงกลาวถึงอรรถแหงความปรากฏ
ของบทวา อาวิภาว ดวยบทวา เกนจิ อนาวฏ. ทานกลาวถึงปาฐะที่เหลือ
วา กโรติ ดวยบทวา โหติ ดังนี้ เพราะเมื่อทําใหแจงก็เปนอันทําให
ปรากฏ. บทวา เกนจิ อนาวฏ คือไมมีอะไร ๆ มีฝาเปนตนปดบัง คือ
ปราศจากเครื่องกั้น. บทวา อปฺปฏิจฺฉนฺน ไมปกปด คือไมปดขางบน ชื่อวา
วิวฏ เปดเผยเพราะไมปดบัง ชื่อวา ปากฏ ปรากฏ เพราะไมปกปด. บทวา
ติโรภาว ทําใหหายไป คือทําใหอยูในระหวาง ชื่อวา ปหิต ปดบังเพราะ
เครื่องกั้นนั้นปด ชื่อวา ปฏิกุชฺชิต มิดชิดเพราะปดที่ที่ปดบังไวนั่นเอง.
บทวา อากาสกสิณสมาปตฺติยา ไดแกจตุตถฌานสมาบัติอันเกิดขึ้นแลวใน
อากาศกสิณที่กําหนดไว. บทวา ลาภี เปนผูไดชื่อวา ลาภี เพราะเปนผูมีลาภ.
บทวา อปริกฺขิตฺเต ไมมีอะไรกันไว คือในทองที่ที่ไมมีอะไรกั้นไวโดยรอบ
เพราะทานกลาวอากาศกสิณไวในที่นี้ ฌานที่เจริญแลว ในทีนั้นนั่นแหละยอม
เปนปจจัยแหงอากาศกสิณ ไมพึงเห็นวาอยางอื่น พึงเห็นฌานมีกสิณนั้นเปน
อารมณแมในบรรดาอาโปกสินในเบื้องบนเปนตน มิใชอยางอื่น. บทวา ปวึ
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อาวชฺชติ อุทก อาวชฺชติ อากาส อาวชฺชติ ยอมนึกถึงแผนดิน ยอมนึก
ถึงน้ํา ยอมนึกถึงอากาศ คือยอมนึกถึงแผนดิน น้ําและอากาศตามปกติ. บทวา
อนฺตลิกฺเข บนอากาศทานแสดงถึงความที่อากาศนั้นเปนอากาศไกลกวาแผนดิน
เพราะทานไมนิยมกสิณในการลูบคลําดวงจันทรและดวงอาทิตย จึงกลาวโดยไม
ตางกันวาผูมีฤทธิ์เปนผูถือความชํานาญแหงจิต. บทวา นิสินฺนโก วา นิปนฺนโก วา คือนั่งก็ดี นอนก็ดี ดวยบทนี้เปนอันทานกลาวถึงแมอิริยาบถทั้งสองนอก
นั้นดวย. บทวา หตฺถปาเส โหตุ คือดวงจันทรดวงอาทิตยจงมีในที่ใกลมือ.
ปาฐะวา หตฺถปสฺเส โหตุ จงมีที่ขางมือบาง บทนี้ทานกลาวดวยอํานาจของ
ผูใครจะทําอยางนั้น. อนึง่ ผูมีฤทธิ์นแี้ มไปในที่นั้น แลวก็ยกมือลูบคลําได.
บทวา อามสติ ลูบ คือถูกตองนิดหนอย. บทวา ปรามสติ คลํา คือถูก
ตองหนักหนอย. บทวา ปริมชฺชติ สัมผัส คือถูกตองโดยรอบ. บทวา รูปคต
คือรูปที่ตั้งอยูใกลมือนั่นเอง. บทวา ทูเรป สนฺติเก อธิฏาติ อธิษฐานที่
ไกลใหเปนที่ใกลคือผูมีฤทธิ์ครั้นออกจากสมาบัติมีฌานเปนบาทแลว ยอมนึก
ถึงเทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ในที่ไกลวา จงมีในที่ใกลดังนี้ ครั้นนึกถึงแลว
กระทําบริกรรมเขาสมาบัติอีกครั้นออกแลวอธิฐานดวยญาณวา จงมีในที่ใกล
ดังนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยยอมมีในที่ใกล แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้ อนึ่ง
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงถึงความวิเศษของความสําเร็จแหงฤทธิ์นี้ แมไม
เปนอุปการะแกผูประสงคจะไปพรหมโลกกลาวถึงการกระทําที่ไกลใหเปนที่ใกล
แลวไปพรหมโลกได จงกลาวคํามีอาทิวา สนฺติเกป แมในทีใ่ กล.
ในบทนั้นมิใชการทําเล็กนอยและทํามากอยางเดียวเทานั้น สิ่งทั้งหมด
ที่ปรารถนายอมสําเร็จแกผูฤทธิ์ แมในบทมีอาทิวา อมธุร มธุร ทั้งไม
อรอยทั้งอรอย พึงทราบนัยอื่นอีก. บทวา ทูเรป สนฺติเก อธิฏ าติ
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อธิษฐานแมที่ไกลใหเปนที่ใกล คืออธิษฐานพรหมโลก ในที่ไกลใหเปนที่ใกล
ของมนุษยโลก. บทวา สนฺติเกป ทูเร อธิฏาติ อธิษฐานแมในที่ใกลให
เปนที่ไกลคืออธิษฐานมนุษยโลกในที่ใกลใหเปนพรหมโลกในที่ไกล. บทวา
พหุกมฺป โถก อธิฏาติ อธิษฐานของแมมากใหเปนของนอยคือหากวาพรหม
ทั้งหลายมาประชุมกันมาก เพราะพรหมมีรางกายใหญจะละทัศนูปจาร (การ
เห็นใกลเคียง) สวนูปจาร (การฟงใกลเคียง) ผูมีฤทธิ์ยอรวมกันในทัศนูปจาร
และสวนูปจาร อธิษฐานแมของมากใหเปนของนอย. บทวา โถกมฺป พหุก
อธิฏาติ อธิษฐานแมของนอยใหเปนของมาก คือหากวาผูมีฤทธิ์ประสงคจะไป
กับบริวารมาก เปนผูมีบริวารมาก็เพราะอธิษฐานตนชื่อวานอยเพราะมีคนเดียว
ใหมากแลวไป พึงเห็นอรรถในบทนี้ดว ยประการฉะนี้แล. เมื่อเปนอยางนั้นแม
บท ๔ อยางนี้ยอมเปนอุปการะในการไปพรหมโลก. บทวา ทิพฺเพน จกฺขุนา
ตสฺส พฺรหฺมโุ น รูป ปสฺสติ ยอมเห็นรูปพรหมนัน้ ดวยทิพยจักษุ คือ
ผูมีฤทธิ์ยืนอยูในที่นี้เจริญอาโลกกสิณ ยอมเห็นรูปพรหมที่ประสงคจะเห็นดวย
ทิพยจักษุ ยืนอยูในที่นี้นั่นแหละยอมไดยินเสียงของพรหมนั้นกําลังพูดกันดวย
ทิพโสตธาตุ ยอมรูจิตของพรหมนั้นดวยเจโตปริยญาณ. บทวา ทิสฺสมาเนน
ดวยกายที่ปรากฏ คือดวยการเพงดวยจักษุ. บทวา กายวเสน จิตฺต
ปริณาเมติ คือนอมจิตดวยสามารถแหงรูปกาย ยึดจิตมีฌานเปนบาทแลวยก
ขึ้นในกาย กระทําการไปของกายดวยสําคัญวาเบา ใหเปนการไปชาเพราะการ
ไปดวยกายเปนความชา. บทวา อธิฏาติ เปนไวพจนของบทนั้นนั่นแหละ
ความวาใหสําเร็จ. บทวา สุขสฺฺจ ลหุสฺฺจ โอกฺกมิตฺวา หยั่ง
ลงสูสุชสัญญญาและลหุสัญญา คือ หยั่งลงเขาไปถูกตองเขาถึงสุขสัญญาและ
ลหุสัญญาอันเกิดพรอมกับอิทธิจิต มีฌานเปนบาทเปนอารมณ สัญญาสัมปยุต
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ดวยอุเบกขา ชื่อ สุขสัญญา เพราะอุเบกขาทานกลาววา ความสงบเปนความ
สุข สัญญานั่นแหละพึงทราบวาเปนลหุสัญญาเพราะพนจากนิวรณและธรรม
เปนขาศึกมีวิตกเปนตน.
แมกรชกายของผูมีฤทธิ์หยั่งลงสูสัญญานั้นก็เบาดุจปุยนุน ผูมีฤทธิน์ ั้น
ไปสูพรหมโลกดวยกายอันปรากฏเบาดุจปุยนุนที่ถูกลมพัดไป อนึ่ง เมื่อไปอยาง
นี้หากปรารถนา ก็นิรมิตทางบนอากาศดวยปฐวีกสิณแลวเดินไป หากปรารถนา
ก็นิรมิตดอกปทุมทุก ๆ ยางเทาบนอากาศดวยปฐวีกสิณนั่นแหละแลววางเทา
บนดอกปทุมเดินไป หากปรารถนาก็อธิษฐานลมดวยวาโยกสิณแลวไปกับ
ลมดุจปุยนุน ความเปนผูใครจะไปนั่นแหละเปนประมาณในเรื่องนี้ เพราะ
ความเปนผูใครจะไป ผูมีฤทธิ์นั้น จึงอธิษฐานจิตทําอยางนั้น ชัดไปดวยกําลัง
ของอธิษฐานปรากฏดุจลูกศรแลนไปดวยกําลังของสายธนู. บทวา จิตตฺวเสน
กาย ปริณาเมติ นอมกายไปดวยอํานาจจิตคือยึดกรชกาย แลวยกขึ้นในจิต
อันมีฌานเปนบท ทําการไปของจิตใหเปนการไปเร็ว เพราะการไปดวยจิต
เปนความเร็ว.
บทวา สุขสฺฺจ ลหุสฺฺจ โอกฺกมิตฺวา คือหยั่งลงสู
สุขสัญญาและลหุสัญญา อันเกิดพรอมกับอิทธิจิตอันมีรูปกายเปนอารมณ. บท
ที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. แตบทนี้เปนการไปดวยจิต เมื่อ
ถามวาผูมีฤทธิ์นี้ เมื่อไปดวยกายอันไมปรากฏอยางนี้ ยอมไปในอุปาทขณะ
แหงจิตอธิษฐานนั้นหรือ หรือวาในฐิติขณะ หรือภังคขณะ. พระเถระกลาววา
ไปในขณะแมทั้ง ๓ ไปเองหรือวาสงรูปนิรมิตไป ทําตามชอบใจ แตในที่นี้
ผูมีฤทธิ์นั้นไปมาเอง. บทวา มโนมย สําเร็จแตใจ ชื่อวา มโนมย เพราะ
เปนรูปนิมิตดวยใจอธิษฐาน. ชื่อวา สพฺพงฺคปจฺจงฺค มีอวัยวะครบทุกสวน
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คือมีอวัยวะนอยใหญครบทั้งหมด. บทวา อหีนินทฺ ฺริย มีอินทรียไมบกพรองนี้
ทานกลาวดวยสามารถแหงสัณฐานของจักษุและโสตะเปนตน เพราะในรูป
นิมิตไมมีประสาท.
บทมีอาทิวา สเจ โส อิทฺธมิ า จงฺกมติ นิมฺมโิ ตป ตตฺถ จงฺกมติ
หากผูมีฤทธิ์จงกรมอยู แมรูปนิมิตก็จงกรมในที่นั้น ทานกลาวหมายถึงสาวก
นิมิตทั้งหมด สวนพุทธนิมิตทั้งหลายยอมทําสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา
ทําแมอยางอื่นดวยอํานาจจิตของพระผูมีพระภาคเจา. บทวา ธูมายติ ปชฺชลติ
บังหวนควันใหไฟลุกโพลง ทานกลาวดวยอํานาจเจโตกสิณ. ๓ บทมีอาทิวา
ธมฺม ภาสติ กลาวธรรมทานกลาวไมแนนอน. บทวา สนฺติฏติ ยืนอยู
คือ ยืนรวมกัน. บทวา สลฺลปติ สนทนาอยู คือ สนทนารวมกัน. บทวา
สากจฺฉ สมาปชฺชติ ปราศรัยกัน คือ ปราศรัยดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของกันและกัน. อนึ่ง ผูมีฤทธิ์นั้นยืนอยู ณ ที่นี้ ยอมเห็นรูปดวยทิพยจักษุ
ยอมไดยินเสียงดวยทิพยโสตธาตุ ยอมรูจิตดวยเจโตปริยญาณ ยอมยืนสนทนา
ปราศรัยกับพรหมนั้น. การอธิษฐานของผูมีฤทธิ์นั้นมีอาทิวา ยอมอธิษฐาน
แมในที่ไกลใหเปนที่ใกลได ผูมฤี ทธิ์นั้นไปสูพรหมโลกดวยกายอันปรากฏ
หรือไมปรากฏ ดวยเหตุเพียงเทานี้ ยอมไมยังอํานาจใหเปนไปทางกายได
ยอมถึงวิธีดังที่กลาวไวโดยนัยมีอาทิวา ผูมีฤทธิ์นั้นยอมนิรมิตคนมีรูปไวขางหนา
พรหมนั้นได ดวยเหตุเพียงเทานี้ ชื่อวายอมยังอํานาจใหเปนไปทางกายได.
สวนบทที่เหลือทานกลาวไว เพื่อชีใ้ หเห็นสวนเบื้องตนของการยังอํานาจให
เปนไปทางกาย นี้เปนฤทธิ์ที่อธิษฐาน.
พึงทราบวินิจฉัยในวิกุพพนิทธินิเทศ ดังตอไปนี้. ทานกลาวยกตัวอยาง
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี เพือ่ ชี้ใหเห็นกายสักขีของฤทธิ์ที่
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แผลงไดตาง ๆ. พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงถึงฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ นัน้
จึงแสดงฤทธิ์ที่อธิฐานไดยินเสียงเเหงพันโลกธาตุ อันนาอัศจรรยอยางยิ่ง
ไมเคยมีมากอนวา พระพุทธเจาพระนามวาสิขี สถิตอยูในพรหมโลก ทรง
เปลงเสียงใหพันโลกธาตุทราบชัด ดังนี้.
บัดนี้ เพื่อแสดงเรื่องราวนั้น ทานจึงกลาวขอความนี้. ในกัป ๓๑ ถอย
ไปจากกัปนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี จุติจากสวรรคชั้นดุสิตในชาติ
เปนลําดับ อุบัติในพระครรภของพระมเหสีพระนามวา ปภาวดี ของพระเจา
อรุณวดี ในอรุณวดีนคร มีพระญาณแกกลาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ตรัสรู
พระสัพพัญุตญาณ ณ โพธิมณฑลทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐ ทรง
อาศัยอรุณวดีนครประทับอยู วันหนึ่ง ตอนเชาตรูทรงชําระพระวรกายแลว
แวดลอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ทรงดําริวา จักเขาไปอรุณวดีนครเพื่อบิณฑบาต
ประทับยืน ณ ที่ใกลซุมประตูพระวิหาร ตรัสเรียกพระอัครสาวกชื่อ อภิภู
มีพระพุทธดํารัสวา ดูกอ นภิกษุ เขาไปอรุณวดีนครเพื่อบิณฑบาตกันเถิด
เราจักเขาไปพรหมโลกชัน้ ใดชั้นหนึ่ง สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิขี
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกอภิภูภิกษุ มีพระพุทธดํารัสวา
ดูกอนพราหมณ มาเถิดเราจะเขาไปพรหมโลกชัน้ ใดชั้นหนึ่ง จนกวาจะถึงเวลา
ฉัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อภิภูภิกษุรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาสิขี ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว ลําดับนั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาพระนามวา สิขี และพระอภิภูภิกษุไดเขาไปยังพรหมโลกชั้นใด
ชั้นหนึ่ง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 734

ณ พรหมโลกนั้น มหาพรหมเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว มีความ
ชื่นชม ทําการตอนรับไดปูลาดพรหมอาสนะถวาย ปูลาดอาสนะอันสมควร
แมแกพระเถระดวย. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดไว.
แมพระเถระก็นั่งเหนืออาสนะที่ถึงแกตน. มหาพรหมถวายบังคมพระทศพล
แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ลําดับนั้นแลพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาสิขี ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสกะอภิภูภิกษุวา ดูกอน
พราหมณ ธรรมีกถาจงแจมแจงแกพรหม พรหมบริษัทและพรหมปาริสัชชะ
ทั้งหลายเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อภิภูภิกษุรับพระพุทธดํารัสของพระผูมี
พระภาคเจา ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว แสดงธรรมกถาแกพรหม
พรหมบริษัทและพรหมปาริสัชชะทั้งหลาย เมื่อพระเถระกลาวธรรมกถา หมู
พรหมทั้งหลายยกโทษวา ก็พวกเราไดการมาสูพรหมโลกของพระศาสดาตลอด
กาลนาน ภิกษุนี้เวนพระศาสดาเสียแลว แสดงธรรมเสียเอง.
พระศาสดาทรงทราบวา หมูพรหมไมพอใจจึงตรัสกะภิกษุอภิภูวา
ดูกอนพราหมณ พรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะทั้งหลายเหลานั้น
พากันยกโทษ ดูกอนพราหมณ ถาเชนนั้นเธอจงใหพรหม พรหมบริษทั
และพรหมปาริสัชชาทั้งหลาย สลดใจโดยประมาณยิ่ง. พระเถระรับพระดํารัส
ของพระศาสดาแลว แผลงฤทธิ์ตาง ๆ หลายอยาง ยังพันโลกธาตุใหรูแจมแจง
ดวยเสียง ไดกลาวคาถา ๒ คาถานี้วา
ทานทั้งหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา จงประกอบ
(ความเพียร) ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหง
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มัจจุ ดุจชางกําจัดเรือนไมออ ฉะนั้น ผูใ ดจักไม
ประมาทในธรรมวินัยนี้อยู ผูนั้นจักละสงสารคือชาติ
แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได.
ก็พระเถระทําอยางไร จึงยังพันโลกธาตุใหรแู จงดวยเสียง. พระเถระเขา
นีลกสิณกอน ครั้นออกแลวแผความมืดไปในที่ทั้งปวงในพันจักรวาลดวยอภิญญาญาณ เมื่อสัตวทั้งหลายเกิดความคํานึงวา อะไรนี่มืดแลว พระเถระจึงเขาอา
โลกกสิณครัน้ ออกแลวก็ทําแสงสวางใหปรากฏ เมื่อสัตวทั้งหลายกําลังเพงดูวา
อะไรนี่สวางแลว พระเถระจึงแสดงตนใหปรากฏ. เทวดาและมนุษยในพันจักรวาลตางประคองอัญชลียืนนมัสการพระเถระ พระเถระกลาววา ขอมหาชนจงฟง
เสียงของเราผูแสดงธรรม แลวจึงไดกลาวคาถาเหลานี้. เทวดาและมนุษยทั้งปวง
ไดยินเสียงของพระเถระดุจนั่งแสดงธรรม ในทามกลางบริษัทที่ประชุมกันอยู
แมใจความก็ไดปรากฏแกเทวดาและมนุษยเหลานั้น ทานกลาววา พระเถระ
ใหรูแจมแจงดวยเสียง หมายถึงใหรูแจมแจงใจความนั้น. ทานกลาวคํามีอาทิวา
โส ทสฺสมาเนนป พระเถระแสดงธรรมดวยกายที่ปรากฏบาง ดังนี้อีก
หมายถึงฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ หลายอยางนี้ พระเถระนั้นทํา.
ในบทเหลานั้น บทวา ธมฺม เทเสสิ พระเถระแสดงธรรม คือ
แสดงฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ มีประการดังกลาวแลวกอนจึงแสดงธรรม. แตนั้น
พึงทราบวาพระเถระกลาว ๒ คาถา โดยลําดับตามที่กลาวแลว จึงใหรูแจมแจง
ดวยเสียง. อนึ่ง ในบทมีอาทิวา ทิสฺสมาเนนป กาเยน ดวยกายที่ปรากฏ
บาง เปนตติยาวิภัตติลงในลักษณะแหงอิตถัมภูตะ (มี ดวย ทั้ง) คือมีกาย
เปนอยางนั้น.
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บัดนี้ พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงเรื่องราวนั้นแลว เมื่อจะแสดงถึง
วิธีทําฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ ของผูมีฤทธิ์แมอื่น จึงกลาวคํามีอาทิวา โส
ปกติวณฺณ วิชหิตฺวา ผูมฤี ทธิ์นั้นละเพศปกติแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา โส คือ ภิกษุผูมีฤทธิ์ มีจิตออนสมควรแก
การงานที่ทํา ตามวิธีดังกลาวแลวในหนหลัง. หากภิกษุผูมีฤทธิ์ประสงคจะทํา
ฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ ภิกษุผูมีฤทธิ์นั้นละเพศปกติ คือสัณฐานปกติของตน
แลวแสดงเพศเปนกุมารบาง. อยางไร คือออกจากจตุตถฌานมีปฐวีกสิณเปน
อารมณ มีอภิญญาเปนบาท แลวนึกถึงเพศกุมารที่ควรนิรมิตวา เราจงเปน
กุมารมีรูปอยางนี้ ดังนี้แลว เมื่อทําบริกรรมเสร็จจึงเขาสมาบัติอีก ครั้นออก
แลว อธิษฐานดวยอภิญญาญาณวา เราจงเปนกุมารมีรูปอยางนี้ ดังนี้. ภิกษุ
ผูมีฤทธิ์นั้นก็จะเปนกุมารพรอมกับอธิษฐาน.
ทานกลาวไวในปฐวีกสิณในวิสุทธิมรรควา สมาบัติมีปฐวีกสิณเปน
อารมณ มีฌานเปนบาท ยอมสมควรในที่นี้ดวยคําวา ฤทธิ์ทแี่ ผลงตาง ๆ มี
อาทิอยางนี้วา ความเปนคนเดียวเปนหลายคนก็ไดดวยอํานาจปฐวีกสิณ ฯลฯ
ยอมสําเร็จดังนี้. อนึ่ง ในอภิญญานิเทศในวิสุทธิมรรคนั้นนั่นแหละ ทาน
กลาววา ออกจากปฐวีกสิณเปนตนอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ จากฌานมี
อภิญญาเปนบาท ดังนี้ ดวยฤทธิ์ที่แผลงไดตาง ๆ. อนึ่ง ในนิเทศนั้นนั่นแหละ
ทานกลาววา ควรคิดถึงเพศกุมารของตน. คํากลาวนั้นดูเหมือนจะไมสมควร
ในการนิรมิตมีนาคเปนตน. แมในการนิรมิตมีเพศนาคเปนตน ก็มนี ัยนี้
เหมือนกัน.
ในบทเหลานั้น บทวา นาควณฺณ เพศนาค คือมีสัณฐานคลายงู.
บทวา สุปณฺณวณฺณ เพศครุฑ คือมีสัณฐานคลายครุฑ. บทวา อินฺทวณฺณ
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เพศพระอินทร คือ มีสัณฐานคลายทาวสักกะ. บทวา เทววณฺณ เพศเทวดา
คือ มีสัณฐานคลายเทวดาที่เหลือ. บทวา สมุททฺ วณฺณ เพศสมุทร ยอม
สําเร็จดวยอํานาจแหงอาโปกสิณ. บทวา ปตฺตึ พลราบ คือ พลเดินเทา. บทวา
วิวิธมฺป เสนาพฺยูห กองทัพตั้งประชิดกันตาง ๆ คือ หมูทหารหลายเหลา
มีพลชางเปนตน. แตในวิสุทธิมรรคทานกลาวบทมีอาทิวา แสดงแมชางดวย
เพื่อใหเห็นชางเปนตน แมในภายนอก. ในวิสทุ ธิมรรคนั้นไมพึงอธิษฐาน
วา เราจงเปนชาง พึงอธิษฐานวา ชางจงมี. แมในมาเปนตนทานก็กลาววา
มีนัยนี้เหมือนกัน คํานั้นผิดดวยบทเดิมกลาววา ละเพศปกติ และดวยความ
ที่ฤทธิ์แผลงไดตาง ๆ เพราะวาการไมละเพศปกติตามลําดับ ดังกลาวในบาลี
แลว แสดงเพศอื่นดวยอํานาจอธิษฐาน ชื่อวา ฤทธิ์ที่อธิษฐาน. การละ
เพศปกติแลวแสดงตนเปนอยางอื่น ดวยอํานาจอธิษฐาน ชื่อวา ฤทธิ์แผลง
ไดตาง ๆ.
พึงทราบวินิจฉัยในมโนมยิทธินเิ ทศดังตอไปนี้. ในบทมีอาทิวา
อิมมฺหา กายา อฺ กาย อภินมิ ฺมนิ าติ ภิกษุนิรมิตกายอื่นจากกายนี้
ความวา ภิกษุผูมีฤทธิ์ประสงคจะทํามโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจ ครั้นออกจากสมาบัติ
มีอากาศกสิณเปนอารมณ มีฌานเปนบาทแลวนึกถึงรูปกายของตนกอนแลว
อธิษฐานวาโพรงจงมี โพรงยอมมี ตอจากนั้นนึกถึงกายอื่นดวยอํานาจปฐวีกสิณในภายในของโพรงนั้นแลวทําบริกรรมอธิษฐาน โดยนัยดังกลาวแลว
นั่นแหละ กายอื่นยอมมีภายในโพรงนั้น ภิกษุนั้นบวนกายนั้นออกจากปาก
แลวตั้งไวภายนอก. บัดนีพ้ ระสารีบุตรเถระ เมื่อจะประกาศความนั้นดวยอุปมา
จึงกลาวคํามีอาทิวา เสยฺยถาป ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา มฺุชมฺหา
คือ จากหญาปลอง. บทวา อีสิก ปวาเหยฺย พึงชักไส คือ ขุดหนอ. บทวา
โกสิยา คือจากฝก. บทวา กรณฺฑา จากกระทอ คือ จากคราบหนังเกา.
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อนึ่ง ในบทเหลานั้น บทวา อุทฺธเรยฺย พึงยกออก พึงทราบการยก
ออกแหงกระทอนั้นดวยจิตเทานั้น เพราะธรรมดางูนี้ตั้งอยูในชาติของตน
อาศัยระหวางทอนไมบาง ระหวางตนไมบาง ดวยกําลัง คือ การลอกคราบ
ออกจากตัว รังเกียจหนังเกา ดุจเคี้ยวกินตัวยอมละคราบดวยตนเอง ดวยเหตุ
๔ ประการเหลานี้. อนึ่ง ในเรื่องนี้ทา นกลาวอุปมาเหลานั้นไว เพื่อใหเห็นวา
รูปสําเร็จแตฤทธิ์นี้ ของผูมีฤทธิ์ยอมเปนเชนกันดวยอาการทั้งปวง เหมือนไส
เปนตน ยอมเปนเชนกันออกจากหญาปลองฉะนั้น กายทีท่ ําดวยใจ คือ
อภิญญาในบทนี้วา ผูมฤี ทธิ์เขาไปดวยฤทธิ์ ดวยกายสําเร็จแตใจ ชื่อวา
มโนมยกาโย กายสําเร็จแตใจ กายที่เกิดขึ้นดวยใจ คือ ฌานในบทนี้วา
ผูมีฤทธิ์เขาถึงกายสําเร็จ แตใจอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา มโนมยกาโย กาย
สําเร็จแตใจ เพราะใจนั้นทํา แตในทีน่ ี้ กายเกิดขึ้นแลวดวยใจ คือ อภิญญา
ชื่อวา มโนมยกาโย กายสําเร็จแตใจ เพราะใจนั้นทํา. เมื่อเปนเชนนั้น
หากถามวา ชื่อวา กายสําเร็จแตใจอันฤทธิ์ที่อธิษฐานและอันฤทธิ์ที่แผลงได
ตาง ๆ ทํา ยอมมีไดหรือ. ตอบวา ยอมมีไดทีเดียว แตในที่นี้ การนิรมิต
จากภายในเทานั้น ชื่อวา มโนมยิทธิ เพราะทานกลาวไววา เปนฤทธิ์ที่
อธิษฐานและเปนฤทธิ์ที่แปลงไดตาง ๆ เพราะทําใหพิเศษเปนตางหากของฤทธิ์
เหลานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในญาณวิปผารนิเทศดังตอไปนี้. ชื่อวา าณวิป-ฺ
ผารา ฤทธิ์ทแี่ ผไปดวยญาณ เพราะมีกําลังแผไปแหงญาณ. อนึ่ง ในบทนี้
พึงทราบวาทานแสดงฤทธิ์ดวยอนุปสสนา ๗ แลวยอฤทธิ์ที่เหลือตลอดถึง
อรหัตมรรค.
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ในบทมีอาทิวา ทานพากุละมีฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ มีความวาทาน
พากุลเถระไดชื่ออยางนี้ เพราะเปนผูเจริญในตระกูลทั้งสอง ละสมบุญบารมี
มาในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เปนพระเถระที่ถึงพรอมดวยบุญสัมปทา. จริงอยู
พระเถระนั้นเสวยมหาสมบัติ ทองเที่ยวไปในเทวโลก และมนุษยโลก บังเกิด
ในศาสนาของพระทศพลของเรา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในกรุงโกสัมพีกอน.
ในเวลาที่พระเถระนั้นเกิด พี่เลี้ยงพรอมดวยบริวารนําไปยังแมน้ํายมุนาพรอม
กับบริวารใหญ เพื่อสิริมงคล เลนน้าํ ดําผุดดําวายอยู. ปลาใหญตัวหนึ่ง
สําคัญวา ทารกนี้เปนอาหารของเรา จึงอาปากวายเขาไปหา. พี่เลี้ยงทิ้งทารก
หนีไป. ปลาใหญกลืนกินทารกนั้น. สัตวผูมีบุญไมไดรับทุกขแตอยางไร
คลายเขาไปยังหองนอนฉะนั้น ดวยเดชของทารก ปลารอนผาว ดุจกลืนกระเบื้องรอนวายไปดวยความเร็วสิ้นทาง ๒๐ โยชนเขาไปยังตาขายของชาวประมง
ชาวกรุงพาราณสี. ปลานั้นพอชาวประมงเอาออกจากตาขายเทานั้นก็ตายดวยเดช
ของทารกนั้น. ชาวประมงเอาปลานั้นใสตะกรา คิดวาจะขายในราคาพันหนึ่ง
เที่ยวไปในนคร ไปถึงประตูเรือนของเศรษฐี ไมมีบุตร มีทรัพย ๘๐ โกฏิ
ไดขายปลาใหภรรยาเศรษฐี ๑ กหาปณะ. นางเอาปลาวางไวบนแผนกระดาน
ดวยตนเองแลวผาขางหลัง ครั้นเห็นทารกมีสีดุจทองคําในทองปลาจึงตะโกนวา
เราไดบุตรในทองปลาแลวนําทารกเขาไปหาสามี. ทันใดนั้นเองเศรษฐีใหตีกลอง
ประกาศแลวนําทารกมาเฝาพระราชากราบทูลเพื่อความใหทรงทราบ. พระราชา
ตรัสวา ทารกมีบุญ ทานจงเลี้ยงทารกใหดี. ตระกูลเศรษฐีที่เปนมารดาบิดา
ครั้นทราบเรื่องราวนั้นจึงไป ณ ที่นั้น พูดวา บุตรของเรา จึงโตเถียงกันเพื่อ
จะเอาทารกไป. ทั้งสองก็ไดไปเฝาพระราชา.
