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                             พระอภิธรรมปฎก 
                                    เลมท่ี  ๒๑ 

                               วิภังค  ภาคที่  ๒ 
  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                             ๗.  สติปฏฐานวิภังค 
                                สุตตันตภาชนีย 
           [๔๓๑]  สติปฏฐาน  ๔  คือ 
           ๑. ภิกษุในศาสนานี้  พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ 
อยู  พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนือง ๆ อยู พิจารณาเห็นกายใน 
กายท้ังภายในและภายนอกเนือง ๆ อยู  มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ 
มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก. 
           ๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู พิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเนือง ๆ อยู     พิจารณาเห็นเวทนาใน 
เวทนาท้ังภายในและภายนอกเนือง ๆ อยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก. 
 
๑.  บาลีเลมท่ี  ๓๕  
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           ๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนือง ๆ อยู  พิจารณาเหน็ 
จิตในจิตภายนอกเนือง ๆ อยู  พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและ 
ภายนอกเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสมัปชัญญะ   มสีติ  กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสเสียไดในโลก. 
           ๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนือง ๆ อยู  พิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมภายนอกเนือง ๆ อยู   พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
ทั้งภายในและภายนอกเนือง ๆ อยู มีความเพียร มสีัมปชัญญะ  มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก. 
   
                                 กายานุปสสนานิทเทส 
                            พิจารณาเห็นกานในกายภายใน 
           [๔๓๒]   ก็ภิกษุ  พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนือง ๆ อยู  เปน 
อยางไร ?                                                                                  
           ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายใน แตพ้ืนเทาข้ึนไปในเบ้ืองบน 
แตปลายผมลงมาในเบื้องตํ่า   มีหนังหุมอยูโดยรอบ    เต็มไปดวยของไมสะอาด 
มีประการตาง ๆ  วา  ในกายน้ี มี ผม ขน เล็บ ฟน  หนัง เนื้อ  เอ็น กระดูก  
เยื้อในกระดูก  ไต   หัวใจ  ตับ    พังผืด   มาม    ปอด   ไสใหญ    ไสนอย     
อาหารใหม อาหารเกา  ดี  เสลด  หนอง  เลือด  เหง่ือ  มันขน  น้าํตา  เปลวมัน 
น้ําลาย  น้ํามูก ไขขอ  มูตร๑. 
 
๑. บาลีในทกุแหงไมมี  มตฺถลุงค = มันสมอง.  
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           ภิกษุนั้น  ยอมเสพ   เจริญ    ทําใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนิมิตน้ัน 
ภิกษุนั้น    ครั้นเสพ  เจริญ    ทําใหมาก   กําหนดดวยดี  ซึ่งนิมิตน้ันแลว   ยอม 
นอมจิตเขาไปในกายภายนอก. 
 
                               พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก 
           [๔๓๓]   ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนือง ๆ อยู เปน 
อยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    พิจารณาเห็นกายภายนอก  แตพ้ืนเทาข้ึนไปในเบ้ือง 
บน   แตปลายผมลงมาในเบื้องตํ่า   มีหนังหุมอยูโดยรอบ    เต็มไปดวยของไม 
สะอาดมีประการตาง ๆ วา  ในกายของเขาผูนั้น    มี   ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง 
เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  ไต  หัวใจ  ตับ  พังผืด  มาม  ปอด ไสใหญ 
ไสนอย   อาหารใหม   อาหารเกา   ดี   เสลด   หนอง    เลือด   เหง่ือ   มันขน 
น้ําตา   เปลวมัน  น้ําลาย  นามูก ไขขอ  มูตร. 
           ภิกษุนั้น   ยอมเสพ เจริญทําใหมาก  กําหนดดวยดี  ซึง่นิมิตน้ัน  ภิกษุ 
นั้น  ครั้นเสพ  เจริญ  ทําใหมาก  กําหนดดวยดี  ซึง่นิมิตน้ันแลว   ยอมนอม 
จิตเขาไปในกายท้ังภายในและภายนอก. 
 
                     พิจารณาเหน็กายในกายท้ังภายในและภายนอก    
           [๔๓๔]   ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอก 
เนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  พิจารณาเห็นกายทั้งภายในและภายนอก  แตพ้ืนเทา 
ข้ึนไปในเบ้ืองบน   แตปลายผมลงมาในเบื้องตํ่า   มีหนังหุมโดยรอบเต็มไปดวย  
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ของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา   ในกายน้ี   ม ี ผม   ขน   เล็บ   ฟน  หนัง 
เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  ไต   หัวใจ ตับ  พังผืด มาม ปอด ไสใหญ 
ไสนอย   อาหารใหม   อาหารเกา  ดี   เสลด   หนอง   เลือด   เหง่ือ   มันขน 
น้ําตา  เปลวมัน    น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ   มูตร. 
           ดวยอาการอยางนี้    ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและ 
ภายนอกเนือง ๆ อยู    มีความเพียร   มสีัมปชัญญะ    มีสติ   กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสเสียไดในโลก. 
           [๔๓๕]  ในบทเหลาน้ัน    บทวา  พิจารณาเห็นเนือง ๆ  มีนิเทศ 
วา  การพิจารณาเห็นเนือง ๆ เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  นี้เรียกวา  การพิจารณาเห็นเนือง ๆ.   ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว  เขาไป 
ถึงแลวดวยดี  เขามาถึงแลวดวยดี  เขาถึงแลว   เขาถึงแลวดวยดี   ประกอบแลว 
ดวยการพิจารณาเห็นเนือง ๆ นี ้ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  พิจารณาเห็นเนืองๆ.  
           [๔๓๖]   บทวา  อยู   มีนิเทศวา   สืบเนื่องกันอยู   ประพฤติเปนไป 
อยู   รักษาอยู   เปนไปอยู   ใหเปนไปอยู   เที่ยวไปอยู   พักอยู   ดวยเหตุนั้น  จึง 
เรียกวา   อยู.                                                              
           [๔๓๗]   บทวา มคีวามเพียร มีนิเทศวา ความเพียร เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  สัมมาวายามะ   อันใด  นี้เรียกวา 
ความเพียร    ภิกษุ    เปนผูเขาไปถึงแลว    เขาไปถึงแลวดวยดี    เขามาถึงแลว 
เขามาถึงแลวดวยดี  เขาถึงแลว    เขาถึงแลวดวยดี   ประกอบแลว    ดวยความ 
เพียรนี้   ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  มีความเพียร.  
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           [๔๓๘]  บทวา มสีัมปชัญญะ  มีนิเทศวา สัมปชัญญะ  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ อันใด   นี้เรียกวา มสีัมปชัญญะ.   ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว  เขาไปถึงแลว 
ดวยดี     เขามาถึงแลว     เขามาถึงแลวดวยดี     เขาถึงแลว      เขาถึงแลวดวยดี 
ประกอบแลว   ดวยสัมปชัญญะน้ี  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  สัมปชัญญะ. 
           [๔๓๙]  บทวา  มสีติ  มีนิเทศวา  สติ เปนไฉน ? 
           สติ   ความตามระลึก ฯลฯ   สมัมาสติ   นี้เรียกวา  สติ  ภิกษุ  เปนผู 
เขาไปถึงแลว    เขาไปถึงแลวดวยดี   เขามาถึงแลว    เขามาถึงแลวดวยดี      เขา 
ถึงแลว   เขาถึงแลวดวยดี     ประกอบแลวดวยสตินี้    ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา 
มีสติ. 
           [๔๔๐]  บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก  มีนิเทศ 
วาโลก    เปนไฉน ?  
           กายนั้นเอง  ชื่อวาโลก  แมอุปทานขันธ  ๕  ก็ชื่อวา  โลก  นี ้
เรียกวาโลก. 
           อภิชฌา  เปนไฉน ?  
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก  ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิต  อัน 
ใด  นี้เรียกวา  อภิชฌา. 
           โทมนัส  เปนไฉน ? 
           ความไมสบายทางใจ   ความทุกขทางใจ   ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริิยาเสวยอารมณที่ไมสบาย   เปนทุกขอันเกิด 
แตเจโตสัมผัส   อันใด  นีเ้รียกวา   โทมนัส.  
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           อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบระงับ 
เขาไประงับ  ดับไป  ดับไปอยางราบคาบ   ถูกทําใหพินาศไป  ถูกทําใหพินาศ 
ไปดวยดี  ลกูทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี  ถกูทําใหมีที่สุดปราศไป 
แลวในโลกน้ี ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก. 
                                   กายานุปสสนานิทเทส  จบ 
 
                                      เวทนานุปสสนานิทเทส 
                              พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายใน                                    
           [๔๔๑]  ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนือง ๆ  อยู 
เปนอยางไร ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เมื่อเสวยสุขเวทนา   ก็รูชดัวา    เราเสวยสุขเวทนา 
เมื่อเสวยทุกขเวทนา  ก็รูชัดวา  เราเสวยทุกขเวทนา   เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
ก็รูชัดวา   เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา   เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส  กร็ูชัดวา  เรา 
เสวยสุขเวทนามีอามิส  หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส  กร็ูชัดวา   เราเสวย 
สุขเวทนาไมมีอามิส เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา  เราเสวยทุกขเวทนา 
มีอามิส  หรอืเมื่อเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส  ก็รูชัดวา   เราเสวยทุกขเวทนาไม 
มีอามิส  เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส  ก็รูชัดวา  เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
มีอามิส  หรอืเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส   ก็รูชัดวา  เราเสวยอทุกขม- 
สุขเวทนาไมมีอามิส.  
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           ภิกษุนั้น   ยอมเสพ   เจริญ   ทาํใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนิมิตน้ัน  
ภิกษุนั้น    ครั้นเสพ   เจรญิ     ทําใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนมิิตน้ันแลว  ยอม 
นอมจิตเขาไปในเวทนาภายนอก. 
 
                      พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายนอก 
           [๔๔๒]  ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเนือง ๆ อยู 
เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้     รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยสุขเวทนาวา    เขาผูนั้น 
กําลังเสวยสุขเวทนา    รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยทุกขเวทนาวา    เขาผูนั้นกําลัง 
เสวยทุกขเวทนา   รูชัดบคุคลอ่ืนผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาวา  เขาผูนั้นกําลัง 
เสวยอทุกขมสุขเวทนา  รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยสุขเวทนามีอามิสวา  เขาผูนั้น 
กําลังเสวยสุขเวทนามีอามิส   หรือรูชดับุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส 
วา    เขาผูนั้นกําลังเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส    รูชดับุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยทุกข- 
เวทนามีอามิสวา   เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิส   หรือรูชัดบุคคลอ่ืนผู 
กําลังเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิสวา     เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส 
รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิสวา     เขาผูนั้นกําลังเสวย 
อทุกขมสุขเวทนามีอามิส     หรือรูชดับุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี 
อามิสวา   เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส. 
           ภิกษุนั้น   ยอมเสพ  เจริญ  ทําใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนิมิตน้ัน 
ภิกษุนั้น  ครัน้เสพ   เจริญ   ทําใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนิมติน้ันแลว  ยอม 
นอมจิตเขาไปในเวทนาท้ังภายในและภายนอก.  
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            พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอก 
           [๔๔๓]  ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภาย 
นอกเนือง ๆอยูเปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   รูชัดสุขเวทนาวา   เปนสุขเวทนา   รูชดัทุกขเวทนา 
วา   เปนทุกขเวทนา   รูชดัอทุกขมสุขเวทนาวา   เปนอทุกขมสุขเวทนา   รูชดั 
สุขเวทนามีอามิสวา   เปนสุขเวทนามีอามิส   รูชัดสขุเวทนาไมมีอามิสวา   เปน 
สุขเวทนาไมมีอามิส   รูชดัทุกขเวทนามีอามิสวา   เปนทุกขเวทนามีอามิส  รูชัด 
ทุกขเวทนาไมมีอามิสวา เปนทุกขเวทนาไมมีอามิส รูชัดอทุกขมสุขเวทนามีอามิส 
วา   เปนอทุกขมสุขเวทนามีอามิส   รูชัดอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสวา   เปน 
อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส. 
           ดวยอาการอยางนี้   ภิกษุ ชื่อวาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายใน 
และภายนอกเนือง ๆ อยู   มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ  กาํจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสเสียไดในโลก. 
           [๔๔๔]    ในบทเหลาน้ัน   บทวา  พิจารณาเห็นเนือง ๆ   มีนิเทศ 
วา  การพิจารณาเห็นเนือง ๆ เปนไฉน ?  
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  พิจารณาเห็น 
เนือง ๆ. 
           บทวา  อยู  มีนิเทศวา  สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา 
อยู.  
           บทวา มีความเพียร มีนิเทศวา  ความเพียร    เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวามีความเพียร. 
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           บทวา   มีสมัปชัญญะ    มีนิเทศวา  สัมปชญัญะ  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา มีสมัปชัญญะ. 
           บทวา   มีสติ  มีนิเทศวา  สติ  เปนไฉน ? 
           สติ   ความตามระลึก ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  มีสติ. 
           บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทศวาโลก  
เปนไฉน ? 
           เวทนานั้นเอง    ชือ่วาโลก   แมอุปาทานขันธ   ก็ชื่อวา  ๕ ก็ชื่อวา  โลก  
นี้เรียกวาโลก. 
           อภิชฌา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิต  อัน 
ใดนี้เรียกวา  อภิชฌา. 
           โทมนัส   เปนไฉน ? 
           ความไมสบายทางใจ   ความทุกขทางใจ   ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส    กิริยาที่เสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิด 
แตเจโตสัมผัส   อันใด   นี้เรียกวา   โทมนัส. 
           อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้   ถูกกําจัด   ถูกกําจัดราบคาบ   สงบ 
ระงับ   เขาไประงับ    ดบัไป   ดับไปอยางราบคาบ   ถูกทําใหพินาศไป   ถกูทํา 
ใหพินาศไปอยางราบคาบ    ถูกทําไหเหือดแหงดวยดี    ถกูทาํใหมีที่สุดปราศไป 
แลว  ในโลกนี้  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก. 
                                   เวทนานุปสสนานิทเทส  จบ  
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                                  จิตตานุปสสนานิทเทส 
                              พิจารณาเห็นจิตในจิตภายใน                  
           [๔๔๕]  ก็ภิกษุ  พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ  อยู    เปน 
อยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เมื่อจิตมีราคะ   ก็รูชัดวา   จิตของเรามีราคะ  หรือ 
เมื่อจิตปราศจากราคะ  กร็ูชัดวา  จิตของเราปราศจากราคะ. 
           เมื่อจิตมีโทสะ   กร็ูชัดวา   จิตของเรามีโทสะ   หรือเมือ่จิตปราศ 
จากโทสะ  กร็ูชัดวา  จิตของเราปราศจากโทสะ. 
           เมื่อจิตมีโมหะ  ก็รูชัดวา  จิตของเรามีโมหะ  หรือเม่ือจิตปราศจาก 
โมหะ   กร็ูชดัวา  จิตของเราปราศจากโมหะ. 
           เมื่อจิตหดหู  กร็ูชดัวา  จิตของเราหดหู   หรอืเม่ือจิตฟุงซาน  ก็รู 
ชัดวา  จิตของเราฟุงซาน.                                                             
           เมื่อจิตเปนมหัคคตะ  ก็รูชัดวา   จิตของเราเปนมหัคคตะ   หรือเมื่อ 
จิตไมเปนมหัคคตะ  ก็รูชัดวา  จิตของเราไมเปนมหัคคตะ. 
           เมื่อจิตเปนสอุตตระ   ก็รูชัดวา   จิตของเราเปนสอุตตระ   หรือเมื่อ 
จิตเปนอนุตตระ  ก็รูชัดวา  จิตของเราเปนอนุตตระ. 
           เมื่อจิตต้ังมั่น   กร็ูชัดวา   จิตของเราตั้งม่ัน    หรือเม่ือจิตไมต้ังมั่น 
ก็รูชัดวา  จิตของเราไมต้ังมั่น. 
           เมื่อจิตหลุดพน    ก็รูชัดวา   จิตของเราหลุดพน    หรือเมื่อจิตยังไม 
หลุดพน  กร็ูชัดวา  จิตของเรายังไมหลุดพน.  
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           ภิกษุนั้น    ยอมเสพ   เจริญ   ทาํใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนิมิตน้ัน 
ภิกษุนั้น   ครัน้เสพ  เจริญ     ทําใหมาก  กําหนดดวยดี  ซึ่งนิมิตน้ันแลว  ยอม 
นอมจิตเขาไปในจิตภายนอก. 
 
                            พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก 
           [๔๔๖]  ก็ภิกษุ  พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนือง ๆ อยู  เปน 
อยางไร 
           ภิกษุในศาสนานี้   เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีราคะ   ก็รูชัดวา   จิตของเขา 
ผูนั้นมีราคะ   หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้นปราศจากราคะ   ก็รูชัดวา   จิตของเขา 
ผูนั้นปราศจากราคะ. 
           เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีโทสะ    ก็รูชัดวาจิตของเขาผูนั้นมีโทสะ   หรือ 
เมื่อจิตของเขาผูนั้นปราศจาโทสะ ก็รูชัดวา  จิตของเขาผูนั้นปราศจากโทสะ. 
           เมื่อจิตของเขาผูนั้นมีโมหะ   กร็ูชัดวา   จิตของเขาผูนั้นมีโมหะ  หรอื 
เมื่อจิตของเขาผูนั้นปราศจากโมหะ กร็ูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากโมหะ. 
           เมื่อจิตของเขาผูนั้นหดหู   กร็ูชัดวา   จิตของเขาผูนั้นหดหู   หรือเม่ือ 
จิตของเขาผูนั้นฟุงซาน  ก็รูชัดวา  จิตของเขาผูนั้นฟุงซาน. 
           เมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนมหัคคตะ    ก็รูชัดวา    จิตของเขาผูนั้นเปน 
มหัคคตะ  หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้นไมเปนมหัคคตะ   ก็รูชัดวา   จิตของเขาผู 
นั้นไมเปนมหัคคตะ. 
           เมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนสอุตตระ    ก็รูชัดวา    จิตของเขาผูนั้นเปน 
สอุตตระ   หรือเมื่อจิตของเขาผูนั้นเปนอนุตตระ   ก็รูชัดวา   จิตของเขาผูนั้น 
เปนอนุตตระ.  
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           เมื่อจิตของเขาผูนั้นต้ังมั่น   ก็รูชัดวา  จิตของเขาผูนั้นต้ังมั่น   หรือเมื่อ 
จิตของเขาผูนั้นไมต้ังมั่น  กร็ูชัดวา  จิตของเขาผูนั้นไมต้ังมั่น. 
           เมื่อจิตของเขาผูนั้นหลุดพน   ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นหลุดพน  หรอื 
เมื่อจิตของเขาผูนั้นยังไมหลุดพน  กร็ูชัดวา  จิตของเขาผูนั้น  ยังไมหลุดพน   
           ภิกษุนั้น    ยอมเสพ   เจริญ    ทําใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนิมิตน้ัน 
ภิกษุนั้น   ครัน้เสพ    เจรญิ  ทําใหมาก  กําหนดดวยดี  ซึ่งนิมิตน้ันแลว   ยอม 
นอมจิตเขาไปในจิตท้ังภายในและภายนอก.  
 
                   พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและภายนอก                           
           [๔๔๗]  ก็ภิกษุ    พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและภายนอก 
เนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เมื่อจิตมีราคะ  กร็ูชัดวา  จิตมีราคะ  เมื่อจิตปราศ 
จากราคะ  กร็ูชัดวา  จิตปราศจากราคะ.  
           เมื่อจิตมีโทสะ  ก็รูชัดวา  จิตมีโทสะ  เมื่อจิตปราศจากโทสะ  กร็ู 
ชัดวา  จิตปราศจากโทสะ 
           เมื่อจิตมีโมหะ  ก็รูชัดวา  จิตมีโมหะ   เมื่อจิตปราศจากโมหะ   ก ็
รูชัดวา  จิตปราศจากโมหะ. 
           เมื่อจิตหดหู  กร็ูชดัวา จิตหดหู เมื่อจิตฟุงซาน ก็รูชัดวาจิตฟุงซาน  
           เมื่อจิตเปนมหัคคตะ   กร็ูชัดวา  จิตเปนมหัคคตะ  เม่ือจิตไมเปน 
มหัคคตะ  กร็ูชัดวา  จิตไมเปนมหัคคตะ. 
           เมื่อจิตเปนสอุตตระ  ก็รูชัดวา  จิตเปนสอุตตระ  จิตเปนอนุตตระ 
ก็รูชัดวา  จิตเปนอนุตตระ.  
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           เมื่อจิตต้ังมั่น   กร็ูชัดวา     จิตต้ังม่ัน    เม่ือจิตไมต้ังมั่น   กร็ูชัดวา 
จิตไมต้ังม่ัน. 
           เมื่อจิตหลุดพน  กร็ูชัดวา  จิตหลุดพน   เมื่อจิตยังไมหลุดพน  ก ็
รูชัดวา  จิตยงัไมหลุดพน. 
           ดวยอาการอยางนี้    ภิกษุ    ชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและ 
ภายนอกเนือง ๆ อยู    มีความเพียร    มีสัมปชัญญะ      มีสติ    กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสเสียไดในโลก. 
           [๔๔๘]  ในบทเหลาน้ัน   บทวา  พิจารณาเห็นเนือง ๆ   มีนิเทศ 
วา  การพิจารณาเห็นเนือง ๆ  เปนไฉน ?                  
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั    ฯลฯ  ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา  พิจารณาเห็น 
เนือง ๆ 
           บทวา   อยู  มีนิเทศวา   สืบเนื่องกันอยู  ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียก 
วา  อยู. 
           บทวา  มีความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา  มีความ 
เพียร.  บทวา  มีสัมปชัญญะ       มีนิเทศวา  สัมปชัญญะ    เปนไฉน ? 
           ปญญา  กริิยาที่รูชดั ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  มีสัมปชัญญะ. 
           บทวา  มีสติ  มีนิเทศวา  สติ  เปนไฉน ?  
           สติ   ความตามระลึก ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  มีสติ  
           บทวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก  มีนิเทศวา โลก 
เปนไฉน ? 
           จิตนั้นเอง ชื่อวาโลก  แมอุปทานขันธ  ๕ กช็ื่อวาโลก  นีเ้รียกวา 
โลก.  
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           อภิชฌา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด  ความกําหนัดนัก  ฯลฯ  ความกําหนัดนักแหงจิต   อันใด 
นี้เรียกวา  อภิชฌา. 
           โทมนัส   เปนไฉน ? 
           ความไมสบายทางใจ  ความทุกขทางใจ   ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส  อันใด  นี้เรียกวา   โทมนัส. 
           อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้   ถูกกําจัด    ถูกกําจัดราบคาบ   สงบ 
ระงับ    เขาไประงับ   ดับไป   ดับไปอยางราบคาบ   ถูกทําใหพินาศไป  ถูกทํา 
ใหพินาศไปอยางราบคาบ   ถูกทําใหเหือดแหง   ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูก 
ทําใหมีที่สุดปราศจากไปแลว   ในโลกน้ี  ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสเสียไดในโลก. 
                                    จบจิตตานุปสสนานิทเทส       
      
                                        ธัมมานุปสสนานิทเทส 
                               พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน 
           [๔๔๙]  ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนือง ๆ อยู เปน 
อยางไร ?       
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                                       นีวรณปพพะ 
           ภิกษุในศาสนานี้   เมื่อกามฉันทะภายในจิตมีอยู  กร็ูชัดวา   กามฉันทะ 
ภายในจิตของเรามีอยู   หรือเมื่อกามฉันทะภายในจิตไมมี  ก็รูชัดวา  กามฉันทะ 
ภายในจิตของเราไมมี   อน่ึง   กามฉันทะท่ียังไมเกิดข้ึน   จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด 
รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง   การละกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลวจะมีไดดวยเหตุใด   รู 
ชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง   กามฉันทะท่ีละไดแลว   จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยเหตุ 
ใด  รูชัดเหตุนั้นดวย. 
           เมื่อพยาบาทภายในจิตมีอยู  ฯลฯ   เมื่อถีนมิทธะภายในจิตมีอยู  ฯลฯ 
เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะภายในจิตมีอยู  ฯลฯ    เมื่อวิจิกิจฉาภายในจิตมีอยู    กร็ูชัด 
วา   วิจิกิจฉาภายในจิตของเรามีอยู   หรือเม่ือวิจิกิจฉาภายในจิตไมมี   ก็รูชัดวา 
วิจิกิจฉาภายในจิตของเราไมมี   อน่ึง  วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนดวยเหตุ 
ใด    รูชัดเหตุนั้นดวย    อน่ึง   การละวิจิกิจฉาที่เกิดข้ึนแลวจะมีไดดวยเหตุใด  
รูชัดเหตุนั้นดวย  อนึ่ง  วิจิกิจฉาที่ละไดแลว  จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยเหตุใด 
รูชัดเหตุนั้นดวย. 
 
                                         โพชฌังคปพพะ 
           เมื่อสติสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู    กร็ูชัดวา   สติสัมโพชฌงคภายใน 
จิตของเรามีอยู   หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี    ก็รูชดัวา  สติสัมโพช- 
ฌงคภายในจิตของเราไมมี    อน่ึง   สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน   จะเกิดข้ึน 
ดวยเหตุใด  รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง   ความเจริญบริบูรณแหงสติสัมโพชฌงค 
ที่เกิดข้ึนแลว   จะมีไดดวยเหตุใด   รูชดัเหตุนั้นดวย. 
           เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู  ฯลฯ    เมื่อวิริยสัมโพชฌงค 
ภายในจิตมีอยู   ฯลฯ   เมื่อปติสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ   เมื่อปสสัทธิ-  
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สัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ   เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู  ฯลฯ 
เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู   ก็รูชัดวา   อุเบกขาสัมโพชฌงคภายใน 
จิตของเรามีอยู  หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี   ก็รูชัดวา  อุเบกขา 
สัมโพชฌงคภายในจิตของเราไมมี   อน่ึง   อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน 
จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด   รูชดัเหตุนั้นดวย   อน่ึง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขา 
สัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว   จะมีไดดวยเหตุใด  รูชดัเหตุนั้นดวย. 
           ภิกษุนั้น    ยอมเสพ  เจริญ   ทําใหมาก   กําหนดดวยดี  ซึ่งนิมิตน้ัน 
ภิกษุนั้น  ครัน้เสพ   เจริญ     ทําใหมาก   กําหนดดวยดี  ซึ่งนิมิตน้ันแลว  ยอม 
นอมจิตเขาไปในธรรมภายนอก. 
 
                           พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก 
           [๔๕๐]  ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกเนือง ๆ  อยู 
เปนอยางไร ?  
 
                                            นีวรณปพพะ            
           ภิกษุในศาสนานี้   เมื่อกามฉันทะของเขาผูนั้นมีอยู    กร็ูชัดวา   กาม- 
ฉันทะของเขาผูนั้นมีอยู   หรือเมื่อกามฉันทะของเขาผูนั้นไมมี  ก็รูชัดวา  กาม-  
ฉันทะของเขาผูนั้นไมมี  อนึ่ง  กามฉันทะท่ียังไมเกิดข้ึน   จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด 
รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง   การละกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลวจะมีไดดวยเหตุใด   รู 
ชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง   กามฉันทะท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยเหตุใด   รู 
ชัดเหตุนั้นดวย    เมื่อพยาบาทของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ    เมื่อถีนมิทธะของเขา 
ผูนั้นมีอยู ฯลฯ    เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ    เม่ือวิจิกิจฉา  
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ของเขาผูนั้นมีอยู   ก็รูชัดวา  วิจิกิจฉาของเขาผูนั้นมีอยู    หรือเมื่อวิจิกิจฉาของ 
เขาผูนั้นไมมี    กร็ูชัดวา   วิจิกิจฉาของเขาผูนั้นไมมี   อน่ึง    วิจิกิจฉาที่ยังไม 
เกิดข้ึน   จะเกิดข้ึนไดดวยเหตุใด    รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง   การละวิจิกิจฉาที่  
เกิดข้ึนแลว   จะมีไดดวยเหตุใด   รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง  วิจิกิจฉาที่ละไดแลว 
จะไมเกิดข้ึนตอไปดวยเหตุใด   รูชัดเหตุนั้นดวย. 
 
                                         โพชฌังคปพพะ 
           เมื่อสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู    กร็ูชัดวา   สติสมัโพชฌงคของ 
เขาผูนั้นมีอยู   หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี  ก็รูชดัวา  สติสัมโพช- 
ฌงคของเขาน้ันไมมี   อนึ่ง  สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน   จะเกิดข้ึนดวยเหตุ 
ใด   รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง   ความเจริญบริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึน 
แลว  จะมีไดดวยเหตุใด   รูชัดเหตุนั้นดวย. 
           เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงค 
ของเขาผูนั้นมีอยู  ฯลฯ     เมื่อปติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู  ฯลฯ    เมื่อ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ    เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคของเขาผู 
นั้นมีอยู ฯลฯ   เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู   ก็รูชัดวา  อุเบกขา 
สัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู    เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี   ก็รู 
ชัดวา  อุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี   อนึ่ง   อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยัง 
ไมเกิดข้ึน  จะเกิดข้ึนไดดวยเหตุใด รูชดัเหตุนั้นดวย อน่ึง ความเจริญบริบูรณ 
แหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว   จะมีไดดวยเหตุใด  รูชดัเหตุนั้นดวย. 
           ภิกษุนั้น  ยอมเสพ  เจริญ  ทําใหมาก   กําหนดดวยดี   ซึ่งนิมิตน้ัน 
ภิกษุนั้น  ครัน้เสพ  เจริญ  ทําใหมาก  กําหนดดวยดี  ซึ่งนิมิตน้ันแลว  ยอม 
นอมจิตเขาไปในธรรมท้ังภายในและภายนอก.  
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              พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในและภายนอก  
          [๔๕๑]  ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ภายในและภาย 
นอกเนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ?  
 
                                       นีวรณปพพะ 
           ภิกษุในศาสนานี้   เมื่อกามฉันทะมีอยู  ก็รูชัดวา กามฉันทะมีอยู  หรือ 
เมื่อกามฉันทะไมมี  ก็รูชัดวา   กามฉันทะไมมี   อน่ึง   กามฉันทะท่ียังไมเกิด 
ข้ึน  จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด  รูชัดเหตุนั้นดวย  อนึ่ง  การละกามฉันทะท่ีเกิดข้ึน 
แลว  จะมีไดดวยเหตุใด   รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง  กามฉันทะท่ีละไดแลว   จะ 
ไมเกิดข้ึนตอไปดวยเหตุใด  รูชัดเหตุนั้นดวย. 
           เมื่อพยาบาทมีอยู ฯลฯ   เมื่อถนีมิทธะมีอยู ฯลฯ   เมื่ออุทธัจจะกุก- 
กุจจะมีอยู  ฯลฯ   เมื่อวิจิกิจฉามีอยู  ก็รูชัดวา  วิจิกิจฉามีอยู  หรือเมื่อวิจิกิจฉา 
ไมมี  ก็รูชัดวา  วิจิกิจฉาไมมี   อน่ึง  วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดข้ึน   จะเกิดข้ึนดวย 
เหตุใด   รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง  การละวิจิกิจฉาที่เกิดข้ึนแลว     จะมีไดดวย 
เหตุใด  รูชัดเหตุนั้นดวย   อน่ึง  วิจิกิจฉาที่ละไดแลว  จะไมเกิดข้ึนดวยเหตุใด 
รูชัดเหตุนั้นดวย. 
 
                                         โพชฌังคปพพะ 
           เมื่อสติสัมโพชฌงคมีอยู ก็รูชัดวา  สติสัมโพชฌงคมีอยู   หรือเม่ือ 
สติสัมโพชฌงคไมมี  ก็รูชัดวา  สติสมัโพชฌงคไมมี   อน่ึง   สติสัมโพชฌงค 
ที่ยังไมเกิดข้ึน   จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด   รูชัดเหตุนัน้ดวย    อน่ึง    ความเจริญ 
บริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว  จะมีไดดวยเหตุใด  รูชัดเหตุนั้นดวย.   
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           เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ   เมื่อวิรยิสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ 
เมื่อปติสัมโพชฌงคมีอยู  ฯลฯ  เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เมื่อสมาธิ 
สัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ    เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู    กร็ูชัดวา    อุเบกขา- 
สัมโพชฌงคมีอยู   อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี  ก็รูชดัวาอุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี 
อน่ึง   อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน  จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด   รูชัดเหตุนั้น 
ดวย    อน่ึง   ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว   จะมี 
ไดดวยเหตุใด  รูชัดเหตุนั้นดวย. 
           ดวยอาการอยางนี้   ภิกษุ   ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายใน 
และภายนอกเนือง ๆ อยู   มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ    กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสเสียไดในโลก ? 
           [๔๕๒]  ในบทเหลาน้ัน  บทวา พิจารณาเห็นเนือง ๆ มนีิเทศวา 
การพิจารณาเห็นเนือง ๆ เปนไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด   นี้เรียกวา  การพิจารณาเห็นเนือง ๆ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว  เขา 
ไปถึงแลวดวยดี   เขามาถึงแลว    เขามาถึงแลวดวยดี    เขาถึงแลว     เขาถึงแลว 
ดวยดี   ประกอบแลว   ดวยการพิจารณาเห็นเนือง ๆ นี้  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียก 
วา   พิจารณาเห็นเนือง ๆ. 
           [๔๕๓]  บทวา   อยู   มีนิเทศวา   สืบเนื่องกันอยู    ประพฤติเปนไป 
อยู   รักษาอยู   เปนไปอยู    ใหเปนไปอยู    เที่ยวไปอยู    พักอยู    ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   อยู. 
           [๔๕๔]  บทวา มคีวามเพียร มีนิเทศวา ความเพียร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  สัมมาวายามะ   อันใด  นี้เรียกวา 
ความเพียร.  ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว  เขาไปถึงแลวดวยดี  เขามาถึงแลว   เขา  
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มาถึงแลวดวยดี   เขาถึงแลว    เขาถึงแลวดวยดี   ประกอบแลว   ดวยความเพียร 
นี้   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  มีความเพียร.  
           [๔๕๕]  บทวา มสีัมปชัญญะ  มีนิเทศวา สัมปชัญญะ เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ  อันใด  นี้เรียกวา  สมัปชัญญะ.  ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึง 
แลวดวยดี   เขามาถึงแลว    เขามาถึงแลวดวยดี    เขาถึงแลว     เขาถึงแลวดวยดี 
ประกอบแลวดวยสัมปชัญญะน้ี   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  มีสมัปชัญญะ.  
           [๔๕๖]  บทวา  มสีติ  มีนิเทศวา  สติ   เปนไฉน ? 
           สติ  ความตามระลึก ฯลฯ   สัมมาสติ   อันใด  นี้เรียกวา  สติ.   ภิกษุ 
เปนผูเขาไปถึงแลว     เขาไปถึงแลวดวยดี    เขามาถึงแลว     เขามาถึงแลวดวยดี 
เขาถึงแลว    เขาถึงแลวดวยดี   ประกอบแลวดวยสตินี้   ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา 
มีสติ.                                                                 
           [๔๕๗]   บทวา   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก   ม ี
นิเทศวา  โลก    เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาน้ันเอง  ชื่อวาโลก  แมอุปาทานขันธ  ๕ กช็ื่อวา   โลก 
นี้เรียกวาโลก. 
           อภิชฌา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ  ความกําหนัดนักแหงจิต   อัน 
ใด  นี้เรียกวา  อภิชฌา. 
           โทมนัส   เปนไฉน ?  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 21 

           ความไมสบายทางใจ  ความทุกขทางใจ   ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริิยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข   อันเกิด 
แตเจโตสัมผัส  อันใด  นี้เรียกวา  โทมนัส.  
           อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้     ถูกกาํจัด    ถูกกําจัดราบคาบ   สงบ 
ระงับ   เขาไประงับ   ดับไป   ดับไปอยางราบคาบ   ถูกทําใหพินาศไป   ถกูทํา 
ใหพินาศไปดวยดี  ถกูทําใหเหือดแหงแลว   ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี  ถกูทําให 
มีที่สุดปราศไปแลวในโลกน้ี  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
เสียไดในโลก. 
                                ธัมมานุปสสนานิทเทส  จบ 
                                      สตุตันตภาชนีย  จบ 
 
                                         อภิธรรมภาชนีย 
           [๔๕๘]  สติปฏฐาน ๔ คือ 
           ๑.  ภกิษุในศาสนานี้  พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู 
           ๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู         
           ๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู 
           ๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู 
 
                                    พิจารณาเห็นกายในกาย 
           [๔๕๙]   ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู  เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหานทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม   สงัด  
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จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    พิจารณาเห็นกายใน 
กายเนือง ๆ อยู   ในสมัยใด  สติ  ความตามระลึก  ความหวนระลึก  สติ  กริยิาที่ 
ระลึก  ความทรงจํา  ความไมเลื่อนลอย  ความไมลืม   สติ  สตินทรีย  สติพละ 
สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค  ในสมัย 
นั้น   อันใด นี้เรียกวาสติปฏฐาน.  ธรรมทั้งหลายที่เหลือ  เรียกวา   ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน. 
 
                           พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
           ก็ภิกษุ   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ?  
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก 
ใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประทานทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม   สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   พิจารณาเห็นเวทนาใน 
เวทนาเนือง ๆ อยู   ในสมัยใด   สติ   ความตามระลึก ฯลฯ   สมัมาสติ   สติ- 
สัมโพชฌงค   อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   ในสมัยนั้น     อันใด 
นี้เรียกวาสติปฏฐาน.  ธรรมทั้งหลายที่เหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุต 
ดวยสติปฏฐาน. 
 
                                   พิจารณาเห็นจิตในจิต 
           ก็ภิกษุ   พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหานทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด  
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จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  พิจารณาเห็นจิตในจิต 
เนือง ๆ อยู    ในสมัยใด   สติ    ความตามระลึก ฯลฯ    สัมมาสติ    สติสัม- 
โพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค   นบัเนื่องในมรรค   ในสมัยนั้น   อันใด  นี้ 
เรียกวาสติปฏฐาน.   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ    เรียกวา   ธรรมทีส่ัมปยุต 
ดวยสติปฏฐาน. 
 
                              พิจารณาเห็นธรรมในธรรม      
           ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหานทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากอกุศล- 
ธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุข  
อันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
เนือง ๆ อยู  ในสมัยใด  สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  ในสมัยนั้น  อันใด   นี้เรียกวาสติ- 
ปฏฐาน.    ธรรมทั้งหลายที่เหลือ   เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยสติ- 
ปฏฐาน. 
           ในธรรมเหลาน้ัน   สติปฏฐาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกไหเขาสูนิพพาน เพ่ือประหานทิฏฐิ เพ่ือบรรลปุฐมภูมิ  สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร   มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ  
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อยู   ในสมัยใด   สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค   อัน 
เปนองคแหงมรรค   นับเน่ืองในมรรค   ในสมัยนัน้    อันใด   นี้เรียกวา  สติ- 
ปฏฐาน.  ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมที่สมัปยุตดวยสติปฏฐาน. 
           [๔๖๐] สติปฏฐาน ๔ คือ 
           ๑.  ภกิษุในศาสนานี้  พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆอยู 
           ๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู. 
           ๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู. 
           ๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู. 
           [๔๖๑]   ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูเปนอยางไร ?  
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก 
ใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหานทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากกาม   สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน.  ประกอบดวยวิตก  วิจาร มปีติ  
และสุขอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ 
อวิเขปะ  มีในสมัยใด  สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา กุศล. 
           ภิกษุ   สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว   บรรลุปฐม- 
ฌานอันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลว 
นั้นแล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มปีติและสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขา- 
ปฏิปทาทันธาภิญญา   ชนดิสุญญตะ     พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ.   อยู   ใน 
สมัยใด  สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  สัมมาสติ    สติสัมโพชฌงค   อันเปนองค 
แหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  สติปฏฐาน. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรยีกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน.  
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                            พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
           ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน เพ่ือประหานทิฏฐิ  เพ่ือบรรลปุฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุข  อันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยูในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น     สภาวธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา  กศุล. 
           ภิกษุ   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐม 
ฌานอันเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรกศุลฌาน   อันไดทําไวแลว   ไดเจริญไว 
แลวน้ันแล    ประกอบดวยวิตก    วิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก    เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ชนิดสุญญตะ  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ 
อยู   ในสมัยใด  สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค   อัน 
เปนองคแหงมรรค  นับเนือ่งในมรรค  ในสมัยนั้น   อันใด   นี้เรียกวา   สติ- 
ปฏฐาน. ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน. 
 
                                   พิจารณาเห็นจิตในจิต 
           ก็ภิกษุ  พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหานทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     อยูในสมยัใด 
ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  กุศล.  
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           ภิกษุ  สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก  เพราะโลกุตตรกุศลฌาน  อันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ัน 
แล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา    ชนิดสุญญตะ    พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู    ในสมัยใด 
สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค   อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค ในสมยันั้น   อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน.  ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยสติปฏฐาน. 
  
                                พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
           ก็ภิกษุ   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพื่อประหานทิฏฐิ     เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     อยูในสมยัใด 
ผัสสะ ฯลฯ   อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  กุศล.  
           ภิกษุ   สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐม 
ฌานอันเปนวิบาก    เพราะโลกุตตรกศุลฌาน   อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไว 
แลวน้ันแล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มีปติและสขุอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขา- 
ปฏิปทาทันธาภิญญา   ชนดิสุญญตะ    พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู 
ในสมัยใด  สติ  ความตามระลึก ฯลฯ    สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค  อันเปน 
องคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด  นี้เรียกวา  สติปฏฐาน.  
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยสติปฏฐาน.   
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           ในธรรมเหลาน้ัน  สติปฏฐาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไป 
จากโลกใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหานทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     อยูในสมยัใด 
ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น     สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรฌาน   อันไดทําไวแลว    ไดเจริญแลวน้ันแล 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทัน- 
ธาภิญญา  ชนิดสุญญตะ   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู    ในสมัยใด 
สติ  ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค   ในสมัยนั้น     อันใด    นี้เรียกวา   สติปฏฐาน.   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยสติปฏฐาน. 
                                      จบอภิธรรมภาชนีย  
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                                      ปญหาปุจฉกะ 
           [๔๖๒]  สติปฏฐาน  ๔  คือ 
           ๑.  ภกิษุในศาสนานี้   พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ  อยู 
มีความเพียร   มีสมัปชัญญะ  มีสติ   กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได 
ในโลก.  
           ๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ   มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก. 
           ๓.  พิจารณาเห็นจติในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียร   มีสมั- 
ปชัญญะ   มสีติ    กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก.            
           ๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู มคีวามเพียร 
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก. 
 
                          ติกมาติกาปุจฉา  ทุกมาติกาปุจฉา 
           บรรดาสติปฏฐาน ๔  สติปฏฐานไหนเปนกุศล   สติปฏฐานไหนเปน 
อกุศล  สติปฏฐานไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ   สติปฏฐานไหนเปนสรณะ  สติ- 
ปฏฐานไหนเปนอรณะ.                                                            
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                                 ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๔๖๓]   สติปฏฐาน  ๔ เปนกศุลก็มี   เปนอัพยากฤตก็มี 
           สติปฏฐาน ๔  เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี    เปนอทุกขมสุขเวทนาสัม- 
ปยุตก็มี. 
           สติปฏฐาน ๔  เปนวิบากก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็ม.ี 
           สติปฏฐาน ๔  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ. 
           สติปฏฐาน ๔  เปนอสังกิลิฏฐาสังกเิลสิกะ. 
           สติปฏฐาน ๔  เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปน 
อวิตักกาวิจาระก็มี. 
           สติปฏฐาน ๔  เปนปติสหคตะก็มี   เปนสุขสหคตะก็มี   เปนอุเปกขา- 
สหคตะก็มี. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนอปจยคามีก็ม ี  เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนเสกขะก็มี   เปนอเสกขะก็มี. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนอัปปมาณะ. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนอัปปมาณารัมมณะ. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนปณีตะ. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนมัคคารัมมณะ.  
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           สติปฏฐาน  ๔  เปนมัคคเหตุกะก็มี   เปนมคัคาธิปติก็มี  กลาวไมไดวา 
แมเปนมัคคเหตุกะ  แมเปนมัคคาธิปติก็มี.   
           สติปฏฐาน  ๔  เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี   
           สติปฏฐาน  ๔  เปนอดีตก็มี  เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบันก็มี.  
           กลาวไมไดวา   แมเปนอตีตารัมมณะ   แมเปนอนาคตารัมมณะ   แม 
เปนปจจุปปนนารัมมณะ.  
           สติปฏฐาน  ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี. 
           สติปฏฐาน  ๔  เปนพหิทธารัมมณะ.  
           สติปฏฐาน  ๔  เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ.  
 
                                     ทุกมาติกาวิสัชนา 
                                    ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา    
           [๔๖๔]   สติปฏฐาน  ๔    เปนนเหตุ   สติปฏฐาน ๔   เปนสเหตุกะ 
สติปฏฐาน ๔ เปนเหตุสัมปยุต  สติปฏฐาน  ๔  กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ 
แตเปนสเหตุกนเหตุ     สติปฏฐาน   ๔    กลาวไมไดวา   เปนเหตุเหตุสัมปยุต 
แตเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ   สติปฏฐาน ๔  เปนนเหตุสเหตุกะ. 
 
                                    ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 
           สติปฏฐาน ๔  เปนสัปปจจยะ  สติปฏฐาน ๔  เปนสังขตะ  สติปฏฐาน 
๔  เปนอนิทสัสนะ  สติปฏฐาน  ๔  เปนอัปปฏิฆะ  สติปฏฐาน  ๔  เปนอรูป  
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สติปฏฐาน ๔  เปนโลกุตตระ   สติปฏฐาน  ๔  เปนเกนจิวิญเญยยะ  เปนเกนจิ- 
นวิญเญยยะ. 
 
                                   ๓.  อาสวโคจฉกวิสัชนา 
           สติปฏฐาน ๔   เปนโนอาสวะ   สติปฏฐาน ๔ เปนอนาสวะ  สติปฏฐาน 
๔   เปนอาสววิปปยุต   สติปฏฐาน   ๔  กลาวไมไดวา   แมเปนอาสวสาสวะ  แม 
เปนสาสวโนอาสวะ  สติปฏฐาน ๔   กลาวไมไดวา   แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต 
แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ   สติปฏฐาน  ๔ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ. 
 
                    ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐  สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
           สติปฏฐาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ  สติปฏฐาน ๔ เปนโนคันถะ 
ฯลฯ   สติปฏฐาน ๔   เปนโนโอฆะ ฯลฯ  สติปฏฐาน ๔  เปนโนโยคะ ฯลฯ 
สติปฏฐาน  ๔  เปนโนนวีรณะ ฯลฯ   สติปฏฐาน ๔   เปนโนปรามาสะ ฯลฯ 
สติปฏฐาน ๔   เปนสารัมมณะ   สติปฏฐาน ๔   เปนโนจิตตะ   สติปฏฐาน ๔ 
เปนเจตสิกะ   สติปฏฐาน ๔   เปนจิตตสัมปยุต   สติปฏฐาน ๔   เปนจิตตสัง- 
สัฏฐะ    สติปฏฐาน  ๔   เปนจิตตสมุฏฐานะ    สติปฏฐาน ๔   เปนจิตตสหภู 
สติปฏฐาน  ๔  เปนจิตตานุปริวัตติ   สติปฏฐาน ๔  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ 
สติปฏฐาน ๔   เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู   สติปฏฐาน ๔  เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานานุปริวัตติ   สติปฏฐาน ๔  เปนพาหิระ   สติปฏฐาน ๔  เปนนอุปาทา 
สติปฏฐาน  ๔  เปนอนุปาทินนะ. 
 
                             ๑๑,๑๒,๑๓,  อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา  
           สติปฏฐาน ๔   เปนนอุปาทานะ ฯลฯ  สติปฏฐาน  ๔   เปนโนกิเลสะ 
ฯลฯ  สติปฏฐาน ๔  เปนนทัสสนปหาตัพพะ    สติปฏฐาน ๔  เปนนภาวนา-  
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ปหาตัพพะ  สติปฏฐาน ๔   เปนนทสัสนปหาตัพพเหตุกะ  สติปฏฐาน ๔  เปน 
นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ   สติปฏฐาน ๔   เปนสวิตักกะก็มี    เปนอวิตักกะก็มี 
สติปฏฐาน ๔  เปนสวิจาระก็มี  เปนอวิจาระก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสัปปติกะก็มี 
เปนอัปปติกะก็มี    สติปฏฐาน ๔    เปนนปติสหคตะก็มี    เปนปติสหคตะก็มี 
สติปฏฐาน ๔  เปนสุขสหคตะก็มี   เปนนสุขสหคตะก็มี   สติปฏฐาน ๔  เปน 
อุเปกขาสหคตะก็มี    เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี   สติปฏฐาน ๔  เปนนกามาวจร 
สติปฏฐาน ๔   เปนนรูปาวจร  สติปฏฐาน ๔  เปนนอรูปาวจร  สติปฏฐาน  ๔ 
เปนอปริยาปนนะ    สติปฏฐาน ๔     เปนนิยยานิกะก็มี    เปนอนิยยานิกะก็มี 
สติปฏฐาน ๔  เปนนิยตะก็มี   เปนอนิยตะก็มี   สติปฏฐาน  ๔   เปนอนุตตระ 
สติปฏฐาน ๔  เปนอรณะ  ฉะนี้แล. 
                                             จบปญหาปุจฉกะ 
                                    สติปฏฐานวิภังค   จบบริบรูณ  
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                                  สมัโมหวิโนทนี๑ 

                                      อรรถกถาวิภังค 
                               สติปฏฐานวิภังคนิทเทส   
                               วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
           บัดนี้   พึงทราบวินิจฉัยในสติปฏฐานวิภังค อันเปนลําดับตอจาก 
ปฏิจจสมุปปาทวิภังคนั้น  ตอไป 
           คําวา ๔  เปนคํากําหนดจํานวน. ดวยคําน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  ยอม 
ทรงแสดงกําหนดสติปฏฐานไววา  มจีํานวนไมตํ่ากวาน้ัน  ไมเกินกวาน้ัน 
ดังน้ี. 
           คําวา   สติปฏฐาน   ไดแก  สติปฏฐาน ๓ อยาง  คือ   สติโคจร ๑ 
ความท่ีพระศาสดาผูประพฤติลวงความยินดียินรายในหมูพระสาวกผูปฏิบัติ ๓ 
อยาง ๑   ตัวสติ  ๑. 
           จริงอยู   สติโคจร   (อารมณของสติ )   ทานเรียกวา   สติปฏฐาน   ใน 
คําวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงเหตุใหเกิด  และความดับไป 
แหงสติปฏฐาน ๔   เธอท้ังหลายจงฟงคําน้ัน   จงมนสิการใหดี ฯลฯ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลาเปนเหตุใหเกิดกาย    ความเกดิขึ้น 
แหงกายยอมมี   เพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร   เปนตน.    โดยทํานอง 
นั้น  กายยอมเปนอารมณปรากฏ  มใิชสติปรากฏ.     
   
๑. บาลีอรรถกถาหนา  ๒๗๙  เปนตนไป  
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           พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา  สติอุปฏฐาน๑  และ สติ   เปนตน. เนื้อ 
ความแหงคํานั้น  พึงทราบวา  ที่ชื่อวาปฏฐาน  เพราะอรรถวา  เปนที่ต้ังม่ัน. 
           ถามวา   อะไร   ยอมต้ังม่ัน  
           ตอบวา   สติ.  ที่เปนที่ต้ังม่ันแหงสติ  จึงชื่อวา สติปฏฐาน.  อีกอยาง 
หน่ึง  ที่ต้ังมั่นอันเปนประธาน   ชื่อวา   ปฏฐาน  ที่ต้ังอันเปนประธานแหงสติ 
จึงชื่อวา   สติปฏฐาน    เหมือนคําวา  ที่อันเปนที่ต้ังอยูของชาง   และของมา 
เปนตนฉะน้ัน. 
           การท่ีพระศาสดาเปนผูประพฤติลวงความยินดียินรายในหมูสาวกผู 
ปฏิบัติ  ๓ อยาง  ทานเรียกวา  สติปฏฐาน   ในคําน้ีวา   พระศาสดาผูอริยะ 
เสพธรรมใด   ธรรมนั้นคือ  สติปฏฐาน ๓ ก็เมื่อเสพธรรมนั้นอยู  จึง 
ควรเพ่ือตามสอนหมูคณะ๒   ดังน้ี.  เน้ือความแหงคําน้ัน     พึงทราบวา  ชื่อ 
วา  ปฏฐาน  เพราะเปนธรรมควรใหต้ังไว.  อธิบายวา  เพราะควรใหเปนไป. 
           ถามวา   ควรใหต้ังไวดวยธรรมอะไร. 
           ตอบวา  ดวยสติ  การใหต้ังไวดวยสติ   จึงชื่อวา   สติปฏฐาน. 
           ก็ตัวสตินั่นแหละ   ทานเรียกวา   สติปฏฐาน   ในคําเปนตนวา  สติ- 
ปฏฐาน ๔ อนับุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังโพชฌงค 
๗  ใหบริบรูณ   ดังน้ี.   เน้ือความแหงคําน้ัน    พึงทราบวา   ชือ่วา   ปฏฐาน 
เพราะอรรถวา   ยอมดํารงอยู.   อธิบายวา   ยอมปรากฏ   คือ   กาวลงแลวยอม 
แลนไป  ยอมเปนไป.  สตินั่นแหละ  ชื่อวา สติปฏฐาน  เพราะอรรถวา ดํารงอยู 
(หรือการต้ังม่ัน).   อีกอยางหน่ึง  ชื่อวา  สติเพราะอรรถวา  การระลึก.   ชื่อวา 
ปฏฐาน  เพราะอรรถวา  เขาไปต้ังม่ัน.  ดวยประการฉะน้ี   สตินัน้ดวย  ปฏ- 
 
๑. คําวา  สติอุปฏฐาน  แปลวา  การเขาไปตั้งสติ.   
๒. จาก   สฬายตนวิภังคสูตร มัช.อุ.  ขอ ๖๓๓-๖๓๖.   



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 35 

ฐานนั้นดวย จึงชื่อวา สติปฏฐาน.  สติปฏฐานน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประสงคเอาไวที่นี้. 
           ถามวา   เมื่อเปนเชนนี้   เพราะเหตุไร   ทานจึงทําคําวา   สติปฏฐาน 
ใหเปนพหูพจนเลา. 
           ตอบวา   เพราะความท่ีสติมีมาก.  จริงอยู  ทานทําสติไวมาก  ก็เพราะ 
ความตางกันแหงอารมณ. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสติปฏฐานไว  ๔ 
เทาน้ัน  ไมหยอนไมยิ่ง.    
           ตอบวา   เพราะจะใหเปนประโยชนเกื้อกูล   แกเวไนยสัตว.   จริงอยู 
บรรดาสัตวทั้งหลาย   ประเภทตัณหาจริต   และทิฏฐิจริต   หรือสมถยานิก  และ 
วิปสสนายานิกเปนไป ๒ อยาง    ดวยสามารถแหงมันทะและติกขบุคคล    (คือ 
จริตออนและแกกลา)   กายานุปสสนาสติปฏฐานอันโอฬาร   เปนทางแหงความ 
หมดจดของบุคคลผูตัณหาจริตอยางออน.    เวทนานุปสสนาสติปฏฐานอันสุขุม 
เปนทางแหงความหมดจดของบุคคลผูมีตัณหาจริตอยางแกกลา.  จิตตานุปสสนา 
สติปฏฐานซ่ึงมีอารมณอันแยกออกไมมากนัก    เปนทางแหงความหมดจดของ 
บุคคลผูมีทิฏฐิจริตอยางออน.   ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  ซึ่งมีอารมณอันแยก 
ออกมาก   เปนทางแหงความหมดจดของบุคคลผูมีทิฏฐิจริตอยางแกกลา. 
           อน่ึง   สติปฏฐานท่ี ๑   ซึ่งมีนิมิตอันบุคคลพึงบรรลุไดโดยไมลําบาก 
เปนทางแหงความหมดจดของบุคคลผูสมถยานิกอยางออน.  สติปฏฐานท่ี  ๒ 
เปนทางแหงความหมดจดของบุคคลผูสมถยานิกอยางแกกลา    เพราะไมเกิดใน 
อารมณอันหยาบ    สติปฏฐานท่ี  ๓ มีอารมณอันแยกออกไมมากนัก    เปนทาง 
แหงความหมดจดของบุคคลผูวิปสสนายานิกอยางออน.    สติปฏฐานท่ี ๔ มี 
อารมณอันแยกออกมากยิ่ง เปนทางแหงความหมดจดของบุคคลผูวิปสสนายานิก 
อยางแกกลา.  
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           เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสติปฏฐานไว ๔ 
โดยไมหยอนไมยิ่งดวยประการฉะนีแ้ล. 
 
                          สติปฏฐานตามนัยแหงปกรณ๑ 

           พระผูมีพระภาคเจาตรัสสติปฏฐาน ๔   เพ่ือละวิปลลาส ๔ 
เปนตน.    
           อีกอยางหนึ่ง   พระองคตรัสสติปฏฐาน ๔ ก็เพ่ือละสุภวิปลลาส   สุข- 
วิปลลาส นิจจวิปลลาส  อัตตวิปลลาส  คือเขาใจวา  เปนสุภะ  เปนสุขะ  เปน 
ของเท่ียง  เปนอัตตา.  จรงิอยู  กายเปน   อสุภะ   แตสัตวทั้งหลายผูเขาใจผิด 
ดวยสุภวิปลลาสในกายนั้น มีอยู. พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสสติปฏฐานท่ี ๑ ไว 
เพ่ือจะใหสัตวเหลาน้ันละวิปลลาสนั้น      โดยการแสดงถึงความเปนอสุภะในกาย.  
อน่ึง   บรรดาธรรมท้ังหลาย   มีเวทนาเปนตน    แมอันสัตวถือเอาแลววา   เปน 
สุข   เปนของเที่ยง  เปนอัตตา  ที่จริงเวทนาเปนทุกข  จิตก็ไมเที่ยง  ธรรมท้ัง 
หลายก็เปนอนัตตา.  แตสัตวทั้งหลายผูเขาใจผิดมีความเห็นคลาดเคลื่อนในธรรม 
ทั้งหลายมีเวทนาเปนตนเหลาน้ันวา  เปนสุข   เปนของเที่ยง  เปนอัตตา.    พระผู 
มีพระภาคเจาตรัสสติปฏฐาน ๓ ที่เหลือไวก็เพ่ือจะใหสัตวเหลาน้ันละวิปลลาส 
นั้นโดยการแสดงถึงความเปนทุกข  เปนตน    ในธรรมมีเวทนาเปนตนเหลานั้น  
พึงทราบวาไดตรัสสติปฏฐานไว  ๔   เทาน้ัน        ไมหยอนไมยิ่งดังน้ี     เพ่ือ 
ละวิปลลาสในความเห็นวาเปนสุภะ  เปนสุข  เปนของเท่ียง  เปนอัตตา  อยางนี้  
ดวยประการฉะน้ี.  ก็เพ่ือการละวิปลลาสเทาน้ันก็หาไม  โดยที่แท  พึงทราบวา 
พระองคตรัสสติปฏฐานไว ๔  เพ่ือละโอฆะ ๔  โยคะ ๔  อาสวะ ๔  คันถะ ๔ 
อุปาทาน ๔  อคติ ๔   และเพ่ือใหกําหนดรูอาหาร ๔  ดวย.  
                                  นัยแหงปกรณ  มีเพียงเทาน้ี 
 
๑. นัยนี้รจนาข้ึนโดยภาษาของชาวเกาะลังกา  
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                                   นัยแหงอรรถกถา 
           ก็ในอรรถกถา    ทานกลาวคําไวเพียงเทาน้ีวา    สติปฏฐานมีอยาง 
เดียวเทาน้ัน   ดวยสามารถแหงการระลึก   และดวยสามารถแหงการ 
ประชุมโดยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน     แตวาเปน ๔ ไดดวย 
สามารถแหงอารมณ.  ดังน้ี.   เหมือนอยางวาในนครหนึ่งมี ๔ ประตู   ชน 
ทั้งหลายผูมาจากทิศตะวันออก      ถอืเอาสิ่งของอันมีอยูทางทิศตะวันออกแลวก ็
เขาไปสูนครทางประตูทิศตะวันออกนั้นนั่นแหละ.  ผูมาจากทิศใต   ผูมาจากทิศ 
ตะวันตก   ผูมาจากทิศเหนือ   ถือเอาส่ิงของอันมีอยูทางทิศเหนือแลวก็เขาไปสู 
นครทางประตูทิศเหนือนั่นแหละ ฉันใด คําอุปมาเครื่องยังอุปไมยใหถึงพรอมน้ี 
บัณฑิตพึงทราบฉันนั้นเถิด.   จริงอยู   พระนิพพาน   เปรียบเหมือน  นคร. 
โลกุตตรมรรคอันประกอบดวยองค ๘   เปรียบเหมือน  ประตู.   กายเปน 
ตนเปรียบ เหมือนทิศตะวันออก  เปนตน.  ชนทั้งหลายผูมาจากทิศตะวันออก 
ถือเอาส่ิงของอันมีอยูทางทิศตะวันออกแลวก็เขาไปสูนครโดยประตูทิศตะวันออก 
นั่นแหละ   ฉันใดพระโยคาวจรท้ังหลาย    ผูมาดวยกายานุปสสนาเปนประธาน 
ก็ฉันนั้น   เจริญกายานุปสสนาโดย ๑๔ ปพพะ   แลวหยั่งลงสูพระนิพพานหนึ่ง 
เทียว  ดวยอริยมรรคอันเกิดข้ึนดวยอานุภาพแหงการเจริญกายานุปสสนา. 
           ชนทัง้หลายผูมาจากทิศใต   ถอืเอาสิ่งของอันมีอยูแตทิศใตแลวก็เขาไป 
สูนคร    โดยประตูดานใตนั่นแหละ    ฉันใด   พระโยคาวจรท้ังหลายผูมาดวย 
เวทนานุปสสนาเปนประธาน   ก็ฉันนั้น     เจริญเวทนานุปสสนาโดย ๘ ปพพะ 
แลวหยั่งลงสูพระนิพพานหนึ่งน่ันแหละ     ดวยอริยมรรคเกิดข้ึนดวยอานุภาพ 
แหงการเจริญเวทนานุปสสนา. 
           ชนทัง้หลายผูมาจากทิศตะวันตก  ถือเอาสิ่งของอันมีอยูแตทิศตะวันตก 
แลวเขาไปสูนคร    โดยประตูดานตะวันตกน่ันแหละ    ฉันใด    พระโยคาวจร  
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ทั้งหลาย    ผูมาดวยจิตตานุปสสนาเปนประธาน    ก็ฉันนั้นเจริญจิตตานุปสสนา 
๑๖ ปพพะ  แลวหยั่งลงสูพระนิพพานหนึ่งน่ันแหละ   ดวยอริยมรรคอันเกิดข้ึน 
ดวยอานุภาพแหงจิตตานุปสสนา. 
           ชนทัง้หลายผูมาจากทิศเหนือ    ถือเอาส่ิงของอันมีอยูแตทิศเหนือแลว 
เขาไปสูนคร  โดยประตูดานเหนือน่ันแหละ  ฉันใด  พระโยคาวจรท้ังหลายผูมา 
ดวยธัมมานุปสสนาเปนประธาน  กฉั็นนั้น     เจริญธัมมานุปสสนาเปนประธาน 
ก็ฉันนั้น     เจริญธัมมานุปสสนาโดย ๕ ปพพะ   แลวหยั่งลงสูพระนิพพานหนึ่ง 
นั่นแหละ   ดวยอริยมรรคอันเกิดข้ึนดวยอานุภาพของธัมมานุปสสนา. 
           ดวยประการฉะน้ี  พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสติปฏฐาน 
ไว ๑ เทาน้ันดวยสามารถแหงการระลกึ     และดวยสามารถแหงการ 
ประชุมโดยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน     แตตรัสสติปฏฐานไว  ๔ 
ดวยสามารถแหงอารมณ  ดังน้ี. 
 
                                      กายานุปสสนานิทเทส 
                                            อุทเทสวารกถา 

              อธบิายคําวา  อธิ  ภิกขฺุ  (ภิกษุในพระศาสนานี้)     

           ในคําวา   อิธ ภิกฺข ุ นี ้พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในเทวโลกตรัส 
สติปฏฐานวิภังคนี้      แมภิกษุรูปหน่ึง      ชื่อวาน่ังอยูในสํานักของพระองคใน 
เทวโลกนั้นไมมีก็จริง เมื่อความเปนอยางนั้น   (เพราะเหตุไร  พระองคจึงตรัสคํา 
วา  อิธ  ภิกฺข ุ นี้)     ก็เพราะสติปฏฐานเหลาน้ันเปนอารมณของภิกษุ     ทั้ง 
ภิกษุทั้งหลายก็เจริญสติปฏฐาน  ๔  เหลาน้ัน   ฉะนั้น    พระองคจึงตรัสคําวา   อิธ 
ภิกฺขุ   ดังน้ี.  
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           ถามวา  ก็พวกภิกษุเทาน้ันหรือ  ยอมเจริญสติปฏฐานเหลาน้ี   ภิกษุณี 
เปนตนไมเจริญหรือ ? 
           ตอบวา  ชนเหลาอ่ืนแมมีภิกษุณีเปนตนก็เจริญ      แตภิกษุทั้งหลาย 
เปนบริษัทชั้นเลิศ.  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อิธ   ภิกขฺุ  เพราะความเปน 
บริษัทชั้นเลศิ  ดวยประการฉะน้ี.  อีกอยางหน่ึง  พระองคตรัสอยางนั้นก็เพราะ 
จะแสดงความเปนภิกษุดวยการปฏิบติั   จริงอยู   บุคคลใดดําเนินไปสูการปฏิบัติ 
นี้   บุคคลน้ัน     ชื่อวา   ภิกษุ     ดวยวาบุคคลผูปฏิบัติจะเปนเทวดาหรือเปน 
มนุษยก็ตาม   ยอมถึงการนับวาเปน  ภิกษุ   ทั้งน้ัน.   เหมือนอยางที่ตรัสพระ- 
คาถา  วา 
                             แมถาวา  ผูใด  มีธรรมอันประดับ 
                   แลว   ผูสงบแลว   ผูฝกตนแลว   ผูเท่ียง   ผู 
                   ประพฤติพรหมจรรย      สละอาชญาในสัตว 
                   ทั้งปวง     ประพฤติธรรมอันสงบ   ผูนั้น 
                   เปนพราหมณ  เปนสมณะ  เปนภิกษ.ุ 
 
                  อธิบายคํา   อชฺฌตฺต  กาเย    (ในกายภายใน)          
           คําวา      อชฺฌตฺต    ทานประสงคเอากายภายในอันเปนของตน. 
เพราะฉะนั้น  คําวา   อชฌฺตฺต  กาเย    จึงไดแก  ในกายของตน.   บรรดาคํา 
เหลาน้ัน   คําวา  กาเย ไดแก ในรูปกาย. จริงอยู รูปกาย ประสงคเอาวา กาย 
ในที่นี้  ดุจกายชาง  กายมา  และกายรถ  เปนตน   เพราะอรรถวา เปนที่ประชุม 
แหงธรรม   คือ   อวัยวะนอยใหญทั้งหลาย   และโกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปนตน. 
ก็รูปกาย   ทานประสงคเอาวา   กายเพราะอรรถวา   เปนที่ประชุม   ฉันใด  รูป  
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กาย    ทานกป็ระสงคเอาวา    กาย    เพราะอรรถวาเปนบอเกิดแหงส่ิงเลวทราม  
ฉันนั้น.  จริงอยู   ทีช่ื่อวากาย  เพราะเปนบอเกิดแหงโกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปน 
ตนอันเลวทราม  คือ  อันนารังเกียจอยางยิ่ง.   ประเทศอันเปนบอเกิด   ชื่อวา 
อายะ.  พึงทราบวจนัตถะในคําวา  อายะ นั้น    ดังน้ี 
           กายชือ่วา  อายะ  (บอเกิด)  เพราะอรรถวา  เปนแดนเกิดแหงธรรมทั้ง 
หลาย  (หรือวา ธรรมทั้งหลาย  ยอมเกิดแตกายน้ี   ฉะน้ัน   กายนี้จึงชื่อวา อายะ) 
ถามวาธรรมเหลาไหนยอมเกิด.  ตอบวา  โกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปนตน    อันนา 
รังเกียจ  ยอมเกิด.  เพราะฉะนั้น    กาย  ก็คือ  บอเกดิแหงโกฏฐาสท้ังหลาย 
มีผมเปนตนอันนารังเกียจ  ดวยประการฉะนี้. 
 