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พระราชาตรัสวา เราไมอาจทําใหตระกูลทั้งสองไมใหมีบุตรได ทารก
นี้จงเปนทายาทของตระกูลทั้งสองเถิด. ตั้งแตนั้นมาตระกูลทั้งสองก็อุดมสมบูรณ
ดวยลาภมากมาย. เพราะทารกนั้นเปนผูเจริญดวยสองตระกูลจึงตั้งชื่อวา พากุลกุมาร. เมื่อพากุลกุมารนั้นรูเดียงสาแลว มารดาบิดาจึงสรางปราสาทแหงละ
๓ หลังในนครทั้งสอง หาคนฟอนรํามาแสดงเปนประจํา. พากุลกุมารอยูใน
นครหนึ่ง ๆ นครละ ๔ เดือน. เมื่อพากุลกุมารอยูในนครหนึ่งครบ ๔ เดือน
มารดาบิดาจึงสรางมณฑปไวที่เรือขนานแลวใหพากุลกุมารพรอมดวยนักฟอนรํา
ในรูปอยูบนเรือขนานนั้น แลวนําพากุลกุมารซึ่งเสวยมหาสมบัติไปอีกพวกหนึ่ง
สองเดือนไดครึ่งทาง. แมนักฟอนชาวนครอีกนครหนึ่ง ก็เตรียมตอนรับเหมือน
กัน ดวยคิดวา อีกสองเดือนพากุลกุมารจักมาถึงครึ่งทาง แลวนํามานคร
ของตนอยูไดสองเดือน. พากุลกุมารอยูในนครนั้น ๔ เดือน แลวกลับไปอีก
นครหนึ่งโดยทํานองนั้น. เมื่อพากุลกุมารเสวยสมบัติอยูอยางนี้ อายุครบ ๘๐ ป.
ในสมัยนั้น พระโพธิสัตวของเราบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลวทรง
ประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ เสด็จจาริกไปตามลําดับบรรลุถึงกรุงโกสัมพี.
พระมัชฌิมภาณกาจารย กลาววา กรุงพาราณสี. แมพากุลเศรษฐีก็ไดยินวา
พระทศพลเสด็จมา จึงถือของหอมและดอกไมเปนอันมากไปเฝาพระศาสดา
ฟงธรรมกถา ไดศรัทธาแลวก็บวช. พระพากุละเปนปุถุชนอยู ๗ วันเทานั้น
ในอรุณที่ ๘ ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา.
ลําดับนั้น มาตุคามที่อยูในนครทั้งสอง มายังเรือนตระกูลของตน ๆ อยู
ณ ที่นั้นทําจีวรสงไปถวาย. พระเถระใชจีวรที่ชาวกรุงโกสัมพีสงไปถวายทุก
กึ่งเดือน. ชาวกรุงโกสัมพีก็สงไปถวายทุกกึ่งเดือน โดยทํานองนี้ ไดนําสิ่งที่
อุดมในนครทั้งสองมาถวายพระเถระดวยประการดังนี้. พระเถระบวชได ๘๐

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 741

พรรษาอยางมีความสุข. อาพาธแมมีประมาณนอยเพียงครูเดียวก็ไมเคยมีแก
พระเถระนั้น ในทั้งสองตระกูล พระเถระกลาวพากุลสูตรในครั้งสุดทายแลวก็
ปรินิพพาน ดวยประการฉะนี้. ความไมมีโรคในทองปลา ชือ่ วา ฤทธิ์ที่แผไป
ดวยญาณ เพราะทานพระพากุละมีภพครั้งสุดทายเกิดดวยอานุภาพแหงอรหัตญาณที่ควรไดดวยอัตภาพนั้น. อาจารยทั้งหลายกลาววา ดวยอานุภาพแหง
ปฏิสัมภิทาญาณที่บรรลุดว ยผลกรรมอันสุจริต.
แมพระสังกิจจเถระก็เคยทําบุญไวกอนบังเกิดในครรภของธิดาตระกูล
มั่งคั่งในกรุงสาวัตถีผูเปนอุปฏฐากของพระธรรมเสนาบดีเถระ. ธิดานั้นเมื่อทารก
อยูในครรภ ไดถึงแกกรรมในขณะนั่นเอง ดวยโรคอยางหนึ่ง. เมื่อรางของ
ธิดานั้นถูกเผา เนื้อที่เหลือไหมเวนเนื้อที่ครรภ. ลําดับนั้น เนื้อที่ครรภของนาง
หลนลงจากเชิงตะกอน สัปเหรอเอาหลาวแทงในที่ ๒-๓ แหง. ปลายหลาว
ถูกหางตาของทารก. สัปเหรอทั้งหลายแทงเนื้อที่ครรภแลวเอาใสไวในกองเถา
เอาเถากลบแลวกลับไป. เนื้อที่ครรภไหม. แตบนยอดเถา ทารกคลายรูปทองคํา
ดุจนอนบนกลีบปทุม. จริงอยู เมื่อสัตวผูมีภพครั้งสุดทายแมถูกภูเขาสิเนรุ
ทับ ก็ยังไมสิ้นชีวิต เพราะยังไมบรรลุพระอรหัต. วันรุงขึ้นสัปเหรอคิดวา
จักดับเชิงตะกอนจึงพากันมา เห็นทารกนอนอยูอยางนั้น เกิดอัศจรรยไมเคยมี
จึงพาทารกไปนครถามนักพยากรณ. นักพยากรณกลาววา หากทารกนี้จักอยู
ครองเรือน พวกญาติจักลําบากตลอด ๗ ชั่วตระกูล หากบวช จักมีสมณะ
๕๐๐ แวดลอมเที่ยวไป. ตาไดเลี้ยงทารกนั้นจนเจริญ เมื่อทารกเจริญแมพวก
ญาติก็พากันเลี้ยงดู ดวยหวังวาจักใหบวชในสํานักของพระคุณเจาของเรา.
เมื่อทารกมีอายุได ๗ ขวบ เขาไดยินพวกเด็ก ๆ พูดกันวา มารดาของทาน
ถึงแกกรรมเมื่อทานยังอยูในครรภ เมื่อรางของมารดาถูกเผา ทานก็ไฟไหม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 742

จึงบอกแกพวกญาติวา นัยวาฉันพนจากภัยเห็นปานนี้ ฉันจะไมอยูเปน
ฆราวาสละ ฉันจักบวช. พวกญาติกลาววา ดีแลวพอคุณ จึงพาไปหาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดมอบใหวา ขอพระคุณเจาใหกุมารนี้บวชเถิด. พระเถระ
ใหตจปญจกกรรมฐานแลวใหทารกบวช. ทารกนัน้ เมื่อจดปลายมีดโกนเทานั้น
ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. ครั้นอายุครบก็ไดอุปสมบทบวชได
๑๐ พรรษา มีภิกษุ ๕๐๐ เปนบริวารเที่ยวไป. ความเปนผูไมมีโรคบนเชิงตะกอนกอดวยฟน โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล ชื่อวา ฤทธิแ์ ผไปดวยญาณ
ของทานสังกิจจะ.
แมพระภูตปาลเถระก็เปนผูถึงพรอมดวยเหตุมากอน. บิดาของทาน
เปนคนยากจนอยูในกรุงราชคฤห. บิดาพาทารกนั้นไปคงกับเกวียนเพื่อหาฟน
บรรทุกฟนเสร็จแลว เดินทางไปถึงใกลประตูเมืองในเวลาเย็น. ลําดับนั้น โค
ทั้งหลายของเขาสลัดแอกออกแลวเขาเมือง. เขาใหบุตรนอยนั่งใตเกวียน แลว
เดินตามรอยเทาโคเขาเมืองเหมือนกัน. เมื่อเขายังไมออกประตูเมืองปดเสียแลว.
ทารกนอนหลับอยูภายใตเกวียนตลอดคืน. ตามปกติกรุงราชคฤหมีอมนุษย
มาก ก็ที่นี้เปนที่ใกลปาชา และไมมยี ักษไร ๆ สามารถจะทําอันตรายแกทารก
ผูมีภพครั้งสุดทายนั้นได. ครั้นตอมาทารกนั้นบวชไดบรรลุพระอรหัต มีชื่อวา
ภูตปาลเถระ. ความเปนผูไมมีโรคโดยนัยดังกลาวแลวในทองที่ แมมียักษราย
เที่ยวไปอยางนี้ ชื่อวา ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณของทานพระภูตปาละ.
พึงทราบวินิจฉัยในสมาธิวิปผาริทธินิเทศ ดังตอไปนี้. ในบทมีอาทิวา
อายสฺมโต สารีปุตฺตเถรสฺส สมาธิวิปผฺ ารา อิทฺธิ ฤทธิ์ที่แผไปดวย
สมาธิของทานพระสารีบุตร มีความวา เมื่อทานพระสารีบุตรอยูที่กโปตกันทรา
กับพระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อคืนเดือนหงาย ยังมิไดปลงผม นั่งอยูใน
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ที่แจง ยักษรายตนหนึ่งแมถูกยักษผูเปนสหายหามก็ไดประหารบนศีรษะของ
พระเถระ เสียงสนั่นหวั่นไหวดุจเสียงเมฆ. ในขณะที่ยักษประหาร พระเถระ
นั่งเขาสมาบัติ จึงไมมีการเจ็บปวดไร ๆ ดวยการประหารนั้น. นี้เปนฤทธิ์ที่
แผไปดวยสมาธิของทานพระสารีบุตรเถระนั้น. สมดังที่พระสารีบุตรเถระกลาว
ไววา
ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ
พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปะ ใกลกรุงราชคฤห. สมัยนั้น ทานพระสารีบุตร
และทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ กโปตกันทรา. สมัยนัน้ ทานพระสารีบุตร
ตอนกลางคืนเดือนหงายยังมิไดปลงผม นั่งเขาสมาธิอยางใดอยางหนึ่ง ณ
โอกาสแจง.
สมัยนัน้ แล ยักษสหายสองตนออกจากทิศอุดรไปทิศทักษิณดวยกรณียะ
อยางใดอยางหนึ่ง. ยักษทั้งสองไดเห็นทานพระสารีบุตร ฯลฯ นั่งอยู ณ
ที่แจง ครั้นเห็นแลวยักษตนหนึ่งไดพูดกะยักษผูเปนสหายวา ดูกอนสหาย
ยอมสวางไสวกะเรา เพื่อจะประหารศีรษะของสมณะนี้. เมื่อยักษกลาวอยางนี้
แลว ยักษสหายไดพูดกะยักษนั้นวา อยาเลยสหาย อยาดูหมิ่นสมณะนั้นเลย
สมณะนั้นเปนผูยิ่งใหญ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก. แมครั้งที่สอง แมครั้งที่
สาม ฯลฯ ดูกอนสหาย สมณะเปนผูยิ่งใหญ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก.
ครั้งนั้นแล ยักษนนั้ มิไดเชื่อฟงยักษสหายนั้นไดประหารศีรษะของทาน
พระสารีบุตรไดมีการประหารยิ่งใหญถึงเพียงนั้น ดวยการประหารนั้น ยังชาง
ขนาด ๗ ศอก หรือ ๗ ศอกครึ่ง ใหจมไดโดยแท หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญ
ได แตทวายักษนั้นรองวา เรารอน เรารอน แลวตกลงในมหานรก ณ ทีน่ ั้นนั่นเอง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 744

ทานพระมหาโมคคัลลานเถระเห็นยักษนั้นประหารศีรษะของทานพระสารีบุตรดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงเกินของมนุษย จึงเขาไปหาพระสารีบุตร
ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนพระสารีบุตรผูมีอายุพอทนไดหรือ ยัง
เยียวยาไดหรือ ไมมีทุกขไรบางหรือ พระสารีบุตรกลาววา ดูกอนทานโมคคัลลานะพอทนได พอเยียวยาได อนึ่ง ศีรษะของผมเปนทุกขนิดหนอย.
พระมหาโมคคัลลานะกลาววา ดูกอนทานสารีบุตร นาอัศจรรยไมเคยมี
มาเลย ขอที่ทานสารีบุตรมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก ดูกอนทานสารีบุตร ยักษตน
ใดตนหนึ่งไดประหารศีรษะของทาน ไดเปนการประหารยิ่งใหญถึงเพียงดัง ฯลฯ
อนึ่ง ศีรษะของผมเปนทุกขนิดหนอย.
พระสารีบุตรเถระกลาววา ดูกอนทานโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไม
เคยมีมาเลย ขอที่ทานมหาโมคคัลลานะมีอานุภาพมาก ยอมเห็นแมยักษในที่ใด
บัดนี้พวกเราจะไมเห็นแมปศาจเลนฝุนในที่นั้นไดอีกเลย.
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับการสนทนาเห็นปานนั้นของพระมหานาคทั้งสองเหลานั้น ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงเกินของมนุษย จึงทรง
เปลงอุทานวา
จิตของผูใดเปรียบดวยภูเขาหินตั้งมั่นไมหวั่นไหว
ไมกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ไม
โกรธเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความโกรธเคือง จิต
ของผูใดอบรมแลวอยางนี้ ทุกขจักถึงผูนั้นไดแตไหน.
อนึ่ง คําในอรรถกถาวา ดวยการประหารนั้นไมมีความเจ็บปวยใด ๆ
เลย เหมาะสมอยางยิ่งกับพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ทุกขจักถึงผูนั้น
ไดแตที่ไหน เพราะฉะนั้นทุกขเวทนายอมไมมีดวยคําที่พระสารีบุตรเถระกลาววา
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อนึ่ง ศีรษะของเราเปนทุกขนิดหนอย แตทานกลาววาทุกขหมายถึงความที่ศีรษะ
นั้นไมควรแกการงาน จริงอยูแมในโลกทานกลาววาปกติของความสุขสามารถ
จะบริหารไดโดยไมยาก ปกติของความทุกขสามารถจะบริหารไดโดยยาก ความ
ที่ศรีษะไมควรแกการงานนั้นพึงทราบวาไดมีเพราะเปนสมัยที่ออกจากสมาบัติ
เสียแลว ในสมัยที่เอิบอิ่มดวยสมาบัติจะพึงมีไมไดเลย ทานกลาววา บัดนี้เรา
ยอมไมเห็นแมปศาจเลนฝุนเลย เพราะไมสามารถจะเห็นได ทานกลาวเพราะ
ไมมีความขวนขวายในอภิญญาทั้งหลาย นัยวาพระเถระอนุเคราะหหมูชนใน
ภายหลัง อยาไดสําคัญฤทธิ์อันเปนของปุถุชนวามีสาระเลยโดยมากไมใหฤทธิ์
อนึ่ง ในเถรคาถาทานกลาวไววา
ความปรารถนาของเรามิไดมีเพื่อปุพเพนิวาสญาณ
มิไดมีเพื่อทิพยจักษุ มิไดมีเพือ่ ฤทธิ์ อันเปนเจโตปริยญาณ เพื่อจุติเพื่ออุปบัติเพื่อความบริสุทธิ์แหงโสตธาตุ
เลย.
พระเถระกลาวถึงความไมมีความปรารถนาในอภิญญาทั้งหลายดวยตน
เอง แตพระเถระบรรลุบารมีในสาวกปารมิญาณ.
คนเลี้ยงโคเปนตนเขาใจวา พระสัญชีวเถระผูเขานิโรธเปนอัครสาวก
ที่สองของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะมรณภาพเสียแลว จึงลากเอา
หญาและฟนเปนตนกอไฟเผา แมเพียงอังสะที่จีวรของพระเถระก็ไมไหม นี้
เปนฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนมารผูลามก ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นในโลก ดูกอนมารผูลามก พระ
ผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดมีสาวก
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คูหนึ่งชื่อวาวิธุระและสัญชีวะเปนคูเจริญเลิศ สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไมมีสาวกใด ๆ
จะเสมอเหมือนดวยทานวิธุระ ในการแสดงธรรม ดวยปริยายนี้ทานวิธุระ
จึงมีชื่อวา วิธุโร สวนทานสัญชีวะไปสูปาบาง ไปสูโคนตนไมบาง ไปสูเรือน
วางบาง ยอมเขาสัญญาเวทยิตนิโรธโดยไมยากเลย.
ดูกอนมารผูลามก เรื่องเคยมีมาแลว ทานสัญชีวะนั่งเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ณ โคนไมแหงหนึ่ง พวกคนเลี้ยงโค เลี้ยงปศุสัตว ชาวนา นักทองเที่ยว
ไดเห็นทานสัญชีวะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้นเห็นแลวก็
คิดวา นาอัศจรรยจริงหนอ พอคุณเอย ไมเคยมีมาแลว สมณะนี้นั่งมรณภาพ
พวกเราชวยกันเผาเถิด.
ลําดับนั้น คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวนา นักทองเที่ยวจึงลาก
หญาฟนโคมัย แลวสุมบนกายของทานสัญชีวะจุดไฟกลับไป ลําดับนั้น ทาน
พระสัญชีวะโดยราตรีนั้นลวงไปออกจากสมาบัติสลัดจีวร นุง ในตอนเชาถือ
บาตรและจีวรเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวนา นัก
ทองเที่ยงเห็นทานสัญชีวะออกบิณฑบาต จึงคิดวา นาอัศจรรยจริงพอคุณเอย
ไมเคยมีมาแลว พระสมณะนี้นั่งมรณภาพ ทานฟนขึ้นมาแลว โดยปริยายนี้แล
ทานสัญชีวะจึงมีชื่อวา สฺชีโว ดวยประการฉะนี้แล.
สวนพระขาณุโกณฑัญญเถระตามปกติเปนผูมากดวยสมาบัติ พระเถระนั้น นัง่ เขาสมาบัติตลอดคืนในปาแหงหนึ่ง โจร ๕๐๐ ลักขาวของเดินไป
ประสงคจะพักผอนดวยคิดวา บัดนี้ไมมีคนเดินตามรอยเทาพวกเรา จึงวางขาว
ของลงสําคัญวาตอไม วางขาวของทั้งหมดไวบนรางของพระเถระนั่นเอง เมื่อ
พวกโจรพักผอนแลวเตรียมจะเดินตอไป ในขณะที่จะถือขาวลงที่วางไวคราว
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แรก พระเถระลุกขึ้นตามเวลาที่กําหนดไว พวกโจรเห็นอาการที่พระเถระเคลื่อน
ไหวไดตางกลัวรองเอ็ดตะโร พระเถระกลาววา อุบาสกทั้งหลายอยากลัวไป
เลย เราเปนภิกษุ พวกโจรจึงพากันมาไหวดวยความเลื่อมใสในพระเถระจึง
บวชแลวบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา จําเดิมแตนั้นมาพระเถระจึงได
ชื่อวา ขาณุกณฺฑฺเถโร ความที่ทานพระขาณุโกณฑัญญเถระนั้นถูกโจร
เอาขาวของ ๕๐๐ ชิ้นวางทับไมมีเจ็บปวด นี้เปนฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ.
สวนนางอุตตราอุบาสิกาธิดาของปุณณเศรษฐีผูมีทรัพยมากในกรุงราชคฤห ในเวลาเปนกุมาริกานั่นเองไดบรรลุโสดาปตติผลพรอมกับมารดาบิดา
นางเจริญวัยแลวมารดาบิดาไดยกนางใหแกบุตรของราชคหเศรษฐีผูเปนมิจฉาทิฏฐิดวยความเกี่ยวดองกันมาก นางอุตตราอุบาสิกาไมไดโอกาสเพื่อจะเห็นพระ
พุทธเจา เพื่อจะฟงธรรมและเพื่อใหทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
เปนผูกระวนกระวายจึงเรียกหญิงแพศยาชื่อวาสิริมา ในนครนั้นเองแลวใหกหาปณะ ๑๕,๐๐๐ ที่นางนํามาจากเรือนของบิดา เพื่อทําบุญตามโอกาสแกนางสิริมานั้นแลวบอกวา เจาจงถือเอากหาปณะเหลานั้นแลวบําเรอเศรษฐีบุตรตลอด
กึ่งเดือนนี้ใหนางสิริมาอิ่มเอิบกับสามีตนเอง อธิษฐานองคอุโบสถ ดีใจวาเราจัก
ไดเห็นพระพุทธเจาเปนตนตลอดกึ่งเดือนนี้ นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขตลอดปวารณาไดถวายมหาทานตลอดกึ่งเดือน ภายหลังอาหารให
จัดแจงของเคี้ยวของบริโภคในโรงครัวใหญ สวนสามีของนางคิดวาพรุงนี้จะ
เปนวันปวารณาจึงยืนที่หนาตางกับนางสิริมาแลออกไปภายนอก เห็นนางอุตตรา
เดินอยูอยางนั้น เหงื่อโทรมเต็มไปดวยขี้เถาเปรอะไปดวยเขมาจึงหัวเราะวา
หญิงโงไมบริโภคสมบัติของตนทําแตกุศล แมนางอุตตราก็แลดูสามีหัวเราะวา
คนโงไมทํากุศลเพื่อภพหนา.
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นางสิริมาเห็นกิริยาของคนทั้งสองสําคัญวา เราเปนเจาของเรือนจึงเกิด
ริษยาโกรธนางอุตตราคิดวา เราจักทําใหนางอุตตราลําบาก จึงลงจากปราสาท
นางอุตตรารูเหตุนั้นจึงนั่งบนตั่งแผจิตเมตตาไปยังนางสิริมานั้น นางสิริมาลง
จากปราสาท เขาโรงครัวเอาเนยใสที่เดือดเต็มกระบวยเพราะหุงเปนขนมลาดลง
บนศีรษะของนางอุตตรา เนยใสกลายไปดุจน้ําเย็นบนใบปทุม พวกทาสีพากัน
โบยนางสิริมาดวยมือและเทาใหลมลงบนแผนดิน นางอุตตราออกจากเมตตา
ฌานแลวจึงหามพวกทาสี นางสิริมาขอโทษนางอุตตรา นางอุตตรากลาววา
พรุงนี้เจาจงขอขมาตอพระพักตรของพระศาสดา แลวบอกการปรุงอาหาร
แกนางสิริมาผูวิงวอนขอรับใชทางกาย นางสิริมาปรุงอาหารแลว มีหญิง
แพศยา ๕๐๐ บริวารของตนอังคาสพระศาสดากับพระสงฆแลวกลาววา พวก
เจาจงเปนเพื่อนในการใหนางอุตตรายกโทษเถิด วันรุงขึ้น พรอมดวยหญิง
แพศยาเหลานั้น เมื่อพระศาสดาเสวยพระกระยาหารเสร็จแลวจึงถวายบังคม
พระศาสดาทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา หมอมฉันไดผิดตอนางอุตตราขอให
นางอุตตรายกโทษใหแกหมอมฉันเถิด พระศาสดาตรัสวา ดูกอนอุตตรา เจาจง
ยกโทษเถิด เมื่อนางทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันยกโทษใหแลว ทรง
แสดงธรรมมีอาทิวา อกฺโกเธน ชิเน โกธ พึงชนะความโกรธดวยความ
ไมโกรธ นางอุตตรานําสามีพอผัวแมผัวเขาไปเฝาพระศาสดา เฉพาะพระพักตร
เมื่อจบเทศนา ชนทั้ง ๓ เหลานั้น และหญิงแพศยาทั้งหมดตั้งอยูในโสดาปตติผล
ความไมมีเจ็บปวดดวยเนยใสที่เดือดของนางอุตตราอุบาสิกาเปนฤทธิ์ที่แผไป
ดวยสมาธิ.
อุบาสิกาสามาวดีอัครมเหสีของพระเจาอุเทน กรุงโกสัมพี. พระเจา
อุเทนนั้นไดมีอัครมเหสี ๓ องค มีหญิงบริวารองคละ ๕๐๐. บรรดามเหสี
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เหลานั้น นางสามาวดีเปนธิดาของภัททิยเศรษฐีในภัททิยนคร เมื่อบิดาถึง
แกกรรม มีหญิง ๕๐๐ เปนบริวารเติบโตในเรือนของโฆสิตเศรษฐี ในกรุงโกสัมพีผูเปนสหายของบิดา. พระราชาทอดพระเนตรเห็นนางเจริญวัยแลว
ทรงเกิดความสิเนหา จึงนํานางพรอมดวยบริวารไปยังพระราชมณเฑียรได
ทรงประกอบการอภิเษกสมรส. มเหสีอีกองคหนึ่ง ชื่อวา วาสุลทัตตา พระธิดา
ของพระเจาจัณฑปโชต. ธิดาของมาคัณทิยพราหมณ ซึ่งบิดายกใหเปน
บาทบริจาริกา ไดฟงคาถาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
แมความพอใจในเพราะเมถุนมิไดมี เพราะเห็น
นางตัณหา นางอรดีและนางราคา ความพอใจอะไร
จักมี เพราะเห็นสรีระธิดาของทาน ซึ่งเต็มไปดวยมูตร
และกรีส เราไมปรารถนาถูกตอง สรีระธิดาของทาน
นั้น แมดวยเทา
ไดผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจา มารดาบิดาของนางไดบรรลุอนาคามิผล
ในเมื่อจบมากคัณฑิยสุตตเทศนา จึงบวชแลวบรรลุพระอรหัต. มาคัณทิยพราหมณ
อาของนางนําไปกรุงโกสัมพี ถวายนางแดพระราชา นางจึงไดเปนมเหสี
องคหนึ่งของพระราชา.
ครั้งนั้นแล เศรษฐี ๓ คน คือ โฆสิตเศรษฐี กุกกุฏเศรษฐี ปาวาริกเศรษฐีไดสดับวา พระตถาคตทรงอุบัติขึ้นในโลก จึงไปเฝาพระศาสดายัง
พระมหาวิหารเชตวัน ฟงธรรมแลวบรรลุโสดาปตติผล ถวายมหาทานแก
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอดกึ่งเดือน ทูลอาราธนาพระศาสดา
เสด็จไปกรุงโกสัมพี ชนทั้ง ๓ สรางอาราม ๓ แหง คือ โฆสิตาราม กุกกุฏาราม
ปาวาริการาม ยังพระศาสดาผูเสด็จมาในที่นั้นใหประทับอยูในวิหารละหนึ่งวัน
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ตามลําดับ เศรษฐีคนหนึ่ง ๆ ไดถวายมหาทานแดพระผูมีพระภาคเจาพรอม
ดวยพระสงฆ. อยูมาวันหนึ่ง นายมาลาการชื่อวา สุมนะ อุปฏ ฐากของเศรษฐี
เหลานั้น ไดขอรองตอเศรษฐี ขอใหพระศาสดาพรอมดวยพระสงฆใหนั่งใน
เรือนของตนเพื่อฉันภัตตาหาร. ขณะนั้น นางขุชชุตตรา ทาสีรับใชของ
พระนางสามาวดีรับเอา ๘ กหาปณะ ไดไปยังเรือนของนายมาลาการนั้น. นาย
มาลาการพูดวา ทานจงเปนเพื่อนในการอังคาสพระศาสดาเถิด. นางขุชชุตตรา
ไดทําอยางนั้น เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแลว ฟงพระธรรมเทศนาเปนโสดาบัน
ในกาลอื่นถือเอา ๔ กหาปณะเพื่อตน เพราะไมควรถือเอาสิ่งที่เขาไมให จึงซื้อ
ดอกไม ๘ กหาปณะ นําเขาไปใหแกพระนางสามาวดี. เมื่อพระนางสามาวดีตรัส
ถามถึงเหตุที่ดอกไมมีมาก นางจึงทูลบอกตามความเปนจริง เพราะไมควรพูดเท็จ.
พระนางสามาวดีตรัสถามวา เพราะเหตุไร วันนี้เจาจึงไมรับ. นางขุชชุตตราทูล
ตอบวา ฉันฟงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวไดทําใหแจงซึ่งอมตธรรม
แลว. พระนางสามาวดีตรัสวา แมอตุ ตราจงบอกอมตธรรมนั้นแกพวกเราบาง.
นางทูลวา ถาเชนนั้น พระองคขอใหฉันอาบน้ําแลว ใหคูผาบริสุทธิ์ ใหนงั่ บน
อาสนะสูง พวกทานทั้งหมดจงนั่ง ณ อาสนะต่ํา.
หญิงทั้งหมดเหลานั้นไดทําอยางนั้น นางขุชชุตตราเปนอริยสาวิกา
บรรลุเสขปฏิสัมภิทาจึงนุงผาผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ถือพัดวิชนีแสดงธรรม
แกหญิงเหลานั้น. พระนางสามาวดีและหญิง ๕๐๐ ไดบรรลุโสดาปตติผล
หญิงทั้งหมดเหลานั้นไหวนางขุชชุตตราแลวกลาววา ขาแตแม ตั้งแตวันนี้ไป
ทานไมตองทําการรับใช ตั้งอยูในฐานะมารดา อาจารยของพวกเราฟงธรรม
ที่พระศาสดาทรงแสดงแลว จงกลาวแกพวกเรา. นางขุชชุตตราทําตามนั้น
ตอมาเปนผูทรงไตรปฎก พระศาสดาทรงตั้งในฐานะเปนผูเลิศกวาอุบาสิกา
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ทั้งหลายผูเปนพหูสูต นางไดตําแหนงเปนผูเลิศ. หญิงที่อยูกับพระนางสามาวดี
กระหยิ่มการเห็นพระพุทธเจา เมื่อพระทศพลทรงดําเนินถึงระหวางถนน เมื่อ
หนาตางไมพอก็เจาะฝามองดูพระศาสดา กระทําการไหวและบูชา.
นางมาคันทิยาไปในที่นั้นเห็นชองเหลานั้น แลวจึงถามเหตุในที่นั้น
รูวาพระศาสดาเสด็จมา ดวยความอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจา จึงโกรธหญิง
เหลานั้น ไดทูลพระราชาวา มหาราชเพคะ หญิงที่อยูกับนางสามาวดี มีความ
ปรารถนาในภายนอก เจาะฝามองดูพระสมณโคดม ในไมชา ก็จะฆาพระองค
พระราชาแมเห็นชองก็ไมเชื่อคําเพ็ททูลของนางมาคัณทิยา รับสั่งใหทําหนาตาง
มีชองขางบน. นางมาคัณทิยาประสงคจะใหพระราชาทําลายหญิงเหลานั้น จึงให
นําไกเปนมา ๘ ตัว แลวทูลวา มหาราชเพคะ เพื่อทดลองหญิงเหลานั้น ขอ
พระองคทรงสงไกเหลานี้ไปดวยรับสั่งวา ทานจงฆาไกเหลานี้แกงใหเรา. พระราชาทรงสงไปตามนั้น เมื่อพระนางสามาวดีตรัสวาพวกเราไมทําปาณาติบาต
นางมาคัณทิยาจึงพูดอีกวา จงแกงสงไปถวายพระสมณโคดมนั้น. เมื่อพระราชา
ทรงสงไปอยางนั้น นางมาคัณทิยาทูลตามนั้นแลว จึงสงไกตายไป ๘ ตัว.
พระนางสามาวดีจึงแกงสงไปถวายพระทศพล. แมดวยเหตุนั้น นางมาคัณทิยาก็
ไมอาจใหพระราชาทรงพิโรธได.
พระราชาประทับอยูตําหนักละ ๗ วัน ในตําหนักที่มเหสีองคหนึ่ง ๆ
ในมเหสี ๓ องคประทับอยู. พระราชาทรงถือพิณเรียกชาง เสด็จไปยังที่ที่
พระองคเสด็จไป ในเวลาพระราชาเสด็จไปยังตําหนักของพระนางสามาวดี นาง
มาคัณทิยาใหนําลูกงูเหาตัวหนึ่งมาเอายาลางเขี้ยว แลวใหใสลงในขอไมไผแลว
ใสในภายในพิณ เอากลุม ดอกไมปดชองไว. ในเวลาที่พระราชาเสด็จไปในที่
นั้น นางมาคัณทิยาทําเปนเดินไปเดินมาแลว เอากลุมดอกไมนั้นออกจากชอง
พิณ. งูเลื้อยออกมาพนพิษแผพังพานนอนบนตั่งบรรทม นางมาคัณทิยารอง-
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เสียงดังวา งู พระทูลกระหมอม พระราชาทรงเห็นงูแลวทรงพิโรธ. พระนาง
สามาวดีรูวาพระราชาทรงพิโรธ จึงไดนัดหมายแกหญิง ๕๐๐ วา วันนี้พวกเจาจง
แผเมตตาแกพระราชา ดวยโอทิสสกเมตตา (แผเจาะจง). แมพระนางเองก็ไดทรง
ทําอยางนั้น พระราชาทรงจับสหัสสถามธนู (ธนูใชกําลังคนหนึ่งพัน) ขึ้นสาย
หมายจะยิงพระนางสามาวดีกอนแลวใหถึงหญิงเหลานั้นทั้งหมดตามลําดับ ทรง
สอดลูกศรอาบดวยยาพิษ ประทับยืนบรรจุลูกธนูแลว ไมสามารถจะซัดลูกศรไป
ได ไมสามารถยกลงได พระเสโทไหลจากพระวรกาย ทรงเจ็บปวดพระวรกาย
พระเขฬะไหลออกจากพระโอฐไมเห็นสิ่งควรยึดถือได ลําดับนั้นพระนางสามาวดี
ทูลถามพระราชาวา ขาแตมหาราชเพคะ พระองคทรงลําบากหรือ พระราชา
ตรัสวา ถูกแลวพระเทวี เราลําบากมาก เจาจงเปนที่พึ่งของเราเถิด. พระนาง
สามาวดีทูลวา ขาแตมหาราช ดีแลว ขอพระองคจงทําลูกศรใหมีหนาตรง
แผนดินเถิด. พระราชาไดทรงทําอยางนั้น . พระนางสามาวดี ทรงอธิษฐานวา
ขอลูกศรจงหลุดจากพระหัตถของพระราชาเถิด. ในขณะนั้นลูกศรก็หลนลง.
ในขณะนั้น เอง พระราชาทรงดําลงไปในน้ํา มีผาเปยก มีพระเกศาเปยก
ทรงหมอบลงแทบเทาของพระนางสามาวดี ตรัสวา พระเทวียกโทษใหเราเถิด
เราลุมหลงงมงาย ทิศทั้งหมดมืดมิดแกเรา แมสามาวดีจงชวยเรา จงเปนที่พึ่งของเราเถิด.
พระนางสามาวดี ทูลวา
พระองคอยาถึงหมอมฉันเปนที่พึ่งเลย หมอมฉัน
ถึงพระพุทธเจาพระองคใดเปนที่พึ่ง ขอพระองคจง
ทรงถึงพระพุทธเจาพระองคนั้นเปนที่พึ่งเถิด และขอ
พระองคจงเปนที่พึ่งของหมอมฉันดวย.
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พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้นเราจะขอถึงทานและพระศาสดาเปนที่พึ่ง อนึ่ง
เราจะใหพรแกเจา. พระนางสามาวดี ทูลวา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงทรง
ใหหมอมฉันรับพรเถิด. พระราชาเสด็จไปเฝาพระศาสดาขอถึงเปนที่พึ่งแลว
นิมนตถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน
ตรัสกะพระนางสามาวดีวา จงรับพรเถิด. พระนางรับวา ดีแลว ขาแตมหาราช
ขอพระองคจงทรงใหพรแกหมอมฉัน คือ ขอพระศาสดาจงเสด็จมา ณ ที่นี้
พรอมดวยพระภิกษุ ๕๐๐ เถิด หมอมฉันจักฟงธรรม. พระราชาถวายบังคม
พระศาสดาแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงเสด็จมา ณ ที่นี้
กับภิกษุ ๕๐๐ เปนประจําเถิด พวกหญิงที่อยูกับพระนางสามาวดีก็กลาววา
หมอมฉันทั้งหลายจักฟงธรรม. พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร การไปยังที่
แหงเดียวเปนประจําไมสมควรแกพระพุทธเจาทั้งหลาย แมมหาชนก็ยังหวังจะ
ใหไปอยู. พระราชาทูลวา ถาเชนนั้นขอพระองคตรัสสั่งภิกษุเถิด. พระศาสดา
ตรัสสั่งกะพระอานนทเถระ. พระเถระพาภิกษุ ๕๐๐ ไปยังราชตระกูลเปน
ประจํา. แมหญิงทั้งหลายมีพระเทวีเปนประมุขเหลานั้นก็อังคาสพระเถระแลว
พากันฟงธรรม. อนึ่ง พระศาสดาทรงตั้งพระนางสามาวดีไวในฐานะเปนผูเลิศ
กวาอุบาสิกาทั้งหลาย ผูมีเมตตาวิหารธรรม. ความที่พระราชาไมสามารถปลอย
ลูกศรไปไดเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิของพระนางสามาวดีอุบาสิกาดวยประการ
ฉะนี้. อนึ่ง ในที่นี้ทานเรียกวาอุบาสิกา เพราะเขาใกลพระรัตนตรัยดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหว ดวยความเลื่อมใสอันลึกซึ้ง หรือดวยการถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง.
พึงทราบวินิจฉัยในอริยิทธินิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา อริยา อิทฺธิ
ฤทธิ์ของพระอริยะ ทานกลาววาฤทธิ์ของพระอริยะ เพราะเกิดแกพระอริยะ
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ผูเปนพระขีณาสพผูถึงความชํานาญทางจิต. บทวา อิธ ภิกขฺ ุ คือ ภิกษุผูเปน
พระขีณาสพในศาสนานี้. บทวา อนิฏสฺมึ วตฺถุสฺมึ ในสิ่งที่ไมนาปรารถนา
คือในวัตถุ ในสัตว หรือในสังขารที่ไมชอบใจ ดวยอารมณปกติ. บทวา
เมตฺตาย วา ผรติ ภิกษุแผไปดวยเมตตา คือ หากเปนสัตว ยอมแผไปดวย
เมตตาภาวนา. บทวา ธาตุโต วา อุปสหรติ นอมเขาไปโดยความเปนธาตุ
คือ หากวาเปนสังขาร ยอมนอมเขาไปซึ่งธาตุมนสิการวา สักวาเปนธาตุ การ
นอมเขาไปแมในสัตววาเปนธาตุก็ควร. บทวา อสุภาย วา ผรติ ยอมแผ
ไปโดยความไมงาม คือหากวาเปนสัตว ยอมแผไปโดยอสุภภาวนา. บทวา
อนิจฺจโต วา อุปสหรติ ยอมนอมเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยง คือ
หากวาเปนสังขารยอมนอมเขาไปซึ่งมนสิการวา เปนของไมเที่ยง. บทวา
ตทุภย ตัดบทเปน ต อุภย ไดแก ทั้งสองนั้น. บทวา อุเปกฺขโก
มีอุเบกขา คือ มีอุเบกขาดวยอุเบกขามีองค ๖. บทวา สโต มีสติ คือ
เพราะถึงความเปนผูไพบูลยดวยสติ. บทวา สมฺปชาโน มีสมั ปชัญญะ
เพราะเปนผูมีความรูสึกดวยปญญา. บทวา จกฺขนุ า รูป ทิสวฺ า เห็นรูป
ดวยจักษุ คือ เห็นรูปดวยจักษุวิญญาณอันสามารถในการเห็นรูปที่ได โวหารวา
จักษุ ดวยอํานาจแหงเหตุ แตพระโบราณาจารยกลาววา จักษุยอมไมเห็นรูป
เพราะจักษุไมมีจิต จิตยอมไมเห็นรูป เพราะจิตไมมีจักษุ แตในเมื่อกระทบกัน
ทางทวารารัมมณะ ยอมเห็นไดดวยจิตมีปสาทเปนวัตถุ. อนึ่ง กถาเชนนี้ นีช้ ื่อวา
สสัมภารกถา (กถาเจือปนกัน ) ดุจในบทวา แทงดวยธนู เพราะฉะนั้น
ในบทนี้จึงมีอธิบายวา เห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ. อีกอยางหนึ่ง เห็นรูปดวย
จักษุเปนเหตุ. บทวา เนว สุมโน โหติ ไมดีใจ คือ ปฏิเสธความโสมนัส
อาศัยเรือน มิใชโสมนัสเวทนาอันเปนกิริยา. บทวา น ทุมมฺ โน ไมเสียใจ
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คือ ปฏิเสธโทมนัสทั้งหมด. บทวา อุเปกฺขโก วิหรติ เปนผูวางเฉยอยู
คือ เปนผูวางเฉยอยูดวยอุเบกขา คือ วางตนเปนกลางในอารมณนั้น อันได
ชื่อวา อุเบกขามีองค ๖ เพราะเปนไปในทวาร ๖ อันเปนอาการแหงการไมละ
ความบริสุทธิ์เปนปกติ ในคลองแหงอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ. แมในบท
มีอาทิวา โสเตน สทฺท สุตฺวา ฟงเสียงดวยหูก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในกัมมวิปากชิทธินิเทศดังตอไปนี้. บทวา สพฺเพส
ปกฺขีน แหงนกทั้งปวง คือ การไปทางอากาศเวนฌาน และอภิญญา ของนก
ทั้งหลายทุกชนิด การไปทางอากาศของเทวดาทั้งปวง และการเห็นเปนตน
ก็อยางนั้น. บทวา เอกจฺจาน มนุสฺสาน แหงมนุษยบางพวก คือ แหง
มนุษยผูอยูครั้งปฐมกัป. บทวา เอกจฺจาน วินิปาติกาน แหงวินิบาต
บางพวก คือ ฤทธิ์เกิดแตผลกรรมมีการไปทางอากาศเปนตนของวินิปาติกเปรต
พวกอื่น เพราะตกไปจากกายอันเปนความสุขมีอาทิอยางนี้ คือ ปยังกรมารดา
ปุนัพพสุกมารดา ผุสสมิตตา ธัมมคุตตา.
พึงทราบวินิจฉัยในอิทธินิเทศของผูมีบุญดังตอไปนี้. บทวา ราชา
ชื่อวา ราชา เพราะยังคนอื่นใหยินดีโดยธรรม ชือ่ วา จกฺกวตฺตี เพราะยัง
รัตนจักรใหเปนไป. บทวา เวหาส คจฺฉนติ เหาะไปยังอากาศ เปนทุติยาวิภัตติ
ลงในอรรถแหงอัจจันตสังโยค บทวา จตุรงฺคินิยา ดวยจตุรงคินีเสนา ไดแก
เสนามีองค ๔ คือ ชาง มา รถและพลเดินเทา. บทวา เสนา คือ รวมองค ๔
เหลานั้น. บทวา อนฺตมโส โดยที่สุด คนดูแลมา ชื่อวา อสฺสพนฺธา
คนดูแลโค ชื่อวา โคปุรสิ า. บทวา อุปาทาย หมายถึง คือ ไมปลอย
อธิบายวา การเหาะไปยิ่งอากาศของชนเหลานั้นอยางนี้เปนฤทธิ์ของผูมีบุญ.
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บทวา โชติยสฺส คหปติสฺส ปฺุวโต อิทฺธิ ฤทธิ์ของโชติยคหบดีผูมีบุญ คือ เศรษฐีในกรุงราชคฤห ผูสะสมบุญญาธิการไวในพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายในกอน ชื่อวา โชติกะ. ไดยินวา ในเวลาที่โชติกะนั้นเกิด
สรรพาวุธในนครทั้งสิ้นลุกโพลง แมเครื่องอาภรณที่แตงไวในกายของชน
ทั้งปวงก็เปลงแสงสวางดุจลุกโพลง นครไดมีแสงสวางรุงโรจนเปนอันเดียวกัน
ลําดับนั้น ในวันที่ตั้งชื่อกุมารนั้นจึงชื่อวา โชติกะ เพราะนครทั้งสิ้นรุงโรจน
เปนอันเดียวกัน ครั้นโชติกะเจริญวัย เมื่อชําระพื้นที่เพื่อสรางเรือน ทาวสักกเทวราช เสด็จมาปรับพื้นดินในที่ประมาณ ๑๖ กรีส สรางปราสาท ๗ ชั้น
สําเร็จดวยแกว ๗ ประการ สรางกําแพง ๗ ชั้นประกอบดวยซุมประตู ๗ ซุม
สําเร็จดวยแกว ๗ ประการ ในทายกําแพงปลูกตนกัลปพฤกษไว ๖๔ ตน
ใน ๔ มุมของปราสาท ฝงหมอขุมทรัพยประมาณโยชนหนึ่ง ๓ คาวุต ๒ คาวุต
๑ คาวุต ใน ๔ มุมของปราสาท ตนออย สําเร็จดวยทองคํา ๔ ตนประมาณ
เทาลําตาลออนเกิดขึ้น ใบของตนออยเหลานั้นสําเร็จดวยแกวมณี ขอสําเร็จ
ดวยทองคํา ที่ซุมประตูทั้ง ๗ ซุมหนึง่ ๆ มียักษ ๗ ตนมีบริวารตนละ ๑,๐๐๐
๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ คอยอารักขา.
พระเจาพิมพิสารมหาราช ทรงสดับถึงการสรางปราสาทเปนตน แลว
จึงทรงสงเศวตฉัตรของเศรษฐีไปให. เศรษฐีนั้นจึงชื่อวา โชติกเศรษฐี เปนผู
ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป เสวยมหาสมบัติอยู ณ ปราสาทนั้นกับภริยาซึ่งเทวดา
ทั้งหลายนํามาจากอุตตรกุรุทวีปแลวใหนั่งเหนือหองอันเปนสิริซึ่งถือเอาขาวสาร
ทะนานหนึ่งและแผนหินใหเกิดไฟ ๓ แผนมาดวย ภัตรยอมเพียงพอแกเขาดวย
ขาวสารทะนานหนึ่งตลอดชีวิต ไดยนิ วา หากชนทั้งหลายประสงคจะบรรทุก
ขาวสารลงในเกวียน ๑๐๐ เลม ทะนานขาวสารนั้นแหละก็ยังตั้งอยู ในเวลา
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หุงขาว ใสขาวสารลงในหมอขาวแลววางไวขางบนแผนหินเหลานั้น แผนหิน
ก็จะลุกเปนไฟขึ้นทันที เมื่อขาวสุกก็ดับ ดวยสัญญาณนั้น ชนทั้งหลายก็รูวา
ขาวสุกแลว. แมในเวลาแกงเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. อาหารของชน
เหลานั้นยอมหุงตมดวยหินใหเกิดไฟอยางนี้ ชนทั้งหลายยอมอยูดวยแสงสวางแหง
แกวมณี ยอมไมรูจักแสงสวางของไฟหรือของประทีป. โชติกเศรษฐีไดปรากฏ
ไปทั่วชมพูทวีปวา มีสมบัติถึงปานนี้ มหาชนขึ้นยานเปนตน มาเพื่อจะเห็น.
โชติกเศรษฐีใหภัตตาหารแหงขาวสารจากอุตตกุรุทวีปแกคนที่มาแลว ๆ สั่งวา
ชนทั้งหลายจงถือเอาผาและอาภรณจากตนกัลปพฤกษเถิด สั่งวา ชนทั้งหลาย
จงเปดปากหมอขุมทรัพย คาวุตหนึ่งแลวถือเอาใหเพียงพอ. เมื่อชาวชมพูทวีป
ทั้งสิ้นถือเอาทรัพยไป หมอขุมทรัพยก็มิไดพรองแมเพียงองคุลี นี้เปนฤทธิ์
ของทานผูมีบุญนั้น.
บทวา ชฏิลสฺส คหปติสฺส ปฺุวโต อิทฺธิ ฤทธิ์ของชฎิลคหบดีผูมีบุญ คือ เศรษฐีในเมืองตักกศิลาสะสมบุญ สรางธาตุเจดียของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ ชื่อชฎิล. นัยวามารดาของชฎิลนั้นเปนธิดาของ
เศรษฐี ในกรุงพาราณสีมีรูปสวยยิ่งนัก. เมื่อธิดามีอายุได ๑๕-๑๖ ป มารดา
บิดาใหนางอยูบนพื้นบนของปราสาท ๗ ชั้นเพื่อดูแล. วันหนึง่ วิชาธรเหาะไป
ทางอากาศเห็นนางเปดหนาตางมองดูภายนอกเกิดสิเนหา จึงเขาไปทางหนาตาง
ทําสันถวะกับนาง. นางจึงตั้งครรภดวยเหตุนั้น.
ลําดับนั้น ทาสีเห็นนางจึงถามวา นี่อะไรกันแม. นางกลาววา อยา
เอ็ดไป เจาอยาบอกใคร ๆ เปนอันขาด. ทาสีก็นิ่งเพราะความกลัว. ครบ
๑๐ เดือน นางก็คลอดบุตร ใหทาสีนําภาชนะใหมมาใหทารกนอนบนภาชนะนั้น
แลวปดภาชนะนั้นเสีย วางพวงดอกไมไวขางบนสั่งทาสีวา เจาจงยกภาชนะนี้
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เทินศีรษะไปทิ้งที่แมน้ําคงคา เมื่อผูคนถามวา นี้อะไร เจาพึงบอกวาเปน
พลีกรรมของแมเจาของฉัน. ทาสีไดทําตามนั้น. ที่แมน้ําคงคาทางใตน้ํา
หญิงสองคนอาบน้ําอยูเห็นภาชนะนั้น ลอยน้ํามา คนหนึ่งพูดวา นั่นภาชนะ
ของฉัน คนหนึ่งกลาววา สิ่งที่อยูภายในภาชนะนั้นเปนของฉัน เมื่อภาชนะ
ลอยมาถึง หญิงคนหนึ่งแบกภาชนะนั้นมาวางไวบนบก ครั้นเปดออกเห็นทารก
จึงกลาววา ทารกตองเปนของฉัน เพราะเธอพูดวา ภาชนะเปนของฉัน.
หญิงคนหนึ่งพูดวา ทารกเปนของฉันเพราะเธอพูดวา สิ่งที่อยูภายใน
ภาชนะนั้นเปนของฉัน . หญิงทั้งสองนั้นเถียงกัน พากันไปศาลเมื่อผูพิพากษา
ไมอาจตัดสินได ไดพากันไปเฝาพระราชา.
พระราชาทรงสดับคําของหญิงทั้งสองนั้นแลวตรัสสั่งวา เจาจงรับทารก
ไป เจาจงรับภาชนะไป หญิงที่ไดทารกไปเปนอุปฏฐากของพระมหากัจจายนเถระ. นางเลี้ยงดูทารกนั้นดวยหวังวาจะใหบวชในสํานักของพระเถระ. ในวัน
ที่ทารกนั้นคลอด เพราะไมลางมลทินของครรภแลวนําออกไป ผมจึงยุง
ดวยเหตุนั้น จึงมีชื่อวา ชฎิล. เมื่อทารกนั้นเดินได พระเถระเขาไปบิณฑบาต
ยังเรือนนั้น. อุบาสิกานิมนตพระเถระใหนั่งแลวถวายอาหาร. พระเถระเห็น
ทารก จึงถามวา อุบาสิกา ทานไดทารกมาหรือ. นางตอบวา เจาคะ ดิฉัน
เลี้ยงดูมาดวยหวังวาจะใหบวชในสํานักของพระคุณทานเจาคะ.
พระเถระรับวาดีละ แลวพาทารกนั้นไปตรวจดูวาทารกนี้จะมีบุญกรรม
เพื่อเสวยสมบัติของคฤหัสถไหมหนอ คิดวา สัตวผูมีบุญจักไดเสวยมหาสมบัติ
ตอนเปนหนุมกอน แมญาณของเขาก็ยังไมแกกลาพอ จึงพาทารกนั้นไปเรือน
ของอุปฏฐาก คนหนึ่งในเมืองตักกศิลา.
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อุปฏฐากนั้นยืนไหวพระเถระเห็นทารกจึงถามวาไดทารกมาหรือ พระเถระตอบวา ถูกแลวอุบาสก ทารกนี้จักบวช แตยังหนุมนักขอใหอยูกับทานไป
กอน อุบาสกรับวาดีแลวพระคุณทาน จึงตั้งทารกนั้นไวในฐานะบุตรประคับ
ประคองอยางดี อนึ่ง ในเรือนของอุปฏฐากนั้น มีสินคาสะสมมาตลอด ๑๒ ป
อุปฏฐากนั้นไปในระหวางบานนําสินคานั้นทั้งหมดไปตลาดบอกราคาของสินคา
นั้นแกชฎิลกุมารแลวกลาววา เจาพึงรับทรัพยเทานี้ ๆแลวใหไปในวันนั้น
เทวดาผูรักษานครบันดาลใหผูมีความตองการโดยที่สุด แมยี่หราและพริกให
มุงหนาไปตลาดของชฎิลกุมารนั้น ชฎิลกุมารนั้นขายสินคาที่สะสมมาตลอด
๑๒ ป หมดในวันเดียวเทานั้น กุฎมพีมาไมเห็นอะไร ๆ ในตลาด จึงพูดวา พอ
คุณ เจาทําสินคาหายไปหมดแลวหรือ ชฎิลกุมารบอกไมหายดอกพอ ฉันขาย
หมดตามที่พอสั่งไววาของอยางโนนราคาเทานี้ ของอยางนี้ราคาเทานั้น เพราะ
เหตุนั้น สินคาทั้งหมดจึงไดตามราคา กุฎมพีเลื่อมใสคิดวาชายที่หาคามิได
สามารถดํารงชีวิตอยูไดไมวาในกาลไหนๆ จึงยกลูกสาวของตนซึ่งเจริญวัยแลว
ใหแกเขาแลว สั่งคนงานวาจงสรางเรือนใหชฎิลกุมาร เมื่อสรางเรือนเสร็จจึง
กลาววา เจาทั้งสองจงไปอยูที่เรือนของตนเถิด ในขณะที่เขาเขาเรือนพอเทา
ขางหนึ่งเหยียบธรณีประตู สุวรรณบรรพตประมาณ ๘๐ ศอก ผุดขึ้นในพื้น
ที่สวนหลังสุดของเรือน นี้วาพระราชาทรงสดับวา สุวรรณบรรพตผุดขึ้น
ทําลายพื้นที่ในเรือนของชฎิล จึงทรงสงเศวตฉัตรไปใหชฎิลนั้น ชฎิลนั้นจึงได
ชื่อวาชฎิลเศรษฐี นี่เปนฤทธิ์ของผูมีบุญนั้น.
บทวา เมณฺฑกสฺส คหปติสฺส ปฺุวโต อิทฺธิ ฤทธิ์ของ
เมณฑกคหบดีผูมีบุญ คือ เศรษฐีในภัททิยนครแควนมคธไดสะสมบุญญาธิการ
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ชื่อเมณฑกะ ไดยินวาที่หลัง
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เรือนของเศรษฐีนั้นมีแกะทองคําประมาณเทาชาง มาและโคอุสภะในที่ประมาณ
๘ กรีส ทําลายแผนดินผุดขึ้นหลังกับหลังชนกันลูกคลีหนังของดาย ๕ สี ใส
ไวในปากของแกะทองคําเหลานั้น ชนทั้งหลายเมื่อมีความตองการดวยเนยใส
น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตนก็ดี ดวยเครื่องปกปดเงินและทองเปนตนก็ดี
ดึงลูกคสีหนังออกจากปากของแกะทองคําเหลานั้น เนยใส น้าํ มัน น้ําผึ้ง เครื่อง
นุงหมเงินและทองเพียงพอแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ออกจากปากของแกะแมตัว
หนึ่ง ตั้งแตนั้นมาเศรษฐีนั้นก็ปรากฏชื่อวา เมณฑกเศรษฐี นี้เปนฤทธิ์ของผูมี
บุญนั้น.
บทวา โฆสิตสฺส คหปติสฺส ปฺุวโต อิทฺธิ ฤทธิ์ของโฆสิต
คหบดีผูมีบุญคือเศรษฐีในกรุงโกสัมพีแควนสักกะ สะสมบุญญาธิการในพระปจเจกพุทธเจา ชื่อวาโฆสิต นัยวาเศรษฐีนั้นจุติจากเทวโลกบังเกิดในทองของ
หญิงงามเมืองในกรุงโกสัมพี ในวันตลอด หญิงงามเมืองนั้นใหทารกนอนบน
กระดงแลวใหเอาไปทิ้งที่กองหยากเยื่อ กาและสุนัขทั้งหลายนั่งหอมลอมทารกนั้น
ชายคนหนึ่งเห็นดังนั้น จึงไดความสําคัญวาเปนบุตรคิดวา เราไดบุตรแลวจึงนํา
ไปเรือน ในกาลนั้นโกสัมพิกเศรษฐีเห็นปุโรหิตจึงถามวา ทานอาจารยวันนี้ทาน
ตรวจดูฤกษดิถีแลวหรือ เมื่อปุโรหิตตอบวา ดูแลวทานมหาเศรษฐี จึงถามวา
จักมีอะไรแกชนบท ปุโรหิตตอบวา ในนครนี้เด็กเกิดวันนี้จักเปนเศรษฐีผูใหญ
ในกาลนั้น ภริยาของเศรษฐีมีครรภแก เพราะฉะนั้น เศรษฐีนั้นจึงรีบสั่งคนไป
เรือนสั่งวา เจาจงไป จงรูวาภริยาของเราคลอดทารกหรือยั่งไมตลอด ครั้นสดับ
วายังไมคลอด จึงไปเรือนเรียกนางกาฬีทาสีมาใหทรัพย ๑,๐๐๐ สั่งวา เจาจงไป
จงสืบดูในนครนี้แลวนําทารกที่เกิดในวันนี้มา ทาสีไปเที่ยวสืบดูก็ไปถึงเรือนนั้น
เห็นทารกรูวาเกิดในวันนั้นจึงใหทรัพย ๑,๐๐๐ นําทารกมาใหแกเศรษฐี เศรษฐี
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คิดวาถาลูกสาวของเราจักเกิด เราจะแตงานทารกนั้นใหกับลูกสาวแลวใหดํารง
ตําแหนงเศรษฐี ถาเปนบุตรชายเกิด เราจักฆาทารกนั้นเสีย แลวเลี้ยงดูทารก
นั้นใหเติบโตในเรือน.
ลําดับนั้นลวงไป ๒-๓ วัน ภริยาของเศรษฐีตลอดบุตรชาย เศรษฐี
คิดวาเมื่อไมมีทารกนี้บุตรของเราก็จักไดตําแหนงเศรษฐี บัดนี้ เราควรจะฆา
ทารกนั้นเสียแลวเรียกนางกาฬีทาสีมาสั่งวา นี่แนแมสาวใช ในเวลาโคออกจาก
ดอก เจาจงใหทารกนี้นอนขวางในทามกลางประตูคอก แมโคทั้งหลายจักเหยียบ
ทารกนั้นใหตาย เจารูวาทารกนั้นถูกแมโคเหยียบหรือไมเหยียบแลวจงกลับมา
นางกาฬีทาสีไป พอคนเลี้ยงโคเปดประตูคอกก็ใหทารกนั้นนอนเหมือนอยางนั้น
โคอุสภะหัวหนาฝูงโคครั้งกอนๆ ออกภายหลังโคทั้งหมด แตวันนั้นออกกอนโค
ทั้งหมด ยืนคลอมทารกไวในระหวางเทาทั้ง ๔ แมโคหลายรอยตัวออกเสียดสีขาง
ทั้งสองของโคอุสภะ แมคนเลี้ยงโคก็คิดวาโคอุสะนี้เมื่อกอนออกภายหลังโค
ทั้งหมด แตวันนี้ออกกอนยืนนิ่งที่กลางประตู นี่มันอะไรกันหนอ จึงเดินไปเห็น
ทารกนอนอยูภายใตโคอุสภะนั้น จึงไดความสิเนหาในบุตรคิดวา เราไดบุตรแลว
จึงนําไปเรือน นางกาฬีทาสีกลับไปเศรษฐีถามจึงบอกความทั้งหมด เศรษฐีบอก
วาเจาจงไปใหทรัพย ๑,๐๐๐ นี้ แกคนเลี้ยงโค แลวนําทารกนั้นมาอีก.
ครั้งนั้นเศรษฐีจึงบอกนางกาฬีทาสีวา แมทาสีในเมืองนี้มีเกวียน ๕๐๐
เลม ออกในย่ํารุงไปทําการคาขาย เจาจงนําทารกนี้ใหนอนที่ทางลอหรือโค
ทั้งหลายจักเหยียบทารกนั้น หรือลอจักขยี้เสีย เจารูความเปนไปแลวกลับมา
นางทาสีไปใหทารกนอนที่ทางลอ หัวหนาคนขับเกวียนไดออกไปขางหนา.
ลําดับนั้น โคของหัวหนาคนขับเกวียนถึงที่นั้นแลวจึงสลัดแอก แมคน
ขับเกวียนยกขึ้นบอย ๆ แลวขับไปก็ไมยอมไปขางหนา เมื่อคนขับเกวียนนั้น
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พยายามอยูกับโคเหลานั้นอยางนี้ อรุณขึ้นแลว คนขับเกวียนคิดวาโคทําอะไร
ครั้น เห็นทารกจึงคิดวา กรรมหนักหนอ ดีใจวาเราไดบุตร จึงนําทารกนั้นไป
เรือน แมนางกาฬีก็กลับ ถูกเศรษฐีถามเลาเรื่องใหฟง เศรษฐีกลาววาเจาจงไป
ใหทรัพย ๑,๐๐๐ แลวนําทารกนั้นมา นางกาฬีก็ไดทําตามนั้น.
ลําดับนั้น เศรษฐีกลาวกะนางกาฬีนั้นวา บัดนี้เจาจงนําทารกนั้นไปปาชา
ผีดิบแลวใหนอนระหวางกอไม สุนัขเปนตน ณ ที่นั้น จักเคี้ยวกินเสีย หรือ
อมนุษยจักประหารเสีย เจาพึงรูวาทารกนั้นตายหรือไมตาย นางกาฬีนั้นนํา
ทารกนั้นไปใหนอน ณ ทีน่ ั้นแลวยืนในขางหนึ่ง สุนัขเปนตนหรืออมนุษยไม
สามารถจะเขาใกลได ลําดับนั้น คนเลี้ยงแพะคนหนึ่ง นําแพะไปหาอาหาร
ขางปาชา.