                 อธิบายคําวา  กายานุปสฺสี  (มีปกติตามเห็นกาย) 
           คําวา  กายานุปสฺสี  ไดแก  มีปกติตามเห็นกาย  หรือวา   เห็นกาย 
อยูเนือง ๆ กคํ็าน้ี  บัณฑิตพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาแมตรัสคําวา กาเย 
ดังน้ีแลวทรงทําศัพทกายท่ี ๒ วา   กายานุปสฺสี   ดงัน้ีอีก     เพ่ือจะแสดงการ 
กําหนดและการแยกฆนะเปนตน ไมใหปะปนกัน.   ดวยเหตุนั้น     จึงมิไดตรัสวา 
มีปกติตามเห็นเวทนาในกาย  หรือวา  มีปกติตามเห็นจิต  มีปกติตาม 
เห็นธรรมในกายเลย  โดยที่แท  ทรงแสดงการกําหนดมิใหปะปนกัน    โดย 
การแสดงอาการ   คือ   การตามเห็นกายในวัตถุกลาวคือกาย    ในคําวา    กาเย 
กายานุปสฺสีเยว (มีปกติตามเห็นกายในกายเทาน้ัน) ดังน้ี. โดยทํานองเดียวกัน 
ก็ไมตรัสวา     มีปกติตามเห็นธรรมอ่ืนสักอยางหน่ึงนอกจากอวัยวะนอยใหญใน 
กาย ทั้งไมตรัสวา มีปกติตามเห็นผูหญิง ผูชาย นอกจากผมขนเปนตน.       
ก็กายแมใดกลาวคือที่ประชุมแหงภูตรูป   และอุปาทารูปมีผมขนเปนตน     มีอยู  
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ในกายน้ี  จึงมิไดตรัสวา  มีปกติตามเห็นธรรมสักอยางหน่ึงนอกจากภูตรูป  และ 
อุปาทารูปในกายแมนั้น.   อันที่จริง    ทรงแสดงการแยกฆนะ    โดยการแสดง 
วัตถุกลาวคือกาย   ดวยอํานาจแหงกายคือท่ีประชุมนั่นแหละ   โดยประการตางๆ 
วา   เปนผูมีปกติตามเห็นการประชมุแหงอวัยวะนอยใหญทั้งหลาย    เปรยีบ 
เหมือนบุคคลผูตรวจดูสวนประกอบแหงรถดวย   เปนผูมีปกติตามเห็นการประ- 
ชุมแหงโกฏฐาสท้ังหลายมีผมขนเปนตน   เปรียบเหมือนบุคคลผูตรวจดูสวน 
ประกอบนอยใหญของเมืองดวย       เปนผูมีปกติตามเห็นการประชุมของภูตรูป 
อุปาทารูปทั้งหลาย  เปรยีบเหมือนบุคคลแยกใบกลวยหยวกกลวยออกจากลําตน 
กลวย  เเละเปรียบเหมือนผูแบกํามืออันเปลาดวย  ฉะนั้น.  จรงิอยู  ในอธิการน้ี 
จะเปนกายที่นอกจากกายคือท่ีประชุมตามท่ีกลาวแลวก็ตาม   จะเปนหญิง   เปน 
ชาย   หรือวาเปนธรรมอะไร ๆ อ่ืนก็ตาม   ยอมไมปรากฏ.   แตวาสัตวทั้งหลาย 
ยอมกระทําการยึดมั่นเพราะความเห็นผิด       ในเหตุสักวาการประชุมแหงธรรม 
ตามท่ีกลาวแลวโดยประการน้ัน ๆ มีอยู   ดวยเหตุนั้นโบราณาจารยทั้งหลาย จึง 
กลาววา          
                   ย ปสฺสติ น ต ทิฏฐ           ย ทิฏฐ  ต น ปสฺสติ 
                   อปสฺส  พชฌฺเต  มุฬฺโห      พชฺฌมาโน น มุจฺจติ. 
                                               แปลวา 
                             บุคคลเห็นอยูซึ่งส่ิงใด๑ สิ่งน้ัน๒  ชื่อ 
                   วา อันเขาเหน็แลวก็หาไม    สิ่งใด๓ อนัเขา 
                   เห็นแลว    เขาช่ือวายอมไมเห็นซึ่งส่ิงน้ัน  
                   บุคคลผูหลง  เมื่อไมเห็นยอมติด  เมื่อติด  ก ็
                   ยอมไมหลุดพน. 
 
๑.  คือเห็นเปนผูหญิงผูชาย    ๒.  ๓.  หมายถึงรูปายตนะ  
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           คําวา  มีปกติตามเห็นกายในกาย   ทานกลาวแลว  เพ่ือการแสดง 
การแยกฆนะเปนตน    ดวยประการฉะน้ี.  อน่ึง  ในอธิการน้ี   บัณฑิตพึงทราบ 
เนื้อความแมนี้    ดวยอาทิศัพท.  จริงอยู   พระโยคาวจรน้ีมีปกติตามเห็นกายใน 
กายน้ีเทาน้ัน    มิใชมีปกติตามเห็นธรรมอ่ืน.   ถามวา  ขอน้ี   ทานอธิบายไว 
อยางไร.  ตอบวา ทานอธิบายวาชนทั้งหลาย  ผูมีปกติตามเห็นพยับแดดแมอัน 
ไมมีน้ํา  วาเปนน้ํา  ฉันใด    พระโยคาวจรมีปกติตามเห็นกายน้ี    อันเปนของ 
ไมเที่ยง  เปนทุกข เปนอนัตตา  เปนอสุภะนั่นแหละวา  เปนของเที่ยง  เปนสุข 
เปนอัตตา   เปนสุภะ  ฉันนั้นหามิได  โดยที่แท    มีปกติตามเห็นกายก็คือ   มี 
ปกติตามเห็นการประชมุแหงอาการของความไมเที่ยง   เปนทุกข    เปนอนัตตา 
เปนอสุภะเทาน้ัน  ดังนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแมอยางนี้วา   กายน้ีใด   มลีม 
อัสสาสะปสสาสะเปนเบ้ืองตน       และมีกระดูกอันแตกเปนจุณไปเปนที่สุด    ที ่
พระผูพระภาคเจาตรัสไวในมหาสติปฏฐานโดยนัยวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในศาสนาน้ี  ไปที่ปาก็ตาม ฯลฯ  เธอยอมมีสติเทียวหายใจเขา" 
เปนตน.    และกายใดที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา 
ภิกษุบางพวกในพระศาสนานี้ ยอมตามเห็นกาย คือปฐวี โดยความ 
เปนสภาพไมเท่ียง  โดยทํานองเดียวกัน   ยอมตามเห็นกาย  คืออาโป 
กายคือเตโช    กายคือวาโย    กายคือผม    กายคือขน    กายคือผิว 
กายคือหนัง   กายคือเน้ือ   กายคือเลือด  กายคือเอ็น   กายคือกระดูก 
กายคือเย่ือในกระดูก   โดยความเปนสภาพไมเท่ียงเปนตน    กเ็พราะ 
การตามเห็นอยูในกายน้ีนั่นแหละแหงกายทั้งปวง   จึงชื่อวา   มปีกติตามเห็น 
กายในกาย  (กาเย  กายานุปสฺสี)  ดังนี้.  
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           อีกอยางหนึ่ง    พึงทราบอรรถอยางนี้วา   ชื่อวา    มีปกติตามเห็น 
กาย  กลาวคือ  ที่ประชมุแหงธรรม   มีผมเปนตนในกาย    โดยการ 
ไมตามเห็นอะไร ๆ  อันพึงถือเอาในกายอยางน้ีวา  เปนเรา  หรอืวา 
เปนของเรา ดังน้ี   แตเพราะการตามเห็นที่ประชุมแหงธรรมตาง ๆ มีผมขน 
เปนตนนั้น    นั่นแหละ  จึงชื่อวา กาเย กายานุปสฺสี   ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบเน้ือความแมอยางนี้วา  ชื่อวา   มปีกติตามเห็น 
กายในกาย   แมเพราะการตามเห็นกาย   กลาวคือที่ประชุมแหงอาการอันมี 
อนิจจลักษณะเปนตนทั้งปวงเทียวซ่ึงมีนัยอันมาแลวในปฏิสัมภิทามรรคโดยลําดับ 
วาภิกษุยอมตามเห็นในกายน้ี  โดยความเปนของไมเที่ยง  มิใชโดยความเปนของ 
เที่ยงเปนตน    ดังน้ี.    จริงอยางนั้นภิกษุนี้ดําเนินไปสูการปฏิบติัคือ    การตาม 
เห็นกายในกาย*   ยอมตามเห็นกายน้ี   โดยความเปนของไมเที่ยง    ดวยอํานาจ 
อนุปสสนา ๗  มีอนิจจานุปสสนาเปนตน      มิใชตามเห็นโดยความเปนของ 
เที่ยง     ยอมตามเห็นโดยความเปนทุกข     มิใชตามเห็นโดยความเปนสุข, 
ยอมตามเห็นโดยความเปนอนัตตา     มิใชตามเห็นโดยความเปนอัตตา,    ยอม 
เบื่อหนาย  มิใชยอมเพลิดเพลิน    ยอมคลายความกําหนัด    มใิชยอมกําหนัด. 
ยอมใหดับ  มิใชยอมใหเกิด,  ยอมสละคืน  มิใชยอมยึดถือ.  ภิกษุนั้น    เมื่อตาม 
เห็นกายน้ันโดยความเปนของไมเทียง    ยอมละนิจจสัญญา,   เมื่อตามเห็นโดย 
ความเปนทุกข  ยอมละสุขสัญญา,   เมื่อตามเห็นโดยความเปนอนัตตา  ยอมละ 
อัตตสัญญา,    เมื่อหนาย    ยอมละความเพลิดเพลิน,    เมื่อคลายความกําหนัด 
ยอมละราคะ,   เมื่อดับ  ยอมละสมุทัย  และเม่ือสละคืน  ยอมละการยึดถือ  ดังน้ี. 
 
๑.  หรือใชคําวา  พิจารณากายในกายเนือง ๆ ก็ได  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 44 

                                   อธบิายคําวา  วหิรติ  (อยู) 
           คําวา  วิหรติ  นั้น    เปนคําแสดงการประกอบการอยูดวยอิริยาบถ 
อยางใดอยางหนึ่ง   ในบรรดาการอยูดวยอิริยาบถ  ๔. อธิบายวา  ตัดขาดการ 
เบียดเบียนอิริยาบถหนึ่งดวยอิริยาบถนั้น     แลวจึงนําอัตภาพอันยังไมตกไป  ให 
เปนไปอยู. 
         อธิบายคําวา  พหิทธฺา  กาเย  เปนอาทิ  (ในกายภายนอกเปนตน) 
           คําวา  พหิทฺธา  กาเย   ไดแก  ในกายของผูอ่ืน. 
           คําวา   อชฺฌตฺตพหิทฺธา  กาเย   ความวา    ในกายของตนตามกาล 
สมควร   ในกายของผูอ่ืนตามกาลสมควร.  ก็โดยนัยแรก   ทานกลาวการกําหนด 
กายในกายของตน.  โดยนัยที่ ๒ ทานกลาวกําหนดกายในกายของผูอ่ืน.     โดย 
นัยที่ ๓  ทานกลาวการกําหนดกายในกายของตนตามกาลสมควร    ในกายของ 
ผูอ่ืนตามกาลสมควร.   กช็ื่อวา   อารมณที่กระทบทั้งภายในทั้งภายนอก (พรอม 
กนั)  ยอมไมมี.  แตวา ทานกลาวกาลเปนที่สัญจรของกรรมฐานอันคลองแคลว 
แลว  ๆ เลา ๆ ไวในคําวา  อชฺฌตฺตพหิทฺธา นี้. 
 
                          อธบิายคําวา  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา                          
           คําวา อาตาป  (มีความเพียร) นั้น     เปนคําแสดงการประกอบความ 
เพียรของผูกําหนดกาย   (เปนอารมณ).    ก็เพราะเหตุที่ภิกษุนั้น  ประกอบความ 
เพียรที่ทานใหชื่อวา   อาตาปะ   เพราะเปนเครื่องเผาผลาญกิเลสทั้งหลายในภพ 
ทั้ง ๓ ในสมยันั้น    ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อาตาป.  
           คําวา  สมฺปชาโน  (มีสัมปชัญญะ)  คือผูประกอบดวยญาณ   กลาว  
คือ  สัมปชัญญะ    อันกําหนดเอาซึ่งกาย   (เปนอารมณ).  
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           คําวา  สติมา  (มีสติ)  คือผูประกอบดวยสติอันกําหนดกาย.  ก็เพราะ 
เหตุที่ภิกษุนี้กําหนดอารมณดวยสติ     แลวก็ตามเห็นอยูดวยปญญา.     จริงอยู 
ข้ึนชื่อวา  การตามเห็นของภิกษุเวนจากสติ   ก็ไมมี.   ดวยเหตุนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจา  จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวสติแลวาเปนธรรม 
มีประโยชนในท่ีทั้งปวง  ฉะน้ัน   กายานุปสสนาสติปฏฐานกรรมฐาน  ใน 
คําวา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตินี้    ยอมเปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง   พึงทราบวา    เพราะความหดหูภายในเปนธรรม     ทาํ 
อันตรายแกภิกษุผูไมมีอาตาป   ผูไมมีสัมปชัญญะ    ยอมหลงใหลในการกําหนด 
ธรรมอันเปนอุบาย   และในการเวนจากสิ่งท่ีมิใชอุบาย.   ผูมีสติหลงลืม   กย็อม 
เปนผูไมสามารถในการไมสละอุบายและในการกําหนดส่ิงที่มิใชอุบาย.    เพราะ 
ฉะน้ัน   กรรมฐานของเขาจึงไมรุงเรือง   ดวยเหตุนั้นกรรมฐานน้ันยอมรุงเรือง 
ดวยอานุภาพแหงธรรมเหลาใด    เพ่ือการแสดงธรรมเหลาน้ันพระผูมีพระภาค- 
เจาจึงตรัสคํานี้วา  อาตาป  สมฺปชาโน สติมา  ดังนี้.  ครั้งทรงแสดงกายานุ- 
ปสสนาสติปฏฐาน   และสัมปโยคะ    (การประกอบพรอม)    ดวยประการฉะน้ี 
แลว    บัดนี ้   เพ่ือจะทรงแสดงองคแหงการละ     จึงตรัสวา    วิเนยฺย    โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺส  ดังนี้. 
 
                  อธิบายคําวา วิเนยฺย   โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส๑ 

           บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา   วิเนยฺย ไดแก นําออกแลว    ดวยตทังค- 
วินัย  หรือดวยวิกขัมภนวินัย.  กายน้ีใด   อันตางดวยกายภายในเปนตน   ที่ทรง 
กําหนดในคําวา โลเก  นี้  กายน้ันนั่นแหละ ชื่อวาโลก ในที่นี้.  อธิบายวา 
 
๑.  แปลวา  " พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัเสียไดในโลก "  
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นําอภิชฌาโทมนัสในโลกนี้ออก.    แตเพราะในท่ีนี้    กามฉันทะ    ยอมถึงการ 
สงเคราะหดวย  อภิชฌา   ศัพท   พยาปาทะยอมถึงการสงเคราะหดวยโทมนัส 
ศัพท  ฉะนั้น       พึงทราบวา     การละนิวรณ     เปนคําอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวโดยการแสดงธรรม ๒ อยาง   ที่มีกําลังอันนับเนื่องในนิวรณดังน้ี.  
           อน่ึง  วาโดยพิเศษ  ในที่นี้    พึงทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
การละความยินดีอันมีกายสมบัติเปนมูล    ดวยการนําอภิชฌาออก    ละการยิน 
รายอันมีกายวิบัติเปนมูล  ดวยการนําโทมนัสออก.   ตรัสการละความยินดียิ่งใน 
กาย  ดวยการนําอภิชฌาออก  ละการไมยินดียิ่ง   ในกายภาวนา  (การเจริญกาย) 
ดวยการนําโทมนัสออก.  และตรัสการละซ่ึงการเพ่ิมใสในสิ่งอันไมมีในกายอันมี 
ความงามความสุขเปนตน    ดวยการนําอภิชฌาออก  ละการนําออกซึ่งส่ิงอันไมมี 
ในกายอันมีความไมงาม   ความสุขเปนตน    ดวยการนําโทมนัสออก     ดวยคํา 
นั้น    อานุภาพแหงความเพียรและความเปนผูสามารถในความเพียร    ยอมเปน 
คําอันเพระผูมีพระภาคเจาแสดงแลว.  จริงอยู  อานุภาพแหงความเพียรนั้น   ยอม 
หลุดพนจากความยินดี    ยินราย    อดทนตอความไมยินดีแสะความยินดี    ทั้ง 
เวนจากการเพ่ิมใสในสิ่งท่ีไมมี   และเวนจากการนําส่ิงท่ีมีออกไป.    ก็พระโยคา- 
วจรน้ัน    เวนจากความยินดียินราย    อดทนตอความไมยินดีและยินดี    เมือ่ไม 
เพ่ิมใสในสิ่งอันไมมี   และไมนําส่ิงท่ีมีออกไป    จึงชื่อวา  ผูมีความสามารถใน 
ความเพียรฉะน้ี.                                                      
           อีกนัยหนึ่ง  พึงทราบ  ในคําวา   กาเย  กายานุปสฺสี  นี้   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสกรรมฐานไว    ดวยอนุปสสนา     (การตามเห็น).  ในคําวา 
วิหรติ   นี้   ตรัสการบรหิารกายของผูปฏิบัติกรรมฐาน   ดวยการอยูตามท่ีกลาว 
แลว.  ในคําวา  อาตาป  เปนตน    ตรสัสัมมัปปธานไว  ดวยอาตาปะ.   ตรัส  
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กรรมฐานอันมีประโยชนทั้งปวง    หรืออุบายเปนเครื่องบริหารกรรมฐานไว 
ดวยสติสัมปชัญญะ.    ตรสัการไดสมถะ    ดวยสติหรือวาดวยอํานาจ 
กายานุปสสนา.   ตรัสวิปสสนาไว   ดวยสัมปชัญญะ.   และตรสัผล 
แหงภาวนาไว  ดวยการนาํอภิชฌาโทมนัสออก  ดงัน้ี. 
           พรรณนาเนื้อความอุทเทสแหงกายานุปสสนาสติปฏฐาน จบ 
 
               พรรณนาเนื้อความอุทเทสแหงเวทนานุปสสนาเปนตน 
           วินิจฉัย     ในอุทเทสแหงเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน    เปนตน. 
พึงทราบ   เวทนาภายใน   เปนตน    โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ.   ก็บรรดา 
เวทนาเปนตนเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการกําหนดไว  ๓ อยาง  คือ  ใน 
เวทนาเปนตน   ของตน  ๑  ในเวทนาเปนตน    ของผูอ่ืน ๑    ในเวทนาเปนตน 
ของตนตามกาลสมควร   และของผูอ่ืนตามกาลสมควร  ๑.   กป็ระโยชนในการ 
กลาวซ้ําซ่ึงธรรมมีเวทนาเปนตน    ในคําท้ังหลาย   มีคําวา  เวทนาสุ  เวทนา- 
นุปสฺสี    เปนตน    พึงทราบ  โดยนยัที่กลาวแลวในกายานุปสสนานั่นแหละ. 
           ก็ในคําวา เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี, จิตฺเต จิตฺ ตานุปสฺสี,  ธมฺเมส ุ
ธมฺมานุปสฺส ี นี ้   คําวา   เวทนา   ไดแก  เวทนา ๓   และเวทนาเหลาน้ัน 
ก็เปนเพียงโลกียเทาน้ัน.   แมจิตก็เปนโลกีย.     แมธรรมทั้งหลาย   ก็อยางนั้น. 
การจําแนกธรรมเหลาน้ัน  จักปรากฏในนิทเทสวาระ แตในที่นี้   เวทนาอันภิกษุ 
พึงตามเห็นไดโดยประการใด  เมื่อตามเห็นโดยประการนั้น  กพึ็งทราบวา เปน 
ผูมีปกติตามเห็นเวทนา ในเวทนาท้ังหลาย ดังน้ี. ในจิตและธรรมท้ังหลาย 
ก็นัยนี้.  
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           ถามวา   เวทนา   พระโยคาวจรจะพึงตามเห็นอยางไร ?  
           ตอบวา  สุขเวทนากอน พึงตามเห็นโดยความเปนทุกข  ทุกขเวทนา 
พึงตามเห็นโดยความเปนดังลูกศร    อทุกขมสุขเวทนา    พึงตามเห็นโดยความ 
เปนสภาพไมเที่ยง  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                             ภิกษใุด   เห็นสุขโดยความเปนทุกข 
                   เห็นทุกขโดยความเปนดังลูกศร เห็นอทุกข- 
                   มสุข  อันสงบแลว   โดยความเปนสภาพไม 
                   เท่ียง  ภิกษุนัน้แล  เปนผูเห็นชอบ  จักเปน 
                   ผูสงบ  เท่ียวไป  ดังนี้. 
           อน่ึง  เวทนาเหลานั้นทั้งหมดเทียว   พึงตามเห็นวา   เปนทุกขเทาน้ัน 
ก็ได  ขอน้ีสมกับคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง 
เวทนาท้ังหมดน้ันเรากลาววา  เปนทุกข  ดังน้ี.   สขุเวทนา   พึงตามเห็น 
โดยความเปนทุกขก็ได  เหมือนคําท่ีตรัสวา   สุขเวทนายังต้ังอยูก็เปนสุข   เมือ่ 
แปรไปก็เปนทุกข  ดังนี้   บัณฑิตควรยังคําท้ังหมดใหพิสดาร. 
           อีกอยางหนึ่ง  พึงตามเห็นเวทนา  ดวยสามารถแหงอนุปสสนา ๗  ม ี
อนิจจานุปสสนา  เปนตนบางก็ได.   คําท่ีเหลือจักมีแจงในนิทเทสวาระ.    แม 
ในจิตและธรรมท้ังหลาย   เฉพาะจิต   พึงตามเห็นดวยสามารถแหงอนุปสสนา ๗ 
มีอนิจจานุปสสนาเปนตน  อันมีประเภทตาง ๆ กัน โดยเปน อารมณ  อธิปติ 
สหชาต  ภมูิ  กรรม  วิบาก  และกิริยา  เปนตน    และดวยสามารถแหงการ 
แตกตางกันแหงจิตมีราคะเปนตน    อันมาแลวในนิทเทสวาระ.   ธรรมท้ังหลาย 
พึงตามเห็นดวยสามารถแหงสลักษณะ  และ  สามญัญลักษณะ  สุญญตา- 
ธรรม  อนุปสสนา ๗  มอีนิจจานุปสสนาเปนตน   และดวยสามารถแหง  
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อันตางดวยธรรมอันสงบและไมสงบเปนตน   อันมาแลวในนิทเทสวาระ.   คําที่ 
เหลือมีนัยดังท่ีกลาวแลวน่ันแหละ.   ก็ในอธิการน้ี  อภิชฌาโทมนัสในโลกกลาว 
คือกาย  อันบุคคลใดละไดแลว   อภิชฌาโทมนัสน้ัน    แมในโลกกลาวคือเวทนา 
เปนตน     กช็ื่อวา   บุคคลน้ันละไดแลวเหมือนกันก็จริง   ถึงอยางนั้นพระผูมี- 
พระภาคเจาก็ตรัสไวในสติปฏฐานท้ังหมด   ดวยสามารถแหงบุคคลตาง ๆ  และ 
ดวยสามารถแหงการเจริญสติปฏฐาน    อันเกิดข้ึนในขณะแหงจิตท่ีแตกตางกัน. 
จริงอยู   การละอภิชฌาโทมนัสในโลกหนึ่งไดแลว   ก็ชื่อวา  ละอภิชฌาโทมนัส 
ในโลกท่ีเหลอืได.   ดวยเหตุนั้นแหละ   พึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
คําน้ันไว  ก็เพ่ือแสดงการละอภิชฌาโทมนัสในโลกเหลาน้ัน  ของบุคคลน้ัน แล. 
                                        อุทเทสวารกถา  จบ 
 
                                            นิทเทสวารกถา     
           บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคจะกระทําสัตวทั้งหลาย   ให 
บรรลุคุณวิเศษตาง ๆ มีประการมิใชนอย  ดวยสติปฏฐานเทศนา   จึงทรงแบง 
สัมมาสติขอหน่ึงน่ันแหละ   ออกเปน ๔ สวน  เปนสติปฏฐาน ๔  ดวยสามารถ 
แหงอารมณ    โดยนัยวา    ภิกษุในศาสนาน้ี    พิจารณาเห็นกายในกาย 
ภายในเนือง ๆ อยู   เปนตนแลว    เมื่อจะทรงถือเอาสติปฏฐานหนึ่ง ๆ จาก 
สติปฏฐาน ๔ นั้นจําแนกออกไป    จึงเริ่มตรัสนิทเทสวาระ  โดยนัยเปนตนวา 
ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในเนือง ๆ อยู  เปนอยางไร  ดังน้ี  
เปรียบเหมือนชางสานผูฉลาด    ตองการจะทําอุปกรณทั้งหลาย    มีเสื่อลําแพน 
ชนิดหยาบละเอียด   เตียบ   ของ    และชะลอมเปนตน    ไดไมไผลําใหญมาลํา 
หน่ึงแลวตัดออกเปน  ๔ ทอน  ถือเอาทอนหนึ่ง ๆ จาก ๔ ทอนน้ันผาออกแลว  
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จึงทําอุปกรณนั้น  ๆ     ก็หรือวาเปรียบเหมือนชางทองผูฉลาด   ตองการจะทํา 
เครื่องประดับชนิดตาง ๆ    ไดแทงทองคําอันบริสุทธิ์อยางดี     ตัดออกเปน ๔ 
สวน  แลวถอืเอาสวนหน่ึงๆ จาก ๔ สวนน้ัน    ทาํเครื่องประดับนั้น ๆ ฉันนั้น. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา   กถฺจ   (แปลวาเปนอยางไร)  เปนตน 
เปนคําถามโดยประสงคจะกลาวใหพิสดาร.     ก็ในอธิการน้ี     มีเนื้อความโดย 
สังเขป  ดังนี้วา โดยอาการอยางไร   โดยประการอยางไร  ภิกษ ุ  ชื่อวา 
พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู  ดงัน้ี.    แมในวาระแหงคําถามที่เหลือ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           คําวา อิธ ภิกฺข ุ คือ ภิกษุในศาสนานี้  ศัพทวา อิธ ในที่นี้  เปนคํา 
แสดงถึงศาสนาอันเปนที่อาศัยของบุคคล ผูทํากายานุปสสนาโดยประการท้ังปวง 
ดวยสามารถแหงกายภายในเปนตน   ใหเกิดข้ึน   และปฏิเสธความเปนอยานั้น 
ของศาสนาอ่ืน  ดังที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะมีอยูในศาสนา 
นี้เทาน้ัน  ฯลฯ    ศาสนาอื่นวางจากสมณะ ดังน้ี.  ดวยเหตุนั้น    พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  ภกิษุในศาสนานี้  ดังนี้. 
           คําวา  อชฺฌตฺต  กาย  คือ  กายของตน  
           คําวา  อุทฺธ  ปาทตลา  คือ   แตพ้ืนเทาข้ึนไปในเบ้ืองบน  
           คําวา  อโธ  เกสมตฺถกา   คือ   แตปลายผมลงมาในเบื้องตํ่า. 
           คําวา  ตจปริยนฺต  คือ  มีหนังหุมอยูโดยรอบ  
           คําวา  ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจิโน  ปจฺจเวกฺขติ   ความวา 
พระโยคาวจรยอมเห็นวา  กายน้ีเต็มไปดวยของไมสะอาด   มีเกสาเปนตน    ซึ่ง  
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มีประการตาง ๆ. คืออยางไร  คือ  อตฺถิ  อมิสฺม ึ  กาเย  เกสา  โลมา   ฯลฯ  
มุตฺต  ดังน้ี. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน คําวา อตฺถิ  แปลวา มีอยู.  คําวา  อิมสมฺ ึ ไดแก 
ในกายท่ีทานกลาววาเบื้องบน   ต้ังแตพ้ืนเทาข้ึนไป    เบื้องตํ่า    ต้ังแตปลายผม 
ลงมา   มีหนังหอหุมอยูโดยรอบ   เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ นี.้ 
คําวา   กาเย   ไดแก  ในสรีระ.   จริงอยู   ทานเรียกวา  กาย   เพราะสั่งสมของ 
ไมสะอาด   เปนบอเกิดแหงโกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปนตน    อันนารังเกียจ  ทั้ง 
เปนบอเกิดแหงโรคหลายรอยอยาง   มโีรคตา   เปนตน.   คําวา   เกสา  โลมา 
เปนตนนี้   คือ  อาการ ๓๒ มีผมเปนตน. 
           พึงทราบความสัมพันธ  (คือ  การเกี่ยวเนื่องกัน )  ในโกฏฐาสเหลาน้ัน 
อยางนี้วา ผมมีอยูในกายนี้  ขนมีอยูในกายน้ี เปนตน  จริงอยู  ในกเฬวระ 
คือ  อัตภาพประมาณวาหน่ึงนี้    เบ้ืองบน   ต้ังแตเทาข้ึนไป   เบื้องตํ่า  ต้ังแต 
ปลายผมลงมา   โดยท่ีสดุรอบ ๆ ต้ังแตหนังเขาไป   เมื่อคนหาอยูแมโดยอาการ 
ทุกอยาง   ใคร ๆ ยอมไมพบอะไร ๆ คือ   จะเปนแกวมุกดา   แกวมณี    แกว 
ไพฑูรย  กฤษณา  จันทนแดง  การบูร   หรือจุณสําหรับอบเปนตน    หรือวา 
สิ่งท่ีเปนของสะอาดแมสักนิดหน่ึง   โดยท่ีแท   ยอมพบแตสิ่งท่ีไมสะอาดท้ังสิ้น 
อันตางดวยผม    ขน    เปนตน      มีประการตาง ๆ อันมีกลิ่นเหม็นนารังเกียจ 
อยางยิ่ง   ทั้งการดูก็ไมเปนสิริ.    ดวยเหตุนั้น      พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
อตฺถิ   อิมสมฺ ึ กาเย เกสา โลมา  ฯลฯ  มุตฺต  ดังน้ี.  นี้เปนการพรรณนา 
บทสัมพันธในอธิการน้ี.  
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                          กรรมฐานกถาวาดวยอํานาจสมถะ 
                                          อุคคหโกศล 
           ก็กุลบุตรผูใครจะเจริญกรรมฐานนี้    เพ่ือบรรลุพระอรหัต   เบื้องตน 
ตองชําระศีล ๕ ใหบริสุทธิ์   ต้ังอยูในศีลอันบริสุทธิ์ดีแลว    ตัดปลิโพธที่มีอยู 
ยังปฐมฌานใหเกิดข้ึน  ดวยการเจริญปฏิกูลมนสิการกรรมฐาน  ทําฌานใหเปน 
บาทเริ่มต้ังวิปสสนา    กพึ็งเรียนเอาในสํานักของกัลยาณมิตรผูบรรลุพระอรหัต 
หรือในพระอนาคามิผล   เปนตน     รปูใดรูปหน่ึง    โดยกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด 
แมผูเปนตันติอาจารย    (อาจารยผูสอนพระพุทธพจน)   ซึ่งชํานาญในพระบาลี  
พรอมท้ังอรรถกถา  แตเมื่อไมไดกัลยาณมิตรเชนนั้น      ในวิหารเดียวกัน   พึง 
ไปยังท่ีอยูของทานแลวเรียนเอาเถิด.   บรรดาวิธีการเหลาน้ัน      การชําระศลี ๔ 
ใหหมดจด   ปลิโพธ   การตัดปลิโพธ   และวิธีการเขาไปสูสํานักของอาจารยแม 
ทั้งหมดน้ัน  ขาพเจากลาวไวโดยพิศดารแลวในปกรณวิสุทธิมรรค เพราะฉะน้ัน 
พึงทราบกิจนั้น  โดยนัยที่กลาวแลวในปกรณวิสุทธิมรรคนั้นนั่นแหละ.  
 
                                    วจสา  บอกโดยวาจา 
           ก็อาจารยผูบอกกรรมฐาน  พึงบอกโดยวิธกีาร ๓ อยาง คือ สําหรับ 
ภิกษุ   ที่เรียนกรรมฐานตามปกติ  ในวาระท่ีเธอมานั่งแลว    อาจารยพึงใหเธอ 
ทําการสาธยายครั้งหนึ่งหรือ ๒ ครั้ง   แลวจึงบอก.  สําหรับภิกษุ   ผูตองการจะ 
อยูในสํานักเรียนเอากรรมฐาน  อาจารยพึงบอกในเวลาท่ีเธอมาแลว ๆ.  สาํหรับ 
ภิกษุ  ผูตองการจะเรียนแลวไปในท่ีอ่ืน     อาจารยพึงบอกกรรมฐาน   อยาให 
ยุงยาก  อยาใหสงสัย  โดยไมทําใหพิสดารเกินไป  และไมยอเกินไป.  
           ถามวา  เมื่อจะบอก  อาจารยพึงบอกอยางไร ?  
           ตอบวา  พึงบอกอุคคหโกศล ๗ อยาง   และมนสิการโกศล ๑๐ อยาง  
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ในสองอยางน้ัน  อาจารยพึงบอกอุคคหโกศล ๗ อยาง อยางนี้คือ  วจสา (โดย 
วาจา)  มนสา  (โดยใจ)  วณฺณโต  (โดยสี)  สณฺฐานโต  (โดยสณัฐาน) 
ทิสโต   (โดยทิศ)  โอกาสโต    (โดยโอกาส) ปริจเฉทโต   (โดยปริจเฉท). 
 
                                   พึงสาธยายดวยวาจา 
           ก็ในปฏิกูลมนสิการกรรมฐานน้ี    แมภิกษุนั้น  จะทรงพระไตรปฎกก็พึง 
ทําการสาธยายดวยวาจากอนในเวลาท่ีมนสิการ.       เพราะเม่ือเธอผูเดียวทําการ 
สาธยายอยู    กรรมฐานยอมปรากฏ    เหมือนพระเถระ ๒ รูปผูเรียนกรรมฐาน 
ในสํานักของพระมหาเทวเถระผูอยูในมลยะประเทศ. 
           ไดยินวา  พระมหาเทวเถระ  อันพระเถระ ๒ รูปนั้นขอกรรมฐานแลว 
ไดใหทวัตติงสาการบาลี    โดยสั่งวา  ทานท้ังหลาย   จงทําการสาธยายน้ี 
อยางน้ี    ตลอด ๔ เดือน  พระเถระทั้ง ๒ นั้นแมมีนิกาย ๒-๓  นกิายเหลา 
นั้นคลองแคลวแลวก็จริง   ถึงอยางนั้น      เพราะความท่ีตนมีปกติรับโอวาทโดย 
ความเคารพ   จึงไดสาธยายทวัตติงสาการตลอด ๔ เดือน  ไดเปนพระโสดาบัน 
แลว. 
           เพราะฉะนั้น    อาจารยเมื่อจะบอกกรรมฐาน    พึงบอกอันเตวาสิกวา 
ครั้งแรกเธอจงสาธยายดวยวาจากอน    ดังน้ี    ก็เม่ือจะกระทําการสาธยาย 
พึงกําหนดตจปญจกกรรมฐานเปนตน    แลวกระทําการสาธยายดวยสามารถแหง 
อนุโลมและปฏิโลม.  
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                        วจสา  (วิธกีารสาธยายดวยวาจา) 
           จริงอยู   ภิกษุนั้นครั้นกลาววา  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ 
แลว   พึงวาโดยปฏิโลมอีกวา  ตโจ  ทนฺตา  นขา โลมา  เกสา  ดังน้ี. 
           ครั้นวา  มส นหาร ู อฏฐ ี อฏฐิมิฺช  วกฺก  ในวักกปญจกะ  อัน 
เปนลําดับแหงตจปญจกะน้ันแลว   พึงวาโดยปฏิโลมอีกวา   วกฺก  อฏฐิมิชฺ 
อฏ ี  นหาร ูมส, ตโจ ทนฺตา นขา  โลมา เกสา ดังน้ี. 
           ลําดับนั้น   ครั้นวาในปปผาสปญจกะวา  หทย ยกน  กิโลมก  ปหก 
ปปฺผาส  แลวพึงวาโดยปฏิโลมอีกวา ปปฺผาส  ปหก  กิโลมก ยกน หทย, 
วกฺก  อฏ ิมิฺช  อฏ ี นหารู  มส,  ตโจ ทนฺตา นขา  โลมา เกสา  ดังนี้. 
           ลําดับนั้น  พึงยก  มตฺถลุงฺค  อันมาในปฏิสัมภิทามรรค แมไมไดยก 
ข้ึนสูบาลีนี้    ใหข้ึนสูบาลีในที่สุดแหงกรีสะ   แลววาในมัตถลุงคปญจกะน้ี    วา 
อนฺต   อนฺตคุณ  อุทริย   กรีส  มตฺถลุงฺค   แลวพึงวาโดยปฏิโลมอีกวา 
มตฺถลุงฺค  กรีส อุทริย อนฺตคุณ อนฺต, ปปฺผาส ปหก  กิโลมก  ยกน 
หทย, วกฺก  อฏ ิมิฺช  อฏ ี  นหาร ู มส, ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา 
ดังน้ี. 
           ลําดับนั้น    พึงวาในเมทฉักกะวา  ปตฺต   เสมฺห  ปุพฺโพ    โลหิต 
เสโท  เมโท    แลวพึงวาโดยปฏิโลมอีกวา   เมโท เสโท โลหิต  ปุพฺโพ 
เสมฺห  ปตฺต, มตฺถลุงฺค  กรีส  อุทริย อนฺตคุณ  อนตฺ,   ปปฺผาส  ปหก 
กิโลมก  ยกน  หทย, วกฺก  อฏฐิมิฺช  อฏ ี  นหาร ู มส,  ตโจ  ทนฺตา 
นขา  โลมา  เกสา  ดังนี้. 
           ลําดับนั้น    พึงวาในมุตตฉักกะวา    อสฺส ุวสา  เขโฬ  สฆึานิกา 
ลสิกา มุตฺต   แลวพึงวาโดยปฏิโลมอีกวา  มุตฺต  ลสกิา  สึฆานิกา  เขโฬ  
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วสา  อสฺส,ุ  เมโท  เสโท  โลหิต  ปุพฺโพ  เสมหฺ  ปตฺต,  มตฺถลุงฺค 
กรีส อุทริย อนฺตคุณ  อนตฺ,  ปปฺผาส ปหก  กิโลมก  ยกน  หทย, 
วกก  อฏฐิมิฺช  อฏฐี  นหารู  มส,  ตโจ  ทนฺตา นขา  โลมา  เกสา 
ดังน้ี. 
           พึงทําการสาธยายรอยครั้งบาง   พันครั้งบาง   แสนครั้งบาง   ดวยวาจา 
ดังพรรณนามาฉะน้ี.  จริงอยู   ระบบแหงกรรมฐาน    ยอมเปนอันคลองแคลว 
โดยการสาธยายดวยวาจา   จิตยอมไมแลนไปขางโนนขางน้ี      โกฏฐาสทั้งหลาย 
ยอมปรากฏเหมือนสายสรอยขอมือ  เหมือนแถวหลักรั้ว   ฉะน้ัน. 
 
                           มนสา  (วิธีการสาธยายดวยใจ) 
           ก็พระโยคาวจร   พึงทําการสาธยายดวยวาจา   ฉันใด    แมการสาธยาย 
ดวยใจก็ฉันน้ันนั่นแหละ    เพราะการสาธยายดวยวาจาเปนปจจัยแกการสาธยาย 
ดวยใจ.   การสาธยายดวยใจเปนปจจัยแกการแทงตลอดซ่ึงลักษณะ.     การแทง 
ตลอดลักษณะ   เปนปจจัยแกการแทงตลอดมรรคและผล. 
 
                         วณฺณโตทิ  (กําหนดโดยสี  เปนตน) 
           ขอวา  วณฺณโต  ความวา   พึงกําหนดสีแหงโกฏฐาสท้ังหลาย    มีผม 
เปนตน.  คําวา.   สณฐฺานโต   คือ   พึงกําหนดสัณฐานแหงโกฏฐาสท้ังหลาย 
มีผมเปนตนเหลาน้ันนั่นแหละ.  คําวา ทิสโต  ความวา  ในสรีระนี้   ทิศเบ้ือง 
บนต้ังแตนาภีข้ึนไปทิศเบ้ืองตํ่าจากนาภีลงมา   ฉะน้ัน    พึงกําหนดทิศวา  โกฏ- 
ฐาสน้ีอยูในทิศชื่อน้ี.   คําวา  โอกาสโต  ความวา   พึงกําหนดโอกาสแหงโกฏ-  
ฐาสน้ัน ๆ อยางนี้วา  โกฏฐาสน้ีต้ังอยูในโอกาสชือ่น้ี.  คําวา  ปริจฺเฉทโต  ได  
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แกการกําหนด ๒ อยาง คือ สภาคปริจเฉท    (กําหนดสวนท่ีเสมอกัน)    และ 
วิสภาคปริจเฉท  (กําหนดสวนท่ีไมเสมอกัน).  ในการกําหนด ๒ อยางนั้น พึง 
ทราบสภาคปริจเฉท   อยางนี้วา  โกฏฐาสน้ี  กําหนดตัดตอนดวยโกฏฐาสชื่อน้ี  
ทั้งเบื้องลาง  เบื้องบน  เบื้องขวางโดยรอบ.  พึงทราบ    วิสภาคปริจเฉทดวย 
อํานาจความไมปะปนกันแหงโกฏฐาส   อยางนี้วา  ผมมิใชขน  แมขนก็ไม 
ใชผม  เปนตน.         
                                            
                        ขอท่ีควรทราบกอนจะบอกอุคคหโกศล 
           ก็พระอาจารย    เมื่อจะบอกอุคคหโกศล ๗  อยาง  อยางนี้     ควรจะ 
ทราบวา    " กรรมฐานน้ี    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระสูตรโนน    ดวย 
อํานาจแหงปฏิกูล   กรรมฐานน้ีตรัสไวในพระสูตรโนน     ดวยอํานาจแหงธาตุ "     
ดังน้ี   แลวจึงบอก. 
           จริงอยู กายานุปสสนาสติปฏฐานน้ี พระผูมพีระภาคเจาตรัส 
ไวในมหาสติปฏฐานดวยอํานาจแหงปฏิกูลเทาน้ัน   แตในมหาหตัถิป- 
โทปมสูตร  มหาราหุโลวาทสูตร  และธาตุวิภังค  ตรัสไวดวยอํานาจ 
แหงธาตุ.  ก็ในกายคตาสติสูตร  ตรัสจําแนกฌาน ๔  หมายเอาฌาน 
ที่ปรากฏโดยสีแหงโกฏฐาส. 
           บรรดากรรมฐานสองอยางน้ัน    วิปสสนากรรมฐานตรสัดวย 
อํานาจแหงธาตุ  สมถกรรมฐานตรัสดวยอํานาจแหงปฏิกูล.    อาจารย 
บางพวก    กลาววา    สมถกรรมฐานน้ีนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสติ- 
ปฏฐานวิภังคนี้   ดวยสามารถแหงสาธารณกรรมฐานท้ังปวง   โดยไมแปลกกัน 
แล.  
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                                   มนสิการโกศล ๑๐ 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงบอกอุคคหโกศล ๗ อยาง  อยางนี้แลว  
จึงบอกมนสิการโกศล ๑๐ อยาง  อยางนี้คือ 
           ๑.  อนุปุพฺพโต  (โดยลําดับ) 
           ๒.  นาติสีฆโต  (โดยไมรีบดวน) 
           ๓.  นาติสณิกโต  (โดยไมชาเกินไป) 
           ๔.  วกิฺเขปปฏิพาหนโต   (โดยการหามความฟุงซาน) 
           ๕.  ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโต  (โดยการกาวลวงบัญญัติ ) 
           ๖.  อนุปุพฺพมฺุจนโต  (โดยการปลอยลําดับ) 
           ๗.  อปฺปนาโต  (โดยอัปปนา) 
           ๘.  ๙. ๑๐. ตโย จ สุตฺตนฺตา  (โดยสุตตันตะ ๓) 
 
                                    มนสิการโดยลําดับ  
           บรรดาโกศล ๑๐ เหลาน้ัน   ขอวา  อนุปุพฺพโต   ความวา   พระ- 
โยคาวจรพึงทํากรรมฐานน้ันไวในใจโดยลําดับ   คือ  ต้ังแตการสาธยาย   ไมพึง 
เวนกรรมฐานหนึ่งไวในระหวาง     เพราะเมื่อมนสิการเวนกรรมฐานหนึ่งไวใน 
ระหวาง  จิตก็จะเหน็ดเหน่ือย  ยอมตกไปจากอารมณ  เพราะความไมบรรลุตาม 
ใจชอบที่จะพึงไดดวยสามารถแหงภาวนาสมบัติ     ยอมไมทําภาวนาใหสําเร็จ 
เปรียบเหมือนบุรุษผูไมฉลาด  กาวข้ึนบันได  ๓๒ ชั้น  โดยขามไปข้ันหน่ึง  ใน 
ระหวาง  ฉะนั้น.  
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                                   มนสิการโดยไมรีบดวน 
           อน่ึง    แมเม่ือมนสิการไปโดยลําดับ    ก็ไมพึงมนสิการโดยรีบดวน 
เพราะวาเมื่อมนสิการโดยรีบดวนเกินไป   กรรมฐานยอมถึงท่ีสุดอยางเดียว  แต  
ไมแจมแจง  ทั้งไมนํามาซ่ึงคุณวิเศษ  เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเดินทาง ๓ โยชน 
ไมไดกําหนดทางเบ่ียง   และทางแยกไว   เดินไปเดินมา    โดยรวดเร็วแมทั้ง ๗ 
ครั้ง   ทางยอมจะส้ินไปเร็วแมก็จริง   ถึงอยางนั้น   ก็ตองถามคนอ่ืนทุกครั้งจึง 
จะเดินทางไปได  เพราะฉะน้ันพระโยคาวจรไมพึงมนสิการโดยรีบดวนเกินไป. 
 
                                    มนสิการโดยไมชาเกินไป 
           ก็พระโยคาวจร   มนสิการโดยไมรีบดวน   ฉันใด   พึงมนสิการโดยไม 
ชักชาเกินไป  ฉันนั้น.   เพราะวา   เมื่อมนสิการโดยชักชาเกินไป   กรรมฐาน 
ยอมจะไมถึงที่สุด  ทังไมเปนปจจัยแกการบรรลุคุณวิเศษ   เปรียบเหมือนบุรุษ 
ผูตองการเดินทางไกล ๓ โยชนนั่นแหละ    มัวแตชักชาหยุดพักตามโคนไม 
เชิงเขา เปนตนในระหวางทาง ทางก็ยอมไมถึงการส้ินไป ตองเดินไป ๒ - ๓วัน 
จึงจะถึงสุดทางได.   
                                                                    
                                  มนสิการโดยหามความฟุงซาน       
           ขอวา  วิกฺเขปปฏิพาหนโต  ความวา   พึงหามจิตท่ีสละกรรมฐาน 
ฟุงไปในอารมณภายนอกมากมายเสีย    เพราะเม่ือไมหามจิตไว    เมื่อจิตฟุงไป 
ภายนอก   กรรมฐานยอมเสื่อมสลายไป   เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลเดินทางขาม 
เหว   อันเปนทางเดินไดคนเดียว  ไมกําหนดทางท่ีเหยียบ  มัวเหลียวดูทางโนน 
ทางนี้ยอมกาวพลาด   ทีนัน้เขาจะตกลงไปในเหวลึกชั่วรอยบุรษุ   เพราะฉะน้ัน  
พึงมนสิการ  โดยการหามความฟุงซานเสีย.  
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                           มนสิการโดยการกาวลวงบัญญัติ 
           ขอวา  ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโต  ความวา  พระโยคาวจร  พึงกาว  
ลวงบัญญัติวา   ผม  ขน   เปนตน  และพึงต้ังจิตวา   นั่นเปนของปฏิกูล.   คือ 
ในครั้งแรก    ความเปนปฏิกูลยอมปรากฏ    ลําดับนั้น    พึงกาวลวงบัญญัติวา 
เกสา  โลมา   แลวต้ังจิตไวในความเปนปฏิกูลเทาน้ัน   เปรียบเหมือน   ในเวลา 
ที่น้ําหาไดยาก   พวกมนุษยเห็นที่มีน้ําในปา   จึงผูกอะไร ๆ   มใีบตาลเปนตน 
ไวเปนสัญญาณ  (เครื่องหมาย)  ในทีน่ั้น    พวกเขายอมมาอาบและดื่ม   ดวย 
สัญญาณนั้น.   ก็แล  ในกาลใด  รอยเทาของพวกเขาที่สัญจรมาบอย ๆ ปรากฏ 
แลว   ในกาลน้ัน   ก็ไมมคีวามจําเปนดวยสัญญาณนั้นอีก   เขายอมไปอาบและ 
ดื่มไดในขณะที่ตองการ ๆ. 
 
                                มนสกิารโดยการปลอยลําดับ 
           ขอวา  อนุปุพฺพมฺุจนโต  ความวา  โกฏฐาสใด ๆ ไมปรากฏ  เมื่อ 
ปลอยโกฏฐาสนั้น ๆ ก็พึงมนสิการไปโดยการปลอยตามลําดับ  คือวา  พระโยคา- 
วจรผูอาทิกัมมิกะ   (ผูเริ่มทําครั้งแรก)   เมื่อมนสิการวา  เกสา   ก็มนสิการไป 
จนจดโกฏฐาสสุดทายวา  มุตฺต นี้   และเม่ือมนสิการวา  มุตฺต  กม็นสิการไป 
จนจดโกฏฐาสตนวา  เกสา  นี้   นั่นแหละ   ทีนั้นเมื่อมนสิการโกฏฐาสนั้นอยู 
โกฏฐาสบางอยางยอมปรากฏ  บางอยางก็ไมปรากฏ  โกฏฐาสใดๆ ปรากฏดวย 
มนสิการน้ัน    พึงทํากรรมฐานน้ัน ๆ  กอน    บรรดาโกฏฐาสเหลาน้ัน     เม่ือ 
ปรากฏ ๒ โกฏฐาส  โกฏฐาสหน่ึงปรากฏดีกวา   มนสิการโกฏฐาสน้ันนั่นแหละ 
บอย ๆ อยู   ก็พึงใหอัปปนาเกิดได.   ในขอน้ีมีอุปมาดังน้ี. 
           เหมือนอยางวา     นายพรานตองการจะจับลิงท่ีอยูในดงตาล 
ซึ่งมีตนตาล ๓๒ ตน     เอาลูกศรยิงไปยังใบตาลตนแรกแลวตะเพิด  
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ทีนั้นแล  ลิงตัวน้ัน   พึงกระโดดไปท่ีตนตาลน้ัน ๆ โดยลําดับ  จนถึง  
ตนตาลตนสุดทาย เมื่อนายพรานไปที่ตนตาลแมนั้นแลวก็ทําอยางน้ัน  
นั่นแหละ ลิงนั้นก็พึงมายังตนตาลตนแรก   โดยนัยน้ันนั่นแหละอีก 
ลิงน้ัน เมื่อไปโดยลําดับแลว ๆ เลา ๆ อยางน้ีก็จะปรากฏตัวออกไป 
ในท่ีที่นายพรานตะเพิดเทาน้ัน       แลวจะหมอบลงท่ีตนตาลตนหน่ึง 
โดยลําดับอีก    แลวจับยอดใบตาลออนกลางตนตาลนั่นแหละไวมั่น 
แมจะถูกนายพรานยิงก็ไมหนีไป   ฉนัใด   คําอุปมัยน้ี    ก็พึงทราบ 
ฉันนั้น.  ในขอนั้น  มีคําเปรียบเทียบอปุมาและอุปมัยดังตอไปน้ี. 
 
                                 การอุปมาและอปุมัย 
           โกฏฐาส ๓๒  ในกายน้ี   เปรียบเหมือนตนตาล ๓๒ ตน    ในดงตาล. 
จิตเปรียบเหมือนลิง.    พระโยคาวจรเปรียบเหมือนนายพราน.    การท่ีจิตของ 
พระโยคาวจรแลนไปเนือง ๆ ในกายอันมีโกฏฐาส ๓๒ ดวยสามารถแหงอารมณ 
เปรียบเหมือนการท่ีลิงอยูในดงตาล    อันมีตนตาล ๓๒ ตน.    การทที่เมื่อพระ- 
โยคาวจร.    เริ่มมนสิการวา    เกสา   เปนตน     จิตก็จะดําเนินไปตามลําดับแลว 
หยุดอยูที่โกฏฐาสสุดทาย   เปรียบเหมือนเมื่อนายพรานเอาลูกศรยิงไปยังใบตาล 
ตนแรกแลวตะเพิด  ลิงจะกระโดดไปที่ตนตาลตนน้ัน  ๆ  แลวไปยังตนสุดทาย. 
แมในการท่ีลิงกลับมาอกี ก็นัยนี้เหมือนกัน.  การที่เมื่อพระโยคาวจร  มนสกิาร 
บอย ๆ ครั้นเม่ือโกฏฐาสบางอยางปรากฏแลว     ละทิ้งโกฏฐาสท่ีไมปรากฏทํา 
บริกรรมในโกฏฐาสท่ีปรากฏ เปรียบเหมือนการปรากฏของลิงผูไปอยูโดยลําดับ 
แลว  ๆ เลา ๆ ในที่ที่นายพรานตะเพิดแลว  ๆ.   การท่ีเมื่อโกฏฐาส ๒  โกฏฐาส 
ปรากฏ  โกฏฐาสใดปรากฏดีกวา   พระโยคาวจรมนสิการโกฏฐาสน้ันนั่นแหละ  
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บอย ๆ แลวยงัอัปปนาใหเกิดข้ึนในกาลท่ีสุด   เปรยีบเหมือนการท่ีลิงหมอบลง  
ที่ตาลตนหน่ึงโดยลําดับ    แลวยึดใบตาลออนกลางตนตาลน้ันนั่นแหละไวมั่น  
แมถูกนายพรานยิงก็ไมหนีไป    ฉะน้ัน.   พึงทราบคําอุปมาแมอ่ืนอีก. 
           เปรียบเหมือน     ภิกษุผูมีบิณฑบาตเปนวัตร* อาศัยบาน ๓๒ 
สกุลอยู   ไดภิกษา ๒ ที่ในบานหลังหน่ึงแลว   พ่ึงเวนบานหลังหนึ่ง 
ขางหนา   ในวันรุงขึ้นไดภิกษา ๓ ที่   พึงเวนบาน ๒ หลังขางหนา 
ในวันที่ ๓  ไดภิกษาเต็มบาตรในบานหลังแรกนั่นแหละ  แลวไปยัง 
อาสนศาลาฉันภิกษา  ฉันใด  ขออุปมัยนี้  พึงทราบ ฉันนั้น. จริงอยู 
อาการ ๓๒ เปรียบเหมือนบาน ๓๒ สกุล.   พระโยคาวจรเปรียบเหมือนภิกษุผู 
มีบิณฑบาตเปนวัตร.   การที่พระโยคาวจร   ทําบรกิรรมในอาการ ๓๒   เปรยีบ 
เหมือน  ภิกษุนั้นเขาไปอาศัยหมูบานนั้นอยู.   การที่พระโยคาวจรมนสิการไปๆ 
ละทิ้งโกฏฐาสท้ังหลายท่ีไมปรากฏ   กระทําบริกรรมในโกฏฐาสท้ัง ๒  ที่ปรากฏ 
เปรียบเหมือน  ภิกษุนั้นไดภิกษา ๒ ที่  ในบานหลงัแรกแลวเวนบานหลังหน่ึง 
ขางหนา  และเปรียบเหมือน  ในวันที่ ๒ ไดภิกษา ๓ ที่  แลวเวนบาน ๒ หลัง 
ขางหนา.    การท่ีเมื่อสองโกฏฐาสปรากฏแลว    โกฏฐาสใดดีกวา    ก็มนสกิาร 
โกฎฐาสน้ัน ๆ นั่นแหละบอย ๆ แลวยงัอัปปนาใหเกิดได  เปรียบเหมือน  ใน 
วันที่ ๓   ไดภิกษาเต็มบาตรในบานหลังแรกนั่นแหละ  แลวไปน่ังฉันในอาสน- 
ศาลา. 
                                               โดยอัปปนา 
           ขอวา  อปฺปนาโต  ไดแก โกฏฐาสท่ีเปนอัปปนา ในขอน้ี  มีอธิบาย 
วา  พึงทราบวา   บรรดาโกฏฐาสท้ังหลายมีเกสาเปนตน     ทุก ๆ โกฏฐาสเปน 
อัปปนาได. 
 
*  ระเบียบการถือบิณฑบาตเปนวัตรของทานในสมัยนั้น  ปจจุบันนี้รูสึกวาเขาใจยาก  
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                                    โดยสุตตันตะ ๓ 
           ในขอวา  ตโย จ สตฺุตนฺตา นี้  มีอธิบายดังน้ีวา พึงทราบสุตตันตะ 
๓ อยางเหลานี้   เพ่ือประโยชนแกวิริยะและสมาธิ  คือ  อธิจิตตสูตร  สีติภาวสูตร  
โพชฌังคโกสลสูตร.  
 
                                        อธิจิตตสูตร   
           บรรดาพระสูตรเหลาน้ัน  พระสูตรนี้วา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
ผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งอธิจิต   พึงมนสิการนิมิต ๓ โดยกาลอันสมควร  คือ  พึง 
มนสิการสมาธินิมิตโดยกาลอันสมควร    พึงมนสิการปคคหนิมิตโดยกาลอัน 
สมควร  พึงมนสิการอุเปกขานิมิตโดยกาลอันสมควร.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ถา 
ภิกษุผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งอธิจิต    พึงมนสิการสมาธินิมิตโดยสวนเดียวเทาน้ัน 
ไซร  ฐานะน้ัน   พึงใหจิตเปนไปเพ่ือโกสัชชะได.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถา 
ภิกษุประกอบเนือง ๆ ซึ่งอธิจิต    พึงมนสิการอุเปกขานิมิตโดยสวนเดียวไซร 
ฐานะน้ัน    พึงใหจิตเปนไปเพ่ืออุทธัจจะได.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ถาภิกษุ 
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งอธิจิต   พึงมนสิการอุเปกขานิมิตโดยสวนเดียวไซร  ฐานะ 
นั้น  จิตยอมไมต้ังม่ันโดยชอบเพ่ือความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ในกาลใดแล   ภิกษุประกอบเนือง ๆ ซึ่งอธิจิต  
มนสิการสมาธินิมิต  ปคคหนิมิต  อุเปกขานิมิต  โดยกาลอันควร  จิตนั้น   ยอม 
เปนธรรมชาติออนควรแกการงาน  เปนปภัสสร  ไมเปราะ  (คือ  ไมยอยยับ) 
ยอมต้ังม่ันโดยชอบเพ่ือความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนนายชางทอง    หรือลูกมอืของนายชางทอง    ประกอบเบา   (คือ 
ทําเตาสําหรับหลอมทอง)    ครั้นประกอบเบาแลวก็สุมไฟปากเบา    ครั้นสมุไฟ  
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แลวก็เอาคีมคีบทองใสเขาไปในปากเบา  ยอมสูบลมเขาไปตามกาลอันควร  ยอม 
เอานํ้าประพรมโดยกาลอันควร ยอมวางเฉยโดยกาลอันควร. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   
ถานายชางทอง  หรือลูกมือของนายชางทอง  พึงเปาลมเขาไปโดยสวนเดียวไซร 
ฐานะน้ัน     ทองก็พึงละลายไป.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถานายชางทอง   หรือ 
ลูกมือของนายชางทอง  พึงเอานํ้าประพรมโดยสวนเดียวไซร   ฐานะนั้น    ทอง 
ก็จะพึงเย็นไป.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถานายชางทอง   หรือลกูมือนายชางทอง 
พึงดูทองนั้นเฉย ๆ อยูอยางเดียวไซร  ฐานะนั้น  ทองก็ไมพึงสุกปลั่ง.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล  นายชางทอง   หรือลูกมอืนายชางทอง   ยอมเปาลม 
เขาไปโดยกาลอันควร   ยอมเอาน้ําประพรมโดยกาลอันควร   ดูเฉย ๆ อยูตาม 
กาลอันควร   ทองนั้นยอมเปนธรรมชาติออน   ควรแกการงาน   สุกปลั่ง   ไม 
เปราะ  ยอมใชงานไดดี.   นายชางทอง   หรือลูกมือนายชางทอง  จํานงอยูดวย 
เครื่องประดับชนิดใด ๆ  ผิวาจะทําเข็มขัด   จะทําตุมหู   จะทําสรอยคอ  จะทํา 
มาลัยทอง   แทงทองคํานั้น   ยอมสําเร็จประโยชนแกเขา   ฉันใด   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งอธิจิต ฯลฯ  ยอมต้ังม่ันโดยชอบ   เพ่ือ 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย.  ภิกษุนั้นยอมนอมจิตไปเพ่ือธรรมท่ีควรทําให 
แจงดวยอภิญญาใด ๆ  เมื่อสติอายตนะ  มีอยู    เธอยอมถึงความเปนผูสามารถ 
เพ่ือทําใหแจง  ดวยอภิญญาในธรรมนั้น ๆ นั่นแหละ ดังน้ี พึงทราบวา  ชื่อวา 
อธิจิตตสูตร.  
                                               สีติภาวสูตร 
           พระสูตรนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖  เปน 
ผูควร   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงสีติภาวะ   (ความเปนผูสงบ)   อันยอดเยี่ยม.  ธรรม๖ 
เปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ยอมขมจิตในสมัย  
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ที่ควรขม  ยอมประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง   ยอมทําไหจิตราเริงในสมัยที่  
ควรทําใหราเริง    ยอมวางจิตเฉย ๆ ในสมัยที่ควรวางจิตเฉย ๆ     ยอมเปนผู 
นอมจิตไปในธรรมอันประณีต    และเปนผูยินดียิ่งในพระนิพพาน. ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ เหลาน้ีแล    เปนผูควร    เพ่ือทําใหแจง 
ซึ่งสีติภาวะอันยอดเยี่ยม  ดังน้ี   พึงทราบวา  ชื่อวา  สีติภาวสูตร.  
  
                                      โพชฌังคโกสัลลสูตร 
           ก็  โพชฌังคโกสัลลสูตร  มาแลวในโพชฌังคสังยุตน่ันแหละ  ใน 
สังยุต   มหาวารวรรควา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นนั่นแล  ในสมัยใด  จิต 
หดหู   สมัยน้ัน  มิใชกาลท่ีจะเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ดังน้ี  เปนตน. 
           พระโยคาวจรน้ัน       ครั้นทําการเรียนอุคคหโกศล ๗ อยางนี้ไดดีแลว 
และกําหนดมนสิการโกศล ๑๐ อยางนี้ใหดีแลว  พึงเรียนกรรมฐานดวยสามารถ 
แหงโกศลท้ังสองใหแมนยํา.   ก็แล   ถาเธอมีความผาสุกอยูในวิหารเดียวกันกับ 
อาจารยไซร ก็ไมจําเปนตองใหอาจารยบอกกรรมฐานโดยพิสดารอยางนั้น   พึง 
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งกรรมฐานไป    เมื่อไมไดคุณวิเศษแลว     จึงใหทานบอก 
ใหยิ่งตอไป. 
           พระโยคาวจร ผูปรารถนาจะไปอยูที่อ่ืน พึงใหอาจารยบอกโดยพิสดาร 
โดยวิธีตามท่ีกลาวแลว ทบทวนอยูบอย ๆ   ทําลายบทอันเปนที่ต้ังแหงความ 
สงสัยทั้งปวง  และเสนาสนะอันไมสมควรแกการเจริญกรรมฐานเสีย   อยูในวิหาร 
อันสมควร เวนจากวิหารอันเปนโทษ  ๑๘ ประการ มีความเปนอาวาสใหญเปนตน 
ตัดปลิโพธเลก็นอย    ภิกษุใดเปนผูมีราคจริตนอย    เพราะจะตองละราคะกอน 
ฉะน้ัน    พึงทําบริกรรมไปในปฏิกูลมนสิการ.   ก็เม่ือจะทํา    พึงถือเอานิมิตใน  
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ผมท้ังหลายกอน.  คือ  พึงถอนผมเสนหน่ึงหรือสองเสน    วางไวบนฝามือแลว  
พึงกําหนดสีกอน.    จะดูผมท้ังหลายในท่ีเปนที่ปลงผมก็ได.    จะดูผมในบาตร 
ใสน้ํา  หรือในบาตรใสยาคู    ก็ไดเหมือนกัน.   เห็นในเวลาที่ผมมีสีดํา   ก็พึง 
มนสิการวา  ดํา  เห็นในเวลาที่มีสีขาว  ก็มนสิการวา   ขาว   แตในเวลาท่ีผม 
มีสีปนกัน  (เหมือนดอกเลา)    กพึ็งมนสิการดวยอํานาจแหงสีที่มาก.   ก็ในผม 
ทั้งหลาย  ฉันใด   ในตจปญจกะแมทั้งส้ินก็ฉันนั้น    เห็นแลว  ก็พึงถือเอานิมิต 
ทีเดียว.  ครั้นถือเอานิมิตอยางนี้เเลว  พึงกําหนดในโกฏฐาสดวยสามารถแหงสี 
สัณฐาน ทิศ โอกาสและปริจเฉทแลว  พึงกําหนดโดยความเปนปฏิกูล ๕ 
อยาง  ดวยสามารถแหงสี  สัณฐาน กลิน่ ที่อยู  และโอกาส. ตอไปนี้เปน 
อนุปุพพิกถา  (การกลาวตามลําดับ)   ในโกฏฐาสท้ังปวงเหลาน้ัน. 
 
                                    ๑. เกสา  (ผมทัง้หลาย) 
           ผมท้ังหลายกอน   วาโดยสีตามปกติมีสีดํา   เหมือนสีลูกมะคําดีควาย 
สด ๆ  วาโดยสัณฐาน  ยาวกลม  มีสัณฐานคลายคันชั่ง  วาโดยทิศ   เกิดใน 
ทิศเบ้ืองบน วาโดยโอกาส ที่ขางท้ังสองกําหนดดวยจอนหู  ขางหนากําหนด 
ดวยหนาผาก   ขางหลังกําหนดดวยกกคอ   หนังสดท่ีหุมกระโหลกศีรษะ  เปน 
โอกาส   (คือ ที่ต้ัง)   แหงผมท้ังหลาย  วาโดยปริจเฉท  ผมท้ังหลายเบ้ืองตํ่า 
กําหนดดวยพ้ืนรากของผม  ที่หยั่งลกึลงไปในหนังหุมศีรษะประมาณปลายเมล็ด 
ขาวเปลือก   เบื้องบน   กาํหนดดวยอากาศ  (ที่วาง)   โดยรอบ   กําหนดดวย 
เสนผมดวยกัน.    การกําหนดวา   ผมสองเสน    มไิดรวมเปนเสนเดียวกันนี้ 
ชื่อวา  สภาคปริจเฉท.    การกําหนดวา  ผมไมปะปนกันดวยโกฏฐาส ๓๑ 
ที่เหลืออยางนี้วา ผมมิใชขน  ขนมิใชผม ธรรมดาวาผม  ยอมเปนโกฏฐาส  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 66 

แผนกหนึ่ง  นี้   ชื่อวา วิสภาคปริจเฉท. นี้เปนการกาํหนดผมท้ังหลาย  โดย 
สีเปนตน. 
           ก็พึงทราบการกําหนดผมเหลาน้ัน   โดยความเปนปฏิกูล ๕ อยาง ดวย  
สามารถแหงสีเปนตน    ดังตอไปนี้   จริงอยู   ชื่อวาผมท้ังหลายเหลาน้ี  แมโดย 
สีก็เปนปฏิกูล  แมโดยสัณฐาน  แมโดยกลิ่น  แมโดยอาสยะ  (อาศัย) 
และแมโดยโอกาส ก็เปนของปฏิกูล  ดวยวา  ชนทัง้หลายเห็นอะไร ๆ ที่ม ี
สีคลายผม  ในภาชนะที่ใสขาวยาคู   หรือภาชนะที่ใสภัต   แมอันเปนที่ชอบใจ 
ก็ยอมจะรังเกียจโดยกลาววา  นี้มันปนผม  จงนํามันออกไปเสีย.  ผมเปน 
ของปฏิกูลโดยสีอยางนี้. 
           แมชนทั้งหลายบริโภคอาหาร  ในเวลากลางคืน  ถูกตองเสนปาน  หรือ 
เสนปอ   ซึ่งมีสัณฐานเหมือนผมท้ังหลาย   ก็รังเกยีจ   ฉันนั้นน่ันแหละ.    ผม 
เปนของปฏิกูล  โดยสัณฐานอยางนี้. 
           อน่ึง    กลิ่นของผมเวนจากการตกแตงดวยสิ่งของมีการทาดวยนํ้ามัน 
และอบดวยดอกไมเปนตน    ยอมเปนกลิ่นนารังเกียจอยางยิ่ง   กลิ่นของผมท่ีใส 
เขาไปในไฟ  ยอมมีกลิ่นนารังเกียจมากกวาน้ัน.   แทจริง  เมื่อวาโดยสี และ 
สัณฐาน จะไมพึงเปนของปฏิกูลก็ได  แตเมื่อวาโดยกลิ่นแลว ยอมเปน 
ของปฏิกูลทีเดียว.  เปรยีบเหมือนกอนอุจจาระของเด็กเล็ก   เมื่อวาโดยสี   กม็ีสี 
เหมือนขมิ้น  แมวาโดยสัณฐาน  ก็มีสัณฐานเหมือนแงงขมิ้น  และซากสุนัขดํา 
ที่พองข้ึน อันเขาทิ้งไวในท่ีที่ทิ้งขยะ โดยสี ก็มีสีเหมือนผลตาลสุก โดยสณัฐาน 
ก็มีสัณฐานเหมือนตะโพนที่เขาปลอยกลิ้งไป    แมเข้ียวของมัน    ก็เชนกับดอก 
มะลิตูม  เพราะเหตุนั้น   อุจจาระเด็กเล็ก   และซากสุนัขดํา   แมทั้งสอง   เมื่อ 
วาโดยสี  และสัณฐานไมพึงเปนของปฏิกูลก็ได   แตเมื่อวาโดยกลิ่น  
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แลว   ยอมเปนของปฏิกูลน่ันแหละ  ฉันใด   แมผมท้ังหลาย   กฉั็นนั้น    เมื่อ 
วาโดยสี   และสัณฐาน  ไมพึงเปนของปฏิกูลก็ได  แตเมื่อวาโดยกลิ่นแลว  ยอม  
เปนของปฏิกูลแท. 
           ก็ผักสําหรับแกงอันเกิดข้ึนในที่อันไมสะอาด  ดวยการหลั่งไหลไปแหง 
น้ําคร่ําจากหมูบาน  ยอมเปนของนารังเกียจ   ไมนาบริโภคสําหรับชนชาวนคร 
ทั้งหลาย  ฉันใด  แมผมทั้งหลาย   กฉั็นนั้น  ชื่อวา  นารังเกียจยิ่งนัก   เพราะ 
เกิดข้ึนดวยนํ้าท่ีไหลซึมออกมาจากน้ําเหลือง    เลือด    น้ําอุจจาระ    น้ํา 
ปสสาวะ  น้ําดี   และเสมหะเปนตน   นี้เปนปฏิกูลแหงผมเหลานั้น  โดย 
อาสยะ   (โดยอาศัย). 
           อน่ึง   ผมเหลาน้ี    เกิดข้ึนที่กองแหงโกฏฐาส ๓๑  (อันไมสะอาด)  ดุจ 
ผักหญาเกิดข้ึนที่กองแหงคูถ   ผมเหลาน้ัน     ชื่อวา   นารังเกียจอยางยิ่ง   เพราะ 
เกิดในที่อันไมสะอาด   ดุจผักที่เกิดข้ึนในที่ปาชาและกองขยะเปนตน    และดุจ 
ดอกไมมีบัวหลวงบัวสายเปนตน     ที่เกิดข้ึนในที่ไมสะอาดมีคูเมืองเปนตน   นี ้
เปนความปฏิกูลแหงผมเหลาน้ันโดยโอกาส  (คือ  ที่ต้ังอยู).   กค็วามเปนปฏิกูล 
แหงผมท้ังหลาย ฉันใด พึงกําหนดความเปนปฏิกูลแหงโกฏฐาสทังปวง ๕ อยาง 
ดวยสามารถแหงความปฏิกูล  โดยสี   สัณฐาน  กลิน่  อาสยะ  และโอกาส 
ฉันนั้นเถิด.   แตวา   เมื่อวาโดยสี  สณัฐาน   ทิศ   โอกาส   และปริจเฉท   แม 
ในโกฏฐาสท้ังปวง  พึงกําหนดแตละแผนก. 
 
                                      ๒.  โลมา  (ขนท้ังหลาย) 
           บรรดาโกฏฐาสเหลาน้ัน    พึงกําหนดขนท้ังหลายกอน    วาโดยสีตาม 
ปกติ   ไมดําสนิทเหมือนผม   แตเปนสีดําปนเหลือง   โดยสัณฐาน   มีสัณฐาน  
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ปลายโคง   เหมือนรากตนตาล   โดยทิศ   เกิดในทิศทั้ง  ๒   โดยโอกาส  เวน  
โอกาสที่ผมท้ังหลายต้ังอยู   และพ้ืนฝามือ  ฝาเทาแลว  โดยมากเกิดตามหนังหุม 
สรีระที่เหลือ   โดยปริจเฉท   เบื้องลางกําหนดดวยพ้ืนรากของขนท่ีหยั่งลึกเขา 
ไปในหนังหุมสรีระประมาณลิกขา๑ หน่ึง  เบื้องบนกําหนดดวยอากาศ  โดยรอบ 
กําหนดเสนขนดวยกัน   การกําหนด   ขนสองเสนมิไดรวมเปนเสนเดียว  นี้เปน 
สภาคปริจเฉทแหงขนเหลาน้ัน   สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับเสนผมน่ันแหละ.  
                                       ๓. นขา (เลบ็ท้ังหลาย)      
           คําวา  นขา  เปนชือ่ของใบเล็บ ๒๐ อัน    เลบ็ทั้งปวงน้ัน   วาโดยสี 
เปนสีขาว  วาโดยสัณฐาน  มีสัณฐานดังเกล็ดปลา.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศทัง้ 
๒ คือ   เล็บเทาเกิดในทิศเบ้ืองตํ่า   เลบ็มือเกิดในทิศเบ้ืองบน.   วาโดยโอกาส 
ต้ังอยูเฉพาะท่ีหลังตอนปลายน้ิวท้ังหลาย.  วาโดยปริจเฉท  ในทิศทั้ง ๒ กําหนด 
ดวยเนื้อปลายนิ้ว    ขางในกําหนดดวยเนื้อหลังน้ิว   ขางนอกและปลายกําหนด 
ดวยอากาศ  เบื้องขวางกําหนดเล็บดวยกัน.  การกําหนดวา  เล็บ ๒ อัน   มิได 
รวมเปนอันเดียวกัน นี้    เปนสภาคปริจเฉท   สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับ 
เสนผมน่ันแหละ. 
 
๑. คําวา ลิกขา นี้  เปนช่ือมาตราวัดระยะความยาว  ในอภิธานัปปทีปกา  กลาวดังนี ้
                    ๓๖  ปรมาณู        เทากับ        ๑  อณ ู
                    ๓๖  อณู                    "             ๑ ตัชชารี   
                    ๓๖  ตัชชารี              "             ๑ รถเรณู 
                    ๓๖  รถเรณู               "             ๑ ลิกขา 
                      ๗   ลิกขา                 "             ๑ อูกา   
                      ๗   อูกา                    "             ๑ ธัญญมาส  
                                                     ฯลฯ  
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                               ๔.  ทนฺตา  (ฟนทั้งหลาย) 
           คําวา  ทนฺตา คือ กระดูกฟน ๓๒ ซี่  สําหรบัผูมีฟนบริบูรณ.  แม  
ฟนเหลาน้ัน  วาโดยสี  กม็ีสีขาว.  วาโดยสัณฐาน  มีสัณฐานมิใชนอย  จริงอยู 
บรรดาฟนเหลาน้ัน    ฟน ๔ ซี่   ตรงกลางฟนแถวลางกอน  มสีัณฐานดุจเมล็ด 
น้ําเตาท่ีเขาปกเรียงกันไวที่กอนดินเหนียว.    สองขางฟนกลาง ๔ ซี่นั้น     ฟน 
ขางละซี่   มีรากเดียว    มปีลายเดียว   มีสัณฐานดังดอกมะลิตูม.   ถัดจากน้ัน 
ฟนขางละซ่ี    มีราก ๒   มีปลาย ๒    มีสัณฐานดังไมคํ้ายานนอย   (เกวียน).  
ถัดไป  ฟนขางละ ๒ ซี่  มีราก ๓  มีปลายก็ ๓.  ถัดไป  ฟนขางละ ๒  มรีาก 
๔  มีปลาย ๔.  แมฟนแถวขางบน  ก็นัยนี้นั่นแหละ.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศ 
เบื้องบน.   วาโดยโอกาส  ต้ังอยูที่กระดูกกรามทั้ง ๒.   วาโดยปริจเฉท   ขาง 
ลางกําหนดดวยพ้ืนรากของฟนอันต้ังอยูที่กระดูกกราม      เบือ้งบนกําหนดดวย 
อากาศ   เบื้องขวางกําหนดฟนดวยกัน.   การกําหนดวา   ฟน ๒ ซี่   มิไดรวม 
เปนซี่เดียวกัน     นี้เปนสภาคปริจเฉท   สวนวิสภาคปริจเฉท    เชนกับเสนผม 
นั่นแหละ. 
 
                                          ๕. ตโจ  (หนัง) 
           คําวา  ตโจ  คือ   หนังหุมสรีระทั้งส้ิน    เหนือหนังน้ัน     มีผิวสีดํา 
คล้ํา  เหลือง  เปนตน    ผิวหนังน้ันเมื่อดึงออกจากสรีระทั้งส้ิน  ก็จะมีประมาณ 
เทาเมล็ดในพุทรา.  หนังนั้น    วาโดยสี   มีสีขาวเทานั้น    ก็ความท่ีหนังเปนสี 
ขาวน้ัน    ยอมปรากฏเม่ือผิวถลอกออกไป  เพราะเปลวไฟลวก  หรือถูกประหาร 
ดวยเครื่องประหารเปนตน.   วาโดยสณัฐาน มีสัณฐานเหมือนรางกายนั่นแหละ 
นี้   เปนความสังเขปในขอวา  วาโดยสัณฐาน.  
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           ก็วาโดยความพิศดาร   หนังนิว้เทา  มีสัณฐานดังรังของตัวไหม.  หนัง 
หลังเทา   มสีัณฐานดังรองเทาหุมสน.   หนังแขง   มีสัณฐานดังใบตาลหอขาว. 
หนังขา   มีสัณฐานดังถุงยาวบรรจุขาวสาร.   หนังตะโพก   มีสณัฐานดังผืนผา  
กรองนํ้าอันเต็มดวยนํ้า.   หนังหลัง   มสีัณฐานดังหนังหุมโล.     หนังทอง   มี 
สัณฐานดังหนังหุมรางพิณ.  หนังอก   โดยมากมีสณัฐาน ๔ เหลี่ยม.  หนังแขน 
ทั้ง ๒ มีสัณฐานดังหนังหุมแลงธนู.   หนังหลังมือ   มีสัณฐานดังฝกมีด   หรือ 
ดังถุงโล.      หนังนิ้วมือ  มีสัณฐานดังฝกกุญแจ.   หนังคอ   มีสัณฐานดังเส้ือ 
ปดคอ.  หนังหนาซ่ึงมีชองนอยชองใหญ  มีสัณฐานดังรังต๊ักแตน.  หนังศีรษะ 
มีสัณฐานดังถลกบาตร. 
           วิธีการกําหนดหนัง    พระโยคาวจร   ผูจะกําหนดหนังเปนอารมณ 
พึงสงญานไปบนหนา   ต้ังแตริมฝปากบนข้ึนไป  แลวกําหนดหนังหุมหนากอน. 
แตนั้น    พึงกําหนดหนังหนาผาก.  จากน้ัน      กพึ็งสงญาณไประหวางกระโหลก 
ศีรษะ และหนังศีรษะ ดุจสอดมือไประหวางบาตรกับถลกบาตรท่ีสวมไวฉะน้ัน  
โดยแยกความท่ีหนังติดกันกับกระโหลกศีรษะออก กําหนดแตหนังศีรษะ. ตอไป 
ก็กําหนดหนังคอ.  ตอไปกําหนดหนังมือขวา   ทั้งโดยอนุโลม   (จากหัวไหลลง 
ไปทางแขน)  ทั้งโดยปฏิโลม  (จากขอมือข้ึนไปถึงหัวไหล).  ลาํดับนั้น     กพึ็ง 
กําหนดหนังมือซาย    โดยนัยนั้นนั่นแหละ.   ตอไปก็กําหนดหนังหลัง.   ครัน้ 
กําหนดหนังนั้น   ๆ แลว  พึงกําหนดหนังเทาขวาท้ังโดยอนุโลม  ทั้งโดยปฏิโลม. 
ลําดับนั้น   พึงกําหนดหนังเทาซาย  โดยนัยนั้นนั่นแหละ.  จากน้ันพึงกําหนด 
หนังทองนอย  หนังหนาทอง  หนังอก  หนังคอ โดยลําดับทีเดียว. ลําดับนัน้  
พึงกําหนดหนังใตคาง ถัดจากหนังคอข้ึนไปจนถึงริมฝปากลางเปนที่สุดจึงเสร็จ. 
เมื่อพระโยคาวจรกําหนดหนังใหญ ๆ อยูอยางนี้    แมหนังเล็ก  ๆ ก็ยอมปรากฏ.  
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วาโดยทิศ    เกิดในทิศทั้ง ๒    วาโดยโอกาส    ต้ังคลุมสรีระทั้งส้ิน.    วาโดย 
ปริจเฉทเบื้องลาง    กําหนดดวยพ้ืนที่ต้ังอยูเบื้องบน    กําหนดดวยอากาศ.   นี้    
เปนสภาคปริจเฉท  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับเสนผมน่ันแหละ. 
 
                                        ๖. มส (เน้ือ) 
           คําวา มส คือ  ชิ้นเน้ือ ๙๐๐ ชิ้น.  ชิ้นเน้ือแมทั้งปวงนั้น    วาโดยสี 
มีสีแดงเชนกับดอกทองกวาว.  วาโดยสัณฐาน  เนื้อปลีแขง    มสีัณฐานดังขาว 
หอดวยใบตาล.  เน้ือหลัง  มีสัณฐานดังแผนตาลงบ.  เนื้อสีขางท้ัง ๒ มีสัณฐาน 
ดังการฉาบทาดวยดินเหนียวบาง ๆ ในทองยุงขาว.   เน้ือถันทั้ง  ๒   มีสัณฐาน 
ดังกอนดินเหนียวท่ีเขาแขวนหอยไว.   เนื้อแขนทั้ง   ๒ มีสัณฐานดังหนูตัวใหญ 
ที่เขาถลกหนังทําไวเปนสองสวน.   เมื่อพระโยคาวจร   กําหนดเน้ือชิ้นใหญ ๆ 
อยูอยางนี้     แมเน้ือชิ้นเล็ก ๆ ก็ยอมปรากฏ.    วาโดยทิศ    เกิดในทิศทั้ง ๒ 
วาโดยโอกาส     ต้ังฉาบติดกระดูก ๓๑๐๑ ทอน.   วาโดยปริจเฉท     เบื้องลาง 
กําหนดดวยพ้ืนที่ต้ังอยูที่รางกระดูก    เบื้องบนกําหนดดวยหนัง    เบื้องขวาง 
กําหนดเนื้อดวยกัน.  นี้เปนสภาคปริจเฉท   สวนวิสภาคปริจเฉท   เปนเชนกับ 
เสนผมน่ันแหละ. 
 
                                   ๗. นหารู  (เอ็นทั้งหลาย)            
           คําวา  นหาร ูคือ   เอ็น ๙๐๐ เสน    วาโดยส ี  เอ็นทั้งหมดมีสีขาว. 
วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐานตาง ๆ   จรงิอยู   เอ็นเหลาน้ัน   เอ็นใหญ   ที่รึงรดั 
สรีระต้ังแตเบื้องบน แหงคอหยั่งลงไปขางหนาหทัย ๕ เสน     ขางหลัง  ๕ เสน 
ขางขวา ๕ เสน      ขางซาย ๕ เสน   แมรึงรัดมือขวา    ขางหนามือก็ ๕ เสน 
 
๑. พมา  -  ๓๐๐ ทอนเศษ  
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ขางหลังมือก็ ๕ เสน    แมที่รึงรัดมือซายก็อยางนั้น    ที่รึงรัดเทาขวา    ขางหนา 
เทาก็ ๕ เสน  ขางหลังก็ ๕ เสน   แทที่รึงรัดเทาซายก็อยางนั้น     เอ็นใหญ ๖๐  
เสน   รึงรัดหยั่งลงตลอดกายอยางนี้    ดวยประการฉะน้ี     จึงชื่อวา   สรีรธารกา 
(ทรงไวซึ่งสรีระ)  ทานเรยีกวา  กัณฑรา  ดังนี้บาง   เอ็นเหลาน้ันแมทั้งหมด 
มีสัณฐานดังตนคลาออน ๆ  สวนเอ็นเหลาอ่ืนที่รึงรัดสวนน้ัน ๆ อยู  คือท่ีเล็ก 
กวา  (สรีรธารกา)  นั้น     มีสัณฐานดังเชือกดาย.    เอ็นเหลาอ่ืนท่ีเล็กกวาน้ัน 
มีสัณฐานดังเถากระพังโหม.   เอ็นเหลาอ่ืนที่เล็กกวาน้ัน    มีสัณฐานดังสายพิณ 
ใหญ   เอ็นเหลาอ่ืนอีกมีสัณฐานดังเสนดายใหญ.  เอ็นที่หลังมือ   และเทา  มี 
สัณฐานดังตีนนก.   เอ็นที่ศีรษะมีสัณฐานดังตาขายคลุมหัวเด็ก.    เอ็นที่หลังมี 
สัณฐานดังอวนเปยกที่เขาแผผ่ึงแดด.      เอ็นที่เหลือซ่ึงไปตามอวัยวะนอยใหญ 
นั้น ๆ  มีสัณฐานดังเสื้อรางแหท่ีคลุมสรีระ.  วาโดยทิศ  เอ็นเกิดในทิศทั้ง ๒. 
วาโดยโอกาสต้ังยึดกระดูกท้ังหลาย  ในสรีระทั้งสิ้น.  วาโดยปริจเฉท  เบื้องตํ่า 
กําหนดดวยพ้ืนอันต้ังอยูบนกระดูก ๓๐๐ ทอน  เบื้องบนกําหนดดวยประเทศท่ี 
ต้ังอยูจดเนื้อและหนัง  เบื้องขวางกําหนดซ่ึงกันและกัน.   นี้เปนสภาคปริจเฉท 
ของเอ็นเหลาน้ัน  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับเสนผมน่ันแหละ. 
 
                                  ๘. อฏ ี  (กระดูกท้ังหลาย)   
           คําวา  อฏ ี    ความวา    เวนกระดูกฟน ๓๒ ซี่   กระดกูที่เหลือมี 
ประมาณ  ๓๐๐ ทอน  คือ. 
                   กระดูกมือ                      ๖๔ ทอน 
                   กระดูกเทา                     ๖๔ ทอน 
                   กระดูกออนติดเน้ือ        ๖๔ ทอน  
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                   กระดูกสนเทา                        ๒ ทอน 
                   กระดูกขอเทาสองขาง            ๒ ทอน  
                   กระดูก แขงสองขาง              ๒ ทอน 
                   กระดูกเขาสองขาง                 ๒ ทอน 
                   กระดูกขา                               ๒ ทอน 
                   กระดูกสะเอว                         ๒ ทอน 
                   กระดูกสันหลัง                     ๑๘ ทอน 
                   กระดูกซี่โครง                       ๒๔ ทอน 
                   กระดูกหนาอก                      ๑๔ ทอน 
                   กระดูกใกลหัวใจ                      ๑ ทอน 
                   กระดูกไหปลารา                      ๒ ทอน 
                   กระดูกสะบัก                            ๒ ทอน 
                   กระดูกแขนทอนบน                  ๒ ทอน 
                   กระดูกแขนทอนลางสองขาง    ๔ ทอน 
                   กระดูกคอ                                  ๗ ทอน 
                   กระดูกคาง                                 ๒ ทอน 
                   กระดูกดั้งจมูก                            ๑ ทอน 
                   กระดูกเบาตา                              ๒ ทอน 
                   กระดูกหู                                     ๒ ทอน 
                   กระดูกหนาผาก                           ๑ ทอน 
                   กระดูกกระหมอม                        ๑ ทอน 
                   กระดูก  (กระโหลก)  ศีรษะ         ๙ ทอน 
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           กระดกูเหลาน้ันแมทั้งหมด   วาโดยสี   มีสขีาว.   วาโดยสัณฐาน   ม ี
สัณฐานตาง ๆ  จริงอยู   บรรดากระดกูเหลาน้ัน     กระดูกนิ้วเทาทอนปลาย   ม ี
สัณฐานดังเมล็ดบัว  กระดูกทอนกลางถัดจากทอนปลาย มีสณัฐานดังเมล็ดขนุน 
กระดูกทอนโคน   มีสัณฐานดังบัณเฑาะว.   กระดูกหลังเทา   มีสัณฐานดังหมู 
ตนคลาท่ีถูกทุบ.     กระดูกสนเทา    มสีัณฐานดังจาวตาลลอนเดียว.    กระดูก 
ขอเทา  มีสัณฐานดังลูกสะบาคู.  กระดูกแขงในท่ีเปนที่ต้ังจดขอเทา  มีสัณฐาน  
ดังหนอไมออนท่ีปอกเปลือก   กระดูกแขงทอนเล็ก  มีสัณฐานดังคันธนู   ทอน 
ใหญ  มีสัณฐานดังหลังงูทีแหงแลว.   กระดูกเขา  มีสัณฐานดังตอมนํ้าทีแหวง 
ไปขางหน่ึง  ตรงที่เปนกระดูกแขงจดกระดูกเขาน้ัน    มีสัณฐานดังเขาโคปลายทู.  
กระดูกขาออน  มีสัณฐานดังดามพรา    หรือดามขวานที่เขาทําหยาบ ๆ  ที่ตรง 
กระดูกขาออนจดอยูที่กระดูกสะเอวน้ัน  มีสัณฐานดังลูกสะบากีฬา   ตรงที่กระดูก 
สะเอวจดกระดูกขานั้น     มีสัณฐานดังผลมะง่ัวใหญปลายปาด.   กระดูกสะเอวแม 
๒ อัน     มีสณัฐานดังเตาของนายชางหมอ     แยกแตละอันมีสัณฐานดังคีมของ 
นายชางทอง.  กระดูกตะโพกตอนปลาย  มีสัณฐานดังพังพานงูที่เขาจับควํ่าหนา 
มีชองนอยชองใหญ ๗ แหง.    กระดูกสันหลังขางหนา    มีสณัฐานดังหวงแผน 
ตะกั่วท่ีวางซอน ๆ กันไว  ขางนอกมีสัณฐานดังลูกประคํา  ในระหวาง ๆ แหง 
กระดูกเหลาน้ัน      มีเดือยสองสามอันเชนกับฟนเลื่อย.    บรรดากระดูกซี่โครง 
๒๔  ซี ่ ซี่ทีไ่มเต็มมีสัณฐานดังเคียวที่ไมเต็มเลม    ซี่ที่เต็มมีสัณฐานดังเคียว 
เต็มเลม   กระดูกซี่โครงแมทั้งหมดมีสัณฐานดังปกกางของไกขาว.   กระดูกอก 
๑๔ ชิ้น    มสีัณฐานดังลูกกรงคานหามเกา.    กระดูกใกลหัวใจ    มีสัณฐานดัง 
จวัก.  กระดูกไหปลารา  มีสัณฐานดังดามมีดโลหะเลมเล็ก.   กระดูกสะบัก  ม ี
สัณฐานดังจอบชาวสีหฬท่ีเห้ียนไปขางหน่ึง.  กระดูกตนแขน  มีสัณฐานดังดาม  
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แวน  ทอนปลายมีสัณฐานดังรากตาลคู.  กระดูกขอมือ  มีสัณฐานดังหวงแผน 
ตะกั่วท่ีเขาเชื่อมติดกันต้ังไว.    กระดูกหลังมือ   มสีัณฐานดังกองตนคลาท่ีทุบ 
แลว.  กระดกูขอโคนน้ิวมือ   มีสัณฐานดังบัณเฑาะว   ทอนกลางมีสัณฐานดัง 
เมล็ดขนุนไมเต็มเม็ด   ทอนปลายมีสัณฐานดังเมล็ดตุมกา.   กระดูกคอ ๗ ชิน้ 
มีสัณฐานดังแวนหนอไมไผที่เขาใชไมเสียบต้ังไวโดยลําดับ.  กระดูกคางลาง  มี 
สัณฐานดังคีมเหล็กของนายชางโลหะ.  ทอนบนมีสัณฐานดังเหล็กขูด   กระดูก- 
เบาตาและกระดูกหลุมจมูก  มีสัณฐานดังเตาของลูกตาลออนท่ีควักจาวออกแลว. 
กระดูกหนาผาก  มีสัณฐานดังเปลือกสังขที่ต้ังควํ่าหนา.  กระดูกกกหู  มีสัณฐาน 
ดังฝกมีดโกนของชางกัลบก.      กระดูกที่ต้ังติดกันเปนแผนตอนบนของกระดูก 
หนาผากและกระดูกกกหู   มีสัณฐานดังทอนแผนผาเต็มหมอที่ยับยูยี่.   กระดูก 
กระหมอม  มีสัณฐานดังกระโหลกมะพราวเปยวที่ปาดหนาแลว.   กระดูกศีรษะ 
มีสัณฐานดังกระโหลกน้าํเตาเกาท่ีเขาเย็บติดกันต้ังไว. 
           วาโดยทิศ    เกิดในทิศทั้งสอง.    วาโดยโอกาส   ต้ังอยูในสรีระทั้งส้ิน 
โดยไมแปลกกัน.   แตเมือ่วาโดยแปลกกันในท่ีนี้    กระดูกศีรษะต้ังอยูบน 
กระดูกคอ.  กระดูกคอต้ังอยูบนกระดูกสันหลัง.  กระดูกสันหลงัต้ังอยูบนกระดูก 
สะเอว.  กระดูกสะเอวต้ังอยูบนกระดูกขาออน   กระดูกขาออนต้ังอยูบนกระดูก 
เขา.      กระดูกเขาต้ังอยูบนกระดูกแขง.      กระดกูแขงต้ังอยูบนกระดูกขอเทา. 
กระดูกขอเทาต้ังอยูบนกระดูกหลังเทา. วาโดยปริจเฉท  ภายในกําหนดดวยเยื่อ 
ในกระดูก    ขางบนกําหนดดวยเนื้อ    ที่ปลายและโคนกําหนดกระดูกดวยกนั. 
นี้เปนสภาคปริจเฉทของกระดูกเหลานั้น   สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน้ัน 
แหละ.  
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                             ๙. อฏ ิมิฺช  (เย่ือในกระดูก) 
           คําวา  อฏ ิมิฺช  คือ   เยื่อท่ีอยูภายในกระดูกเหลาน้ัน   ๆ    เยื่อใน 
กระดูกนั้น    วาโดยสี  มสีีขาว.  วาโดยสัณฐานเยื่อที่อยูภายในแหงกระดูกทอน 
ใหญ ๆ   มีสณัฐานดังยอดหวายใหญที่เขาลนไฟยัดไวในกระบอกไมไผ  เย่ือท่ี  
อยูภายในกระดูกทอนเล็ก ๆ มีสัณฐานดังยอดหวายเล็กที่เขาลนไฟยัดไวในปลอง 
แหงขอไมไผ   (บางแหงวา  ในปลองไมออ)   วาโดยทิศ    เกิดในทิศทั้งสอง. 
วาโดยโอกาส   ต้ังอยูภายในกระดูกท้ังหลาย.   วาโดยปริจเฉท   กําหนดดวยพ้ืน 
ภายในแหงกระดูกทั้งหลาย. นี้เปนสภาคปริเฉทของเย่ือในกระดูก  สวนวิสภาค-  
ปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                              ๑๐. วกฺก (ไต  โบราณวา  มาม) 
           คําวา  วกฺก  คือ ไต   เปนกอนเนื้อ ๒ กอน  มีข้ัวเดียวกัน   ไตน้ัน 
วาโดยสี    มสีีแดงออนดังสีเม็ดไมทองหลาง.    วาโดยสัณฐาน    มีสัณฐานดัง 
สะบาคูสําหรับเลนของเด็ก ๆ   หรือมีสัณฐานดังผลมะมวงคูมีข้ัวเดียวกัน.     วา 
โดยทิศ    เกิดในทิศเบ้ืองบน.    วาโดยโอกาส    ต้ังอยูโดยเปนข้ัวเดียวกับดวย 
เอ็นใหญ  มีรากเดียวกัน  ออกจากหลุมคอไปหนอยหนึ่งแลวก็แยกออกเปน ๒ 
เสน   โอบเน้ือหัวใจ.  วาโดยปริจเฉท ไตกําหนดไดดวยสวนท่ีเปนไต.  นี้เปน 
สภาคปริจเฉทของไต  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                       ๑๑. หทย  (เน้ือหัวใจ) 
           คําวา  หทย  คือ   เนื้อหัวใจ   เนื้อหัวใจนั้น     วาโดยสี   มีสีแดงดังสี 
หลังกลีบดอกปทุม.  วาโดยสัณฐาน  มีสัณฐานดังดอกปทุมตูม  ที่เขาปลิดกลีบ 
ขางนอกออกแลวต้ังควํ่าลง    ภายนอกเกลี้ยง    แตภายในเปนเชนกับภายในผล  
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บวบขม    เนือ้หัวใจของคนมีปญญาแยมบานหนอยหนึ่ง     ของคนผูไรปญญา 
เปนดังดอกบัวตูมนั่นแหละ.      ก็ภายในของเน้ือหัวใจนั้น  เปนหลุมมีประมาณจุ   
เมล็ดในดอกบุนนาคได  ในที่ใด    โลหิตมีประมาณกึ่งฟายมือขังอยู   มโนธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุอาศัยที่ใดเปนไปอยู    ก็แลโลหิตน้ัน  ๆ  ในท่ีนั้น ๆ ของ 
คนมีราคจรติเปนสีแดง  ของคนมีโทสจริตเปนสีดํา  ของคนมีโมห- 
จริตเปนเชนกับสีน้ําลางเน้ือ  ของคนมีวิตักกจริตเปนสีเชนกับน้ําตม 
ถ่ัวพู  ของคนมีสัทธาจรติเปนสีดังดอดกรรณิการ  ของคนมปีญญา- 
จริต   ใส   ผุดผอง  ไมหมองมัว   ขาว  บริสุทธิ์  ยอมปรากฏรุงเรืองอยู 
ดุจแกวมณีบริสุทธิ์ที่เจียระไนแลว.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศเบ้ืองบน.   วาโดย 
โอกาส  ต้ังอยูใกลทามกลางระหวางถันทั้ง ๒ ในภายในสรีระ.   วาโดยปริจเฉท 
กําหนดโดยสวนท่ีเปนเนื้อหัวใจ.     นีเ้ปนสภาคปริเฉทของเน้ือหัวใจ     สวน 
วิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                        ๒.  ยกน  (ตับ) 
           คําวา   ยกน  คือ   เเผนเนื้อคู  ตับนั้น  วาโดยสี   มีสีแดงพ้ืนเหลือง 
ไมแดงจัดดังสีหลังกลีบกมุุท  (ดอกบัวแดง).  วาโดยสัณฐาน  ที่โคนเปนแผน 
เดียวกัน     ทีป่ลายเปน ๒ แฉก    มีสณัฐานดังใบทองหลาง.    อน่ึง    ตับนัน้ 
สําหรับของคนไมมีปญญา  เปนแผนใหญแผนเดียวเทาน้ัน   ของคน 
มีปญญา  เปนแผนเล็ก ๆ ๒ หรือ ๓ แผน.  วาโดยทิศ  เกิดในทศิเบ้ือง 
บน.    วาโดยโอกาส    อาศัยอยูขางขวาภายในระหวางถันทั้งคูต้ังอยู.     วาโดย 
ปริจเฉท   ตับก็กําหนดโดยสวนท่ีเปนตับ.   นี้เปนสภาคปริจเฉท   สวนวิสภาค- 
ปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ.  
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                                    ๑๓. กิโลมก  (พังผืด) 
           คําวา  กิโลมก  คือ  พังผืด   เปนเน้ือสําหรับหุมมี ๒ ชนดิ    โดย 
แยกเปนพังผืดชนิดปกปด    และพังผืดชนิดที่ไมปกปด    พังผืดแมทั้งสองนั้น  
วาโดยสี  มีสขีาว   ดังสีผาทุกูล   (ผาทําดวยเปลือกไม)   เกา.   วาโดยสัณฐาน 
มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยูของตน. วาโดยทิศ  พังผืดชนิดที่ปกติ   เกิดในทิศเบ้ืองบน 
พังพืดนอกนี้เกิดในทิศทั้งสอง.    วาโดยโอกาส  พังผืดชนิดที่ปด   ต้ังหุมหัวใจ 
และไตอยู    พังผืดชนิดที่ไมปกติ     ต้ังยึดเน้ือใตหนังในสรีระทั้งส้ิน.    วาโดย 
ปริเฉท  เบื้องลางกําหนดดวยเนื้อ   เบื้องบนกําหนดดวยหนัง    และเบ้ืองขวาง 
กําหนดโดยสวนท่ีเปนพังผืด.    นี้เปนสภาคปริจเฉทของพังผืด    สวนวิสภาค- 
ปริเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                               ๑๔. ปหก  (มาม  โบราณวา  ไต) 
           คําวา  ปหก  คือ  เนื้อเปนดังลิ้นอยูในทอง  มามนั้น    วาโดยสี  ม ี
สีนิล   (คือ  สีน้ําเงินแก)   ดุจดอกคนทิสอ.   วาโดยสัณฐาน   มสีัณฐานดังลิ้น 
ลูกโคดํา   ยืน่ออกไปประมาณ ๗ นิ้ว.  วาโดยทิศ    เกิดในทิศเบ้ืองบน.   วา 
โดยโอกาส    อาศัยต้ังอยูขางบนพ้ืนทองทางซายของหัวใจ    เม่ือมันออกมาขาง 
นอกเพราะถูกประหารดวยเครื่องประหาร     สัตวทั้งหลายก็จะส้ินชีวิต.   วา 
โดยปริจเฉท  กําหนดโดยสวนท่ีเปนมาม.  นี้เปนสภาคปริจเฉทของมาม   สวน 
วิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                         ๑๕. ปปฺผาส  (ปอด) 
           คําวา  ปปฺผาส  คือ  ปอด  แยกออกจะเปนชิ้นเนื้อ ๓๒ ชิน้  ปอด 
นั้น    วาโดยสี   มีสีแดงดังผลมะเด่ือไมสุกจัด.   วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐานดัง  
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ขนมชิ้นหนา ๆ ที่ตัดไมเสมอกัน    สวนภายในมันซีดเผือด   เพราะถูกไอรอนท่ี 
เกิดแตกรรมเผาผลาญโดยไมมีสิ่งท่ีกินและดื่มเขาไป      เหมือนกอนใบไมที่เขา 
เค้ียวกินแลว   (เหลือแตกาก)   หารสและโอชะมิได.    วาโดยทิศ    เกิดในทศิ  
เบื้องบน.    วาโดยโอกาส    ต้ังหอยปกคลุมหัวใจและตับ    อยูระหวางถันท้ัง ๒ 
ในภายในสรีระ.  วาโดยปริจเฉท   กําหนดดวยสวนท่ีเปนปอด.   นี้เปนสภาค- 
ปริจเฉทของปอด   สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                   ๑๖. อนฺต  (ไสใหญ) 
           คําวา อนฺต ไดแก ไสใหญ  สําหรับของผูชายยาวประมาณ ๓๒ ศอก 
ของผูหญิงยาวประมาณ ๒๘ ศอก   เปนไสทบ   เพราะขดไปมาในท่ี ๒๑ แหง. 
ไสใหญนั้น    วาโดยสี   มสีีขาวดังสีกอนกรวดขาว.   วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐาน 
ดังงู   (ปลาไหลเผือก)  ที่เขาตัดหัวขดไวในรางเลือด.   วาโดยทศิ   เกิดในทศิ 
ทั้ง ๒.    วาโดยโอกาส    ต้ังอยูภายในสรีระ    มีคอและทวารหนักเปนเขตแดน 
โดยเนื่องเปนอันเดียวกัน    คือ   เบือ้งบนต้ังอยูที่หลุมคอ    เบื้องลางต้ังอยูที่ 
ทวารหนัก.  วาโดยปริจเฉท  กําหนดสวนท่ีเปนไสใหญ.  นี้เปนสภาคปริจเฉท 
ของไสใหญ   สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                  ๑๗. อนฺตคุณ  (ไสนอย) 
           คําวา อนฺตคุณ  คือ  ไสที่เปนสายพันอยูในที่ขนดไสใหญ  ไสนอย 
นั้น  วาโดยสี   มีสีขาวดังรากจงกลนี.  วาโดยสัณฐาน มีสัณฐานดังรากจงกลนี 
นั่นแหละ.  วาโดยทิศ    เกิดในทิศทั้งสอง.    วาโดยโอกาส   ไสนอยน้ันต้ังยึด 
ขนดไสใหญไวเปนมัดเดียวกัน ดุจสายเชือกเครื่องยนตที่ยึดแทนยนตไวในเวลา  
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ที่เครื่องยนตดึง      ของนายชางผูทําการงานท้ังหลาย    มีการเจาะและการถาก 
เปนตน    ซึ่งต้ังอยูในระหวางขนดไสใหญในที่ ๒๑ แหง    เหมือนเชือกที่เย็บ 
รอยในระหวางมณฑลเชือกสําหรับเช็ดเทา  ฉะนั้น.  วาโดยปริจเฉท   กําหนด  
โดยสวนท่ีเปนไสนอย.  นีเ้ปนสภาคปริจเฉทของไสนอย   สวนวิสภาคปริจเฉท 
เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                 ๑๘. อุทริย  (อาหารใหม) 
           คําวา  อุทริย  ไดเเก   ของท่ีกิน  (ขาว)  ที่ดื่ม  (น้ํา)  ที่เค้ียว  (ผลไม 
เปนตน ) ที่ลิม้  (น้ําผ้ึงเปนตน )  เขาไปอยูในทอง.  อาหารใหมนั้น  วาโดยสี  ม ี
สีดังอาหารท่ีกลืนเขาไป.    วาโดยสัณฐาน    มีสัณฐานดังถุงบาง ๆ ที่บรรจุขาว 
สาร.   วาโดยทิศเกิดในทิศเบ้ืองบน.   วาโดยโอกาส   ต้ังอยูในอุทร   (กระเพาะ 
อาหาร)    อวัยวะเย่ือลําไส    เชนกับโปงผาที่เกิดข้ึนตรงกลางแหงผาเปยกที่เขา 
รวบชายไว   เรียกวา   อุทร.   อุทรนั้นขางนอกเกลี้ยง   ขางในเชนกับผาท่ีหอ 
เศษเน้ือหรือผาหอประจําเดือนท่ีเปอนแลว   แมจะกลาววา   เชนกับภายในแหง 
ลูกขนุนละมุด  ก็ควร.  ในอุทรเลา  ก็มหีมูหมอนท้ังหลายแยกออกไดถึง ๓๒ 
ตระกูล   คือ   มีพยาธิไสเดือน    พยาธิตัวกลม    พยาธิเสี้ยนตาล    พยาธิปาก 
เข็ม (ตัวจ๊ิด)    พยาธิตัวแบน    พยาธิเสนดาย    เปนตน     เปนตระกูลตาง ๆ 
เกลื่อนกลนอาศัยอยูเที่ยวไปเปนหมู ๆ  ครั้นเมื่อนํ้าและขาวเปนตนไมมีอยู  มัน 
ก็จะพลุงพลานกัดกินเนื้อท่ีมันอาศัยอยู     ในเวลาท่ีกลืนอาหารมีน้ําและขาวเปน 
ตนลงไป  มนัก็จะพากันชูปากข้ึนรับ    ตะลีตะลานย้ือแยงคําขาวที่กลืนลงไปครั้ง 
แรก ๒-๓ คํา.   ที่อุทรนัน้แล   เปนดุจเรือนคลอด   วัจจกุฏี   (เรือนถาย) 
โรงพยาบาล   และสุสาน   (ปาชา)   ของหนอนเหลาน้ัน.   อาหารท้ังหลายมีน้ํา  
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และขาว   เปนตน    มีประการตาง ๆ ที่แหลกดวยสาก   คือฟน  พลกิกลับไปมา 
ดวยมือ  คือ  ลิ้น  คลุกเคลาดวยนํ้าลาย    ขณะนั้นแหละก็จะเปนส่ิงท่ีปราศจาก 
คุณสมบัติของสี   กลิ่น  รส   เปนตน   เปนเชนกับขาวยอมดายของนายชางหูก   
หรือเปนเชนสุนัขกับรากสุนัข   ครั้นตกลงไปในคอก็จะคลุกเคลาดวยนํ้าดี    น้ํา 
เสลดเดือดข้ึนแลวดวยกําลังแหงความเผาของไฟในทอง     (ธาตุไฟยอยอาหาร) 
อากูลไปดวยหมูหนอน    ปลอยพองข้ึนขางบนโดยลําดับ    ถึงซ่ึงความเปนสิ่ง 
สกปรก   มกีลิ่นเหม็นยิ่งนัก   ต้ังอยูในอุทรน้ัน   เปรียบเหมือน  เมื่อฝนเมล็ด 
หนา    ตกลงมาในฤดูแลง    ซากสัตวตาง  ๆ จําเดิมแตมูตร    คูถ    ทอนหนัง 
กระดูก  เอ็น    น้ําลาย    น้าํมูก   และเลือด    เปนตน    ที่น้ําพาไปตกลงที่แอง 
น้ําโสโครกใกลประตูบานของคนจัณฑาล    และผสมเขากับโคลนตมสองสามวัน 
ก็มีหมูหนอนเกิดข้ึนแลว     แองนํ้าน้ันเดือดข้ึนแลวดวยความรอนดวยกําลังแหง 
แสงแดด  ปลอยฟองข้ึนขางบนบอย ๆ เปนของมีสีเขียวคล้ํา   เปนสิ่งนารังเกียจ 
ดวยกลิ่นเหม็นอยางยิ่ง   ถงึซ่ึงความเปนรูปไมนาเขาไปใกล  ไมนาเห็น  จะปวย 
กลาวไปไยถึงการเปนสิ่งนาดม     นาลิ้มเสา     แมฉันใด   น้ําและขาวเปนตนมี 
ประการตาง ๆ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันสากคือฟนบดละเอียดแลว   อันมือคือลิ้น 
ตวัดพลิกกลบัไปมา  แลวคลุกเคลาดวยน้ําลาย     ปราศจากความถึงพรอมดวยสี 
กลิ่นและรส   เปนตนในทันที    เสมือนรากสุนัขในรางสุนัข  รวมกันคลุกเคลา 
ดวยนํ้าดีและเสลด    เดือดดวยแรงไฟและความรอนในทอง หนอนตระกูลใหญ 
นอยปลอยฟองฟอดข้ึนขางบนถึงความเปนกองขยะมีกลิ่นเหม็นนาเกลียดอยางยิ่ง 
ต้ังอยู     แมเพราะฟงเรื่องอุทรไรเลา  ความไมชอบใจในน้ําและขาว    เปนตน 
ก็เกิดข้ึนได     จะกลาวไปไยถึงความไมชอบใจในน้ําและขาวเปนตน      เพราะ 
การแลดูดวยปญญาจักษุเลา.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 82 

           อนึ่ง ในอุทรใด ในอุทรนั้น  ทีม่ขีองกินมีน้ําและขาวเปนตน  
ตกลงไปแลว    ยอมถึงซ่ึงการแยกเปนสวน ๆ  ๕ สวน     คือสัตว  
(พยาธิ)    ทั้งหลายยอมเคีย้วกินเสียสวนหนึ่ง   ไฟธาตุยอมเผาผลาญ  
เสียสวนหน่ึง  สวนหน่ึงก็เปนมูตร สวนหน่ึงก็เปนคูถ  สวนหนึ่งถึง 
ความเปนอาหารไปเพ่ิมพูนโกฏฐาสมีเลือดและเน้ือเปนตนใหเจริญ. 
วาโดยปริเฉทกําหนดดวยเยื่ออุทร     และสวนท่ีเปนอุทริยะ  (คืออาหารใหม). 
นี้เปนสภาคปริเฉทของอาหารใหม  สวนวิสภาคปริจเฉทเชนกับผมน่ันแหละ. 
                                    ๑๙. กรีส  (อาหารเกา) 
           คาวา   กรีส คือ  อุจจาระ  อุจจาระน้ัน    วาโดยสี  มีสีดงัอาหารท่ีกลืน 
เขาไปน่ันแหละโดยมาก.   วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู.   วาโดยทศิ 
เกิดในทิศเบ้ืองตํ่า.   วาโดยโอกาส   ต้ังอยูที่กระเพาะอุจจาระ   (ปกฺกาสเย   ที ่
พักอาหารสุก).    ชื่อวา    กระเพาะอุจจาระ    เปนเชนกับกระบอกไมไผ    สงู 
ประมาณ ๘ องคุลี  อยูตอนสุดของลําไสใหญ  ในระหวางนาภี  (สะดือ)  ตอน 
ลางกับโครงกระดูกสันหลัง.  อาหารอยางใดอยางหนึ่งมีน้ําและขาวเปนตน   ตก 
ไปแลวในกระเพาะอาหาร   (อามาสเย  ที่พักอาหารดิบ)   เดือดเปนฟองดวยไฟ 
ในอุทร  (ไฟธาตุ)  สุกไป ๆ แหลกละเอียดแลว  ราวกะบดดวยลูกหินบด  แลว 
เคลื่อนไป ๆ ตามโพรงแหงลําไสใหญ    ตกไปทับถมกันอยูราวกับดินสีเหลืองที่ 
เขาขยําใสไวในปลองไมไผ   เปรียบเหมือนนํ้าฝนอันตกลงขางบน ๆ ไหลลงมา 
ทาใหภาคพ้ืนเบื้องตํ่าขังอยูเต็ม  ฉะนั้น. 
           วาโดยปริจเฉท  กําหนดดวยเยื่อกระเพาะอุจจาระ  และโดยสวนท่ีเปน 
อุจจาระ.  นี้เปนสภาคปริจเฉทของกรีสะ  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมนั่น 
แหละ.  
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                             ๒๐.  มตฺถลุงฺค  (มันสมอง)๑ 

           คําวา  มตฺถลุงฺค  คือ  กองเยื่อท่ีต้ังอยูภายในกระโหลกศรีษะ.   มัน  
สมองนั้นวาโดยสี มีสีขาวดังดอกเห็ด  แมจะกลาววา  มีสีดังนมสดท่ียังไมเปลี่ยน 
เปนนมสมก็ควร.  วาโดยสัณฐาน  มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู.  วาโดยทิศ เกิดในทิศ 
เบื้องบน.     วาโดยโอกาส   อาศัยแนวประสาน ๔ แหง  ต้ังรวมกันอยูภายใน 
กระโหลกศีรษะ    ดุจกอนแปง ๔ กอนที่เขาต้ังไวรวมกัน.     วาโดยปริจเฉท 
กําหนดดวยพ้ืนภายในกระโหลกศีรษะ    และโดยสวนท่ีเปนมันสมอง.    นี้เปน 
สภาคปริจเฉทของมัตถลุงคัง   สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                      ๒๑. ปตฺต  (น้ําดี) 
           คําวา ปตฺต ไดแก น้ําดี ๒ ชนิด  คือ  น้ําดีทีอ่ยูในถุงนํ้าดี  (พทฺธ-    
ปตฺต)  และน้ําดีที่ไมอยูในถุง  (อพทฺธปตฺต).  ในนํ้าดีทั้ง ๒ นั้น  น้ําดีที่อยู 
ในถุง  วาโดยสี  มีสีดังน้าํมันมะซางขน ๆ  น้ําดีที่ไมอยูในถุง  มสีีดังดอกพิกุล 
แหง   วาโดยสัณฐาน   น้ําดีแมทั้ง ๒ มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู.   วาโดยทิศ   น้ําดี 
ในถุงเกิดในทิศเบ้ืองบน    น้ําดีนอกน้ีเกิดในทิศทั้ง ๒.  วาโดยโอกาส  เวนผม. 
ขน  เล็บ  ฟน   และหนังที่แหงกระดางแลว  ต้ังอยูเอิบอาบซึมซาบ   ในสรีระที่ 
เหลือ  ดุจหยาดนํ้ามันในนํ้าเอิบอาบซึมซาบแผไปฉะน้ัน     เมือ่น้ําดีนี้กําเริบ 
นัยนตาของสัตวยอมเหลอืง ยอมวิงเวยีนศีรษะ รางกายยอมหว่ันไหว 
ยอมคัน.   น้าํดีที่ขังอยูในถุงนํ้าดี    ต้ังอยูในฝก   (ถงุ)   ของนํ้าดี   เชนกับ 
ฝกของบวบใหญ    มันติดอยูที่เนื้อตับในระหวางหัวใจกับปอด.    เมื่อน้ําดีนี้ 
กําเริบ   สัตวทั้งหลายยอมเปนบา    มจีิตวิปลาส  ละทิ้งหิริโอตตัปปะ 
ยอมกระทําส่ิงท่ีไมควรกระทํา   ยอมกลาวส่ิงท่ีไมควรกลาว  ยอมคิด 
สิ่งท่ีไมควรคิด.  
 
๑.  บาลีกลาวรวมไวใน  อฏ ฐิมิฺช  เยื่อในกระดูก  
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           วาโดยปริจเฉท  กําหนดโดยสวนท่ีเปนน้ําดี.  นี้เปนสภาคปริจเฉทของ 
น้ําดี  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ.  
 
                           ๒๒.    เสมฺห  (เสมหะ  หรือ  เสลด)        
           คําวา เสมฺห คือ เสลด มีประมาณเต็มกอบหน่ึง  อยูภายในรางกาย. 
เสมหะนั้น  วาโดยสี  มีสขีาว  ดังสีน้ําใบแตงหนู   วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐาน 
ตามท่ีต้ังอยู.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศเบ้ืองบน.   วาโดยโอกาส    ต้ังอยูที่เยื่ออุทร 
ในเวลาท่ีกลืนน้ําและขาวเปนตน  ก็เมื่อนํ้าและขาวเปนตนตกลงไป มัน (เสมหะ) 
ก็จะแยกออกจากกันแลวก็กลับหุมปกปดตามเดิม      เปรียบเหมือนแหนในนํ้า 
ครั้นเมื่อไมหรือกระเบื้องตกลงไป มันก็จะแยกออกจากกันแลวก็กลับหุมเขาตาม 
เดิม  ฉะนั้น   อน่ึง  เมื่อเสมหะมีนอยไป   อุทรจะสงกลิ่นเหม็นซากสัตวอันนา 
รังเกียจอยางยิ่ง  ดุจหัวฝ   หรือไขเนาที่แตก   ฉะน้ัน.   และเพราะกล่ินอันฟุง 
ข้ึนจากอุทรน้ัน   ลมเรอก็ดี  ปากก็ด ี ยอมมีกลิ่นเหม็นเชนกับซากสัตวเนา ทั้ง 
เขาผูนั้น   ยอมจะถูกขับไลวา  ออกไป  เจาตัวสงกลิ่นเหม็น.  อน่ึง  เสมหะนั้นมี 
มากแลว     มันก็จะปดกั้นกลิ่นสัตวไวภายในอวัยวะอุทรน่ันแหละเหมือนแผน 
กระดานท่ีปดวัจจกุฏี   ฉะนั้น. 
           วาโดยปริจเฉท   กําหนดสวนท่ีเปนเสมหะ.  นี้เปนสภาคปริจเฉทของ 
เสมหะ  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                               ๒๓. ปุพฺโพ  (น้ําเหลือง  น้ําหนอง) 
           คําวา   ปุพฺโพ   วาโดยสี   มีสีดงัใบไมเหลือง.  แตในรางกายของผู 
ตาย มีสีดังนํ้าขาวขนที่บูด.  วาโดยสัณฐาน  มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู.  วาโดยทศิ 
เกิดในทิศทั้งสอง. วาโดยโอกาส  ชื่อวาโอกาสของปุพโพมิไดขังอยูเปนนิตย   ก ็
แตเมื่อสวนแหงรางกายใด  ถูกกระทบดวยตอไม  หนามแหลม   เครื่องประหาร  
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และเปลวไฟเปนตนโลหิตก็จะหอข้ึน    หรือวาตอมมีฝเปนตนเกิดข้ึนในที่ใด ๆ 
ปุพโพนั้นก็พึงกอตัวข้ึนในที่นั้น ๆ 
           วาโดยปริจเฉท   กําหนดโดยสวนท่ีเปนปุพโพ.   นี้เปนสภาคปริจเฉท 
ของปุพโพ  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                ๒๔.  โลหิต  (โลหติ เลือด)  
           คําวา  โลหิต  ไดแก โลหิต ๒ ชนดิ คือ สันนิจิตโลหิต (โลหิตท่ี 
ขัง)  และสังสรณโลหิต  (โลหิตท่ีไหลเวียนไป).   ใน ๒ อยางนั้น    สันนิจิต- 
โลหิต   วาโดยสี   มีสีดังนํ้าครั่งขนที่แกไฟ.   สังสรณโลหิต   มีสีดังนํ้าครั่งใส ๆ 
วาโดยสัณฐาน   แมทั้งสองมีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู.    วาโดยทิศ    สันนิจิตโลหิต 
เกิดในทิศเบ้ืองบน  โลหตินอกน้ีเกิดในทิศทั้งสอง วาโดยโอกาส  สังสรณโลหิต 
ต้ังแผไปสูอุปาทินนกสรีระทั้งส้ินตามเสนโลหิต  เสนผม  ขน   เล็บ   ฟน   และ 
หนังที่แหงกระดาง.  สันนิจิตโลหิต  มีประมาณบาตรหนึ่ง (ขนาดใบเล็ก) ต้ังอยู 
เต็มสวนใตของที่ต้ังของตับ  คอย ๆ ไหลไปบนไต  หัวใจ  ตับ  ปอด  ทําให 
ไต    หัวใจ  ตับ   ปอดชุมอยูเสมอ   เพราะวาเมื่อโลหิตน้ีไมทําใหไต หัวใจเปน 
ตนชุมอยู   สตัวทั้งหลายยอมกระหาย. 
           วาโดยปริจเฉท   กําหนดสวนท่ีเปนโลหิต.   นี้เปนสภาคปริจเฉทของ 
โลหิต  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                        ๒๕.  เสโท  (เหง่ือ) 
           คําวา  เสโท  คือ  อาโปธาตุที่ไหลออกตามรูขนเปนตน.   เหง่ือน้ัน 
วาโดยสี   มสีีดังนํ้ามันงาใส.    วาโดยสัณฐาน    มสีัณฐานตามท่ีต้ังอยู.   วาโดย 
ทิศ   เกิดในทิศทั้งสอง  วาโดยโอกาส   ชื่อวาโอกาสของเหง่ือมิไดมีอยูเปนนิตย 
เหมือนโลหิต   แตเมื่อใด   รางกายยอมรอนดวยความรอนของไฟ  ของแสงแดด  
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และความเปล่ียนแปลงของอุตุเปนตน   เมื่อน้ัน  เหง่ือก็จะไหลออกจากรูผมและ 
ขนทั้งปวง    ราวกะกําสายบัวพอถอนข้ึนพนจากน้ําซ่ึงมีรากเหงาขาดไมเสมอกัน  
น้ําก็จะไหลออกไป  ฉะนั้น    เพราะฉะนั้น แมสัณฐานของเสโทน้ัน   ก็พึงทราบ 
ดวยสามารถแหงชองรูผมและขนนั่นแหละ.  พระโยคีผูกําหนดเสโทเปนอารมณ 
พึงมนสิการเสโทตามที่ขังอยูเต็มในชองรูผมและขนน่ันแล.  
           วาโดยปริจเฉท    กําหนดโดยสวนท่ีเปนเสโท.    นี้เปนสภาคปริจเฉท 
ของเสโท   สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                      ๒๖.  เมโท  (มันขน) 
           คําวา  เมโท  คือ   มันขน.  มันขนนั้น   วาโดยสี   มีสีดังขม้ินที่ผา 
ออกแลว.   วาโดยสัณฐาน   สําหรับบุคคลผูมีรางกายอวนกอน   มีสัณฐานดังผา 
ทุกูลเกามีสีขมิ้นต้ังอยูในระหวางหนังกับเนื้อ.    สวนบุคคลผูมีรางกายผอม    ม ี
สัณฐานดังผาทุกูลเกามีสีขมิ้นที่ทําเปน ๒-๓ ชั้น    อาศัยเน้ือเหลาน้ีคือ    เน้ือ 
แขง   เนื้อขา   เนื้อหลังติดอยูกับกระดูกสันหลัง   และเน้ือทองนอย.  วาโดยทิศ 
เกิดในทิศทั้งสอง     วาโดยโอกาส     สําหรับคนอวน     มันแผไปสูสรีระทั้งส้ิน 
สําหรับคนผอมอาศัยเน้ือแขงเปนตนต้ังอยู  มันขนนี้   แมถึงการนับวาเปนนํ้ามัน 
ได   แตเพราะเปนของนารังเกียจอยางยิ่ง    ชนทั้งหลาย    จึงมิไดถือเอาเพ่ือใช 
ทาศีรษะและใชเปนน้ํามันหยอดจมูกเปนตน. 
           วาโดยปริจเฉท    เบื้องตํ่ากําหนดดวยเนื้อ    เบ้ืองบนกําหนดดวยหนัง 
เบื้องขวางกําหนดโดยสวนท่ีเปนมันขน.  นี้เปนสภาคปริจเฉทของมันขน   สวน 
วิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                          ๒๗.  อสฺส ุ (น้ําตา) 
           คําวา   อสฺส ุ  คือ  อาโปธาตุอันไหลออกจากนัยนตา.   วาโดยสี   มีส ี
ดังนํ้ามันงาใส.  วาโดยสัณฐาน  มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู.  วาโดยทศิ  เกิดในทิศ  
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เบื้องบน.    วาโดยโอกาส    ต้ังอยูที่เบาตา    แตวาน้ําตานั้นมิไดขังอยูในเบาตา  
ทุกเม่ือ   เหมอืนนํ้าดีในถุงนํ้าดี   ก็เม่ือใดสัตวทั้งหลาย  เกิดโสมนัสหัวเราะใหญ 
เกิดโทมนัสรองใหคร่ําครวญ     กินอาหารอันเปนวิสภาคมีอยางนั้นเปนรูป  
(หมายความวา   กินอาหารชนิดที่ทําใหน้ําตาไหลได)   และเมื่อใด   ดวงตาของ 
สัตวทั้งหลายกระทบกับควันละอองธุลีเปนตน   มัน  (น้ําตา)    ยอมมาต้ังอยูที่ 
เบาตา   หรือยอมไหลออก   เพราะการเกิดข้ึนดวยโสมนัส,   โทมนัส,   อาหาร  
อันเปนวิสภาค,   และอุตุเหลาน้ัน. 
           ก็พระโยคีผูกําหนดนํ้าตาเปนอารมณ พึงกําหนดดวยสามารถแหงนํ้าตา 
ที่ต้ังอยูเต็มเบาตานั่นแหละ.     วาโดยปริจเฉท     กําหนดโดยสวนท่ีเปนน้ําตา. 
นี้เปนสภาคปริจเฉทของนํ้าตา   สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                   ๒๘. วสา  (มันเหลว) 
           คําวา  วสา  คือ  น้าํมันเหลว.   น้ํามันเหลวน้ัน    วาโดยสี   มีสีดัง 
น้ํามันมะพราว   แมจะกลาววา   มีสดีังนํ้ามันที่ลาดลงในขาวตัง    ก็ควร.   วา 
โดยสัณฐาน มีสัณฐานแผไปดังหยาดนํ้ามันที่ลอยควางอยูเหนือนํ้าอันใสในเวลา  
ที่ทําการชําระลาง.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศทั้งสอง   วาโดยโอกาส   โดยมากต้ัง 
อยูที่ฝามือ   หลังมือ   ฝาเทา    หลังเทา    ปลายจมูก   หนาผาก   และจะงอยบา 
ก็แตมันเหลวนั้นมิไดละลายอยูในที่เหลาน้ันทุกเม่ือ   เมื่อใด   สวนของรางกาย 
เหลาน้ันเกิดความรอนข้ึนดวยไฟ,   แสงแดด    อุตุวิสภาคะ,  และธาตุวิสภาคะ 
เมื่อน้ัน    จึงซานไปขางโนนขางน้ี    ราวกะการแผไปของหยาดนํ้ามันเหมือนน้ําใส 
ในเวลาทําความสะอาดน้ัน    ฉะน้ัน.  วาโดยปริจเฉท   กําหนดโดยสวนท่ีเปน  
มันเหลว.    นี้เปนสภาคปริจเฉทของมันเหลว    สวนวิสภาคปริจเฉท    เชนกับ 
ผมน่ันแหละ.  
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                                      ๒๙. เขโฬ  (น้ําลาย)  
            คําวา เขโฬ  คือ  อาโปธาตุที่ประสมข้ึนเปนฟองภายในปาก.  เขฬะ  
นั้น   วาโดยสี   มีสีขาวดังฟองนํ้า.   วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู   แม 
จะกลาววา   มีสัณฐานดังฟองน้ํา   ก็ควร.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศเบ้ืองบน.  วา 
โดยโอกาส    ออกจากกระพุงแกมทั้งสองมาต้ังอยูที่ลิ้น    แตมิไดขังอยูในที่นั้น 
ทุกเม่ือ  แตเมื่อใด   สัตวทั้งหลายเห็นหรือนึกถึงอาหารเห็นปานน้ัน  (หมายถึง 
อาหารท่ีทําใหน้ําลายออกได)   หรือวา   วางสิ่งอะไร ๆ มรีสรอน   ขม   เผ็ด  
เค็ม   และเปรี้ยวลงไปในปาก  หรือวาเมื่อใด  หัวใจของสัตวเหลาน้ันออนเพลีย 
หรือเกิดความหิวกระหายในอะไร ๆ ข้ึน   เม่ือน้ัน    น้ําลายเกิดข้ึนแลวก็หยั่งลง 
ที่กระพุงแกมทั้งสองขางมาอยูที่ลิ้น.   อน่ึง   น้ําลายน้ัน     ที่ปลายลิ้นมีนอย   ที ่
โคนลิ้นมีมาก   มิรูจักหมดส้ินไป  ทั้งสามารถเพ่ือจะยังอะไร ๆ มีขาวเมา  หรือ 
ขาวสาร   หรอืของที่ควรเค้ียว   ที่ใสเขาไปในปากใหชุมอยู    ดจุบอนํ้าท่ีเขาขุด 
ไวใกลหาดทราย  ฉะนั้น. 
           วาโดยปริจเฉท   กําหนดโดยสวนท่ีเปนน้ําลาย.   นี้เปนสภาคปริจเฉท 
ของนํ้าลาย   สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ. 
 
                                      ๓๐. สิงฺฆานกิา  (น้ํามูก) 
           คําวา  สิงฺฆานิกา  ไดแก น้ําไมสะอาด  อันไหลออกจากมันสมอง. 
น้ํามูกนั้น    วาโดยสี   มสีีดังเยื่อในจาวตาลออน.   วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐาน 
ตามท่ีต้ังอยู.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศเบ้ืองบน.   วาโดยโอกาส   ต้ังอยูเต็มโพรง 
จมูก   แตมิไดขังอยูในที่นั้นทุกเม่ือ   ก็แลเมื่อใด   สัตวทั้งหลายรองให   หรือ 
เปนผูมีธาตุกําเริบอันเกิดข้ึนดวยอาหารอันแสลงหรือฤดูเปลี่ยนแปลง    เมื่อน้ัน  
มันสมองที่ถึงความเปนเสมหะเสีย     จึงเคลื่อนหย่ังลงตามชองเพดานขางบนมา  
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ต้ังอยูเต็มโพรงจมูก  หรือยอมไหลออกไป  เปรียบเหมือน   คนหอนมสมดวย 
ใบบัว   แลวเอาหนามแทงขางลาง   ทีนั้น  น้ําเหลวของนมสมก็จะไหลออกตาม 
ชองน้ัน   แลวพึงตกไปภายนอก  ฉะนั้น. 
           ก็พระโยคีผูกําหนดนํ้ามูกเปนอารมณ       พึงกําหนดดวยสามารถแหง  
น้ํามูกที่ต้ังอยูเต็มจมูก  แล.   วาโดยปริจเฉท   กําหนดโดยสวนท่ีเปนน้ํามูก.   นี้  
เปนสภาคปริจเฉทของน้ํามูก  สวนวิสภาคปริจเฉท  เชนกับผมนั่นแหละ. 
 
                                    ๓๑.  ลสิกา  (ไขขอ) 
           คําวา   ลสิกา  ไดแก  ไขลื่นเปนมัน   ที่มีกลิน่เหม็นสางภายในขอ 
ตอของรางกาย.   ไขขอน้ัน  วาโดยสี  มีสีดังยางดอกกรรณิการ.  วาโดยสัณฐาน 
มีสัณฐานตามท่ีต้ังอยู.   วาโดยทิศ   เกิดในทิศทั้งสอง    วาโดยโอกาส   ต้ังอยูที่ 
ขอตอ ๑๐๘ แหง   ซึ่งทํากิจ   คือ   การหยอดทาขอตอกระดูกท้ังหลายใหสําเร็จ 
อยู   ก็ไขขอน้ัน    ของผูใดมีนอยไป  เมื่อผูนั้นลุกข้ึน  นั่งลง   กาวไปขางหนา 
ถอยมาขางหลัง   คู  เหยียด   กระดูกทัง้หลายจะลั่นดังกฏะ ๆ เหมือนคนท่ีเที่ยว 
ดีดนิ้วมือ   เม่ือเดินทางไกล    แมประมาณโยชนหน่ึงหรือสองโยชน   วาโยธาตุ 
ก็จะกําเริบ   รางกายยอมเปนทุกข   แตของผูใดมีมาก    กระดกูทั้งหลายยอมไม 
สงเสียงดังกฏะ ๆ ในเวลาลุกข้ึนและนั่งลงเปนตน    เมื่อเดินทางไกล   วาโยธาตุ 
ก็ไมกําเริบ   รางกายก็ไมเปนทุกข. 
           วาโดยปริจเฉท  กําหนดโดยสวนท่ีเปนไขขอ.    นี้เปนสภาคปริจเฉท 
ของไขขอ  สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับผมน่ันแหละ.  
 
                                      ๓๒.  มุตฺต  (น้ํามูตร) 
           คําวา   มุตฺต   ไดแก   น้ํามูตร    วาโดยสี    มสีีดังนํ้าดางถั่วเหลือง. 
วาโดยสัณฐาน   มีสัณฐานดังนํ้าอยูในหมอน้ําท่ีเขาต้ังปดปาก.   วาโดยทิศ   เกิด 
ในทิศเบ้ืองตํ่า.   วาโดยโอกาส  ต้ังอยูภายในกระเพาะปสสาวะ,  ถุงแหงกระเพาะ  
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ปสสาวะ   ทานเรียกวา   กระเพาะปสสาวะ.   ในกระเพาะนั้นเลา   น้ํามูตรยอม  
ไหลออกจากสรีระ   แตทางที่เขาไปของนํ้าปสสาวะมิไดปรากฏ   สวนทางที่ออก 
ไปยอมปรากฏ    เปรียบเหมือนนํ้าครําท่ีซึมเขาไปในหมอนํ้าเกลือ    (หมอเนื้อ  
หยาบ)  ที่ปดปากอันเขาท้ิงไวในแองนํ้าครํา ทางเขาของมันมิไดปรากฏ ฉะน้ัน. 
อน่ึง  ในกระเพาะไรเลา  เต็มแลวดวยนํ้ามูตร  ความขวนขวายของสัตวทั้งหลาย  
จึงเกิดวา   เราจักถายปสสาวะ  ดังนี้.                  
           วาโดยปริจเฉท    กําหนดโดยภายในแหงกระเพาะ    และโดยส่ิงที่เปน 
น้ํามูตร.   นี้เปนสภาคปริจเฉทของน้ํามูตร   สวนวิสภาคปริจเฉท   เชนกับผม 
นั่นแหละ.  
           ก็แล  พระโยคาวจร  ครั้นกําหนดโกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปนตน   โดย 
สี  สัณฐาน  ทิศ  โอกาส    และปริจเฉท   อยางนี้แลว    เมื่อจะมนสิการ 
ดวยสามารถแหงการกาวลวงบัญญัติ   โดยใสใจวา  ปฏิกูล   ปฏกิูล  ๕ อยาง 
ดวยสี  สัณฐาน  กลิ่น  อาสยะ  และโอกาส โดยนัย  อนุปุพฺพโต  (โดยลําดับ) 
นาติสีฆโต  (โดยไมเร็วเกินไป) นาติสณิกโต   (โดยไมชาเกินไป)  เปนตน  โดย 
พิจารณากายน้ีวา   อตฺถิ   อิมสฺม ึ    กาเย   เกสา  ในกายน้ีมีผม    เปนตน 
ธรรมทั้งปวงเหลาน้ัน  (โกฏฐาสทั้งหมด)   ก็ยอมปรากฏ  ดุจไมกอนไมหลังกัน 
เปรียบเหมือน  บุคคลผูมีตาดี   แลดูพวงดอกไม ๓๒ สี   ที่เขารอยไวดวยดาย 
เสนเดียว  ดอกไมทั้งหลายยอมปรากฏ ดุจไมกอนไมหลัง  ฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น 
ขาพเจาจึงกลาวไวในกถาแหงมนสิการโกศลวา กเ็มื่อพระโยคาวจร มนสิการ 
วา   เกสา  มนสิการไปจนจดโกฏฐาสสุดทายวา   มุตฺต   นี้นั่นแหละ. 
ก็ถาวา    จิตจะพิจารณามนสิการไปในภายนอกบางไซร    เม่ือโกฏฐาสทั้งปวง 
ปรากฏแลว   ในลําดับนั้น    มนุษยและสัตวทั้งหลายผูเดินไปมา    ก็จะละอาการ 
วาเปนสัตว   ปรากฏแกพระโยคาวจรนั้นโดยเปนกองแหงโกฏฐาสเทานั้น    และ  
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อาหารมีน้ําและขาวเปนตน      อันสัตวเหลาน้ันกลืนเขาไปอยู     ก็ยอมปรากฏ 
ราวกะของท่ีเขาใสเขาไปในกองแหงโกฏฐาส.  ในลําดับนั้น    เม่ือพระโยคาวจร   
มนสิการเนือง ๆ วา ปฏกิลู  ปฏิกลู ดวยการมนสิการโกศล โดยอนุปุพฺพมฺุจ- 
นโต  (การปลอยลําดับ)  เปนตน  อัปปนาก็ยอมเกิดข้ึนโดยลําดับ.  ในการเกดิ 
ข้ึนแหงอัปปนานั้น     การปรากฏดวยอํานาจแหง  สี  สัณฐาน  ทิศ  โอกาส  และ 
ปริจเฉท    เปนอุคคหนิมิต.     การปรากฏแหงโกฏฐาสดวยอํานาจแหงปฏิกูล 
โดยอาการทั้งปวง   เปนปฏิภาคนิมิต.   เมื่อพระโยคาวจรรับอารมณปฏิภาค- 
นิมิตน้ันมามนสิการอยู   ตรึกอยูบอย ๆ   นามขันธ ๔  ก็จะมีปฏกิูลเปนอารมณ 
อัปปนาก็จะดํารงอยูดวยอํานาจแหงปฐมฌาน.   ในปุพภาค   จิตมีบริกรรมและ 
อุปจารเปนไปกับดวยวิตก    วิจาร    มีปติสหรคตดวยโสมนัส    มีปฏิกลูเปน 
นิมิต    แมอัปปนา    ก็มวิีตก    วิจาร    ปติสหรคตดวยโสมนัสเทียว.   แตวา 
โดยลําดับแหงภูมิ  อัปปนาน้ันเปนมหัคคตะ  เปนรูปาวจร.  ก็โสมนัสยอมเกิด 
ข้ึนเพราะความเปนผูมีปกติเห็นอานิสงสในอารมณแมปฏิกูลน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง 
โสมนัสนั้น   ยอมเกิดข้ึนดวยกําลังแหงอารมณเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน.     สวน 
ทุติยฌานเปนตนมิไดเกิดข้ึนในอารมณปฏิกูลน้ัน. ถามวา เพราะอะไร. ตอบวา 
เพราะความเปนอารมณอันหยาบ.  จรงิอยู   ปฏกิูลน้ี  เปนอารมณหยาบ  ทุติย- 
ฌานเปนตนจึงมิไดเกิดข้ึน.    ในอธิการน้ี     ความเปนเอกัคคตาแหงจิต    ยอม 
เกิดไดดวยกําลังแหงวิตกเทาน้ัน   มิไดเกิดข้ึนดวยการกาวลวงวิตกเลย.   นี้เปน 
กรรมฐานกถาดวยอํานาจแหงสมถะกอน. 
 