แพะตัวหนึ่งเคี้ยวกินใบไมอยูเขาไประหวางกอไมเห็นทารกแลวยืนคุกเขาใหนมทารก เมื่อคนเลี้ยงแพะใหเสียงวา เฮ เฮ ก็ไมออกไป คนเลี้ยงแพะ
คิดวาเราจะตองตีแพะนั้นนําออกไป จึงเขาไปในระหวางกอไผเห็นแพะยืนคุกเขา
ใหทารกดื่มนมไดความสิเนหาในทารกวาเปนบุตร คิดวา เราไดบุตรแลว จึงพา
กลับไป นางกาฬีกลับไปถูกเศรษฐีถามจึงเลาเรื่องใหฟง เศรษฐีกลาววาเจาจง
ไปจงใหทรัพยคนเลี้ยงแพะ ๑,๐๐๐ แลวนําทารกมาอีก นางกาฬีไดทําตามนั้น.
ลําดับนั้น เศรษฐีจึงพูดกะนางกาฬีวา เจาจงพาทารกนี้ไปขึ้นภูเขา
เหวโจร แลวโยนลงในเหว ทารกก็จะถูกกระแทกที่หลืบเขาเปนชิ้นเล็กชิน้ นอย
จักตกลงบนพื้น เจาพึงรูวาทารกนั้นตายหรือไมตายแลวกลับมา นางกาฬีนํา
ทารกนั้นไปตามนั้นยืนอยูบนยอดเขาแลวโยนทารกลงไป พุมไผใหญอาศัยหลืบ
ภูเขานั้นงอกงามไปตามภูเขาพุมชะเอมหนาทึบคลุมยอดพุมไผนั้น ทารกเมื่อ
ตกลงไป ก็ไดตกลงบนพุมชะเอมนั้นดุจตกในเปลฉะนั้น ในวันนั้นหัวหนา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 763

ชางจักสานถึงเวลาจะตัดไมไผจึงไปกับบุตรเริ่มจะตัดพุมไมไผนั้น เมื่อพุมไม
ไผไหว ทารกไดรอง เขาไดยินเหมือนเสียงทารกจึงขึ้นอีกขางหนึ่งเห็นทารกนั้น
ดีใจวาเราไดบุตรแลว จึงพาทารกกลับ นางกาฬีกลับไปถูกเศรษฐีถามจึงเลาเรื่อง
ใหฟง เศรษฐีบอกวาเจาจงไปใหทรัพย ๑,๐๐๐ แลว จงนําทารกนั้นมา นาง
กาฬีไดทําตามนั้น.
เมื่อเศรษฐีทําแลว ๆ เลา ๆ อยูอยางนี้ ทารกก็เติบโตขึ้น เพราะทารก
นั้นสงเสียงรองมากจึงมีชื่อวา โฆสิตะ โฆสิตะนั้นปรากฏแกเศรษฐีดุจหนาม
ที่ลูกตา ไมอาจดูตรง ๆ ได เศรษฐีจึงคิดหาอุบายเพื่อจะฆาโฆสิตะนั้น จึงไปหา
ชางหมอของตนถามวา เมื่อไรทานจักเผาหลุม เมื่อชางหมอบอกพรุงนี้ เศรษฐี
จึงพูดวา ถาเชนนั้นทานจงรับทรัพย ๑,๐๐๐ นี้ไว แลวทําธุระอยางหนึ่งแก
เรา ชางหมอถามวา ทําอะไรเลานาย เศรษฐีบอกวาเรามีบุตรเปนอวชาตบุตร
อยูคนหนึ่ง เราจะสงมาหาทาน ที่นั้นทานพึงใหบุตรนั้นเขาไปยังหอง เอามีดที่
คมตัดใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยใสลงในตุมแลวฝงในหลุม นี้ทรัพย ๑,๐๐ ของ
ทานเปนการรับคํา อนึ่ง ที่ยิ่งไปกวานั้นเราจักสมนาคุณทานในภายหลังชาง
หมอรับคํา.
รุงขึ้นเศรษฐีเรียกโฆสิตะมาสั่งวา เมื่อวานพอไดสั่งชางหมอใหทําธุระ
อยางหนึ่ง มาเถิดลูกไปหาชางหมอนั้นแลวบอกวา เมื่อวานนี้พอสั่งใหทานทํา
ธุระอยางหนึ่งใหเสร็จดังนี้แลวสงไป โฆสิตะรับคําแลวก็ไป บุตรคนหนึ่งของ
เศรษฐีกําลังเลนลูกขางอยูกับพวก ทารกเห็นโฆสิตะกําลังเดินมาถึงที่นั้น จึงรอง
เรียกถามวาจะไปไหน เมื่อโฆสิตะบอกวาพอสั่งใหไปหาชางหมอ บุตรเศรษฐี
บอกวาฉันไปที่นั้นเอง ทารกเหลานั้นชนะเราไปหลายคะแนนแลว ทานชนะ
คะแนนนั้นแลวจงใหแกเรา. โฆสิตะบอกวา ฉันกลัวพอ ลูกเศรษฐีบอกวา
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อยากลัวเลยพี่ ฉันจะนําขาวนั้นไปเอง แลวบอกตอไปวา พวกทารกเปนอัน
มากชนะไปแลว ทานจงชนะคืนคะแนนใหฉันจนกวาจะกลับมา. นัยวา
โฆสิตะฉลาดในการเลนลูกขาง. ดวยเหตุนั้นบุตรเศรษฐีจึงแคนไคเขาอยางนั้น.
โฆสิตะบอกวา ถาเชนนั้น ทานจงไปบอกกะชางหมอวา เมื่อวานนี้ พอฉันสั่ง
ใหทานทําธุระอยางหนึ่ง ขอใหทานทําธุระนั้นใหเสร็จเถิด แลวสงบุตรเศรษฐี
ไป. บุตรเศรษฐีนั้นไปหาชางหมอแลวไดบอกตามนั้น.
ครั้งนั้น ชางหมอจึงจับบุตรเศรษฐีนั้นตามที่เศรษฐีสั่ง แลวโยนลงไป
ในหลุม. โฆสิตะเลนอยูตลอดวัน ตอนเย็นจึงกลับเรือน เมื่อเศรษฐีถามวา
ไมไดไปหรือลูก เขาจึงบอกเหตุที่ตนไมไปและเหตุที่นองไป. เศรษฐีรอง
เสียงดังลั่นวา ตายแลว ตายแลว ! เปนเหมือนโลหิตรอนผาวไปทั่วตัว
ประคองแขนคร่ําครวญวา พอชางหมอจา อยาฆาลูกฉัน ๆ ไดไปหาชางหมอ
ชางหมอเห็นเศรษฐีมาอยางนั้นจึงกลาววา อยาเอะอะไปเลยนาย ธุรกิจสําเร็จ
แลว. เศรษฐีถูกความโศกใหญหลวง ดุจภูเขาทวมทับ เสวยโทมนัสไมนอย.
แมเมื่อเปนอยางนี้ เศรษฐีก็ไมอาจมองดูโฆสิตะตรง ๆ ได คิดอยูวา
เราจะฆาโฆสิตะนั้นไดอยางไร เห็นอุบายวา เราจักสงไปหาผูจัดการทรัพยสิน
ใน ๑๐๐ หมูบานของเราแลวใหฆาเสีย จึงเขียนหนังสือสงใหผูจัดการทรัพย
มีความวา บุตรคนนี้เปนอวชาตบุตรของเรา ขอใหฆาเสียแลวผลักลงใน
หลุมคูถ ก็เมื่อทําอยางนี้แลว เราจักสมนาคุณแกลุง แลวกลาวกะโฆสิตะวา
พอโฆสิตะ พอมีผูจัดการทรัพยใน ๑๐๐ หมูบาน เจาจงนําหนังสือนี้ไปใหเขา
แลวผูกหนังสือที่ชายผาของโฆสิตะ โฆสิตะไมรูอักขรสมัย เพราะตั้งแตเปนเด็ก
เศรษฐีจะฆาเขาทาเดียวก็ไมอาจฆาได จักใหเรียนอักขรสมัยไดอยางไร โฆสิตะ
จึงผูกใบมรณะของตนไวที่ชายผา เมื่อจะออกไปกลาววา พอ ฉันไมมีเสบียง
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เลย เศรษฐีกลาววาไมตองเสบียงดอกลูก เศรษฐีสหายของพอมีอยูที่บานโนน
ในระหวางทาง เจาจงกินอาหารเชาที่เรือนของเพื่อนนั้นแลวเดินตอไป.
โฆสิตะรับคําแลวไหวบิดา ออกไปถึงบานนั้น ถามหาเรือนเศรษฐี
ไปเห็นภรรยาของเศรษฐี. เมื่อภรรยาเศรษฐีถามวา พอมาจากไหน เขาบอกวา
มาจากภายในเมือง ภรรยาเศรษฐีถามวา พอเปนบุตรใคร ตอบวา เปนบุตร
เศรษฐี ผูเปนสหายของทานจะแม. ถามวา พอชื่อโฆสิตะใชไหม ตอบวา
ใชจะแม. พอเห็นเทานั้นภรรยาเศรษฐีก็เกิดความสิเนหาในโฆสิตะวาเปนบุตร
เศรษฐีมีลูกสาวอยูคนหนึ่ง อายุ ๑๕-๑๖ รูปรางสวย นาชม. มารดาบิดาให
ทาสีรับใชคนหนึ่ง เพื่อดูแล นางใหนอนในหองสิริชั้นบนของปราสาท ๗ ชั้น.
ในขณะนั้น ลูกสาวเศรษฐีสงทาสีนั้นไปตลาด.
ลําดับนั้น ภรรยาเศรษฐีเห็นทาสีนั้น ถามวา เจาจะไปไหน เมื่อทาสี
ตอบวา ธิดาของแมเจาใหไปตลาดจะ จึงกลาววา จงมานี่กอน งดไปตลาด
ไวกอน เจาจงปูตั่งใหบุตรของเรา หาน้ํามาลางเทา ทาน้ํามัน ปูที่นอนให
ภายหลังจึงไปตลาด ทาสีไดทําตามนั้น ลูกสาวเศรษฐีดุทาสีมาชา ทาสีจึงบอก
กะธิดาวา อยาโกรธฉันเลย โฆสิตะบุตรเศรษฐีมา ฉันทําโนนบาง นี่บาง
ใหแกโฆสิตะนั้นแลวก็ไปตลาด เสร็จแลวจึงกลับมานี่แหละจะ. ลูกสาวเศรษฐี
ครั้นไดฟงชื่อวาโฆสิตะบุตรเศรษฐีเทานั้น ความรักดวยอํานาจบุพเพสันนิวาส
ตัดผิวหนังเปนตนจดเยื่อกระดูกตั้งอยู. นางจึงถามทาสีนั้นวา เขานอนที่ไหนเลา
ตอบวา นอนหลับบนที่นอนจะ. ถามวา มีอะไรที่มือของเขาบาง. อบวา
มีหนังสือที่ชายผาจะ นางคิดวา นั่นหนังสืออะไรหนอ เมื่อโฆสิตะกําลังหลับ
เมื่อมารดาบิดาไมเห็นเพราะสงใจไปอื่น จึงไปหาโฆสิตะนั้นแกหนังสือออก
ถือเขาไปหองของตนปดประตู เปดหนาตาง เพราะนางฉลาดในอักขรสมัย
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จึงอานหนังสือนั้น คิดวา โอชางโงเสียจริง ผูกใบมรณะของตนไวที่ชายผา
เที่ยวไป หากเราไมเห็น เขาก็จะไมมีชีวิต จึงฉีกหนังสือนั้นเสียแลว เขียน
หนังสืออื่นแทนดวยกําของเศรษฐีวา บุตรของเราชื่อโฆสิตะใหนําบรรณาการ
จาก ๑๐๐ หมูบานมาทําการมงคลสมรสกับธิดาของเศรษฐีชนบทนี้ ใหปลูกเรือน
๒ ชั้น ทามกลางบานเปนที่อยูของตนแลวจัดการอารักขาใหดี ดวยการลอม
กําแพงและตั้งยามคุมกัน เมื่อทําทุกอยางเรียบรอยแลว จงสงขาวใหเราทราบ
ดวย เมื่อทําอยางนี้เสร็จแลว เราจะสมนาคุณแกลุง ครั้นเขียนเสร็จจึงมวน
หนังสือ ผูกไวที่ชายผาของเขา.
โฆสิตะนอนหลับตลอดวัน ลุกขึ้นบริโภคอาหารแลวก็กลับไป รุงขึ้น
ไปบานนั้นแตเชาตรู เห็นผูจัดการทรัพยสินกําลังทําการงานในบาน. ผูจัดการ
ทรัพยสินเห็นโฆสิตะจึงถามวา อะไรพอคุณ โฆสิตะบอกวา พอของฉันสง
หนังสือมาใหทาน เขารับหนังสือไปอานดีใจ สัง่ ชางทําเรือนวา ดูเถิด นาย
ของเราเขารักเรา สงบุตรมาหาเรา ขอใหทําพิธีมงคลสมรสแกบุตรคนใดของเขา
กับลูกสาวของเรา พวกทานรีบไปหาไมเปนตนมาเถิด แลวใหปลูกเรือนตาม
ที่กลาวแลว ในทามกลางบานใหนําเครื่องบรรณาการมาจาก ๑๐๐ หมูบาน
แลวนําธิดาของเศรษฐีชนบทมาทําพิธีมงคลสมรส เสร็จแลวสงขาวไปใหเศรษฐี
ทราบวา ไดทําทุกอยางเสร็จแลว.
เศรษฐีไดฟงดังนั้นก็เกิดเสียใจใหญหลวงวา ธุระที่เราใหทําไมสําเร็จ
ธุระที่เราไมใหทําสําเร็จ พรอมกับความโศกถึงบุตร ความโศกนั้นประดัง
เขามาอีก จึงเกิดรอนทองถึงกับทองรวง แมลกู สาวเศรษฐีก็สั่งวา หากมีใคร
มาจากสํานักของเศรษฐี จงบอกเรา อยาบอกแกบุตรของเศรษฐีกอน. แมเศรษฐี
ก็คิดวา บัดนี้เราจะไมใหบุตรชั่วเปนเจาของสมบัติของเรา จึงกลาวกะผูจัดการ
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ทรัพยอีกคนหนึ่งวา ลุง ฉันอยากเห็นบุตรของฉัน ลุงสงคนใกลชิดคนหนึง่
แลวเขียนหนังสือฉบับหนึ่งสงไป เรียกบุตรของเรามา.
ผูจัดการทรัพยสินรับคํา แลวใหหนังสือสงบุรุษคนหนึ่งไป ลูกสาว
เศรษฐีไดพาโฆสิตกุมารไปในเวลาที่เศรษฐีเจ็บหนัก เศรษฐีไดถึงแกกรรมเสีย
แลว เมื่อบิดาถึงแกกรรม พระราชาทรงประทานสมบัติที่บิดาใชสอย ทรงมอบ
ตําแหนงเศรษฐีพรอมดวยฉัตรให. โฆสิตเศรษฐีดํารงอยูในมหาสมบัติ รูวา
ตนพนจากความตายในฐานะ ๗ ครั้งตั้งแตตนตามคําของลูกสาวเศรษฐีและ
นางกาฬี จึงสละทรัพยวันละ ๑,๐๐๐ บริจาคทาน. ความที่โฆสิตเศรษฐีไมมีโรค
ในฐานะ ๗ ครั้งอยางนี้เปนฤทธิ์ของผูมีบุญ.
ในบทเหลานั้น บทวา คห คือเรือน ผูเปนใหญในเรือนคือคหบดี
บทนี้เปนชื่อของผูเปนใหญในตระกูลมหาศาล ในบางคัมภีรเขียนเมณฑกเศรษฐี
ไวในลําดับของโฆสิตเศรษฐี. ในบทวา ปฺจนฺน มหาปฺุาน ปฺุวโต
อิทฺธิ ฤทธิข์ องทานผูมีบุญ ๕ คน เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญนี้ มีความวา
พึงเห็นบุญฤทธิ์ของผูมีบุญมาก ๕ คน. ชน ๕ คนเหลานี้ ชื่อวา ผูมีบุญมาก
๕ คือ เมณฑกเศรษฐี ๑ นางจันทปทุมา ภริยาเมณฑกเศรษฐี ๑ ธนัญชัย
เศรษฐีบุตร ๑ นางสุมนาเทวีสะใภ ๑ นายปุณณทาส ๑ ไดสะสมบุญญาธิการ
ในพระปจเจกพุทธเจา. ในชนเหลานั้นเมณฑกเศรษฐี สรางฉางไว ๑,๒๕๐
ฉาง ลูบศีรษะแลวนั่งที่ประตู แหงนดูเบื้องบน สายขาวสาลีแดง หลนจาก
อากาศเต็มฉางทั้งหมด. ภริยาของเมณฑกเศรษฐีนั้น เอาขาวสารประมาณ
ทะนานหนึ่งหุงขาว แลวทําแกงในสูปะและพยัญชนะอยางหนึ่ง ประดับดวย
เครื่องประดับทุกชนิด นัง่ เหนืออาสนะที่ปูไวที่ซุมประตู ประกาศเรียกวา ผูมี
ความตองการภัตตาหารทั้งปวงจงมาเถิด ถือทัพพีทองคําทักใสภาชนะที่คนมา
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แลว ๆ นําเขาไปแลวให แมเมื่อนางใหอยูตลอดวันก็ปรากฏเพียงถือเอาดวย
ทัพพีคราวเดียวเทานั้น.
บุตรของเมณฑกเศรษฐี ลูบศีรษะแลวถือเอาถุงทรัพย ๑,๐๐๐ ถุง
ประกาศวา ผูมีความตองการกหาปณะจงมาเถิด แลวใสภาชนะที่คนมาแลว ๆ
ใหไป กหาปณะ ๑,๐๐๐ ถุงก็ยังอยู.
สะใภของเศรษฐีประดับดวยเครื่องประดับทุกชนิด ถือเอาตะกราขาวเปลือก ทะนาน นั่งบนที่นั่งประกาศวา ผูมีความตองการพืชขาวจงมาเถิด
แลวตักใสภาชนะที่คนถือมาแลว ๆ ให ตะกราก็ยงั เต็มอยางเดิม.
ทาสของเศรษฐีประดับดวยเครื่องประดับทุกชนิด เชือกทองคําเทียมโค
ที่แอกทองคํา ถือดามปฏักทองคํา ใหนิ้วทั้ง ๕ ของโคมีกลิ่นหอม สวมปลอก
ทองคําที่เขาทั้งสองขางขับไปนา ไถรอยไถไว ๗ แหง คือ ขางนี้ ๓ ขางนี้ ๓
ทามกลาง ๑ แลวไป. ชาวชมพูทวีปถือเอาภัตร พืช เงินและทองเปนตน
จากเรือนเศรษฐีตามความชอบใจ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงภัททิยนคร
โดยลําดับ ผูมีบุญทั้ง ๕ และนางวิสาขาธิดาของธนัญชัยเศรษฐี ไดบรรลุ
โสดาปตติผล ดวยการฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา นี้ฤทธิข์ องผูมีบุญมาก
๕ คน เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญ แตโดยสังเขปความวิเศษแหงความสําเร็จ
ในการสะสมบุญที่ถึงความแกกลาเปนฤทธิ์ของผูมีบุญ.
พึงทราบวินิจฉัยในวิชชามยิทธินิเทศ ดังตอไปนี้. ชื่อวา วิชฺชาธรา
เพราะทรงไวซึ่งวิชชาของชาวคันธาระ มีอาการใหสําเร็จ หรือวิชชาอื่นอันสําเร็จ
ใกลเคียง อันสําเร็จตามความปรารถนา. บทวา วิชชฺ  ปริชปฺเปตฺวา รายวิชชา
คือ รายวิชชาตามที่ใกลเคียงดวยปาก บทที่เหลือมีอรรถดังไดกลาวแลวนั่นแล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 769

พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาปโยคิทธินิเทศ ดังตอไปนี้. ทานถามเพียง
อาการแหงความสําเร็จ ไมถามวา กตมา เปนไฉน เพราะไมมีคุณวิเศษ
อยางอื่น แลวถามเพียงประการเทานั้น จึงตั้งคําถามวา กถ อยางไร แลว
สรุปวา เอว อยางนี้. อนึ่ง ในนิเทศนี้บาลีเชนกับบาลีมีในกอนมาแลวดวย
การแสดง การประกอบชอบ กลาวคือการปฏิบัตินั่นเอง แตมาในอรรถวา
ความวิเศษเกิดขึ้นเพราะทํากรรมนั้น หมายถึงการเตรียมการอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยทําสกฏพยุหะ (การตั้งคายรบแบบกองเกวียน) เปนตน ศิลปกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง เวชกรรมอยางใดอยางหนึ่ง การเรียนไตรเพท การเรียนพระไตร
ปฎก โดยทีส่ ุดการไถและการหวานเปนตน ชื่อวา ฤทธิ์ ดวยความสําเร็จ
เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนั้น ๆ ดวยประการดังนี้.
จบอรรถกถาอิทธิกถา
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ปญญาวรรค อภิสมยกถา
วาดวยความตรัสรู
[๖๙๕] คําวา ความตรัสรู ความวา ยอมตรัสรูดวยอะไร ยอม
ตรัสรูดวยจิต ยอมตรัสรูด วยจิตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีญาณก็ตรัสรูไดซิ
บุคคลผูไมมีญาณตรัสรูไมได ยอมตรัสรูไดดวยญาณ ยอมตรัสรูดวยญาณหรือ
ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีจิตก็ตรัสรูไดซิ บุคคลผูไมมีจิตก็ตรัสรูไมได ยอม
ตรัสรูไดดวยจิตและญาณ ยอมตรัสรูไดดวยจิตและญาณหรือ ถาอยางนั้น ก็
ตรัสรูไดดวยกามาวจรจิตและญาณซิ ยอมตรัสรูดวยกามาวจรจิตและญาณไมได
ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดว ยรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยรูปาวจรจิตและญาณ
ไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวยอรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยอรูปาวจรจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวยกัมมัสสกตาจิตและญาณซิ ตรัส
รูดวยกัมมัสสกตาจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดว ยสัจจานุโลมิกจิต
และญาณซิ ตรัสรูดวยสัจจานุโลมิกจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูได
ดวยจิตที่เปนอดีตและญาณซิ ตรัสรูดว ยจิตที่เปนอดีตและญาณไมได ถาอยาง
นั้น ก็ตรัสรูไ ดดวยจิตที่เปนอนาคตและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตที่เปนอนาคตและ
ญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดว ยจิตที่เปนปจจุบันและญาณซิ ตรัสรูดวย
จิตที่เปนปจจุบันและญาณไมได (แต) ตรัสรูไดดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณ
ในขณะโลกุตรมรรค.
[๖๙๖] ยอมตรัสรูดว ยจิตที่เปนปจจุบันและญาณในขณะแหงโลกุตรมรรคอยางไร ?
ในขณะโลกุตรมรรค จิตเปนใหญในการใหเกิดขึ้น และเปนเหตุเปน
ปจจัยแหงญาณ จิตอันสัมปยุตดวยญาณนั้น มีนิโรธเปนโคจร ญาณเปนใหญ
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ในการเห็น และเปนเหตุเปนปจจัยแหงจิต ญาณอันสัมปยุตดวยจิตนั้น มี
นิโรธเปนโคจร ยอมตรัสรูดวยจิตที่เปนปจจุบันและดวยญาณ ในขณะแหง
โลกุตรมรรคอยางนี้.
[๖๙๗] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ?
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโลกุตรมรรค ความตรัสรูดวยความเห็น
เปนสัมมาทิฏฐิ ความตรัสรูดวยความดําริเปนสัมมาสังกัปปะ ความตรัสรูดวย
ความกําหนดเปนสัมมาวาจา ความตรัสรูดวยความเปนสมุฏฐานเปนสัมมากัมมันตะ ความตรัสรูดวยความขาวผองเปนสัมมาอาชีวะ ความตรัสรูดวยความตั้งสติ
มั่นเปนสัมมาสติ ความตรัสรูดวยความไมฟุงซานเปนสัมมาสมาธิ ความตรัสรู
ดวยความตั้งสติมั่น เปนสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ความตรัสรูดวยการพิจารณาหา
ทางเปนอุเบกขาสัมโพชฌงค ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวในความเปนผู
ไมมีศรัทธาเปนสัทธาพละ ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวในความเกียจคราน
เปนวิริยะพละ ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวในความประมาท เปนสติ
พละ ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวในอุทธัจจะเปนสมาธิพละ ความตรัสรู
ดวยความไมหวั่นไหวในอวิชชา เปนปญญาพละ ความตรัสรูดวยความนอมใจ
เชื่อเปนสัทธินทรีย ความตรัสรูดวยความประคองไว เปนวิริยินทรีย ความ
ตรัสรูดวยความตั้งสติมั่นเปนสตินทรีย ความตรัสรูดวยความไมฟุงซานเปน
สมาธินทรีย ความตรัสรูดวยความเห็นเปนปญญินทรีย ความตรัสรูดวยอินทรีย
ดวยความวาเปนใหญ ความตรัสรูดวยพละดวยความวาไมหวั่นไหว ความตรัส
รูดวยโพชฌงคดวยความวานําออก ความตรัสรูดวยมรรคดวยความวาเปนเหตุ
ความตรัสรูดวยสติปฏฐานดวยความวาตั้งสติมั่น ความตรัสรู ดวยสัมมัปปธาน
ดวยความวาตั้งไว ความตรัสรูดวยอิทธิบาทดวยความวาใหสําเร็จ ความตรัสรู
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สัจจะดวยความวาเปนของแท ความตรัสรูดวยสมถะดวยความวาไมฟุงซาน
ความตรัสรูดวยวิปสสนาดวยความวาพิจารณาเห็น ความตรัสรูดวยสมถะและ
วิปสสนาดวยความวามีกิจเปนอันเดียวกัน ความตรัสรูดวยธรรมคูกันดวยความ
วาไมลวงเกินกัน ศีลวิสทุ ธิดวยความวาสํารวม เปนความตรัสรู จิตตวิสุทธิดวย
ความวาไมฟุงซาน เปนความตรัสรู ทิฏฐิวิสุทธิดวยความวาเห็นเปนความตรัสรู
ความตรัสรูดวยอธิโมกขดวยความวาหลุดพน ความตรัสรูดวยวิชชาดวยความ
วาแทงตลอด วิมุตติดวยความวาบริจาค เปนความตรัสรู ญาณในความสิ้นไป
ดวยความวาตัดขาด เปนความตรัสรู ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความเปนมูล
เหตุ มนสิการเปนความตรัสรูดวยความวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความตรัสรู
ดวยความวาเปนที่รวม เวทนาเปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่ประชุม สมาธิ
เปนความตรัสรูดวยความวาเปนประธาน สติเปนความตรัสรูดวยความวาเปน
ใหญ ปญญาเปนความตรัสรูดวยความวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้น ๆ วิมุตติ
เปนความตรัสรูดวยความวาเปนสารธรรม นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนความ
ตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด.
[๖๙๘] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ?
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติมรรค ความตรัสรูดวย
ความเห็นเปนสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลง ในอมตะ เปนความตรัสรู
ดวยความวาเปนที่สุด.
ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ?
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติผล ความตรัสรูดวยความ
เห็นเปนสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ญาณในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น เปนความตรัสรู
ดวยความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความวาเปนมูลเหตุ ฯลฯ นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด.
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ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ?
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะสกทาคามิ
ผล ในขณะอนาคามิมรรค ในขณะอนาคามิผล ในขณะอรหัตมรรค ในขณะ
อรหัตผล ความตรัสรูดวยความเห็น เปนสัมมาทิฏฐิ ความตรัสรูดวยความดําริ
เปนสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ญาณในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้นเปนความตรัสรู
ดวยความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความวาเปนมูลเหตุ ฯลฯ นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด บุคคลนี้นั้นยอมละ
ไดซึ่งกิเลสทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน.
[๖๙๙] คําวา ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอดีต ความวา บุคคล
ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอดีตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลนั้นก็ทํากิเลสที่สิ้นไป
แลวใหสิ้นไป ทํากิเลสที่ดับไปแลวใหดับไป ทํากิเลสที่ปราศไปแลวใหปราศ
ไป ทํากิเลสที่หมดแลวใหหมดไป ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอดีตอันไมมีอยู
เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นละกิเลสที่เปนอดีตหาไดไม.
คําวา ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอนาคต ความวา บุคคลยอมละ
ไดซึ่งกิเลสที่เปนอนาคตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลนั้นก็ละกิเลสที่ยังไมเกิด
ละกิเลสที่ยังไมบังเกิด ละกิเลสที่ไมเกิดขึ้นแลว ละกิเลสที่ยังไมปรากฏ ละได
ซึ่งกิเลสที่เปนอนาคตอันไมมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นละกิเลสที่เปน
อนาคตหาไดไม.
คําวา ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนปจจุบัน ความวา บุคคลยอมละ
ไดซึ่งกิเลสที่เปนปจจุบันหรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูกําหนัดก็ละราคะได ผูขัด
เคืองก็ละโทสะได ผูหลงก็ละโมหะได ผูมีมานะผูกพันก็ละมานะได ผูถอื ผิด
ก็ละทิฏฐิได ผูถึงความฟุงซานก็ละอุทธัจจะได ผูลังเลไมแนใจก็ละวิจิกิจฉาได
ผูมีกิเลสเรี่ยวแรงก็ละอนุสัยได ธรรมฝายคําและธรรมฝายขาวซึ่งเปนคูกันกําลัง
เปนไป มรรคภาวนาอันมีความหมนหมองดวยกิเลสนั้น. ก็มอี ยู เพราะเหตุนั้น
บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต กิเลสที่เปนอนาคต กิเลสที่เปนปจจุบัน หาไดไม.
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[๗๐๐] บุคคลยอมละกิเลสที่เปนอดีตหาไดไม ละกิเลสที่เปนอนาคต
หาไดไม ละกิเลสที่เปนปจจุบันหาไดไมหรือ ถาอยางนั้น มรรคภาวนาก็
ไมมี การทําใหแจงซึ่งผลก็ไมมี การละกิเลสก็ไมมี ธรรมาภิสมัยก็ไมมี.
หามิได มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซึ่งผลมีอยู การละกิเลสมี
อยู ธรรมาภิสมัยมีอยู เหมือนอะไร ? เหมือนตนไมกําลังรุน ยังไมเกิดผลบุรุษ
พึงตัดตนไมนั้นที่ราก ผลที่ยังไมเกิดแหงตนไมนั้นก็ไมเกิดเลย ที่ยังไมบังเกิด
ก็ไมบังเกิดเลย ที่ไมเกิดขึ้นแลว ก็ไมเกิดขึ้นเลย ที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏ
เลยฉันใด ความเกิดขึ้น เปนเหตุเปนปจจัยแหงความบังเกิดแหงกิเลสทั้งหลาย
จิตเห็นโทษในความเกิดขึ้นแลว จึงแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น
เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น กิเลส
เหลาใดพึงบังเกิด เพราะความเกิดขึ้นเปนปจจัย กิเลสเหลานั้นที่ยังไมเกิดก็
ไมเกิดเลย ที่ยังไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย ที่ไมเกิดขึ้นแลวก็ไมเกิดขึ้นเลย ที่
ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดับ ทุกขก็ดับ ดวย
ประการฉะนี้ เพราะเหตุแหงความเปนไป เพราะเหตุแหงสังขารเปนนิมิต
เพราะเหตุแหงกรรมเปนปจจัยแหงความบังเกิดแหงกิเลสทั้งหลาย จิตเห็นโทษ
ในกรรมแลวจึงแลนไปในนิพพานอันไมมีกรรม เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติแลนไปในนิพพานอันไมมีกรรม กิเลสเหลาใดพึงบังเกิดเพราะกรรมเปน
ปจจัย กิเลสเหลานั้นที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดเลย ทีย่ งั ไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย ที่
ยังไมเกิดขึ้นแลวก็ไมเกิดขึ้นเลย ที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย เพราะเหตุดับ
ทุกขก็ดับดวยประการฉะนี้ มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซึ่งผลมีอยู การ
ละกิเลสมีอยู ธรรมาภิสมัยมีอยู ดวยประการฉะนี้แล.