                       กรรมฐานกถา  วาดวยอํานาจสาธารณะ 
           ก็พึงทราบกรรมฐานดังพรรณนามานี้      ดวยอํานาจสาธารณะโดยไม 
แปลกกัน. จริงอยู  พระโยคาวจรผูใครจะเจริญกรรมฐานนี้   เรยีนเอากรรมฐาน  
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นี้    เรียนเอากรรมฐานแลว     พึงทองแลว  ๆ ซึ่ง นิมิตแหงสี     นมิิตแหง 
สัณฐาน    นมิิตแหงทิศ   นิมิตแหงโอกาส   และนมิิตแหงปริจเฉท  
แหงโกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปนตน     ดวยวาจาในเวลาที่สาธยายน่ันแหละ   แลว 
มนสิการในแตละโกฏฐาสวา   โกฏฐาสน้ี    คลายกบัสิ่งน้ัน  ดังนี้    แลวทําการ 
สาธยายโดย ๓ วิธี.    ถามวา พึงทําการสาธยายอยางไร.  ตอบวาในตจ- 
ปญจกะกอน     พึงทําการสาธยายโกฏฐาสเหลาน้ันตลอดกึ่งเดือนเทียว    คือโดย 
อนุโลมตลอด ๕ วัน    โดยนัยที่กลาวไวแลวในหนหลังน่ันแหละ   โดยปฏโิลม 
ตลอด ๕ วัน    และทั้งโดยอนุโลมทั้งโดยปฏิโลมอีกตลอด ๕ วัน.   ตอจากนั้น 
พึงไปสูสํานักของอาจารยเรียนเอาวักกปญจกะ      แลวก็พึงทําการสาธยายตลอด 
กึ่งเดือน    โดยทํานองนั้นนั่นแหละ.   ตอจากนั้น    พึงทําการสาธยายโกฏฐาสแม 
ทั้ง ๑๐ เหลาน้ันรวมกันตลอดกึ่งเดือน.  พึงเรียนเอาโกฏฐาสหนึ่งและหน่ึง  แม 
ในปปผาสปญจกะเปนตนอีก     แลวทําการสาธยายตลอดก่ึงเดือน.     จากน้ัน 
พึงทําการสาธยายโกฏฐาสแมทั้ง  ๑๕ เหลาน้ัน      ตลอดกึ่งเดือน.     พึงทําการ 
สาธยายมัตถลุงคปญจกะตลอดกึ่งเดือน.    จากน้ัน    พึงทําการสาธยายโกฏฐาส 
แม  ๒๐ เหลาน้ัน   ตลอดกึ่งเดือน.   พึงทําการสาธยายเมทฉักกะตลอดกึ่งเดือน.  
จากน้ัน      พึงทําการสาธยายโกฏฐาสแม ๒๖ เหลาน้ัน     รวมกันตลอดกึ่งเดือน 
พึงทําการสาธยายมุตตฉักกะตลอดกึ่งเดือน.  จากน้ัน   พึงทําการสาธยายโกฏฐาส 
๓๒ แมทั้งหมด     รวมกนัตลอดกึ่งเดือน.    พึงทําการสาธยาย ๖ เดือนอยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ในกรรมฐานน้ัน    ภิกษุผูมีอุปนิสัยอันถึงพรอมแลว   ผูมีปญญา เรียน 
กรรมฐานอยูนั่นแหละ    โกฏฐาสทั้งหลายยอมปรากฏ.    ยอมไมปรากฏแกภิกษุ 
บางรูป.  ดวยเหตุนั้น  ภิกษุนั้นก็ไมพึงสละความเพียร  ดวยคิดวา  โกฏฐาส  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 93 

ทั้งหลาย  ไมปรากฏแกเรา  ดังนี้.   โกฏฐาสท้ังหลายมีประมาณเทาไร  ยัง 
มิไดปรากฏ   พึงถือเอาโกฏฐาสเหลาน้ัน   ทําการสาธยายไปเถิด. 
           อน่ึง    อาจารยผูบอก    ก็ไมพึงบอกกรรมฐานอยางนี้     แกผูมีปญญา  
มาก   และผูมีปญญานอย   ควรบอกแกผูมีปญญาปานกลาง   เพราะวา  อาจารย 
ทั้งหลายกําหนดวางแบบแผนไว ๖ เดือนสําหรับผูมีปญญาปานกลาง     สวน 
โกฏฐาสทั้งหลายของภิกษุใดแมมีประมาณเทาน้ียังมิไดปรากฏ   ภิกษุนั้น   ก็พึง 
ทําการสาธยายตอไปนั่นแหละ  จะไมกําหนดตอจากนั้นไปหาควรไม  พึงกําหนด 
ตลอดทุก ๆ ๖ เดือน. เมื่อเธอทําการสาธยายอยู  ไมพึงพิจารณาสี  ไม 
พึงมนสิการลักษณะ   พึงทําการสาธยายดวยอํานาจแหงโกฏฐาสเทาน้ัน.  แม 
อาจารยเลา    ก็ไมพึงบอกกําหนดจํากัดลงไปวา   เธอจงทําการสาธยายดวย 
อํานาจแหงสี   ดังน้ี. 
 
                       เมื่อบอกกําหนดจํากัดจะเปนโทษอยางไร 
           เมื่อบอกกําหนดจํากัด   การผิดพลาดดวยการสําคัญผิด   (จะพึงมี)    แม 
ในสิ่งท่ีเขาจะพึงถึงพรอม    เพราะถา    อาจารยบอกวา    เธอจงทําการสาธยาย 
ดวยอํานาจแหงสี   ดังน้ีไซร   เมื่อภิกษุนี้    ทําอยูอยางนั้น  กรรมฐานไมปรากฏ 
โดยสี   หรือวาโดยอํานาจปฏิกูล   หรอืโดยอํานาจแหงธาตุ   ทีนั้น   ภิกษุนั้นก็ 
จะสําคัญวา   นี้มิใชลักษณะของกรรมฐาน   ทั้งมิใชกรรมฐาน   เธอจะกําหนด 
ถือเอาเฉพาะคําอันอาจารยบอกแลวเทาน้ัน.    ถาอาจารย    แมบอกวา    เธอจง 
ทําการสาธยายกรรมฐานน้ี   ดวยอํานาจแหงปฏิกูล   ดังน้ีไซร   เมื่อภิกษุนั้นทํา 
อยางนั้นอยู   กรรมฐานไมปรากฏโดยปฏิกูล   หรือวาโดยอํานาจแหงสี   หรอืวา 
โดยอํานาจแหงธาตุ    ทนีั้น    เธอก็จะสําคัญวา    นี้มิใชลักษณะของกรรมฐาน  
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มิใชกรรมฐาน จะกําหนดถือเอาเฉพาะคําท่ีอาจารยบอกแลวเทานั้น.  ถาอาจารย  
บอกวา   เธอจงทําการสาธยาย   ดวยสามารถแหงธาตุ   ไซร   เมือ่ภิกษุนั้น    ทํา 
อยางนั้นอยู   กรรมฐานไมปรากฏโดยธาตุ   หรือวาโดยสามารถแหงสี   หรือวา  
โดยสามารถแหงปฏิกูล    ทีนั้น    ภิกษุนั้น     ยอมจะสําคัญวา    นี้มิใชลักษณะ 
มิใชกรรมฐาน   จะกําหนดถือเอาเฉพาะคําอันอาจารยบอกแลวเทาน้ัน.   นี้เปน 
โทษในถอยคําท่ีอาจารยกลาวกําหนดจํากัด. 
 
                                อาจารยพึงบอกอยางไร 
           อาจารยผูบอกกรรมฐาน  พึงบอกวา  เธอจงทําการสาธยาย   ดวย 
สามารถแหงโกฏฐาส   ดังน้ี.  คือ   อยางไร ?    คือ   อาจารยพึงบอกวา 
เธอจงทําการสาธยายโกฏฐาสวา   เกสา   โลมา   เปนตน    ก็ถาภิกษุนั้นทําการ 
สาธยาย    ดวยสามารถแหงโกฏฐาสอยางน้ี     กรรมฐานปรากฏอยูโดยสี    ทีนั้น 
ภิกษุนั้นก็จะพึงบอกแกอาจารยผูใหโอวาทวา  กระผมทําการสาธยายอาการ ๓๒ 
ดวยสามารถแหงโกฏฐาส  แตกรรมฐานน้ัน   (โกฏฐาส)  ปรากฏแกกระผมโดยสี 
ดังน้ี  อาจารยไมพึงกลาวขัดแยงวา    นั่นมิใชลักษณะ   (ของกรรมฐาน) 
มิใชกรรมฐาน  เปนดุจกรรมฐาน  ดังน้ี.  แตพึงกลาววา   สัปบุรุษ  ดี 
แลว    ในกาลกอน    เธอจักเคยกระทําบริกรรมในวัณณกสิณมา 
กรรมฐานนีน้ั่นแหละ เปนสัปปายะของเธอ เธอจงทําการสาธยายดวย 
สามารถแหงสีทีเดียว.   แมภิกษุนั้น    ก็ควรทําการสาธยายดวยสามารถแหงสี 
นั่นแหละ. 
 
                                  การปรากฏแหงโกฏฐาส 
           เมื่อภิกษุนั้น   ทําอยูอยางนี้  ยอมจะไดวัณณกสิณ ๔ คือ   นีลกกสิณ 
(กสิณสีเขียว)    ปตกกสิณ    (กสิณสีเหลือง)    โลหิตกกสิณ    (กสิณสีแดง)  
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โอทาตกกสิณ  (กสิณสีขาว).  คือ  อยางไร ?  คือ  เมื่อภิกษุนั้น  มนสิการ 
สีที่ผม  ขน  น้ําดี  และในสีดําแหงลูกตาวา  นีล นีล (เขียว ๆ)  อยู   ฌาน 
อันเปนจตุกกนัย    หรือปญจกนัย   ยอมเกิดข้ึน   ภิกษุนั้นทําฌานใหเปนบาท 
เริ่มต้ังวิปสสนาไวแลว  ยอมบรรลุพระอรหันต. ก็เมื่อภิกษุนั้นมนสิการสีมันขน 
และในที่สีเหลืองแหงลูกตาวา   ปตก  ปตก   (เหลือง ๆ)  อยู    ฌานอันเปน 
จตุกกนัยหรือปญจกนัย    ยอมเกิดข้ึน    ภิกษุนั้นทาํฌานใหเปนบาท    เริ่มต้ัง 
วิปสสนาไวแลว     ยอมบรรลุพระอรหัต.      ก็เม่ือภิกษุนั้น    มนสิการสีเนื้อ 
เลือด   และในที่สีแดงแหงลูกตาวา  โลหิตก  โลหิตก  (แดง ๆ)  อยู   ฌาน 
อันเปนจตุกกนัย  หรือปญจกนัย  ยอมเกิดข้ึน  ภิกษุนั้น  ทําฌานใหเปนบาท 
เริ่มต้ังวิปสสนาไวแลว   ยอมบรรลุพระอรหัต     ก็เม่ือภิกษุนั้น  มนสิการสีเล็บ 
ฟน   หนัง   กระดูก   และในท่ีสีขาวแหงลูกตาวา  โอทาต  โอทาต (ขาว ๆ) 
อยู   ฌานอันเปนจตุกกนัย  หรือปญจกนัย   ยอมเกิดข้ึน   ภิกษุนั้นทําฌานให 
เปนบาท   เริม่ต้ังวิปสสนาไดแลว    ยอมบรรลุพระอรหัต.    ขอน้ี     เปนการ 
ออกไป   ของภิกษุผูมีจิตต้ังม่ันแลว   ดวยอํานาจแหงสี   จนถึงพระอรหัต 
           ภิกษุอ่ืนอีก   เมื่อทําการสาธยาย   ดวยสามารถแหงโกฏฐาสอยู  กรรม- 
ฐานยอมปรากฏโดยปฏิกลู    ทีนั้น    ภิกษุนั้นพึงบอกแกอาจารยผูใหโอวาท 
อาจารยก็ไมพึงกลาวขัดแยงวา    นั่นมใิชลักษณะ     (ของกรรมฐาน)    มิใช 
กรรมฐาน เปนดุจกรรมฐาน  ดังนี้   แตพึงบอกวา สัปบุรุษ  ดีแลว  ในปางกอน 
เธอจัดเคยประกอบความเพียรในปฏิกลูมนสิการมา    กรรมฐานน้ีนั่นแหละเปน 
สัปปายะของเธอ       เธอจงการทําการสาธยายดวยสามารถแหงปฏิกูลน่ันแหละ. 
แมภิกษุนั้น  ก็ควรทําการสาธยายดวยสามารถแหงปฏิกูล.    เมื่อภิกษุนั้นทําการ 
สาธยายดวยสามารถแหงปฏิกูลอยางน้ีวา   ขึ้นชือ่วา  ผมท้ังหลายเปนของ  
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ไมงาม   ไมนาชอบใจ   มีกลิ่นเหม็น   นารังเกียจ   เปนของปฏกิูล 
ดังน้ีอยู  ปฐมฌานยอมเกิดขึ้นในอารมณปฏิกูลได.   ภิกษุนั้น   ทําฌาน 
ใหเปนบาท    เริ่มต้ังวิปสสนาไดแลว    ยอมบรรลพุระอรหัต       ขอน้ีเปนการ 
ออกไปของภิกษุผูมีจิตต้ังม่ันแลวดวยอํานาจแหงปฏิกูล   จนถงึพระอรหัต. 
           ภิกษุอ่ืนอีก   กระทําการสาธยาย  ดวยสามารถแหงโกฏฐาส  กรรมฐาน 
ยอมปรากฏโดยธาตุ.   ถามวา   กรรมฐานเม่ือปรากฏโดยธาตุ  ยอมปรากฏเปน 
เชนไร ?  ตอบวา  ผมทั้งหลายกอน   เม่ือปรากฏ   ยอมปรากฏเปนราวกะ 
ตนหญาปนคลุมบนจอมปลวก.  ขนท้ังหลาย   ยอมปรากฏเปนราวกะวาหญา-  
แพรกทั้งหลายเกิดในที่ของบานเกา.   เล็บท้ังหลาย   ยอมปรากฏเปนราวกะวา 
ปลอกเม็ดในผลมะซางที่เขาติดไวปลายทอนไม.   ฟนทั้งหลาย   ยอมปรากฏ 
เปนราวกะวาเม็ดน้ําเตาท่ีเขาปกไวที่กอนดินเหนียว.    หนัง    ยอมปรากฏเปน 
ราวกะวาหนังโคสดหุมไมเล็กนอย  (หรือหุมขอตอของพิณ).  เนื้อ  ยอมปรากฏ 
เปนราวกะวาดินเหนียวท่ีเขาฉาบทาไวขางฝาเรือน.  เอ็นทั้งหลาย  ยอมปรากฏ 
เปนราวกะวาเถาวัลยพันทัพพสัมภาระ.     กระดูก     ยอมปรากฏเปนราวกะวา 
ทัพพสัมภาระของฝาเรือนท่ียกข้ึนต้ังไว.  เย่ือในกระดูก  ยอมปรากฏเปนราว 
กะวายอดหวายลนไฟที่ใสไวในไมไผลําใหญ. โกฏฐาสท้ัง  ๖ คือ ไต หัวใจ 
ตับ พังผืด มาม และปอด ยอมปรากฏเปนราวกะวาโรงฆาสัตว. ไสใหญ 
ยาว ๓๒ ศอก  ยอมปรากฏเปนราวกะวางูเรือนท่ีเขาฆาแลวใสไวในรางเลือด. 
ไสนอย  ยอมปรากฏเปนราวกะวาเสนเชือกเล็กที่เขาเย็บไวที่ผาสําหรับเช็ดเทา. 
อาหารใหม  ยอมปรากฏเปนราวกะวาขาวสารในถงุผาบางหยอน ๆ.  อาหาร 
เกา  (อุจจาระ)   ยอมปรากฏเปนราวกะวากอนดินเหลืองที่เขายัดไวในกระบอก 
ไมไผ.  มันสมอง  ยอมปรากฏเปนราวกะวากอนแปงขาวสาร ๔ กอน  ที่เขา  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 97 

ขยําแลวต้ังไว.   อาโปธาตุ  ๑๒ อยาง    ยอมปรากฏเปนราวกะวาน้ําเต็มถวย 
น้ํา ๑๒ ถวย   ที่เขาต้ังเรียงกันไว.   ทนีั้น    ภิกษุนัน้   พึงบอกแกอาจารยผูให 
โอวาท    อาจารยก็ไมพึงกลาวขัดแยงวา    นั่นมใิชลักษณะ    (ของกรรมฐาน) 
มิใชกรรมฐาน   เปนราวกะวากรรมฐาน  ดังน้ี   แตพึงกลาววา  สัปบุรุษ  ดีแลว 
ในกาลกอน  เธอจักเคยกระทําความเพียรในธาตุมนสิการมา  กรรมฐานน้ันนั่น 
แหละ    เปนสัปปายะของเธอ     เธอจงทําการสาธยายดวยสามารถแหงธาตุเถิด. 
แมภิกษุนั้น   ก็ควรทําการสาธยายดวยสามารถแหงธาตุ   แล. 
 
         ในขอนั้นพึงทราบวิธีการสาธยายโดยหัวขอมนสิการ  ดังน้ี 
           ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมมนสิการ    (คือกระทําไวในใจ) วา  ผม 
ทั้งหลายเกิดท่ีหนังหุมศีรษะ    ผมเหลาน้ันยอมไมรูตัวเองวา    เราเกิดท่ีหนัง 
หุมศีรษะ    แมหนังหุมศีรษะเลา    ก็ยอมไมรูวา    ผมทั้งหลายเกิดในเรา 
สิ่งเหลาน้ัน  ไมมีการคิด  เปนอัพยากตะ  เปนของวางเปลา  เปนสภาพ 
แข็ง  กระดาง  นี้เปนปฐวีธาตุ.  ยอมมนสิการวา   ขนทั้งหลายเกิดที่หนัง 
หุมสรีระ    ขนเหลาน้ันยอมไมรูวา    เราเกิดท่ีหนังหุมสรีระ    แมหนังหุม 
สรีระเลา   กไ็มรูวา   ขนท้ังหลายเกิดในเรา    แมสิง่เหลาน้ี   ก็ไมมีการคิด. 
เล็บทั้งหลายเกิดที่ปลายนิ้วท้ังหลาย   เล็บเหลาน้ันยอมไมรูวา  เราเกิดท่ีปลาย 
นิ้วท้ังหลาย    แมปลายนิว้ท้ังหลายเลา   ก็ไมรูวา   เล็บท้ังหลายเกิดในเรา 
แมสิ่งเหลาน้ี    ก็ไมมีการคิด.   ฟนทั้งหลายเกิดที่กระดูกคาง   ฟนเหลาน้ียอมไม 
รูวา    เราเกดิท่ีกระดูกคาง    แมกระดูกคางเลา    ก็ไมรูวา   ฟนทั้งหลาย 
เกิดในเรา   แมสิ่งเหลาน้ี   ก็ไมมีการคิด.   หนังยอมไมรูวา   เราหุมสรีระ 
แมสรีระเลา   ก็ไมรูวา   เราถูกหนังหุมไว    แมสิ่งนี้    ก็ไมมีการคิด.    เนื้อ  
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ยอมไมรูวา  เราฉาบทาสรรีะ  แมสรีระเลาก็ไมรูวา  เราถูกเน้ือฉาบทาไว 
แมสิ่งนี้    กไ็มมีการคิด.    เอ็นยอมไมรูวา   เราผูกกองกระดูกไว    แมกอง 
กระดูกเลา    ก็ไมรูวา   เราถูกตาขายแหงเอ็นผูกไว   แมสิ่งนี้    ก็ไมมีการ 
คิด.   กระดูกศีรษะ   ยอมไมรูวา   เราตั้งอยูที่กระดูกคอ   แมกระดูกคอเลา 
ก็ไมรูวา   กระดูกศีรษะต้ังอยูในเรา   กระดูกคอ   ก็ไมรูวา   เราต้ังอยูที่ 
กระดูกสันหลัง   แมกระดูกสันหลัง   กระดูกสะเอว  กระดูกขาออน  กระดกู 
แขง   กระดกูขอเทา    ยอมไมรูวา   เราต้ังอยูที่กระดูกสนเทา    แมกระดูก 
สนเทาเลา   ก็ไมรูวา   เรายกกระดูกขอเทาต้ังไว ฯลฯ   กระดูกคอ   ยอม 
ไมรูวา   เรายกกระดูกศีรษะต้ังไว    กระดูกทั้งหลายต้ังอยูโดยที่สุดกันตาม 
ลําดับ.    จากน้ีไปในที่ตอมิใชนอย    เอ็นอะไร ๆ มิไดผูกไว.    กองกระดูกนี้ 
ก็ไมมีการคิดเปนดังทอนไม  เปนสภาวะอันชราเตือนแลว.  เยื่อในกระดูก แมนี้ 
ก็ไมมีการคิด.  ไต ฯลฯ มนัสมอง  ก็ไมมีการคิด  เปนอัพยากตะ  เปนของ 
วางเปลา    แข็งกระดาง    เปนปฐวีธาตุ  ดังนี้.    ยอมกระทําไวในใจวา   น้ําดี 
เสลด ฯ ลฯ   น้ํามูตร  ไมมีการคิด   เปนอัพยากตะ   เปนของวางเปลา    เปน 
เครื่องเกาะกุม    เปนอาโปธาตุเอิบอาบซึมซาบไป.    เมื่อพระโยคาวจรกําหนด 
มหาภูตรูป ๒ เหลาน้ีอยู  เตโชธาตุอันมาก    ยอมปรากฏท่ีอุทร.  วาโยธาตุ 
อันมาก  ยอมปรากฏท่ีจมูก.  เมื้อกําหนดมหาภูตรูป ๔ เหลาน้ันอยู    อุปาทารูป 
ยอมปรากฏ.  ชื่อวามหาภูตรูปยอมกําหนดไดดวยอุปาทารูป  อุปาทารูปก็กําหนด 
ไดดวยมหาภูตรูป.   เปรยีบเหมือน   ชื่อวา   แสงแดดกําหนดไดดวยเงา   เงาก็ 
กําหนดไดดวยเเสงแดด  ฉันใด   มหาภูตรูป   ก็ฉันนั้นนั่นแหละ   กําหนดได 
ดวยอุปาทารูป อุปาทารูปก็กําหนดไดดวยมหาภูตรูป.   ครั้นเมือ่ความเปนอยาง 
นั้น  เมื่อภิกษุนั้นกําหนดรูปขันธวา  มหาภูตรูป ๔  อุปาทารปู ๒๓ เปน  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 99 

รูปขันธ    อยางน้ี  อยู   อรูปขันธก็ยอมปรากฏตัวดวยอํานาจแหงอายตนะและ 
ทวาร.    การกําหนดรูปและอรูปขันธ    คือขันธ ๕    ยอมปรากฏดวยประการ  
ฉะน้ี.   ขันธ ๕ คือ   อายตนะ ๑๒   และอายตนะ ๑๒  ก็คือ   ธาตุ ๑๘   เพราะ 
ฉะน้ัน  ภิกษุพึงกําหนด นาม  และ รปู  กระทําใหเปน ๒ สวน ดวยสามารถ 
แหงขันธ   อายตนะและธาตุ   ใหเปนราวกะวาผาอยูซึ่งเงาตาลคู    ฉะน้ัน. 
           ภิกษุนั้น   ใครครวญอยูวา   นามรูปน้ี   เกดิขึ้นเพราะไมมีเหตุ 
ไมมีปจจัยหามิได   เกิดขึน้เพราะมีเหตุ   มีปจจัย   ก็อะไรเลา  เปน 
เหตุ  เปนปจจัยของนามรปูน้ัน    จึงกําหนดปจจัยแหงนามรูปนั้นวา  นาม 
รูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเปนปจจัย    เพราะตัณหาเปนปจจัย   เพราะ 
กรรมเปนปจจัย    เพราะอาหารเปนปจจัย   ดังนีแ้ลว   ยอมกาวลวงความ  
สงสัยในกาลทั้ง ๓ วา  ในอดีตกาลก็ดี   ในอนาคตกาลก็ดี   ในกาลบัดน้ี 
(คือปจจุบัน)  ก็ดี   ปจจัยทั้งหลาย   และธรรมที่เกดิขึ้นเพราะปจจัย 
ทั้งหลาย  ยอมเกิดขึ้น   นอกจากน้ีแลว   หามีสัตวหรือบุคคลไม  ม ี 
แตกองสังขารลวน ๆ เทานั้น   ดังน้ี.  ก็วิปสสนาน้ี  มีสังขารเปนเครื่อง 
กําหนด   จึงชื่อวา  ญาตปริญญา.  เมื่อภิกษุกําหนดสังขารแลวดํารงอยูอยางนี้  
รากฐานในศาสนาแหงพระทศพลของเธอ   ชื่อวาหยั่งลงแลว  ชื่อวาไดที่พ่ึงแลว 
ภิกษุนั้น  เปนผูชื่อวา  พระจุลโสดาบันผูมีคติแนนอน. 
           ก็ภิกษุนั้นไดอุตุสัปปายะ  ปุคคลสัปปายะ  โภชนสัปปายะ  และธัมม- 
สัปปายะเชนน้ันแลว      อาศัยอยูดวยเอกบัลลังกอันประเสริฐในอาสนะเดียว 
พิจารณาสังขารทั้งหลายยกข้ึนสูพระไตรลักษณโดยลําดับแหงวิปสสนา  ยอมถือ 
เอาพระอรหัตได    ฉะน้ีแล.   ขอน้ี    เปนการออกไปของภิกษุผูมีจิตต้ังม่ันดวย 
สามารถแหงธาตุ.  
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           สวนภิกษุใด   กรรมฐานไมปรากฏโดยสี   โดยปฏิกูล   โดยสุญญตะ 
ภิกษุนั้น    กไ็มพึงนั่งสละกรรมฐานเสีย    โดยคิดวา   กรรมฐานไมปรากฏ 
แกเรา   แตพึงกระทําความเพียรมนสิการในโกฏฐาสตอไปโดยแท.   ไดยินวา 
พระเถระในปางกอนกลาววา   ภิกษุ  ผูมนสิการโกฏฐาส  แล  มีอยูเปนนิจเสมอ  
ดังน้ี.     เมื่อภิกษุนั้นทําการสาธยายดวยสามารถแหงโกฏฐาสเนือง ๆ อยูอยางนี้ 
โกฏฐาสทั้งหลายยอมคลองแคลว.    ก็ในกาลใดเลา   โกฏฐาสท้ังหลาย  จึงจะ 
ชื่อวาคลองแคลว.   เมื่อไร   สักวาเธอรําพึงไปวา  เกสา   มนสกิารไปจนต้ังอยู 
ที่โกฏฐาสสุดทาย   คือ  มตฺถลุงฺค  และพอรําพึงวา   มตฺถลุงฺค   มนสิการ 
มาจนต้ังอยูที่โกฏฐาสตน   คือ เกสา  ทีนั้น    โกฏฐาส ๓๒  ยอมปรากฏแกภิกษุ 
นั้น     เปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุมองดูพวงดอกไม ๓๒ สี   ทีร่อยไวดวยดาย 
เสนเดียว   กห็รือวา   มองดูเสารั้ว ๓๒ ตน  ที่ฝงไวโดยลําดับ   ดอกไม ๓๒ สี 
หรือวา    เสารั้ว  ๓๒ ตน     ยอมปรากฏตามลําดับ  ฉันนั้น.    สตัวเดรัจฉาน 
ทั้งหลายก็ดี   มนุษยทั้งหลายก็ดี   ซึ่งเที่ยวไปอยู   ยอมไมปรากฏ   (แกพระ- 
โยคาวจรน้ัน) วาเปนสัตว ยอมปรากฏเปนโกฏฐาสทั้งหลาย   ขาทนียะโภชนียะ 
ก็ยอมปรากฏเปนราวกะวาส่ิงของท่ีเขาใสเขาไปในระหวางโกฏฐาส.     จําเดิมแต 
โกฏฐาสทั้งหลายคลองแคลวแลว   ภิกษุนั้น   จักหลุดพนได  โดยหัวขอหนึ่งใน 
หัวขอท้ัง ๓   (คือ  โดยส ี โดยปฏิกลู  โดยสุญญตะ).  กรรมฐานยอมปรากฏ 
โดยสี  หรือโดยปฏิกูล  หรือโดยสุญญตะ  จําเดิมแตโกฏฐาสทั้งหลายคลองแคลว 
แลวก็จักหลดุพนโดยหัวขอหนึ่งในหัวขอท้ัง  ๓  เปรียบเหมือนสตรีที่ตองการจะ 
ทอดขนม  ปรารถนาซึ่งขนมชิ้นใด ๆ   ก็ยอมจะทอดขนมชิ้นนั้น ๆไดจากแปง 
ที่ตนขยําต้ังไวแลว   ก็หรอืวา   เปรียบเหมือนบุคคลหมุนหมอเต็มดวยนํ้าที่เขา 
ต้ังไวในภูมิประเทศเสมอกันไป แตที่ใด ๆ น้ําก็จะไหลออกไปแตที่นั้นนั่นแหละ  
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ฉันนั้น .    เมื่อภิกษุหวังอยูโดยสี    หวังอยูโดยปฏิกลู    หวังอยูโดยสุญญตะ 
กรรมฐานก็จักปรากฏไดโดยแท.  นี้ชื่อวา  อุคคหสนธิมีประมาณเทาน้ี.  ภิกษุ  
ผูต้ังอยูในอุคคหสนธิแลวบรรลุพระอรหัตมีประมาณมากมาย. 
           อน่ึง  กรรมฐานของภิกษุใด  ไมปรากฏในอุคคหสนธิ  ภิกษุนั้นเรียน  
เอากรรมฐานแลว     ถาอาจารยอยูในอาวาสใด    อาวาสน้ันเปนสัปปายะแกเธอ 
ไซร   นั่นเปนการดี   แตถาไมไดเชนนั้น   พึงอยูในที่อันเปนสัปปายะ.   เม่ือ 
อาศัยอยู  พึงเวนวิหารโทษ ๑๘*  แหง   แลวอยูในเสนาสนะอันประกอบดวยองค 
           แมภิกษุเอง ก็พึงประกอบดวยองค ๕.  จากน้ัน  ภิกษุผูกลับจากบิณฑบาต 
หลังจากฉันภัตแลว     กพึ็งไปสูที่พักในเวลาราตรี     หรือท่ีพักในเวลากลางวัน 
แลวมนสิการกรรมฐาน.    พึงมนสิการอยางไร ?   คือ   พึงมนสิการกรรมฐาน 
โดยลําดับแตตน      ตามนัยที่กลาวแลวกอน.    ไมพึงมนสิการเวนกรรมฐานไว 
หน่ึงในระหวาง.    ก็เม่ือเธอมนสิการกรรมฐานโดยลําดับอยู    ยอมไมเสื่อมจาก 
กรรมฐาน   และยอมเสวยโลกุตตรธรรม ๙ ประการ   อันเชนกบัอานิสงสแหง 
ปราสาท  เปรียบเหมือน  บุรุษผูกาวข้ึนบันได ๓๒ ข้ัน   โดยลําดับข้ัน  ข้ึนสู 
ปราสาทและเสวยอานิสงสของปราสาท  ฉะนั้น. 
 
(๑)  วิหารที่ควรเวน ๑๘ แหง  คือ 
       ๑.  วิหารใหญ                  ๗.  วิหารใกลบอน้ํา           ๑๓.  วิหารอยูชายแดน 
       ๒.  วหิารเกาครํ่า             ๘.  วิหารท่ีมีคนชอบอยู     ๑๔.  วหิารอยูระหวางพรมแดน 
       ๓.  วิหารสรางใหม         ๙.  วิหารมีผักมาก              ๑๕.  วหิารใกลเมือง 
       ๔.  วหิารใกลปาไมฟน ๑๐.  วิหารมีดอกไม              ๑๖.  วหิารที่มีวิสภาคบุคคล 
       ๕.  วิหารใกลทาง           ๑๑.  วหิารมีผลไม                ๑๗.  วิหารท่ีอยูแลวไมสบาย 
       ๖.  วิหารใกลท่ีนา          ๑๒.  วหิารใกลทา                ๑๘.  วหิารที่ไมมีกัลยาณมิตร 
(๒)  วิหารประกอบดวยองค ๕ คือ ๑.   วิหารท่ีไมใกลนักไมไกลนักไปมาสะดวก  ๒.  กลางวัน 
       ไมพลุกพลานกลางคืนเงียบสงัด ๓. ปราศจากสัมผัสเหลือบและยุง ๔. มีปจจยัส่ีไมฝดเคือง 
       ๕. มีผูเปนพหูสูตอยูดวย.  
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           เมื่อมนสิการโดยลาํดับ   ไมพึงมนสิการโดยเร็วนัก    ไมมนสิการโดย 
ชานักดวย.   เพราะวา   เมื่อมนสิการเร็วเกินไป   กรรมฐานยอมคลองแคลวแม 
ก็จริง   ถึงอยางนั้นกรรมฐานก็ไมแจมแจง.   ในขอนี้   พึงทราบความอุปมาโดย  
นัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแหละ.   เมื่อมนสิการชาเกินไป   กรรมฐานยอมไม 
ถึงท่ีสุด   ยอมเสื่อมไปในระหวางเทียว.   เปรียบเหมือน   คนเดนิทาง ๓ โยชน 
เพราะสนใจในรมเงาอันรมเย็นจําเดิมแตที่เปนที่ออกไปแลว    พบรมเงาอันเย็น 
สบายก็พักเสีย พบพ้ืนทรายอันเปนที่รื่นรมยก็เหยียดหลังเสีย  พบสระโบกขรณี 
ในปายอมด่ืมยอมอาบ    พบภูเขาก็ข้ึนไปชมทิวทัศนอันเปนที่รื่นรมยแหงภูเขา 
สีหะ  หรือเสือโครง   หรอืเสือเหลือง   ยอมฆาเขาเสียในระหวางนั่นแหละ.  ก็ 
หรือวา  พวกโจรยอมปลน    ยอมฆา ฉันใด  เมื่อมนสิการชาเกินไป  ก็ฉันนัน้ 
นั่นแหละ    กรรมฐานยอมไมถึงท่ีสุด    ยอมเสื่อมไปในระหวางเทียว    เพราะ 
ฉะน้ัน  ในวนัหน่ึง  ภิกษพึุงมนสิการส้ิน ๓๐ ครั้ง   โดยไมเร็วเกินไป 
ไมชาเกินไป   แล. 
           ในเวลาเชาพึงทําการสาธยาย ๑๐ ครั้ง   กลางวัน ๑๐ ครั้ง   เย็น 
๑๐ ครั้ง  การไมทํายอมไมควร  เหมือนการต่ืนนอนเชา  การไมลางหนาก็ไม 
ควร     การไมเค้ียวกินขาทนียะและโภชนียะก็ไมควร     ควรยังกิจน้ีใหเปนไป 
กิจน้ีนั่นแหละ    ไมทําเลยสักสวนหนึ่งหาควรไม    เมื่อกระทําจึงจะถือเอาประ- 
โยชนอันใหญดํารงอยูได  เปรียบเหมอืน  บุคคลมีนา ๓ แปลง  นาแปลงหน่ึง 
ใหขาว ๘ กมุภะ   (๔๐๐ ถัง)     นาแปลงหน่ึงใหขาว ๑๖ กุมภะ   (๘๐๐ ถัง) 
และนาแปลงหน่ึงใหขาว ๓๒ กุมภะ   (๑,๖๐๐ ถัง)    บุคคลน้ันไมอาจทํานาแม 
ทั้ง ๓ แปลงได  พึงทิ้งเสีย ๒ แปลง  แลวทํานาแปลงหน่ึงอันใหขาว ๓๒ กุมภะ 
เทาน้ัน    คือพึงทําการไถ    การหวาน    การเก็บเกีย่วเปนตนในนาแปลงที่ ๓  
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นั่นแล    นาแปลงที่ ๓ นัน้นั่นแหละ    ยอมแสดงการใหเกิดความอุตสาหะของ  
เขาในนา ๒ แปลง  นอกนี้ฉันใด  ขอน้ี    ก็ฉันนั้นน่ันแหละ   ภิกษุแมละการ 
งานที่เหลือมีการลางหนาเปนตนแลว   พึงทํากรรมในท่ีนี้โดยแท   การไมทําหา 
ควรไม  เมื่อทําจึงถือเอาประโยชนอันใหญดํารงอยู   ฉะน้ีแล.  ชื่อวามัชฌิมา- 
ปฏิปทา ทานกลาวไวดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
           ภิกษุผูปฏิบัติอยูอยางนี้    พึงปองกันความฟุงซานได.   เพราะวา  เมื่อ 
สละกรรมฐาน   จิตก็จะถึงความฟุงซานไปในภายนอก  ยอมเสือ่มจากกรรมฐาน 
ยอมไมอาจกาวลวงวัฏฏภัย  เปรียบเหมือน  บุรุษคนหนึ่ง  (พอคา)  ยังบุคคล 
ใหชําระหน้ีพันหน่ึง    ไดกําไรแลวเดินทางมา    ในระหวางทางกาวข้ึนสะพาน 
ทอนไมอันเดินไดคนเดียวท่ีพาดขามลําธารซอกเขาอันลึกมีจระเข   มังกร   และ 
รากษส  (ผีเสื้อนํ้า)    เขาเดินปลอยเทากาวไป    เพราะแลดุขางโนนขางน้ี   เลย 
พลัดตกลงไปเปนอาหารของจระเขเปนตน     ฉันใด   ภิกษุแมนี้   ก็เหมือนกัน 
นั่นแหละ    ครั้นเมื่อจิตของตนสละกรรมฐานถึงความฟุงไปในภายนอก    ยอม 
เสื่อมจากกรรมฐาน   ยอมไมอาจกาวลวงวัฏฏภัยได. 
 
                                ขอนี้  พึงทราบความอุปมา  ดังน้ี    
           ก็กาลที่ภิกษุนี้เรียนกรรมฐานในสํานักของอาจารย    เปรียบเหมือน 
กาลทีบุรุษยังบุคคลใหชําระหน้ีหน่ึงพันไดกําไรแลว.  สังสารวัฏ  เปรียบเหมือน 
ซอกเขาอันลึกในระหวางทาง.  ทุกขใหญมีวัฏฏะเปนมูล   เปรยีบเหมือน   กาล 
ที่บุรุษน้ันถูกจระเขเปนตนเห็นแลว.    วิถีแหงการสาธยายของภิกษุนี้     เปรียบ 
เหมือน  สะพานทอนไมเดินไดคนเดียว.   พึงทราบวา   ความท่ีภิกษุนี้    สละ 
กรรมฐาน   มีจิตฟุงไปในภายนอก    เสื่อมจากกรรมฐาน   ไมสามารถกาวลวง  
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วัฏฏภัยได    เปรียบเหมือน    กาลท่ีบรุุษน้ัน    กาวข้ึนสูสะพานทอนไมเดินได  
คนเดียว  แลวปลอยเทาสําหรับเหยียบ  มัวแลดูขางโนนขางน้ีพลัดตกลงไป  ถึง 
ความเปนอาหารของจระเขเปนตน.  เพราะฉะนั้น   พระโยคาวจร   พึงมนสิการ 
เกสาท้ังหลาย ครั้นมนสกิารเกสาทั้งหลายแลว   ก็จะหามมิใหจิตตุปบาทฟุง 
ไปภายนอก  โดยจิตอันหมดจดอยูนั่นแหละ  พึงมนสิการตอไปวา โลมา นขา 
ทนฺตา    ตโจ เมื่อมนสิการอยูอยางนี้    ยอมไมเสื่อมจากกรรมฐาน    ยอมกาว 
ลวงวัฏฏภัยได. 
 
                        ขอนี้  พึงทราบความอุปมานั้นนั่นแหละ 
                                       ใหเปนไปโดยส้ินเชิง 
           พึงทราบวา   การท่ีภิกษุผูฉลาด  มนสิการผมทั้งหลาย หามมิให 
จิตตุปบาทฟุงไปในภายนอกแลว   ดวยจิตอันหมดจดน่ันแหละ   พึงมนสิการอยู 
ซึ่งคําวา   โลมา  นขา ทนฺตา  ตโจ  ดังนี้    ไมใหเสือ่มจากกรรมฐาน   จึง 
กาวลวงวัฏฏะภัยได   เปรยีบเหมือน   การท่ีบุรุษผูฉลาด    ยังบุคคลใหชําระหน้ี 
หน่ึงพันไดกําไรแลวกาวข้ึนสูสะพานทอนไม  ระมัดระวังเครื่องนุงหม   กระทํา 
ธาตุ   คือ  กายใหทะมัดทะแมงไปจนถึงฝงโนนไดโดยความสวัสดี.   แมเม่ือเธอ 
หามความฟุงซานไปในภายนอกอยางนี้แลว     พึงมนสิการ    โดยการกาวลวง 
บัญญัติ    โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแหละ.    คือ    พึงปลอยบัญญัติวา 
เกสา  โลมา  เสีย  แลวต้ังสติวา  ปฏิกูล  ปฏิกูล  ดงัน้ี.  ก็กรรมฐานแรกนั้น 
แหละยังมิไดปรากฏโดยความเปนปฏิกูล     ตราบใดกรรมฐานยังมิไดปรากฏโดย 
ความเปนปฏิกูล  ก็ไมพึงสละบัญญัติกอน.  กาลใด  กรรมฐานปรากฏโดยความ 
เปนปฏิกูล กาลน้ัน   พึงสละบัญญัติ     มนสิการซ่ึงคําวา ปฏิกูล ดังน้ี.  ก็ภิกษุ  
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เมื่อกระทํา พึงมนสิการกรรมฐาน  โดยความเปนปฏิกูลโดยอาการ ๕ อยาง โดย  
นัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแหละ   เพราะวาในตจปญจกะ   ยอมไดความเปน 
ปฏิกูลแมทั้ง ๕ อยาง   ดวยสามารถแหงสี   สัณฐาน   กลิ่น  อาสยะ  (ที่อาศัย) 
และโอกาส  (ที่ต้ัง)  นั่นแหละ.    แมในกรรมฐานท่ีเหลือ   ภิกษุไดปฏิกูลใด ๆ 
ก็พึงใหมนสิการเปนไปดวยสามารถแหงสวนน้ัน ๆ.     บรรดาโกฏฐาสเหลานั้น 
โกฏฐาส ๕ มีผมเปนตน   ถึงการนับวา  เปนสุภนิมิต  เปนที่ต้ังแหงราคะ 
เปนอิฏฐารมณ  ขึ้นชื่อวาสัตวผูยังยินดีเหลาใดเหลาหนึ่ง  สัตวเหลา 
นั้นทั้งหมดยอมยินดีในโกฏฐาส ๕  เหลาน้ี. แตวา   ภิกษุนี้ยอมบรรล ุ
อัปปนาในโกฏฐาสอันเปนที่ต้ังแหงความยินดีของมหาชนวา  เปนของปฏิกูลได 
จําเดิมแตการบรรลุอัปปนาในโกฏฐาส ๕ เหลาน้ัน  ตอจากโกฏฐาสน้ันไป  เธอ 
เปนผูไมลําบากเลยที่จะบรรลุอัปปนาเทียว.    ในขอน้ัน   พึงทราบความอุปมา 
ดังน้ี.  
           เปรียบเหมือน     นายขมังธนูผูฉลาด     ใหพระราชาโปรดปรานแลว 
ไดบานสวยซึ่งมีรายไดแสนหนึ่ง    ผูกสอดอาวุธ ๕ อยาง   ไปในบานนั้น    ใน 
ระหวางทางพบพวกโจร ๓๒ คน   บรรดาโจรเหลาน้ัน   เขาพึงฆาหัวหนาโจร 
ทั้ง ๕ คน    จําเดิมแตโจรเหลาน้ันถูกฆาแลว    ในโจรเหลาน้ัน    โจร ๒ คน 
ชื่อวาเดินไปทางเดียวกันยอมไมมี  ฉันใด  อุปไมยนี้   พึงทราบฉันนั้น.  กาล 
ที่ภิกษุนี้   เรยีนกรรมฐานในสํานักอาจารย  ดํารงอยู    เปรียบเหมือน   กาลที่ 
นายขมังธนู   ใหพระราชาโปรดปรานแลวไดบานสวย.   โกฏฐาส ๓๒  เปรยีบ 
เหมือนโจร ๓๒ คน  โกฏฐาส ๕ มีเกสา  เปนตน    เปรียบเหมอืนหัวหนาโจร 
๕ คน.   กาลที่ภิกษุนี้    บรรลุอัปปนาในตจปญจกะอันเปนที่ต้ังแหงความยินดี 
ของสัตวทั้งหลายวา   เปนของปฏิกูล   ดังน้ี   เปรียบเหมือน   กาลท่ีหัวหนาโจร  
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ทั้ง ๕ ถูกฆาตายแลว.   พึงทราบวา   การบรรลุอัปปนาของภิกษุผูไมลําบากอยู 
ในโกฏฐาสท่ีเหลือน่ันแหละ   เปรียบเหมือน    กาลท่ีพวกโจรที่เหลือหนีไปโดย 
เพียงการปรบมือของนายขมังธนูเทานั้น. ภิกษุผูกาวลวงบัญญัติอยูอยางนี้ พึงให 
มนสิการเปนไปโดยการปลอยตามลําดับ คือ เมื่อมนสิการผมท้ังหลายซ้ํา ๆ  
อยูนั่นแหละ  ครั้นฝกใฝในผมท้ังหลายแลว   พึงสงสติไปในโลมาท้ังหลาย 
ตราบใดโลมายังมิไดปรากฏ    ก็พึงมนสิการวา   เกสา  เกสา   ไปกอน    แต 
เมื่อใดโลมาทั้งหลายปรากฏอยู   ในกาลน้ัน    พึงเวนเกสาทั้งหลายแลวใหสติเขา 
ไปต้ังไวในโลมาท้ังหลาย.    ในโกฏฐาสท้ังหลาย    แมมีนขาเปนตน     ก็พึงให 
มนสิการเปนไปอยางนี้.  ในขอน้ี   พึงทราบความอุปมาตอไป. 
           เหมือนอยางวา   ปลิงเมื่อจะไป  ยังไมไดที่พ่ึงขางหนาก็ยังไมปลอยท่ีที่ 
หางเกาะไวขางหลัง   แตเมื่อใดไดที่พ่ึงขางหนา    เวลาน้ันก็จะยกหางข้ึนไปเกาะ 
อยูในที่ใกลปากจับไว  ฉันใด   ขอน้ี    ก็ฉันนั้นนั่นแหละ   เมื่อมนสิการเกสา 
ซ้ํา ๆ อยูนั่นแหละ   ฝกใฝในเกสาแลว    ก็พึงสงสติไปในโลมา   ตราบใดโลมา 
ยังมิไดปรากฏ    ก็พึงมนสิการวา    เกสา  เกสา  กอน    เวลาใดโลมาปรากฏ 
เวลาน้ัน    พึงปลอยเกสาแลวจึงใหสติต้ังไวในโลมา.  แมในนขา  (เล็บ) เปนตน 
ก็พึงใหมนสิการเปนไปอยางน้ี      อัปปนายอมเกิดโดยนัยอันเปนไปแลวอยางนี้ 
เพราะฉะนั้น   พึงยังมนสิการโกศลตามท่ีกลาวแลวใหถึงพรอม.  คืออยางไร ? 
คือวา   เมื่อมนสิการอัปปนากรรมฐานน้ีอยู   ก็ยอมบรรลุอัปปนาได   ครั้งแรก 
ทีเดียวอัปปนายังไมปรากฏกอน    จริงอยู   จิตที่เคยเจริญกรรมฐานมาแลวใน 
สังสารวัฏอันหาที่สุดมิได   ซึ่งเปนไปในอารมณตาง ๆ มีอยู  ครั้นเมื่อเธอรําพึง 
วา   เกสา    โดยทํานองแหงกระแสการสาธยายดําเนินไปต้ังอยูที่    มตฺถลุงค 
และสักวารําพึงวา    มตฺถลุงค    โดยกระแสแหงการสาธยายดําเนินไปต้ังอยูที่   
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เกสา    ก็เม่ือมนสิการซํ้า ๆ  อยู     โกฏฐาสนั้น  ๆ ยอมปรากฏ    สติก็ต้ังม่ัน 
ดํารงอยูเปนไป.   ดวยเหตุนั้น    โกฏฐาสใด ๆ ปรากฏย่ิงกวา  พึงทําความเพียร  
ในโกฎฐาสนั้น  ๆ   โดยทวีคูณแลวจะพึงบรรลุอัปปนา.    จําเดิมแตกาลท่ีบรรล ุ
อัปปนาแลวอยางนี้     เธอยอมบรรลอัุปปนาในโกฏฐาสที่เหลือไดโดยไมลําบาก 
เลย.  ในขอน้ี   พึงทราบความอุปมาเหมือนลิงในปาตาล   แล. 
           อีกอยางหนึ่ง ในขอน้ี    พึงทราบการประกอบความแมอยางนี้วา 
ลิงอาศัยอยูในปาตาล ๓๒ ตน.    นายพรานตองการจะจับลิงน้ัน     จึงยืนอยูใกล 
ตนตาล ฯลฯ   ในที่สุดไดกระทําเสียงขับไล.   ลิงผูมีมานชาติ   (มีชาติแหงสัตว 
มีมานะ  คือการถือตัว)    โลดไปสูตาลตนนั้น ๆ แลวหยุดอยูทีตาลตนสุดทาย. 
นายพรานไปในที่แมนั้นแลวไดทําเสียงขับไล. ลิงจึงไปหยุดอยูที่ตาลตนแรกนั้น 
นั่นแหละ.   ลิงน้ันถูกนายพรานติดตามขับอยูบอย ๆ เหน็ดเหน่ือยอยู    ก็หยดุ 
อยูที่ตาลตนน้ัน ๆ นั่นแหละ   ในกาลท่ีนายพรานทําเสียงขับไล ๆ มันจึงจะลุก 
ข้ึนไป.    เมือ่มันเหน็ดเหน่ือยมากก็จะยึดยอดใบตาลของตนตาลตนหน่ึงไวแนน 
แมถูกนายพรานยิงดวยธนูจับมาก็ไมหนีไป. ในขอน้ัน   โกฏฐาส ๓๒ เปรียบ 
เหมือนตาล ๓๒ ตน.    จติ  (ของพระโยคาวจร)    เปรียบเหมือนลิง. 
พระโยคาวจร    เปรียบเหมือนนายพราน. การท่ีพระโยคาวจรมีจิตเคย 
อบรมแลวในสังสารวัฏอันหาที่สุดมิได   และในอารมณตาง ๆ   พอเธอรําพึงวา 
เกสา    โดยทํานองแหงกระแสการสาธยายไปต้ังอยูที่    มตฺถลุงค เปรียบ- 
เหมือน     กาลท่ีลิงผูมีมานชาติในขณะที่ถูกนายพรานยืนอยูใกลตนตาลทําเสียง 
ขับไล     จึงหนีไปหยุดอยูที่ตาลตนสุดทาย.    การที่พระโยคาวจรเพียงรําพึงวา 
มตฺถลุงค โดยทํานองแหงกระแสการสาธยายมาหยุดอยูที่ เกสา เปรียบเหมือน 
กาลท่ีลิงอยูที่ตาลตนสุดทาย   เมื่อถูกนายพรานทําเสียงขับไล   ก็กลับมาในที่สุด  
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แหงตาลขางนี้.     การท่ีพระโยคาวจรมนสิการซํ้า ๆ  อยู     เมื่อโกฏฐาสนั้น  ๆ  
ปรากฏอยู   สติก็จะต้ังม่ัน  ดํารงอยูเปนไป  เปรียบเหมือน  กาลท่ีลิงน้ันถูกนาย 
พรานติดตามอยูบอย ๆ เหน็ดเหน่ือยอยู  จึงลุกข้ึนไปในขณะท่ีถูกนายพรานขับ 
ไล ๆ.  การท่ีโกฏฐาสใดปรากฏย่ิงกวา  (ชัดกวา)  แลวจึงทํามนสิการในโกฏฐาส 
นั้นใหทวีคูณไปจนบรรลุอัปปนา   เปรียบเหมือน   กาลท่ีลิงแมถูกนายพรานยิง 
ดวยธนูจับตัวมาก็ไมหนีไป    ฉะน้ัน.    ในโกฏฐาสเหลาน้ัน    จําเดิมแตบรรล ุ
อัปปนาแลว    จักบรรลุอัปปนาในโกฏฐาสที่เหลือไดโดยไมลําบากเลย.   เพราะ 
ฉะน้ัน   พระโยคาวจรพึงรําพึงวา  ปฏิกูล ปฏิกูล  บอย ๆ พึงนําปฏิกูลมาตรกึ 
บอย ๆ   เมื่อทําอยูอยางนี้    นามขันธ ๔ ยอมมีอารมณปฏิกูลก็จะบรรลุอัปปนา 
ได.  คําท้ังปวงท่ีวา    ปุพภาคจิตท้ังหลาย  มีวิตก  วิจาร   กลาวคือ  บริกรรม 
และอุปจาระ    เปนตน     เชนกับคําท่ีกลาวแลวในหลังน่ันแหละ.     แตวาเมื่อ 
มนสิการโกฏฐาสหน่ึง    ปฐมฌานหน่ึงเทาน้ันยอมเกิดข้ึน    เมื่อมนสิการโดย 
เฉพาะแตละโกฏฐาส   ปฐมฌาน ๓๒ ยอมเกิดข้ึน. 
           คําวา   โส  ต  นมิิตฺต  ไดแก  ภิกษุนั้น. . . ซึ่งนิมิตแหงกรรมฐาน 
นั้น.   คําวา   อาเสวติ   คือ   ยอมเสพ   ยอมคบ.   คําวา   ภาเวติ   คือ   ยอม 
เจริญ.  คําวา พหุลีกโร  คือ  กระทําบอย ๆ. คําวา สฺวาวตฺถิต  ววตฺถเปติ 
คือ  กระทํากําหนดใหดี.  ขอวา  พหิทฺธา  กาเย  จิตฺต  อุปสหรติ  (แปลวา 
ยอมนอมจิตไปในกายภายนอก)   อธิบายวา   ครั้นกระทําอยางนี้แลว  ยอมนอม 
คือยอมใหจิตไป   ยอมสงจิตของตนไปในกายของผูอ่ืนอันเปนไปภายนอก  
           คําวา   อตฺถิสฺส  กาเย คือ มีอยูในกายของผูนั้น.  ขอวา  อชฺฌตฺต- 
ทหิทฺธา  กาเย  จิตฺต  อุปสหรติ  (แปลวา  ยอมนอมจิตไปในกายทั้งภายใน 
และภายนอก)      อธิบายวา      ยอมนอมจิตไปในกายของตนตามกาลสมควร 
นอมจิตไปในกายของผูอ่ืนตามกาลสมควร.  
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           คําวา    อตฺถิ    กาเย     (มีอยูในกาย)   นี ้   ทานไมประสงคเอากาย  
ของตนและกายของผูอ่ืนโดยสวนเดียว    เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  มีอยูในกายนี้.  ก็ในขออ่ืน  เม่ือพระโยคาวจรทําบริกรรมวา  ปฏิกูล 
ในสรีระอันมีอยูของตน  อัปปนาก็ดี  อุปจาระก็ดี  ยอมเกิดข้ึน  เมื่อทําบริกรรม 
วา  ปฏิกูล  ในสรีระอันมีอยูของผูอ่ืน  อัปปนายอมไมเกิด  อุปจาระก็ไมเกิด. 
ถามวา    ก็ปฏิกูลแมทั้งสองยอมเกิดในอสุภ ๑๐ มใิชหรือ ?  ตอบวา    ใช 
เพราะอสุภ  ๑๐ เหลาน้ันดํารงอยูในฝายอนุปาทินนกสังขาร  ฉะนั้น  อัปปนาก็ดี 
อุปจาระก็ดี   จึงเกิดข้ึนไดในอสุภ  ๑๐ เหลาน้ัน    สวนปฏิกูลในสรีระของผูอ่ืนนี้  
ต้ังอยูในฝายอุปาทินนกสังขาร   ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ   อัปปนาและอุปจาระแม 
ทั้งสอง  จึงไมเกิดในที่นั้น.  ก็วิปสสนา กลาวคือ การตามเห็นอสุภ  พึงทราบ 
วา  เปนภาวนา.   ถามวา  ในขอน้ี   ทานเรียกวาอะไร.   ตอบวา   ทานเรียก 
วา  สมถวิปสสนา.  บัดนี ้  พึงทราบปกิณณกะที่ทั่วไปแกการมนสิการท้ังปวง 
ในที่นี้   ตอไป. 
 
                                    วาโดยนิมิตเปนตน 
           จริงอยู   การวินิจฉัยผมเปนตนเหลาน้ัน  พึงทราบ  โดยนิมิต  โดย 
ลักษณะ  โดยธาตุ   โดยสุญญตะ  และ  โดยขันธ    เปนตน. 
           ในขอเหลาน้ัน    ขอวา   โดยนมิิต  คือ  พระโยคาวจร  ยอมกําหนด 
อาการ ๓๒ โดยโกฏฐาส     ดวยสามารถแหงนิมิต ๑๖๐ มีอยูในอาการ ๒๓ คือ 
ผม  มีนิมิต  ๕ ไดแก วัณณนิมิต   สัณฐานนิมิต  ทิสานิมิต  โอกาสนิมิต  และ 
ปริเฉทนิมิต.   แมในขนเปนตน    ก็นยันี้นั่นแหละ  (๓๒ * ๕ = ๑๖๐). 
           ขอวา  โดยลักษณะ  คือ   พระโยคาวจร   ยอมมนสิการอาการ ๓๒ 
โดยลักษณะดวยสามารถแหงลักษณะ ๑๒๘  ในอาการ ๓๒ คือ   ผม  มลีักษณะ  
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๔ ไดแก  ถทฺธตฺตลกฺขณ   (มีความแข็งเปนลักษณะ)  อาพนฺธนลกฺขณ 
(มีการเกาะกุมเปนลักษณะ)   อุณหฺตฺตลกฺขณ   (มีความรอนเปนลักษณะ) 
วิตฺถมฺภนลกฺขณ  (มีการขยายตัวเปนลักษณะ)  แมในขนเปนตน   ก็นัยนี้นั่น 
แหละ  (๓๒ * ๔ = ๑๒๘). 
           ขอวา   โดยธาตุ คือ   พระโยคาวจร   ยอมกําหนดอาการ ๓๒ โดย  
ธาตุ  ดวยสามารถแหงธาตุ  ๑๒๘ ในอาการ ๓๒ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรษุน้ี  มีธาตุ ๔ ดังน้ี ผมมีธาตุ ๔ คือ  ความแข็ง 
เปนปฐวีธาตุ  ความเกาะกุมเปนอาโปธาตุ  ความรอนเปนเตโชธาตุ  ความขยาย 
ตัวเปนวาโยธาตุ.   แมในขนเปนตน    ก็นัยนี้นั่นแหละ   (๓๒ * ๔ = ๑๒๘).  
           ขอวา   โดยสุญญตะ   คือ   พระโยคาวจร   ยอมพิจารณาเห็นอาการ 
๓๒ ดวยสามารถแหงสุญญตะ ๙๖ ในอาการ ๓๒ คือ   ผม   มสีุญญตะ ๓ กอน 
คือ  อตฺตสุสฺตา  (วางจากตน)  อตฺตนิยสฺุตา  (วางจากส่ิงท่ีเปนของ 
ตน)   นิจฺจภาวสฺุตา   (วางจากความเปนของเที่ยง)   เพราะอรรถวา   ผม 
ทั้งหลาย   วางจากตน   หรือจากสิ่งท่ีเปนของตน ...จากความแนนอน...จาก 
ความม่ันคง ... จากความเท่ียง... จากธรรมที่ไมเปลีย่นแปลง.    แมในขนเปน 
ตน   ก็นยันีน้ั่นแหละ  (๓๒ * ๓ = ๙๖). 
           ขอวา โดยขันธเปนตน  พึงทราบวินิจฉัยในขอน้ี   โดยนยัวา  เมื่อ 
พระโยคาวจรกําหนดอาการ ๓๒ ดวยสามารถแหงขันธเปนอาทิ   ในโกฏฐาสท้ัง 
หลายมีผมเปนตน   คือวา  ผมท้ังหลายเปนขันธเทาไร  เปนอายตนะเทาไร  เปน 
ธาตุเทาไร   เปนสัจจะเทาไร   และเปนสติปฏฐานเทาไร   เปนตน. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงกายานุปสสนาโดยพิสดาร ๓ อยาง 
โดยแยกเปนกายภายในเปนตนอยางนี้แลว   บัดนี ้  ทรงปรารภคําวา   อนปุสฺสี  
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เปนตน   เพ่ือจะแจกบทวา  กายานุปสฺสี  วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน เปน 
ตน   ออกไป.  
           ในขอน้ัน     เพ่ือแสดงอนุปสสนา    ที่ชื่อวา   กายานุปสฺสี  นั้น 
จึงตรัสวา    "ในบทเหลาน้ัน     การพิจารณาเนือง ๆ   (อนุปสสนา)   เปนไฉน 
ปญญาใด  ปชานนา"   เปนอาทิ   แมในคําทั้งหลายมี  อาตาป  เปนตนก็นัยนี้ 
นั่นแหละ.   คําวา    ปญญา  ปชานนา   พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในอรรถกถา 
แหงจิตตุปปาทกัณฑ   แล. 
           คําท้ังปวงวา   อุเปโต   (ผูเขาไปถึงแลว)   เปนตน   เปนไวพจนของ 
กันและกัน.   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อุเปโต   ดวยสามารถแหงอาเสวนะ   (การ 
ซองเสพ)   ชือ่วา   สมุเปโต   (เขาไปถึงแลวดวยดี)  เพราะเขาถึงดวยดี   ดวย 
สามารถแหงภาวนา.  แมคําเปนคู  ๆ กันวา  อุปาคโต   (ผูเขามาถึงแลว)  สม-ุ 
ปาคโต   (ผูเขามาถึงแลวดวยดี)   อุปปนฺโน   (ผูเขาถึงแลว )    สมฺปนฺโน 
(ผูเขาถึงแลวดวยดี)    ก็นยันี้เหมือนกัน.   แตในทีน่ี้    พึงทราบการเชื่อมความ 
อยางนี้วา  ก็ชื่อวา  ผูประกอบแลว  เพราะสามารถกระทําใหมาก.  แม 
คําวา   ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลวดวยความเพียรเปนตน    ก็นัยนี.้ 
           ในบทวา    วหิรติ    (อยู)    พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อแสดงโดย 
เทศนาปุคคลาธิษฐาน  จึงตรัสคําวา  อิริยติ   (พระพฤติเปนไปอยู)   เปนตน 
โดยไมทําคําถามวา  บรรดาคําเหลาน้ัน    วิหารเปนไฉน.   เน้ือความแหงคํานั้น 
ชื่อวา    อิริยติ    เพราะความเปนผูพรอมเพรียงดวยอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึง 
ในอิริยาบถ ๔.  ชื่อวา   วตฺตติ   (เปนไปอยู)   เพราะเปนไปดวยเกวียน  คือ 
กาย  ซึ่งเปนไปดวยอิริยาบถ ๔ เหลาน้ัน.  ชื่อวา  ปาเลติ  (รักษาอยู)  เพราะ 
การกําจัดอิริยาบถหนึ่งอันเปนทุกข ดวยอิริยาบถอ่ืนแลวรักษาสรีระไวโดยความ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 112 

เปนผูดํารงอยูยั่งยืน.   ชื่อวา    ยาเปติ    (ใหเปนไปอยู)   เพราะไมดํารงอยูใน 
อิริยาบถเดียว   คือเปนไปดวยอิริยาบถทั้งปวง.   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   ยาเปติ 
เพราะยังกายน้ัน   ๆ  ใหเปนไปดวยอิริยาบถนั้น  ๆ.  ชื่อวา  จรติ  (เที่ยวไปอยู)  
เพราะใหรางกายเปนไปไดตลอดกาลนาน.  ชื่อวา  วิหรติ  (อยู)  เพราะเปลี่ยน 
อิริยาบถดวยอิริยาบถแลวนําชีวิตไป. 
           ขอวา   กายน้ันเอง   ชื่อวาโลก   ความวา   ภิกษุมีปรกติตามเห็น 
กายในกายใดอยู    กายน้ันนั่นแหละ    ชื่อวา   โลก    เพราะอรรถวาเสื่อม 
สลายไป    แตเพราะอภิชฌาโทมนัส    อันบุคคลใดละไดในกาย    บุคคลน้ัน 
ชื่อวา   ยอมละไดแมในเวทนาเปนตนนั่นแหละ   ฉะน้ัน     แมอุปาทานขันธ ๕ 
ก็ชื่อวา   โลก. 
           พึงทราบวินิจฉัย  แมในคําวา  สนฺตา  เปนตน   (อภิชฌาโทมนัสดัง 
กลาวนี้) ชื่อวา  สนฺตา   (สงบ)   เพราะความสงบแลวดวยสามารถแหงนิโรธ. 
ชื่อวา  สมิตา  (ระงับ)  เพราะระงับแลวดวยภาวนา.  ชื่อวา  วูปสนฺตา (เขา 
ไปสงบ)   เพราะความสงบโดยความไมมีตอไปแหงการกําหนดรูซึ่งวัตถุ   (วัตถุ 
สัจจะ).   ชื่อวา   อัสดงคต   (ดับไป)   เพราะถึงแลวซ่ึงการต้ังอยูไมได   กลาว 
คือ  นิโรธ.  ชื่อวา  อพฺภตฺถงฺคตา  (ดับไปอยางราบคาบ)  เพราะถึงการดับ 
อยางยวดยิ่ง   เหตุที่กําจัดความเกิดบอย ๆ เสียได.   คําวา   อปฺปตา   คือ   ถกู 
ทําใหพินาศไป  คือ  ไมใหมีตอไป.  คําวา  พฺยปฺปตา  คือ  ถกูทาํใหพินาศไป 
ดวยดี  คือไมมีเลย.  ชื่อวาโสสิตา  (ถูกทําใหเหือดแหง)  เพราะความใหเหือด 
แหงแลวอยางนี้   คือ   มิใหมีอาสวะเกิดข้ึนอีกในภายหลัง.   ชื่อวา   วิโสสิตา 
(ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี)   เพราะเหือดแหงดวยดี   คือถูกทําใหแหงแลว.   ชื่อ 
วา    พฺยนฺติกตา    (ถูกทําใหมีที่สุดไปปราศแลว)    เพราะทําใหปราศจากไป.  
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อน่ึง  ในอธิการน้ี  การบริหารกายของผูปฏิบัติกรรมฐาน  โดยการอยูดวยกรรม 
ฐาน  พึงทราบดวย  อนุปสสนา.  สัมมปัปธาน  พึงทราบดวยอาตาปะ  (ความ 
เพียรเผากิเลส). อุบายเปนเครื่องบริหารกรรมฐาน พึงทราบดวยสติสัมปชัญญะ  
ผูมีสมถะอันไดแลว     พึงทราบดวยสติ    หรือดวยสามารถแหงกายานุปสสนา. 
วิปสสนา   พึงทราบ   ดวยสัมปชัญญะ.   และพึงทราบวา   ผลแหงภาวนา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   ดวยการกําจัดอภิชฌาโทมนัส   ฉะน้ีแล. 
                            อรรถกถากายานุปสสนานิทเทส  จบ 
 
                             อรรถกถาเวทนานุปสสนานิทเทส 
           แมในเวทนานุปสสนานิทเทส   พึงทราบเชนเดียวกับคําท่ีกลาวแลวใน 
หนหลัง   โดยนัยที่กลาวแลวน้ันแหละ.   ก็ในขอวา  สขุ  เวทน  เวทยมาโน 
เปนตน    คําวา   สุข  เวทน   อธิบายวา   เมื่อเสวยสุขเวทนาอันเปนไปทางกาย 
หรือทางจิต    กร็ูชัดวา   เราเสวยสุขเวทนา ดังน้ี.    ในขอน้ีเปรียบเหมือน 
ทารกทั้งหลาย แมยังนอนหงายอยูในเวลาท่ีดื่มน้ํานมเปนตน  เมื่อเสวยสุขเวทนา 
ก็ยอมรูวา  เราเสวยสุขเวทนา ก็จริง  ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิได 
ตรัสหมายเอาความรูเชนนั้น.  ดวยวา  ความรูเชนนั้น   ยอมไมละสัตตูปลัทธิ 
(คือ  ความเห็นวาเปนสัตว)  ยอมไมเพิกถอนสัตตสัญญา  (คือความสําคัญ 
วาเปนสัตว)  ทั้งมิใชกรรมฐาน  หรือมิใชการเจริญสติปฏฐาน.  แตความรูของ 
ภิกษุนี้    ยอมละสัตตูปลัทธิ   ยอมเพิกถอนสัตตสัญญา    ทั้งเปนกรรมฐานดวย 
เปนการเจริญสติปฏฐานดวย.   เพราะวา    ขอนี้     ทานกลาวหมายเอาการเสวย  
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คือ   ความรูสึกอยางนี้วา   ใครเสวยเวทนา   เวทนาของใคร   เวทนามี 
อะไรเปนเหตุ  ดังนี้. 
           ในปญหาเหลาน้ัน    ขอวา ใครเสวยเวทนา  ความวาใคร ๆ คือ  สัตว 
หรือวาบุคคลยอมเสวยเวทนาหามิได.   ขอวา  เวทนาของใคร  ความวา  มิใช 
เวทนาของใคร ๆ   ไมวาเปนสัตว   หรอืบุคคล.  ขอวา  เวทนามีอะไรเปน 
เหตุ  ความวา  ก็เวทนาน้ันแล   มีวัตถเุปนอารมณ.  เพราะฉะนั้น  บุคคลน้ัน 
ทราบชัดอยางนี้วา    เวทนาเทียว   อันเขายอมเสวย   เพราะทําวัตถุแหงสุขเปน 
ตนนั้นๆ ใหเปนอารมณ แตเพราะถือเอาความเปนไปแหงเวทนาน้ัน  ก็ยอมเปน 
เพียงโวหารวา   เราเสวยเวทนา  ดังนี้  ครั้นทําวัตถุใหเปนอารมณอยางนี้แลว 
เมื่อกําหนดวา   เราเสวยเวทนา   ดังนี้    พึงทราบวาเขาผูนั้นยอมทราบชัดวา 
เราเสวยสุขเวทนาอยู ดังน้ี.  เหมือนพระเถระรูปใดรูปหน่ึง  ในจิตตลบรรพต. 
           ไดยินวา  พระเถระ  ในเวลาท่ีทานไมสบาย  นอนรองครวญครางอยู 
เพราะเวทนากลา    พลิกกลับไปมา   ภิกษุหนุมองคหน่ึงมาถามทานวา   ทาน 
ขอรับ    ทานเจ็บปวดตรงไหน.  พระเถระตอบวา   ผูมีอายุ   ขึ้นชื่อวา 
ที่เปนที่เจ็บปวดอันเปนสวนตรงไหน ไมม ีเราเสวยเวทนา เพราะทํา 
วัตถุใหเปนอารมณอยางน้ี. ภิกษุหนุมจึงเรียนทานวา จําเดิมแตกาลท่ีทาน 
ทราบอยางน้ี  การอดกลั้นไมควรหรือขอรับ. พระเถระกลาววา เราจะอด 
กลั้น. ภิกษุหนุม จึงกลาววา การอดกลั้นเปนการดี. พระเถระอดกลั้นแลว  
ลมแผไปจนถึงหัวใจ ไดทําลําไสใหเปนกอนแกทานบนเตียงนอน.   พระเถระให 
ภิกษุหนุมดู  แลวกลาววา  ผูมีอายุ อดกลั้นขนาดนี้  ควรหรือยัง.  ภิกษุ 
หนุมไดเปนผูนิ่ง.    พระเถระประกอบวิริยสมาธิแลวบรรลุพระอรหัตพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทา  เปนพระอรหันตผูสมสีสี  (ผูมีที่สุดเสมอกัน  คือการส้ินชีวิตพรอม 
กับการบรรลพุระอรหัต)  ปรินิพพานแลว.  
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           ก็   สขุเวทนา   ฉันใด   ทุกขเวทนา ฯลฯ   เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
ไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสขุเวทนาไมมอีามิส  ฉันนัน้. พระผู  
มีพระภาคเจา    ครั้นตรัสรูปกรรมฐานแลว     เมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐานอยางนี้ 
จึงตรัสดวยสามารถแหงเวทนา. 
           จริงอยู   กรรมฐานมี ๒ คือ  รปูกรรมฐาน และ  อรูปกรรมฐาน. 
กรรมฐานน้ันนั่นแหละ  ตรัสวา  รูปปริคฺคโห  (คือ  การกาหนดรูป)   บาง 
อรูปปริคฺคโห  (คือ การกําหนดอรูป)  บาง.  ในกรรมฐาน ๒ นั้น  พระผู 
มีพระภาคเจา   เมื่อจะตรัสรูปกรรมฐานจึง ตรัสการกําหนดธาตุ ๔ ดวยสามารถ 
แหงมนสิการโดยสังเขปบาง  โดยพิสดารบาง.   การมนสิการแมทั้ง ๒ นั้น ขาพ- 
เจาก็แสดงไวโดยอาการทั้งปวง  ในวิสุทธิมรรคน่ันแหละ.   พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อตรัสอรูปกรรมฐาน   ยอมตรัสดวยสามารถแหงเวทนาโดยมาก. 
           อน่ึงความถือม่ันในอรูปกรรมฐาน มี ๓ อยาง คือ ดวยสามารถแหง 
ผัสสะ  ๑  ดวยสามารถแหงเวทนา  ๑   และดวยสามารถแหงจิต ๑ คือ 
อยางไร ?    คือวา   ก็เม่ือพระโยคาวจรกําหนดรูปกรรมฐานโดยสังเขป   หรือ 
โดยพิสดาร  การท่ีจิตและเจตสิกตกไปในอารมณครั้งแรกนั้น   ผัสสะอันกระทบ 
ซึ่งอารมณนั้นก็เกิดข้ึน  ปรากฏแกพระโยคาวจรบางรูป.  พระโยคาวจรท้ังหลาย 
ยอมเสวยอารมณนั้น     เวทนาเมื่อเกิดข้ึนก็ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรบางรูป. 
วิญญาณ    อันเกิดข้ึนกําหนดรูอารมณนั้นอยู     ก็ยอมปรากฏแกพระโยคาวจร 
บางรูป. 
           ในความถือม่ัน  ๓ อยางนั้น    ผัสสะยอมปรากฏแกภิกษใุด แมภิกษุ 
นั้น  ยอมกําหนดธรรมหมวด ๕ มีผัสสะเปนตนทีเดียววา  มิใชผัสสะอยางเดียว 
เทาน้ันยอมเกิดข้ึน แมเวทนาอันเสวยอยูซึ่งอารมณนั่นแหละ   ก็เกิดข้ึนพรอมดวย  
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ผัสสะน้ัน    แมสัญญาอันจําซึ่งอารมณนั้น     แมเจตนาอันคิดซ่ึงอารมณนั้น   แม 
วิญญาณอันรูแจงซ่ึงอารมณนั้น  ก็ยอมเกิดข้ึนดวยผัสสะน้ัน   ดังน้ี  เวทนายอม  
ปรากฏแกภกิษุใด แมภิกษุนั้น   กย็อมกําหนดธรรมหมวด ๕ มีผัสสะเปนตน 
นั่นแหละวา    มิใชเวทนาอยางเดียวเทาน้ันเกิดข้ึน    แมผัสสะอันกระทบอยูซึ่ง 
อารมณนั้นนั่นแหละยอมเกิดข้ึนกับเวทนานั้น        แมสัญญาอันจําซ่ึงอารมณ 
นั้น  แมเจตนาอันคิดซึ่งอารมณนั้น    แมวิญญาณอันรูแจงซ่ึงอารมณนั้น   กย็อม 
เกิดข้ึนกับเวทนานั้น  ดังน้ี.  วิญญาณยอมปรากฏแกภิกษุใด แมภิกษุนั้นก็  
ยอมกําหนดธรรมหมวด ๕ มีผัสสะเปนตนนั่นแหละวา  มิใชวิญญาณอยางเดียว 
เทาน้ันเกิดข้ึน  แมผัสสะอันกระทบอยูซึ่งอารมณนั้นนั่นแหละ   ยอมเกิดข้ึนกับ 
วิญญาณนั้น     แมเวทนาอันเสวยอยูซึ่งอารมณนั้น     แมสัญญาอันจําซึ่งอารมณ 
นั้น  แมเจตนาอันคิดซึ่งอารมณนั้น   ก็ยอมเกิดข้ึนกับวิญญาณนั้น   ดังน้ี.  
           เมื่อภิกษุนั้นใครครวญอยูวา    ธรรมหมวด ๕  มีผัสสะเปนตนเหลานี้  
อาศัยอะไร  ดังนี้   เธอยอมทราบชัดวา     อาศัยวัตถุ    ข้ึนชื่อวา   วัตถุ  ก็คือ 
กรชกาย ทานกลาวหมายเอาวัตถุคือกรชกายในทีน่ี้ไววา ก็แล วิญาณของเรานี้  
อาศัยในกรชกายนี้เกี่ยวเนื่องในกรชกายน้ี  ดังนี้  เมื่อวาโดยอรรถ กรชกายน้ันคือ 
มหาภูตรูป และอุปาทารูปท้ังหลาย.  ในขอน้ี  พระโยคาวจร ยอมเห็นนามรูปนั่น 
แหละอยางนี้วา    วัตถุเปนรูปธรรมหมวด ๕ มีผัสสะเปนตน     เปนนามดังน้ี.   
รูปในที่นี้ก็คือรูปขันธ  นามก็คืออรูปขันธ  ๔  เพราะฉะนั้น    นามรูป  จึงเปน 
เพียงขันธ ๕ เพราะวา   ขันธ ๕ นอกจากนามรูป  หรือวา  นามรูป  นอกจาก 
ขันธ ๕ ยอมไมมี.  ภิกษุนัน้   ใครครวญอยูวา  ขันธทั้งหลายเหลาน้ัน   มีอะไร 
เปนเหตุ  ดังนี้   ยอมเห็นวา  มีอวิชชาเปนตน   เปนเหตุ  ในลําดับนั้น   จึงยก 
ข้ึนสูไตรลักษณ   ดวยสามารถแหงนามรูป   พรอมดวยปจจัยวา    นี้เปนปจจัย  
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นี้เปนปจจยุปบัน   (คือ  ธรรมที่เกิดข้ึนเพราะปจจัย)   สัตวหรือวาบุคคลอ่ืนไม  
มี  มีแตเพียงกองแหงสังขารลวน ๆ เทาน้ัน   ดังน้ี   พิจารณาเห็นอนิจจัง   ทกุขัง 
อนัตตา    โดยลําดับแหงวิปสสนา    เที่ยวไปอยู.    หวังอยูซึ่งการแทงตลอดวา 
ในวันนี้  ในวันนี้   ดังน้ี   ก็หรือวา  เธอไดอุตุสัปปายะ  ปุคคลสัปปายะ  โภชน- 
สัปปายะ   และธัมมัสสวนสัปปายะ  ในวันเชนนั้นแลว   นั่งโดยบัลลังกเดียวน่ัน 
แหละ   ยังวิปสสนาใหถึงท่ีสุดแลวดํารงอยูในพระอรหัต.    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกรรมฐานแกชนแมทัง้ ๓ เหลาน้ัน  จนถึงพระอรหัต   ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็แล  ในที่นี้  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐาน ก็ตรัสไว 
ดวยสามารถแหงเวทนา. จริงอยู  อรูปกรรมฐานท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยู  ดวย 
สามารถแหงผัสสะหรือดวยสามารถแหงวิญญาณ  ยอมไมปรากฏ  คลายกับความ 
มืด  เพราะกรรมฐานน้ัน  ยอมปรากฏดวยสามารถแหงเวทนา.  ถามวา  เพราะ 
เหตุไร ? ตอบวา  เพราะความเกิดข้ึนแหงเวทนาท้ังหลาย ยอมปรากฏ เพราะวา 
ความเกิดข้ึนแหงสุขเวทนาและทุกขเวทนาท้ังหลายปรากฏอยู  คือในกาลใด  สุข  
เวทนาเกิดข้ึน   ทําใหสรรีะทั้งส้ินกระเพ่ือมอยู   สั่นไหวอยู   ซาบซานแผไปอยู 
เปนราวกะใหเค้ียวกินเนยใสอันชําระแลวต้ังรอยครั้ง    ราวกะใหดับอยูซึ่งความ 
เรารอนดวยนํ้าต้ังพันหมอ   ยอมใหเปลงวาจาวา  สุขหนอ  สุขหนอ  ดังนี้.  ใน 
กาลใด  ทกุขเวทนาเกิดข้ึน   ก็ทําใหสรีระทั้งส้ินกระเพ่ือมอยู  สั่นไหวอยู  ซาบ 
ซานแผไปอยู  เปนราวกะเขาไปสูกระเบ้ืองที่รอน  ราวกะราดอยูดวยนํ้าทองแดง 
ที่ละลายแลว     ราวกะกําคบเพลิงไมที่ใสเขาไปในหญาและตนไมใหญที่แหงใน 
ปา   ทําใหบนเพอรําพันอยูวา   ทุกขจริง   ทุกขจริง   ดังน้ี.   ความเกิดข้ึนแหง 
สุขเวทนา  และทุกขเวทนา  ยอมปรากฏ  ดังพรรณนามาฉะนี้.  
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           สวนอทุกขมสุขเวทนา   ชี้แจงใหเห็นไดโดยยาก   ไมแจมแจงดังความ  
มืด.   แตยอมปรากฏแกผูเอาโดยนัยวา     อทุกขมสุขเวทนาน้ัน  เปนอาการ 
ปานกลาง    ดวยสามารถแหงการปฏิเสธความยินดีและยินราย    เพราะความสุข 
และความทุกขปราศจากไป.  เปรียบเหมือน  นายพรานเนื้อ  ตามรอยเทาเนื้อตัว 
ที่หนีข้ึนไปบนระหวางแผนหิน    ในเวลาอ่ืนพบรอยเทาเนื้อท่ีฝงนี้ของแผนหิน 
แมไมเห็นรอยเทาในทามกลาง ก็จะทราบไดโดยนัยวา เนื้อน้ี    ข้ึนไปจากที่ตรงนี้ 
ลงมาจากท่ีตรงโนน     ในทามกลาง    มันจักไปบนแผนหินโดยประเทศตรงนี้  
ฉันใด   ขอน้ีก็ฉันนั้น    เพราะวา   ความเกิดข้ึนแหงสุขเวทนายอมปรากฏ  เปน 
ราวกะวา   รอยเทาในท่ีเปนที่ข้ึนไป   ความเกิดข้ึนแหงทุกขเวทนา  ยอมปรากฏ 
เปนราวกะวา     รอยเทาในท่ีเปนที่กาวลง    อทุกขมสุขเวทนาน้ี     ยอมปรากฏ 
แกผูถือเอาโดยนัยวา  อทุกขมสุขเวทนา  เปนอาการปานกลาง  ดวยสามารถแหง 
การปฏิเสธความยินดีและยินราย       ในเพราะการปราศจากสุขและทุกขเวทนา 
ราวกะการถือเอาโดยนัยวา   เนื้อท่ีข้ึนไปบนแผนหินตรงน้ี   ลงไปตรงโนน    ใน 
ทามกลางมันจะเดินไปตรงนี้   ฉะน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรัสรูปกรรมฐานกอนแลว   เมื่อจะตรัสอรูป 
กรรมฐานในภายหลังอยางนี้ จึงทรงยักยายเปลี่ยนไปแสดงดวยสามารถแหงเวทนา  
ก็พระองคทรงแสดงอยางนี้ ในสติปฏฐานวิภังคนี้อยางเดียวเทาน้ัน หามิได ทรง 
แสดงรูปกรรมฐานกอนแลว  ทรงแสดงอรูปกรรมฐานยักยายไปดวยสามารถแหง 
เวทนาในภายหลัง  ในสตูรทั้งหลายเปนเอนก  คือ  ในทีฆนิกาย  มีมหานิทาน 
สูตร  สักกปญหสูตร  มหาสติปฏฐานสูตร  ในมชัฌิมนิกาย   มสีติปฏฐานสูตร 
จุลลตัณหาสังขยสูตร    มหาตัณหาสังขยสูตร   จุลลเวทัลลสูตร    รฏัฐปาลสูตร  
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มาคันทิยสูตร ธาตุวิภังค อาเนญชสัปปายสูตร ในสังยุตตนิกาย มีจุลลนิทานสูตร 
รุกโขปมสูตร ปริวิมังสนสูตร สกลเวทนาสังยุตตสูตรทั้งหลาย.   กใ็นสติปฏฐาน  
วิภังคแมนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูปกรรมฐานกอน    แลวทรงยักยายแสดง 
อรูปกรรมฐาน  ดวยสามารถแหงเวทนาในภายหลังเชนในสูตรเหลาน้ัน  ๆ  แล.  
           ในคําวา  เมื่อเสวยสุขเวทนา เปนตนนั้น    พึงทราบปริยายแหงการ 
รูอีกอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้.   ขอวา  ก็รูชัดวาเราเสวยสุขเวทนา อธิบายวา 
ภิกษุนั้นเสวยอยูซึ่งสุขเวทนา    ยอมรูชัดวา    เราเสวยอยูซึ่งสุขเวทนา   เพราะ 
ความไมมีทุกขเวทนาในขณะแหงสุขเวทนา  ดวยเหตุนั้น  ในขอน้ัน    เขาผูนั้น 
ยอมทราบในที่นี้วา  เพราะทุกขเวทนาอันใดเคยมีมากอน  บัดน้ี  ทุกขเวทนา 
อันนั้นมิไดมี    และเพราะไมมีเวทนาอ่ืนจากสุขเวทนานี้     ข้ึนชือ่วาเวทนา 
จึงเปนสิ่งไมเที่ยง     ไมยัง่ยืน     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา    ดังน้ี. 
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ดกูอนอัคคิเวสนะ     ในสมัยใด 
เสวยสุขเวทนา    สมัยนัน้   ไมเสวยทุกขเวทนา    ไมเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
สมัยนั้นยอมเสวยแตสุขเวทนาเทาน้ัน     ดูกอนอัคคิเวสนะ     ในสมัยใด 
เสวยทุกขเวทนา ฯลฯ เสวยอทุกขมสุขเวทนา   สมัยนั้น  ไมเสวยสุขเวทนา   ไม 
เสวยทุกขเวทนา สมัยนั้น ยอมเสวยอทุกขมสุขเวทนาเทาน้ัน  ดูกอนอัคคิเวสนะ 
แมสุขเวทนาแล   ก็ไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตงแลว   อาศัยกันเกิดข้ึน   มีความ 
สิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  มีความคลายไปเปนธรรมดา 
มีความดับไปเปนธรรมดา    แมทุกขเวทนาแล ฯลฯ   ดูกอนอัคคิเวสนะ    แม 
อทุกขมสุขเวทนาแล  ก็ไมเที่ยง  มีปจจัยปรุงแตงแลว  ฯลฯ  มคีวามดับไปเปน 
ธรรมดา    ดกูอนอัคคิเวสนะ    อริยสาวกสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้    ยอมเบื่อ 
หนายในเวทนาอันเปนสุขบาง   ยอมเบื่อหนายในเวทนาอันเปนทุกขบาง   ยอม  
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เบื่อหนายในเวทนาอันเปนอทุกขมสุขบาง    เมื่อเบ่ือหนาย    ยอมคลายกําหนัด 
เพราะคลายกําหนัด   ยอมหลุดพน    เมื่อหลุดพนแลว   ยอมรูชัดวา  เราหลุดพน  
แลว    เธอยอมทราบชัดวา   ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีพึงทํา 
ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมีอีก   ดังน้ี. 
           ในคําวา  หรือเมือ่เสวยสุขเวทนามีอามิสเปนตน    พึงทราบวา 
เคหสิตโสมนัสเวทนา ๖ ที่อาศัยอามิส    คือ   กามคุณ ๕   ชื่อวา   สุขเวทนามี 
อามิส.  เนกขัมมสิตโสมนัส ๖  ชื่อวา  สุขเวทนาไมมีอามิส.  เคหสิตโทมนัส. 
เวทนา ๖   ชือ่วา   ทุกขเวทนามีอามิส.    เนกขัมมสิตโทมนัสเวทนา ๖   ชื่อวา 
ทุกขเวทนาไมมีอามิส.    เคหสิตอุเบกขาเวทนา ๖    ชื่อวา    อทุกขสุขเวทนามี 
อามิส.    เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา ๖   ชื่อวา    อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส.  
การจําแนกเวทนาเหลาน้ันมาแลวในบาลีอุปริปณณาสก   แล. 
           คําวา โส  ต นิมิตฺต  ไดแก ภิกษุนั้น ...ซึ่งนิมติแหงเวทนาน้ัน.  
           คําวา   พหิทฺธา  เวทนาสุ   (ในเวทนาภายนอก)  คือ   ในเวทนา 
ทั้งหลายของบุคคลอ่ืน. 
           คําวา สุข เวทน  เวทยมาน  คือ  รูบุคคลอ่ืนกาํลังเสวยสุขเวทนา.  
           คําวา  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  (ทั้งภายในและภายนอก)  คือ  ยอมนอม 
จิตเขาไปในเวทนาท้ังหลายของตนตามกาลสมควร      ของผูอ่ืนตามกาลสมควร 
เพราะในวาระน้ี  มิไดกําหนดตน   มไิดกําหนดผูอ่ืน  ฉะนั้น     เพ่ือทรงแสดง 
เพียงการกําหนดเวทนาเทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ภิกษใุนศาสนา 
นี้  เมื่อเสวยสุขเวทนา ฯลฯ     ขอความท่ีเหลือในที่นี้   งายทั้งนั้น.  ในขอ 
นี้   ทานกลาววิปสสนาไวลวน ๆ แล. 
                             อรรถกถาเวทนานุปสสนานิทเทส  จบ 
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                              อรรถกถาจิตตานุปสสนานิทเทส 
           แมในจิตตานุปสสนานิทเทส     พึงทราบเชนกับคําท่ีกลาวแลวในหน  
หลัง   โดยนยัที่กลาวแลวน่ันแหละ.   ก็ในขอวา   สราค  วา จิตฺต  เปนตน 
บทวา  สราค  คือ  จิตสหรคตดวยโลภะ ๘ อยาง.  บทวา  วีตราค  คือจิต 
เปนกุศลและอัพยากตะฝายโลกีย. แตเพราะการพิจารณานี้  ไมใชธรรมสโมธาน 
ฉะน้ัน   จึงไมไดโลกุตรจิตแมสักบทเดียวในที่นี้.    อกุศลจิตเหลาใด   เปนไป 
กับดวยราคะเปนตน     อันพระโยคาวจรยอมละได    ดวยสามารถแหงอรรถอัน 
หน่ึง  คือ  ปหานะ   อกุศลจิตเหลาน้ัน   ทานก็ไมถอืเอา   เพราะไมไดในบท 
ทั้งสองนี้โดยตรง.  อกุศลจิต  ๔ ที่เหลือไมเกี่ยวกับบทหนาและบทหลัง. 
           บทวา สโทส  คือ จิตสหรคตดวยโทมนัส ๒ อยาง. บทวา  วีตโทส 
คือ   จิตที่เปนกุศลและอพัยากตะฝายโลกีย.   อกุศลจิต  ๑๐ ที่เหลือ  ไมเกี่ยวกับ 
บทหนาและบทหลัง. 
           บทวา   สโมห ไดแก  จิต ๒ อยาง  คือ  จิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
และจิตท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.     แตเพราะโมหะยอมเกิดข้ึนในอกุศลจิตท้ังปวง 
ฉะน้ัน อกุศลจิต แมที่เหลือยอมเปนไปในที่นี้ทั้งหมด เพราะวา อกุศลจิต ๑๒  
ทานถือเอาแลวในทุกะน้ีเหมือนกัน.  บทวา  วีตโมห คือ  จิตที่เปนกุศลและ 
อัพยากตะฝายโลกีย. 
           บทวา  สขิตฺต คือ  จิตท่ีตกไปในถีนมิทธะ   (คือ  ความซบเซา) 
จริงอยู   จิตนั้น   ชื่อวา  หดหูแลว.  บทวา  วิกฺขิตฺต  คือ  จิตที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ.  จริงอยู   จิตนัน้    ชื่อวา  จิตซานไปแลว.  
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           บทวา   มหคฺคต คือ    รูปาวจรจิต    และอรูปาวจรจิต.    บทวา 
อมหคฺคต คือ  กามาวจรจิต. 
           บทวา สอุตฺตร คือ กามาวจรจิต. บทวา อนุตฺตร คือ รูปาวจรจิต 
และอรูปาวจรจิต.     อีกอยางหนึ่งในจิตท้ังสองน้ี   สอุตตรจิต  ไดแก  รูปาวจรจิต 
และอนุตตรจิต  ไดแก   อรูปาวจรจิต   นั่นแหละ.    
           บทวา  สมาหิต ไดแก  จิตของผูมีอัปปนาสมาธิ   หรืออุปจารสมาธิ. 
บทวา  อสมาหิต  คือ  จิตที่เวนจากสมาธิทั้งสอง.  
           บทวา วิมุตฺต  คือ  จิตที่หลุดพนแลว   ดวยตทังควิมุตติ   และวิกขัม- 
ภนวิมุตติ. บทวา อวิมุตฺต คือ จิตท่ีเวนจากวิมุตติทั้งสอง  สวนสมุจเฉทวิมุตติ  
ปฏิปสสัทธิวิมุตติ  และนิสสรณวิมุตติ  ไมมีโอกาสในท่ีนี้.  
           ขอวา  สราคมสฺส  จิตฺต  ไดแก จิตของเขาผูนั้น    มีราคะ.   คําท่ี 
เหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน     เพราะมีนัยตามท่ีกลาวไวแลวในหนหลัง.    ในขอแมนี้  
ทานก็กลาววิปสสนาลวน ๆ ฉะน้ีแล.  
                             อรรถกกถาจิตตานุปสสนานิทเทส  จบ  
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                            อรรถกถาธัมมานุปสสนานิทเทส 
           พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสการกําหนดรูปขันธ     ดวยกายานุปสสนา  
ตรัสการกําหนดเวทนาขันธ    ดวยเวทนานุปสสนา     และตรัสการกําหนด 
วิญญาณขันธ   ดวยจิตตานุปสสนานั่นแหละ   ดวยคํามีประมาณเทาน้ี   เพราะ 
ฉะน้ัน    บัดน้ี  เพ่ือจะตรัสการกําหนดสัญญาขันธแสะสังขารขันธ  โดยถือเอาหัว 
ขอแหงสัมปยุตตธรรม   แสดงธัมมานุปสสนา  จึงตรัสวา  กถฺจ    ภิกขฺุ   เปน 
อาทิ. 
 
                                     อรรถกถานีวรณปพพะ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สนฺต คือ  (เมื่อกามฉันทะภายในจิต) 
มีอยู    ดวยสามารถแหงการปรากฏเนือง ๆ.   บทวา    อสนฺต คือ   ไมมีอยู 
ดวยสามารถแหงการไมปรากฏ   หรือวาเพราะละไดแลว.   คําวา   ยถา  จ  คือ 
กามฉันทะจะเกิดข้ึน   ดวยเหตุใด.  คําวา   ตฺจ  ปชานาติ   ไดแก  ยอม 
ทราบชัดซึ่งเหตุนั้น.  พึงทราบเน้ือความในบททั้งปวง  โดยนัยน้ีแล. 
           ในบทเหลาน้ัน  กามฉันทะเกิดข้ึน  เพราะอโยนิโสมนสิการในสุภนิมิต. 
ข้ึนชื่อวา  สุภนิมิต   แมสิ่งที่งาม ก็เปนสุภนิมิต  แมอารมณในสิ่งท่ีงาม  ก็เปน 
สุภนิมิต.  ชือ่วา   อโยนิโสมนสิการ  คือ   ไมมนสกิารในอุบาย   (วิธีที่ควร) 
มนสิการผิดทาง  คือ   มนสิการในสิ่งท่ีไมเที่ยง   วาเที่ยง   หรือในสิ่งท่ีเปนทุกข 
วาเปนสุข    หรือในสิ่งท่ีไมใชตัวตน  วาเปนตัวตน  หรือในสิง่ท่ีไมงาม  วางาม 
ดังน้ี.    เมื่อยงัมนสิการน้ันเปนไปใหมากในธรรมท้ัง ๔ เหลาน้ัน     กามฉันทะ 
ยอมเกิดข้ึน. ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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สุภนินิตมีอยู    การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสุภนมิิตน้ัน  
นี้เปนอาหาร  เพ่ือใหกามฉันทะท่ียังไมเกิด  ไดเกิดขึ้น   หรือวาเพ่ือ 
ใหกามฉันทะท่ีเกิดขึ้นแลวใหงอกงามไพบูลยยิ่งขึ้น  ดังนี้.  
           อน่ึง  กามฉันทะน้ันละไดดวยโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต.    ข้ึนชื่อวา 
อสุภนิมิต   แมสิ่งท่ีไมงาม   ก็เปนอสุภนิมิต   แมอารมณในสิ่งท่ีไมงาม   ก็เปน 
อสุภนิมิต.  ชื่อวา  โยนโิสมนสิการ  คือ  มนสิการในอุบาย   มนสิการถูกทาง 
คือ   มนสิการ   ในสิ่งท่ีไมเที่ยง   วาไมเที่ยง   หรือในส่ิงท่ีเปนทุกข  วาเปน 
ทุกข  หรือในส่ิงท่ีไมใชอัตตา  วาเปนอนัตตา  หรือในสิ่งท่ีไมงาม   วาไมงาม 
ดังน้ี.  เมื่อยังมนสิการน้ันเปนไปใหมากในธรรม ๔ เหลาน้ันอยู   ยอมละกาม- 
ฉันทะได.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อสุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในอสุภนิมตินั้น  
นี้เปนอาหารเพื่อใหกามฉนัทะท่ียังไมเกิดขึ้น  ไมใหเกิดขึ้น  หรือวา 
เพ่ือการละกามฉันทะท่ีเกิดขึ้นแลว  ดงัน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง    ธรรม  ๖ ประการ ยอมเปนไปเพ่ือละกามฉันทะ  คือ  
           ๑. การเรียนอสุภนมิิต 
           ๒. การประกอบเนอืง ๆ ในอสุภภาวนา 
           ๓. ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอนิทรียทั้งหลาย 
           ๔. ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
           ๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร 
           ๖. สัปปายกถา 
           จริงอยู  เมือพระโยคาวจรเรียนเอาอสุภนิมิ  ๑๐ อยางก็ดี  ยอมละกาม- 
ฉันทะได   เมื่อเจริญอสุภะก็ดี   เมื่อมีทวารอันเขาปดแลวในอินทรียทั้งหลายก็ดี  
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เมื่อเปนผูรูประมาณในการบริโภคอาหาร     เพราะเมื่อโอกาสแหงคําขาว  ๔- ๕ 
คํา  มีอยู    กด็ื่มน้ําแทนแลวใหชีวิตเปนไปโดยปกติก็ดี   ยอมละกามฉันทะได.  
ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไววา 
                             ไมบริโภคอาหารอีก ๔-๕ คํา  แลว 
                   พึงด่ืมน้ําแทนเปนการเพียงพอเพ่ืออยูเปน 
                   สุขของภิกษผูุมีความเพียร. 
           แมเม่ือเสพกัลยาณมิตรผูยินดีในอสุภภาวนา      เชนกบัพระติสสเถระ 
ผูเจริญอสุภกรรมฐาน  กย็อมละกามฉันทะได.   ยอมละกามฉันทะได   แมดวย 
สัปปายกถาอันอาศัยอสุภะ ๑๐ ในอิรยิาบถทั้งหลาย  มีการยืนและการน่ังเปนตน. 
เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจา จึงตรัสวา ธรรมทั้ง ๖ ประการยอมเปนไป 
เพ่ือการละกามฉันทะ  ดังนี้.  ภิกษุนัน้ยอมทราบชัดวา    กามฉันทะอันละแลว 
ดวยธรรมท้ัง ๖ ประการเหลาน้ี   ไมเกิดตอไปดวยอรหัตมรรค  ดังนี้. 
           ก็พยาบาทเกิดข้ึน  เพราะอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิต.   ในคําเหลา 
นั้นแมปฏิฆะ  ก็ชื่อวา  ปฏิฆนิมิต   แมอารมณในปฏิฆะ  กช็ื่อวา  ปฏิฆนิมติ. 
อโยนิโสมนสิการมีลักษณะอยางเดียวกันในที่ทั้งปวงนั่นแหละ.  เมื่อยังมนสิการ 
นิมิตน้ันใหเปนไปมากในนิมิตน้ัน      พยาบาทยอมเกิดข้ึน.       ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิฆนิมิตมีอยู 
การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนมิตินั้น  นี้เปนอาหาร 
เพ่ือใหพยาบาทท่ียังไมเกิด   ไดเกิดขึน้   หรือวา   เพ่ือใหพยาบาทท่ี 
เกิดขึ้นแลวใหเจริญไพบูลยมากขึ้น  ดังน้ี. 
           อน่ึง พยาบาทน้ันละไดดวยเมตตาเจโตวิมุตติ  ในคําเหลาน้ัน  อัปปนา 
ก็ดี   อุปจาระก็ดี   ยอมควรในคําท่ีทานกลาววา    เมตตา.   แตคําวา   เจโต- 
วิมุตติ  ไดแก อัปปนาเทาน้ัน.   โยนิโสมนสิการ   มีลักษณะตามท่ีกลาวแลว  
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นั่นแหละ.     เมื่อยังมนสิการใหเปนไป มากในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น     ยอมละ 
พยาบาทได.   ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย   เมตตาเจโตวิมุตติอยู   การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมน- 
สิการในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น นี้เปนอาหารเพื่อใหพยาบาทท่ียังไมเกิด  
ไมใหเกิดขึ้น  หรือวา  เพ่ือการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว  ดังนี้. 
           อีกอยางหน่ึง  ธรรม ๖ ประการยอมเปนไปเพ่ือการละพยาบาท  คือ 
           ๑. การเรียนเมตตานิมิต 
           ๒. การประกอบเนอืง ๆ ในเมตตาภาวนา 
           ๓. การพิจารณากัมมัสสกตา 
           ๔. การกระทําการใครครวญใหมาก 
           ๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร 
           ๖. สัปปายกถา 
           จริงอยู แมเมื่อเรียนเมตตา ดวยสามารถแหงการแผไปสูทิศโดยเจาะ 
จงและไมเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง   ยอมละพยาบาทได.   แมเมื่อเจริยเมตตา 
ดวยสามารถแหงการแผไปสูทิศเจาะจงและไมเจาะจง ก็ยอมละพยาบาทได.  แม 
เมื่อพิจารณากัมมัสสกตา    ของตนและของผูอ่ืน   อยางนี้วา   ทานโกรธ  
เขาแลวจักทําอะไร    จักอาจเพ่ือยังคุณมีศีลเปนตนของเขาใหพินาศ 
ไปไดหรือ  ทานมาดวยกรรมของตน  ทานก็จักไปดวยกรรมของตน 
นั่นแหละ   มใิชหรือ.  ข้ึนชื่อวา   ความโกรธผูอ่ืน   ยอมเปนเชนกับผูตอง 
การจับถานเพลิงท่ีปราศจากเปลว    จับซี่เหล็กอันรอนและคูถเปนตนแลวประ- 
หารผูอ่ืน    แมความโกรธของทานน้ีจักทําอะไร   จกัอาจเพ่ือยังคุณมี 
ศีลเปนตนของเราไหพินาศไปไดหรือ    เรามาดวยกรรมของตนแลว  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 127 

จักไปดวยกรรมของตนเทาน้ัน       ความโกรธนี้จักตกไปเบ้ืองบนของเขา 
แนนอน   เหมือนกับของขวัญท่ีบุคคลไมยอมรับ    และเหมือนกับกําธุลีซัดไป  
ทวนลม ดังน้ี    ก็ยอมละความโกรธได.   เมื่อต้ังอยูในความใครครวญพิจารณา 
กัมมัสสกตาของตนและของคนอ่ืนอยางนี้ครั้นใครครวญพิจารณาแลวซ่ึง 
กัมมัสสกตาท้ังสองแลวต้ังอยูในการใครครวญพิจารณาก็ดี,  เมื่อเสพกัลยาณมิตร 
ผูยินดีในเมตตาภาวนา    เชนกับพระอัสสคุตตเถระก็ดี,     ยอมละพยาบาทได. 
ยอมละพยาบาทไดแมดวยสัปปายกถาอันอาศัยซึ่งเมตตา   ในอิริยาบถทั้งหลายมี 
การยืนและการน่ังเปนตน.   ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ธรรม 
๖ ประการยอมเปนไปเพ่ือการละพยาบาทดังนี้.    ภิกษุนั้น    ยอมทราบชัดวา 
พยาบาทอันละดวยธรรม ๖ ประการเหลาน้ีไมเกิดตอไป     ดวยอนาคามิมรรค 
ดังน้ี. 
           ความเกิดข้ึนแหงถีนมิทธะในธรรมท้ังหลายมีอรติเปนตน    ยอมมีดวย 
อโยนิโสมนสิการ.  ความไมพอใจ  ชือ่วา  อรติ.   ความเกียจครานทางกาย 
(หรือความเฉ่ือยชาทางกาย)   ชื่อวา   ตันที.    ความบิดกาย   (หรือความบิด 
ข้ีเกียจ) ชื่อวา วิชัมภิตา.  ความซบเซาเพราะภัต   ความกระวนกระวายเพราะภัต 
(ความเมาภัต) ชื่อวา ภัตตสัมมทะ. อาการหดหูแหงจิต ชื่อวา เจตโส ลีนัตตัง. 
เมื่อใหอโยนิโสมนสิการเปนไปใหมากในธรรมมีอรติเปนตนเหลาน้ี  ถีนมทิธะยอม 
เกิดข้ึน. ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อรติ  (ความไมพอไจ)  ตันที  (ความเกียจครานทางกาย) วิชัมภติา 
(ความนอมกายหรือบิดกาย)  ภัตตสัมมทะ (ความเมาภัต) และความ 
ที่จิตหดหูมีอยู   การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  
นี้เปนอาหารเพื่อใหถีนมทิธะท่ียังไมเกิดใหเกิดขึ้น     หรือเพ่ือความ 
ไพบูลยยิ่งขึ้นของถีนมิทธะท่ีเกิดขึ้นแลว"  ดังน้ี.  
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           อน่ึง  การละถีนมทิธะ    ยอมมีดวยโยนิโสมนสิการ    ในอารัพภธาตุ 
เปนตน.   ความเพียรที่เริ่มครั้งแรก  ชื่อวา  อารัพภธาตุ.   ความเพียรที่มีกําลัง 
มากกวาอารัพภธาตุนั้นเพราะขจัดความเกียจครานไดแลว   ชือ่วา  นิกกมธาตุ. 
ความเพียรที่มีกําลังกวาแมนิกกมธาตุนั้น   เพราะย่ํายีฐานะอ่ืน ๆ  ชื่อวา  ปรกั-   
กมธาตุ.    เมื่อยังมนสิการในความเพียร ๓ ประเภทนี้เปนไปใหมาก   ยอมละ 
ถีนมิทธะได. ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อารัพภธาตุ  นิกกมธาตุ  ปรักกมธาตุ มีอยู  การทําใหมากซึ่งโยนิโส- 
มนสิการในธาตุเหลาน้ัน    นี้เปนอาหารเพ่ือมิใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิด 
ขึ้นมิใหเกิดขึน้  หรือวา  เพ่ือการละถีนมิทธะท่ีเกิดขึ้นแลว "  ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  ธรรม ๖ ประการ  ยอมเปนไปเพ่ือการละถีนมิทธะคือ 
           ๑. การถือเอานิมิตในอติโภชนะ  (บริโภคมากเกินไป) 
           ๒. การเปลี่ยนอิริยาบถ 
           ๓. มนสิการในอาโลกสัญญา 
           ๔. การอยูกลางแจง 
           ๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร 
           ๖. สัปปายกถา 
           จริงอยู     เมื่อบริโภคอาหารอันควรแกการนํามาซึ่งประโยชนเพียงพอ 
แกความตองการแลว นุงหมผาสาฎกอันมีคานอยนั่งอยูในทีพักอันเปนเวลากลาง- 
คืนหรือกลางวัน  กระทําสมณธรรมอยู   ถีนมิทธะยอมมาทวมทับ   เปนราวกะ 
วาถูกชางใหญทับอยู.  ถอืเอานิมิตในโภชนะอันเกินวา   " ก็โภชนะอันเกินนี้ 
ยอมไมมแีกภิกษุผูเวนโอกาส (ชองวาง)  แหงคําขาวอีก  ๔-๕  คํา 
แลวด่ืมน้ํายังอัตภาพใหเปนไปตามปกติ "  ดังน้ียอมละถีนมิทธะได.  ถีน-  
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มิทธะยอมครอบงําในอิริยาบถใด   เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถอ่ืนจากนั้นก็ดี   มนสิการ 
แสงสวางแหงพระจันทร   แสงสวางแหงประทีป    แสงสวางแหงดวงไฟในเวลา 
ราตรี   และแสงสวางแหงอาทิตยในเวลากลางวัน    ก็ดี   เมื่ออยูที่กลางแจง   ก็ดี 
เมื่อเสพกัลยาณมิตรผูละถีนมิทธะเชนกับพระมหากัสสปเถระ     ก็ดี     ยอม 
ละถีนมิทธะได.  ยอมละถีนมิทธะได  แมดวยสัปปายกถาอันอาศัยซึ่งธุดงค  ใน 
อิริยาบถทั้งหลายมีการยืนและการน่ังเปนตน.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา   ธรรมทั้งหลาย ๖ ประการยอมเปนไปเพ่ือการละถีนมิทธะ 
ดังน้ี.  ภิกษุนัน้ยอมทราบชัดวา   " กถ็นีมิทธะอันละแลวดวยธรรม ๖ ประการ 
เหลาน้ันไมเกิดข้ึนตอไป  ดวยอรหัตมรรค "  ดังน้ี. 
           อุทธัจจกุกกุจจะเกิดข้ึน  เพราะอโยนิโสมนสิการ  ในเพราะความไมเขา 
ไปสงบแหงจิต.   อาการแหงจิตอันไมเขาไปสงบ ชื่อวา อวูปสมะ  แตเมื่อวาโดย 
อรรถ คําวาอวูปสมะน้ีก็คือ  อุทธัจจกุกกุจจะนั่นแหละ. เมื่อยังอโยนิโสมนสิการ 
ในอุทธัจจกุกกุจจะนั้นใหเปนไปมากอยู  อุทธัจจกุกกุจจะยอมเกิดข้ึน.  ดวยเหตุ 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความไมเขาไป 
สงบแหงจิต   มีอยู    การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมน้ัน  
นี้เปนอาหารเพื่อใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น    หรอืวา 
เพ่ือความไพบูลยมากขึ้น  แหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว"  ดงัน้ี. 
           อน่ึง    การละอุทธัจจกุกกุจจะยอมมีดวยโยนิโสมนสิการ     ในเพราะ 
ความสงบแหงจิต   กลาวคือ สมาธิ.  ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเขาไปสงบแหงจิต มอียู  การทําใหมากซึ่ง 
โยนิโสมนสิการในธรรมนั้น    นี้เปนอาหารเพ่ือมใิหอุทธัจจกกุกุจจะ 
ที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น    หรือวาเพ่ือการละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้น 
แลว"  ดังน้ี.  
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           อีกอยางหนึ่ง  ธรรมทั้งหลาย ๖ ประการ ยอมเปนไปเพ่ือการละ 
อุทธัจจกุกกุจจะ คือ 
           ๑. ความเปนพหูสูตร (การสดับตรับฟงมาก) 
           ๒. ปริปุจฉกถา  (การสอบถาม) 
           ๓. ความเปนผูชํานาญในพระวินัย 
           ๔. การคบบุคคลผูเจริญ 
           ๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร 
           ๖. สัปปายกถา   
           จริงอยู  แมเมื่อเรียนพุทธพจนและอรรถ ๑ นิกาย หรือวา ๒-๓-๔-๕ 
นิกาย แมดวยการสดับมาก ก็ยอมละอุทธัจกุกกุจจะได.  เมื่อเปนผูมากดวยการ 
สอบถามถึงส่ิงท่ีควรและไมควรก็ดี      เมื่อเปนผูรูชํานาญในพระวินัยบัญญัติ 
เพราะความเปนผูชํานาญอันตนประพฤติแลวก็ดี   เม่ือเขาไปหาพระเถระผูใหญ 
ผูเจริญ    เชนกับพระอุบาลีเถระก็ดี  ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได.  ยอมละอุทธัจจะ 
กุกกุจจะได  แมดวยสัปปายกถาอันอาศัยสิ่งท่ีควรและไมควร.  ดวยเหตุนั้น พระ 
ผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา    " ธรรม ๖ ประการยอมเปนไปเพ่ือการละอุทธัจจ- 
กุกกุจจะดังนี้.  ภิกษุนั้นยอมทราบชัดวา " ก็อุทธัจจะอันละดวยธรรม ๖ ประการ 
เหลาน้ี    ไมเกิดข้ึนตอไปดวยอรหัตมรรค    และกกุกุจจะอันละไดดวยธรรม ๖ 
ประการเหลาน้ี   ไมเกิดข้ึนตอไปดวยอนาคามิมรรค "  ดังน้ี. 
           วิจิกิจฉาเกิดข้ึนเพราะอโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลาย  อันเปนทีต้ั่ง 
แหงความสงสัย.  วิจิกิจฉานั่นเอง  ชื่อวา  ธรรมเปนที่ต้ังแหงความสงสัย  เพราะ 
ความเปนเหตุแหงความสงสัยบอย ๆ.   เมื่อใหอโยนิโสมนสิการในธรรมอันเปน 
ที่ต้ังแหงความสงสัยนั้นเปนไปใหมาก วิจิกิจฉายอมเกิดข้ึน. ดวยเหตุนั้น   พระผู  
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มีพระภาคเจา  จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายอันเปน 
ที่ต้ังเเหงความสงสัยมีอยู   การทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรม 
เหลาน้ัน    นีเ้ปนอาหารเพื่อใหวิจิกิจฉาท่ียังไมเกิดใหเกิดขึ้น  หรือวา 
เพ่ือความไพบูลยยิ่งขึ้นของวิจิกิจฉาท่ีเกิดขึ้นแลว   ดังน้ี. 
           อน่ึง  วิจิกิจฉานั้นละไดดวยโยนิโสมนสิการในกุศลธรรมเปนตน. ดวย 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลาย 
อันเปนกุศลและอกุศล    อันเปนโทษและไมเปนโทษ    อันควรเสพ  
และไมควรเสพ    อันเลวและประณีต     อันเปรียบดวยมรรคดําและ 
ธรรมขาว  มอียู   การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน 
นี้เปนอาหารเพื่อมิใหวิจิกจิฉาท่ียังไมเกิดมิใหเกิดขึน้      หรือวาเพ่ือ 
การละวิจิกิจฉาท่ีเกิดแลว  ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการยอมเปนไปเพ่ือการละวิจิกิจฉา คือ 
           ๑. ความเปนพหูสูต 
           ๒. ความเปนผูสอบถาม 
           ๓. ความเปนผูชํานาญในพระวินัย 
           ๔. ความเปนผูมากดวยอธิโมกข 
           ๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร 
           ๖. สัปปายกถา 
           จริงอยู  แมเมื่อเรียนพุทธพจนและอรรถ ๑ นิกาย หรือวา ๒-๓-๔-๕ 
นิกาย แมดวยความเปนผูสดับฟงมาก  ก็ยอมละวิจิกิจฉาได. เมื่อปรารภพระรัตน- 
ตรัยมากดวยการสอบถามก็ดี เปนผูชํานาญในการประพฤติวินัยก็ดี  เมื่อมากดวย 
อธิโมกข  กลาวคือความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัยกด็ี  เมื่อเสพกัลยาณมิตร   เชน  
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กับพระเถระชื่อวาวักกลิ ผูนอมไปดวยศรัทธาก็ดี ยอมละวิจิกิจฉาได.  และยอม 
ละวิจิกิจฉาไดแมดวยสัปปายกถา      อันอาศัยคุณของพระรัตนตรัยในอิริยาบถ 
ทั้งหลายมีการยืนและการนั่งเปนตน. ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา 
ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพ่ือการละวิจิกิจฉา ดังน้ี. ภิกษุนั้น ยอมทราบ 
ชัดวา    ก็วิจิกิจฉาอันละไดดวยธรรม ๖ ประการเหลาน้ี   ไมเกิดข้ึนตอไปดวย 
โสดาปตติมรรคดังน้ี. 
                                  อรรถกถานีวรณปพพะ  จบ   
     
                                         อรรถกถาโพชฌังคปพพะ 
                                            สติสัมโพชฌงค 
           ในโพชฌังคปพพะ  คําวา   "สนตฺ"   ไดแก  มีอยูดวยสามารถแหงการ 
ไดเฉพาะ.  คําวา  "อสนฺต"   ไดแก  ไมมีดวยสามารถแหงการไมได.   ก็ใน 
คําวา  "ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส"   เปนตน   พึงทราบความเกิดข้ึนแหงสติสัม- 
โพชฌงคกอน  อยางนี้วา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย    ธรรมทั้งหลายอันเปนที่ 
ต้ังแหงสติสัมโพชฌงคมีอยู    การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการใน 
ธรรมนั้น   นีเ้ปนอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแหงสติสมัโพชฌงคที่ยังไม 
เกิดขึ้น  หรือวายอมเปนไปเพ่ือความงอกงามไพบูลยยิ่งขึ้นของสติ 
สัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว   ดังน้ี.                                         
           บรรดาคําเหลาน้ัน    สตินั่นแหละ  ชื่อวา   ธรรมอันเปนที่ต้ังแหง 
สติสัมโพชฌงค.  โยนิโสมนสิการมีลกัษณะตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ.  เมือ่  
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ยังมนสิการน้ันเปนไปใหมาก       ในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงสติสัมโพชฌงคนั้น 
สติสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึน. 
           อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดขึ้นแหง 
สติสัมโพชฌงค  คือ 
           ๑. สติสัมปชัญญะ 
           ๒. ความเวนจากบุคคลผูหลงลืมสติ 
           ๓. การเสพบุคคลผูมีสติต้ังมั่น       
           ๔. ความเปนผูนอมจิตไปในสติสัมโพชฌงคนั้น 
           จริงอยู  สติสัมโพชฌงค  ยอมเกิดข้ึน  ดวยสติสัมปชัญญะในฐานะท้ัง 
๗ มีการกาวไปขางหนาเปนตน     ดวยการเวนบุคคลผูหลงลืมสติเชนกับในเรื่อง 
พนักงานคลังแหงภัต ดวยการเสพบุคคลผูมีสติต้ังมั่น เชนกับดวยพระติสสทัตต- 
เถระ  และพระอภัยเถระ  และดวยความเปนผูมีจิตนอมไปโอนไปเอียงไป  เพ่ือ 
ใหสติเกิดข้ึนในอิริยาบถทั้งหลาย    มีการยืนและการน่ัง    เปนตน.    ภิกษุนั้น 
ยอมทราบชัดวา  ก็ภาวนาของเธออันเกิดข้ึนดวยเหตุ ๔ อยางนี้ยอมบริบูรณดวย 
อรหัตมรรค  ดังน้ี. 
 
                                      ธมัมวิจยสมัโพชฌงค 
           ก็ธัมมวิจยสัมโพชฌงค    เกิดข้ึนอยางนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมทั้งหลาย  อันเปนกศุลและอกุศล  ฯลฯ  อันเปรียบดวยธรรมดํา 
และธรรมขาวมีอยู  การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมน้ัน    นี ้
เปนอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแหงธมัมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น 
หรือวา   ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเจริญงอกงามไพบูลยยิ่งขึ้นแหง 
ธัมมวิจยสมัโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว.    
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           อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดขึ้นแหง 
ธัมมวิจยสมัโพชฌงค คือ 
           ๑. การสอบถาม 
           ๒. การทําวัตถุใหสะอาด 
           ๓. การปรับอินทรยีใหเสมอกัน 
           ๔. การเวนจากบุคคลผูมีปญญาทราม 
           ๕. การเสพบุคคลผูมีปญญาดี 
           ๖. การพิจารณาดําเนินไปดวยญาณอันลึกซึ้ง 
           ๗. การนอมจิตไปในธัมมวิจยสมัโพชฌงคนั้น 
           บรรดาธรรมเหลาน้ัน    ขอวา   การสอบถาม   ไดแก  ความเปนผู 
มากดวยการสอบถามอันอาศัยอรรถ   แหงขันธ   ธาตุ   อายตนะ  อินทรีย  พละ 
โพชฌงค   องคแหงมรรค   ฌาน   สมถะ   และวิปสสนา. 
           ขอวา    การทําวัตถุใหสะอาด    ไดแก   การทําวัตถุทั้งภายในและ 
ภายนอกใหสะอาด.     เพราะวาเม่ือใด  ผม  เล็บ  ขนท้ังหลายของเธอยาว  หรือ 
วา   รางกายของเธอมีโทษมาก   เปอนดวยเหง่ือไคล   เมื่อน้ัน     ชื่อวาวัตถุภาย 
ในไมสะอาด     ไมบริสุทธิ์.     ก็เม่ือใด    จีวรของเธอเกาคร่ําครามีกลิ่นเหม็น 
หรือวา     เสนาสนะสกปรกรกรุงรัง    เมื่อน้ัน     ชือ่วาวัตถุภายนอกไมสะอาด. 
ไมบริสุทธิ์.  ฉะนั้น     เธอพึงทําวัตถุภายในใหสะอาด   โดยการโกนผมเปนตน 
ดวย   โดยการทําสรีระใหเบาดวยการชําระเบ้ืองบน  (สระศีรษะ)  ชําระเบ้ืองตํ่า 
(การถายทอง)   เปนตนดวย   โดยการอาบนํ้าลูบไลรางกายดวย.     พึงทําวัตถุ  
ภายนอกมีการเย็บ   การซัก  การยอม   และของใชเปนตนใหสะอาด   เพราะวา 
เมื่อวัตถุภายในและภายนอกอยางหน่ึงไมสะอาด     แมญาณอันดี    ในจิตและ  
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เจตสิกอันดี  ก็ไมแจมแจง  ไมบริสุทธิ ์  เปรียบเหมอืนแสงสวางของเปลวประทีป 
อันเกิดข้ึน  เพราะอาศัย ไส  และน้ํามันแหงโคมประทีป  ฉะนั้น.  แตเมื่อวัตถุ 
ภายในและภายนอกสะอาด    ญาณอันดีในจิตเจตสิกอันดี      กแ็จมแจงบริสุทธิ์  
เปรียบเหมือนแสงสวางแหงเปลวประทีปอันเกิดข้ึน   เพราะอาศัย   ไส   และน้ํา 
มันแหงประทีปฉะน้ัน.    ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    การทํา 
วัตถุใหสะอาด      ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเกิดขึ้นแหงธมัมวิจย- 
สัมโพชฌงค    ดังน้ี. 
           การทําอินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตนใหเสมอกัน    ชือ่วา   การปรบั 
อินทรียใหเสมอกัน. กถ็าวา  สัทธินทรียของเธอกลา อินทรียนอกน้ีออน 
ไซร  ทีนั้น  วิริยินทรียก็ไมอาจทําหนาที่ คือ เพียรประคอง   (ปคฺคหกิจฺจ), 
สตินทรียก็ไมอาจทําหนาที่  คือ  การต้ังม่ัน   (อุปฏฐานกิจฺจ),  สมาธินทรีย  ก ็
ไมอาจทําหนาท่ี  คือ การไมฟุงซาน (อวิกฺเขปนกิจฺจ), ปญญินทรีย ก็ไมอาจ 
ทําหนาท่ี คือ  การเห็น (ทสฺสนกิจฺจ),   เพราะฉะน้ัน  สัทธินทรียมีกําลัง 
กลา  ก็พึงใหลดลงดวยการพิจารณาสภาวธรรม  หรือวา  เมื่อมนสิการ 
โดยประการใด  สัทธินทรียมีกําลัง  กพึ็งใหลดลงโดยไมมนสิการ  โดยประการ 
นั้น.   ในขอนี้มีเรื่องของพระวักกลิเถระเปนอุทาหรณ.   กถ็าวา   วิริยินทรียมี 
กําลังไซร ทีนั้น   สัทธินทรียก็ไมอาจทําหนาท่ี  คือ  นอมใจเชื่อ  (อธิโมกขฺ- 
กิจฺจ)  อินทรยีนอกน้ัน   กไ็มอาจทําหนาท่ีอันตางดวยหนาที่นอกนี้  (คือไมทํา 
หนาที่ของตน ๆ)   เพราะฉะนั้น    พึงใหวิริยินทรียนั้นลดลง   โดยการเจริญ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนตน.    แมในขอนี้     ก็พึงแสดงเรื่องของพระโสณเถระ 
เปนนิทัสสนะ.  แมในอินทรียที่เหลือ   ก็ฉันนั้น    คือ   เมื่ออินทรียหน่ึงมีกําลัง 
ก็พึงทราบวา  อินทรียนอกน้ี  ไมสามารถในหนาท่ีควรทําของตน.  
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           ก็วาโดยพิเศษในท่ีนี้    บัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญความเสมอกันแหง 
ศรัทธากับปญญา    และแหงสมาธิกับวิริยะ    เพราะวา   บุคคลมีศรัทธากลาแต 
ปญญาออน   ยอมเปนผูเลื่อมใสอันเปลา   คือ   ยอมเลื่อมใสในส่ิงท่ีมิใชวัตถ ุ
(วัตถุคือพระรัตนตรัย).   บุคคลมีปญญากลาแตศรัทธาออน  ยอมซองเสพพวก 
คนคดโกง    ยอมเปนผูแกไขไมได    เปนราวกะวาโรคท่ีกลาอันเกิดแตยารักษา 
ไมไดฉะน้ัน    คือมีสักวาจิตตุปบาทน่ันแหละแลนไปวาเปนกุศล   แตไมทําบุญ 
ทั้งหลายมีทานเปนตน    ยอมเกิดในนรก.  แตเพราะความท่ีอินทรียทั้งสองเสมอ 
กัน   เขาจึงเลื่อมใสในวัตถุ   (คือพระรัตนตรัย)   ทีเดียว.   อน่ึง   โกสัชชะยอม 
ครอบงําบุคคลผูมีสมาธิกลามีวิริยะออน     เพราะความท่ีสมาธิเปนฝกฝายแหง 
โกสัชชะ.   อุทธัจจะยอมครอบงําบุคคลผูมีวิริยะกลามีสมาธิออน   เพราะความท่ี 
วิริยะเปนฝกฝายแหงอุทธัจจะ. แตสมาธิอันวิริยะประกอบดีแลว  ยอมไมไดเพ่ือ 
อันตกไปในโกสัชชะ.  วิริยะอันสมาธิประกอบดีแลว  กย็อมไมไดเพ่ืออันตกไป 
ในอุทธัจจะ   เพราะฉะนั้น    พระโยคาวจร   พึงทําอินทรียแมทั้งสองนั้น     ให 
เสมอกัน  ดวยวาอัปปนายอมเกิดข้ึนเพราะความเสมอกันแหงอินทรียทั้งสอง. 
           อีกอยางหนึ่ง  ศรัทธาแมมีกําลัง   ก็ยอมควรสําหรับสมาธิกัมมิกบุคคล 
(ผูบําเพ็ญสมาธิ)  คือ  เมื่อบุคคลน้ันเชื่อม่ันอยูอยางนั้นจักบรรลอัุปปนาได. แต 
ในสมาธิและปญญา   เอกัคคตามีกําลังจึงควรแกสมาธิกัมมิกบุคคล   เพราะเขา 
จักบรรลุอัปปนาไดดวยอาการอยางน้ัน.   ก็สําหรับวิปสสนากัมมิกบุคคล    (ผู 
บําเพ็ญวิปสสนา)        ปญญามีกําลังจึงควร        เพราะเขาจะถึงการแทงตลอด 
ลักษณะไดดวยอาการอยางนั้น.  แตเพราะสมาธิและปญญาท้ังสองเสมอกัน  อัปปนา 
จึงมีไดโดยแท.   สวนสติมีกําลังในท่ีทั้งปวงจึงควร     เพราะวาสติยอมรักษาจิตมี 
ใหตกไปสูอุทธัจจะ   เพราะอํานาจแหงศรัทธา  วิรยิะและปญญาเปนฝกฝายแหง  
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อุทธัจจะ    และรักษาจิตมิใหตกไปสูโกสัชชะ    เพราะสมาธิเปนฝกฝายแหง 
โกสัชชะ.  เพราะฉะนั้น  สตินั้นพระโยคาวจรพึงปรารถนาในที่ทั้งปวง เหมือน 
การปรุงรสดวยเกลือในกับขาวท้ังปวง     และเหมือนอํามาตยผูทํางานทั้งปวงใน 
ราชกิจท้ังปวง.  ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็สติแล พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  เปนคุณธรรมจําปรารถนาในท่ีทั้งปวง.   เพราะเหตุไร   เพราะ 
จิตมีสติเปนท่ีพ่ึง  และมีสติเปนเครื่องบํารุงรักษา เวนจากสติแลวการยกและการ 
ขมจิตก็หามีไม   แล. 
           การเวนไกลจากบุคคลผูมีปญญาไมดี คือไมมีปญญาหยั่งลงในประเภท 
แหงขันธเปนตน   ชื่อวา   การเวนจากบุคคลผูมีปญญาทราม.   การคบบุคคลผู 
ประกอบดวยอุทยัพพยปญญาอันกําหนดเอาซึ่งลักษณะแหงปญญาดี ชื่อวา การ 
เสพบุคคลผูมีปญญา.    การพิจารณาประเภทแหงธรรมอันลึกซ้ึงเปนไปในขันธ 
ดวยปญญาอันลึกซ้ึง  ชื่อวา  การพิจารณาดําเนินไปดวยญาณอันลึกซ้ึง.  ความ 
เปนผูมีจิตนอมไปโอนไปเอียงไป    เพ่ือยังธัมมวิจยสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึนใน 
อิริยาบถทั้งหลาย ชื่อวา ความนอมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น.  ภิกษุนั้น 
ยอมทราบชัดวา    ก็ภาวนาของเธออันเกิดข้ึนดวยอาการอยางน้ี    ยอมบรบิูรณ 
ดวยอรหัตมรรค  ดังนี้.     
                                                    
                                       วิริยสัมโพชฌงค 
           วิริยสมัโพชฌงค     ยอมเกิดข้ึนอยางนี้วา     "ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
อารัพภธาตุ   นิกกมธาตุ   ปรักกมธาตุ   มีอยู    การทําใหมากซึ่ง 
โยนิโสมนสิการในธาตุเหลาน้ัน  นี้เปนอาหาร  เพ่ือใหวิริยสัมโพช- 
ฌงคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น    หรือวายอมเปนไปพรอมเพื่อความเจริญ 
ไพบูลยยิ่งขึ้นของวิริยสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว"   ดังน้ี.  
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           อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดขึ้น 
แหงวิริยสัมโพชฌงค คือ 
           ๑. การพิจารณาภัยในอบาย 
           ๒. ความเปนผูเห็นอานิสงสของความเพียร 
           ๓. การพิจารณาวิถีเปนที่ดําเนินไป 
           ๔. การประพฤติเอื้อเฟอตอบิณฑบาต  
           ๕. การพิจารณาความย่ิงใหญแหงความเปนทายาท 
           ๖. การพิจารณาความย่ิงใหญแหงพระศาสดา 
           ๗. การพิจารณาความย่ิงใหญแหงชาติ 
           ๘. การพิจารณาความย่ิงใหญแหงสพรหมจารี 
           ๙.  การเวนบุคคลผูเกียจคราน 
          ๑๐. การเสวนากับบคุคลผูมีความเพียรอันเริม่แลว 
          ๑๑. ความนอมจิตไปในวิริยะน้ัน  
           ในขอเหลาน้ัน  วิรยิสัมโพชฌงค   ยอมเกิดข้ึน    แมแกผูพิจารณาอยู 
ซึ่งภัยในอบายอยางนี้    วา   "ในคราวท่ีเสวยทุกขใหญจําเดิมแตกรรมกรณดวย 
เครื่องจองจํา ๕ อยางในนรกท้ังหลายก็ตาม   ในคราวท่ีถูกจับดวยแหเครื่องซัด 
ไปและไซเปนตน    ในกาํเนิดสัตวเดรัจฉานก็ตาม  ในคราวท่ีเปนสัตวนําเกวียน 
ไปถูกเขาท่ิมแทงดวยเครื่องประหารมีปฏักและหนามแหลมเปนตนก็ตาม     ใน 
คราวที่เปนผูอาดูรดวยความหิวระหายตลอดพันปเปนอเนกบาง     ตลอด 
พุทธันดรหน่ึงบางก็ตาม    ในคราวท่ีเสวยทุกขมีลมแดดเปนตน     ดวยอัตภาพ 
มีเพียงกระดูกและหนัง  มีอัตภาพสูงใหญประมาณ ๑๐ ศอก ๘๐ ศอก  ในพวก 
อสูรชื่อกาฬกัญชิกาก็ตาม  ไมอาจเพ่ือใหวิริยสัมโพชฌงคเกิดได   ดูกอนภิกษุ 
กาลน้ีนั่นแหละเปนกาลสมควรของเธอ   เพ่ือกระทําความเพียร"   ดังน้ี.  
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           วิริยสมัโพชฌงค  ยอมเกิดข้ึนแมแกผูพิจารณาเห็นอานิสงสอยางนี้  วา 
"ผูเกียจครานไมอาจเพ่ือไดโลกุตรธรรม  ๙   ผูมีความเพียรอันปรารภแลวเทา 
นั้นอาจเพ่ือได  นี้เปนอานิสงสของความเพียร"   ดังน้ี. 
           วิริยสมัโพชฌงค   ยอมเกิดข้ึน  แมแกผูพิจารณาวิถีแหงการดําเนินไป 
อยางนี้   วา  "พระโยคาวจรนั้น  พึงดําเนินไปตามทางที่พระสัมพุทธะ   พระ- 
ปจเจกพุทธะ       และพระมหาสาวกท้ังหลายของพระพุทธเจาดําเนินไปแลวน่ัน 
แหละ  เพราะทางนี้ผูเกียจครานไมอาจเพ่ือดําเนินไปได"  ดังน้ี. 
           วิริยสมัโพชฌงคยอมเกิดข้ึนแมแกผูพิจารณาความประพฤติเอ้ือเฟอตอ 
บิณฑบาตอยางนี้ วา "ชนเหลาใดยอมบํารุงทานดวยบิณฑบาตเปนตน  มนษุย 
เหลาน้ัน    มใิชญาติมิใชทาสกรรมกรของทาน   ทั้งมิไดใหบิณฑบาตเปนตน 
อันประณีตแกทานดวยการคิดวา   พวกเราอาศัยทานเปนอยู ดังน้ี  ที่แทเขาหวัง 
ซึ่งผลอันใหญแหงการกระทําของตนอยูจึงให   แมพระศาสดา ก็ไมทรงอนุญาต 
ปจจัยทั้งหลายแกทานเพราะพิจารณาเห็นอยางนี้วา   ภิกษุนี้บรโิภคปจจัยเหลาน้ี  
แลวจักเปนผูมีรางกายแข็งแรงอยูเปนสุข   ดังน้ี    โดยที่แท    ทรงอนุญาตปจจัย 
ทั้งหลายแกทาน  ดวยทรงประสงควา   ภิกษุนี้   บริโภคปจจัยเหลาน้ีแลว   กระ 
ทําสมณธรรม  แลวจักพนจากวัฏฏทุกข   ดังน้ี   บดันี้   ทานน้ันเกียจครานอยู 
ไมประพฤติเอ้ือเฟอตอบิณฑบาตน้ัน   เพราะภิกษุผูมีความเพียรอันเริ่มแลวเทา 
นั้น  ชื่อวา มีการประพฤติเอ้ือเฟอตอบิณฑบาต"  ดังนี้.  ในขอนี้มีเรื่องพระ- 
เถระชื่อวามหามิตตะเปนนิทัสสนะ. 
           ไดยินวา  พระเถระอาศัยอยูในถ้ํา  (ที่กําบัง)  ของชาวนา  ก็ในบาน 
เปนที่โคจรของทาน    อุบาสิกาคนหน่ึงปฏิบัติบํารุงพระเถระเสมือนบุตร   วัน 
หน่ึงอุบาสิกานั้นเมื่อจะไปปา    จึงสั่งธิดาวา   " ลกูแม  ขาวสารเกาอยูในที่โนน  
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น้ํานม  เนยใส   น้ําออย   อยูที่ตรงโนน    เจาจงหุงภัตพรอมดวยนํ้านมเนยใส 
และน้ําออยถวายในเวลาที่พระผูเปนเจามิตตะพ่ีชายของเจามา      แลวเจาจง 
บริโภค "   ดงัน้ี.   ธิดากลาววา   " ก็แมเลา  จะบริโภคอะไร. "  อุบาสิกากลาววา 
" เมื่อวานนี้    ปาริวาสิกภัต    ( ขาวท่ีหุงสําหรับภิกษุผูอยูปริวาส)   เหลืออยู    แม 
จะบริโภคภัตน้ันกับน้ําผักดอง."    ธิดากลาววา   "กลางวันแมจะบริโภคอะไร." 
มารดากลาววา       " เจาจงเอาใบผักใสเขาไปแลวหุงขาวตมมีรสเปรี้ยวดวยขาว 
ปลายเกรียน   (ขาวสารแหลก ๆ)   แลวต้ังไวเถิดแม"  ดังน้ี.  พระเถระหมจีวร 
นําบาตรออกมา   ไดยินเสยีงนั้น     จึงโอวาทตนเองวา   "ไดยินวา  มหาอุบาสิกา 
จะกินปาริวาสิกภัตดวยนํ้าผักดอง  แมกลางวันก็จะกินขาวตมรสเปรี้ยวดวยใบผัก 
แตวาอุบาสิกาบอกขาวสารเกาเปนตน เพ่ือประโยชนแกทาน   กม็หาอุบาสิกานั้น 
แล   มิไดหวังนา สวน  ขาวและวัตถุ   เพราะอาศัยทานเลย   แตเขาปรารถนาอยู 
ซึ่งสมบัติ ๓ (คือ มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  นิพพานสมบัติ)  จึงให  ทาน 
จักอาจเพ่ือใหสมบัติเหลาน้ันแกเขาหรือไม    ก็แลบิณฑบาตน้ี    ทานยังมีราคะ 
โทสะ  โมหะ  ไมควรจะกิน"  ครั้นโอวาทตนแลว   ก็เก็บถุงบาตรปลดลูกดมุ 
(ที่จีวร) กลับเขาไปสูถ้ําชาวนานน้ันแหละ   แลววางบาตรไวใตเตียง   พาดจีวร 
ไวที่ราวจีวรแลวน่ังอธิษฐานความเพียรวา   "เรายังไมบรรลุพระอรหัตแลว 
จักไมออกไป"   ดังน้ีเปนผูไมประมาทตลอดกาลนาน  เปนภิกษุผูมั่นคงแลว 
เจริญวิปสสนา   บรรลุพระอรหัตในเวลากอนภัตทีเดียว    เปนพระขีณาสพผู 
เบิกบานน่ังอยู   ราวกะดอกปทุมแยมบานอยูฉะน้ัน.  เทวดาผูสิงอยูที่ตนไมใกล 
ประตูถ้ําชาวนา   เปลงอุทานวา  
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                             ขาแตบรุุษผูอาชาไนย     ขาพเจาขอ 
                   นอบนอมทาน   ขาแตบุรษุผูสูงสุด   ขาพเจา  
                   ขอนอบนอมทาน ขาแตทานผูนิรทุกข ผูใด 
                   หมดอาสวะแลว  ผูนั้นเปนทักขิเณยยบุคคล 
                   ดังน้ี. 
แลวกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ หญิงแกถวายภิกษาแกพระอรหันตผูเชนกับทาน 
ผูเขาไปเพ่ือบิณฑบาตจักพนจากทุกข     ดังนี้.    พระเถระลุกข้ึนแลวเปดประตู 
ออกไปตรวจดูเวลา   ทราบวา  ยังเชาอยู จึงถือบาตรและจีวรเขาไปสูบาน.   แม 
ทาริกาเตรียมอาหารเสร็จแลว   ก็เปดประตูนั่งแลดูอยูดวยคิดวา   "บัดนี ้  พ่ีชาย 
ของเราจักมา".   เมื่อพระเถระมาถึงประตูบาน   ทาริกาน้ัน    จึงรับบาตรแลวทํา 
ใหเต็มดวยขาวเจือดวยนํ้านมปรุงดวยเนยใสและน้ําออย      แลวจึงวางไวบนมือ 
ของพระเถระ   พระเถระกระทําอนุโมทนาวา   "จงเปนสุขเถิด"  แลวหลกีไป 
แมทาริกาน้ัน   ก็ยืนแลดูพระเถระอยู  ในเวลาน้ัน  ผิวพรรณของพระเถระบริสุทธิ์ 
งามยิ่งนัก   อินทรียทั้งหลายผุดผองไพโรจนยิ่ง    เปนราวกะวาผลตาลสุกที่หลุด 
จากข้ัว   ฉะนั้น.  มหาอุบาสิกากลับมาจากปา  จึงถามธิดาวา   "ลูกแม  พ่ีชายของ 
เจามาแลวหรือ"  ธิดาน้ันไดบอกความเปนไปท้ังปวงน้ัน    มหาอุบาสิกาทราบวา 
วันนี้กิจแหงบรรพชิตแหงบุตรของเราถึงท่ีสุดแลว   จึงกลาววา    "ลูกแม  พ่ีชาย 
ของเจาจะไมเดือนรอนในพระพุทธศาสนา"   ดังน้ี. 
           วิริยสมัโพชฌงคยอมเกิดข้ึน   แมแกผูพิจารณาความยิ่งใหญแหงความ 
เปนทายาท  (คือผูรับมรดก) วา  ชื่อวา  มรดกของพระศาสดา  คืออริย- 
ทรัพยนั้นยิ่งใหญแล  มรดกน้ันอันผูเกียจครานไมอาจเพ่ือได   เหมือนอยาง 
วา  บิดามารดา  ทําบุตรผูปฏิบัติผิดใหมีในภายนอกวา   "ผูนีม้ใิชบุตรของ 
เรา"    บุตรนั้นยอมไมไดมรดกโดยกาลอันลวงไปแหงบิดามารดา      ฉันใด  
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แมผูเกียจครานก็ฉันนั้น    ยอมไมไดมรดก คือ อริยทรัพยนี้   ผูมีความเพียรอัน  
ปรารภแลวน่ันแหละ  จึงจะได"   ดังน้ี.                          
           วิริยสมัโพชฌงค     ยอมเกิดข้ึน     แมแกผูพิจารณาความย่ิงใหญของ 
พระศาสดาอยางนี้   "ก็พระศาสดาของทานยิ่งใหญยิ่งนัก     แมหม่ืนโลกธาตุก็ 
หว่ันไหว    ในเวลาท่ีพระศาสดาของทานทรงถือปฏิสนธิในครรภพระมารดาแม 
ในเวลาออกทรงผนวช แมในเวลาตรัสรู ในเวลาทรงแสดงธรรมจักร  ในเวลา 
ทํายมกปาฏิหาริย ในการเสด็จลงจากเทวโลก  ในการปลงพระชนนายุสังขาร  แม 
ในการปรินพิพานเลา   หม่ืนโลกธาตุก็หว่ันไหว   การท่ีทานบวชในพระศาสนา 
ของพระศาสดาเห็นปานน้ีแลวเปนผูเกียจคราน   ควรแลวหรือ  ดังนี้. 
           วิริยสมัโพฌงค ยอมเกิดข้ึนแมแกผูพิจารณาความย่ิงใหญแหงชาติอยาง 
นี้ วา  "แมวาโดยชาติ  บัดนี้ทานไมเปนผูมีชาติลามก คือประสูติในราชวงศของ- 
พระเจาโอกากราชซ่ึงเปนมาโดยมหาสมมตวงศ   อันไมแตกแยกกัน (ตัวทานก็ 
นับวา) เปนราชนัดดาของพระเจาสิริสุทโธทนมหาราช    และพระมหามายาเทวี 
เปนนองของพระราหุลผูเจริญ  การท่ีทานเปนราชบุตรเห็นปานนั้นแลว    เปน 
ผูเกียจครานอยู   สมควรแลวหรือ"  ดงัน้ี. 
           วิริยสมัโพชฌงค       ยอมเกิดข้ึนแมแกผูพิจารณาความย่ิงใหญแหง 
สพรหมจารี  (เพ่ือนผูประพฤติพรหมจรรย)  อยางนี้วา  "พระสารีบุตร พระ- 
โมคคัลลานะ  และพระอสีติมหาสาวกท้ังหลาย  แทงตลอดโลกุตตรธรรมไดดวย 
ความเพียรเทาน้ัน     ตัวทานจะดําเนินไปตามทางของสพรหมจารีเหลาน้ัน     หรือ 
ไม"  ดังน้ี. 
           เมื่อเวนบุคคลผูเกียจคราน คือสละความเพียรทางกายและทางใจ  เชน 
กับงูเหลือมกินแลวก็นอนก็ดี    เมื่อเสพบุคคลผูมีความเพียรอันปรารภแลวมีตน  
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สงไปแลวก็ดี   มีจิตนอมไป  โอนไป  เอียงไป  เพ่ือใหวิริยะเกิดข้ึนในอิริยาบถ 
ทั้งหลายมีการยืนการนั่งเปนตนก็ดี  วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึน. ภิกษุนั้น ยอม 
ทราบชัดวา   ก็ภาวนาของเธอยอมเกิดข้ึนแลวอยางนี้  ยอมบริบรูณดวยอรหัต-     
มรรค  ดังนี้. 
 