จบอภิสมยกถา
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อรรถกถาอภิสมยกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามความที่ยังมิไดพรรณาแหงอภิสมยกถาอันพระสารีบุตรเถระผูแสดงอภิสมัยอันเปนฤทธิ์อยางยิ่งในลําดับแหงอิทธิกถากลาวแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา อภิสมโย ความตรัสรู คือถึงพรอมดวยธรรม
เปนประธานแหงสัจจะทั้งหลาย อธิบายวาแทงตลอด อาจารยบางพวกกลาววา
ความตรัสรูอรรถ. บทวา เกน อภิสเมติ ยอมตรัสรูดวยอะไร ทานอธิบาย
ไวอยางไร ทานกลาวความตรัสรูวา ความตรัสรูเปนรสนั้นใดในบทแหงสูตร
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล
เมื่อความตรัสรูนั้นเปนไปอยู บุคคลผูตรัสรูยอมตรัสรูสัจจะดวยธรรมอะไรเปนผู
มีธรรมเปนประธาน ยอมถึงพรอมอธิบายวาแทงตลอดนี้เปนคําถามของผูทวง
กอน. บทวา จิตฺเตน อภิสเมติ ยอมตรัสรูดวยจิต คือแกอยางนั้นเพราะ
เวนจิตเสียแลวไมมีความตรัสรู. บทมีอาทิวา หฺจิ เปนการทวงอีก หฺจิ
แปลวา ถาวา. เพราะทานกลาววา ดวยจิตผูทวงกลาววา ถาเชนนั้นบุคคลผูไมมี
ญาณก็ตรัสรูไดซิ. บทวา น อฺาณี อภิสเมติ บุคคลไมมีญาณตรัสรูไมได
คือปฏิเสธเพราะไมมีความตรัสรูโดยเพียงจิตเทานั้น. บทวา าเณน อภิสเมติ
ยอมตรัสรูดวยญานเปนการรับรอง. บทมีอาทิวา หฺจิ อีกครัง้ เปนการทวงวา
ผูไมมีความรู ยอมตรัสรูเพราะไมมีจิตไดซิเพราะทานกลาววา าเณน ดวย
ญาณ. บทวา น อจิตฺตโก อภิเสเมติ บุคคลผูไมมีจิตก็ตรัสรูไมได เปน
การปฏิเสธเพราะผูไมมีจิตตรัสรูไมได. บทมีอาทิวา จิตฺเตน จ เปนการรับรอง.
บทมีอาทิวา หฺจิ อีกครัง้ เปนการทวงอํานาจทั่วไปแหงจิตและญาณทั้งหมด.
แมในการทวงและการแกที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 776

บทวา กมฺมสฺสกตาจิตฺเตน จ าเณน จ ดวยกัมมัสสกตาจิตและ
ดวยญาณ คือ ดวยจิตอันเปนไปแลวดวยกัมมัสสกดาอยางนี้วา สัตวทั้งหลายมี
กรรมเปนของตน. บท สจฺจานุโลมิกจิตฺเตน จ าเณน จ ดวย สัจจานุโลมิกจิต และดวยญาณคือดวยจิตสัมปยุตดวยวิปสสนากลาวคือ สัจจานุโลมิกญาณ เพราะชวยการแทงตลอดสัจจะและดวยวิปสสนาญาณ.
บทวา กถ อยางไรเปนกเถตุกัมยตาปุจฉา (ถามเองตอบเอง)
เหมือนอภิสมัย. บทวา อุปฺปาทาธิปเตยฺย จิตเปนใหญในการใหเกิดขึ้น
ไดแก เพราะเมื่อไมมีจิตเกิด เจตสิกก็ไมเกิด เพราะจิตยึดอารมณ เจตสิกก็เกิด
พรอมกับจิตนั้น เมื่อไมมีอารมณจะยึดจักเกิดไดอยางไรเลา แมในอภิธรรม
ทานก็จําแนกเจตสิกไวดวยกายเกิดขึ้นแหงจิตนั่นแหละ ฉะนั้นจิตจึงเปนใหญ
ในการเกิดขึ้นแหงมรรคญาณ. บทวา าณสฺส คือแหงมรรคญาณ. บทวา
เหตุ ปจฺจโย จ เปนเหตุเปนปจจัยคือเปนผูใหเกิดและเปนผูอุปถัมภ. บทวา
ตสมฺปยุตฺต คือ จิตสัมปยุตดวยญาณนั้น. บทวา นิโรธโคจร มีนิโรธ
เปนโคจร คือมีนิพพานเปนอารมณ. บทวา ทสฺสนาธิปเตยฺย ญาณเปน
ใหญในการเห็นคือเปนใหญในการเห็นนิพพานเพราะไมมีกิจที่จะเห็นสิ่งที่เหลือ.
บทวา จิตฺตสฺส แหงจิต คือแหงจิตสัมปยุตดวยมรรค. บทวา ตสมฺปยุตฺต
คือญาณอันสัมปยุตดวยจิตนั้น.
เพราะปริยายแมนี้มิใชความตรัสรูดวยจิตและญาณเทานั้น ที่แทธรรม
คือจิตและเจตสิกอันสัมปยุตดวยมรรค แมทั้งหมดชื่อวา เปนความตรัสรูดวย
ยังกิจคือความตรัสรูสัจจะใหสําเร็จ ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดง
ปริยายแมนั้นจึงถามวาความตรัสรูมีเทานั้นหรือ ปฏิเสธวา นหิ ไมใชมีเทานั้น
แลวกลาวคํามีอาทิวา โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ในขณะแหงโลกุตรมรรค.
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บทวา ทสฺสนาภิสมโย ความตรัสรูดวยความเห็น คือ ความตรัสรูอันเปน
ความเห็น แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้. บทวา สจฺจา คือสัจจญาณ มรรคญาณ
นั่นแลชื่อวาวิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นพระนิพพาน. บทวา วิโมกฺโข
คือมรรควิโมกข. บทวา วิชฺชา คือมรรคญาณนั้นแหละ. บทวา วิมุตฺติ
คือสมุจเฉทวิมุตติ. นิพพานชื่อวา อภิสมโย เพราะตรัสรู ทีเ่ หลือชื่อวา
อภิสมยา เพราะเปนเหตุตรัสรู.
พระสารีบุตรเถระเพื่อแสดงจําแนกอภิสมัยดวยมรรคและผล จึงกลาว
คํามีอาทิวา กินฺนุ ดังนี้. อนึ่ง ในที่นี้ เพราะญาณยอมไมไดในความสิ้นไป
ดวยอรรถวาตัดขาดในขณะผล ฉะนั้น ทานจึงกลาววา อนุปฺปาเท าณ
ญาณในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น. พึงทราบบทที่เหลือตามสมควร บัดนี้
เพราะเมื่อมีการละกิเลส ความตรัสรูก็ยอมมีได และเมื่อมีความตรัสรูการละ
กิเลสก็ยอมมีได ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระ ประสงคจะแสดงถึงการละกิเลส
อันมีการทวงเปนเบื้องตน จึงกลาวคํามีอาทิวา สฺวาย บุคคลนี้นั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สฺวาย คือพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคนี้
นั้น. คํา ๔ คําในบทนี้มี เอว เปนอาทิ เปนการถามของผูทวง. บทนี้วา
อตีเต กิเลเส ปชหติ ละกิเลสที่เปนอดีต เปนคําแกเพื่อใหโอกาสแกการ
ทวง.
บทวา ขีณ คือสิ้นไปแลวดวยความดับ. บทวา นิรุทฺธ ดับแลว
คือ ดับดวยไมเกิดขึ้นบอย ๆ โดยสันดาน. บทวา วิคต ปราศไป คือ ปราศไป
จากขณะที่กําลังเปนไปอยู. บทวา วิคเมติ คือ ใหปราศไป. บทวา อตฺถงฺคต
ถึงการดับไป คือ ถึงความไมมี. บทวา อตฺถงฺคเมติ คือ ใหถงึ ความไมมี.
ครั้นแสดงโทษในขอนั้นแลวจึงกลาวปฏิเสธวา บุคคลละกิเลสอันเปนอดีต
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หาไดไม. บทวา อชาต ที่ไมเกิดขึ้น คือ ยังไมเกิดขึ้นจากการทวงอันเปน
อนาคต. บทวา อนิพฺพตฺต กิเลสทีย่ งั ไมเกิด คือ กิเลสที่ยังไมถึงสภาวะ.
บทวา อนุปฺปนฺน กิเลสที่ยังไมเกิด คือ ยังไมปฏิบัติในอนาคตจําเดิมแตเกิด.
บทวา อปาตุภูต ไมปรากฏ คือ ไมปรากฏแหงจิตโดยความเปนปจจุบัน.
เมื่อผูละในอดีตและอนาคต ความพยายามไมมีผลยอมไดรับ เพราะไมมีสิ่งที่ควร
ละ เพราะเหตุนั้น ทานจึงปฏิเสธแมทั้งสองอยาง. บทวา รตฺโต ราค ปชหติ
บุคคลผูกําหนัดยอมละราคะได คือ บุคคลผูกําหนัดยอมละราคะนั้นไดดวยราคะ
ที่กําลังเปนไปอยู. แมในกิเลสที่กําลังเปนไปอยูก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา
ถามคโต ผูม ีกิเลสเรี่ยวแรง คือ ผูถึงสภาพมั่นคง. บทวา กณฺหสุกฺกา
ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว คือ ธรรมที่เปนอกุศลและกุศลซึ่งเปนคูกันกําลัง
เปนไป คือ ยอมถึงเสมอกัน. บทวา สงฺกิเลสิกา มรรคภาวนาอันมีความ
หมนหมองดวยกิเลส คือ เมื่อความที่ความหมนหมองสัมปยุตกันมีอยู มรรคภาวนาประกอบดวยความหมนหมอง ก็ยอมเกิดขึ้นได เมื่อละในปจจุบันอยางนี้
มรรคภาวนาอันเปนความหมนหมองยอมมีได และความพยายามก็ไมมีผล
เพราะมีสิ่งที่ควรละกับความพยายาม เพราะยังไมมีการแยกจิตออกจากกิเลส
อันเปนปจจุบัน.
บทวา น หิ ไมมี คือ ปฏิเสธคําที่ทานกลาวไวแลว ๔ สวน. บทวา
อตฺถิ มีอยู คือ รับรอง. บทวา ยถา กถ วิย เหมือนอะไร เปนการถาม
เพื่อชี้ใหเห็นอุทาหรณแหงความมี คือ มีเหมือนโดยประการไร มีเหมือนอะไร.
บทวา ยถาป แมฉันใด. บทวา ตรุโณ รุกฺโข ตนไมรุน คือ ถือเอา
ตนไมรุนเพื่อจะไดไหผล. บทวา อชาตผโล ผลที่ยังไมเกิด คือ แมเมือ่
ยังมีการใหผลอยูก็ฉวยเอากอนเวลาจากการไดผล. บทวา ตเมน คือ ตนไม
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นั้น. บทวา เอน เปนเพียงนิบาต หรือคือ ต เอต. บทวา มูล ฉินฺเทยฺย
พึงตัดราก คือ พึงตัดตั้งแตราก. บทวา อชาตผลา คือ ผลยังไมเกิด. บทวา
เอวเมว ตัดบทเปน เอว เอว. ทานกลาวถึงการสืบตอขันธอันเปนปจจุบัน
แมดวยเหตุ ๔ ประการ คือ การเกิด ๑ ความเปนไป ๑ นิมิต ๑ การประมวล ๑
ขันธสันดานอันไมเปนพืชของกิเลสที่ควรละไดดวยมรรคญาณ เพราะขันธสันดานนั้นไมเปนพืช กิเลสนั้นมีขันธสันดานนั้นเปนปจจัยยังไมเกิดขึ้น ยอม
ไมเกิดขึ้น. บทวา อาทีนว ทิสฺวา เห็นโทษ คือ เห็นโทษโดยความเปน
ของไมเที่ยงเปนตน. ทานกลาวถึงนิพพานเทานั้นดวยบท ๔ บท มีอาทิวา
อนุปฺปาโท การไมเกิดขึ้น. บทวา จิตฺต ปกฺขนฺทติ จิตแลนไป คือ จิต
สัมปยุตดวยมรรค ยอมแลนไป. บทวา เหตุนิโรธา ทุกฺขนิโรโธ เพราะเหตุ
ดับ ทุกขก็ดบั คือ เพราะความไมเกิดสันดานอันเปนพืชของกิเลสทั้งหลายดับ
ก็เปนอันดับความไมเกิดกิเลสอันเปนเหตุแหงทุกข อันเปนขันธในอนาคต.
เพราะความไมเกิดกิเลสอันเปนเหตุแหงทุกขอยางนี้ดับ จึงเปนอันดับความไม
เกิดแหงทุกขดวย. พระสารีบุตรเถระกลาวคํามีอาทิวา อตฺถิ มคฺคภาวนา
มรรคภาวนามีอยู เพราะมีขอยุติในการละกิเลส.
แตในอรรถกถากลาวไววา ดวยบทนี้ทานแสดงไวอยางไร. ทานแสดง
ถึงการละกิเลสอันไดภูมิแลว ก็ภูมิทไี่ ดนั้นเปนอดีต อนาคต หรือเปนปจจุบัน.
พึงทราบกถาพิสดารแหงการละกิเลสที่ทานกลาวแลววา กิเลสอันไดภูมิเกิดขึ้น
แลวโดยนัยดังกลาวแลวในอรรถกถามรรคสัจจนิเทศแหงสุตมยญาณกถา. แตใน
ที่นี้ทานประสงคเอากิเลสที่ควรละไดดวยมรรคญาณเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอภิสมยกถา
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ปญญาวรรค วิเวกกถา
สาวัตถีนิทาน
วาดวยศีลและวิเวก
[๗๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่ตองทําดวยกําลังอยางใด
อยางหนึ่ง การงานทั้งหมดนั้น บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน
จึงทํากันได การงานที่ตองทําดวยกําลังนี้ บุคคลยอมทําไดดวยประการอยางนี้
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตัง้ อยูในศีลแลว ยอมเจริญ
ทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ได ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๗๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอม
เจริญ ทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ไดอยางไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอ มเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ
... ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
ความสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญ
ทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พีชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พีชคาม
และภูตคามทั้งหมดนั้น อาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย พีชคามและภูตคามเหลานี้ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย
ดวยประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล
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อาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย.
[๗๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ
ทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึงความเจริงอกงามไพบูลยในธรรม
ทั้งหลายอยางไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ... เจริญสัมมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ สัมมาทิฏฐิมี
วิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ สัมมาสังกัปปะ
ฯลฯ สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนโิ รธ ๕ มีความสละ ๕
มีนิสัย ๑๒.
[๗๐๔] สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ?
วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณวิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวก
ในการละทิฏฐิดวยองคนั้น ๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิมีสวนในการทําลายกิเลส ๑
สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึงความสิ้นไป ๑ ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนที่ดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕
เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดี
ในวิเวก ๕ นี้.
[๗๐๕] สัมมาทิฏฐิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ?
วิราคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควิราคะ สมุจเฉทวิราคะ
ปฏิปสสัทธิวิราคะ นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญ
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ปฐมฌาน ๑...นิสสรณวิราคะเปนที่ดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฏฐิมีวิราคะ ๕
เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดี
ในวิราคะ ๕ นี้.
[๗๐๖] สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ?
นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ
ปฏิปสสัทธินิโรธ นิสสรณนิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญ
ปฐมฌาน ๑... นิสสรณนิโรธเปนที่ดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕
เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดี
ในนิโรธ ๕ นี้.
[๗๐๗] สัมมาทิฏฐิมีความสละ ๕ เปนไฉน ?
ความสละ ๕ คือ วิกขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ
ปฏิปสสัทธิโวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณของภิกษุ
ผูเจริญปฐมฌาน ๑...นิสสรณโวสัคคะ เปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฏฐิ
มีความสละ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิต
ตั้งมั่นดวยดีในความสละ ๕ นี.้
สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒
เหลานี้.
[๗๐๘] สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ ฯลฯ
สัมมาอาชีวะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ?
วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณวิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวก
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ในการละทิฏฐิดวยองคนั้น ๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิอันมีสวนทําลายกิเลส ๑
สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึงความสิ้นไป ๑ ปฏิปส สัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีวิเวก
๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดี
ในวิเวก ๕ นี้.
[๗๐๙] สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ?
วิราคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควิราคะ สมุจเฉทวิราคะ
ปฏิปสสัทธิวิราคะ นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญ
ปฐมฌาน ๑ ...นิสสรณวิราคะเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕
เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดีใน
วิราคะ ๕ นี้.
[๗๑๐] สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ?
นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ ปฏิปสสัทธินิโรธ นิสสรณนิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑
... ปฏิปสสัทธินิโรธในขณะผล ๑ นิสสรณนิโรธเปนอมตธาตุ ๑ สัมมาสมาธิ
มีนิโรธ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะนอมใจไปดวยศรัทธา และมีจติ
ตั้งมั่นอยูดวยดีในนิโรธ ๕ นี้.
[๗๑๑] สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เปนไฉน ?
ความสละ ๕ คือ วิกขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ
ปฏิปสสัทธิโวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณ ของภิกษุ
ผูเจริญปฐมฌาน ๑ ความสละในการละทิฏฐิดวยองคนั้น ๆ ของภิกษุผูเจริญ
สมาธิอันมีสวนทําลายกิเลส ๑ สมุจเฉทโวสัคคะ ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรค
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อันใหถึงความสิ้นไป ๑ ปฏิปสสัทธิโวสัคคะในขณะผล ๑ นิสสรณโวสัคคะ
เปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิด
ฉันทะนอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดีในความสละ ๕ นี้.
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนโิ รธ ๕ มีความสละ ๕ มี
นิสัย ๑๒ เหลานี้.
[๗๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่ตองทําดวยกําลัง อยางใด
อยางหนึ่ง การงานทั้งหมดนั้น บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน
จึงทํากันได การงานที่ตองทําดวยกําลังนี้ บุคคลยอมทําไดดวยประการฉะนี้
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญ
ทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ได ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ภิกษุเจริญ ทําใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ
ภิกษุเจริญทําใหมากซึ่งพละ ๕ ฯลฯ ภิกษุเจริญทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยู ยอม
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ ภิกษุเจริญทําใหมากซึ่ง
อินทรีย ๕ ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พืชคาม
และภูตคามทั้งหมดนั้น อาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย พืชคามและภูตคามเหลานั้นยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย
ดวยประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
อาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลวเจริญ ทําใหมากอยูซึ่งอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย.
[๗๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ
ทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย
อยางไร ?
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัทธินทรีย อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ เจริญวิริยินทรีย ฯลฯ
เจริญสตินทรีย เจริญสมาธินทรีย เจริญปญญินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ สัทธินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕
มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ วิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรียม ีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒.
[๗๑๔] สัทธินทรียม ีวิเวก ๕ เปนไฉน ?
วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิ
วิเวก นิสสรณวิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑
วิเวกในการละทิฏฐิดวยองคนั้น ๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิอันมีสวนในการทําลาย
กิเลส ๑ สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถงึ ความสิ้นไป ๑
ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑
สัทธินทรียมวี ิเวก ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา
และมีจิตตั้งมั่นดวยดีในวิเวก ๕ นี้ ฯลฯ สัทธินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕
มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ วิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย
ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรียมีวิเวก ๕ เปนไฉน ?
วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณวิเวก ฯลฯ ปญญินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕
มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ ฉะนี้แล.
จบวิเวกกถา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 786

อรรถกถาวิเวกกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงวิเวกกถา อันมี
พระสูตรเปนเบื้องตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอาการละ ในลําดับ
แหงอภิสมยกถามีการละเปนที่สุดตรัสไวแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้นกอน บทวา เย เกจิ อยางใดอยางหนึ่ง
เปนบทรวมยอดไมมีเหลือ. บทวา พลกรณียา ทําดวยกําลัง คือพึงทําดวย
กําลังขาและแขน. บทวา กมฺมนฺตา การงาน คือ การงานมีวิ่ง กระโดด
ไถและหวานเปนตน. บทวา กยีรนฺติ ตองทํา คือ อันผูมีกําลังตองทํา. บทวา
สีล นิสฺสาย อาศัยศีล คือทําจตุปาริสุทธิศีลใหเปนที่อาศัย. บทวา ภาเวติ
ยอมเจริญ ในที่นี้ทานประสงคเอามรรคภาวนา อันเปนโลกิยะและโลกุตระ
เพราะผูมีศีลขาดแลวไมมีมรรคภาวนา.
บทวา วิเวกนิสฺสิต อาศัยวิเวก คืออาศัยตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก
นิสสรณวิเวก. บทวา วิเวโก คือความสงัด. จริงอยู พระโยคาวจรประกอบ
ดวยอริยมรรคภาวนา ยอมเจริญอริยมรรคภาวนา อาศัยตทังควิเวกโดยกิจ
ในขณะแหงวิปสสนา อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอัธยาศัย อาศัยสมุจเฉทวิเวกโดยกิจ
ในขณะมรรค อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอารมณ ในการอาศัยวิราคะเปนตน
ก็มีนัยนี้. จริงอยู วิเวกนั่นแหละ ชื่อวาวิราคะ ดวยอรรถวาคลายกําหนัด
ชื่อวา นิโรธ ดวยอรรถวาดับ ชื่อวา โวสสัคคะ ดวยอรรถวาสละ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาวิเวก เพราะสงัดจากกิเลสทั้งหลาย ชื่อวาวิราคะ
เพราะคลายจากกิเลสทั้งหลาย ชื่อวานิโรธ เพราะดับกิเลสทั้งหลาย ชื่อวา
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โวสสัคคะ เพราะสละกิเลสทั้งหลาย เพราะปลอยจิตไปในนิพพาน. อนึ่ง
โวสสัคคะมี ๒ อยาง คือ ปริจจาคโวสสัคคะ (ปลอยดวยการสละ) และ
ปกขันทนโวสสัคคะ. ปลอยดวยการแลนไป. ในโวสสัคคะ ๒ อยางนั้น การ
ละกิเลสดวยตทังคะในขณะแหงวิปสสนา ดวยสมุจเฉทในขณะแหงมรรค ชื่อวา
ปริจจาคโวสัคคะ. การแลนไปสูนิพพานดวยความนอมไปสูนิพพานนั้นใน
ขณะแหงวิปสสนา ดวยการทํานิพพานใหเปนอารมณในขณะแหงมรรค ชือ่ วา
ปกขันทนโวสสัคคะ. แมทั้งสองนั้นก็สมควรในนัยแหงการพรรณนาความ
อันเจือดวยโลกิยะ โลกุตระนี้. เปนความจริงอยางนั้น ในสัมมาทิฏฐิเปนตน
ธรรมนี้อยางหนึ่ง ๆ ยอมสละกิเลสโดยประการตามที่กลาวแลว และยอมแลน
ไปสูนิพพาน. บทวา โวสฺสคฺคปริณามึ นอมไปในความสละ ทานอธิบายวา
นอมไป โนมไป อบรม บมใหแกกลา เพื่อความสละดวยคําทั้งสิ้นนี้. ภิกษุผู
ขวนขวายอริยมรรคภาวนานี้ยอมเจริญอริยมรรคนัน้ โดยประการที่ธรรมหนึง่ ๆ
ในสัมมาทิฏฐิเปนตน ยอมอบรมและบมใหแกกลาเพื่อปลอยใหสละกิเลส และ
เพื่อปลอยใหแลนไปสูนิพพาน.
ในบทวา พีชคามภูตคามา พืชคามและภูตคามนี้ มีอธิบายวา
พืช ๕ อยาง คือ พืชจากราก ๑ พืชจากตน ๑ พืชจากยอด ๑ พืชจากขอ ๑
พืชจากพืช ๑ รวมพืชชื่อวาพีชคาม ชื่อวาภูตคามจําเดิมแตความปรากฏแหง
หนอเขียวสมบูรณแลว. อธิบายวา รวมรากหนอสีเขียวของภูตคามที่เกิดแลว
อาจารยบางคนกลาววา เมื่อเทวดาหวงแหน ยอมเปนตั้งแตเวลามีหนอสีเขียว
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาภูตคาม เพราะเปนบานของภูตคือเทวดาเหลานั้น. บทวา
วุฑฺฒึ ความเจริญ คือเจริญดวยหนอเปนตน. บทวา วิรุฬฺหึ งอกงาม คือ
งอกงามดวยลําตนเปนตน. บทวา เวปุลฺล ไพบูลย คือไพบูลยดวยดอกเปนตน
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อนึ่ง ในทางธรรม บทวา วุฑฺฒึ คือเจริญดวยความประพฤติธรรมที่ยังไม
เคยประพฤติ. บทวา วิรฬ
ุ ฺหึ คืองอกงามดวยการทํากิจใหสําเร็จ. บทวา
เวปุลฺล คือความไพบูลยดวยสําเร็จกิจแลว. ปาฐะวา วิปุลฺลตฺต คือความ
เปนผูไพบูลยบาง.
อีกอยางหนึ่ง บท ๓ เหลานั้นประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา.
อรรถกถามัคคังคนิเทศ
พึงทราบวินิจฉัยในสุตตันตนิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา สมฺมาทิฏิยา
เปนฉัฏฐีวิภัตติ แหงสัมมาทิฏฐิอันเปนไปอยู จากการประกอบตามสมควร
และจากอารมณ ในฌาน วิปสสนา มรรค ผล และนิพพาน และในจิต
อันสัมปยุตดวยโลกิยวิรัติ คือแหงสัมมาทิฏฐิเปนอันเดียวกัน โดยเปนสามัญลักษณะ. บทวา วิกฺขมฺภนวิเวโก วิกขัมภนวิเวก คือความสงัดดวยการ
ขมไว ดวยการทําใหไกล แหงอะไร แหงนิวรณทั้งหลาย. บทมีอาทิวา
ปมชฺฌาน ภาวยโต เจริญปฐมฌาน ทานกลาวถึงปฐมฌานดวยการขมไว
เมื่อทานกลาวถึงปฐมฌานนั้น ก็เปนอันกลาวถึงแมฌานที่เหลือดวยเหมือนกัน.
ชื่อวา สัมมาทิฏฐิวิเวก เพราะมีสัมมาทิฏฐิแมในฌานทั้งหลาย.
บทวา ตทงฺควิเวโก คือความสงัดดวยวิปสสนาญาณนั้น ๆ. บทวา
ทิฏิคตาน ทิฏฐิทั้งหลาย ทานกลาววา ทิฏฐิวิเวก เพราะทิฏฐิวิเวกทําไดยาก
และเพราะเปนประธาน เมื่อทานกลาวถึงทิฏฐิวิเวกก็เปนอันกลาวแมวิเวกมี
นิจจสัญญาเปนตน. บทวา นิพฺเพธภาคิย สมาธึ สมาธิอันเปนสวนแหง
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การทําลายกิเลส คือ สมาธิสัมปยุตดวยวิปสสนา. บทวา สมุจฺเฉทวิเวโก
สมุจเฉทวิเวก คือ ความสงัดดวยการตัดขาดกิเลสทั้งหลาย. บทวา โลกุตตฺ ร
ขยคามึ มคฺค โลกุตรมรรคอันใหถงึ ความสิ้นไป คือโลกุตรมรรคอันให
ถึงนิพพาน กลาวคือความสิ้นไป. บทวา ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก ปฏิปสสัทธิวิเวก คือ ความสงัดในการสงบกิเลสทั้งหลาย. บทวา นิสสฺ รณวิเวโก
นิสสรณวิเวก คือความสงัดสังขารอันเปนการนําสังขตธรรมทั้งหมดออกไป.
บทวา ฉนฺทชาโต โหติ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ คือเปนผูเกิดความพอใจ
ในธรรมในสวนเบื้องตน. บทวา สทฺธาธิมุตฺโต คือเปนผูนอมไปดวยศรัทธา
ในสวนเบื้องตน. บทวา จิตฺต จสฺส สฺวาธิฏิต มีจิตตั้งมั่นดวยดี คือจิต
ของพระโยคาวจรนั้นตั้งมั่นดวยดี คือมั่นคงดวยดีในสวนเบื้องตน. ธรรม ๓
ประการเหลานี้ คือ ฉันทะ ๑ สัทธา ๑ จิต ๑ ชื่อวาเปนที่อาศัย เพราะ
เปนที่เขาไปอาศัยแหงวิเวกอันเกิดขึ้นแลวในสวนเบื้องตน. แตอาจารยบางพวก
กลาววา ทานกลาวสมาธิวา มีจิตตั้งมั่นดวยดี แมในวิราคะเปนตนก็มีนัยนี้
เหมือนกัน.
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในนิโรธวารดังตอไปนี้. ทานแสดงคําปริยาย
อื่นจากนิโรธศัพท แลวกลาววา อมตา ธาตุ อมตธาตุ. พึงทราบในบทที่
เหลือตอไป บทวา นิโรโธ นิพฺพาน เปนนิโรธ คือนิพพาน แมในบท
ทั้งสองก็เปนนิพพานเหมือนกัน. บทวา ทฺวาทส นิสฺสยา มีนสิ ัย ๑๒ คือ
ทําฉันทะ สัทธา จิต อยางละ ๓ ใหอยางหนึ่ง ๆ เปน ๔ อยาง มีวิเวกเปนตน
รวมเปนนิสัย ๑๒. แมสมั มาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
ก็พึงทราบการประกอบความโดยนัยนี้เหมือนกัน. อนึ่ง พึงทราบวาทานกลาว
ถึงวิรัติอันเปนไปอยู ดวยสามารถสวนเบื้องตนและสวนเบื้องปลาย แหงฌาน
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และวิปสสนา เพราะไมมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ใน
ขณะแหงฌาน ในขณะแหงวิปสสนาทําฌานและวิปสสนาใหอาศัยกัน. อนึ่ง
พึงทราบวา วิเวก วิราคะ นิโรธ และปฏินิสสัคคะ แหงนิวรณและทิฏฐิ
ชื่อวา วิเวกเปนตนแหงวิรัติทั้งหลายอันเปนอยูอยางนั้น. เหมือนที่ทานกลาว
ไวในอัฏฐกนิบาตวา ดูกอนภิกษุ แตนั้นทานพึงเจริญสมาธินี้ พรอมดวยวิตก
พรอมดวยวิจาร พึงเจริญแมเพียงวิจารไมมีวิตก พึงเจริญแมไมมีทั้งวิตก
ไมมีทั้งวิจาร พึงเจริญพรอมดวยปติ พึงเจริญแมไมมีปติ พึงเจริญแมสหรคต
ดวยความพอใจ พึงเจริญแมสหรคตดวยอุเบกขา. ทานกลาวเมตตาเปนตน
และกายานุปสสนาเปนตน ดวยอํานาจแหงสมาธิอันเปนมูลภายในของตนดุจ
กลาวถึงจตุกฌานและปญจกฌาน แมในบทนี้ก็พึงทราบวาทานกลาวถึงวิรัติ
ดวยอํานาจสวนเบื้องตน และสวนเบื้องปลายอยางนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรง
ถือเอาเพียงพยัญชนฉายา (เงาแหงพยัญชนะ) จึงไมควรกลาวตู. เพราะ
พระพุทธพจนลึกซึ้งมาก พึงเขาไปหาอาจารยแลวเรียนเอาโดยความประสงค.
แมในโพชฌงควาระ พลวาระและอินทริยวาระ ก็พึงทราบความโดย
นัยนี้แล.
จบอรรถกถาวิเวกกถา
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ปญญาวรรค จริยากถา
วาดวยจริยา ๘
[๗๑๕] จริยา ในคําวา จริยา นี้ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑
อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑ สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑
ปตติจริยา ๑ โลกัตถกริยา ๑.
ความประพฤติในอิริยาบถ ๔ ชือ่ วาอิริยาปถจริยา ความประพฤติ
ในอายตนะภายในเเละภายนอก ๖ ชื่อวาอายตนจริยา ความประพฤติใน
สติปฏฐาน ๔ ชื่อวาสติจริยา ความประพฤติในฌาน ๔ ชื่อวาสมาธิจริยา
ความประพฤติในอริยสัจ ๔ ชื่อวาญาณจริยา ความประพฤติในอริยมรรค ๔
ชื่อวามรรคจริยา ความประพฤติในสามัญผล ๔ ชื่อวาปตติจริยา ความ
ประพฤติอันเปนสวนเฉพาะในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะในพระปจเจกพุทธเจาความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะ
ในพระสาวก ชื่อวาโลกัตถจริยา อิริยาปถจริยาของบุคคลผูถึงพรอมดวย
ความปรารถนา อายตนจริยาของทานผูคุมครองทวาร ในอินทรียทั้งหลาย
สติจริยาของทานผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท สมาธิจริยาของทานผูขวนขวาย
ในอธิจิต ญาณจริยาของทานผูถึงพรอมดวยปญญา มรรคจริยาของทานผู
ปฏิบัติชอบ ปตติจริยา ของทานผูบรรลุผลแลว และโลกัตถจริยา เปนสวน
เฉพาะของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนสวนเฉพาะของพระปจเจกพุทธเจา และเปนสวนเฉพาะของพระสาวก จริยา ๘ เหลานี้.
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[๗๑๖] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเชื่อยอม
ประพฤติดวยศรัทธา ผูป ระคองไว ยอมประพฤติดวยความเพียร ผูตั้งสติมั่น
ยอมประพฤติดวยสติ ผูท ําความไมฟุงซาน ยอมประพฤติดวยสมาธิ ผูร ูชัด
ยอมประพฤติดวยปญญา ผูรูแจง ยอมประพฤติดวยวิญญาณ ผูมนสิการวา
ทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมบรรลุคุณพิเศษได ก็ประพฤติดวยวิเศษจริยา
ผูมนสิการวากุศลธรรมของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมใหตอเนื่องกันไป ก็
ประพฤติดวยอายตนจริยา จริยา ๘ เหลานี้.
[๗๑๗] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ การประพฤติดวยทัศนะแหง
สัมมาทิฏฐิ ๑ การประพฤติดวยความดําริแหงสัมมาสังกัปปะ ๑ การประพฤติ
ดวยความกําหนดแหงสัมมาวาจา ๑ การประพฤติดวยสมุฏฐานแหงสัมมากัมมันตะ ๑ การประพฤติดวยความขาวผองแหงสัมมาอาชีวะ ๑ การประพฤติดวย
ความประคองไวแหงสัมมาวายามะ ๑ การประพฤติดวยความตั้งสติมั่นแหง
สัมมาสติ ๑ การประพฤติดวยความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ๑ จริยา ๘ เหลานี้
ฉะนี้แล.
จบจริยากถา
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อรรถกถาจริยากถา
บัดนี้ เพื่อใหเห็นอุบายการทําใหแจงซึ่งนิพพานกลาวคือนิสสรณวิเวก
อันเปนความสงัดอยางยิ่งในลําดับวิเวกกถา และเพื่อใหเห็นการทําประโยชน
สุขแกโลก แหงนิโรธอันทําใหแจงอยางนั้น พระสารีบุตรเถระจึงกลาวจริยากถา
แมชี้แจงไวแลวในอินทริยกถาอีก. การพรรณนาความแหงจริยากถานั้น ทาน
กลาวไวแลวในอินทริยกถานั่นแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาจริยากถา
ปญญาวรรค ปาฏิหาริยกถา
วาดวยปฏิหาริย ๓
[๗๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริย ๑ อาเทศนาปาฏิหาริย ๑ อนุศาสนีปาฏิหาริย ๑.
[๗๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อทิ ธิปาฏิหาริยเปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ได
หลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได
ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอิทธิปาฏิหาริย.
[๗๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาเทศนาปาฏิหาริยเปนไฉน ?
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมทายใจไดตาม
เหตุที่กําหนดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้ จิตของทาน
เปนดังนี้ ถึงแมภิกษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก การทายใจนั้นก็คงเปนอยางนั้น
ไมเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไม
ทายใจตามเหตุที่กําหนดเลย แตเมื่อไดฟงเสียงของมนุษยก็ดี ของอมนุษยก็ดี
หรือของเทวดาก็ดี ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปน
ประการนี้ จิตของทานเปนดังนี้ ถึงแมภิกษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก การทายใจ
นั้นก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุบางรูป
ในธรรมวินัยนี้ ไมทายใจตามเหตุที่กําหนดเลย และหาไดฟงเสียงของมนุษย
ของอมนุษย หรือของเทวดาแลวทายใจไม แตเมื่อไดฟงเสียงตรึกตรองของผู
กําลังตรึกตรองอยู ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปน
ประการนี้ จิตของทานเปนดังนี้ ถึงแมภิกษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก การทายใจ
นั้นก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุบางรูป
ในธรรมวินัยนี้ ไมทายใจตามเหตุที่กําหนดเลย หาไดฟงเสียงของมนุษย
ของอมนุษย หรือของเทวดาแลวทายใจไม และหาไดฟงเสียงตรึกตรองของผู
กําลังตรึกตรองแลวทายใจไม แตเมื่อกําหนดใจของผูเขาสมาธิอันไมมีวิตก
ไมมีวิจาร ดวยใจของตนแลวก็รูไดวา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวอยางใด ก็จัก
ตรึกถึงวิตกชือ่ โนนในระหวางจิตนี้อยางนั้น ถึงแมภิกษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก
การทายใจนั้นก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
อาเทศนาปาฏิหาริย.
[๗๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อนุศาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพร่ําสอน
อยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนั้น จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการ
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อยางนั้น จงละธรรมนี้ จงเขาถึงธรรมนี้อยูเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
อนุศาสนีปาฏิหาริย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการนี้แล.
[๗๒๒] เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ เนกขัมมะ
ยอมกําจัดกามฉันทะได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวย
เนกขัมมะนั้น ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว
เพราะฉะนั้น เนกขัมมะจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และเนกขัมมะนั้น ทาน
ทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้งสติอันเปน
ธรรมสมควรแกเนกขัมมะนั้นไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะนั้น เนกขัมมะจึงเปน
อนุศาสนีปาฏิหาริย.
ความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ความไมพยาบาท
ยอมกําจัดพยาบาทได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวย
ความไมพยาบาทนั้น ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริ
ไมขุนมัว เพราะฉะนั้น ความไมพยาบาทจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และความ
ไมพยาบาทนั้น ทานทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมาก
อยางนี้ พึงตั้งสติอันเปนธรรมสมควรแกความไมพยาบาทนั้นไวใหมั่นอยางนี้
เพราะฉะนั้น ความไมพยาบาทจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย.
อาโลกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ อาโลกสัญญายอม
กําจัดถีนมิทธะได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวย
อาโลกสัญญานั้น ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว
เพราะฉะนั้น อาโลกสัญญาจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอาโลกสัญญานั้น
ทานทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้งสติ
อันเปนธรรมสมควรแกอาโลกสัญญานั้นไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะนั้น อาโลกสัญญาจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย.
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ความไมฟุงซานยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ความไมฟุงซาน
ยอมกําจัดอุทธัจจะได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวย
ความไมฟุงซานนั้น ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไม
ขุนมัว เพราะฉะนั้น ความไมฟุงซาน จึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และความ
ไมฟุงซานนั้น ทานทั้งหลาย พึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมาก
อยางนี้ พึงตั้งสติอันเปนธรรมสมควรแกความไมฟุงซานนั้นไวใหมั่นอยางนี้
เพราะฉะนั้น ความไมฟุงซานจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯลฯ.
อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ อรหัตมรรคยอม
กําจัดกิเลสไดหมด เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวย
อรหัตมรรคนั้น ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว
เพราะฉะนั้น อรหัตมรรคจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอรหัตมรรคนั้น
ทานทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้งสติ
อันเปนธรรมสมควรแกอรหัตมรรคนั้นไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะนั้น อรหัตมรรคจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย.
เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิยอมกําจัดกามฉันทะได
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย
ความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ยอมกําจัดพยาบาทได
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย อิทธิเเละปาฏิหาริยนี้ ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย
อาโสกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ยอมกําจัดถีนมิทธะได
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ฯลฯ อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น
เปนอิทธิ ยอมกําจัดกิเลสไดหมด เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย อิทธิและ
ปาฏิหาริยนี้ ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย ฉะนี้แล.
จบปาฏิหาริยกถา
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อรรถกถาปาฏิหาริยกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามความที่ยังไมเคยพิจารณา แหงปาฏิหาริยกถาอันมี
พระสูตรเปนเบื้องตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปาฏิหาริยมีการพร่ําสอน
ประโยชนแกโลกเปนทีส่ ุด ในลําดับแหงจริยากถาอันมีความพระพฤติเปนประโยชนแกโลกเปนที่สุดครบแลว.
ในพระสูตรนั้นพึงทราบความดังตอไปนี้กอน บทวา ปาฏิหาริยานิ
คือปาฏิหาริยดวยการนําสิ่งเปนขาศึกออกไปคือนํากิเลสออกไป. บทวาอิทฺธิปาฏิหาริย อิทธิปาฏิหาริยชื่อวา อิทธิ ดวยความสําเร็จ ชื่อวาปาฏิหาริยะ ดวย
การนําออกไป อิทธินั่นแหละเปนปาฏิหาริยะจึงชื่อวาอิทธิปาฏิหาริย สวนใน
ปาฏิหาริยนอกนี้ชื่อวา อาเทศนา ดวยการดักใจ ชื่อวา อนุศาสนี ดวย
การพร่ําสอน บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. บทวา อิธ คือในโลกนี้.
บทวา เอกจฺโจ คือบุรุษคนหนึ่ง อิทธิปาฏิหาริยนิเทศมีอรรถดังกลาวไวแลว
ในหนหลัง. บทวา นิมิตฺเตน อาทิสติ ยอมทายใจตามนิมิตคือยอมกลาว
ดวยนิมิตที่มาแลวดวยนิมิตที่ไปแลวหรือดวยนิมิตแหงจิต.
บทวา เอวมฺป เต มโน ใจของทานเปนอยางนี้ คือใจของทานเปน
อยางนี้มีโสมนัส มีโทมนัสหรือสัมปยุตดวยกามวิตกเปนตน อปศัพท เปน
สัมบิณฑนัตถะ (มีความรวมกัน). บทวา อิตฺถมฺป เต มโน ใจของทาน
เปนประการนี้ คือ แสดงประการตาง ๆ ในจิตแมอยางหนึ่ง ๆ จากจิตมีโสมนัส
เปนตน. บทวา อิติป เต จิตฺต จิตของทานเปนดังนี้ คือ จิตของทานแม
เปนดังนี้ ความวา จิตคิดถึงประโยชน ๆ เปนไป. บทวา พหฺุเจป อาทิสติ
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แมภิกษุนั้นทายใจเปนอันมาก คือ กลาวแมมากวาจิตนี้ จิตนี้อื่นจากจิตไดมีแลว
ยอมมี จักมี. บทวา ตเถว ต โหติ โน อฺถา การทายใจนั้นก็เปนอยาง
นั้น ไมเปนอยางอื่น คือการทายใจก็เปนเหมือนที่กลาวทั้งหมด ไมเปนอยางอื่น
บทวา น เหว โข นิมิตฺเตน อาทิสติ ภิกษุไมทายใจตามนิมิตเลยคือแมรู
นิมิตอยูก็ไมกลาวตามนิมิตอยางเดียว. บทวา อปจ เปนบทแสดงปริยายอื่น
อีก. บทวา มนุสฺสาน คือแหงมนุษยผูยังจิตใหเกิด. บทวา อมนุสฺสาน
คือยักษปศาจเปนตนที่ไดฟงแลวหรือยังไมไดฟง. บทวา เทวตาน คือเทวดา
ชั้นจาตุมมหาราชิกาเปนตน. บทวา สทฺท สุตฺวา ฟงเสียงแลวคือฟงเสียง
ของผูรูจิตของคนอื่นแลวกลาว. บทวา ปน เปนนิบาต ลงในความริเริ่มอีก.
บทวา วิตกฺกยโต ของผูวิตกคือของผูตรึกดวยวิตกตามธรรมดา. บทวา
วิจารยโต ของผูครองดวยวิจารสัมปยุตดวยวิตกนั่นเอง. บทวา วิตกฺกวิจารสทฺท สุตฺวา ฟงเสียงวิตกวิจารคือฟงเสียงละเมอของคนหลับคน
ประมาทบนพึมพําอันเกิดขึ้นดวยกําลังของวิตก ยอมทายมีอาทิวาใจของทาน
เปนดังนี้ดวยอํานาจแหงเสียงที่เกิดขึ้นแกผูวิตก.
บทวา อวิตกฺก อวิจาร สมาธึ สมาธิอันไมมีวิตกไมมีวิจารทาน
กลาวแสดงความสามารถในการรูจิตอันสงบปราศจากวิตกวิจารและความกําเริบ
แตไมตองกลาวในความรูจิตที่เหลือ. บทวา เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ
กําหนดใจดวยใจยอมรู เปนการไดเจโตปริยญาณ. บทวา โภโต คือผูเจริญ.
บทวา มโนสงฺขารา ปณิหิตา ตั้งมโนสังขารไว คือ ตั้งจิตสังขารไว.
บทวา อมุนนฺ าม วิตกฺก วิตกฺเกสฺสติ จักตรึกถึงวิตกชื่อโนน คือยอม
รูวาจักตรึกจักประพฤติวิตกมีกุศลวิตกเปนตน อนึ่ง เมื่อรูยอมรูดวยการเขาถึง
ยอมรูโดยสวนเบื้องตน ตรวจดูจิตในภายในสมาบัติแลวรู ยอมรูวาภิกษุนั้นเริ่ม
กสิณภาวนายังปฐมฌานทุติยฌานเปนตนหรือยังสมาบัติ ๘ ใหเกิดดวยอาการใด
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การบริกรรมกสิณนั้นแหละชื่อวายอมรูดวยการเขาถึง เมื่อเริ่มปฐมวิปสสนายอมรู
ยอมรูวาภิกษุนั้นเริ่มวิปสสนา ยังโสดาปตติมรรคใหเกิด ฯลฯ หรือยังอรหัตมรรคใหเกิดดวยอาการใด ชื่อวายอมรูโดยสวนเบื้องตน ยอมรูวามโนสังขาร
ตั้งอยูแกจิตนี้ ภิกษุจักตรึกถึงจิตชื่อนี้ในลําดับแหงจิตชื่อนี้ หรือเมื่อภิกษุ
ออกจากจิตนี้ สมาธิอันเปนสวนแหงความเสื่อมจักมีจักใหสมาธิอันเปนสวนแหง
ความตั้งอยู อันเปนสวนแหงความวิเศษอันเปนสวนแหงความทําลาย หรือ
อภิญญาดวยอาการใดชื่อวาตรวจดูจิตในภายในสมาบัติแลวรู. บทวา พหฺุเจป
อาทิสติ ถึงแมภิกษุนั้นทายใจไวเปนอันมาก คือถึงแมกลาวไวเปนอันมาก
ดวย ประเภท ๑๖ มี สราคะเปนตนเพราะทําเจโตปริยญาณใหเปนอารมณแหง
จิตและเจตสิก พึงทราบวามิใชดวยสามารถอยางอื่น. บทวา ตเถว ต โหติ
การทายใจนั้นก็เปนอยางนั้น คือการรูโดยเจโตปริยญาณก็เปนอยางนั้นโดย
สวนเดียวไมมีโดยประการอื่น. บทวา เอว วิตกฺเกถ จงตรึกอยางนี้คือจงตรึก
ยังเนกขัมมวิตกเปนตนใหเปนไปอยางนี้. บทวา มา เอว วิตกฺกยิตฺถ จง
อยาตรึกอยางนี้ คือจงอยาตรึกใหกามวิตกเปนตนเปนไปอยางนี้. บทวา เอว
มนสิ กโรถ จงทําไวในใจอยางนี้คือจงทําไวในใจซึ่งอนิจจสัญญาหรือในทุกขสัญญาเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา มาเอว มนสากริตฺถ จงอยาทําในใจ
อยางนี้คือจงอยาทําในใจโดยนัยมีอาทิวาเที่ยงเปนตนอยางนี้. บทวาอิท ปชหถ
จงละธรรมนี้คือจงละกามคุณ ๕ และราคะเปนตนนี้. บทวา อิท อุปสมฺปชฺช
วิหรถ จงเขาถึงธรรมนี้อยูเถิด คือ จงบรรลุใหสําเร็จโลกุตรธรรมอันมี
ประเภทเปนมรรค ๔ ผล ๔ นี้อยูเถิด.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระ เมื่อจะแสดงปริยายอื่นในอิทธิปาฏิหาริยโดย
วิเศษจึงกลาวคํามีอาทิวา เนกฺขมฺม อิชฺฌตีติ อิทฺธิ ชื่อวาอิทธิเพราะเนก-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 800

ขัมมะยอมสําเร็จในบทเหลานั้น. บทวา กามฉนฺท ปฏิหรติ เนกขัมมะยอม
กําจัดกามฉันทะได คือเนกขัมมะเปนกําลังเฉพาะยอมนําออกคือละกามฉันทะอัน
เปนปฏิปกษของตน เพราะเหตุนั้น เนกขัมมะนั่นแหละ จึงชื่อวาปาฏิหาริยะ. บท
วา เย เตน เนกฺขมฺเมน สมนฺนาคตา ชนเหลาใดประกอบดวยเนกขัมมะนั้น
คือ บุคคลเหลาใดประกอบดวยเนกขัมมะนั้นนํากามฉันทะออกไปอยางนี้ดวย
การไดเฉพาะ. บทวา วิสุทฺธจิตฺตา คือมีจิตบริสุทธิ์เพราะไมมีกามฉันทะ.
บทวา อนาวิลสงฺกปฺปา มีความดําริไมขุนมัว คือมีความดําริในเนกขัมมะไม
ขุนมัวดวยการดําริถึงกาม. บทวา อิติ อาเทสนาปาฏิหาริย เพราะเหตุนั้น
เนกขัมมะจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย คือ เนกขัมมะเปนอาเทศนาปาฏิหาริยอยาง
นี้ดวยจิตเปนอื่นเปนกุศล ดวยพระสัมมาสัมพุทธเจาอื่นหรือดวยพระพุทธสาวก
ทั้งหลาย.
อีกอยางหนึ่ง พึงประกอบทําอาเทสนศัพทใหเปนปาฐะที่เหลือ
เพราะเหตุนั้น การทายใจอยางนี้ชื่อวาอาเทศนาปาฏิหาริยะ. บทวา เอว อาเสวิตพฺพ พึงเสพอยางนี้ คือพึงเสพดวยประการนี้แตตนใน ๓ บทที่เหลือก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. บทวา ตทนุธมฺมตา สติ อุปฏาเปตพฺพา พึงตั้งสติเปนธรรมดา
ตามสมควรคือพึงตั้งสติอันชวยเนกขัมมะนั้นใหยิ่งยวดใน บทวา อิติ อนุสาสนีปฏิหาริย เพราะเหตุนั้น เนกขัมมะจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริยะนี้พึงทําการ
ประกอบดุจดวยการประกอบอาเทศนาปาฏิหาริยะ แมในพยาบาทเปนตนก็มี
นัยนี้เหมือนกัน แตปาฐะทานยอฌานเปนตนแลวเขียนแสดงอรหัตมรรคไวใน
ที่สุด พึงทราบวาทานกลาวบทมีอาทิวา เอว อาเสวิตพฺโพ พึงเสพอยางนี้
ดวยเปนสวนเบื้องตนแหงมรรคเพราะเปนไปในขณะจิตดวงเดียว จริงอยูพึง
ทราบวา เมื่อยังมรรคใหเกิดดวยวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินีกลาวคือโลกิยะ
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มรรคอันเปนสวนเบื้องตนแหงมรรค เมื่อทําอาเสวนะเปนตนแลวแมมรรค
เกิดขึ้นดวยวิปสสนานั้นก็เปนอันชื่อวาเสพแลว เจริญแลวทําใหมากแลว. ฝาย
อาจารยผูเปนสัพพัตถิกวาท (มีวาทะทุกอยางมีประโยชน) กลาววามรรคหนึ่งๆ
มี ๑๖ ขณะ แตการตั้งสติเปนธรรมดาตามสมควรแกมรรคนั้น ยอมพยายามใน
สวนเบื้องตนเทานั้น. เพื่อแสดงความที่ บทวา อิทธฺ ิปาฏิหาริย เปนกัมมธารยสมาสทานจึงกลาวบทมีอาทิวา เนกฺขมฺม อิชฺฌตีติ อิทฺธิ อีกครั้ง เมื่อ
ทานกลาวความที่อิทธิปาฏิหาริยะเปนสมาสใน ๓ ปาฏิหาริย ดังกลาวแลวใน
พระสูตรก็เปนอันกลาวถึงแมปาฏิหาริยะสองที่เหลือดวย เพราะเหตุนั้น พึงทราบ
วาทานกลาวอรรถแหงสมาสของอิทธิปาฏิหาริยอันเปนบทตนในปริยายนี้แล.
จบอรรถกถาปาฏิหาริยกถา
ปญญาวรรค สมสีสกถา
วาดวยธรมสงบและธรรมสวนสําคัญ
[๗๒๓] ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง ในสัมมาสมุจเฉทและในนิโรธ เปนญาณในความวาสมธรรมและสีสธรรม
คําวา ธรรมทั้งปวง คือขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม
อกุศลธรรม อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม
โลกุตรธรรม.
คําวา สัมมาสมุจเฉท ความวา เนกขัมมะเปนเครื่องตัดกามฉันทะ
ไดขาดดี อัพยาบาทเปนเครื่องตัดพยาบาทไดขาดดี อาโลกสัญญาเปนเครื่อง
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ตัดถีนมิทธะไดขาดดี อวิกเขปะเปนเครื่องตัดอุทธัจจะไดขาดดี ธรรมววัตถาน
เปนเครื่องตัดวิจิกิจฉาไดขาดดี ญาณเปนเครื่องตัดอวิชชาไดขาดดี ความ
ปราโมทยเปนเครื่องตัดอรติไดขาดดี ปฐมฌานเปนเครื่องตัดนิวรณไดขาดดี
ฯลฯ อรหัตมรรคเปนเครื่องตัดกิเลสทั้งปวงไดขาดดี.
[๗๒๔] คําวา นิโรธ ความวา เนกขัมมะเปนเครื่องดับกามฉันทะ
อัพยาบาทเปนเครื่องดับพยาบาท...ความปราโมทยเปนเครื่องดับอรติ ปฐมฌานเปนเครื่องดับนิวรณ ฯลฯ อรหัตมรรคเปนเครื่องดับกิเลสทั้งปวง.
คําวา ความไมปรากฏ ความวา เมื่อพระโยคาวจรไดเนกขัมมะ
กามฉันทะยอมไมปรากฏ เมื่อไดอัพยาบาท พยาบาทยอมไมปรากฏ เมื่อได
อาโลกสัญญา ถีนมิทธะยอมไมปรากฏ เมื่อไดอวิกเขปะ อุทธัจจะยอมไม
ปรากฏ เมื่อไดธรรมววัตถาน วิจิกิจฉายอมไมปรากฏ เมื่อไดฌาน อวิชชา
ยอมไมปรากฏ เมื่อไดความปราโมทย อรติยอมไมปรากฏ เมื่อไดปฐมฌาณ
นิวรณยอมไมปรากฏ ฯลฯ เมื่อไดอรหัตมรรค กิเลสทั้งปวงยอมไมปรากฏ.
[๗๒๕] คําวา สมธรรม (ธรรมสงบ) ความวาเพราะทานละกามฉันทะไดแลว เนกขัมมะจึงเปนสมณธรรม เพราะทานละพยาบาทไดแลว
อัพยาบาทจึงเปนสมธรรม เพื่อทานละถีนมิทธะไดแลว อาโลกสัญญาจึงเปน
สมธรรม เพราะทานละอุทธัจจะไดแลว อวิกเขปะจึงเปนสมธรรม เพราะทาน
ละวิจิกิจฉาไดแลว ธรรมววัตถานจึงเปนสมธรรม เพราะทานละอวิชชาไดแลว
ฌานจึงเปนสมธรรม เพราะทานละอรติไดแลว ความปราโมทยจึงเปนสมธรรม
เพราะทานละนิวรณไดแลว ปฐมฌานจึงเปนสมธรรม ฯลฯ เพราะทานละ
กิเลสทั้งปวงไดแลว อรหัตมรรคจึงเปนสมธรรม.
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สีสธรรม ในคําวา สีส มี ๑๓ คือ ตัณหามีความกังวลเปนประธาณ ๑ มานะมีความพัวพันเปนประธาน ๑ ทิฏฐิมีความถือผิดเปนประธาน ๑
อุทธัจจะมีความฟุงซานเปนประธาน ๑ อวิชชามีกิเลสเปนประธาน ๑ ศรัทธา
มีความนอมใจเชื่อเปนประธาน ๑ วิริยะมีความประคองไวเปนประธาน ๑ สติ
มีความตั้งมั่นเปนประธาน ๑ สมาธิมีความไมฟุงซานเปนประธาน ๑ ปญญามี
ความเห็นเปนประธาน ๑ ชีวิตินทรียมีความเปนไปเปนประธาน ๑ วิโมกข
โคจรเปนประธาน ๑ นิโรธมีสังขารเปนประธาน ๑.
จบสมสีสกถา
อรรถกถาสมสีสกถา
บัดนี้ เพื่อแสดงความที่สมสีสะ (ดับกิเลสพรอมกับชีวิต)
สงเคราะหเขาในอิทธิปาฏิหาริยอันเปนปาฏิหาริยเบื้องตน ในลําดับแหง
ปาฏิหาริยกถา วาเปนอิทธิปาฏิหาริย พระสารีบุตรเถระจึงกลาวสมสีสกถา
(สมธรรม ความสงบ สีสธรรม ธรรมสวนสําคัญ ) ไวแมทานชี้แจงไวแลว
ในญาณกถา ดวยสัมพันธกับอิทธิปาฏิหาริยอีก. การพรรณนาความสมสีสกถา
นั้น ทานกลาวไวแลวในญาณกถานั่นแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสมสีสกถา
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ปญญาวรรค สติปฏฐานกถา
สาวัตถีนิทานบริบูรณ
วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๗๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปกติพิจารณา
เห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกอยู เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ เปนผูพิจารณา
เห็นจิตในจิต ฯลฯ เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
สติปฏฐาน ๔ ประการนี้แล.
[๗๒๗] ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร ?
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกองธาตุดินโดยความ
เปนของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง พิจารณาเห็นโดย
ความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนสุข พิจารณาเห็นโดยความเปน
อนัตตา ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี
ยอมคลายกําหนัด ไมกาํ หนัด ยอมดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถือมัน่
เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณา
เห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได เมือ่ พิจารณาเห็นโดยความเปน
อนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลาย
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กําหนัด ยอมละความกําหนัดได เมื่อดับ ยอมละสมุทัยได เมื่อสละคืนยอม
ละความยึดถือได ภิกษุพิจารณาเห็นกายโดยอาการ ๗ นี้ กายปรากฏ ไมใชสติ
สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนั้นดวยสติและ
ญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายวา สติปฏฐานภาวนา.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยความวาธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน
อันเดียวกัน ๑ ดวยความวาเปนเครื่องนําไปซึ่งความเพียร อันสมควรแก
ความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และอินทรียมีกิจเปนอันเดียวกันนั้น ๑
ดวยความวาเปนธรรมที่เสพ ๑ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกอง
อาโปธาตุ กองเตโชธาตุ กองวาโยธาตุ กองผม กองขน กองผิว กองหนัง
กองเนื้อ กองเอ็น กองกระดูก กองเยื่อในกระดูก โดยความเปนของไมเที่ยง
ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ไม
พิจารณาเห็นโดยความเปนสุข พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไมพิจารณา
เห็นโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด
ยอมดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถอื มั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปน
ของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอม
ละสุขสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได
เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัดได
เมื่อดับยอมละสมุทัยได เมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได ภิกษุพิจารณา
เห็นกายดวยอาการ ๗ นี้ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึง
เรียกการพิจารณาเห็นกายในกายวา สติปฏฐานภาวนา.
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ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปน
ธรรมที่เสพ ฯลฯ ภิกษุมปี กติพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี้.
[๗๒๘] ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางไร ?
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเปน
ของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน ไม
ถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ
เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาดวยอาการ
๗ นี้ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอม
พิจารณาเห็นเวทนานั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียก
การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปน
ธรรมที่เสพ ฯลฯ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นทุกขเวทนา ฯลฯ
อทุกขมสุขเวทนา จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ เมื่อ
สละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาดวยอาการ ๗ นี้
เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นเวทนานั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปน
ธรรมที่เสพ ฯลฯ ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางนี้.
[๗๒๙] ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไร ?
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตมีราคะ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน
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ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได
ฯลฯ เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นจิตดวยอาการ
๗ นี้ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นจิตนั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณา
เห็นจิตในจิตวา สติปฏฐานภาวนา.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความเปนธรรมที่
เสพ ฯลฯ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตมีราคะ จิตปราศจาก
ราคะ จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู จิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตไมมีจิต
อื่นยิ่งกวา จิตตั้งมั่น จิตไมตั้งมั่น จิตหลุดพน จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือมั่น
เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เมื่อ
สละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตดวยอาการ ๗ นี้
จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็น
จิตนั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิต
ในจิตวา สติปฏฐานภาวนา.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวาเปนธรรม
ที่เสพ ฯลฯ ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางนี้.