                                            ปติสัมโพชฌงค 
           ปติสัมโพชฌงค   เกิดข้ึนอยางน้ีวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมทั้ง 
หลายอันเปนที่ต้ังแหงปติสัมโพชฌงค  มีอยู   การทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการ 
ในธรรมเหลาน้ัน       นี้เปนอาหารเพ่ือใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
หรือวายอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่งข้ึนของปติสัมโพชฌงคที่เกิด 
ข้ึนแลว"  ดังน้ี. 
           ในขอน้ัน   ปตินั่นแหละ  ชื่อวา   ธรรนเปนที่ต้ังแหงปติสัมโพชฌงค 
การทําไวในใจเพื่อใหปตินั้นเกิดข้ึน  ชื่อวา  โยนโิสมนสิการ. 
           อีกอยางหนึ่ง  ธรรม  ๑๑ ประการ  ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดขึ้น 
แหงปติสัมโพชฌงค  คือ 
           ๑. พุทธานุสสติ 
           ๒. ธมัมานุสสติ 
           ๓. สังฆานุสสติ 
           ๔. ลีลานุสสติ 
           ๕. จาคานุสสติ  
           ๖. เทวตานุสสติ 
           ๗. อปุสมานุสสติ 
           ๘. การเวนบุคคลผู (มีจิต) เศราหมอง  
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           ๙.  การคบบุคคลผู (มีจิต) ผองแผว 
          ๑๐. การพิจารณาพระสูตรอันเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส 
          ๑๑. การนอมจิตไปในปตินั้น  
           จริงอยู   แมเม่ือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา    ปติสัมโพชฌงค   ก็จะ 
เกิดแผไปตลอดสรีระทั้งส้ินจนถึงอุปจารสมาธิ.      แมเม่ือระลกึถึงคุณของพระ- 
ธรรม  และพระสงฆก็เหมือนกัน.  เมื่อบรรพชิตพิจารณาจตุปาริสุทธิศีล    ซึง่ 
รักษาไวไมใหดางพรอยสิ้นกาลนาน   ก็ด ี  เมื่อคฤหัสถพิจารณาศีล ๕ ศีล  ๑๐ 
ก็ดี   ปติสัมโพชฌงค   ยอมเกิดข้ึน   เมือ่บรรพชิตพิจารณาถึงจาคะวา    เราได 
ใหโภชนะ    อันประณีตแกเพ่ือนพรหมจรรย   กด็ี   แมคฤหัสถเมื่อพิจารณาถึง 
ทานอันถวายแลวแกทานผูมีศีลในกาลเห็นปานน้ัน   ก็ดี   ปติสัมโพชฌงค   ยอม 
เกิดข้ึน.      เทวดาประกอบดวยคุณเหลาใดยอมถงึความเปนเทวดา      แมเมื่อ 
พิจารณาซ่ึงความท่ีคุณท้ังหลายเห็นปานน้ันมีอยูในตน     ปติสัมโพชฌงคก็เกิด 
ข้ึน.   เมื่อกิเลสอันขมไวดวยสมาบัติมีอยู    แมเม่ือพิจารณาวา    กิเลสทั้งหลาย 
ไมเกิดข้ึนตลอด ๖๐ ปบาง ๗๐ ปบาง ดังน้ี  ปติสัมโพชฌงค  ยอมเกิดข้ึน.  เมื่อ 
เวนบุคคลผูมีจิตเศราหมอง   คือมีความเศราหมองอันสะสมไวแลว   โดยไมกระ 
ทําความเคารพในการดูพระเจดีย ดูตนโพธและดูพรเถระ เพราะไมมีความเลื่อม 
ใสเสนหาในพระพุทธเจาเปนตน   เชน กับธุลีบนหลังลา  ก็ด ี  เมื่อเสพบุคคลผู 
ผองแผว  มีจิตออน  มากไปดวยความเลื่อมใสในพระพุทธเจาเปนตน   ก็ด ีปติ- 
สัมโพชฌงคก็เกิดข้ึนได.    เมื่อพิจารณาพระสูตรอันเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส 
อันแสดงถึงคุณของพระรัตนตรัย ก็ด ี เมื่อมีจิตนอมไป โอนไป เอียงไปเพ่ือให 
ปติเกิดข้ึนในอิริยาบถทั้งหลายมีการยืนและการน่ังเปนตน  ก็ดี  ปติสัมโพชฌงคก็ 
เกิดข้ึน.   ภิกษุนั้น     ยอมทราบชัดวา   ภาวนาของเธออันเกิดข้ึนแลวดวยอาการ 
อยางนี้   ยอมบริบูรณดวยอรหัตมรรค  ดังนี้.  
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                                     ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
           ปสสทัธิสัมโพชฌงค  เกิดข้ึนอยางนี้วา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กาย- 
ปสสัทธิ   จิตตปสสัทธิ   มีอยู    การทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนาสิการในธรรมเหลา 
นั้น นี้เปนอาหารเพื่อใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน หรือวา ยอม 
เปนไปพรอมเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งข้ึนของปสสัทชิสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว 
ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  ธรรม ๗ ประการ ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดขึ้นแหง 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค คือ 
           ๑. การเสพโภชนะอันประณีต 
           ๒. การเสพอุตุอันสบาย 
           ๓. การเสพอิริยาบถอันสบาย 
           ๔. การประกอบความเพียรปานกลาง 
           ๕. การเวนบุคคลผูมีกายอันกระสับกระสาย 
           ๖. การเสพบุคคลผูมีจิตอันสงบ 
           ๗. ความนอมจิตไปในปสสัทธินั้น  
           จริงอยู   เมื่อบริโภคโภชนะอันเปนสัปปายะอันประณีต อันเปนที่ชอบ 
ใจก็ดี      เสพอุตุอันเปนสัปปายะในฤดูทั้งหลายอันหนาวและรอน     และเสพ 
อิริยาบถอันเปนสัปปายะในอิริยาบถทั้งหลาย   มกีารยืนและการน่ังเปนตนก็ดี 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึน. แตวา บุคคลใดผูเปนชาติแหงมหาบุรุษ  ยอม 
เปนผูอดทนในอุตุและอิริยาบถทั้งปวงเทียว   ทานมิไดกลาวหมายเอาบุคคลผู 
เปนมหาบุรุษชาตินั้น.  ความที่บุคคลใดเปนผูมีสภาคะและวิสภาคะมีอยู    เมื่อ 
บุคคลน้ันนั่นแหละเวนอุตุและอิริยาบถอันเปนวิสภาคะ     แลวเสพอยูซึ่งสภาคะ  
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ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ยอมเกิดข้ึน.   การพิจารณากัมมัสสกตาท้ังของตนเองและ 
ของผูอ่ืน  ทานเรียกวา การประกอบความเพียรปานกลาง  ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
ยอมเกิดดวยความเพียรอันปานกลางน้ัน.  บุคคลใดเบียดเบียนผูอ่ืนดวยทอนไม 
เปนตนเที่ยวไป   แมเวนบุคคลผูมีกายอันกระสับกระสายเห็นปานน้ี    ปสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค   ก็เกิดข้ึน.   แมเสพบุคคลผูมีกายอันสงบแลว     ผูมีมือและเทาอัน 
สํารวมแลว  ปสสัทธิสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดข้ึน  ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึน 
แมแกผูมีจิตนอมไป โอนไป เอียงไป   เพ่ือใหปสสัทธิเกิดในอิริยาบถทั้งหลาย 
มีการยืนและการน่ังเปนตน.  ภิกษุนั้นยอมทราบชัดวา   ภาวนาของเธออันเกิด 
ข้ึนแลวอยางนี้  ยอมบริบรูณดวยอรหัตมรรค  ดังนี.้ 
 
                                        สมาธิสัมโพชฌงค 
           สมาธิสัมโพชฌงค เกิดข้ึนอยางนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมถนิมิต  
อัพยัคคนิมิต   มีอยู   การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตเหลาน้ัน    นี ้ 
เปนอาหารเพ่ือใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน    หรือวายอมเปน 
ไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่งข้ึนของสมาธิสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว   ดังน้ี. ใน 
ขอน้ัน  สมถะนั่นแหละ  ชื่อวาสมถนิมิต  และชื่อวา อัพยัคคนิมิต  เพราะอรรถ 
วา  ไมฟุงซาน. 
           อีกอยางหนึ่ง  ธรรม ๑๑ ประการ  ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดขึ้น 
แหงสมาธิสมัโพชฌงค คือ 
           ๑. การทําวัตถุใหสะอาด  
           ๒. การปรับอินทรยีใหเสมอกัน 
           ๓. ความเปนผูฉลาดในนิมิต  
           ๔. ความยกจิตในสมัย  
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           ๕.  ความขมจิตในสมัย 
           ๖.  ความใหจิตราเริงในสมัย 
           ๗.  ความวางจิตเฉยในสมัย 
           ๘.  ความเวนบุคคลผูมีจิตไมต้ังมั่น 
           ๙.  การเสพบุคคลผูมีจิตต้ังมั่น 
          ๑๐. การพิจารณาฌานวิโมกข 
          ๑๑. ความนอมจิตไปในสมาธินั้น 
           ในธรรมเหลาน้ัน    ขอวา    การทําวัตถุใหสะอาด    และการปรับ 
อินทรียใหเสมอกัน   พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวแลวน่ันแหละ.   ความเปนผูฉลาด 
ในการเรียนกสิณนิมิตชื่อวา ความเปนผูฉลาดในนิมิต. ขอวาความยกจิตในสมัย 
ใด จิตหดหูดวยความเพียรอันยอหยอนเกินไปเปนตน  สมัยนั้น   ตองยกจิตน้ัน 
ใหต้ังข้ึนดวยธัมมวิจยะ  วิริยะ  และปติสัมโพชฌงค.  ขอวา  การขมจิตในสมัย 
คือ  ในสมัยใด   จิตฟุงซานดวยความปรารภความเพียรเกินไปเปนตน   ในสมัย 
นั้นตองขมจิตนั้นใหต้ังข้ึนดวยปสสัทธิ  สมาธิ และอุเบกขาสัมโพชฌงค.  ขอวา 
ความใหจิตราเริงในสมัย  คือ  ในสมัยใด  ไมมีอัสสาทะ  (คือไมมีความชอบใจ) 
เพราะความเปนผูประกอบดวยปญญาอันออน   หรอืเพราะไมบรรลุความสุขอัน 
เกิดแตความเขาไปสงบ   สมัยนั้น    ตองใหจิตสังเวชดวยการพิจารณาสังเวควัตถุ 
๘ ประการ.  ชื่อวา  สังเวควัตถุ ๘ คือ  ชาติ  ชรา  พยาธิ  และมรณะ  รวมเปน 
๔  อปายทุกขเปนที่ ๕  วัฏฏมลูกทุกขในอดีตเปนท่ี ๖  วัฏฏมูลกทุกขในอนาคต  
เปนที่ ๗ อาหารปริเยฏฐิมูลกทุกขในปจจุบันเปนท่ี ๘. และยังความเลื่อมใสให 
เกิดข้ึนดวยการระลึกถึงพระรัตนตรัย  นี้ทานเรียกวา  การยังจิตใหราเริงในสมัย. 
ชื่อวา  การวางจิตเฉย ๆ ในสมัย  คือ  ในสมัยใด   จิตไมหดหู  ไมฟุงซาน  มี  
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อัสสาทะ  ดําเนินไปสูสมถวิถี เปนไปโดยชอบในอารมณ  เพราะอาศัยการปฏิบัติ 
โดยชอบ  สมัยนั้น  มิตองขวนขวายในการยก  การขมและในการยังจิตใหราเริง 
เปรียบเหมือนสารถีไมตองขวนขวายในมาท้ังหลายที่เปนไปดีแลว  ฉะนั้น   ทาน 
จึงเรียกวา   การวางจิตเฉย ๆ ในสมัย.   ชื่อวา   การเวนบุคคลผูมีจิตไมต้ังม่ัน 
คือ   การเวนไกลจากบุคคลผูมีจิตฟุงซาน  คือไมบรรลุอุปจาระ  หรืออัปปนา. 
ชื่อวา   การเสพบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน    คือการเสพ   การคบ  การเขาไปซองเสพ 
บุคคลผูมีจิตต้ังม่ันดวยอุปจาระหรืออัปปนา.  ชื่อวา  การนอมจิตไปในสมาธินั้น 
คือความเปนผูมีจิตนอมไป  โอนไป  เอียงไป  เพ่ือใหสมาธิเกิดข้ึนในอิริยาบถ 
ทั้งหลายมีการยืนและการนั่งเปนตน.  เพราะสมาธิสัมโพชฌงคนั้น  ยอมเกิดข้ึน 
แกผูปฏิบัติอยูอยางนี้.   ภิกษุนั้น    จึงทราบชัดวา  ภาวนาของเธออันเกิดข้ึนแลว 
อยางนี้  ยอมบริบูรณไดดวยอรหัตมรรค  ดังนี้. 
 
                                        อุเปกขาสัมโพชฌงค 
           อุเปกขาสัมโพชฌงค  เกิดข้ึนอยางนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม 
ทั้งหลาย    อันเปนที่ต้ังแหงอุเปกขาสัมโพชฌงคมีอยู     การทําใหมากซ่ึงโยนิ- 
โสมนสิการในธรรมน้ัน    นี้เปนอาหารเพื่อใหอุเปกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมไดเกิด 
ใหเกิดข้ึน     หรือวายอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่งข้ึนแหงอุเปกขา 
สัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว   ดังน้ี.  ในขอน้ัน  อุเปกขานั่นแหละ  ชื่อวา  ธรรม 
เปนที่ต้ังแหงอุเปกขาสัมโพชฌงค. 
           อีกอยางหนึ่ง  ธรรม ๕ ประการ เปนไปเพ่ือความเกิดขึ้นแหง 
อุเปกขาสัมโพชฌงค คือ 
           ๑. ความวางเฉยในสัตว                                                 
           ๒. ความวางเฉยในสังขาร 
  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 149 

           ๓. ความเวนบุคคลผูยึดถือสัตวและสังขาร 
           ๔. ความเสพบุคคลผูวางเฉยในสัตวและสังขาร 
           ๕. ความนอมจิตไปในอุเปกขาน้ัน 
           บรรดาธรรมเหลาน้ัน  ความวางเฉยในสัตว  ยอมต้ังข้ึนดวยอาการ ๒ 
อยาง  คือ  ดวยการพิจารณากัมมัสสกตาอยางนี้วา  ตัวทานมาดวยกรรมของตน 
แลวก็จักไปดวยกรรมของตนน่ันแหละ  แมบุคคลอ่ืนนั้น  ก็มาดวยกรรมของตน 
แลวก็จักไปดวยกรรมของตนเหมือนกัน   ทานรักใครกันเลา  ดังน้ี  และดวยการ 
พิจารณานิสสัตตะอยางนี้วา   วาโดยปรมัตถ  สัตวยอมไมมีเลย  ทานน้ันรักใคร 
หนอ  ดังนี้. 
           ความวางเฉยในสังขาร   ยอมต้ังข้ึนดวยอาการ ๒ อยาง  คือ  ดวยการ 
พิจารณาความเปนสิ่งท่ีไมมีเจาของอยางนี้วา     จีวรนี้เขาถึงการเปลี่ยนแปลงไป 
แหงสีโดยลําดับ  และเขาถึงความเปนของคร่ําคราแลวจะเปนทอนผาสําหรับเช็ด 
เทา แลวก็จักเปนสิ่งที่เขาพึงเอาปลายไมเทาเข่ียทิ้งไป  กถ็าวา  เจาของจีวรนั้นพึง 
มีไซร   เจาของน้ันก็จะไมพึงใหจีวรนั้นพินาศไปอยางนี้     ดังน้ี   และดวยการ 
พิจารณาโดยความเปนของชั่วคราวอยางนี้วา  จีวรนี้เปนของไมยั่งยืน  เปนของ 
ชั่วคราว  ดังน้ี.     อน่ึง  ในจีวร  ฉันใด   พึงกระทําการประกอบแมในบริขาร 
ทั้งหลาย  มบีาตรเปนตน   ฉันนั้นเถิด. 
           ในขอวา  ความเวนบุคคลผูยึดถือสัตวและสังขาร นี้  อธิบายวา บุคคล 
ใดเปนคฤหัสถ ยอมยึดถอืบุตรธิดาเปนตนของตนน่ันแหละวาเปนของเรา หรือ 
วาเปนบรรพชิต     ยอมยดึถืออันเตวาสิกและอุปชฌายเปนตนวาเปนของเรา 
บุคคลน้ันยอมกระทํากิจทั้งหลายมีการโกนผม  การเย็บจีวร  การซัก  การยอม 
การรมบาตรเปนตนใหแดผูนั้น   เมื่อไมเห็นชนเปนที่รักนั้นแมสักครูหน่ึงก็คิด   
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วา  สามเณรรูปโนนไปไหน  ภิกษุหนุมรูปโนนไปไหน  จะแลดูขางโนนขางนี้  
ราวกะวาเน้ือสมันหันไปขางโนนขางนี้    แลดูอยู   (ระวังภัย)   แมถูกผูอ่ืนขอวา 
ขอทานสงผูนี้ไปเพ่ือชวยประโยชนในการตัดผมเปนตนสักครู   ดังน้ี  ก็ยอมไม 
ใหดวยกลาววา   พวกเรายังไมใหเขาทําการงานแมของพวกเราเพ่ือตน  ทานพา 
เขาไปจักใหเขาลําบาก   ดังน้ี   นีช้ื่อวา   การยึดถือสตัว. 
           สวนบุคคลใด  ยอมยึดถือส่ิงของทั้งหลายมีจีวร  บาตร  ถุงบาตรและ 
ไมเทาคนแกเปนตนวาเปนของเรา    บุคคลน้ันยอมไมใหบุคคลอ่ืนแตะตองแม 
ดวยมือ  แมเมื่อคนอ่ืนขอยืมชั่วคราว ก็กลาววา แมเราก็ถนอมส่ิงน้ีอยูไมใชสอย 
เราจักใหทานทําไมกัน   ดังน้ี    นี้ชื่อวา   การยึดถอืสังขาร. 
           แตวาบุคคลใดวางตนเปนกลาง  คือ วางเฉยในวัตถุแมทั้งสอง (คือสัตว 
และสังขาร)    เหลาน้ัน    นี้ชื่อวาความวางเฉยในสัตวและสังขาร.     อุเปกขา- 
สัมโพชฌงคนี้    ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูเวนไกลจากบุคคลผูยึดถือสัตวและสังขาร 
เห็นปานน้ีบาง  ยอมเกิดแกผูเสพบุคคลผูวางเฉยในสัตวและสังขารบาง  ยอมเกิด 
แกผูมีจิตนอมไป  โนมไป  โอนไป   เอียงไป   เพ่ือใหอุเบกขาน้ันเกิดข้ึน  ใน 
อิริยาบถทั้งหลายมีการยืนและการน่ังเปนตนบาง   ดังพรรณนามาฉะน้ี.   ภิกษุ 
นั้นยอมทราบชัดวา    ภาวนาของเธออันเกิดข้ึนแลวอยางนี้    ยอมบริบูรณดวย 
อรหัตมรรค  ดังน้ี.  คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
                                อรรถกถาโพชฌังคปพพะ  จบ 
 
           ในขอท้ังสอง   (คือ  นีวรณบรรพ  และโพชฌงคบรรพ)  แมนี้   ทาน 
ก็กลาววาเปนวิปสสนาลวน ๆ เทียว.   โดยประการท่ีพรรณนามา   สติปฏฐาน 
๔ เหลาน้ี  ยอมไดในจิตตาง ๆ ในสวนเบื้องตน    เพราะวาพระโยคาวจรกําหนด  
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 ายดวยจิตอยางหน่ึง  ยอมกําหนดเวทนาดวยจิตอยางหน่ึง  ยอมกําหนดจิตดวย 
จิตอยางหน่ึง    ยอมกําหนดธรรมท้ังหลายดวยจิตอยางหน่ึง    แตในขณะแหง 
โลกุตตรมรรค ยอมไดจิตอยางเดียวกันโดยแท. จรงิอยู  สติสัมปยุตดวยวิปสสนา 
ของพระโยคาวจรผูกําหนดกายมาต้ังแตตน     ชื่อวา   กายานุปสสนา    บุคคลผู 
ประกอบดวยสตินั้น  ชื่อวา  กายานุปสสี.  สติอันสัมปยุตดวยมรรคในขณะแหง 
มรรคของพระโยคาวจร    ผูขวนขวายวิปสสนาแลวบรรลุอริยมรรค    ชื่อวา 
กายานุปสสนา  บุคคลผูประกอบดวยสตินั้น  ชื่อวา  กายานุปสสี. สติอันสมัปยุต 
ดวยวิปสสนาของพระโยคาวจรผูกําหนดเวทนา   ผูกําหนดจิต   ผูกําหนดธรรม 
ทั้งหลายมาแลว    ชื่อวา    เวทนานุปสสนา   จิตตานุปสสนา    ธัมมานุปสสนา 
บุคคลผูประกอบดวยสตินั้น  ชื่อวา  เวทนานุปสสี  จิตตานุปสสี  ธัมมานุปสสี. 
สติอันสัมปยุตดวยมรรคในขณะแหงมรรคของพระโยคาวจรผูขวนขวายวิปสสนา 
แลวบรรลุอรยิมรรค  ชื่อวา เวทนานุปสสนา  จิตตานุปสสนา  ธมัมานุปสสนา. 
บุคคลผูประกอบดวยสตินั้น   ชื่อวา  เวทนานุปสสี  จิตตานุปสสี  ธัมมานุปสสี. 
                            เทศนาปุคคลาธิษฐาน  จบเพียงเทาน้ี 
 
           ก็สติอันกําหนดกาย  ละวิปลลาสในกายวาเปนของงาม  ยอมสําเร็จดวย 
มรรค   เพราะเหตุนั้น     สตินั้น  จึงชื่อวา  กายานุปสสนา.   สติกําหนดเวทนา 
ละวิปลาสในเวทนาวาเปนสุข    ยอมสําเร็จดวยมรรค    เพราะเหตุนั้น   สตินั้น 
จึงชื่อวา  เวทนานุปสสนา.   สติกําหนดจิต    ละวิปลาสในจิตวาเปนสภาพเท่ียง 
ยอมสําเร็จดวยมรรค   เพราะเหตุนั้น   สตินั้น   จึงชื่อวา   จิตตานุปสสนา.   สติ 
กําหนดธรรม    ละวิปลาสในธรรมท้ังหลายวาเปนอัตตา    ยอมสําเร็จดวยมรรค 
เพราะเหตุนั้น  สตินั้น  จึงชื่อวา  ธัมมานุปสสนา.   ดวยประการฉะน้ี   สติอัน  
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สัมปยุตดวยมรรคอยางเดียวเทาน้ัน    ยอมไดชื่อ ๔ อยาง   เพราะอรรถวายังกิจ 
๔ อยางใหสําเร็จ  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ก็ในขณะแหง 
มรรค  สติปฏฐาน ๔ ยอมไดในจิตอยางเดียวเทาน้ัน   ดังน้ี. 
                              วรรณนาสุตตันตภาชนีย  จบ 
 
                                 วรรณนาอภิธรรมภาชนีย 
           สติปฏฐานมีกายานุปสสนาเปนตน     แมทัง้หมด  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงเพียงหัวขอนัยแหงเทศนา    อันจําแนกแลวในธัมมสงัคณี    แตมไิด 
ทรงตั้งไวเปนแบบแผน       เหมือนในโลกิยสติปฏฐานท้ังหลายมีกายเปนตน 
เปนอารมณ    เพราะในอภิธรรมภาชนีย    ทรงปรารภเทศนาดวยสามารถแหง 
โลกุตตรสติปฏฐาน.    พึงทราบประเภทแหงนัย    ในอภิธรรมภาชนีย.  คือ 
อยางไร ?     คือในการต้ังมั่นดวยฌานในโสดาปตติมรรคแหงกายานุปสสนา 
กอน    ม ี๑๐ นัย   ดวยสามารถแหงจตุกกะและปญจกะอยางละ ๒ ในฐานะ ๕ 
เหลาน้ี  คือ  สุทธิกปฏิปทา  สุทธิกสญุญตา  สุญญตปฏิปทา  สุทธิกอัปปณิหิตะ 
อัปปณิหิตปฏิปทา  (รวมเปนจตุกกะ ๕ นัย   และปญจกะ ๕ นัย).   ในนัยทัง้ 
หลายแมที่เหลือ   ก็ฉันนัน้คือ   ในการต้ังม่ัน*  ๒๐ มี ๒๐๐ นยั.  ๒๐๐ นัยนั้น 
คูณดวยอธิบดี ๔ ก็เปน  ๘๐๐นัย. นัยแมทั้งปวงจึงมี ๑,๐๐๐ นัย คือ สุทธิกนยั 
๒๐๐นัยและ สาธิปติ ๗๐๐ นัย  ดวยประการฉะน้ี.   ก็ในสุทธกิสติปฏฐาน   ใน 
* ในการตั้งม่ัน  คือ  มหานยั ๒๐ คือ  ฌาน,   มรรค,  สติปฏฐาน,  สัมมัปปธาน,  อิทธิปาท, 
อินทรีย, พละ,   โพชฌงค,   สัจจะ,   สมถะวิปสสนา,   ธรรม,  ขันธ,  อายตนะ,    ธาตุ,   
อาหาร,  ผัสสะ,  เวทนา,   สัญญา,  เจตนา,  จิตตาภินเิวส.    
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เวทนานุปสสนาเปนตน  ก็เหมือนกัน  คือ  ในโสดาปตติมรรคมี  ๕,๐๐๐นยั. 
อน่ึง  ในโสดาปตติมรรค  ฉันใด  แมในมรรคท่ีเหลือ  ก็ฉันนัน้คือ  ในกุศล 
มี ๒๐,๐๐๐นยั.   แตวาโดยประเภทสุญญตะและอัปปณิหิตนิมิต   ในวิบากเปน 
ตรีคูณจากนัยแหงกุศลนั้น    จึงเปน ๖๐,๐๐๐ นัย  นิทเทสแหงอภิธรรมภาชนียมี 
๒ อยาง   ดวยสามารถแหงนิทเทสแหงสติปฏฐานท่ีเปนกุศลและวิบาก คือ เปน 
การยังกิจของตนใหสําเร็จอยางหน่ึง    เปนกิจท่ีสําเร็จดวยดีอยางหน่ึงมี   ๑๐ 
ประเภท   ดวยสามารถแหงนิทเทสวาระ ๑๐ คือ  ฝายกุศล ๕ ฝายวิบาก ๕ ดวย 
สามารถแหงกายานุปสสนาเปนตน    และดวยสามารถแหงสุทธิกะซ่ึงประดับแลว 
ดวยนัย ๘๐,๐๐๐ นัยอยางนี้   ดวยประการฉะนี้    แล. 
                             วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                  วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ในปญหาปุจฉกะ       พึงทราบความท่ีสติปฏฐานเปนกุศลเปนตน 
โดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ.      ก็ในอารัมมณติกะ      สติปฏฐานเหลา 
นั้นแมทั้งหมดเปนอัปปมาณารัมมณะเทาน้ัน  เพราะปรารภพระนิพพานอันเปน 
อัปปมาณธรรม    ไมเปนมัคคารัมมณะ     แตเปนมัคคเหตุกะดวยสามารถแหง 
สหชาตเหตุ. เปนมัคคาธิปติในการเจริญมรรค เพราะทําวิริยะ หรือวิมังสาใหเปน 
ประธาน    ไมพึงกลาววาเปนมัคคาธิปติเพราะเจริญมรรคอันกระทําฉันทะหรือ 
จิตตะใหเปนประธาน  แมในกาลแหงผลก็ไมพึงกลาวเหมือนกัน.  ในอตีตะเปน  
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ตน   ก็ไมพึงกลาวแมโดยความเปนเอการัมมณะ.  แตเพราะความท่ีพระนิพพาน 
เปนพหิทธาธรรม  จึงชื่อวา   พหิทธารัมมณะฉะน้ี.  สติปฏฐาน  พระผูมีพระ- 
ภาคตรัสวาเปนโลกุตตระอันสําเร็จแลวน่ันแหละ     ในปญหาปุจฉกะน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ี.    จริงอยูพระสัมมาสัมพุทธเจา    ตรัสสติปฏฐานอันเปนโลกิยะและ 
โลกุตตระปะปนกันไวในสุตตันตภาชนียทั้งนั้น  แตในอภิธรรมภาชนียและปญหา 
ปุจฉกะน้ี    ตรัสวาเปนโลกุตตระอยางเดียว.    แมสติปฏฐานวิภังคนี้    พระผูมี- 
พระภาคเจาก็นําออกจําแนกแสดงแลว  ๓ ปริวรรต  (คือ ๓ ตอน คือ สุตตันต-  
ภาชนีย   อภิธรรมภาชนีย    และปญหาปุจฉกะ)  ดังพรรณนามาฉะน้ี  แล.  
                                        วรรณนาปญหาปตฉกะ   จบ 
                                อรรถกถาสติปฏฐานวิภังคนิทเทส  จบ  
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                                 ๘.  สัมมัปปธานวิภังค 
                                     สตุตันตภาชนีย 
           [๔๖๕]  สัมมัปปธาน  ๔ คือ 
           ๑. ภิกษุในศาสนานี้   ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภ 
ความเพียร   ประคองจิตไว   ทําความเพียร   เพ่ือปองกันบาปอกุศล 
ธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น. 
           ๒. ทาํฉันทะใหเกดิ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกดิขึ้นแลว. 
           ๓. ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น. 
           ๔. ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว   ทําความเพียร   เพ่ือความดํารงอยู   ความไมสาบสูญ   ความ 
ภิญโญยิ่ง  ความไพบูลย  ความเจริญ ความบริบรูณ   แหงกุศลธรรม 
ที่เกิดขึ้นแลว. 
            เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึน้ 
           [๔๖๖]   ก็ภิกษุทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร ประคอง 
จิตไว   ทําความเพียร   เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน 
เปนอยางไร ? 
           ในบทเหลาน้ัน    บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน  เปนไฉน ?  
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           อกุศลมูล ๓ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสที่ต้ังอยูในจิตตุปบาท 
เดียวกันกับโลภะ   โทสะ   โมหะน้ัน  เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ  ที่สัมปยุตดวย   โลภะ   โทสะ   โมหะน้ัน กายกรรม   วจีกรรม 
มโนกรรม  ที่มีโลภะ  โทสะ  โมหะนั้นเปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ี  เรียก 
วา  บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน. 
           ภิกษุทําฉันทะใหเกิด    พยายาม    ปรารภความเพียร    ประคองจิตไว 
ทําความเพียร    เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมเหลาน้ีที่ยังไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน 
ดวยประการฉะน้ี. 
           [๔๖๗]  บทวา  ทําฉันทะใหเกดิ  มีนิเทศวา  ฉันทะ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ  ความเปนผูใครเพ่ือจะทําความฉลาด 
ความพอใจในธรรม  อันใด  นี้เรียกวา  ฉันทะ  ภิกษุ  ยอมทําฉันทะน้ีใหเกิด 
ใหเกิดดวยดี   ใหต้ังข้ึน   ใหต้ังข้ึนดวยดี   ใหบังเกิด   ใหบังเกิดยิ่ง   ดวยเหตุ 
นั้น   จึงเรียกวา   ทําฉันทะใหเกิด. 
           [๔๖๘]  บทวา  พยายาม  มนีิเทศวา  ความพยายาม   เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียกวา 
ความพยายาม   ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว    เขาไปถึงแลวดวยดี   เขามาถึงแลว 
เขามาถึงแลวดวยดี   เขาถงึแลว    เขาถึงแลวดวยดี    ประกอบแลว    ดวยความ 
พยายามนี้    ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   พยายาม. 
           [๔๖๙]   บทวา   ปรารภความเพียร   มีนิเทศวา   ความเพียร   เปน 
ไฉน ?  
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           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียกวา 
ความเพียร   ภิกษุ   ยอมปรารภ   ปรารภดวยดี   เสพ   เจริญ   ทาํใหมาก   ซึ่ง 
ความเพียร  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   ปรารภความเพียร. 
           [๔๗๐]  บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา  จิต  เปนไฉน ?  
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด  นี้เรียก 
วา  จิต   ภิกษุ   ยอมประคองไว   ประคองไวดวยดี   อุปถัมถ  คํ้าชู  ซึ่งจิตน้ี 
ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ประคองจิตไว.                                   
           [๔๗๑]  บทวา ทําความเพียร  มีนิเทศวา ความเพียร เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ.   อันใด  นี้เรียกวา 
ความเพียร   ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ   ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ 
ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   ทําความเพียร. 
 
                         เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว 
           [๔๗๒]  ก็ภิกษุ   ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว    ทําความเพียร    เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว    เปน 
อยางไร ? 
           ในบทเหลาน้ัน    บาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  เปนไฉน ? 
           อกุศลมูล ๓ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสที่ต้ังอยูในจิตตุปบาท 
เดียวกันกับโลภะ   โทสะ   โมหะน้ัน   เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ   ที่สัมปยุตดวยโลภะ   โทสะ   โมหะน้ัน   กายกรรม   วจีกรรม 
มโนกรรม  ที่มีโลภะ โทสะ โมหะน้ันเปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ี เรียกวา 
บาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว.  
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           ภิกษุ   ทําฉันทะใหเกิด    พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว 
ทําความเพียร   เพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหลาน้ันที่เกิดข้ึนแลว    ดวยประการฉะน้ี  
           [๔๗๓]  ในบทเหลาน้ัน บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทศวา ฉันทะ 
เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ   ความเปนผูใครเพ่ือจะทําความฉลาด 
ความพอใจในธรรม อันใด นี้เรียกวา  ฉันทะ. ภิกษุยอมทําฉันทะนี้ใหเกิด  ให 
เกิดดวยดี   ใหต้ังข้ึน   ใหต้ังข้ึนดวยดี   ใหบังเกิด   ใหบังเกิดยิ่ง   ดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา   ทําฉันทะใหเกิด. 
           [๔๗๔]    บทวา   พยายาม   มนีิเทศวา   ความพยายาม   เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด  นี้เรียกวา 
ความพยายาม.  ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ  ประกอบแลวดวยความพยายาม 
นี้   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   พยายาม. 
           [๔๗๕]   บทวา.   ปรารภความเพียร   มีนิเทศวา   ความเพียร  เปน 
ไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียกวา 
ความเพียร.   ภิกษุ   ยอมปรารภ   ปรารภดวยดี   เสพ   เจริญ   ทาํใหมาก   ซึ่ง 
ความเพียรนี้   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ปรารภความเพียร. 
           [๔๗๖]  บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา  จิต  เปนไฉน ? 
           จิต.  มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด  นี้เรียกวา 
จิต.  ภิกษุ   ยอมประคองไว   ประคองไวดวยดี   อุปถัมภคํ้าชู  ซึ่งจิตนี้  ดวย 
เหตุนั้น   จึงเรียกวา   ประคองจิตไว.       
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           [๔๗๗]  บทวา ทาํความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   ความพยายามชอบ   อันใด    นี้  
เรียกวา  ความเพียร.  ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ  ประกอบแลวดวยความ 
เพียรนี้   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ทําความเพียร.  
 
                      เพียรสรางกุศลธรรมทีย่ังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น 
           [๔๗๘]   ก็ภิกษุ    ทําฉันทะใหเกิด    พยายาม    ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนไหเกิดข้ึน เปน 
อยางไร ? 
           ในบทเหลาน้ัน  กศุลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน  เปนไฉน ? 
           กุศลมูล ๓ คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ   เวทนาขันธ   สัญญาขันธ 
สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  ที่สัมปยุตดวย  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะนั้น  กาย- 
กรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   ที่มีอโลภะ   อโทสะ   อโมหะนัน้เปนสมุฏฐาน 
สภาวธรรมเหลาน้ัน   เรยีกวา   กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน. 
           ภิกษุ   ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว 
ทําความเพียร  เพ่ือสรางกุศลธรรมเหลาน้ี ที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           [๔๗๙]  บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทศวา ฉนัทะ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ทํา 
ฉันทะใหเกิด. 
           บทวา  พยายาม  มนีิเทศวา  ความพยายาม  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  พยายาม. 
           บทวา  ปรารภความเพียร   มีนิเทศวา  ความเพียร  เปนไฉน ?  
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           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  ปรารภ 
ความเพียร. 
           บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา  จิต  เปนไฉน ?  
           จิต   มโน   มานัส ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ประคองจิตไว. 
           บทวา  ทําความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร   เปนไฉน ?  
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียกวา 
ความเพียร.   ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ   ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ 
ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   ทําความเพียร. 
 
                      เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวมใิหเส่ือม 
           [๔๘๐]  ก็ภิกษุ  ทาํฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประ- 
คองจิตไว  ทําความเพียร   เพ่ือความดํารงอยู  ความไมสาบสูญ  ความภิญโญยิ่ง 
ความไพบูลย   ความเจริญ   ความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว   เปน 
อยางไร ? 
           ในบทเหลาน้ัน    กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว  เปนไฉน ? 
           กุศลมูล ๓ คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  เวทนาขันธ   สัญญาขันธ 
สังขารขันธ  วิญญาณขันธ ที่สัมปยุตดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น  กายกรรม 
วจีกรรม   มโนกรรม   ทีม่ีอโลภะ   อโทสะ   อโมหะนั้นเปนสมุฏฐาน   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ี    เรียกวา   กุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว.                                       
           ภิกษุ   ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว 
ทําความเพียร เพ่ือความดํารงอยู  ความไมสาบสูญ ความภิญโญยิ่ง ความไพบูลย 
ความเจริญ   ความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมเหลาน้ีที่เกิดข้ึนแลว    ดวยประการ 
ฉะน้ี.  
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           [๔๘๑]  บทวา เพ่ือความดํารงอยู  มีนิเทศวา  ความดํารงอยู   อัน  
ใด   นั้นคือความไมสาบสูญ   ความไมสาบสูญ  อันใด   นั้นคือความภิญโญย่ิง 
ความภิญโญยิ่ง อันใด นัน้คือความไพบูลย ความไพบูลย  อันใด นั้นคือความ 
เจริญ    ความเจริญ  อันใด  นั้นคือความบริบูรณ. 
           [๔๘๒]  บทวา ทําฉันทะใหเกดิ  มีนิเทศวา ฉันทะ เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ   ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา ทํา 
ฉันทะใหเกิด. 
           บทวา  พยายาม  มนีิเทศวา  ความพยายาม  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา  พยายาม. 
           บทวา  ปรารภความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร   เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา ปรารภ 
ความเพียร. 
           บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา  จิต  เปนไฉน ? 
           จิต   มโน  มานัส  ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  ประคองจิตไว. 
           บทวา  ทําความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ    สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียก 
วา  ความเพียร   ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว   ฯลฯ    ประกอบแลวดวยความ 
เพียรนี้   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ทําความเพียร. 
                                        สุตตันตภาชนีย  จบ  
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                                  อภธิรรมภาชนยี 
           [๔๘๓]  สมัมัปปธาน ๔ คือ 
           ๑. ภิกษุในศาสนานี้   ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภ  
ความเพียร  ประคองจิตไว    ทําความเพียร   เพ่ือปองกันบาปอกุศล 
ธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น. 
           ๒. ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกดิขึ้นแลว. 
           ๓. ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น. 
           ๔. ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือความดํารงอยู   ความไมสาบสูญ   ความ 
ภิญโญยิ่ง  ความไพบูลย ความบริบรูณ  แหงกุศลธรรมที่เกิดขึน้แลว. 
           เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึน้ 
           [๔๘๔]  ก็ภิกษุ     ทําฉันทะใหเกิด    พยายาม    ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว   ทําความเพียร   เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมทีย่ังไมเกิดข้ึนมิให 
เกิดข้ึน   เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้     เจริญโลกุตตรฌาน     อันเปนเครื่องนําออกไป 
จากโลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยูในสมัยใด  ใน  
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สมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม    ปรารภความเพียร    ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียรเพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน. 
           [๔๘๕]  ในบทเหลาน้ัน  บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทศวาฉันทะ 
เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ   ความเปนผูใครเพ่ือจะทําความฉลาด 
ความพอใจในธรรม  อันใด   นี้เรียกวา  ฉันทะ.  ภิกษุ    ยอมทําฉันทะน้ีให 
เกิด  ใหเกิดดวยดี   ใหต้ังข้ึน   ใหต้ังข้ึนดวยดี   ใหบังเกิด   ใหบังเกิดยิ่ง  ดวย 
เหตุนั้น     จึงเรียกวา   ทาํฉันทะใหเกิด. 
           [๔๘๖]  บทวา พยายาม มีนิเทศวา ความพยายาม  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ   ความขะมักเขมน   ความบากบ่ัน  ความ 
ต้ังหนา   ความพยายาม   ความอุตสาหะ   ความทนทาน   ความเขมแข็ง   ความ 
หม่ัน  ความกาวไปอยางไมทอถอย   ความไมทอดทิ้งฉันทะ    ความไมทอดทิ้ง 
ธุระ  ความประคับประคองธุระไวดวยดี   วิริยะ  วิริยินทรีย  วิรยิพละ สัมมา- 
วายามะ   วิริยสัมโพชฌงค   อันเปนองคแหงมรรค   นับเนืองในมรรค   อันใด 
นี้เรียกวา  ความพยายาม.   ภิกษุ    เปนผูเขาไปถึงแลว    เขาไปถึงแลวดวยดี 
เขามาถึงแลว    เขามาถึงแลวดวยดี    เขาถึงแลว      เขาถึงแลวดวยดี     ประกอบ 
แลวดวยความพยายามน้ี   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   พยายาม. 
           [๔๘๗]  บทวา  ปรารภความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร  เปน 
ไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค    นับเนื่องในมรรค   อันใด    นี้เรียกวา    ความเพียร.  
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ภิกษุ   ยอมปรารภ   ปรารภดวยดี   เสพ   เจริญ    ซึ่งความเพียรนี้   ดวยเหตุ 
นั้น    จึงเรียกวา  ปรารภความเพียร, 
           [๔๘๘]  บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา จิต เปนไฉน ? 
           จิต  มโน  มนัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่เสมอกัน   อันใด นี้เรียกวา 
จิต.  ภิกษุ  ยอมประคองไว  ประคองไวดวยดี  อุปถัมภคํ้าชู   ซึง่จิตนี้    ดวย 
เหตุนั้น   จึงเรียกวา  ประคองจิตไว. 
           [๔๘๙]  บทวา   ทําความเพียร    มีนิเทศวา   ความเพียรชอบ 
เปนไฉน ?                                                                  
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  สัมมาวายามะ  วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา   ความเพียรชอบ 
ธรรมทั้งหลายทีเหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยความเพียรชอบ. 
 
                         เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว 
           [๔๙๐]  ก็ภิกษุ    ทาํฉันทะใหเกิด    พยายาม     ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว    ทําความเพียร    เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว      เปน 
อยางไร ?  
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยูในสมัยใด  ใน 
สมัยนั้น   ภิกษุนั้น    ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร    ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียรเพื่อละบาปกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว.  
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           [๔๙๑]  บทวา ทําฉนัทะใหเกิด มีนิเทศวา ฉันทะ เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ทํา 
ฉันทะใหเกิด. 
           บทวา  พยายาม  มนีิเทศวา  ความพยายาม  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา   พยายาม.  
           บทวา  ปรารภความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร   เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ปรารภ 
ความเพียร. 
           บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา  จิต  เปนไฉน ? 
           จิต   มโน  มานัส ฯลฯ  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   ประคองจิตไว  
           บทวา  ทําความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียรชอบ  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค นับเนืองในมรรค อันใด  นีเ้รียกวา  ความเพียรชอบ 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ. 
 
                      เพียรสรางกุศลธรรมทีย่ังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น 
           [๔๙๒]   ก็ภิกษุ     ทําฉันทะใหเกิด     พยายาม     ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว     ทําความเพียร     เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน 
เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญ  โลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร 
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มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยู    ในสมัยใด 
ในสมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ทําฉันทะใหเกิด พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว   ทําความเพียร   เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน. 
           [๔๙๓]  ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ทําฉันทะใหเกิด     มีนเิทศวา 
ฉันทะ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ ฯลฯ   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา ทํา 
ฉันทะใหเกิด. 
           บทวา  พยายาม  มนีิเทศวา  ความพยายาม  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  พยายาม. 
           บทวา  ปรารภความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   ปรารภ 
ความเพียร. 
           บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา  จิต  เปนไฉน ? 
           จิต   มโน   มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   ประคองจิตไว. 
           บทวา  ทําความเพียร  มีนิเทศวา  ความเพียรชอบ  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค   นับเนืองในมรรค   อันใด   นี้เรียกวา   ความเพียรชอบ 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยความเพียรชอบ. 
 
                       เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมใหเส่ือม 
           [๔๙๔]   ก็ภิกษุ   ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประ- 
คองจิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือความดํารงอยู  ความไมสาบสูญ   ความภิญโญยิ่ง 
ความไพบูลย   ความเจริญ   ความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว  เปน 
อยางไร ?  
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           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไป 
จากโลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร 
มีปติและสุข    อันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    อยูในสมยัใด 
ในสมัยนั้น   ภิกษุนั้น  ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว   ทําความเพียร    เพ่ือความดํารงอยู     ความไมสาบสูญ   ความภิญโญยิ่ง 
ความไพบูลย   ความเจริญ   ความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว. 
           [๔๙๕]  บทวา  เพ่ือความดํารงอยู   มีนิเทศวา   ความดํารงอยู 
อันใด  นั้นคือ  ความไมสาบสูญ.  ความไมสาบสูญ   อันใด   นัน้คือ   ความ 
ภิญโญยิ่ง. ความภิญโญยิ่ง อันใด นั้นคือ ความไพบูลย.  ความไพบูลย อันใด 
นั้นคือ  ความเจริญ.  ความเจริญ  อันใด  นั้นคือ  ความบริบูรณ. 
           [๔๙๖]  บทวา ทําฉนัทะใหเกิด มีนิเทศวา  ฉันทะ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจ การทําความพอใจ   ความเปนผูใครเพ่ือจะทําความฉลาด 
ความพอใจในธรรม  อันใด  นี้เรียกวา ฉันทะ.  ภิกษุ  ยอมทําฉันทะน้ีใหเกิด 
ใหเกิดดวยดี   ใหต้ังข้ึน   ใหต้ังข้ึนดวยดี   ใหบังเกิด    ใหบังเกิดยิ่ง    ดวยเหตุ 
นั้นจึงเรียกวา  ทําฉันทะใหเกิด.  
           [๔๙๗]  บทวา  พยายาม มีนิเทศวา ความพยายาม  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค    นับเนืองในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  ความพยายาม. 
ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ  ประกอบแลวดวยความพยายามน้ี   ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   พยายาม. 
           [๔๙๘]  บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทศวา  ความเพียร  เปน 
ไฉน ?  
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           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค    นับเนื่องในมรรค    อันใด    นี้เรียกวา   ความเพียร. 
ภิกษุยอมปรารภ  ปรารภดวยดี   เสพ    เจริญ    ทําใหมาก    ซึ่งความเพียรนี้ 
ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ปรารภความเพียร. 
           [๔๙๙]  บทวา  ประคองจิตไว  มีนิเทศวา  จิต   เปนไฉน ? 
           จิต   มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด  นี้เรียก 
วาจิต. ภิกษุ ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมภคํ้าชู ซึ่งจิตนี้ ดวยเหตุ 
นั้น   จึงเรียกวา  ประคองจิตไว. 
           [๕๐๐]  บทวา ทําความเพียร  มนีิเทศวา  ความเพียรชอบ  เปน 
ไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  ความเพียรชอบ. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยความเพียรชอบ. 
           [๕๐๑]  ในบทเหลาน้ัน   สมัมปัปธาน  เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเปนเครื่องนําออก 
ไปจากโลก  ใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจาก 
กาม   สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก 
วิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ใน 
สมัยใด   การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรคนับเน่ืองในมรรค  ในสมัยนั้น    อันใด  นี้เรียกวา  สมั- 
มัปปธาน.  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมัปปธาน. 
                                    อภิธรรมภาชนีย  จบ 
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                                       ปญหาปุจฉกะ 
           [๕๐๒]  สัมมัปปธาน ๔ คือ 
           ๑. ภิกษุในศาสนานี้   ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภ 
ความเพียร   ประคองจิตไว   ทําความเพียร   เพ่ือปองกันบาปอกุศล  
ธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น. 
           ๒. ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกดิขึ้นแลว 
           ๓. ทาํฉันทะใหเกิด    พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น 
           ๔. ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว   ทําความเพียร   เพ่ือความดํารงอยู   ความไมสาบสูญ     ความ 
ภิญโญยิ่ง  ความไพบูลย ความเจริญ  ความบริบรูณ   แหงกุศลธรรม 
ที่เกิดขึ้นแลว. 
 
                            ติกมาติกาปุจฉา  ทุกมาติกาปุจฉา 
           บรรดาสัมมัปปธาน ๔ สัมมัปปธานไหน เปนกุศล,  สัมมัปปธานไหน 
เปนอกุศล,  สัมมัปปธานไหน  เปนอัพยากตะ ฯลฯ  สัมมัปปธานไหน  เปน 
สรณะ,   สัมมัปปธานไหน  เปนอรณะ ? 
 
                                         ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๕๐๓]  สัมมัปปธาน  ๔  เปนกุศลอยางเดียว 
           สัมมปัปธาน ๔ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต 
ก็มี  
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           สัมมปัปธาน  ๔  เปนวิปากธัมมธรรม 
           สัมมปัปธาน  ๔  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ 
           สัมมปัปธาน  ๔  เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ 
           สัมมปัปธาน  ๔ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี    เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี 
เปนอวิตักกาวิจาระก็มี 
           สัมมปัปธาน  ๔  เปนปติสหคตะก็มี  เปนสุขสหคตะก็มี  เปนอุเปกขา-  
สหคตะก็มี 
           สัมมปัปธาน  ๔ เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ  สัมมัปปธาน   
เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนอปจยคามี 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนเสกขะ 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนอัปปมาณะ 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนอัปปมาณารัมมณะ 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนปณีตะ 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนสัมมัตตนิยตะ 
           สัมมปัปธาน ๔  ไมเปนมัคคารัมมณะ 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนมัคคเหตุกะ   สัมมัปปธาน ๔ เปนมัคคาธิปติก็มี 
กลาวไมไดวา  เปนมัคคาธิปติก็มี 
           สัมมปัปธาน ๔  เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี  กลาวไมไดวา 
เปนอุปปาที 
           สัมมปัปธาน  ๔  เปนอดีตก็มี  เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบันก็มี  
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           กลาวไมไดวา    แมเปนอตีตารัมมณะ   แมเปนอนาคตารัมมณะ   แม 
เปนปจจุปปนนารัมมณะ. 
           สัมมปัปธาน ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี  เปนพหิทธาก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี  
           สัมมปัปธาน ๔ เปนพหิทธารัมมณะ 
           สัมมปัปธาน  ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ. 
 
                                     ทุกมาติกาวิสัชนา 
                                   ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
           [๕๐๔]  สัมมัปปธาน ๔  เปนนเหตุ,  สัมมัปปธาน ๔  เปนสเหตุกะ, 
สัมมปปธาน ๔   เปนเหตุสัมปยุต,    กลาวไมไดวา   เปนเหตุสเหตุกะ   แตเปน 
สเหตุกนเหตุ     กลาวไมไดวา    เปนเหตุเหตุสัมปยุต    แตเปนเหตุสัมปยุตต- 
นเหตุและนเหตุสเหตุกะ. 
 
                                    ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 
           สัมมปัปธาน  ๔  เปนสัปปจจยะ,   สัมมัปปธาน  ๔ เปนสังขตะ,  สัม- 
มัปปธาน ๔  เปนอนิทัสสนะ,  สัมมัปปธาน ๔  เปนอัปปฏิฆะ,   สัมมัปปธาน 
๔   เปนอรูป, สัมมัปปธาน ๔  เปนโลกุตตระ,  สัมมัปปธาน ๔  เปนเกนจิวิญ- 
เญยยะ  เปนเกนจินวิญเญยยะ.  
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                                 ๓. อาสวโคจฉกวีสัชนา 
           สัมมปัปธาน  ๔   เปนโนอาสวะ,  สัมมัปปธาน   ๔    เปนอนาสวะ, 
สัมมัปปธาน ๔  เปนอาสววิปปยุต,  กลาวไมไดวา   แมเปนอาสวสาสวะ  แม  
เปนสาสวโนอาสวะ,  สัมมัปปธาน  ๔  กลาวไมไดวา  แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต  
แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ    แตเปนอาสววิปปยุตตอนาสววะ. 
 
                 ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา         
           สัมมปัปธาน  ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโน- 
คันถะ ฯลฯ  สัมมัปปธาน ๔  เปนโนโอฆะ ฯลฯ  สมัมัปปธาน ๔  เปนโน- 
โยคะ ฯลฯ  สัมมัปปธาน ๔  เปนโนนวีรณะ ฯลฯ   สัมมัปปธาน ๔  เปน 
โนปรามาสะ ฯลฯ  สัมมปัปธาน  ๔  เปนสารัมมณะ,  สัมมัปปธาน ๔  เปน 
โนจิตตะ,  สัมมัปปธาน ๔  เปนเจตสิกะ,   สัมมัปปธาน ๔  เปนจิตตสัมปยุต, 
สัมมัปปธาน ๔  เปนจิตตสังสัฏฐะ, สัมมัปปธาน ๔  เปนจิตตสมุฏฐานะ, 
สัมมัปปธาน  ๔  เปนจิตตสหภู, สัมมัปปธาน ๔  เปนจิตตานุปริวัตติ, สัมมัปป- 
ธาน ๔  เปนจิตสังสัฏฐสมุฏฐานะ,   สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
สหภู,  สัมมัปปธาน ๔  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ,   สัมมัปปธาน ๔  
เปนพาหิระ, สัมมัปปธาน ๔  เปนอุปาทา,  สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุปาทินนะ. 
 
                         ๑๑, ๑๒, ๑๓.  อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา      
           สัมมปัปธาน ๔   เปนนอุปาทานะ ฯลฯ   สมัมัปปธาน ๔  เปนโน- 
กิเลสะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสเนนปหาตัพพะ,  สัมมัปปธาน ๔  เปน 
นภาวนายปหาตัพพะ,  สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ, สัมมัปป- 
ธาน ๔   เปนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ,   สัมมัปปธาน ๔   เปนสวิตักกะก็มี 
สัมมัปปธาน ๔ เปนอวิตักกะก็มี  สัมมัปปธาน ๔  เปนสวิจาระก็มี  สัมมัปปธาน ๔ 
เปนอวิจาระก็มี สัมมัปปธาน  ๔  เปนสัปปติกะก็มี  สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปติกะ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 173 

ก็มี,  สัมมัปปธาน ๔  เปนปติสหคตะก็มี  สัมมัปปธาน ๔ เปนนปติสหคตะก็มี, 
สัมมัปปธาน ๔   เปนสุขสหคตะก็มี   เปนนสุขสหคตะก็มี,  สัมมัปปธาน  ๔ 
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี   เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี,  สัมมัปปธาน ๔  เปนนกา  
มาวจร,  สัมมัปปธาน ๔  เปนนรูปาวจร,  สัมมัปปธาน ๔  เปนนอรูปาวจร, 
สัมมัปปธาน  ๔  เปนอปริยาปนนะ,   สัมมัปปธาน ๔   เปนนิยยานิกะ, สัม- 
มัปปธาน ๔   เปนนิยตะ, สัมมัปปธาน ๔   เปนอนุตตระ, สัมมัปปธาน ๔ 
เปนอรณะ  ฉะนี้แล. 
                                     ปญหาปุจฉกะ  จบ 
                            สมัมัปปธานวิภังค  จบบริบูรณ 
 
                               อรรถกถาสัมมัปปธานวิภังค 
                                 วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
           บัดนี้     พึงทราบวินิจฉัยในสัมมัปปธานวิภังค   อันเปนลําดับแหง 
สติปฏฐานวิภังค  นั้นตอไป. 
           คําวา ๔ เปนคํากําหนดจํานวน. ดวยคําน้ัน พระผูมีพระภาคเจา  ยอม 
ทรงแสดงการกําหนดสัมมัปปธานวา   มีไมตํ่ากวานั้น   ไมเกินกวาน้ัน    ดังน้ี. 
คําวา   สมมฺปฺปธานา  ไดแก  ความเพียรที่เปนเหตุ   ความเพียรที่เปนอุบาย 
ความเพียรโดยแยบคาย. 
           คําวา  อิธ   ภิกขฺุ  ไดแก  ภิกษุผูปฏิบัติในพระศาสนาน้ี.  
           คําวา  อนุปฺปนฺนาน  ไดแก ทีย่งัไมเกิดข้ึน. 
           คําวา  ปาปกาน  ไดแก  อันลามก.  
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           คําวา  อกุสลาน  ธมฺมาน  ไดแก ธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลในอรรถ 
วาไมฉลาด. 
           คําวา  อนุปฺปาทาย ไดแก เพ่ือตองการไมใหเกิดข้ึน.   
           คําวา  ฉนฺท  ชเนติ   ไดแก ยอมยังฉันทะในกุศล   กลาวคือความ 
เปนผูใครเพ่ือกระทําใหเกิด  คือ  ใหบังเกิดข้ึน  
           คําวา  วายมติ  ไดแก  ยอมทําความบากบั่นประกอบความเพียร  
           คําวา  วิริย  อารภติ   ไดแก  ทาํความเพียรอันเปนไปทางกายและ 
ทางจิต. 
           คําวา  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ไดแก ยอมยกจิตข้ึนดวยความเพียรอัน 
เปนสหชาตินั้น    นั่นแหละ. 
           คําวา  ปทหติ    ไดแก  ยอมทําความเพียรอันเปนประธาน.    อน่ึง 
บทแมทั้ง ๔ เหลาน้ี    พึงประกอบโดยการเสพ   การเจริญ   การกระทําใหมาก 
และการกระทําใหติดตอกันไป   โดยลําดับ. 
           คําวา  อุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  ไดแก   บาปธรรมอันถึงซ่ึงคําอัน 
บุคคลไมควรกลาววายังไมเกิดข้ึน. 
           คําวา  ปหานาย   ไดแก  เพ่ือตองการแกการละ. 
           คําวา  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน    ธมฺมาน  ไดแก  กุศลธรรมท้ัง 
หลายอันยังไมเกิดข้ึน. 
           คําวา  อุปฺปาทาย  ไดแก  เพ่ือตองการใหเกิดข้ึน. 
           คําวา  อุปฺปนฺนาน ไดแก บังเกิดข้ึนแลว. 
           คําวา   ิติยา  ไดแก เพ่ือความดํารงอยู.  
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           คําวา  อสมฺโมสาย  ไดแก  เพ่ือความไมเสื่อมไป. 
           คําวา   ภิยฺโยภาวาย   ไดแก  เพ่ือความเจริญบอย ๆ. 
           คําวา   เวปุลฺลาย  ไดแก  เพ่ือความไพบูลย. 
           คําวา   ภาวนาย   ไดแก  เพ่ือความเจริญ. 
           คําวา  ปริปูริยา  ไดแก  เพ่ือความบริบูรณ. 
           นี้เปนการยกอรรถอันประกอบดวยบทเฉพาะข้ึนไว   ดวยสามารถแหง 
อุทเทสวาระแหงสัมมัปปธาน ๔ กอน. 
 