[๗๓๐] ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูอยางไร ?
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เวนกาย เวทนา จิตเสียแลว ยอมพิจารณา
เห็นธรรมทั้งหลายที่เหลือจากนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็น
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โดยความเปนของเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดย
ความเปนสุข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไมพิจารณาเห็นโดยความ
เปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมดับ
ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได
เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อหนาย
ยอมละความยินดีได เมือ่ คลายกําหนัด ยอมละความกําหนัดได เมื่อดับ
ยอมละสมุทัย เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม
ทั้งหลายดวยอาการ ๗ นี้ ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย
เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นดวยสติและญาณนั้นเพราะ
เหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา.
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนาดวยความวาธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียทั้งหลายมีกิจ
เปนอันเดียวกัน ๑ ดวยความวาเปนเครื่องนําไป ซึ่งความเพียรอันสมควรแก
ความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และอินทรียท ั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน
นั้น ๑ ดวยความวาเปนธรรมที่เสพ ๑ ฯลฯ ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยูอยางนี้ ฉะนี้แล.
จบสติปฏฐานกถา
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อรรถกถาสติปฏฐานกถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงสติปฏฐานกถา
อันมีพระสูตรเปนเบื้องตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปสสนาวิเศษ ๗
อยาง ยกอิทธิปาฏิหาริยที่พระองคตรัสแลวในลําดับแหงสมสีสกถาเปนตัวอยาง
ตรัสแลว.
พึงทราบความในพระสูตรนั้นกอน บทวา จตฺตาโร สติปฏฐาน ๔
เปนการกําหนดจํานวน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการกําหนดสติปฏ ฐาน
ไววา ไมต่ํากวานั้น ไมสูงกวานั้น. บทวา อิเม นี้เปนบทชีใ้ หเห็นสิ่งที่
ควรชี้ใหเห็น. บทวา ภิกฺขเว เปนคํารองเรียกบุคคลผูรับธรรม. บทวา
สติปฏานา คือสติปฏฐาน ๓ อยาง ไดแก สติเปนโคจร ๑ ความที่
พระศาสดาผูประพฤติลวงความยินดียินราย ในสาวกทั้งหลายผูปฏิบัติ ๓ อยาง ๑
และสติ ๑.
สติโคจรทานกลาววา สติปฏฐาน มาในพระบาลีมีอาทิวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับของสติปฏฐาน ๔. บทนั้น
มีอธิบายวา ชื่อวา ปฏฐาน เพราะมีที่ตั้ง อะไรตั้ง สติตั้ง การตั้งสติ
ชื่อวา สติปฏฐาน.
ความละเมิดคําแนะนําดวยความของใจของศาสดา ในสาวกผูปฏิบัติ
ทานกลาววา สติปฏาน ในพระบาลีนี้วา พึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการ
ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อวาเปนศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู. บทนัน้ มี
อธิบายวา ชื่อวา ปฏฐาน. เพราะควรตั้งไว อธิบายวา ควรประพฤติ
ควรตั้งไวดวยอะไร ดวยสติ การตั้งไวดวยสติ ชือ่ วา สติปฏฐาน.
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อนึ่ง สติ นั่นแหละทานกลาววา สติปฏฐาน มาในพระบาลี
มีอาทิวาสติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยังโพชฌงค ๗ ให
บริบูรณ. บทนั้นมีอธิบายวา ชื่อวา ปฏาน เพราะยอมตั้งไว ความวา
ตั้งไว กาวไป แลนไปแลวเปนไปอยู สตินั่นแหละตั้งไวชื่อวา สติปฏฐาน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สติ เพราะอรรถวา เปนที่ระลึก ชื่อวา
อุปฏฐาน เพราะอรรถวา เปนที่เขาไปตั้งไว เพราะเหตุนั้น ชื่อวา สติปฏฐาน
เพราะสติเขาไปตั้งไวบาง. นี้เปนความประสงคในที่นี้. ผิถามวา เพราะเหตุไร
จึงทําเปนพหุวจนะวา สติปฏานา. เพราะสติมีมาก. จริงอยู วาโดยประเภท
ของอารมณ สติเหลานั้นมีมาก. บทวา กตเม จตฺตาโร ๔ ประการเปนไฉน
เปนกเถตุกัมยตาปุจฉา ถามตอบเอง. บทวา อิธ คือในพระศาสนานี้. บทวา
ภิกฺขุ ชื่อวา ภิกขุ เพราะเห็นภัยในสงสาร. ก็การพรรณนาความแหงบทที่
เหลือในคาถานี้ทานกลาวไวเเลวในอรรถกถามรรคสัจจนิเทศ ในสุตมยญาณกถา.
ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสติปฏฐาน ๔ ไมหยอน
ไมยิ่ง. เพราะเพื่อเปนประโยชนแกเวไนยสัตว เพราะเมื่อตัณหาจริต ทิฏฐิจริต
สมถยานิก วิปสสนายานิก เปนไปแลวโดยสองสวน ๆ ดวยความออนและ
ความเฉียบแหลม กายานุปสสนาสติปฏฐานอยางหยาบเปนทางหมดจดของผูมี
ตัณหาจริตออน เวทนานุปสสนสติปฏฐานอยางละเปนทางหมดจดของ
ผูเฉียบแหลม จิตตานุปสสนาสติปฏฐานอันมีประเภทไมยิ่งเกินเปนทางหมดจด
ของผูมีทิฏฐิจริตออน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน อันมีประเภทยิ่งเกินเปนทาง
บริสุทธิ์ของผูมีทิฏฐิจริตเฉียบแหลม. สติปฏฐานขอที่ ๑ เปนนิมิตควรถึงโดย
ไมยาก เปนทางบริสุทธิ์ของเปนสมถยานิกออน. สติปฏฐานขอที่ ๒ เปน
ทางหมดจดของผูเปนสมถยานิกเฉียบแหลม เพราะไมดํารงอยูในอารมณหยาบ.
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สติปฏฐานขอที่ ๓ มีประเภทไมยิ่งเกินเปนอารมณ เปนทางหมดจดของผูเปน
วิปสสนายานิกออน. สติปฏฐานขอที่ ๔ มีประเภทยิ่งเกินเปนอารมณ เปนทาง
หมดจดของผูเปนวิปสสนายานิกเฉียบแหลม. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสสติปฏฐาน ๔ ไวในหยอนไมยิ่ง.
อีกอยางหนึ่ง เพื่อละความสําคัญผิดวาเปนของงาม เปนสุข เปน
ของเที่ยงและเปนตัวตน เพราะวากายเปนของไมงาม. อนึ่ง สัตวทั้งหลายมี
ความสําคัญผิด ๆ ในกายนั้นวาเปนของงาม เพื่อละความสําคัญผิดนั้น ของสัตว
เหลานั้น ดวยเห็นความเปนของไมงามในกายนั้น จึงตรัสสติปฏฐานขอที่ ๑.
อนึ่ง พระองคตรัสถึงทุกขเวทนาในเวทนาเปนตนที่สัตวถือวา เปนสุข เปน
ของเที่ยง เปนตัวตน พระองคตรัสวา จิตเปนธรรมชาติไมเที่ยง ธรรมเปน
อนัตตา สัตวทั้งหลายยังมีความสําคัญผิด ๆ ในสิ่งเหลานั้นวา เปนสุข เปน
ของเที่ยง เปนตัวตน เพื่อละความสําคัญผิดเหลานั้น ของสัตวเหลานั้นดวย
แสดงถึงความเปนทุกขเปนตนในสิ่งนั้น พระองคจึงตรัสสติปฏฐาน ๓ ที่เหลือ
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสติปฏฐาน ๔ เพื่อละความสําคัญ
ผิด ๆ วาเปนของงาม เปนของเที่ยง เปนตัวตน ดวยประการฉะนี้ มิใช
เพื่อละความสําคัญผิดอยางเดียวเทานั้น เพื่อละโอฆะ ๔ โยคะ ๔ อาสวะ ๔
คันถะ ๔ อุปาทาน ๔ และอคติ ๔ บาง เพื่อกําหนดรูอาหาร ๔ อยางบาง
พึงทราบวา พระองคจึงตรัสสติปฏฐาน ๔.
พึงทราบวินิจฉัยในสุตตันนิเทศ ดังตอไปนี้. บทวา ปวีกายึ
กองปฐวีธาตุ คือธาตุดินในกายนี้. เพือ่ สงเคราะหปฐวีธาตุทั้งหมด เพราะ
ปฐวีธาตุในกายทั้งสิ้นมีมากทานจึงใช กาย ศัพท ดวยอรรถวาเปนที่รวม.
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แมในกองวาโยธาตุเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ทานใชกองผมเปนตน
เพราะกองผมเปนตนมีมาก. อนึ่ง บทวา วักกะ ไตเปนตน เพราะกําหนด
ไวแลวจึงไมใช กาย เพราะเหตุนั้น พึงทราบวาทานจึงไมใช กาย แหง
วักกะเปนตนนั้น.
พึงทราบความในบทมีอาทิวา สุข เวทน ดังตอไปนี้. บทวา สุข
เวทน เวทนา ไดแก สุขเวทนาทางกายหรือทางจิต. ทุกขเวทนาก็อยางนั้น.
สวนบทวา อทุกฺขมสุข เวทน ไดแก อุเขกขาเวทนาทางจิตเทานั้น.
บทวา สามิส สุข เวทน สุขเวทนาเจืออามิส คือ โสมนัสเวทนาอาศัยเรือน ๖.
บทวา นิรามิส สุข เวทนา สุขเวทนาไมเจืออามิส ไดแก โสมนัสเวทนา
อาศัยเนกขัมมะ ๖. บทวา สามิส ทุกฺข เวทน ทุกขเวทนาเจืออามิส
ไดแก โทมนัสเวทนาอาศัยเรือน ๖. บทวา นิรามิส ทุกขฺ  เวทน ทุกขเวทนา
ไมเจืออามิส ไดแก โทมนัสเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖. บทวา สามิส อทุกฺขมสุข เวทน อทุกขมสุขเวทนาเจืออามิส ไดแก อุเบกขาเวทนาอาศัยเรือน ๖.
บทวา นิรามิส อทุกฺขมสุข เวทน อทุกขมสุขเวทนาไมเจืออามิส
ไดแก อุเบกขาเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖. บทมีอาทิวา สราค จิตฺต จิตมีราคะ
มีอรรถดังกลาวแลวในญาณกถา. บทวา ตทวเสเส ธมฺเม ในธรรมที่เหลือ
จากนั้น คือ ในธรรมเปนไปในภูมิ ๓ ที่เหลือจากกาย เวทนา และจิตเทานั้น.
อนึ่ง ในบททั้งปวง บทวา เตน าเณน คือ ดวยอนุปสสนาญาณ ๗ อยางนั้น.
อนึ่ง บทเหลาใดมีอรรถมิไดกลาวไวในระหวาง ๆ ในกถานี้ บทเหลานั้นมีอรรถ
ดังไดกลาวแลวในกถานัน้ ๆ ในหนหลังนั่นแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสติปฏฐานกถา
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ปญญาวรรค วิปสสนากถา
สาวัตถีนิทานบริบูรณ
วาดวยเรื่องวิปสสนา
[๗๓๑] ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขาร
ไร ๆ โดยความเปนของเที่ยงอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไม
เปนฐานะที่จะมีได. ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปน
ของไมเที่ยงอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผู
ประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผู
ยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะที่มีได.
[๗๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารไร ๆ
โดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนีไ้ มเปนฐานะที่จะมีได
ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะ
มีได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนทุกขอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จัก
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ยางลงสูสัมมัตตนิยาม อันเปนฐานะที่มีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําให
แจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้เปน
ฐานะที่มีได.
[๗๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไร ๆ
โดยความเปนอัตตาอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่
จะมีได ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไร ๆ โดยความเปนอนัตตาอยู
จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูย างลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล
ขอนี้เปนฐานะที่มีได.
[๗๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพาน
โดยความเปนทุกขอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่
จะมีได ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนสุขอยู จัก
เปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม
จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอ
นี้เปนฐานะที่มีได.
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[๗๓๕] ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการเทาไร ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการเทาไร ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐.
ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ?
ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของไมเที่ยง ๑ เปนทุกข ๑
เปนโรค ๑ เปนดังหัวฝ ๑ เปนดังลูกศร ๑ เปนความลําบาก ๑ เปนอาพาธ ๑
เปนอยางอื่น ๑ เปนของชํารุด ๑ เปนเสนียด ๑ เปนอุบาทว ๑ เปนภัย ๑
เปนอุปสรรค ๑ เปนความหวั่นไหว ๑ เปนของผุพัง ๑ เปนของไมยั่งยืน ๑
เปนของไมมีอะไรตานทาน ๑ เปนของไมมีอะไรปองกัน ๑ เปนของไมเปน
ที่พึ่ง ๑ เปนของวาง ๑ เปนของเปลา ๑ เปนของสูญ ๑ เปนอนัตตา ๑
เปนโทษ ๑ เปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ๑ เปนของหาสาระมิได ๑
เปนมูลแหงความลําบาก ๑ เปนดังเพชฌฆาต ๑ เปนความเสื่อมไป ๑ เปน
ของมีอาสวะ ๑ เปนของอันปจจัยปรุงแตง ๑ เปนเหยื่อแหงมาร ๑ เปนของ
มีความเกิดเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความแกเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความ
ปวยไขเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความตายเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความ
เศราโศกเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความร่ําไรเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความ
คับแคนใจเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา ๑ เมื่อ
พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมไดอนุโลมขันติ เมื่อ
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเที่ยง ยอมยางลงสู
สัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนทุกข ยอมไดอนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนสุข ยอม
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ยางลงสูสัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนโรค... เมือ่
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีโรค เมื่อพิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยเปนดังหัวฝ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปน
นิพพานไมมีฝหัว... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนดังลูกศร... เมื่อ
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีลูกศร... เมื่อพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยความลําบาก... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมีความลําบาก... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอาพาธ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธ เปนนิพพานไมมีอาพาธ...
เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอื่น... เมือ่ พิจารณาเห็นวา ความดับ
แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีสิ่งอื่นเปนปจจัย... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ
โดยความเปนของชํารุด... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความชํารุดเปนธรรมดา... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน
เสนียด...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ เปนนิพพานไมมีเสนียด
...เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอุบาทว... เมื่อพิจารณาเห็นวาความ
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอุบาทว... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนภัย...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานอันไม
มีภัย... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอุปสรรค... เมือ่ พิจารณาเห็น
วาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอุปสรรค... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของหวั่นไหว... เมือ่ พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมีความหวั่นไหว... เมือ่ พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน
ของผุพัง... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความ
ผุพัง... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมยั่งยืน... เมื่อพิจารณา
เห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความยั่งยืน... เมื่อพิจารณาเห็น
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เบญจขันธโดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนที่ตานทาน... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนของไมมีอะไรปองกัน ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานเปนที่ปองกัน ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของ
ไมมีที่พึ่ง... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนที่
พึ่ง... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของวาง... เมื่อพิจารณาเห็นวา
ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพานไมวาง ... เมือ่ พิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนของเปลา... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปน
นิพพานไมเปลา... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของสูญ... เมื่อ
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานสูญอยางยิ่ง...เมื่อพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยความเปนอนัตตา... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานเปนประโยชนอยางยิ่ง...เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนโทษ...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมี
โทษ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของแปรปรวนเปนธรรมดา...
เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความไมแปรปรวน
เปนธรรมดา...เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของหาสาระมิได ...เมื่อ
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีสาระ ... เมื่อพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยความเปนมูลแหงความลําบาก...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีมูลแหงความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยความเปนดังเพชฌฆาต ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานไมเปนดังเพชฌฆาต... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนของเสื่อมไป ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปน
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นิพพานไมมีความเสื่อมไป... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมี
อาสวะ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอาสวะ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของอันปจจัยปรุงแตง ...
เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีปจจัยปรุงแตง...
เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเหยื่อแหงมาร ... เมื่อพิจารณาเห็นวา
ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมเปนเหยื่อแหงมาร ... เมื่อพิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยความเปนของมีความเกิดเปนธรรมดา... เมื่อพิจารณาเห็นวา
ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเกิด... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความแก ... เมือ่ พิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา ...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานไมมีความปวยไข ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนของมีความตายเปนธรรมดา... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพานไมมีความตาย...เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน
ของมีความเศราโศกเปนธรรมดา ...เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมีความเศราโศก ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน
ของมีความคร่ําครวญเปนธรรมดา...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความคร่ําครวญ ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความ
คับแคนเปนธรรมดา ยอมไดอนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานไมมีความดับแคน ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา ยอมไดอนุโลมขันติ เมือ่ พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความ
เศราหมอง ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม.
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[๗๓๖] การพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเที่ยง เปน
อนิจจานุปสสนา โดยความเปนทุกข เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนโรค
เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนดังหัวฝ เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปน
ดังลูกศรเปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนความลําบาก เปนทุกขานุปสสนา โดย
ความเปนอาพาธ เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนอยางอื่น เปนทุกขานุปสสนา
โดยความเปนของชํารุด เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนเสนียด เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนอุบาทว เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนภัย เปน
ทุกขานุปสสนา โดยความเปนอุปสรรค เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของ
หวั่นไหว เปนอนิจจานุปสสนา โดยความเปนของผุพัง เปนอนิจจานุปสสนา
โดยความเปนของไมยั่งยืน เปนอนิจจานุปสสนา โดยความเปนของไมมีอะไร
ตานทาน เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของไมมีอะไรปองกัน เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของไมมีที่พึ่ง เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของวาง
เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของเปลา เปนอนัตตานุปสสนา โดยความเปน
ของสูญ เปนอนัตตานุปสสนา โดยความเปนอนัตตา เปนอนัตตานุปสสนา
โดยความเปนโทษ เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของมีความแปรปรวนเปน
ธรรมดาเปนอนิจจานุปสสนาโดยความเปนของหาสาระมิไดเปนอนัตตานุปสสนา
โดยความเปนมูลแหงความทุกข เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนดังเพชฌฆาต
เปนทุกขานุปสสนา โดยเปนความเสื่อมไป เปนอนิจจานุปสสนา โดยความเปน
ของมีอาสวะ เปนทุกขานุปสสนา โดยเปนของมีปจจัยปรุงแตง เปนอนิจจานุปสสนา โดยความเปนเหยื่อแหงมาร เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของมี
ความเกิดเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของมีความแกเปน
ธรรมดา เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา
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เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา เปนอนิจจานุปสสนา โดยความเปนของมีความเศราโศกเปนธรรมดาเปนทุกขานุปสสนา โดย
ความเปนของมีความคร่ําครวญเปนธรรมดาเปนทุกขานุปสสนา โดยความเปน
ของมีความคับแคนเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสสนา โดยความเปนของมี
ความเศราหมองเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสสนา.
ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม
ดวยอาการ ๔๐ นี้.
ภิกษุผูไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ผูยางลงสูสัมมัตตนิยามดวย
อาการ ๔๐ นี้ มีอนิจจานุปสสนาเทาไร มีทุกขานุปสสนาเทาไร มีอนัตตานุปสสนาเทาไร ?
ทานกลาววา มีอนิจจานุปสสนา ๕๐ มีทุกขานุปสสนา ๑๒๕
มีอนัตตานุปสสนา ๒๕ ฉะนี้แล.
จบวิปสสนากถา
อรรถกถาวิปสสนากถา
บัดนี้ จะพรรณนาตามความที่ยังไมพรรณนาแหงวิปสสนากถาอันมีพระ
สูตรเปนเบื้องตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงประเภทแหงวิปสสนาใน
ลําดับแหงสติปฏฐานกถาปฏิสังยุตดวยวิปสสนาตรัสแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้นกอนดังตอไปนี้ บทวา โส เพราะ
เปนสรรพนาม จึงเปนอันสงเคราะหภิกษุแมทั้งหมดที่มีอยู. บทวา วต
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เปนนิบาตลงในอรรถเอกังสะ. (ทําบทใหเต็ม). บทวา กฺจิ สงฺขาร สังขารไร ๆ คือสังขารแมมีประมาณนอย. ในบทวา อนุโลมิกาย ขนฺติยา ดวย
อนุโลมขันตินี้มีความดังนี้. ชื่อวา อนุโลมิกะ เพราะวิปสสนานั่นแหละยอม
อนุโลมโลกุตรมรรค ชือ่ วาอนุโลมิกา เพราะเพงถึงขันตินั่นแหละ ชือ่ วา
ขนฺติ เพราะสังขารทั้งปวงยอมพอใจยอมชอบใจแกภิกษุนั้นโดยความเปนของ
ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยเปนอนัตตา. ขันตินั้นมี ๓ อยาง คือ อยาง
ออน ๑ อยางกลาง ๑ อยางกลา ๑ ขันติมีการพิจารณาเปนกลาปะ (กลุมกอน)
เปนเบื้องตน มีอุทยัพพยญาณเปนที่สุด เปนอนุโลมขันติอยางออน ขันติมี
การพิจารณาถึงความดับเปนเบื้องตน มีสังขารอุเบกขาญาณเปนที่สุดชื่อวา
อนุโลมขันติอยางกลาง ขันติเปนอนุโลมญาณ (ปรีชาเปนไปโดยสมควรแก
กําหนดรูอริยสัจ) ชื่อวาอนุโลมขันติอยางกลา. บทวา สมนฺนาคโต ประกอบ
แลวคือเขาถึงแลว. บทวา เนต าน วิชฺชติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีไดคือ
ไมเปนฐานะไมเปนเหตุที่จะมีไดตามที่กลาวแลว. ในบทนี้วา สมฺมตฺตนิยาม
สัมมัตตนิยาม (ความชอบและความแนนอน) นี้มีความดังนี้. ชื่อวา สมฺมตฺโต เพราะเปนสภาวะชอบโดยความหวังอยางนี้วา จักนําประโยชนเกื้อกูล
และความสุขมาใหแกเราโดยความเจริญอยางนั้น และโดยปรากฏความเปนไป
อันไมวิปริต ในสิ่งไมงามเปนตนวาเปนของงาม ชื่อวานิยาโม เพราะเปนความ
แนนอนดวยการใหผลในลําดับและดวยการบรรลุพระอรหัต ความวาการตั้งใจ
แนวแน. ชื่อวา สมฺมตฺตนิยาโม เพราะความชอบและความแนนอน. นั้น
คืออะไร คือโลกุตรมรรค แตโดยพิเศษก็คือโสดาปตติมรรค. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา นิยโต สมฺโพธิปรายโน มีการตรัสรูในเบื้องหนา
แนนอน เพราะแนนอนดวยมรรคนิยาม สูสัมมัตตนิยามนั้น. บทวา โอกฺก-
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มิสฺสติ จักยางลงคือจักเขาไป อธิบายวาขอนั้นมิใชฐานะ อนึ่ง พึงทราบวา
ทานไมยึดถือฐานะนั้นเพราะความที่โคตรภูเปนที่ตั้งแหงอาวัชชนะของมรรค
แลวกลาวถึงการกาวลงสูสัมมัตตนิยามในลําดับแหงอนุโลมขันติ.
อีกอยางหนึ่ง ในมหาวิปสสนา ๑๘ โคตรภูเปนวิวัฏฏนานุปสสนา
(การพิจารณาถึงนิพพาน) ถึงเหตุนั้น จึงเปนอันสงเคราะหเขาในอนุโลมิกขันติ
นั่นแหละ แมใน ๔ สูตรก็พึงทราบความโดยนัยนี้แหละดวยบทเหลานั้น ทาน
กลาว ๔ สูตรไวในฉักกนิบาตวาธรรม ๖ อยาง ดวยสามารถอนุโลมิกขันติ
สัมมัตตนิยามและอริยผล ๔ เปนความจริง สูตร ๔ สูตร ยอมมีดวยปกษทั้ง
สองคือกัณหปกษและศุกลปกษ.
พระโยคาวจรผูเริ่มวิปสสนาดวยการพิจารณากลาปะกําหนดนามรูป
และปจจัยแหงนามรูปในบททีอาทิวา ปฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต พิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยความเปนของไมเที่ยงในสุตตันตนิเทศอันมีคําถามเปนเบื้องตน
วา กตีหากาเรหิ ดวยอาการเทาไรแลวเห็นวาขันธหนึ่ง ๆ ในขันธ ๕ ไมเที่ยง
โดยความเปนของไมเที่ยงเพราะปรากฏแลวและเพราะมีเบื้องตนและที่สุด.
โดยความเปนทุกข เพราะมีเกิดดับ และบีบคัน้ และเพราะเปนที่ตั้งแหง
ทุกข.
โดยความเปนโรค เพราะยังชีวิตใหเปนไปดวยปจจัยและเพราะเปนเหตุ
แหงโรค.
โดยเปนดังหัวฝ เพราะประกอบดวยความทุกขและความเสียดแทง
เพราะอสุจิคือกิเลสไหลออก และเพราะบวมแกจัดและแตกดวยเกิดแกและดับ.
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โดยความเปนดังลูกศร เพราะใหเกิดความบีบคั้น เพราะเสียดแทง
ภายใน และเพราะนําออกไดยาก.
โดยความลําบาก เพราะนาติเตียน เพราะนําความไมเจริญมาให และ
ความชั่วราย.
โดยความปวยไข เพราะใหเกิดความไมมีเสรี และเพราะเปนที่ตั้งแหง
ความอาพาธ.
โดยความเปนอยางอื่น เพราะไมมีอํานาจและเพราะไมเชื่อฟง.
โดยความเปนของชํารุดดวยพยาธิชราและมรณะ.
โดยความเปนเสนียด เพราะนําความพินาศไมนอยมาให.
โดยความเปนอุบาทว เพราะนําความพินาศมากมายอันไมรูแลวมาให
และเพราะเปนวัตถุแหงอันตรายทั้งปวง.
โดยความเปนภัย เพราะเปนบอเกิดแหงภัยทั้งปวง และเพราะเปน
ปฏิปกษแหงความหายใจเขาเปนอยางยิ่ง กลาวคือสงบยากโดยความเปนอุปสรรค
เพราะถูกความพินาศไมนอยติดตาม เพราะเกี่ยวของดวยโทสะ และเพราะอด
กลั้นไมไดดุจอุปสรรค.
โดยความหวั่นไหว เพราะหวั่นไหวดวยพยาธิชราและมรณะและโลกธรรมมีลาภเปนตน.
โดยความผุพัง เพราะเขาถึงความผุพังดวยความพยายามและดวยหนาที่.
โดยความไมยั่งยืน เพราะสิ่งที่ตั้งอยูตกไป และเพราะความไมมีความ
มั่นคง.
โดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน เพราะตานทานไมไดและเพราะ
ไมไดรับความปลอดโปรง.
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โดยความเปนของไมมีอะไรลับลี้ เพราะไมควรเพื่อติดและเพราะแม
สิ่งที่ติดก็ไมทําการปองกันได.
โดยความไมเปนที่พึ่ง เพราะไมมีสิ่งที่อาศัยอันจะเปนสาระในความกลัว
ได.
โดยความเปนของวาง เพราะวางจากความยั่งยืนความสุขและอาหาร
อรอยตามที่กําหนดไว.
โดยความเปนของเปลา เพราะเปนของวางนั่นเอง หรือเพราะเปนของ
นอย เพราะของแมนอยทานก็กลาววาเปนของเปลาในโลก.
โดยความเปนของสูญ เพราะปราศจากเจาของที่อยูอาศัยผูรูผูกระทํา
ผูตั้งใจ
โดยความเปนอนัตตา เพราะตนเองไมเปนเจาของเปนตน.
โดยความเปนโทษ เพราะเปนทุกขประจําและความที่ทุกขเปนโทษ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อาทีนโว เพราะฟุงไปคือเปนไปแหงโทษ
ทั้งหลาย บทนี้เปนชื่อของมนุษยขัดสน. อนึ่ง แมขันธ ๕ ก็เปนความขัดสน
เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น ชื่อวาโดยความเปนโทษ เพราะเปนเชนกับโทษ
นั่นเอง.
โดยมีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะตามปกติก็แปรปรวน
โดยสองสวน คือ โดยชราและมรณะ.
โดยความไมมีสาระ เพราะไมมีกําลังและเพราะทําลายความสุขดุจกระพี้.
โดยความเปนเหตุแหงความลําบาก เพราะเปนเหตุแหงความชั่วราย.
โดยความเปนดังฆาตกร เพราะทําลายความวิสาสะดุจขาศึก ปากพูดวา
เปนมิตร.
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โดยปราศจากความเจริญ เพราะหมดความเจริญ และความสมบูรณ.
โดยเปนของมีอาสวะ เพราะเปนที่ตั้งแหงอาสวะ.
โดยเปนของอันปจจัยปรุงแตง เพราะเหตุปจจัยปรุงแตง.
โดยความเปนเหยื่อของมาร เพราะเปนเหยื่อของมัจจุมารและกิเลสมาร.
โดยความเปนของมีความเกิด แก เจ็บ ตายเปนธรรมดา เพราะมี
ชาติ ชรา พยาธิ และมรณะเปนปกติ.
โดยเปนของมีความโศก ความคร่ําครวญ ความดับแคนเปนธรรมดา
เพราะมีความโศก ความคร่ําครวญ และความคับแคนเปนเหตุ.
โดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา เพราะความที่ตัณหา
ทิฏฐิทุจริตและสังกิเลสเปนวิสยธรรมดา.
อนึ่ง ในบทเหลานั้นทั้งหมดพึงเห็นปาฐะที่เหลือวา ปสฺสติ ดังนี้.
บทวา ปฺจกฺขนฺเธ ขันธ ๕ แมเมื่อกลาวโดยสวนรวมก็พึงทราบวา ทาน
กลาวพรรณนาอรรถดวยขันธหนึ่ง ๆ เพราะมาตางหากกันในกลาปสัมมสนนิเทศ
เพราะในที่สุดคํานวณอนุปสสนา ดวยสามารถขันธทั้งหลายตางหากกัน และ
เพราะมีความเปนไปแมในสวนอวัยวะ แหงคําที่เปนไปในสวนรวมกัน. อีก
อยางหนึ่ง พึงทราบวาทานกลาววา ปฺจกฺขนฺเธ ดวยการกลาวยอมสัมมสนะ
อันเปนไปตางหากกันรวมเปนอันเดียวกัน. อีกอยางหนึ่ง การพิจารณาขันธ ๕
เปนอันเดียวกัน เพราะปรากฏคําในอรรถกถาวา ดวยการประหารครั้งเดียว
ขันธ ๕ ก็ออกไปดังนี้ ยอมควรทีเดียว.
บทวา ปฺจนฺน ขนฺธาน นิโรโธ นิจฺจ นิพฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต
เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเที่ยว คือ เมื่อพิจารณา
เห็นวา นิพพานเที่ยงดวยอํานาจแหงญาณอันเปนทางสงบ ในกาลแหงวิปสสนา
ตามที่กลาวแลวในอาทีนวญาณนิเทศ. บทวา สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมติ
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ยอมหยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม คือ ยอมหยั่งลงในขณะแหงมรรค ก็ชื่อวาหยั่งลง
ในขณะแหงผลดวย ในปริยายแหงการหยั่งลงในนิยามทั้งหมดก็มีนัยนี้เหมือน
กัน. บทวา อาโรคย คือความไมมีโรค. บทวา วิสลฺล คือปราศจากลูกศร
ในบทเชนนี้ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา อนาพาธ คือปราศจากอาพาธ หรือ
เปนปฏิปกษตออาพาธ. ในบทเชนนี้ก็นัยนี้ บทวา อปรปจฺจย คือปราศจาก
ปจจัยอื่น อาจารยบางพวกกลาวประกอบกันวา อุปสฺสคฺคโตติ จ อนุปสฺสคฺคนฺติ จ เห็นขันธ ๕ โดยมีอุปสรรคและนิพพานไมมีอุปสรรค. บทวา
ปรมสฺุ สูญอยางยิ่ง ชื่อวาสูญอยางยิ่ง เพราะสูญจากสังขารทั้งหมด และ
เพราะสูญอยางสูงสุด. บทวา ปรมตฺถ มีประโยชนอยางสูงสุด เพราะเปน
ของเลิศกวาสังขตะและอสังขตะ เปนนปุงสกลิงคเพราะลิงควิปลาส. ทานไม
กลาวปริยายโดยอนุโลมในสองบทนี้ เพราะนิพพานเปนของสูญและเพราะเปน
อนัตตา. บทวา อนาสว คือปราศจากอาสวะ. บทวา นิรามิส คือปราศจาก
อามิส. บทวา อชาต คือไมเกิดเพราะปราศจากความเกิด. บทวา อมต
คือปราศจากความตายเพราะไมดับ. จริงอยู แมความตายทานก็กลาววา มต
เพราะเปนนปุงสกลิงค.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการสงเคราะหเปนอันเดียวกันในอนุปสสนา
๓ ดวยสงเคราะหตามสภาวธรรมในอนุปสสนา ๔๐ อันแตกตางกันโดยอาการ
ดังกลาวแลวตามลําดับนี้ ดวยประการฉะนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา อนิจฺจโตติ
อนิจฺจานุปสฺสนา การพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเที่ยงเปน
อนิจจานุปสสนา พึงประกอบในความไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตาตามสมควร
ในอนุปสสนาเหลานั้น แตในที่สุดทานแสดงอนุปสสนาเหลานั้น ดวยการ
คํานวณตางกัน.
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ในบทเหลานั้น บทวา ปฺจวีสติ ๒๕ คือ อนัตตานุปสสนา ๒๕
ในขันธ ๕ ทําขันธหนึ่ง ๆ อยางละ ๕ คือ ปรโต (โดยเปนอยางอื่น) ๑
ริตฺตโต (โดยเปนของวาง) ๑ ตุจฺฉโต (โดยเปนของเปลา) ๑ สฺุโต
(โดยเปนของสูญ) ๑ อนตฺตโต (โดยเปนอนัตตา) ๑.
บทวา ปฺาส ๕๐ คือ อนิจจานุปสสนา ๕๐ ในขันธ ๕ ทําขันธ
หนึ่ง ๆ อยางละ ๑๐ คือ อนิจฺจโต (โดยเปนของไมเที่ยง) ๑ ปโลกโต
(โดยการทําลาย) ๑ จลโต (โดยความหวั่นไหว) ๑. ปภงฺคุโต (โดยความ
ผุพัง) ๑ อทฺธุวโต (โดยความไมยั่งยืน) ๑ วิปริณามธมฺมโต (โดยความ
แปรปรวนเปนธรรมดา) ๑ อสารกโต (โดยความไมมีสาระ) ๑ วิภวโต
(โดยปราศจากความเจริญ) ๑ สงฺขโต (โดยปจจัยปรุงแตง) ๑ มรณธมฺมโต
(โดยมีความตายเปนธรรมดา) ๑.
บทวา สต ปฺจวีสติ ๑๒๕ คือ ทุกขานุปสสนา ๑๒๕ ในขันธ ๕
ทําขันธหนึ่ง ๆ อยางละ ๒๕ มีอาทิวา ทุกฺขโต โรคโต. บทวา ยานิ ทุกฺเข
ปวุจฺจเร พึงทราบการเชื่อม ความวา อนุปสสนาที่ทานกลาวดวยสามารถ
การคํานวณขันธปญจกอันเปนทุกข ๑๒๕ อยาง. อนึ่ง ในบทวา ยานิ นี้
พึงเห็นวาเปนลิงควิปลาส.
จบอรรถกถาวิปสสนากถา
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ปญญาวรรค มาติกากถา
วาดวยเนกขัมมะ
[๗๓๗] บุคคลผูไมมีความหิว ยอมหลุดพน เพราะเหตุนั้น ความ
หลุดพน เปนวิโมกข วิชชาวิมุตติ อธิศีล อธิจิต อธิปญญา ปสสัทธิ
ญาณทัสนะ สุทธิ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก โวสสัคคะ จริยา ฌานวิโมกข
ภาวนาธิษฐานชีวิต.
คําวา นิจฺฉาโต ความวา บุคคลผูไมมีความหิว ยอมหลุดพนจาก
กามฉันทะ ดวยเนกขัมมะ ผูไมมีความหิว ยอมหลุดพนจากพยาบาทดวยความ
ไมพยาบาท ฯลฯ ผูไมมีความหิว ยอมหลุดพน จากนิวรณดวยปฐมฌาน ฯลฯ
ผูไมมีความหิว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค.
คําวา วิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา
เปนเครื่องพนจากกามฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา
เปนเครื่องพนจากพยาบาท ฯลฯ ปฐมฌานชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา เปน
เครื่องพนจากนิวรณ ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา เปน
เครื่องพนจากกิเลสทั้งปวง.
คําวา วิชฺชาวิมุตฺติ ความวา เนกขัมมะชื่อวา วิชชา เพราะอรรถวา
มีอยู ชื่อวาวิมุตติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากกามฉันทะ ชื่อวาวิชชาวิมุตติ
เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู ความไมพยาบาทชื่อวาวิชชา
เพราะอรรถวา มีอยู ชื่อวาวิมุตติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากพยาบาท
ชื่อวาวิชชาวิมุตติ เพราะอรรถวา มีอยูห ลุดพน หลุดพนมีอยู ฯลฯ อรหัตมรรค
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ชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวา มีอยู. ชื่อวาวิมุตติ เพราะอรรถวา หลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวง ชื่อวาวิชชาวิมุตติ เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู.
[๗๓๘] ขอวา อธิสีล อธิจิตฺต อธิปฺา ความวา เนกขัมมะ
ชื่อวาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวา เปนเครื่องกั้นกามฉันทะ ชื่อวาจิตตวิสุทธิ
เพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเครื่อง
เห็นความกั้นในสีลวิสุทธิ เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตตวิสุทธิ
เปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา ความไม
พยาบาท ชือ่ วาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถเปนเครื่องกั้นความพยาบาท ฯลฯ
อรหัตมรรค ชื่อวาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเครื่องกั้นกิเลสทั้งปวง ชื่อวา
จิตตวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ เพราะอรรถ
วาเปนเครื่องเห็นความกั้นในสีลวิสุทธิ เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานใน
จิตตวิสุทธิ เปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา.
[๗๓๙] คําวา ปสฺสทฺธิ ความวา เนกขัมมะเปนเครื่องระงับกามฉันทะ ความไมพยาบาทเปนเครื่องระงับพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคเปนเครื่อง
ระงับกิเลสทั้งปวง.
คําวา าณ ความวา เนกขัมมะชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะ
เปนเหตุใหละกามฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะ
เปนเหตุใหละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะ
เปนเหตุใหละกิเลสทั้งปวง.
คําวา ทสฺสน ความวา เนกขัมมะชื่อวาทัศนะ เพราะความวาเห็น
เพราะเปนเหตุใหละกามฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาทัศนะ เพราะความวา
เห็น เพราะเปนเหตุใหละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาทัศนะ เพราะความ
วาเห็น เพราะเปนเหตุใหละกิเลสทั้งปวง.
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คําวา วิสุทฺธิ ความวา บุคคลละกามฉันทะ ยอมหมดจดดวย
เนกขัมมะ ละพยาบาทยอมหมดจดดวยความไมพยาบาท ฯลฯ ละกิเลสทั้งปวง
ยอมหมดจดดวยอรหัตมรรค.
[๗๔๐] คําวา เนกฺขมฺม ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องสลัดกาม
อรูปฌาน เปนเครื่องสลัดรูป นิโรธ เปนเนกขัมมะ จากสิ่งที่มีที่เปน อัน
ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น ความไมพยาบาท เปนเนกขัมมะจากพยาบาท
อาโลกสัญญา เปนเนกขัมมะจากถิ่นมิทธะ ฯลฯ
คําวา นสฺสรณ ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องสลัดกาม อรูปฌาน
เปนเครื่องสลัดรูป นิโรธ เปนเครื่องสลัดสิ่งที่มีที่เปน อันปจจัยปรุงแตง
อาศัยกันเกิดขึ้น เนกขัมมะ เปนเครื่องสลัดกามฉันทะ ความไมพยาบาท
เปนเครื่องสลัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเครื่องสลัดกิเลสทั้งปวง.
คําวา ปวิเวโก ความวา เนกขัมมะ เปนที่สงัดกามฉันทะ ความ
ไมพยาบาท เปนที่สงัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนสิ่งที่สงัดกิเลสทั้งปวง.
คําวา โวสฺสคฺโค ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องปลอยวางกามฉันทะ
ความไมพยาบาท เปนเครื่องปลอยวางพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเครือ่ ง
ปลอยวางกิเลสทั้งปวง.
คําวา จริยา ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องประพฤติละกามฉันทะ
ความไมพยาบาท เปนเครื่องประพฤติละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปน
เครื่องประพฤติละกิเลสทัง้ ปวง.
คําวา ฌานวิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา
เกิด เพราะอรรถวา เผากามฉันทะ ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา
เกิดหลุดพน เพราะอรรถวา เผาหลุดพน เนกขัมมธรรม เพราะอรรถวา
เกิด เพราะอรรถวา เผา ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา รูก ิเลสที่เกิด
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และที่ถูกเผา ความไมพยาบาท ชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา
เผาพยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญาชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา
เผาถีนมิทธะ ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา
เผากิเลสทั้งปวง ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา เกิดหลุดพน เพราะอรรถวา
เผาหลุดพน อรหัตมรรคธรรมชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา
เผา ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา รูก ิเลสที่เกิดและที่ถูกเผา.
[๗๔๑] คําวา ภาวนาธิฏานชีวิต ความวา บุคคลผูละกามฉันทะ
เจริญเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยภาวนา ยอมอธิษฐานจิต
ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ผูถึง
พรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐานอยางนี้นั้น ยอมเปนอยูสงบ ไมเปน
อยูไมสงบ เปนอยูชอบ ไมเปนอยูผิด เปนอยูหมดจด ไมเปนอยูเศราหมอง
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาถึงพรอมดวยอาชีวะ ผูถ ึงพรอมดวยภาวนาถึงพรอม
ดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนี้นั้น เขาไปสูที่ประชุมใด คือ ที่
ประชุมกษัตริยก็ดี ที่ประชุมพราหมณก็ดี ที่ประชุมคฤหบดีก็ดี ที่ประชุม
สมณะก็ดี ยอมองอาจไมเกอเขินเขาไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้น
เปนผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนั้น
บุคคลละพยาบาทเจริญความไมพยาบาท ละถีนมิทธะเจริญอาโลกสัญญา ละอุทธัจจะเจริญความไมฟุงซาน ละวิจิกิจฉาเจริญธรรมววัตถาน ละอวิชชา
เจริญฌาน ละอรติเจริญความปราโมทย ละนิวรณเจริญปฐมฌาน ฯลฯ ละ
กิเลสทั้งปวงเจริญอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยภาวนา
บุคคลยอมตั้งมั่นจิตดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอม
ดวยอธิษฐาน ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐานอยางนี้นั้น ยอม
เปนอยูสงบ ไมเปนอยูไมสงบ ไมเปนอยูไมชอบ เปนอยูไมผิด เปนอยู
หมดจด ไมเปนอยูเศราหมอง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาถึงพรอมดวยอาชีวะ
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ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนี้นั้น
เขาไปสูที่ประชุมใด คือ ที่ประชุมกษัตริยก็ดี ที่ประชุมพราหมณก็ดี ที่ประชุม
คฤหบดีก็ดี ที่ประชุมสมณะก็ดี ยอมองอาจไมเกอเขินเขาไป ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน
ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนั้น ฉะนี้แล.
จบมาติกากถา
ปกรณปฏิสัมภิทาจบบริบูรณ
อรรถกถามาติกากถา
บัดนี้ พระมหาเถระประสงคจะสรรเสริญธรรม คือ สมถะ วิปสสนา
มรรค ผล นิพพานที่ทานชี้แจงไวแลว ในปฏิสมั ภิทามรรคทั้งสิ้นในลําดับ
แหงวิปสสนากถา โดยปริยายตาง ๆ ดวยความตางกันแหงอาการจึงยกบทมาติกา
๑๙ บท มีอาทิวา นิจฺฉาโต ผูไมมคี วามหิวขึ้นแลวกลาวมาติกากถาดวย
ชี้แจงบทมาติกาเหลานั้น. ตอไปนี้จะพรรณนาตามความที่ยังไมเคยพรรณนา
แหงมาติกากถานั้น พึงทราบวินิจฉัยในมาติกากอน. บทวา นิจฺฉาโต คือ
ผูไมมีความหิว. จริงอยู กิเลสแมทั้งหมดชื่อวา มิลิตา (เหี่ยวแหง) เพราะ
ประกอบดวยความบีบคั้น แมราคะอันเปนไปในลําดับก็เผาผลาญรางกาย จะ
พูดไปทําไมถึงกิเลสอยางอื่น. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสกิเลส ๓ อยาง
อันเปนตัวการของกิเลสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓ อยาง คือ ราคัคคิ
(ไฟราคะ) โทสัคคิ (ไฟโทสะ) โมหัคคิ (ไฟโมหะ). แมกิเลสทีป่ ระกอบ
ดวยราคะ โทสะ โมหะนั้นก็ยอมเผาผลาญเหมือนกัน. ชื่อวา นิจฺฉาโต เพราะ
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ไมมีกิเลสเกิดแลวอยางนี้ ผูไมมีความหิวนั้นเปนอยางไร. พึงเห็นวา ความ
หลุดพนโดยผูกพันกับวิโมกข ชื่อวา โมกฺโข เพราะพน ชื่อวา วิโมกฺโข
เพราะหลุดพน นี้เปนบทมาติกา ๑. บทวา วิชฺชาวิมุตฺติ คือวิชานั่นแหละ
คือวิมุตติ นี้เปนมาติกาบท ๑. บทวา ฌานวิโมกฺโข คือฌานนั่นแหละเปน
วิโมกข นี้เปนมาติกาบท ๑. มาติกาบทที่เหลือก็เปนบทหนึ่ง ๆ เพราะเหตุนั้น
จึงเปนมาติกาบท ๑๙ ดวยประการฉะนี้.
บทวา เนกขมฺเมน กามจฺฉนฺทโต นิจฺฉาโต บุคคลผูไมมีความหิว
ยอมหลุดพนจากกามฉันทะดวยเนกขัมมะ คือพระโยคาวจรผูไมมีกิเลส ยอม
หลุดพนจากกามฉันทะ. เพราะปราศจากกามฉันทะดวยเนกขัมมะ แมเนกขัมมะ
ที่พระโยคาวจรนั้นไดก็หมดความหิว ไมมีกิเลสเปนความหลุดพน แมในบท
ที่เหลือก็อยางนั้น.
บทวา เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทโต มุจฺจตีติ วิโมกฺโข ชื่อวา
วิโมกข เพราะพนจากกามฉันทะดวยเนกขัมมะ คือพระโยคาวจรยอมพนจาก
กามฉันทะดวยเนกขัมมะ. เพราะเหตุนั้น เนกขัมมะนั้นจึงเปนวิโมกข แมใน
บทที่เหลือก็อยางนั้น.
บทวา วิชฺชตีติ วิชชฺ า เนกขัมมะชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวามีอยู
ความวา เนกขัมมะชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวา มีอยูถือเขาไปไดโดยสภาพ.
อีกอยางหนึ่ง เนกขัมมะชือ่ วาวิชชา เพราะอรรถวา อันพระโยคาวจรผูปฏิบัติ
เพื่อรูความเปนจริง ยอมรูสึก ยอมรูความเปนจริง.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวา อันพระโยคาวจรผูปฏิบัติ
เพื่อไดคุณวิเศษ ยอมรูสกึ ยอมได.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมประสบ
ยอมไดภูมิที่ตนควรประสบ.
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อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมทําความ
รูแจงสภาวธรรม เพราะเห็นสภาวธรรมเปนเหตุ.
บทวา วิชฺชนฺโต มุจฺจติ มุจฺจนฺโต วิชฺชติ ชือ่ วาวิชชาวิมุตติ
เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู อธิบายวา ชือ่ วาวิชชาวิมุตติ
เพราะอรรถวา ธรรมตามที่กลาวแลวมีอยู ดวยอรรถตามที่กลาวแลว ยอม
หลุดพนจากธรรมตามที่กลาวแลว เมื่อหลุดพนจากธรรมตามที่กลาวแลว ยอม
มีดวยอรรถตามที่กลาวแลว.
บทวา กามจฺฉนฺท สวรฏเน ดวยอรรถวาเปนเครื่องกั้นกามฉันทะ
ความวา เนกขัมมะนั้นชื่อวาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเครื่องหามกามฉันทะ
เนกขัมมะชื่อวาจิตตวิสุทธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน เพราะความไมฟุงซาน
เปนเหตุ ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเห็นเพราะการเห็นเปนเหตุ แมใน
บทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ยอมระงับ ความวา ธรรมมีเนกขัมมะ
เปนตน ชื่อวาปสสัทธิ เพราะพระโยคาวจรยอมระงับกามฉันทะเปนตน ดวย
เนกขัมมะเปนตน . บทวา ปหีนตฺตา คือ เพราะเปนเหตุใหละดวยปหานะนั้นๆ.
บทวา าตฏเน าณ ชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู ความวา เนกขัมมะเปนตน
ชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู ดวยสามารถพิจารณาฌาน วิปสสนา มรรค แมใน
บทนี้วา ทฏตฺตา ทสฺสน ชื่อวาทัศนะ เพราะอรรถวาเห็นก็มีนัยนี้เหมือน
กัน ชื่อวา โยคี เพราะบริสุทธิ์ คือ วิสุทธิมีเนกขัมมะเปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในเนกขัมมนิเทศ ดังตอไปนี้. เนกขัมมะชื่อวา
นิสสรณะ (สลัดกาม) เพราะสลัดจากกามราคะเพราะไมมีโลภ ชื่อวา
เนกขัมมะ เพราะออกจากกามราคะนั้น. เมื่อกลาววา เนกขัมมะเปนเครื่อง
สลัดรูป เพื่อแสดงถึงความวิเศษ เพราะไมแสดงความวิเศษของอรูป ทาน
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จึงกลาววา ยทิท อารุปปฺ  อรูปฌานสลัดรูป ตามลําดับปาฐะที่ทานกลาวไว
แลวในที่อื่นนั่นแหละ. อนึ่ง อรูปฌานนั้น ชื่อวาเนกขัมมะ เพราะออกจากรูป
เพราะเหตุนั้นเปนอันทานกลาวดวยอธิการะ. บทวา ภูต สิ่งที่เปนแลวเปน
บทแสดงถึงการประกอบสิ่งที่เกิดขึ้น. บทวา สงฺขต สิ่งทีป่ รุงแลวเปนบท
แสดงถึงความวิเศษแหงกําลังปจจัย. บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน อาศัยกันเกิดขึ้น
เปนบทแสดงถึงความไมขวนขวายปจจัย แมในการประกอบปจจัย. บทวา
นิโรโธ ตสฺส เนกฺขมฺม นิโรธเปนเนกขัมมะจากสิ่งที่มีที่เปน คือนิพพาน
ชื่อวาเนกขัมมะจากสิ่งที่ปรุงแตงนั้น เพราะออกจากสิ่งที่ปรุงแตงนั้น การถือ
อรูปฌานและนิโรธ ทานทําแลวตามลําดับดังกลาวแลวในปาฐะอื่น. เมื่อกลาว
วาการออกไปจากกามฉันทะเปนเนกขัมมะ เปนอันทานกลาวซ้ําอีก. ทานไม
กลาววา ความสําเร็จแหงการออกไปจากกามฉันทะ ดวยคําวาเนกขัมมะเทานั้น
แลวกลาววาเนกขัมมะที่เหลือ ขอนัน้ ตรงแท แมในนิสสรณนิเทศก็พึงทราบ
ความโดยนัยนี้แหละ อนึง่ ธาตุเปนเครื่องสลัดออกในนิเทศนี้ ทานกลาววา
เปนเนกขัมมะตรงทีเดียว.
บทวา ปวิเวโก ความสงัด คือ ความสงัดเปนเนกขัมมะเปนตนทีเดียว.
บทวา โวสฺสชฺชติ ยอมปลอยวาง คือ โยคี. เนกขัมมะเปนตนเปนการ
ปลอยวาง. ทานกลาววาพระโยคาวจรประพฤติเนกขัมมะ ยอมเที่ยวไปดวย
เนกขัมมะ. อนึ่ง เนกขัมมะนั้นเปนจริยา แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้ ควรจะ
กลาวไวในฌานวิโมกขนิเทศ ทานก็กลาวไวในวิโมกขกถา ในวิโมกกถานั้น
ทานกลาววา ฌานวิโมกฺโข หลุดพน เพราะฌานวา ชานาติ ยอมรูอยางเดียว.
แตในฌานวิโมกขนิเทศนี้ มีความแปลกออกไป วาทานแสดงเปนบุคลาธิษฐานวา ชายติ ยอมเกิด.
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อนึ่ง ในภาวนาธิฏฐานชีวิตนิเทศ ทานแสดงเปนบุคลาธิษฐาน.
แตตามธรรมดาเนกขัมมะเปนตนนั่นแหละ ชื่อวา ภาวนา จิตที่ตั้งไวดวย
เนกขัมมะเปนตน ชื่อวา อธิษฐาน สัมมาอาชีวะของผูมีจิตตั้งไวดวยเนกขัมมะ
เปนตน ชื่อวา ชีวิต. สัมมาอาชีวะนั้นเปนอยางไร การเวนจากมิจฉาชีวะ
และพยายามแสวงหาปจจัยโดยธรรมโดยเสมอ.
ในบทเหลานั้น บทวา สม ชีวติ เปนอยูสงบ คือมีชีวิตอยูอยางสงบ
อธิบายวา เปนอยูโดยสงบ. บทวา โน วิสม ไมเปนอยูไมสงบ ทานทํา
เปนอวธารณ (คําปฏิเสธ) ดวยปฏิเสธความที่กลาววา สม ชีวติ เปนอยูสงบ.
บทวา สมฺมา ชีวติ เปนอยูโดยชอบ เปนบทชี้แจงอาการ. บทวา โน
มิจฺฉา ไมเปนอยูผิด คือกําหนดความเปนอยูนั้นนั่นเอง. บทวา วิสุทฺธิ
ชีวติ เปนอยูหมดจด คือมีชีวิตเปนอยูหมดจด ดวยความหมดจดตามสภาพ.
บทวา โน กิลิฏิ ไมเปนอยูเศราหมอง คือกําหนดความเปนอยูนั้นนั่นเอง.
พระสารีบุตรเถระแสดงอานิสงสแหงสัมปทา ๓ ตามที่กลาวแลว แหงญาณ
สมบัติดวยบทมีอาทิวา ยฺเทว. บทวา ยฺเทว ตัดบทเปน ย ย เอว.
บทวา ขตฺตยิ ปรส คือประชุมพวกกษัตริย. ทานกลาววาบริษัทเพราะนั่ง
อยูรอบๆ ไมตองใชความรูอะไรกัน ในอีก ๓ บริษทั นอกนี้ก็มีนัยนี้เหมือนกัน
การถือเอาบริษัท ๔ เหลานั้น เพราะประกอบดวยอาคมสมบัติและญาณสมบัติ
ของกษัตริยเปนตนนั่นเอง มิใชดวยบริษัทของพวกศูทร. บทวา วิสารโท
เปนผูแกลวกลา คือถึงพรอมดวยปญญา ปราศจากความครั่นคราม คือไมกลัว.
บทวา อมงฺกโุ ต ไมเกอเขิน คือไมขยาด มีความอาจหาญ. บทวา ต กิสฺส
เหตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร หากถามวา ความเปนผูกลาหาญนั้น ยอมเปนเพราะ
เหตุไร เพราะการณไร กลาวถึงเหตุแหงความกลาหาญนั้นวา ตถา หิ เพราะ
เปนผูถึงพรอมดวยสัมปทา ๓ คือ ภาวนา อธิษฐาน อาชีวะ ฉะนั้น พระ-
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สารีบุตรเถระครั้น แสดงถึงเหตุแหงความเปนผูกลาหาญวา วิสารโท โหติ
เปนผูกลาหาญแลว จึงใหจบลงดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถามาติกากถา
แหงอรรถกถาปฏิสมั ภิทามรรคชื่อวา สัทธัมมปกาสินี
จบการพรรณนาตามลําดับความที่ยังไมเคยพรรณนาแหงจูฬวรรค
จบอรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามรรค ประดับดวย ๓๐ กถา สงเคราะห
ลงใน ๓ วรรค ดวยเหตุเพียงนี้แล.

รวมกถาที่มีในปกรณปฏิสมั ภิทานั้นพรอมกับอรรถกถา คือ
๑. ญาณกถา ๒. ทิฏฐิกถา ๓. อานาปานกถา ๔. อินทริยกถา
๕. วิโมกขกถา ๖. คติกถา ๗. กรรมกถา ๘. วิปลลาสกถา ๙. มรรคกถา
๑๐. มัณฑเปยยกถา.
๑. ยุคนัทธกถา ๒. สัจจกถา ๓. โพชฌงคกถา ๔. เมตตากถา
๕. วิราคกถา ๖. ปฏิสมั ภิทากถา ๗. ธรรมจักรกถา ๘. โลกุตรกถา
๙. พลกถา ๑๐. สุญญกถา.
๑. มหาปญญากถา ๒. อิทธิกถา ๓. อภิสมยกถา ๔. วิเวกกถา
๕. จริยากถา ๖. ปาฏิหาริยกถา ๗. สมสีสกถา ๘. สติปฏฐานกถา
๙. วิปสสนากถา ๑๐. มาติกากถา.
วรรค ๓ วรรคในปกรณปฏิสนั ภิทา มีอรรถกวางขวางลึกซึ้งในมรรค
เปนอนันตนัย เปรียบดวยสาคร เหมือนนภากาศเกลื่อนกลาดดวยดวงดาว
และเชนสระใหญ ความสวางจาแหงญาณของพระโยคีทั้งหลาย ยอมมีไดโดย
พิลาสแหงคณะพระธรรมกถิกาจารยฉะนี้แล.
จบปฏิสัมภิทาลงดวยประการฉะนี้
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นิคมกถา
ในปฏิสัมภิทามรรคนี้ ทานพระสารีบตุ รเถระ
กลาวไว ๓ วรรค ตามลําดับของขนาดโดยชื่อวา มหาวรรค มัชฌิมวรรคและจุลวรรค. ในวรรคหนึ่ง ๆ
ทานแสดงไววรรคละ ๑๐ กถา การพรรณนาอุทานกถาเหลานี้ ทานแสดงตามลําดับของกถาเหลานั้น.
กถาเหลานั้นมี ๑๐ คือ ญาณกถา ๑ ทิฏฐิกถา ๑
อานาปานกถา ๑ อินทริยกถา ๑ วิโมกขกถาเปนที่ ๕
คติกถา ๑ กรรมกถา ๑ วิปลลาสกถา ๑ มรรคกถา ๑
มัณฑกถา ๑ รวมเปน ๑๐ กถา.
กถาตอไปคือ ยุคนันธกถา ๑ สัจจกถา ๑ โพชฌังคกถา ๑ เมตตากถา ๑ วิราคกถาเปนที่ ๕ ปฏิสัมภิทากถา ๑ ธรรมจักกกถา ๑ โลกุตตรกถา ๑ พลกถา
๑ สุญญตากถา ๑
ปญญากถา ๑ อิทธิกถา ๑ อภิสมยกถา ๑ วิเวกกถา ๑ จริยากถาเปนที่ ๕ ปาฏิหาริยกถา ๑ สมสีสกถา ๑ สติปฏฐานกถา ๑ วิปสสนากถา ๑ มาติกากถา ๑.
พระเถระผูเปนใหญกวาพระสาวกผูสดับมาจาก
พระสุคต ผูยินดีในการทําประโยชนแกสัตว อรรถกถา
อันมั่นคง กลาวปฏิสัมภิทามรรคใดไวแลว อรรถกถา
ปฏิสัมภิทามรรคนัน้ ขาพเจาเริ่มรจนาเพราะอาศัยนัย
ของอรรถกถากอน ๆ เปนขอยุติอยางนั้น อรรถกถา
นั้นจึงถึงความสําเร็จลงไดดวยประการฉะนี.้
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ทานผูมีปญญายิ่ง เปนผูประกอบดวยคุณคือ
ปญญาประกอบดวยศรัทธาไดกระทําคุณงามความดีไว
ไมนอย ณ บริเวณมหาวิหาร พระเถระผูอาศัยอยูใน
วิหารนี้ มีชื่อปรากฏแลววา โมคคัลลานะ ในพรรษา
ที่ ๓ ไดเคลื่อนไปแลว อรรถกถาอนุโลมตามสมัย ยัง
ประโยชนใหเกิดแกโลก ไดสําเร็จลงเพราะอาศัยพระเถระผูแสดงเถรวาท ขออรรถกถาอนุโลมตามธรรม
อันใหสําเร็จประโยชนตน และประโยชนผูอื่น เปนที่
ชื่นชมของสรรพสัตว จงถึงความสําเร็จเหมือนอยาง
นั้นเถิด.
สวนภาณวาร ๕๘ ภาณวารที่ควรรูแจง ทานผู
ฉลาดในการคํานวณไวในอรรถกถาสัทธัมมปกาสินี้
ภาณวารจํานวน ๑๔,๐๐๐ และคาถา ๕๐๐ คาถา ทาน
คํานวณดวยการประพันธเปนฉันทแหงอรรถกถา
สัทธัมมปกาสินีนั้นอยางรอบคอบ.
ขาพเจาผูเอื้อเฟอเพื่อใหศาสนาตั้งอยูนาน และ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลก ไดสะสมบุญนี้ ถึงความ
ไพบูลยไมนอย ขอโลกจงบริโภครสแหงพระสัทธรรม
อันปราศจากมลทินของพระทสพลดวยบุญนั้น ถึง
ความสุข ดวยความสุขแทจริงเทอญ.
จบอรรถกถาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ชื่อสัทธัมมปกาสินี