                           วรรณนาตามพระบาลีนิทเทสวาระ   
           บัดนี้    เพ่ือทรงแสดงจําแนกบทเหลาน้ัน  โดยลําดับ   พระผูมีพระภาค- 
เจาจึงทรงเริ่มนิทเทสวาระ  โดยนัยวา  "กถฺจ    ภกิฺขุ   อนุปฺปนฺนาน" 
เปนอาทิ.    ในนิทเทสวาระนั้น     บทใด   เชนกับบทท่ีมีมาแลวในธัมมสังคหะ 
บทนั้น       พึงทราบโดยนัยที่ทานกลาวแลว       ในการวรรณนาธัมมสังคหะ 
นั้นเถิด  แตวา  บทใดไมมาในธัมมสังคหะน้ัน     พึงทราบในฉันทนิทเทสใน 
พระบาลีนั้น    ดังตอไปนี้ 
 
                                           ฉันทนิทเทส 
           คําวา  โย  ฉนฺโท  ไดแก  ฉันทะ    ดวยความสามารถแหงการต้ัง 
ไว  ซึ่งความพอใจ  อันใด. 
           คําวา   ฉนฺทิกตา   ไดแก  ความเปนผูประกอบดวยฉันทะ   หรือ 
อาการ  แหงการกระทาฉันทะ. 
           คําวา   "กตฺตุกมมฺยตา"   ไดแก ความเปนผูใครเพ่ือทํา. 
           คําวา   "กุสโล"  ไดแก ผูฉลาด.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 176 

           คําวา  "ธมมฺจฺฉนฺโท" ไดแก  ฉันทะ  อันเปนสภาวะ. 
           จริงอยู ชื่อวา ฉันทะน้ีมีประการตางๆมากอยาง คือ  ตัณหา- 
ฉันทะ  ทิฏฐฉิันทะ  วิริยฉันทะ   ธัมมฉันทะ.  
           ในฉันทะเหลาน้ัน   คําวา "ธมฺมฉนฺโท"  ทานประสงคเอาฉันทะใน 
ธรรมอันเปนกุศลของผูใครเพ่ือกระทําในท่ีนี้. 
           คําวา  "อิม  ฉนฺท    ชเนติ"    ไดแก   ผูทําอยูซึ่งฉันทะน่ันแหละ 
ชื่อวา  ยอมยงัฉันทะใหเกิด. 
           คําวา   "สฺชเนติ"     ไดแก  บท  (ชเนติ)   นั้น     ทานเพ่ิมบท 
อุปสรรค. 
           คําวา  "อุฏาเปติ"   ไดแก  ผูทําฉันทะอยูนั่นแหละ    ชื่อวา    ยอม 
ใหฉันทะต้ังข้ึน.      
           คําวา  "สมุฏาเปติ"  ไดแก  บท   (อุฏาเปติ)  นั้น     ทานเพ่ิม 
บทอุปสรรค. 
           คําวา  "นิพพตฺเตติ"  ไดแก ผูทําฉันทะอยูอยางนั้น   ชื่อวา  ยอม 
ใหฉันทะน้ันบังเกิด.        
           คําวา   "อภินิพฺพตฺเตติ"   ไดแก  บท   (นิพฺพตฺเตติ) นั้น     ทาน 
เพ่ิมบทอุปสรรค. 
           อีกอยางหนึ่ง ภิกษผูุทําฉันทะน่ันแหละ ชื่อวา  ยอมใหฉันทะ 
เกิด  ผูทําฉันทะน้ันนั่นแหละใหติดตอกันไป  ชื่อวา  ยอมใหฉนัทะ 
เกิดดวยดี    ผูยกขึ้นอีกซึง่ฉันทะอันตกไปแลวดวยอันตรายอยางใด 
อยางหนึ่ง  ชือ่วา  ยอมใหฉันทะต้ังขึ้น,  ผูยังฉันทะอันต้ังมั่นติดตอ 
กันไปใหถึงอยู ชื่อวา  ยอมใหฉันทะต้ังขึ้นดวยดี, ผูทําฉันทะน้ันให  
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ปรากฏ     ชือ่วา  ยอมใหบังเกิด  ผูใหฉันทะบังเกิดขึ้นดวยความเปน 
ใหญยิ่ง  เพราะความไมทอถอย   เพราะความไมหดหูเปนไป  จึงชื่อ 
วา  ยอมใหบงัเกิดอยางย่ิง.  
 
                                           วิริยนิทเทส  
           ในนทิเทสแหงวิริยะ   พระโยคาวจรผูทําความเพียรอยูนั่นแหละ  ชือ่วา 
ปรารภความเพียร.  บทที ่๒ ทานทําใหเจริญดวยอุปสรรค.  เมือ่ทําความเพียร 
อยูนั่นแหละ   ชื่อวา   ยอมเสพ    ยอมเจริญ.    เมื่อทําความเพียรบอย  ๆ ชื่อวา 
ทําใหมาก.   เมื่อทําต้ังแตตนเทียว   ชือ่วา   ยอมปรารภ.   เมื่อทําบอย ๆ  ชือ่วา 
ปรารภดวยดี.   เมื่อซองเสพดวยสามารถแหงภาวนา   ชื่อวา  ยอมเสพ.   เมื่อให 
เจริญอยู   ชือ่วา   ยอมเจริญ.   เมื่อทําส่ิงน้ันนั่นแหละในกิจทั้งปวงใหมาก    พึง 
ทราบวา  ยอมกระทําใหมาก  ดังนี้. 
 
                                         จิตตปคคหนิทเทส 
           ในนทิเทสแหงการประคองจิตไว      พระโยคาวจรผูประกอบโดยการ 
ประคับประคองซ่ึงความเพียร   ชื่อวา   ยอมประคองจิตไว   อธิบายวา  ยกจิต  
ข้ึน.  เม่ือประคับประคองจิตบอย ๆ ชื่อวา  ยอมประคองจิตไวดวยดี.   จิตอัน 
บุคคลประคับประคองไวดวยดี  ยอมไมตกไปโดยประการใด เมื่ออุปถัมภฐานะ 
โดยประการนั้น      โดยการอุปถัมภดวยความเพียร    ชื่อวา    อุปถัมภอยู   เมื่อ 
อุปถัมภจิตแมอันทานอุปถัมภแลวบอย ๆ   เพ่ือความม่ันคง   ชือ่วา  ยอมคํ้าชู  
ซึ่งจิตนั้น.      
           ในนทิเทสแหงบทวา   "ฐิติยา"  พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือทรงแสดง 
ซึ่งคําไวพจนของคําวาฐิติ๑    (ความดํารงอยู)   แมแหงธรรมทั้งหมดมีความไม- 
 
๑.  คําไวพจนของ  ฐิติ  คือ ความไมสาบสูญ ความภิญโญยิ่ง  ความเจริญ    ความบริบูรณ  
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สาบสูญเปนตน   จึงตรัสคําวา "ยา  ิติ โส  อสมฺโมโส"  เปนอาทิ (แปลวา 
ความดํารงอยู   อันใด  นัน้    คือ   ความไมสาบสูญเปนตน).   อันที่จริง   ใน  
ขอน้ี  แมจะกลาววา    บทหลัง ๆ เปนคําอธิบายเนื้อความของบทหนา ๆ และ 
บทหนา ๆ เปนคําอธิบายเน้ือความของบทหลัง ๆ ดังน้ีก็ควร.    คําท่ีเหลือในที่ 
ทั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล.  นี้เปนการวรรณนาตามพระบาลีกอน.  
 
                                      วนิิจฉัยกถาพระบาล ี
           ก็พึงทราบวินิจฉัยกถาในพระบาลีตอไป 
           จริงอยู  สมัมัปปธานกถาน้ี มี  ๒ อยาง  คือ  เปนโลกียะอยาง 
หน่ึง  เปนโลกุตตระอยางหนึ่ง. ในสองอยางนั้น  สัมมัปปธานท่ีเปนโลกิยะ 
ยอมมีในบุพภาคทั้งหมด.  สัมมัปปธานนั้น   พึงทราบในขณะท่ีเปนโลกิยมรรค  
โดยปริยายแหง  กัสสปสังยุต.    
           สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา "ดูกอนอาวุโส    บรรดาธรรมเหลา 
นั้น  สมัปปธานนี้มี ๔. สมัมัปธาน  ๔  เปนไฉน ? ดูกอนอาวุโส ภิกษ ุ
ในศาสนานี้   ยอมทําความเพียรเผากิเลส     ดวยการคิดวา   "อกุศล  
ธรรมอันลามกของเราท่ียังไมเกิดขึ้น      เมื่อเกิดพึงเปนไปเพ่ือความ 
ฉิบหาย" ดังน้ี.  เธอยอมทําความเพียรเผากิเลส   ดวยคิดวา "อกุศล 
ธรรมอันลามกของเราท่ีเกิดขึ้นแลว  อันเราไมละเสีย  ก็จะพึงเปนไป 
เพ่ือความพินาศ"  ดังน้ี.  เธอยอมทําความเพียร  ดวยคิดวา  "กุศล- 
ธรรมทั้งหลายของเรา   ที่ยังไมเกิด  เมื่อไมเกิดขึ้นพึงเปนไปเพ่ือความ 
พินาศ" ดังน้ี. เธอยอมทําความเพียรเผากิเลส  ดวยการคิดวา  "กุศล 
ธรรมทั้งหลายของเรา  ทีเ่กิดขึ้นแลว  เมื่อดับไป  (หมายความถึงการ 
เส่ือมไป) ก็จะพึงเปนไปเพ่ือความพินาศ"  ดังน้ี.  
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           ก็ในคําวา "กุศลธรรมของเราทีย่ังไมเกิดขึ้น"  นี ้  ไดแก สมถ- 
วิปสสนา   และ มรรค. 
           สมถวิปสสนานั่นแหละ  ชื่อวา  กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว    สวนมรรค 
เกิดครั้งเดียวแลวก็ดับไป   ยอมชื่อวาไมเปนไปเพ่ือความพินาศ  เพราะวามรรค  
นั้น    ใหความเปนปจจัยแกผลเทาน้ันแลว   ก็ดับไป.     
           อีกอยางหนึ่ง   ทานกลาวไววา   สมถวิปสสนาในกุศลอันมีมากอนน้ัน 
แหละก็พึงถือเอา.     แตขอน้ันหาควรไม     เพราะบรรดากุศลธรรมทั้งหลายมี 
สมถวิปสสนาและมรรคนั้น     สมถวิปสสนาอันเกิดข้ึนแลว     เม่ือดับไปยอม 
เปนไปเพ่ือความพินาศ  แล. 
           เพ่ือความแจมแจงแหงเนื้อความ   พึงทราบเรื่องตอไปนี้  
           ไดยินวา   พระเถระผูขีณาสพองคหน่ึง    กบัสามเณรผูไดสมาบัติเปน 
ผูถือภัณฑะ  มาสูมหาวิหารจากชนบท  ทานคิดวา  "เราจักไหวพระเจดีย  และ 
มหาโพธิ์"   ดังน้ี     แลวไดเขาไปสูปงครบริเวณ.    เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญไหว 
พระเจดียอยูในเวลาเย็น      ทานมิไดออกไปเพื่อจะไหวพระเจดีย.       ถามวา 
เพราะเหตุใด.  ตอบวา เพราะพระขีณาสพทั้งหลายเปนผูเคารพในพระรัตนตรัย 
มาก   ฉะน้ัน    เมื่อภิกษุสงฆไหวแลวหลีกไปแลว   พระเถระจึงคิดวา  "ในเวลา 
ที่มนุษยทั้งหลายกินถั่ว  (ของกินหลังอาหาร)  ตอนเย็น  เราจักไมใหใคร ๆ รู 
แมแตสามเณร   แลวจักไปไหวพระเจดีย" ดังน้ี เปนผูเดียวเทาน้ันออกไปแลว. 
           สามเณรคิดวา  "เหตุอะไรหนอ    พระเถระจึงเปนผูเดียวไปในเวลาที่  
ไมสมควร  เราจักทราบเหตุนั้น"  จึงติดตามอุปชฌายของตนออกไป.  พระเถระ 
ไมพิจารณา  จึงไมทราบการมาของสามเณรนั้น   ทานไดข้ึนไปสูลานของพระ- 
มหาเจดียทางประตูดานทิศทักษิณ.   แมสามเณรก็ข้ึนไปตามทางนั้นเหมือนกัน.   
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พระมหาเถระแลดูพระมหาเจดียแลวถือเอาปติอันมีพุทธคุณเปนอารมณ   แลวก ็
ประมวลมาซ่ึงพุทธคุณทั้งปวงดวยใจ   เปนผูยินดีแลว    ยินดยีิ่งแลวไหวพระ- 
มหาเจดียอยู.    แมสามเณรเห็นอาการตอกิริยาที่ไหวของพระเถระแลว    จึงคิด 
วา     "อุปชฌายของเรา   มีจิตเลื่อมใสอยางยิ่งไหวอยู    ทานไดดอกไมแลวหรือ  
จึงทําการบูชา"  ดังน้ี.  เมื่อพระเถระไหวแลวลุกข้ึนแลว    ก็ต้ังอัญชลโีดยเคารพ 
ยืนแลดูพระมหาเจดียอยู     สามเณรจึงกระแอมไอ    ใหพระเถระทราบความท่ี 
ตนมาแลว. 
           พระเถระหันมาดูแลวถามวา   "เธอมาเม่ือไร"     สามเณรจึงเรียนวา 
"ทานขอรับในกาลท่ีทานไหวพระเจดีย  ทานมีจิตเลื่อมใสอยางยิ่งไหวพระเจดีย 
ทานไดดอกไมทั้งหลายบูชาหรือ  พระเถระกลาววา  "เออ   สามเณร   ชื่อวา 
การบรรจุพระธาตุมีประมาณเทาน้ี     ในที่ใดท่ีหน่ึงเหมือนพระเจดียนี้มิไดมี 
มหาสถูปเห็นปานนี้ไมเปนเชนกับสถูปอ่ืน ใคร ๆ ไดดอกไมทั้งหลายแลวจะไม 
พึงบูชาเลา" 
           สามเณรจึงเรียนวา   "ขาแตทานผูเจริญ   ถาอยางนั้น      ขอทานจงรอ 
กระผมจักนําดอกไมมา"    แลวเขาฌาน  ในขณะนั้นนั่นแหละไปสูหิมวันตดวย 
ฤทธิ์    ถือเอาดอกไมทั้งหลาย    อันถงึพรอมดวยสีและกลิ่น     ใหเต็มธมกรก 
(กระบอกกรองนํ้า)แลว   เมื่อพระเถระไปจากมุขดานทิศใต ยังไมทันถึงมุขดาน 
ทิศตะวันตก มาแลว  เรียนทานวา "ทานขอรับ  ขอทานวางธมกรกดอกไมที่มือ 
แลวบูชาเถิด"    พระเถระกลาววา "สามเณร  ดอกไมของเรานอยมาก"   สาม- 
เณรเรียนทานวา  "ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานจงนึกถึงคุณท้ังหลายของพระผูมี 
พระภาคเจาแลวบูชาเถิด".   
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           พระเถระกาวข้ึนไปตามบันไดท่ีติดมุขทางทิศตะวันตกแลว  เริ่มกระทา 
การบูชาดวยดอกไม  ณ  แทนบูชา   ซึง่ต้ังอยูภายในที่นั้นแล    พ้ืนที่แหงแทน 
บูชาก็เต็มไปดวยดอกไมทั้งหลาย    และตกลงไปยังพ้ืนชั้นลาง   ใหเต็มสูงข้ึนมี 
ประมาณถึงหัวเขา    จากนั้น      พระเถระก็หยั่งลงสูระเบียงเบ้ืองหลังบนฐาน 
สําหรับบูชาแลวบูชาอยู      แมดอกไมก็เต็มรอบแลว      พระเถระทราบความท่ี 
ดอกไมเหลานั้นเต็มรอบแลว   จึงเกลี่ยดอกไมไปในพ้ืนเบื้องตํ่าแลวจึงไป  ลาน 
แหงพระเจดียทั้งปวงก็มีดอกไมเต็มรอบแลว      เม่ือลานพระเจดียมีดอกไมเต็ม 
รอบแลวจึงกลาววา    "สามเณร    ดอกไมยังไมหมด"    สามเณรเรียนทานวา  
ขาแตทานผูเจริญ     ขอทานจงควํ่าธมกรก      พระเถระจึงควํ่าปากธมกรกแลว 
สะบัด  ดอกไมทั้งหลายจึงส้ินไปในกาลนั้น. 
           พระเถระใหธมกรกคืนแกสามเณรแลวทําปทักษิณพระเจดียเดินไปตาม 
กําแพงประมาณ  ๖๐ ศอก     แลวไหวในทิศทั้ง ๔  ขณะท่ีกําลังเดินไปสูบริเวณ 
ก็คิดวา "สามเณรนี้มีฤทธิ์มาก จักอาจเพ่ือรักษาอิทธานุภาพนี้ไดตลอดไปหรือ 
ไมหนอ"  ในลําดับนั้นก็ทราบวา   สามเณรน้ีจักไมอาจรักษาฤทธานุภาพไวได 
จึงไดกลาวกะสามเณรวา   "สามเณร   บัดนี้เธอมีฤทธิ์มาก   แตในกาลสุดทายที่ 
ฤทธิ์เห็นปานน้ีพินาศไปแลว   เธอจักดื่มน้ําขาวอันชางหูกตาบอดขางหน่ึงเอามือ 
ขยําแลว"  ดังน้ี. ก็ขอท่ีฤทธ์ิเสื่อมไปนี้  เปนขอบกพรองของความเปนคนหนุม 
สามเณรน้ันสลดจิตดวยคําของอุปชฌาย  ทั้งมิไดกลาวขอกรรมฐานวา " ขาแต 
ทานผูเจริญ  ขอทานจงบอกกรรมฐานแกกระผม"  ดังน้ี  แตคิดวา  "อุปชฌาย 
ของเราพูดอะไร"  ไดเดินไปแลว  เหมือนบุคคลผูไมไดยินถอยคําน้ัน. 
           พระเถระครั้นไหวมหาเจดียและมหาโพธ์ิแลว       ใหสามเณรถือบาตร 
และจีวร    ไดไปสูมหาวิหารชื่อวา   กุเฏฬิติสละโดยลําดับ.    สามเณรผูติดตาม  
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อุปชฌาย  ไมปรารถนาจะเดินไปภิกขาจาร   จึงถามทานวา   ทานขอรับ   ทาน  
จะเขาไปสูบานไหน เมื่อทราบวา บัดนี้ อุปชฌายของตนจักถึงประตูบานแลว จึง 
ถือเอาบาตรและจีวรของตนและของอุปชฌายมาทางอากาศ  ถวายบาตรและจีวร 
แกพระเถระแลวจึงเขาไปเพ่ือบิณฑบาต.     พระเถระไดกลาวตักเตือนสามเณร 
ตลอดกาลท้ังปวงวา  "สามเณร  เธออยาไดกระทําอยางน้ี   ชื่อวาฤทธิ์ 
ของปุถุชน  เปนสภาพหวั่นไหว ไมแนนอน  ไดอารมณมีรูปเปนตน 
อันเปนอสัปปายะแลว ยอมแตกไปโดยเหตุ เพียงเล็กนอยเทาน้ัน   เมื่อ 
สมาบัติอันมอียูเสื่อมไปแลว  ปุถุชนท้ังหลายยอมไมอาจต้ังมั่นในการ 
อยูประพฤติพรหมจรรย"  ดังน้ี.  สามเณรคิดวา  อุปชฌายของเราพูดอะไร 
มิไดปรารถนาจะฟง    กระทําอยูอยางนั้นนั่นแหละ.    พระเถระเม่ือทําการไหว 
พระเจดียโดยลําดับแลวไปสูวิหาร  ชือ่กัมพุเปณฑวิหาร.    เมื่อพระเถระแมอยู 
ในวิหารน้ัน     สามเณรก็ยังกระทําอยูอยางนั้น. 
           ภายหลังวันหน่ึง   ธิดาของนายชางหูกคนหน่ึง   ซึ่งมีรูปงาม   ดํารงอยู 
ในปฐมวัยออกจากบานที่อาศัยแลว กาวลงสูสระบัวรองเพลงขับเด็ดดอกบัวอยู. 
ก็ในสมัยน้ันสามเณรผูไปสูสระบัวฟงเสียงแหงเพลงขับของหญิงแลว 
เปนราวกะวาแมลงตาบอดติดอยูในรสน้ําหวาน    ในขณะนั้นทเีดียว 
ฤทธิ์อันตรธานไปแลว ไดเปนราวกะนกกาปกขาดฉะนั้น  แตดวยกําลัง 
แหงสมาบัติยังมีอยู   สามเณรจึงมิไดตกไปในพ้ืนน้ํามัน    ไดยืนอยูแลวท่ีฝงแหง 
สระดอกบัว    เปนราวกะวาปุยไมง้ิวคอย ๆ ลอยตกไป.    สามเณรน้ันกลับมา 
โดยเร็วแลวถวายบาตรและจีวรแกอุปชฌายแลวก็ไป.      พระมหาเถระไมกลาว 
คําอะไร ๆ  ดวยคิดวา     "เรื่องนั้นเราเห็นแลว     แมเราจะหามเธออยูก็จะไม  
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กลับมา"   ดงัน้ี   จึงไปบิณฑบาต.  ฝายสามเณรไปยืนอยูที่ฝงแหงสระบัว  คอย 
ทาธิดาชางหูกนั้นข้ึนมาอยู.  
           แตธิดาน้ัน    ก็เห็นสามเณรผูไปทางอากาศและกลับมาอีก    ก็ทราบได 
วา "สามเณรนี้อาศัยเราจึงมีความกระสัน"   ดังน้ี   จึงกลาววา    "สามเณร  จง 
หลีกไป"   สามเณรน้ันก็หลีกไป   ธิดาชางหูกข้ึนจากสระบัว    นุงหมผาแลวเขา 
ไปหาสามเณรถามวา    "มีอะไรหรือ"     สามเณรน้ันไดบอกเนื้อความน้ันแลว 
ธิดาน้ันแมแสดงโทษในการอยูครองเรือนดวยเหตุมากมาย   และแสดงอานิสงส 
ในการอยูประพฤติพรหมจรรยตักเตือนอยู   ก็ไมอาจเพ่ือใหสามเณรนั้นบรรเทา 
ความกระสันได  จึงคิดวา    "สามเณรน้ีเส่ือมจากฤทธิ์เห็นปานน้ีเพราะเรา  บัดนี้ 
เราไมควรจะทอดท้ิงเธอ"   ดังน้ี   จึงกลาววา   จงยืนอยูที่นี่กอน    แลวกลับไป 
บาน  ไดบอกเรื่องนั้นแกมารดาและบิดาของเธอ. 
           มารดาและบิดาไปแลวใหโอวาทแกสามเณรมีประการตาง ๆ   ไดกลาว 
ถอยคําอันไมตอนรับวา    "ทานอยาสําคัญวาพวกเรามีตระกูลสูง   เราทุกคนเปน 
ชางหูก   ทานสามารถจะกระทําการงานของชางหูกไดหรือ"    สามเณรกลาววา 
"ดูกอนอุบาสก  ข้ึนชื่อวาเปนคฤหัสถก็ตองทําอะไร ๆ  จะเปนการงานของชาง 
หูกหรือจะเปนการงานของคนมัดฟอนไมก็ตาม     ขอทานอยาไดหวงผาสําหรับ 
นุงดวยเหตุนี้เลย"   นายชางหูกไดใหผาสาฎกอันพันไวที่เอว    และนําไปสูบาน 
แลวยกธิดาให. 
           มาณพน้ัน  (สามเณรท่ีสึกแลว)   เรียนการงานของชางหูกแลว   ก็กระ- 
ทําการงานท่ีศาลากับดวยชางหูกทั้งหลาย.   หญิงท้ังหลายของครอบครัวอ่ืน 
จัดแจงอาหารแลวนํามาแตเชาตรู   แตภรรยาของมาณพน้ันยังมิไดมา    เม่ือชน   
ทั้งหลายพักการงานบริโภคอาหารกัน    มาณพน้ันยังนั่งกรอดายอยู   ภริยาของ  
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เขามาในภายหลัง.  ลําดับนั้น    มาณพน้ันจึงคุกคามภริยาดวยคําวา   "เธอมาชา 
เกินไป".  
           ก็ธรรมดามาตุคามทราบจิตอันใคร ๆ   มีความรักในตนแลว 
ยอมสําคัญบุคคลท้ังหลาย   แมเปนพระเจาจักรพรรดิราชวาเปนราว 
กะทาส.  
           เพราะฉะนั้น หญิงน้ัน   จึงกลาวอยางนี้วา ในเรือนของชนอ่ืน เขามีคน 
นําวัตถุ   เครือ่งใช   มีฟน   ใบไม   เกลือเปนตน    จากภายนอกมาเก็บเตรียม 
ไวแลว  ก็ดิฉันเปนผูเดียว แมทานก็ไมรูวา  ในบานของเรา  สิ่งนี้มี    สิ่งน้ีไมมี   
ถาทานตองการก็จงบริโภค      ถาไมตองการก็อยาบริโภค      มาณพนั้นโกรธ 
แลวโดยคิดวา หญิงน้ีไมใชแตนําอาหารมาในเวลาสายเกินไปอยางเดียว  ยังเสียด 
สีเราแมดวยวาจาดังนี้   เมื่อไมเห็นเครื่องประหารอ่ืน    จึงถอดไมกระสวยทอผา 
นั้นนั่นแหละออกแลวขวางไป.    เมือ่หญิงน้ันกําลังจะหลบอยู     ปลายทอนไม 
ของกระสวยก็เขาไปกระทบที่ปลายแหงลูกตา  หญิงน้ันไดเอามือท้ังสองกุมลูกตา 
โดยเร็ว   โลหิตไหลออกแลวจากที่เปนที่แตกแลว. 
           มาณพน้ัน      ระลึกถึงคําของอุปชฌายไดในเวลาน้ัน      จึงเริ่มรองไห 
คร่ําครวญดวยเสียงอันดังวา "อุปชฌายกลาวกะเราหมายเอาเหตุนี้วา  ในอนาคต           
เธอจักดื่มกินน้ําขาวที่ชางหูกตาบอดขางหน่ึงเอามือขยํา"     ดังน้ี   เหตุอันนี้   จัก 
เปนอันพระเถระเห็นแลว   โอ  พระผูเปนเจาเห็นการณไกลหนอ.     ชางหูกทั้ง 
หลายเหลาอ่ืนกลาวตอบวา  "อยาเลยเธอ     อยารองไหไปเลย     ธรรมดาวา 
นัยนตาแตกแลว     อันบคุคลผูรองไหไมอาจเพ่ือกระทํานัยนตาใหเปนปกติได. 
มาณพน้ันกลาววา   "กระผมมิไดรองไหเพ่ือเหตุนี้    แตวากระผมรองไหหมาย 
เอาเรื่องนี้"   แลวจึงไดบอกความเปนไปทั้งหมดโดยลําดับ   แล.  
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           สมถวิปสสนาอันเกิดข้ึนแลว   เมื่อดับไป   ยอมเปนไปเพ่ือความพินาศ 
ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
  
                                          อีกเรื่องหน่ึง 
           ภิกษุประมาณ ๓๐ รูป  ไหวพระมหาเจดียอันงดงามแลวก็กาวไปสูทาง 
ใหญ  โดยหนทางอันเปนปาทึบ   ในระหวางทางไดพบมนุษยคนหน่ึงผูทําการ 
งานไรอันไฟไหมแลวกําลังเดินทางมา   รางกายของเขาแปดเปอนดวยเขมาไฟ 
เมื่อใคร ๆ แลดูเขาผูมีผานุงอันเปอนเขมาไฟน้ันแหละดวย     ผานุงท่ีเขาหนีบ 
ไวที่รักแรผืนหน่ึงดวย     ก็จะปรากฏเปนราวกะวาตอไมอันไฟไหมแลว.     เขา 
กระทําการงานในเวลากลางวันเสร็จแลวจึงยกมัดฟนซึ่งไฟไหมแลวครึ่งหนึ่งข้ึน 
บนหลัง  มีผมอันยุงเหยิงเดินมาผิดทาง  ไดมาหยุดอยูตรงหนาภิกษุทั้งหลาย. 
           พวกสามเณรเห็นแลวก็แลดูซึง่กันและกันแลวพูดวา     "พอของเธอ 
ปูของเธอ   ลงุของเธอ."  ดังน้ี   หัวเราะกันอยูแลวถามวา "ดูกอนอุบาสก  ทาน 
ชื่ออะไร ".                                                         
           มนุษยนั้นถูกถามถึงชื่อ  ก็มีความเรารอนใจ  โยนมัดฟนทิ้งแลวจัดแจง 
นุงหมผา   ไหวพระมหาเถระแลวเรียนวา "ขาแตทานผูเจริญ   ขอทานจงหยุด 
กอน". 
           พระมหาเถระไดหยุดแลว     พวกสามเณรหนุม ๆ   แมมาแลวตอหนา 
พระมหาเถระท้ังหลายก็ยังกระทําความรื่นเริงกัน. 
           อุบาสกกลาววา  "ขาแตทานผูเจริญ   พวกทานเห็นกระผมแลวหัวเราะ 
กันใหญเขาใจวา  พวกเราถึงท่ีสุดแลว    ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ทีเดียว   เมือ่ 
กอนแมกระผมก็ไดเปนสมณะเชนเดียวกับพวกทานนั่นแหละ   ก็เหตุสักวาความ 
เปนเอกัคคตาแหงจิตของพวกทานก็ยังไมมี   สวนกระผมไดเปนผูมีฤทธิ์มาก   มี  
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อานุภาพมากในพระศาสนาน้ี    กระทาํอากาศใหเปนดังแผนดิน  กระทําแผนดิน 
ใหเปนดังอากาศ    ถือเอาระยะทางท่ีไกลกระทําใหใกล     ทําทางที่ใกลใหไกล  
ไปไดสูพันแหงจักรวาลโดยขณะเดียว   ทานท้ังหลายจงดูมือของกระผม    กแ็ต 
วาบัดนี้เปนเชนกับมือลิง   กระผมน่ังอยูในโลกน้ีนัน่แหละเอามือท้ังสองลูบคลํา 
ดวงจันทรและดวงอาทิตยได    กระผมน่ังแลวกระทําดวงจันทรและดวงอาทิตย 
ใหเปนดุจพ้ืนที่สําหรับลางเทาก็ได  ฤทธิ์ของกระผมเห็นปานนี้อันตรธาน 
ไปแลวดวยความประมาท   ขอทานท้ังหลายจงอยาประมาทเลย 
เพราะวาสัตวทั้งหลายถึงความพินาศไปเชนนี้เพราะความประมาท 
ทานท้ังหลายเปนผูไมประมาทอยูจะกระทําท่ีสุดแหงชาติ  ชรา  และ 
มรณะได  เพราะฉะนั้น  ทานทั้งหลายกระทําผมใหเปนอารมณแลว    จงเปน 
ผูไมประมาทเถิดขอรับ"  ครั้นคุกคามแลวไดใหแลวซ่ึงโอวาท. 
           เมื่อมนุษยนั้นกลาวอยูอยางนั้นน่ันแหละ  ภิกษุสามเณร ๓๐ เหลาน้ัน  
ถึงความสังเวชแลว   เห็นแจงอยู   กบ็รรลุพระอรหัต ในที่นัน้นั่นแล.  
           สมถวิปสสนาอันเกิดข้ึนแลวอยางนี้    เม่ือดับไป    บัณฑิตพึงทราบวา 
ยอมเปนไปเพ่ือความพินาศ   ดังพรรณนามาฉะนี้. 
 
                              วินิจฉยัในโลกิยสัมมัปปธานกถา 
           พึงทราบวินิจฉัยในโลกิยสัมมปัปธานกถากอน ดังตอไปนี้. 
           ก็สําหรับในขณะแหงโลกุตตรมรรค     ความเพียรอยางหนึ่ง 
เทาน้ันยอมไดชื่อ ๔ อยาง ดวยอํานาจแหงการยังกิจ ๔ อยางใหสําเร็จ. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน       คําวา   อนุปฺปนฺนาน ไดแก  (อกุศลธรรม 
อันลามกท้ังหลาย)    ที่ยงัไมเกิดข้ึน    ดวยสามารถแหงการปรากฏ    หรือดวย  
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สามารถแหงอารมณอันยังไมเคยเสพ.    จริงอยู    ในสังสารอันหาเบื้องตนและ 
ที่สุดมิได ข้ึนชื่อวาอกุศลธรรมอันลามกท้ังหลายที่ยังไมเกิดข้ึนแลวโดยประการ 
อ่ืน ๆ มิไดม.ี      ก็อกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนเหลานั้นนั่นแหละแมเม่ือจะเกิดก็ 
ยอมเกิดข้ึนได   แมเม่ือละก็พึงละได.  
           ในขอวา  อนุปฺปนฺนาน  นั้น   กเิลสทั้งหลายยอมไมปรากฏ   ดวย 
อํานาจแหงวัตรของภิกษุบางรูป คือ ยอมไมปรากฏแกภิกษุบางรูป  ดวยสามารถ 
แหงวัตรอยางใดอยางหน่ึงแหงคันถะ   ธุดงค    สมาธิ    วิปสสนา    นวกรรม 
และภพ.   กิเลสทั้งหลายยอมไมปรากฏ    ดวยสามารถแหงวัตรเปนอยางไร.   ก ็
ภิกษุบางรูปเปนผูสมบูรณดวยวัตรมีอยู   เมื่อเธอการทําอยูซึ่งวัตรเล็กๆ  นอยๆ 
๘๒ มหาวัตร ๑๔  และเจติยังคณวัตร  โพธิยังคณวัตร   ปานียวัตร มาฬกวัตร 
อุโปสถาคารวัตร    อาคันตุกวัตร    และคมิกวัตรอยูนั่นแหละ     กิเลสทั้งหลาย 
ยอมไมไดโอกาส.   ก็ในกาลอ่ืนอีก    เมื่อเธอมีวัตรอันแตกเพราะ      กิเลสท้ัง 
หลายอาศัยอโยนิโสมนสิการ     และการสละสติแลว    ยอมเกิดขึ้น. 
กิเลสทั้งหลายอันยังไมพึงเกิดข้ึนดวยสามารถแหงการไมปรากฏอยางน้ี       ชือ่วา 
ยอมเกิดข้ึนได. 
           ภิกษุบางรูปประกอบในการศึกษาเลาเรียน  ถือเอาพุทธพจน ๑ นิกาย 
บาง ๒-๓ -๔-๕ นิกายบาง   เมื่อภิกษุนั้นนั่นแหละถือเอา   สาธยายอยู    คิด 
อยู บอกอยู  ประกาศอยูซึ่งพระไตรปฎก  คือพุทธพจน  ดวยสามารถแหงอรรถ 
ดวยสามารถแหงบาลี    ดวยสามารถแหงอนุสนธิ    ดวยสามารถแหงบทตนและ 
บทปลายอยู   กิเลสทั้งหลายยอมไมไดโอกาส.   ก็แตในกาลอ่ืนอีก   เธอละการ 
ศึกษาเปนผูเกียจครานเที่ยวไปอยู   กิเลสท้ังหลายอาศัยอโยนิโสมนสิการ 
และการสละสติแลว      ยอมเกิดขึ้น.      กิเลสทั้งหลายท่ียังไมเกิดข้ึนดวย 
สามารถแหงการไมปรากฏแมอยางนี้    ชื่อวา   ยอมเกิดข้ึนได.  
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           อน่ึง  ภิกษุบางรูปเปนผูทรงธุดงค     สมาทานประพฤติธุดงคคุณ ๑๓ 
มีอยู.   เมื่อเธอบริหารธุดงคคุณท้ังหลาย   กิเลสทั้งหลายยอมไมไดโอกาส.    แต  
ในกาลอ่ืนอีก   ภิกษุนั้นสละธุดงคทั้งหลายแลวเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก 
เที่ยวไปอยู  กิเลสท้ังหลาย  อาศัยอโยนิโสมนสิการ   และการสละสติ 
แลวยอมเกิดขึ้น. กิเลสทั้งหลายท่ียังไมเกิดข้ึนดวยสามารถแหงการไมปรากฏ 
แมอยางนี้   ชื่อวา   ยอมเกิดข้ึน. 
           ก็ภิกษุบางรูปเปนผูชํานาญในสมาบัติ ๘ มอียู.       เธออาศัยอยูดวย 
สามารถแหงอาวัชชนวสีเปนตน  ในปฐมฌานเปนตน    กิเลสทัง้หลายยอมไมได 
โอกาส.   แตในกาลอ่ืนอีก   ภิกษุนั้นเสื่อมจากฌาน    หรือสละฌานเสีย     หรือ 
เปนผูประกอบเนือง ๆ ในการพูดสิ่งท่ีไรประโยชนเปนตนอยู   กิเลสท้ังหลาย 
อาศัยอโยนิโสมนสิการ  และการสละสติแลว   ยอมเกิดขึ้น กิเลสท้ัง 
หลายอันยังไมเกิดข้ึนดวยสามารถแหงการไมปรากฏแมอยางนี้   ชื่อวา     ยอม 
เกิดข้ึนได. 
           ก็ภิกษุบางรูปเปนผูปฏิบัติวิปสสนา  กระทําอยูซึ่งการงานในอนุปสสนา 
๗ หรือมหาวิปสสนา ๑๘ เปนไปอยู.  เมื่อเธอปฏิบัติอยูอยางนั้น  กิเลสทั้งหลาย 
ยอมไมไดโอกาส.    แตในกาลอ่ืนอีก     เธอสละการงานแหงวิปสสนาเปนผูมาก 
ดวยการทํารางกายใหแข็งแรงอยู     กเิลสท้ังหลายอาศัยอโยนิโสมนสิการ 
และการสละสติแลว ยอมเกิดขึ้น. กิเลสท้ังหลายอันยังไมเกิดข้ึนดวยสามารถ 
แหงการไมปรากฏแมอยางนี้   ชื่อวายอมเกิดข้ึน. 
           ภิกษุบางรูปเปนนวกัมมิกะ   (ผูกอสราง)    ยอมกระทําโรงอุโบสถและ 
โรงฉันภัตเปนตน.     เมื่อเธอคิดอุปกรณแหงโรงอุโบสถเปนตนเหลาน้ัน   กิเลส 
ทั้งหลายยอมไมไดโอกาส.     แตในกาลอ่ืนอีก     เม่ือนวกรรมของเธอเสร็จแลว  
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หรือเปนผูสละนวกรรมแลว     กิเลสทั้งหลายอาศัยอโยนิโสมนสิการและ 
การสละสติแลว  ยอมเกิดขึ้น.   กิเลสทัง้หลายท่ียังไมเกิดข้ึน   ดวยสามารถ 
แหงการไมปรากฏแมอยางนี้    ชื่อวา   ยอมเกิดข้ึน. 
           ก็ภิกษุบางรูป   มาจากพรหมโลก    ยอมเปนสัตวบริสุทธิ์.    กิเลสทั้ง 
หลายยอมไมไดโอกาส   เพราะยังไมมีการซองเสพ.   แตวาในกาลอ่ืนอีก   เธอมี   
การซองเสพอันไดแลว     กิเลสท้ังหลายอาศัยอโยนิโสมนสิการและการ 
สละสติยอมเกิดขึ้น.   กิเลสท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน   ดวยสามารถแหงการไม 
ปรากฏแมอยางนี้  ชื่อวา  ยอมเกิดข้ึนได. 
           พึงทราบความท่ีกิเลสทั้งหลายยังไมเกิดข้ึน     ดวยสามารถแหงการไม 
ปรากฏ  ดังพรรณนามาฉะน้ีกอน. 
           อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดข้ึน     ดวยสามารถแหงอารมณที่ยังไม 
เคยเสพเปนอยางไร ?  
           ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้    ไดอารมณอันตางดวยอารมณมีอารมณ 
อันเปนที่ชอบใจเปนตนท่ียังไมเคยเสพ.   กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน     อาศัย 
อโยนิโสมนสิการ    และการสละสติแลว    ยอมเกิดข้ึนแกเธอในอารมณนั้นได. 
กิเลสทั้งหลาย     ที่ยังไมเกิดข้ึนดวยสามารถแหงอารมณอันยังไมเคยเสพอยางนี้ 
ชื่อวา  ยอมเกิดข้ึนได.   แตวา  ในขณะแหงโลกุตตรมรรค  วิริยะหน่ึงนั่นแหละ 
ยอมยังกิจ  คือ  การไมใหกิเลสทั้งหลาย    ที่ยังไมเกิดข้ึน     และพึงเกิดอยางนี้ 
ยอมไมใหเกิดข้ึน   ยังกจคือการละกิเลสทั้งหลายอันเกิดข้ึนแลวดวย  ใหสาํเร็จ. 
           เพราะฉะนั้น ในขอวา "อุปฺปนฺนาน ปาปกาน"  นี ้จึงได  อุปปนนะ 
(คือกิเลสที่เกิดข้ึนแลว) ๔ อยาง คือ  
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           ๑. วัตตมานุปปนนะ     (เกิดขึ้นเปนไปในขณะท้ัง ๓) 
           ๒. ภตุวา  วิคตุปปนนะ  (เกิดขึ้นเสพอารมณแลวดับไป) 
           ๓. โอกาสกตุปปนนะ    (เกิดขึน้กระทําโอกาสใหแกตน) 
           ๔. ภมูิลัทธุปปนนะ      (เกิดขึน้ในภูมิอันตนไดแลว)  
           บรรดาอุปปนนธรรม ๔ เหลาน้ัน   กิเลสเหลาใดท่ีมีอยู  กเิลสเหลาน้ัน 
เปนสภาพพรั่งพรอมดวยอุปปาทะเปนตน    (อุปาทะ  ฐิติ  ภังคะ)   นี ้  ชื่อวา 
วัตตมานุปปนนะ.  ก็เม่ือกิเลสนั้นเสพเพราะกรรมแลว   เสวยรสแหงอารมณ 
แลว   วิบากดับไปแลว   ชื่อวา ภุตวา วิคตะ (เสพแลว  ปราศไปแลว).   กรรม 
อันเกิดข้ึนแลว  ดับไป  ก็ชื่อวา ภุตวา วิคตะ.  แมทั้งสองนี้  ยอมถึงซ่ึงการนับ 
วา   ภุตวา    วิคตุปปนนะ.    กรรมอันเปนกุศลและอกุศล    หามวิบากแหง 
กรรมอ่ืนแลว    ใหโอกาสแกวิบากของตน    เม่ือกรรมกระทําโอกาสแลวอยางนี้ 
วิบากอันเกิดข้ึนต้ังแตการกระทําโอกาส   ทานเรียกวา    อุปปนนะ    (กิเลสเกิด 
ข้ึนแลว)  นี้   ชื่อวา  โอกาสกตุปปนนะ.  
           อน่ึง  ปญจขันธ  ชือ่วา  ภูมิแหงวิปสสนา.   ปญจขันธ   อันตางดวย 
อดีตเปนตนเหลาน้ันมีอยู      ก็กิเลสอันนอนเน่ืองแลวในขันธเหลาน้ัน    ใคร ๆ 
ไมพึงกลาววา    เปนอดีต  หรืออนาคต  หรือปจจุบัน.   เพราะวากิเลสทั้งหลาย 
แมนอนเน่ืองแลวในอดีตขันธทั้งหลายยอมเปนสภาวะที่ละไมได  แมในอนาคต- 
ขันธทั้งหลายในปจจุบันขันธทั้งหลายก็เหมือนกัน  นี ้ชื่อวา ภูมิลัทธุปปนนะ.  
           ดวยเหตุนั้น     อาจารยในปางกอนท้ังหลาย   จึงกลาววา  กิเลสทั้งหลาย 
ที่ยังไมไดถอนข้ึนในภูมินั้น   ๆ ยอมถงึซ่ึงการนับวา  เปนภูมิลัทธุปปนนะ  แล.  
           อุปปนนธรรม  ๔  อยาง  อีกอยางหนึ่ง  คือ        
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           ๑. สมทุาจารุปปนนะ 
           ๒. อารัมมณาธิคหตุิปปนนะ 
           ๓. อวกิขัมภิตุปปนนะ  
           ๔. อสมุคฆาฏิตุปปนนะ 
           ใน ๔ อยางนั้น  กิเลสทั้งหลายกําลังเปนไปอยูในบัดนี้นั่นแหละ   ชื่อ 
วา  สมุทาจารุปปนนะ. 
           เมื่อบุคคลลืมตาข้ึนครั้งเดียวแลวถือเอาอารมณ ใคร ๆ ไมพึงกลาววา 
กิเลสทั้งหลายจักไมเกิดข้ึน  ในขณะที่ตนตามระลึกถึงแลว     และระลึกถึงแลว. 
ถามวา   เพราะเหตุไร.  ตอบวา   เพราะความเปนผูยึดถือเอาซึ่งอารมณ.   ทาน 
กลาวไวอยางไร.   ทานกลาวเปรียบวา  ใคร ๆ ไมพึงกลาววา  น้ํานมจักไมออก 
ไปจากตนไมที่มีน้ํานม   ในขณะที่บุคคลเอาขวานถากแลว   และถากแลว    ฉัน 
ใด  ขอน้ี  กช็ื่อวา  อารัมมณาธิคหิตุปปนนะ ฉันนั้น. 
           อน่ึง   กิเลสที่ยังมิไดขมไวดวยสมาบัติ    ใคร ๆ ไมพึงกลาววา    กิเลส 
เหลาน้ันจักไมเกิดข้ึนในที่ชื่อโนน.   ถามวา   เพราะเหตุไร.  ตอบวา   เพราะมิ 
ไดขมไว.    ทานกลาวไวอยางไร ? ทานกลาวไววา     ถาวาบุคคลพึงเอาขวาน 
ถากตนไมมีน้ํานม  ใคร ๆ ก็ไมพึงกลาววา    น้ํานมไมพึงออกไปในที่ชื่อโนน 
ขอน้ีก็ฉันนั้น  จึงชื่อวา  อวิกขัมภิตุปปนนะ. 
           อน่ึง   บัณฑิตพึงยังคําวา  "กิเลสที่ยังมิไดถอนข้ึนดวยมรรคแลว   จัก 
ไมเกิดข้ึนแมแกผูบังเกิดในภวัคคภูมิ    (ยอดภูมิ)"    ดังน้ี   ใหพิสดารโดยนัย 
กอนน่ันแหละ  นี้ชื่อวา  อสมุคฆาฏิตุปปนนะ. 
            บรรดาอุปปนนะ  (คือกิเลสที่เกิดข้ึนแลว)  อุปปนนะ  ๔ อยาง  ที ่
มรรคไมพึงฆา  คือ   
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           ๑. วัตตมานุปปนนะ 
           ๒. ภตุวา  วิคตุปปนนะ 
           ๓. โอกาสกตุปปนนะ 
           ๔. สมุทาจารุปปนนะ  
           อุปปนนะท่ีมรรคพึงฆา  ๔ อยาง คือ 
           ๑. ภมูลิัทธุปปนนะ 
           ๒. อารัมมณาธิคหตุิปปนนะ 
           ๓. อวกิขัมภิตุปปนนะ 
           ๔. อสมุคฆาฏิตุปปนนะ 
           จริงอยู   มรรคเมื่อเกดิข้ึนยอมละกิเลสทั้งหลายเหลาน้ี.  กแ็ตวา  มรรค 
นั้นละกิเลสเหลาใด    กิเลสเหลาน้ัน   ใคร ๆ ไมพึงกลาววา   เปนอดีต    หรือ 
อนาคต  หรือปจจุบัน. 
           ขอนี ้ สมจริงดังท่ีทานกลาววา  ถาวา มรรคยอมละกิเลสทั้ง 
หลายท่ีเปนอดีตไดไซร   ถาอยางน้ันมรรคนั้นก็ยังกิเลสท่ีสิ้นไปแลว 
ใหสิ้นไปไดยอมยังกิเลสท่ีดับไปแลวใหดับไปได  ยอมยังกิเลสท่ีปราศ 
ไปแลวใหปราศไปได  ยอมยังกิเลสอันถึงซ่ึงความเสื่อมไปแลว  ให 
ถึงความเส่ือมไปได  สิ่งใดอันเปนอดีตมิไดมีอยู ยอมละสิ่งน้ันได.  
           ถาวา  มรรคยอมละกิเลสท้ังหลายอันเปนอนาคตไดไซร  ถา 
อยางน้ันมรรคนั้นก็ยอมละกิเลสท่ียังไมเกิดขึ้นแลวได   ยอมละกิเลส 
ที่ยังไมบังเกิดแลว  อันไมเกิดขึ้นแลว อันไมปรากฏแลวได  สิ่งใดอัน 
ยังไมมาถึงอันมิไดมีอยู  ยอมละสิ่งน้ันได. 
           ถาวา   มรรคยอมละกิเลสท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา 
(ปจจุบัน)  ได    ถาอยางน้ัน    มรรคนั้นก็มีราคะยอมแลว    ยอมละ  
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ราคะ     มีโทสะประทุษรายแลวยอมละโทสะ     มีโมหะแลว   ยอม 
ละโมหะ     มีมานะผูกพันแลวยอมละมานะ      มทีิฏฐิยึดถือไวแลว 
ยอมละทิฏฐ ิ มีความฟุงซานแลวยอมละอุทธัจจะ  มีความลังเลไมต้ัง 
มั่นแลวยอมละวิจิกิจฉา  มีกิเลสท่ีมีกําลัง   ยอมละอนุสัยได.   ธรรม 
อันดําและขาวกําลังติดกันเปนไปเปนคู ๆ  (เชนนี้)  มรรคภาวนา  ก ็   
ยอมประกอบไปดวยสังกิเลส  ถาอยางน้ัน    มรรคภาวนาก็ไมมี  การ 
ทําใหแจงซ่ึงผลก็ไมมี  การละกิเลสก็ไมม ี  ธรรมาภิสมัย  (การตรัสรู 
ธรรม) ก็ไมมี.     อันที่จริงมรรคภาวนามีอยู ฯลฯ      ธรรมาภสิมัย 
ก็มีอยู. 
           ถามวา   เหมือนอะไร. 
           ตอบวา  เหมือนตนไมที่ยังไมเกิดผล   ซึ่งมีมาในพระบาลี  (สุต- 
ตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค)  วา 
           เสยฺยถาป  ตรุโณ รุกฺโข ฯลฯ  อปาตุภูตาเนว  น  ปาตุภวนฺติ 
           แปลวา   เหมือนตนไมกําลังรุน   ยังไมเกิดผล   บุรุษพึงตัดตนไมนั้น 
ที่ราก  ผลที่ยงัไมเกิดแหงตนไมนั้นก็จะไมเกิดเลย  ที่ยังไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย 
ที่ไมเกิดข้ึนแลวก็ไมเกิดข้ึนเลย   ที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย   ฉันใด ฯลฯ 
           เหมือนอยางวา  ตนมะมวงรุนท่ีมีผล  มนุษยทั้งหลายพึงบริโภคผลท้ัง 
หลายของตนมะมวงนั้น  ผลทั้งหลายที่เหลือตกลงไปแลวก็พึงยังตนมะมวงท่ีเกิด 
ภายหลังใหสมบูรณ   ในลําดับนั้น     มนุษยอ่ืนพึงเอาขวานตัดตนมะมวงนั้น 
ดวยเหตุนั้น    ผลทั้งหลายของตนมะมวงที่เปนอดีตน้ัน    จึงมิไดพินาศ     ผล 
ทั้งหลายของตนมะมวงที่เปนอนาคต  และปจจุบันก็ไมพินาศไป  เพราะวา  ผล 
มะมวงที่เปนอนาคตเลาก็ยังไมเกิดข้ึน    จึงมิอาจเพ่ือพินาศไป    แตในสมัยใด  
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ตนมะมวงนั้นถูกตัดขาดแลว   ในกาลน้ัน   ผลมะมวงเหลาน้ันยอมไมมี   เพราะ 
ฉะน้ัน    แมผลมะมวงที่เปนปจจุบันก็ไมพินาศไป   กถ็าวา   ตนมะมวงมิไดถูก 
ตัดไปแลวไซร   ผลมะมวงเหลาใดอาศัยรสแหงปฐวี   และรสแหงอาโปแลว  ก ็
พึงเกิดอีก  ผลมะมวง  (ตนที่ถูกตัดแลว)  เหลาน้ันเปนของพินาศไปแลว.   จริง 
อยู  ผลมะมวงที่ยังไมเกิดเหลาน้ันนั่นแหละยอมไมเกิดข้ึน ที่ยังไมปรากฏ ฉันใด 
มรรคก็ฉันนัน้เหมือนกันยอมละกิเลสทั้งหลายอันตางดวยอดีตเปนตน 
ก็หาไม  ยอมไมละกิเลสท้ังหลายก็หาไม เพราะวา เมื่อขันธทั้งหลาย  
อันมรรคยังมิไดกําหนดรูแลว     ความเกิดขึ้นแหงกิเลสเหลาใดพึงมี  
เพราะความท่ีขันธทั้งหลายอันมรรคกําหนดรูแลว    กิเลสท่ียงัไมเกิด 
ขึ้นเหลาน้ันนั่นแหละยอมไมเกิดขึ้น   ที่ยังไมบังเกดิน่ันแหละ  ยอม 
ไมบังเกิดขึ้น  ที่ยังไมปรากฏน่ันแหละยอมไมปรากฏ.  
           บัณฑิตพึงชี้แจงเน้ือความน้ี    ดวยยาท่ีบุคคลด่ืมแลว    เพ่ือการไมเกิด 
ข้ึนแหงบุตรของหญิง  หรือเพ่ือความเขาไปสงบแหงโรคของผูมีพยาธิก็ได  
           บัณฑิตไมพึงกลาววา   มรรคยอมละกิเลสเหลาใด   กิเลสเหลาน้ันเปน 
อดีต  หรืออนาคต   หรือปจจุบัน    ดงัพรรณนามาฉะน้ี. อนึ่ง มรรคยอมไมละ 
กิเลสทั้งหลายก็หาไม   แตวามรรคละกิเลสเหลาใด  พระผูมีพระภาคเจาหมายเอา 
กิเลสเหลาน้ัน  จึงตรัสวา  อุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  เปนตน. 
           มรรคยอมละกิเลสอยางเดียวก็หาไม   อุปาทินนขันธเหลาใด 
พึงเกิดขึ้นเพราะความท่ีกิเลสท้ังหลายยังมิไดละ    มรรคยอมละแม 
อุปาทินนขันธเหลาน้ันนั่นแหละดวย. 
           ขอน้ีทานกลาวขยายความดวยโสดาปตติมัคคญาณ  อันดับซึ่งอภิสังขาร 
และวิญญาณคือ   เวนภพทั้ง  ๗ แลว   อุปาทินนขันธเหลาใด   คือ  นามและรูป 
พึงเกิดข้ึนในสังสาร  อันหาเบื้องตนและท่ีสุดมิได  อุปาทินนขันธเหลาน้ัน   ยอม 
ดับไปในอธิการน้ี   ฉะน้ัน   มรรคน้ันจึงมีอรรถอันกวางขวาง.   
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           ดวยประการฉะนี้  มรรคจึงชื่อวา ยอมออกไปจากอุปาทินน- 
ขันธ  และ  อนุปาทินนขันธ. 
           แตเมือ่วาโดยอํานาจแหงภพแลว   โสดาปตติมรรค ยอมออก 
ไปจากอบายภูมิ.   สกทาคามิมรรค ยอมออกไปจากสุคติภพบางสวน.  
อรหัตตมรรค   ยอมออกไปจากรูปภพและอรูปภพ.            
           อาจารยทั้งหลายยอมกลาววา    อรหัตตมรรค    ยอมออกไปจากภพท้ัง 
หมดเลย  ดังน้ีก็มี.   ถามวา   เมื่อเปนเชนนั้น     ในขณะแหงมรรค  ภาวนายอม 
มี เพ่ือความเกิดข้ึนแหงธรรมทั้งหลายท่ียังไมเกิดข้ึน  หรือเพ่ือความต้ังม่ันแหง 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลวอยางไร.   ตอบวา  ภาวนายอมมี   เพราะความเปน 
ไปแหงมรรคนั่นแหละ.  จริงอยู   มรรคเม่ือกําลังเปนไป  ทานกลาววา  ไมเคย  
เกิดข้ึน   เพราะความท่ีมรรคน้ันไมเคยเกิดข้ึน    เพราะความท่ีมรรคน้ันไมเคย 
เกิดแลวในกาลกอน. เหมอืนชนทั้งหลายผูไปสูที่อันไมเคยไป หรือเสวยอารมณ 
อันตนไมเคยเสวยแลว   เขายอมกลาววา   พวกเรามาแลวสูที่อันไมเคยมา  หรือ 
วา  ยอมเสวยอารมณอันไมเคยเสวย   ฉันนั้น.   อนึ่ง   ความเปนไปแหงมรรค 
อันใด   ชื่อวาความต้ังมั่นก็อันนี้นั่นแหละ   เพราะฉะนั้น   การกลาววา   ยอม 
เจริญมรรคเพื่อความต้ังมั่น  ดังนี้   กค็วร. 
           ในขณะแหงโลกุตตรมรรค.  ความเพียรของภิกษุนี้   ยอมได 
ชื่อ ๔ อยาง  ซึ่งมีคําวา  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  อกสุลาน  ธม-ฺ 
มาน  อนุปาทาย   เปนอาทิ ดังพรรณนามาฉะน้ี.   นี้เปนสัมมัปปธานกถา 
ในขณะแหงโลกุตตรมรรค. 
           ทานชี้แจงสัมมัปปธานอันเจือดวยโลกียะและโลกุตตระไวในสัมมัปป- 
ธานวิภังคนี้ดวยประการฉะนี้.                         
                                 วรรณนาสุตตันตภาชนีย  จบ  
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                              วรรณนาอภิธรรมภาชนีย 
           ในอภิธรรมภาชนีย    สัมมัปปธานแมทั้งหมด     พระผูมีพระภาคเจา  
ทรงแสดงไวเพียงหัวขอแหงนัยแหงเทศนาท่ีทรงจําแนกแลวในธรรมสังคณี 
นั่นแหละ   ซึ่งเปนคําชี้แจงไวแลว. 
           ในอธกิารน้ี   พึงทราบนัยที่ตางกัน. 
           พึงทราบอยางไร  คือ  พึงทราบในโสดาปตติมรรคในสัม- 
มัปปธานท่ีหนึ่งกอน 
           ใน   ฌานาภินิเวส  (ในการอาศยัฌาน)   ม ี๑๐ นัย   ดวยสามารถ 
แหงจตุกกะและปญจกะอยางละ ๒ ในฐานะท้ัง  ๕ เหลาน้ี   คือ   สุทธกิปฏิปทา 
สุทธิกสุญญตา  สุญญตปฏิปทา  สุทธกิอัปปณิหิตา  อัปปณิหิตปฏิปทา.   ในนัย 
ทั้งหลายแมที่เหลือก็เหมือนกัน.   เพราะฉะนั้น    ในอภินิเวสะ ๒๐ นัย   จึงได 
๒๐๐ นัย. นยั ๒๐๐ เหลาน้ัน  คูณดวยอธิบดี ๔ เปน ๘๐๐ นัย. นัยแมทั้งหมด 
คือ  สุทธิกะ ๒๐๐ กับสาธิปติ ๘๐๐ จึงเปน ๑,๐๐๐ นัย  ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ในสุทธิกสัมมัปปธาน  ในทติุยสัมมัปปธานเปนตนก็เหมือนกัน   คือ 
ได  ๕,๐๐๐ นัย  ในโสดาปตติมรรค.  ในโสดาปตติมรรค  ฉันใด  แมในมรรค 
ที่เหลือก็ฉันนั้น   ฉะน้ัน    จึงเปน  ๒๐,๐๐๐ นัย   ดวยสามารถแหงกุศล. 
           แตในวิบาก  กิจท่ีพึงกระทําดวยสัมมัปปธานท้ังหลายไมม ี
เพราะฉะน้ันวาระวาดวยวิบาก   พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงถือเอา 
ฉะน้ีแล. 
                                วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ  
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                                  วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ก็ในท่ีนี้สัมมัปปธานวิภังค นี้  พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
สัมมัปปธานท่ีเกิดข้ึนเปนโลกุตตระเทานั้น.  ในปจหาปุจฉกะ  พึงทราบความ 
ที่สัมมัปปธานท้ังหลายเปนกุศลเปนตนตามแนวพระบาลีนั่นแหละ.    แตในอา- 
รัมมณติกะท้ังหลาย สัมมัปปธานเหลานั้นแมทั้งหมดเปนอัปปมาณารัมณะเทาน้ัน 
เพราะปรารภพระนิพพาน อันเปนอัปปมาณธรรมเปนไป  ไมเปนมัคคารัมมณะ 
แตเปนมัคคเหตุกะ  ดวยอํานาจสหชาตเหตุ.  เปนมัคคาธิปติ  ในกาลเจริญมรรค 
เพราะกระทําวีมังสาใหเปนหัวหนา.    แตในมัคคภาวนาที่มีฉันทะและจิตตะเปน 
หัวหนา  ไมพึงกลาววาเปนมัคคาธิปติ  หรือไมพึงกลาววา  เปนมัคคาธิปติ เพราะ 
ไมมีความเพียรอ่ืน จากความเพียรที่เปนหัวหนา หรือไมพึงกลาวแมโดยความเปน 
อารมณอยางหนึ่ง  ในบรรดาอดีตอารมณเปนตน.  สัมมัปปธานเหลาน้ัน  ชื่อวา 
เปนพหิทธารัมมณะ    เพราะความท่ีพระนิพพานเปนอารมณภายนอก    ดวย 
ประการฉะน้ี.  ในปญหาปุจฉกะนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัมมัปปธานท้ังหลาย 
เปนโลกุตตระท่ีเกิดข้ึนแลว   เทาน้ัน.   จริงอยูในสุตตันตภาชนีย   พระสัมมา- 
สัมพุทธเจาตรัสสัมมัปปธานท้ังหลายไว     ทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระปนกัน 
แตในอภิธรรมภาชนียและในปญหาปุจฉกะ   ตรสัวาเปนโลกุตตระเทานั้น.  แม 
ในสัมมัปปธานวิภังคนี้    พระผูมีพระภาคเจา   ก็ทรงนําออกจําแนกแสดงแลว ๓   
ปริวัฏ   อยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
                                     วรรณนาปจหาปุจฉกะ  จบ 
                                อรรถกถาสัมมัปปธานวิภังค  จบ   
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                                   ๙. อิทธิปาทวิภังค 
                                     สตุตันตภาชนีย 
           [๕๐๕]   อิทธบาท  ๔  คือ   
           ๑. ภิกษุในศาสนานี้   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉนัท- 
สมาธิปธานสังขาร 
           ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
           ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
           ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
 
              เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
           [๕๐๖]   ก็ภิกษุ   เจริญอิทธิบาท    อันประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน 
สังขารเปนอยางไร ? 
           ถาภิกษุทําฉันทะใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ      ไดเอกัคคตาแหงจิต  
สมาธินี้เรียกวา   ฉันทสมาธิ    ภิกษุนั้น    ทําฉันทะใหเกิด    พยายาม   ปรารภ 
ความเพียร ประคองจิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม 
เกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน  ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม   ปรารภความเพียร    ประคอง 
จิตไว     ทําความเพียรเพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว     ทําฉันทะใหเกิด 
พยายาม   ปรารภความเพียร    ประคองจิตไว    ทาํความเพียร   เพ่ือสรางกุศล 
ธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน  ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม    ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว    ทําความเพียร    เพ่ือความดํารงอยู    ความไมสาบสูญ   ความ  
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ภิญโญยิ่ง  ความไพบูลย   ความเจริญ   ความบริบูรณ  แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึน  
แลว   สภาวธรรมเหลาน้ี    เรียกวา   ปธานสังขาร. 
           ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้  ประมวลยอ ๒  อยางนั้นเขา 
เปนอันเดียวกัน   ยอมถึงซ่ึงอันนับวา    ฉันทสมาธิปธานสังขาร    ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           [๕๐๗]  ในบทเหลาน้ัน    ฉันทะ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจ   การทําความพอใจ    ความใครเพ่ือจะทํา    ความฉลาด 
ความพอใจในธรรม  นี้เรยีกวา  ฉันทะ. 
           สมาธ ิ  เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงอยูแหงจิต   ความม่ันอยูแหงจิต  ความ 
ไมสายไปแหงจิต   ความไมฟุงซานแหงจิต    ภาวะท่ีจิตไมสายไป     ความสงบ 
สมาธินทรีย   สมาธิพละ  สัมมาสมาธิ   อันใด   นี้เรยีกวา   สมาธ.ิ 
           ปธานสังขาร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ   ความขะมักเขมน  ความบากบ่ัน   ความ 
ต้ังหนา   ความพยายาม   ความอุตสาหะ  ความทนทาน  ความเขมแข็ง   ความ 
หม่ัน  ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดท้ิงฉันทะ  ความไมทอดท้ิงธุระ 
ความประคับประคองธุระไวดวยดี   วิริยะ  วิริยินทรีย  วิริยพละ   สัมมาวายามะ 
อันใดนี้เรียกวา  ปธานสังขาร. 
           ภิกษุ    เปนผูเขาไปถึงแลว   เขาไปถึงแลวดวยดี   เขามาถึงแลว     เขา 
มาถึงแลวดวยดี    เขาถึงแลวดวยดี    ประกอบแลวดวยฉันทะ    สมาธิ    และ 
ปธานสังขาร   ดังกลาวมานี้    ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ประกอบดวยฉันท- 
สมาธิปธานสังขาร  ดวยประการฉะน้ี.  
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           [๕๐๘]    คําวา   อิทธิ    ไดแก  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี   การ  
สําเร็จ   การสําเร็จดวยดี   ความได    ความไดอีก    ความถึง    ความถึงดวยดี 
ความถูกตอง  ความกระทําใหแจง  ความเขาถึง  ซึ่งธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  อิทธิบาท   ไดแก   เวทนาขันธ    สัญญาขันธ  สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ   ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  เจริญอิทธิบาท  ไดแก ยอมเสพ  เจริญ  ทําใหมาก ซึ่งธรรม 
เหลาน้ัน  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  เจริญอิทธิบาท. 
 
                เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
           [๕๐๙]   ก็ภิกษุ  เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
เปนอยางไร ? 
           ถาภิกษุทําความเพียรใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ    ไดเอกัคคตาแหง 
จิต   สมาธินี้เรียกวา  วิริยสมาธิ  ภิกษุนั้น  ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภ 
ความเพียร  ประคองจิตไว   ทําความเพียร    เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมทีย่ัง 
ไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน ฯลฯ   เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ฯลฯ  เพ่ือ 
สรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน  ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม    ปรารภ 
ความเพียรประคองจิตไว  ทําความเพียร  เพ่ือความดํารงอยู   ความไมสาบสูญ 
ความภิญโญยิ่ง   ความไพบูลย   ความเจริญ   ความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมที่ 
เกิดข้ึนแลว   สภาวธรรมเหลาน้ี   เรยีกวาปธานสังขาร. 
           วิริยสมาธิและปธานสังขาร    ดงักลาวมานี้     ประมวลยอ ๒ อยางนั้น 
เขาเปนอันเดียวกัน    ยอมถึงซ่ึงอันนับวา  วิริยสมาธิปธานสังขาร   ดวยประการ 
ฉะน้ี.  
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           [๕๑๐]  ในบทเหลาน้ัน  วิริยะ  เปนไฉน ?  
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ  อันใด    นี้เรียกวา 
วิริยะ. 
           สมาธ ิ  เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงแหงจิต    ความมั่นอยูแหงจิต     ความ 
ไมสายไปแหงจิต  ความไมฟุงซานแหงจิต    ภาวะท่ีจิตไมสายไป   ความสงบ 
สมาธินทรีย   สมาธิพละ  สัมมาสมาธิ   อันใด   นี้เรยีกวา  สมาธ.ิ 
           ปธานสังขาร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด  นี้เรียกวา 
ปธานสังขาร. 
           ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ   ประกอบแลว   ดวยวิริยะ    สมาธิ 
และปธานสังขาร    ดังกลาวมาน้ี    ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา   ประกอบดวยวิริย- 
สมาธิปธานสังขาร   ดวยประการฉะนี้. 
           [๕๑๑]   คําวา   อิทธิ ไดแก  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี    การ 
สําเร็จ    การสําเร็จดวยดี    ความได    ความไดอีก   ความถึง   ความถึงดวยดี 
ความถูกตอง   ความกระทําใหแจง   ความเขาถึง   ซึ่งธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  อิทธิบาท  ไดแก เวทนาขันธ   สญัญาขันธ     สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ   ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  เจริญอิทธิบาท  ไดแก  ยอมเสพ    เจรญิ   ทําใหมาก  ซึ่ง 
ธรรมเหลาน้ัน  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  เจริญอิทธิบาท.  
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               เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร   
           [๕๑๒]  ก็ภิกษุ    เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธาน- 
สังขารเปนอยางไร ? 
           ถาภิกษุทําจิตใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาแหงจิต  สมาธิ 
นี้เรียกวา   จิตตสมาธิ.  ภิกษุนั้น      ทาํฉันทะใหเกิด    พยายาม   ปรารภความ 
เพียร   ประคองจิตไว  ทําความเพียร   เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด 
ข้ึนมิใหเกิดข้ึน ฯลฯ   เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว ฯลฯ    เพ่ือสราง 
กุศลธรรมทีย่ังไมเกิดข้ึน   ทําฉันทะใหเกิดข้ึน    พยายาม    ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว  ทําความเพียร    เพ่ือความดํารงอยู    ความไมสาบสูญ    ความ 
ภิญโญยิ่ง   ความไพบูลย   ความเจริญ  ความบริบูรณ  แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึน 
แลว    สภาวธรรมเหลาน้ี    เรียกวา  ปธานสังขาร. 
           จิตตสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้   ประมวลยอ ๒ อยางนั้น    เขา 
เปนอันเดียวกัน  ยอมถึงซ่ึงอันนับวา    จิตตสมาธิปธานสังขาร    ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           [๕๑๓]  ในบทเหลาน้ัน   จิต  เปนไฉน ? 
           จิต   มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด  นี้เรียกวา 
จิต. 
           สมาธ ิ เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ   สัมมาสมาธิ  อันใด นี้เรียกวา  สมาธิ. 
           ปธานสังขาร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียกวา 
ปธานสังขาร.  
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           ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ ประกอบแลว   ดวยจิต    สมาธิและ  
ปธานสังขาร  ดังกลาวมานี้  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา   ประกอบดวยจิตตสมาธิ- 
ปธานสังขาร  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๕๑๔]  คําวา  อทิธิ   ไดแก ความสําเร็จ  ความสําเร็จดวยดี  การ 
สําเร็จ  การสําเร็จดวยดี    ความได    ความไดอีก  ความถึง    ความถึงดวยดี 
ความถูกตอง  ความกระทําใหเเจง   ความเขาถึง  ซึ่งธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  อิทธิบาท  ไดแก เวทนาขันธ  สังขารขันธ    วิญญาณขันธ 
ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ  เจริญ  ทําใหมาก  ซึ่งธรรม 
เหลาน้ัน    ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   เจริญอิทธิบาท. 
 
            เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
           [๕๑๕]   ก็ภิกษุ  เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธาน 
สังขารเปนอยางไร ? 
           ถาภิกษุทําปญญาใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ     ไดเอคัคคตาแหงจิต 
สมาธินี้เรียกวา  วีมังสาสมาธิ   ภิกษุนัน้     ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม    ปรารภ 
ความเพียร  ประคองจิตไว  ทําความเพียร    เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมทีย่ัง 
ไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน ฯลฯ  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ฯลฯ  เพ่ือ 
สรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึน  ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม    ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว    ทําความเพียร    เพ่ือความดํารงอยู    ความไมสาบสูญ  ความ 
ภิญโญยิ่ง  ความไพบูลย  ความเจริญ  ความบริบูรณ  แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึน 
แลว   สภาวธรรมเหลาน้ี   เรียกวา  ปธานสังขาร.  
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           วีมังสาสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้     ประมวลยอ  ๒  อยางนั้น   
เขาเปนอันเดียวกัน      ยอมถึงซ่ึงอันนับวา     วีมังสาสมาธิปธานสังขาร      ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           [๕๑๖]  ในบทเหลาน้ัน  วีมังสา  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด  นี้เรียกวา  วมีังสา. 
           สมาธ ิ  เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   อันใด   นี้เรียกวา  สมาธิ. 
           ปธานสังขาร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียก 
วา  ปธานสังขาร. 
           ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ   ประกอบแลวดวยวีมังสา    สมาธิ 
และปธานสังขาร  ดังกลาวมาน้ี    ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  ประกอบดวยวีมังสา. 
สมาธิปธานสังขาร  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๕๑๗]   คําวา   อิทธิ ไดแก  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี   การ 
สําเร็จ   การสําเร็จดวยดี   ความไดอีก  ความถึง   ความถึงดวยดี  ความถูกตอง 
ความกระทําใหแจง   ความเขาถึง   ซึ่งธรรมเหลาน้ัน.     
           คําวา  อิทธิบาท ไดแก  เวทนาขันธ    สัญญาขันธ    สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ  ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  เจริญอิทธิบาท  ไดแก  ยอมเสพ   เจริญ   ทําใหมาก    ซึ่ง 
ธรรมเหลาน้ัน    ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา  เจริญอิทธิบาท. 
                                     สตุตันตภาชนีย  จบ  
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                                    อภิธรรมภาชนีย 
           [๕๑๘]   อิทธิบาท  ๔ คือ  
           ๑. ภิกษุในศาสนานี้   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉนัท- 
สมาธิปธานสังขาร 
           ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
           ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
           ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
 
            เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
           [๕๑๙]  ก็ภิกษุ    เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน- 
สังขารเปนอยางไร ?  
           ภิกษุในศาสนานี้     เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด  ในสมัยนั้น 
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร. 
           [๕๒๐]  ในบทเหลาน้ัน  ฉันทะ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจ    การทําความพอใจ    ความใครเพ่ือจะทํา   ความฉลาด 
ความพอใจในธรรม  อันใด  นี้เรียกวา  ฉันทะ. 
           สมาธ ิ  เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   สมาธิสัมโพชฌงค   อันเปน 
องคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สมาธิ.  
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           ปธานสังขาร  เปนไฉน ?  
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   อันใด   นี้เรียกวา   ปธานสังขาร.  
           ภิกษุ    เปนผูเขาไปถึงแลว    เขาไปถึงแลวดวยดี     เขามาถึงแลว    เขา 
มาถึงแลวดวยดี  เขาถึงแลว   เขาถึงแลวดวยดี  ประกอบแลว  ดวยฉันทะ  สมาธิ 
และปธานสังขาร    ดังกลาวมาน้ี    ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา   ประกอบดวยฉันท- 
สมาธิปธานสังขาร  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๕๒๑]   คําวา   อทิธิ   ไดแก  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี   การ 
สําเร็จ  การสําเร็จดวยดี  ความได  ความไดอีก  ความถึง  ความถึงดวยดี  ความ 
ถูกตอง   ความกระทําใหแจง   ความเขาถึง   ซึ่งธรรมเหลาน้ัน.   
           คําวา  อิทธิบาท   ไดแก  ผัสสะ ฯลฯ   ปคคาหะ   อวิกเขปะ   ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  เจริญอิทธิบาท   ไดแก  ยอมเสพ   เจริญ   ทําใหมาก   ซึ่ง 
ธรรมเหลาน้ัน  ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  เจริญอิทธิบาท. 
 
                 เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
           [๕๒๒]   ก็ภิกษุ  เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิสมาธิปธานสังขาร 
เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลปุฐมภูมิ สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุข  อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู  ในสมัยใด  ในสมัย 
นั้น   ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร.  
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           [๕๒๓]  ในบทเหลาน้ัน    วิริยะ  เปนไฉน ?  
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค  นับเนืองในมรรค   อันใด  นี้เรียกวา   วิริยะ. 
           สมาธ ิ เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   สมาธิสัมโพชฌงค   อันเปน 
องคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา   สมาธิ. 
           ปธานสังขาร  เปนไฉน ? 
           การปรารภควานเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   อันใด   นี้เรียกวา  ปธานสังขาร. 
           ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ  ประกอบแลวดวยวิริยะ  สมาธิ  และ 
ปธานสังขาร  ดังกลาวมานี้  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ประกอบดวยวิริยสมาธิ- 
ปธานสังขาร  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๕๒๔]   คําวา  อิทธิ   ไดแก  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี   การ 
สําเร็จ  การสําเร็จดวยดี  ความได  ความไดดี  ความดี  ความถึงดวยดี  ความ 
ถูกตอง   ความกระทําใหแจง   ความเขาถึง   ซึ่งธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  อิทธิบาท   ไดแก  ผัสสะ ฯลฯ  ปคคาหะ   อวิกเขปะ  ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา   เจริญอิทธบิาท   ไดแก  ยอมเสพ   เจริญ   ทําใหมาก  ซึ่ง 
ธรรมเหลาน้ัน  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  เจริญอิทธิบาท. 
 
             เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
           [๕๒๕]  ก็ภิกษุ    เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธาน- 
สังขาร   เปนอยางไร ?  
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           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุข   อันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิทาทันธาภิญญา   อยู   ในสมัยใด  ใน 
สมัยนั้น    ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร. 
           [๕๒๖]     ในบทเหลาน้ัน   จิต  เปนไฉน ? 
           จิต  มโน   มานัส ฯลฯ   มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน    อันใด  นี้เรียก 
วา  จิต. 
           สมาธ ิ  เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   สมาธิสัมโพชฌงค    อันเปน 
องคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   อันใด   นี้เรียกวา   สมาธ.ิ 
           ปธานสังขาร  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค  อันใด   นี้เรียกวา   ปธานสังขาร. 
           ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ   ประกอบแลวดวยจิต   สมาธิ  และ 
ปธานสังขาร  ดังกลาวมานี้   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ประกอบดวยจิตสมาธิ 
ปธานสังขาร   ดวยประการฉะน้ี.                                                         
           [๕๒๗]   คําวา   อิทธิ   ไดแก  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี  การ 
สําเร็จ    การสําเร็จดวยดี    ความได   ความไดอีก    ความถึง    ความถึงดวยดี 
ความถูกตอง   ความกระทําใหแจง   ความเขาถึง   ซึ่งธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  อิทธิบาท  ไดแก  ผัสสะ ฯลฯ   ปคคาหะ   อวิกเขปะ   ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน.  
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           คําวา   เจริญอิทธบิาท   ไดแก  ยอมเสพ  เจริญ   ทําใหมาก   ซึ่ง  
ธรรมเหลาน้ัน   ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  เจริญอิทธิบาท. 
 
             เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 
           [๕๒๘]  ก็ภิกษุ     เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธาน- 
สังขาร  เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน เพ่ือประหาณทิฏฐิ เพ่ือบรรลปุฐมภูมิ สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุข  อันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู   ในสมัยใด  ใน 
สมัยนั้น  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร. 
           [๕๒๙]  ในบทเหลาน้ัน  วมีังสา  เปนไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั  ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ  ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  อันใด 
นี้เรียกวา  วมีังสา. 
           สมาธ ิเปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   สมาธิสัมโพชฌงค   อันเปน 
องคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สมาธิ. 
           ปธานสังขาร เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ   สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  ปธานสังขาร. 
           ภิกษุ    เปนผูเขาไปถึงแลว    เขาไปถึงแลวดวยดี   เขามาถึงแลว   เขา 
มาถึงแลวดวยดี  เขาถึงแลว   เขาถึงแลวดวยดี  ประกอบแลวดวยวีมังสา    สมาธิ  
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และปธานสังขาร  ดังกลาวมาน้ี  ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา ประกอบดวยวีมังสา-  
สมาธิปธานสังขาร  ดวยประการฉะน้ี.                                            
           [๕๓๐]   คําวา   อทิธิ ไดแก  ความสําเร็จ   ความสําเร็จดวยดี   การ 
สําเร็จ   การสําเร็จดวยดี   ความได  ความไดอีก   ความถึง   ความเขาถึงดวยดี 
ความถูกตอง   ความกระทําใหแจง   ความเขาถึง  ซึ่งธรรมเหลาน้ัน.   
           คําวา  อิทธิบาท ไดแก  ผัสสะ ฯลฯ  ปคคาหะ  อวิกเขปะ  ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน. 
           คําวา  เจริญอิทธิบาท ไดแก  ยอมเสพ  เจริญ   ทําใหมาก   ซึ่ง 
ธรรมเหลาน้ัน   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  เจริญอิทธิบาท. 
           [๕๓๑]   อิทธบิาท  ๔ คือ 
                         ๑.  ฉันททิธิบาท 
                         ๒.  วริิยิทธิบาท 
                         ๓.  จิตติทธิบาท 
                         ๔.  วมีังสิทธิบาท 
 
                                         ฉันทิทธิบาท 
           [๕๓๒]  ในอิทธบิาท  ๔ นั้น   ฉันทิทธิบาท เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลก  ใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหาณทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม 
สงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก  วิจาร 
มีปติและสุข   อันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู   ในสมัย 
ใด  ความพอใจ   การทําความพอใจ  ความใครเพ่ือจะทํา  ความฉลาด  ความ 
พอใจในธรรม   ในสมัยนัน้    อันใด  นี้เรียกวา ฉันทิทธิบาท.  ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฉันทิทธิบาท.   
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                                         วิริยิทธิบาท  
           [๕๓๓]  วิริยิทธิบาท  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลก  ใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหาณทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร 
มีปติและสุข   อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู    ในสมัยใด 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  สมัมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองค 
แหงมรรค  นับเนื่องในมรรค   ในสมัยนั้น  อันใด นี้เรียกวา   วิริยิทธิบาท. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยวิริยิทธิบาท. 
 
                                            จิตติทธิบาท 
           [๕๓๔]  จิตติทธบิาท  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน เพ่ือประหาณทิฏฐิ เพ่ือบรรลปุฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยู    ในสมัยใด   จิต 
มโน มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด นี้เรียกวา จิตติทธิบาท. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยจิตติทธิบาท. 
 
                                              วมีังสิทธิบาท 
           [๕๓๕]  วีมังสิทธิบาท   เปนไฉน ?   
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญ   โลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม  
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สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร  
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยู   ในสมัยใด 
ปญญา  กิริยาท่ีรูชัด  ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ   ธัมม- 
วิจยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  ในสมัยนั้น     อันใด 
นี้เรียกวา  วมีังสิทธิบาท.  ธรรมทังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
วีมังสิทธิบาท. 
                                     อภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                         ปญหาปุจฉกะ 
           [๕๓๖]  อิทธิบาท   ๔  คือ 
         ๑. ภิกษุในศาสนานี้   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉนัท- 
สมาธิปธานสังขาร       
         ๒. เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมธิปธานสังขาร 
         ๓. เจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
         ๔. เจรญิอิทธิบาทอันปรกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 
                           ติกมาติกาปุจฉา  ทุกมาติกาปุจฉา 
         บรรดาอิทธิบาท ๔ อิทธิบาทไหนเปนกุศล  อิทธิบาทไหนเปนอกุศล 
อิทธิบาทไหนเปนอัพยากตะ  ฯลฯ  อิทธิบาทไหนเปนสรณะ      อิทธิบาทไหน 
เปนอรณะ ?  
                                        ติกมาติกาวิสัชนา 
         [๕๓๗]   อิทธิบาท  ๔ เปนกุศลอยางเดียว.   
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           อิทธิบาท ๔ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี   เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต  
ก็มี. 
           อิทธิบาท ๔ เปนวิปากธัมมธรรม. 
           อิทธิบาท ๔  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ. 
           อิทธิบาท ๔ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ. 
           อิทธิบาท ๔  เปนสวิตักกสวิจาระก็มี   เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี  เปน 
อวิตักกาวิจาระก็มี. 
           อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี     เปนสุขสหคตะก็มี    เปนอุเปกขา 
สหคตะก็มี. 
           อิทธิบาท ๔  เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ    อิทธิบาท ๔  
เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ. 
           อิทธิบาท ๔ เปนอปจยคามี. 
           อิทธิบาท ๔ เปนเสกขะ. 
           อิทธิบาท ๔  เปนอัปปมาณะ. 
           อิทธิบาท ๔  เปนอัปปมาณารัมมณะ. 
           อิทธิบาท ๔ เปนปณีตะ. 
           อิทธิบาท ๔ เปนสัมมัตตนิยตะ. 
           อิทธิบาท ๔ ไมเปนมัคคารัมมณะ  เปนมัคคเหตุกะ  ไมเปนมัคคาธิปติ. 
           อิทธิบาท ๔ เปนอุปปนนะก็มี    เปนอนุปปนนะก็มี   กลาวไมไดวา 
เปนอุปปาที. 
           อิทธิบาท ๔  เปนอดีตก็มี  เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบันก็มี.  
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           อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา   แมเปนอตีตารัมมณะ    เปนทั้งอนาคตา-  
รัมมณะ  เปนทั้งปจจุปปนนารัมมณะ.   
           อิทธิบาท ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี  เปนพหิทธาก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี. 
           อิทธิบาท ๔ เปนพหิทธารัมมณะ. 
           อิทธิบาท ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ. 
 
                                      ทุกมาติกาวิสัชนา 
                                   ๑.  เหตุโคจฉกวิสัชนา 
           [๕๓๘]   วีมังสิทธิบาท เปนเหตุ อิทธิบาท ๓ เปนเหตุ,  อิทธิบาท ๔ 
เปนสเหตุกะ,   อิทธิบาท ๔ เปนเหตุสัมปยุต, วีมังสิทธิบาท   เปนเหตุสเหตุกะ 
อิทธิบาท ๓ กลาวไมไดวา   เปนเหตุสเหตุกะ  แตเปนสเหตุกนเหตุ,  วีมังสิทธิ 
บาท   เปนเหตุเหตุสัมปยุต,  อิทธิบาท ๓ กลาวไมไดวา   เหตุเปนเหตุสัมปยุต 
เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ,  อิทธิบาท ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ, วีมังสิทธิบาท 
กลาวไมไดวา   แมเปนนเหตุสเหตุกะ   แมเปนนเหตุอเหตุกะ, 
                       ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา 
           [๕๓๙]   อิทธิบาท ๔ เปนสัปปจจยะ, อิทธิบาท ๔ เปนสังขตะ อิทธิ 
บาท ๔ เปนอนิทัสสนะ,  อิทธิบาท ๔ เปนอัปปฏิฆะ, อิทธิบาท ๔  เปนอรปู, 
อิทธิบาท ๔ เปนโลกุตตระ, อิทธิบาท ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ, เปนเกนจินวิญ- 
เญยยะ,  อิทธิบาท ๔ เปนโนอาสวะ  อิทธิบาท ๔  เปนอนาสวะ,  อิทธิบาท ๔ 
เปนอาสววิปปยุต   อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา   เปนทั้งอาสวสาสวะ     เปนทั้ง  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 215 

สาสวโนอาสวะ,   อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา  เปนทั้งอาสวอาสวสัมปยุต  เปน 
ทั้งอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ,    อิทธิบาท ๔ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ  อิทธิ- 
บาท ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ 
เปนโนโอฆะ ฯลฯ  อิทธิบาท ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนนีวรณะ 
ฯลฯ อิทธิบาท ๔  เปนโนปรามาสะ ฯลฯ 
                                 ๑๐. มหันตรทุกวสิัชนา 
           [๕๔๐]   อิทธิบาท ๔  เปนสารัมมณะ,  อิทธิบาท  ๓  เปนโนจิตตะ, 
จิตติทธิบาท  เปนจิตตะ,  อิทธิบาท ๓ เปนเจตสิกะ, จิตติทธิบาท เปนอเจตสิกะ, 
อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสัมปยุต,   จิตติทธิบาท กลาวไมไดวา เปนทั้งจิตตสัมปยุต  
เปนทั้งจิตตวิปปยุต,  อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ,  จิตติทธิบาท   กลาวไม 
ไดวาเปนทั้งจิตตสังสัฏฐะ  เปนทั้งจิตตวิสังสัฏฐะ,   อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสมุฏ- 
ฐานะ,    จิตติทธิบาท    เปนโนจิตตสมุฏฐานะ,    อิทธิบาท  ๓  เปนจิตตสหภู 
จิตติทธิบาท  เปนโนจิตตสหภู  อิทธิบาท ๓ เปนจิตตานุปริวัตติ  จิตติทธิบาท 
เปนโนจิตตานุปริวัตติ.  อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ,จิตติทธิบาท 
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ,      อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู, 
จิตติทธิบาท     เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู,    อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสัง- 
สัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ, จิตติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ, 
อิทธิบาท ๓ เปนพาหิระ,   จิตติทธิบาท   เปนอัชฌตัติกะ,   อิทธิบาท ๔ เปน 
นอุปาทา,   อิทธิบาท ๔  เปนอนุปาทินนะ.            
                           ๑๑,๑๒,๑๓, อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
           [๕๔๑]  อิทธิบาท๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ อิทธิบาท๔ เปนโนกิเลสะ 
ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนนทสัสเนนปหาตัพพะ, อิทธิบาท ๔ เปนนภาวนายปหา-  
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ตัพพ, อิทธิบาท ๔ เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ     อิทธิบาท ๔ เปนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกะ, อิทธิบาท ๔ เปนสวิตักกะก็มี  เปนอวิตักกะก็มี  อิทธิ- 
บาท ๔ เปนสวิจาระก็มี  เปนอวิจาระก็มี  อิทธิบาท ๔ เปนสัปปติกะก็มี  เปน 
อัปปติกะก็มี, อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี  เปนนปติสหคตะก็มี, อิทธิบาท  
๔ เปนสุขสหคตะก็มี  เปนนสุขสหคตะก็มี, อิทธิบาท ๔ เปนอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี  เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี,  อิทธิบาท ๔ เปนนกามาวจร, อิทธิบาท ๔ เปน 
นรูปาวจร, อิทธิบาท ๔ เปนนอรูปาวจร, อิทธิบาท ๔ เปนอปริยาปนนะ,  
อิทธิบาท ๔ เปนนิยยานิกะ, อิทธิบาท ๔ เปนนิยตะ, อิทธิบาท  ๔  เปน 
อนุตตระ,   อิทธิบาท ๔  เปนอรณะ  ฉะนี้แล. 
                                          ปญหาปุจฉกะ  จบ 
                                   อิทธิปาทวิภังค  จบบรบิูรณ 
 
                                      อรรถกถาอิทธิปาทวิภังค   
                                      วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
           บัดนี้    พึงทราบวินิจฉัยใน  อทิธิปาทวิภังค อันเปนลําดับตอจาก 
สัมมัปปธานวิภังค นั้น   ตอไป. 
           คําวา ๔ เปนคํากําหนดจํานวน.   ในคําวา   อิทฺธิปาทา นี้  ชื่อวา 
อิทธิ (ฤทธิ์) เพราะอรรถวา   ยอมรุงเรอืง   อธิบายวา   ยอมรุงเรอืงดวยดี คือ 
ยอมสําเร็จ.   อีกอยางหนึ่งสัตวทั้งหลายผูสําเร็จ    ผูเจริญ   ยอมสําเร็จ   ยอมถึง 
ความเปนผูประเสริฐ   ดวยสภาวะน้ี   แมเพราะเหตุนั้น   สภาวะนั้น   จึงชื่อวา  
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อิทธิ.  วาโดยอรรถที่หน่ึง  ปาโท  บาท คือ  อิทธนิั่นแหละ  ชือ่วา  อิทธ-ิ 
บาท   อธิบายวา    เปนสวนหน่ึงของอิทธิ.   วาโดยอรรถที่สอง   ชื่อวา 
อิทธิบาท  เพราะเปนบาทแหงอิทธิ.   คําวา  ปาโท  ไดแก เปนที่อาศัย 
คือ เปนอุบายเครื่องบรรลุ.  จริงอยู  เพราะสัตวทั้งหลายยอมถึง   ยอมบรรลซุึ่ง 
อิทธิ    กลาวคือคุณวิเศษท่ีสูง ๆ ข้ึนไปดวยอุบายเปนเครื่องบรรลุนั้น   ฉะน้ัน 
ทานจึงเรียกวา    ปาทะ (คือ เปนบาท).     บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในคําวา 
จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  (อิทธิบาท ๔) นี้  ดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
           บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงจําแนกแสดงอิทธิบาทเหลาน้ัน 
จึงเริ่มคําวา  อิธ   ภิกฺข ุ เปนอาทิ.   บรรดาคําเหลานั้น  คําวา   อิธ    ภิกขฺ ุ
ไดแก  ภิกษุในพระศาสนาน้ี. ในคําวา  ฉนฺทสมาธปิธานสขารสมนฺนาคต 
นี้   ไดแกสมาธิ    มีฉันทะเปนเหตุ  มีฉันทะอันยิ่ง   ชื่อวาฉันทสมาธิ.  คําวา 
ฉันทสมาธิ    นี้  เปนชื่อของสมาธิอันไดเฉพาะแลว   เพราะกระทํากัตตุกัมมย- 
ตาฉันทะใหเปนอธิบดี. สงัขารทั้งหลายอันเปนประธาน ชื่อวา ปธานสังขาร. 
คําวา     ปธานสังขาร     นี้     เปนชื่อของความเพียรที่เปนสัมมัปปธานซ่ึง 
ยังกิจ  ๔  อยางใหสําเร็จ.   คําวา   สมนฺนาคต    ไดแก   เขาไปถึงแลวดวย 
ฉันทสมาธิและปธานสังขารทั้งหลาย.   คาวา    อทิฺธิปาท    อธิบายวา  กอง 
แหงจิตและเจตสิกท่ีเหลือชื่อวาเปนบาท      เพราะอรรถวาเปนที่ต้ังม่ันแหง 
ฉันทสมาธิและปธานสังขารทั้งหลาย  อันสัมปยุตดวยกุศลจิตมีอุปจาระและฌาน 
เปนตน    อันถึงซึ่งการนับวา   อิทธิโดยปริยายแหงความสําเร็จ คือ โดยอรรถ 
แหงความสําเร็จ   (อรรถที่หน่ึง)   หรอืวา   โดยปรยิาย  (คือ   อรรถที่สอง) 
นี้วา สัตวทั้งหลาย   ผูสําเร็จ   ผูเจริญ  ยอมสําเร็จ  ยอมถึงความเปนผูประเสริฐ 
ดวยสภาวะนี้    ดังน้ี.   จริงอยูคําวา     อิทฺธิปาโท   ขางหนา    ทีท่านกลาววา  
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เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ  ของบุคคลผูบรรลุธรรมโดยอาการนั้น    อัน  
ใด คําน้ัน  ยอมถูกตองดวยอรรถนี.้   แมในคําท่ีเหลือท้ังหลาย  ก็พึงทราบเน้ือ 
ความโดยนัยนี้.    บัณฑิตพึงทราบเน้ือความทีทานกลาวไววา    เหมือนอยางวา 
สมาธิอันไดเฉพาะแลว   เพราะกระทําฉันทะใหเปนอธิบดี    ชือ่วา ฉันทสมาธิ  
ฉันใดน่ันแหละ  สมาธิอันไดเฉพาะแลว    เพราะกระทํา  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา 
ใหเปนอธิบดี   ทานก็เรียกวาวิริยสมาธิ   จิตตสมาธิ  วีมังสาสมาธิฉันนั้น   เถิด. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงจําแนกแสดงบททั้งหลายมี 
ฉันทสมาธิเปนตน   จึงเริ่มคําวา   กถฺจ   ภิกฺข ุ เปนอาทิ.    บรรดาคํา 
เหลาน้ัน   คําวา   ฉนฺทฺจ  ภิกขฺุ   อธปิตึ   กริตฺวา   ความวา   ถาภิกษุ 
ทําฉันทะใหเปนอธิบดี  ทาํฉันทะใหเจริญ    ทําฉันทะใหเปนธุระ    ทําฉันทะ 
ใหเปนหัวหนาแลวไดเฉพาะซึ่งสมาธิ   คือ  ยอมใหสมาธิเกิดข้ึน.      อธิบายวา 
สมาธินี้อันเกิดข้ึนแลวอยางนี้  ทานเรียกวา  ฉันทสมาธิ.  แมในคําท้ังหลาย มีคํา 
วา  วิริยฺเจ   (แปลวา   ถาภิกษุทําความเพียร)   เปนตน    ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
วิริยะอันยังกิจ ๔ อยางใหสําเร็จ    กลาวคือปธานสังขารของภิกษุผูเจริญอยูซึ่ง 
ฉันทิทธิบาท  ทานกลาวแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ีวา อิเม  วุจฺจนฺติ  ปธาน- 
สขารา  (แปลวา  สภาวธรรมเหลาน้ีเรียกวา  ปธานสังขาร).  คําวา  ตเทกชฺฌ   
อภิสฺูหิตฺวา  (แปลวา  ประมวลยอ  ๒ อยางเขาเปนอันเดียวกัน)  อธิบาย 
วา   กระทําสภาวะแมทั้งหมดนั้นใหเปนกองเดียวกัน.   คําวา   สขย  คจฺฉติ 
อธิบายวา   ฉันทสมาธิปธานสังขารนี้   บัณฑิตพึงทราบวา   ยอมถึงโวหารเดียว 
กัน  ดวยประการฉะน้ี.  
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           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา       เพ่ือจะทรงจําแนกแสดงธรรมมีฉันทะ  
เปนตน     ทีป่ระชุมลงในบทวาฉันทสมาธิปธานสังขารนี้  จึงเริ่มคําวา  ตตฺถ    
กตโม   ฉนฺโท  เปนอาทิ.  คําน้ัน   มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
           คําวา  อุเปโต  โหติ  คือ  กองแหงธรรม   กลาวคือ   อิทธิบาทเปน 
สภาวะที่เขาไปถึงแลว.   คําวา   เตส   ธมฺมาน คือ   ธรรมมีฉันทะเปนตน 
อันสัมปยุตดวยปธานสังขารเหลาน้ัน. 
           คําท้ังปวงมีคําวา    อิทฺธิ    สมิทธฺิ  เปนตน     เปนคําไวพจนของ 
นิปผตฺติ  (คือ  ความสําเร็จ  อรรถแรก)     ทั้งน้ัน.  เม่ือความเปนอยางนั้น 
ทานจึงเรียกวา   อิทธิ เพราะอรรถวา  ความสําเร็จ.   อิทธิอันสมบูรณแลว 
ทานเรียกวา สมิทธิ อีกอยางหน่ึง บทวา สมิทธิ  นี้ เปนบทที่เจริญแลวดวย 
อุปสรรค.  อาการแหงความสําเร็จ  ทานเรียกวา  อชิฺฌนา  ความสําเร็จ. 
บทวา   สมิชฌฺนา   เปนบทท่ีเจริญดวยอุปสรรค.   ความไดดวยสามารถแหง 
การปรากฏในสันดานของตน   ทานเรียกวา   ลาภะ.   ความไดแมซึ่งธรรมอัน 
เสื่อมไปแลวดวยสามารถแหงการเริ่มความเพียรอีก   ทานเรียกวา    ปฏลิาภะ 
ความไดอีก.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา ปฏลิาภะน้ี  เปนบทที่เจริญข้ึนดวยอุปสรรค. 
บทวา  ปตฺติ  (การถึง)  คือ  การบรรล.ุ  การบรรลดุวยดีดวยสามารถแหงการ 
ไมเสื่อมไป  ฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา  สัมปตติ  (ความถึงดวยดี).  คําวา  ผุสนา 
(ความถูกตอง)   คือการถกูตองดวยสามารถแหงความไดอีก  (ปฏิลาภะ).  คําวา 
สจฺฉิกิริยา คือความกระทําใหแจงดวยปฏิลาภะน่ันแหละ.  คําวา  อุปสมฺปทา 
(ความเขาถึง)   บัณฑิตพึงทราบวา   ความเขาถึงดวยปฏิลาภะเหมือนกัน.  คําวา 
ตถาภูตสฺส ไดแก ของบุคคลผูปรากฏแลวโดยอาการน้ัน  อธิบายวา  บุคคลผู 
ไดเฉพาะแลวซ่ึงธรรมมีฉันทะเปนตนเหลาน้ันแลวดํารงอยู.     ขันธแมทั้ง ๔  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยคําวา    เวทนากฺขนฺโธ  เปนตน    โดยกระทํา 
ฉันทะเปนตนไวภายใน.   คําวา  เต   ธมฺเม  ไดแก  อรูปขันธทัง้  ๔ เหลาน้ัน. 
อีกอยางหนึ่ง  คําน้ี  ทานกลาววา ธรรมทั้ง ๓  (คือ ฉันทะ สมาธิ ปธานสังขาร) 
มีฉันทะเปนตน.  คําวา   อาเสวติ   เปนตน     มีอรรถตามท่ีขาพเจากลาวแลว 
นั่นแหละ.   แมในนิทเทสแหงอิทธิบาทที่เหลือ    บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดย 
นัยนี้เหมือนกัน. 
           ดวยคํามีประมาณเทาน้ี   ทานกลาวไวอยางไร  พึงทราบดังนี้. 
                     กรรมฐานอนัถึงซ่ึงท่ีสุดของภิกษ ุ๔ จําพวก  
           ทานกลาวกรรมฐานของภิกษุ ๔ จําพวก  อันถึงท่ีสุด  คือ  ภิกษุพวก 
หน่ึงอาศัยฉันทะ    เมื่อมีความตองการดวยฉันทะในกุศลธรรมของผูใครเพ่ือจะ 
ทํามีอยู  เธอก็กระทําฉันทะใหเปนใหญ  ทําฉันทะใหเปนธุระ  ทําฉันทะใหเปน 
หัวหนา   ดวยการคิดวา   เราจักยังโลกุตตรธรรมใหเกิด   ความหนักใจของเรา 
ดวยการเกิดข้ึนแหงฉันทะนี้ไมมีดังน้ี   แลวจึงยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึน.  ภิกษุ 
พวกหน่ึงอาศัยวิริยะ.  ภิกษุพวกหน่ึงอาศัยจิตตะ.  ภิกษุพวกหน่ึงอาศัยปญญาอยู 
เมื่อมีความตองการดวยปญญา  เธอก็จะกระทําปญญาใหเปนใหญ  ทําปญญาให 
เปนธุระ  ทําปญญาใหเปนหัวหนา   ดวยการคิดวา   เราจักยังโลกุตตรธรรมให 
เกิดข้ึน   ความหนักใจดวยการเกิดข้ึนแหงปญญาน้ีของเราไมมี  ดังนี้แลว   จึง 
ยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึน. 
           เหมือนอยางวา บุตรของอํามาตย ๔ คน ปรารถนาฐานันดรแลวเที่ยว 
ไปอยู    คนหน่ึงอาศัยการบํารุง.   คนหนึ่งอาศัยความกลา.   คนหน่ึงอาศัยชาติ  
คนหน่ึงอาศัยความรู.  คือ   อยางไร.   คือวา   ในบตุรอํามาตยเหลาน้ัน   คนท่ี  
หน่ึง  เมื่อมีความตองการดวยฐานันดร  จึงคิดวา  เราจักไดฐานันดรน้ัน  ดังน้ี   
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แลวอาศัยการบํารุง เพราะความท่ีตนเปนผูมีปกติทําความไมประมาทในการบํารุง. 
คนที่สอง   แมมีความไมประมาทในการบํารุงแลว    ยังคิดวา   บางคน   เมือ่ 
สงครามเกิดข้ึน   ยอมไมอาจเพ่ือจะต้ังม่ัน     ก็แลประเทศชายแดนของพระราชา 
จักกําเริบแนแท  เมื่อประเทศชายแดนกําเริบแลว  เราจักกระทําการงานในหนา 
ที่แหงรถ   (ขับรถ)   จักใหพระราชาพอพระทัยแลว    ก็จักใหนํามาซึ่งฐานันดร 
นั้น   ดังน้ี  ชือ่วา  อาศัยแลวซ่ึงความเปนผูกลาหาญ.  คนที่สาม  แมความเปนผู 
กลาหาญมีอยู  ก็คิดวา คนบางคนเปนผูมีชาติตํ่า ชนทั้งหลายเม่ือใหฐานันดรเขา 
จักใหแกเรา  เพราะชําระชาติแลว  ดังนี้  ชื่อวา  อาศัยแลวซ่ึงชาติ.  คนที่สี่  แม 
มีชาติ   ก็คิดวา   บางคนไมมีมนต   (ความรู)   มีอยู   เมื่อการงานที่พึงกระทํา 
ดวยมนต (ความรู)  เกิดข้ึนแลว  เราผูมีมนต  จักใหพระราชานํามาซึ่งฐานันดร 
นั้น    ดังน้ี   จึงชื่อวา   อาศัยแลวซ่ึงมนต.   บุตรอํามาตยเหลาน้ันทั้งหมดถึงแลว 
ซึ่งฐานันดรโดยกําลังแหงภาวะอันเปนที่อาศัย  (โดยความสามารถ)  ของตน ๆ. 
           ในภิกษุเหลาน้ัน   ภิกษุผูอาศัยฉันทะ    เมือ่มีความตองการ 
ดวยกุศลธรรมฉันทะของผูใครเพ่ือจะทํามีอยู      เธอจึงทําฉันทะให 
เปนใหญ  ทําฉันทะใหเปนธุระ   ทําฉนัทะใหเปนหัวหนา  โดยคิดวา 
เราจักยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึน  ความหนักใจ  ดวยการเกิดข้ึนแหงฉันทะของ 
เราไมมี  ดังนี้   แลวจึงยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึน   บัณฑิตพึงเห็นเหมือนบุตร 
อํามาตย    ผูไมประมาทในการบํารุงแลว    จึงไดฐานันดร   ราวกะพระรัฐบาล 
เถระ   จริงอยู   ทานพระรัฐบาลเถระน้ัน   ทําฉันทะใหเปนธุระแลวยังโลกุตตร- 
ธรรมใหเกิดข้ึน. 
           ภิกษผูุทําวิริยะใหเปนใหญ  ทําวิริยะใหเปนธุระ  ทําวิริยะให 
เปนหัวหนา    แลวยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้น    บณัฑิตพึงเห็นเชนกับ  
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บุตรอํามาตย    ผูยังพระราชาใหพอพระทัย     โดยความเปนผูกลาหาญแลวได  
ฐานันดร  ราวกะพระโสณเถระ  จริงอยูทานพระโสณเถระน้ัน  ทําวิริยะใหเปน 
ธุระแลวยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึน. 
           ภิกษผูุทําจิตตะใหเปนใหญ   ทาํจิตตะใหเปนธุระ   ทําจิตตะ 
ใหเปนหัวหนา  แลวยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้น บัณฑิตพึงเห็นเชนกับ 
บุตรอํามาตย  ผูไดฐานันดร  เพราะความถึงดวยดีแหงชาติ  เปนราวกะวาพระ- 
สัมภูตเถระ  จริงอยู   พระสัมภูตเถระนั้น     ทําจิตตะใหเปนธุระแลวยังโลกุตตร- 
ธรรมใหเกิดข้ึน.                                                                     
           ภิกษผูุทําวีมังสาใหเปนใหญ ทาํวีมังสาใหเปนธุระ ทําวีมังสา  
ใหเปนหัวหนา  แลวยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้น  บัณฑิตพึงเห็นเชนกับ 
บุตรอํามาตยผูไดฐานันดร  เพราะอาศัยมนต  ราวกะพระโมฆราชเถระ  จริงอยู 
ทานพระโมฆราชเถระนั้น   ทําวีมังสาใหเปนธุระแลวยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึน.  
           อน่ึง   ในอธิการน้ี  ธรรมทั้ง ๓ กลาวคือ   ฉันทะ  สมาธิ   และปธาน- 
สังขาร  เปนอิทธิดวย  เปนอิทธิบาทดวย   สวนขันธ ๔ อันสัมปยุตกันที่เหลือ 
เปนอิทธิเทานั้น.  ธรรมทัง้ ๓  (อยางละ ๓) แมกลาวคือ วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา, 
สมาธิ  และปธานสังขาร  ยอมเปนอิทธิดวย  เปนอิทธิบาทดวย  สวนขันธ ๔ อัน 
สัมปยุตกันที่เหลือ  เปนอิทธิบาทเทานั้น. 
           นี้เปนกถา  วาโดยความไมแตกตางกันกอน. 
           อน่ึง เมื่อวาโดยความแตกตางกัน ฉันทะ ชื่อวา อิทธิ. นามขันธ ๔ 
อันอบรมแลวดวยฉันทธุระ  ชื่อวา  ฉันทิทธิบาท.  ธรรมทั้งสองคือ  สมาธิ  และ 
ปธานสังขาร  ยอมเขาไปในฉันทิทธิบาท  ดวยสามารถแหงสังขารขันธ   แมจะ 
กลาววา ธรรมท้ังสองน้ัน  เขาไปแลวในบาท   ดังนี ้   ก็ควรเหมือนกัน    ในธรรม  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 223 

เหลาน้ันนั่นแหละ สมาธิ  ชื่อวา อิทธิ, ขันธ ๔ อันอบรมแลวดวยสมาธิธุระ ชื่อวา  
สมาทิทธิบาท.  ธรรมทั้งสองคือ  ฉันทะ  และปธานสังขาร  ยอมเขาไปในสมา- 
ธิทธิบาท  ดวยสามารถแหงสังขารขันธ.  แมจะกลาววา  ธรรมท้ังสองนั้นเขาไป 
แลวในบาท  ดังน้ี  ก็ควรเหมือนกัน.  ในธรรมเหลาน้ันนั่นแหละ  ปธานสังขาร 
ชื่อวา อิทธิ. ขันธ ๔ อันอบรมแลวดวยปธานสังขาร ชื่อวา ปธานสังขาริทธิบาท. 
ธรรมทั้งสองคือ   ฉันทะและสมาธิ    ยอมเขาไปในปธานสังขาริทธิบาท    ดวย 
สามารถแหงสังขารขันธ.    เเมจะกลาววา     ธรรมท้ังสองน้ันเขาไปแลวในบาท 
ดังน้ี   ก็ควรเหมือนกัน. 
           ในธรรมเหลาน้ันนั่นแหละ วิรยิะ  ชื่อวา อิทธิ, จิตตะ ชื่อวา อิทธิ, 
วีมังสา ชื่อวา  อิทธิ  ฯลฯ  แมจะกลาววา  ธรรมท้ังสองนั้นเขาไปแลวในบาท 
ดังน้ี  ก็ควรเหมือนกัน. นี ้  ชื่อกถาโดยความตางกัน. 
           ก็ในอธิการท่ีทานไดกลาวแลวน้ี  หาใชเปนของใหมไม   เปนคําท่ีทาน 
กระทําอธิบายไวแจมแจงแลว   ก็ถือเอาทีเดียว.   คืออยางไร  คือวา   ธรรม ๓ 
อยางน้ีคือ ฉันทะ สมาธิ  ปธานสังขาร  เปนอิทธิก็ได  เปนอิทธิบาท 
ก็ได  สวนขนัธ ๔ อันสมัปยุตกันที่เหลือ  เปนเพียงอิทธิบาทเทาน้ัน. 
จริงอยู   ธรรม ๓ เหลาน้ี    เมื่อสําเร็จยอมสําเร็จพรอมกันกับขันธ ๔  อันสัม- 
ปยุตกันนั่นแหละ     เวนจากขันธ  ๔  ที่สัมปยุตกันแลวหาสําเร็จไดไม.    อน่ึง 
ขันธ ๔ อันสมัปยุตกัน  ชือ่วา   อิทธิ     เพราะอรรถวาสําเร็จ   ชื่อวาเปนบาท 
เพราะอรรถวาเปนที่อาศัย.    คําวา    อิทฺธิ     หรือวา     อิทฺธิปาโท    มิใช 
เปนชื่อของธรรมอะไร ๆ อยางอ่ืน คือ  เปนชื่อของขันธ ๔  อันสัมปยุตกันนั่น  
แหละ.   ธรรมทั้ง ๓ คือ   วิริยะ,   จิตตะ,  วีมังสาสมาธิปธานสังขาร ฯลฯ   ก็ 
เปนชื่อของขันธ  ๔  เทาน้ันเหมือนกัน.  
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           อีกอยางหนึ่ง บัณฑิตพึงทราบวา บุพภาคชื่อวา อิทธิบาทอันเปนบุพภาค  
ปฏิลาภะ  ชือ่วา   อิทธิ   อันเปนปฏิลาภะ.   พึงแสดงเน้ือความน้ี   ดวยอุปจาระ 
หรือวิปสสนา. 
           จริงอยูบริกรรมของปฐมฌาน  ชื่อวา   อิทธิบาท.   ปฐมฌาน   ชื่อวา 
อิทธิ. 
           บริกรรมแหงทุติยะ   ตติยะ  จตุตถะ   อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ- 
จายตนะ    อากิญจัญญายตนะ    เนวสญัญานาสัญญายตนะ   ชือ่วา  อิทธิบาท, 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ชื่อวา  อิทธิ. 
           วิปสสนาแหงโสดาปตติมรรค ชื่อวาอิทธิบาท, โสดาปตติมรรค ชือ่วา 
อิทธิ 
           วิปสสนาแหงสกทาคามิมรรค   อนาคามิมรรค   อรหัตตมรรค   ชื่อวา 
อิทธิบาท.  อรหัตตมรรค    ชื่อวา   อิทธิ. 
           การแสดงแมดวยปฏิลาภะ    กค็วรเหมือนกัน .     จรงิอยู    ปฐมฌาน 
ชื่อวา  อิทธิบาท.  ทุติยฌาน  ชื่อวา    อิทธิ. 
           ทุติยฌาน    ชื่อวา    อิทธิบาท.    ตติยฌาน    ชื่อวา   อิทธิ.  ฯลฯ 
อนาคามิมรรค  ชื่อวา  อิทธิบาท.  อรหัตตมรรค  ชือ่วา  อิทธิ. 
           ถามวา   ชื่อวา  อิทธิ   เพราะอรรถวาอะไร  ชื่อวา  บาท    เพราะ 
อรรถวาอะไร ? 
           ตอบวา  ชื่อวา  อทิธิ   เพราะอรรถวา  เปนที่สําเร็จน่ันแหละ  ชื่อวา 
บาท    เพราะอรรถวา    เปนที่อาศัยนั่นแหละ.     ดวยประการฉะน้ี       คําวา 
อิทฺธิ  หรือ  อิทฺธิปาโท  แมในที่นี้  จึงมิใชเปนชื่อของธรรมอะไรอ่ืน  แตเปน 
ชื่อของขันธ ๔ อันสัมปยตุกันนั่นแล. 
           ก็เม่ือขาพเจากลาวแลวอยางนี้    อาจารยทั้งหลาย  จึงกลาวคําน้ีวา ถาวา 
คําน้ีพึงเปนชื่อของขันธ ๔ นั่นแหละไซร   พระศาสดาก็ไมพึงทรงนําชื่ออุตตร-  
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จูฬภาชนียมาไวขางหนา     ก็ในอุตตรจูฬภาชนีย    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
ฉันทะเทาน้ัน   ชื่อวา ฉันทิทธิบาท วิริยะเทาน้ัน  จิตตะเทาน้ัน  วีมังสาเทาน้ัน 
ชื่อวา วีมังสิทธิบาท ดังน้ี สวนอาจารยบางพวกกลาววาสภาวะท่ียังไมสําเร็จแลว 
ชื่อวา อิทธิ สภาวะที่สําเร็จแลว  ชื่อวา  อิทธิบาท  ดังน้ี. ขาพเจาปฏิเสธถอยคํา 
ของอาจารยเหลาน้ันแลว     จึงทําการสันนิษฐานวา    "อิทธิก็ดี    อิทธิบาทก็ดี 
เปนภาวะอันกระทบแลวดวยไตรลักษณ"   ดังน้ี   ในสุตตันตภาชนียนี้  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสอิทธิบาททั้งหลายเจือดวยโลกิยะและโลกุตตระดังพรรณนามา 
ฉะน้ี   แล.                                                      
                                  วรรณนาสุตตันตภาชนีย  จบ 
 
                                     วรรณนาอภิธรรมภาชนีย 
           ในอภิธรรมภาชนีย    มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.    กบ็ัณฑิตพึงนับจํานวน 
ในอภิธรรมภาชนียนี้     จริงอยู     ในฐานะท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 
"ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เจริญอิทธิบาท    อันประกอบดวยฉันท- 
สมาธิปธานสังขาร"   ดังน้ี    ทานจําแนกโลกุตตระไว ๔,๐๐๐นัย   แมใน 
วิริยสมาธิเปนตน  ก็นัยนีเ้หมือนกัน. โดยทํานองน้ัน ในอุตตรจูฬภาชนีย ทาน 
จึงจําแนกอิทธิบาทแมทั้งหมดไว ๓๒,๐๐๐ นัย  ดวยสามารถแหงธรรมอันเปน 
หมวด ๔  หมวดๆละ ๘ นัย คือ ในฉันทิทธิบาท  ๔,๐๐๐ นัย  ใน วิริยะ จิตตะ 
วีมังสา  อยางละ ๔,๐๐๐ นัย (๔ * ๘ = ๓๒). บัณฑิตพึงทราบคํานี้วา  ทานกลาว 
แลวในอภิธรรมภาชนีย     อันประดับเฉพาะแลวดวยนัย   ๓๒,๐๐๐  นัย   ดวย 
สามารถแหงอิทธิบาทท้ังหลาย   อันเปนโลกุตตระท่ีบังเกิดแลวน้ีนั่นแหละ    ดัง 
พรรณนามาฉะน้ี. 
                                  วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ  
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                                    วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ในปญหาปุจฉกะ    บัณฑิตพึงทราบความท่ีอิทธิบาทท้ังหลายเปนกุศล  
เปนตน    โดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ.     แตในอารัมมณติกะท้ังหลาย 
อิทธิบาทเหลาน้ีแมทั้งหมด  เปนอัปปมาณารัมมณะเทาน้ัน   เพราะปรารภพระ- 
นิพพานอันเปนอัปปมาณธรรมเปนไปไมเปนมัคคารัมมณะ. แตเปนมัคคเหตุกะ 
ดวยสามารถแหงสหชาตเหตุ    ไมเปนมัคคาธิปติ.   เพราะวา  อธิปติ ๔ ยอมไม 
กระทําซ่ึงกันและกันใหเปนใหญ.   ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะความ 
ที่ตนเองเปนใหญที่สุด.     
           เหมือนอยางวา  พระราชบุตร  ๔  องค    ผูมีพระชาติเสมอกัน     มีวัย 
เสมอกัน    มกีําลังเสมอกัน    มีศลิปะเสมอกัน    ยอมไมใหความเปนใหญแกกัน  
เพราะความท่ีพระราชบุตรทั้ง ๔  พระองคเปนผูสูงสุด   ฉันใด    อธิปติทั้ง ๔ 
แมเหลาน้ี   ก็ฉันนั้น    ยอมไมกระทําซึ่งกันและกันใหเปนใหญ    เพราะความท่ี 
ธรรมเหลาน้ัน แตละขอตางก็เปนใหญที่สุดดวยกัน เพราะฉะนั้น  อธิปติเหลาน้ัน 
จึงไมเปนมัคคาธิปติ    โดยสวนเดียวเทาน้ัน.    ในอดีตเปนตนก็ไมพึงกลาวแม 
ในความเปนเอการัมมณะ.  ก็อธิปติเหลาน้ัน    ชื่อวาเปนพหิทธารัมมณะ  เพราะ 
ความท่ีพระนิพพานเปนธรรมภายนอก   ดังน้ีแล.   ในปญหาปจุฉกะน้ี    ทาน 
กลาววา  อิทธิบาทท้ังหลายเปนโลกุตตระที่เกิดข้ึนแลวอยางนี้ทีเดียว.     จริงอยู 
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสอิทธิบาทท้ังหลายอันเปนโลกิยะและโลกุตตระปนกัน 
ไวในสุตตันตภาชนียนั่นแหละ   แตในอภิธรรมภาชนีย   และในปญหาปุจฉกะ 
ตรัสวาเปนโลกุตตระอยางเดียว.    แมอิทธิปาทวิภังคนี้    พระผูมีพระภาคเจาก็ 
ทรงนําออกจําแนกแสดงแลว  ๓ ปริวัฏอยางน้ี   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                วรรณนาปญหาปุจฉกะ  จบ    
                               อรรถกถาอิทธิปาทวิภังค  จบ  
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                                     ๑๐.  โพชฌังควิภังค 
                                         สุตตันตภาชนีย    
                                      โพชฌงค ๗ นัยท่ี ๑ 
           [๕๔๒]  โพชฌงค  ๗  คือ  
                         ๑.  สติสัมโพชฌงค  
                         ๒.  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค 
                         ๓.  วิริยสัมโพชฌงค 
                         ๔.  ปติสมัโพชฌงค 
                         ๕.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  
                         ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค 
                         ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  
           [๕๔๓]  ในโพชฌงค ๗ นั้น   สติสัมโพชฌงค   เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เปนผูมีสติประกอบดวยสติและปญญาอันยิ่ง  ระลึก 
ได  ระลกึไดบอย ๆ ซึ่งกจิท่ีทําไวนาน ๆ หรือวาจาที่กลาวไวนาน ๆ นี้เรียกวา 
สติสัมโพชฌงค. 
           ภิกษุนั้น   มีสติอยางนั้นอยู   วิจัย  เลือกสรร  พิจารณา  ซึ่งธรรมนัน้ 
ดวยปญญา  นี้เรียกวา  ธมัมวิจยสมัโพชฌงค. 
           ความเพียร ความไมยอหยอน อันภิกษุนั้นผูวิจัย  เลือกสรร พิจารณา 
ซึ่งธรรมนั้น  ดวยปญญา  ปรารภแลว   นี้เรียกวา  วริิยสัมโพชฌงค. 
           ปติ   อันปราศจากอามิส   เกิดข้ึนแกภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลว 
นี้เรียกวา   ปติสัมโพชฌงค.   
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           กายก็ดี     จิตก็ดี    ของภิกษุผูมีใจปติ     ยอมสงบระงับ     นี้เรียกวา  
ปสสัทธิสัมโพชฌงค. 
           จิตของภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว    มีความสุขสบาย    ยอมต้ังม่ัน    นี้ 
เรียกวา  สมาธิสัมโพชฌงค. 
           ภิกษุนั้น  เปนผูเพงเล็งอยูดวยดี   ซึ่งจิตที่ต้ังม่ันอยางนั้น     นี้เรียกวา 
อุเบกขาสัมโพชฌงค. 
 
                                      โพชฌงค ๗  นัยท่ี ๒ 
           [๕๔๔]   โพชฌงค ๗ คือ 
                          ๑.  สติสมัโพชฌงค 
                          ๒.  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
                          ๓.  วิริยสัมโพชฌงค  
                          ๔.  ปติสัมโพชฌงค 
                          ๕.  ปสสทัธิสัมโพชฌงค 
                          ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค 
                          ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค                     
           [๕๔๕]  ในโพชฌงค ๗ นั้น   สติสัมโพชฌงค   เปนไฉน ?  
           สติในธรรมภายใน  มีอยู   สติในธรรมภายนอก  มีอยู    สติในธรรม 
ภายในแมใด  สติในธรรมภายในแมนั้น    กช็ื่อวา  สติสัมโพชฌงค    ยอมเปน 
ไปเพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน   สติในธรรมภายนอกแมใด 
สติในธรรมภายนอกแมนั้น    กช็ื่อวาสติสัมโพชฌงค  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง 
เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน.  
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           [๕๔๖]  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค  เปนไฉน ?    
           ความเลือกสรรในธรรมภายใน  มีอยู  ความเลือกสรรในธรรมภายนอก 
มีอยู     ความเลือกสรรในธรรมภายในแมใด    ความเลือกสรรในธรรมภายใน 
แมนั้น ก็ชื่อวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัส 
รู   เพ่ือนิพพาน    ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแมใด    ความเลือกสรรใน 
ธรรมภายนอก   แมนั้น   ก็ชื่อวา  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
รูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
           [๕๔๗]  วริิยสัมโพชฌงค  เปนไฉน ? 
           ความเพียรทางกาย  มีอยู ความเพียรทางใจ  มีอยู  ความเพียรทางกาย 
แมใด  ความเพียรทางกายแมนั้น    กช็ือ่วา  วิริยสัมโพชฌงค   ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  ความเพียรทางใจแมใด  ความเพียร 
ทางใจแมนั้น   ก็ชื่อวาวิริยสัมโพชฌงค   ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความ 
ตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
           [๕๔๘] ปติสัมโพชฌงค เปนไฉน  ? 
           ปติที่มีวิตก  มีวิจาร  มีอยู   ปติที่ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   มีอยู   ปติที ่
มีวิตก   มีวิจารแมใด  ปติที่มีวิตก   มีวิจารแมนั้น    ก็ชื่อวา    ปติสัมโพชฌงค 
ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  ปติที่ไมมีวิตก  ไม 
มีวิจารแมใด  ปติไมมีวิตก   ไมมีวิจารแมนั้น    กช็ือ่วาปติสัมโพชฌงค   ยอม 
เปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
           [๕๔๙]  ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
           กายปสสัทธิ   มีอยู   จิตตปสสัทธิ มีอยู  กายปสสัทธิแมใด กายปสสทัธิ 
แมนั้น    กช็ือ่วา   ปสสัทธิสัมโพชฌงค   ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือความ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 230 

ตรัสรูเพ่ือนิพพาน  จิตตปสสัทธิแมใด  จิตตปสสัทธิแมนั้น   ก็ชื่อวา  ปสสัทธิ  
สัมโพชฌงค  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน. 
           [๕๕๐]   สมาธิสมัโพชฌงค  เปนไฉน  ? 
           สมาธิที่มีวิตก  มีวิจาร  มีอยู   สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู  สมาธิ 
ที่มีวิตก มีวิจารแมใด  สมาธิที่มีวิตก  มีวิจารแมนั้น ก็ชื่อวา  สมาธิสัมโพชฌงค 
ยอมเปนเพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  สมาธิที่ไมมีวิตก  ไมมี 
วิจาร แมใด สมาธิที่ไมมีวิตก  ไมมีวิจารแมนั้น   กช็ื่อวาสมาธิสัมโพชฌงค ยอม 
เปนไปเพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
           [๕๕๑]  อุเบกขาสัมโพชฌงค  เปนไฉน ? 
           อุเบกขาในธรรมภายใน มีอยู อุเบกขาในธรรมภายนอก มีอยู  อุเบกขา 
ในธรรมภายในแมใด     อุเบกขาในธรรมภายในแมนั้น     ก็ชื่อวา    อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  อุเบกขา 
ในธรรมภายนอกแมใด      อุเบกขาในธรรมภายนอกแมนั้น   ก็ชือ่วาอุเบกขา- 
สัมโพชฌงค   ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
 
                                      โพชฌงค  ๗  ในท่ี ๓ 
           [๕๕๒]  โพชฌงค  ๗  คือ 
                         ๑.  สติสัมโพชฌงค  
                         ๒.  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค  
                         ๓.  วิริยสัมโพชฌงค  
                         ๔.  ปติสมัโพชฌงค 
                         ๕.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  
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                         ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค  
                         ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  
           ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ   อุเบกขาสัมโพชฌงค 
เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญสติสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ  นอมไปเพื่อความสละ   เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค  เจริญวิริยสัม- 
โพชฌงค    เจริญปติสัมโพชฌงค    เจริญปสสัทธสิัมโพชฌงค    เจริญสมาธิ- 
สัมโพชฌงค   เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ    อาศัย 
นิโรธ  นอมไปเพ่ือความสละ. 
                                       สุตตันตภาชนีย  จบ 
 
                                          อภิธรรมภาชนีย 
                                      เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 
           [๕๕๓]  โพชฌงค  ๗  คือ 
                         ๑.  สติสัมโพชฌงค  
                         ๒.  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค 
                         ๓.  วิริยสัมโพชฌงค 
                         ๔.  ปติสมัโพชฌงค 
                         ๕.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  
                         ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค  
                         ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  
                   ในธรรมเหลาน้ัน  โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 232 

           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก  
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ     สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยู   ในสมัยใด 
โพชฌงค ๗ คือ  สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค  มีในสมัยนั้น. 
           [๕๕๔]   ในโพชฌงค ๗ นั้น   สติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
           สติ  ความรําลึก ฯลฯ สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค    อันเปนองคแหง 
มรรค  นับเนือ่งในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สติสัมโพชฌงค. 
           [๕๕๕]  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั  ฯลฯ ความไมหลง   ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค    อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   อันใด   นี้  
เรียกวา  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค. 
           [๕๕๖]  วิริยสัมโพชฌงค  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ   วิริยสัมโพชฌงคอัน 
เปนองคแหงมรรค   นับเน่ืองในมรรค   อันใด   นีเ้รียกวา   วิรยิสัมโพชฌงค  
           [๕๕๗]   ปติสัมโพชฌงค  เปนไฉน  ?                             
           ความอ่ิมใจ ความปราโมทย  ความยินดียิ่ง  ความบันเทิง  ความราเริง 
ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความปติอยางโลดโผน  ความท่ีจิตชื่นชมยินดี  ปติ 
สัมโพชฌงค   อันใด   นี้เรียกวา  ปติสัมโพชฌงค. 
           [๕๕๘]   ปสสัทธสิัมโพชฌงค เปนไฉน  ? 
           การสงบ   การสงบระงับ    กิรยิาที่สงบ   กริิยาท่ีสงบระงับ   ความสงบ 
ระงับแหงเวทนาขันธ   สญัญาขันธ   สังขารขันธ  วิญญาณขันธ   ปสสัทธสิัม- 
โพชฌงค  อันใด  นี้เรียกวา  ปสสัทธิสัมโพชฌงค.  
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           [๕๕๙]  สมาธิสมัโพชฌงค เปนไฉน ?  
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ  สมาธิสัมโพชฌงค  อันเปนองค 
แหงมรรค  นับเนื่องในมรรค   อันใด  นี้เรียกวา    สมาธิสัมโพชฌงค. 
           [๕๖๐]  อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
           ความวางเฉย  กิริยาที่วางเฉย  ความเพงเล็งยิ่ง  ความเปนกลางแหงจิต  
อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันใด  นี้เรียกวา อุเบกขาสมัโพชฌงค. 
           ธรรมเหลาน้ี    เรียกวา  โพชฌงค ๗ ธรรมทัง้หลายท่ีเหลือ   เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยโพชฌงค ๗. 
 
                                 ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 
           [๕๖๑]  โพชฌงค ๗ คือ 
                         ๑.  สติสัมโพชฌงค 
                         ๒.  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค  
                         ๓.  วิริยสัมโพชฌงค 
                         ๔.  ปติสมัโพชฌงค  
                         ๕.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
                         ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค 
                         ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  
           ในโพชฌงค ๗ สติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ  
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และสุข  อันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด   สติ  
ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค   นับ 
เนื่องในมรรค  ในสมัยนัน้   อันใด   นี้เรียกวา  สติสัมโพชฌงค.  ธรรมท้ัง 
หลายที่เหลือเรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายท่ี 
เหลือ  เรียกวา   ธรรมท่ีสมัปยุตดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวา    ธรรมท่ีสัมปยุตดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายท่ี 
เหลือ    เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา    ธรรมท่ีสัมปยุตดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสมาธิสัมโพชฌงค. 
           อุเบกขาสัมโพชฌงค  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก 
ใหเขาสูนิพพาน เพ่ือประหาณทิฏฐิ เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌานประกอบดวย  วิตก  วิจาร  มีปติและ 
สุขอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด  ความวางเฉย 
กิริยาที่วางเฉย   ความเพงเล็งยิ่ง   ความเปนกลางแหงจิต   อุเบกขาสัมโพชฌงค 
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา  อุเบกขาสัมโพชฌงค.   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค. 
 
                                      เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 
           [๕๖๒]  โพชฌงค ๗ คือ 
                         ๑.  สติสัมโพชฌงค 
                         ๒.  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค  
                         ๓.  วิริยสัมโพชฌงค   
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                         ๔.  ปติสมัโพชฌงค  
                         ๕.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
                         ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค 
                         ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  
           ในธรรมเหลาน้ัน  โพชฌงค ๗ เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ     สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร 
มีปติ   และสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู  ในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา กุศล. 
           ภิกษุ   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล 
ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธา- 
ภิญญา  ชนิดสุญญตะ อยู  ในสมัยใด  โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค  ยอมมีในสมัยนั้น. 
           ในโพชฌงค ๗ นั้น    สติสัมโพชฌงค   เปนไฉน ? 
           สติ  ความระลึก ฯลฯ สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สติสัมโพชฌงค ฯลฯ 
           อุเบกขาสัมโพชฌงค   เปนไฉน ? 
           ความวางเฉย   กิรยิาที่วางเฉย   ความเพงเล็งยิ่ง    ความเปนกลางแหง 
จิต   อุเบกขาสัมโพชฌงค   อันใด  นี้เรยีกวา  อุเบกขาสัมโพชฌงค. 
           ธรรมเหลาน้ี  เรียกวา โพชฌงค  ๗.  ธรรมทัง้หลายท่ีเหลือ   เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยโพชฌงค ๗.  
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                                   ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย  
           [๕๖๓]  โพชฌงค ๗ คือ 
                         ๑.  สติสัมโพชฌงค  
                         ๒.  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค 
                         ๓.  วิริยสัมโพชฌงค 
                         ๔.  ปติสมัโพชฌงค  
                         ๕.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
                         ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค  
                         ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  
           ในโพชฌงค ๗ นั้น   สติสัมโพชฌงค   เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก  วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยูในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุ   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐม- 
ฌานอันเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรกศุลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลวน้ัน 
แล  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ  อยู  ในสมยัใด  สติ  ความตามระลึก ฯลฯ สัมมา- 
สติ  สติสัมโพชฌงค   อันเปนองคแหงมรรค  ในสมัยนั้น     อันใด   นี้เรียกวา 
สติสัมโพชฌงค.     ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ    เรียกวา     ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติ- 
สัมโพชฌงค ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยธัมม-  
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วิจยสัมโพชฌงค  ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา    ธรรมท่ีสัมปยุตดวย  
วิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวย 
ปติสัมโพชฌงค ฯลฯ  ธรรมท่ีสัมปยตุดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ  ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยสมาธิสัมโพชฌงค 
           อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก 
ใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหาณทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม    สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยูในสมัยใด   ผัสสะ 
ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   กศุล. 
           ภิกษุ   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐม- 
ฌานอันเปนวิบาก  เพราะโลกุตตรกศุลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลวน้ันแล 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    ชนดิสุญญตะ    อยูในสมัยใด    ความวางเฉย 
กิริยาที่วางเฉย   ความเพงเล็งยิ่ง   ความเปนกลางแหงจิต   อุเบกขาสัมโพชฌงค 
ในสมัยนั้น    อันใด  นี้เรียกวา    อุเบกขาสัมโพชฌงค.   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค. 
                                       อภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                            ปญหาปุจฉกะ 
           [๕๖๔]  โพชฌงค ๗ คือ 
                         ๑.  สติสัมโพชฌงค 
                         ๒.  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค  
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                         ๓.  วิริยสัมโพชฌงค  
                         ๔.  ปติสมัโพชฌงค  
                         ๕.  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  
                         ๖.  สมาธสิัมโพชฌงค 
                         ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  
 
                           ติกมาติกาปุจฉา  ทุกมาติกาปุจฉา 
           บรรดาโพชฌงค ๗ ขอไหนเปนกุศล    ขอไหนเปนอกุศล      ขอไหน 
เปนอัพยากตะ  ฯลฯ  ขอไหนเปนสรณะ   ขอไหนเปนอรณะ. 
 
                                       ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๕๖๕]  โพชฌงค ๗ เปนกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี 
           ปติสัมโพชฌงคเปนสุขเวทนาสัมปยุต     โพชฌงค ๖  เปนสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี  เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี 
           โพชฌงค ๗  เปนวิบากก็มี  เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี
           โพชฌงค ๗  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ 
           โพชฌงค ๗  เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ 
           โพชฌงค ๗  เปนสวิตักกสวิจาระก็มี  เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี  เปน 
อวิตักกาวิจาระก็มี 
           ปติสัมโพชฌงค เปนปติสหคตะ  เปนสุขสหคตะ  เปนอุเปกขาสหคตะ 
โพชฌงค ๖ เปนปติสหคตะก็มี   เปนสุขสหคตะก็มี    เปนอุเปกขาสหคตะก็มี 
โพชฌงค ๗ เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปนเนวทัสสเนน-  
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นภาวนายปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินา-  
ปจยคามีก็มี  โพชฌงค ๗ เปนเสกะก็มี  เปนอเสกขะก็มี   โพชฌงค ๗  เปน 
อัปปมาณะ   โพชฌงค ๗ เปนอัปปมาณารัมมณะ    โพชฌงค ๗ เปนปณีตะ, 
โพชฌงค ๗ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี     เปนอนิยตะก็มี,    โพชฌงค ๗ ไมเปน 
มัคคารัมมณะ,  โพชฌงค ๗  เปนมัคคเหตุกะก็ม ี  เปนมัคคาธิปติก็มี    กลาว 
ไมไดวา     เปนทั้งมัคคเหตุกะ     เปนทั้งมัคคาธิปติก็มี,    โพชฌงค ๗  เปน 
อุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี  เปนอุปปาทีก็มี  โพชฌงค ๗ เปนอตีตะก็มี 
เปนอนาคตะก็มี  เปนปจจุปนนะก็มี,  กลาวไมไดวา  เปนทั้งอตีตารัมมณะ เปน 
ทั้งอนาคตารัมมณะ  เปนทั้งปจจุปปนนารัมมณะ, โพชฌงค ๗ เปนอัชฌัตตะก็มี 
เปนพหิทธาก็มี   เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี   โพชฌงค  ๗  เปนพหิทธารัมมณะ 
โพชฌงค ๗ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ. 
 
                                      ทุกมาติกาวิสัชนา 
                                   ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
           [๕๖๖]   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค    เปนเหตุ,  โพชฌงค  ๖  เปนนเหตุ 
โพชฌงค ๗ เปนสเหตุกะ, โพชฌงค ๗ เปนเหตุสัมปยุต. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
เปนเหตุสเหตุกะ  โพชฌงค ๖ กลาวไมไดวา  เปนเหตุสเหตุกะ  แตเปนสเหตุก- 
นเหตุ.  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค   เปนเหตุเหตุสัมปยุต   โพชฌงค ๖ กลาวไมไดวา 
เปนเหตุเหตุสัมปยุต แตเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ. โพชฌงค๖ เปนนเหตุสเหตุกะ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค กลาวไมไดวา เปนทั้งนเหตุสเหตุกะ เปนทั้งนเหตุอเหตุกะ.  
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              ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา  
           [๕๖๗]  โพชฌงค  ๗  เปนสัปปจจยะ    โพชฌงค ๗   เปนสังขตะ 
โพชฌงค ๗ เปนอนิทัสสนะ  โพชฌงค ๗ เปนอัปปฏิฆะ  โพชฌงค ๗  เปน 
อรูป,  โพชฌงค ๗ เปนโลกุตตระ   โพชฌงค ๗ เปนเกนจิวิญเญยยะ    เปน 
เกนจินวิญเญยยะ.    โพชฌงค ๗ เปนโนอาสวะ    โพชฌงค ๗  เปนอนาสวะ, 
โพชฌงค ๗  เปนอาสววิปปยุต    โพชฌงค ๗   กลาวไมไดวา    เปนทั้งอาสว- 
สาสวะ  เปนทั้งสาสวโนอาสวะ   กลาวไมไดวา  เปนทั้งอาสวอาสวสัมปยุต  เปน 
ทั้งอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ  โพชฌงค ๗ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ  โพชฌงค 
๗ เปนโนสญัโญชนะ ฯลฯ  โพชฌงค ๗ เปนโนคันถะ  ฯลฯ   โพชฌงค ๗ 
เปนโนโอฆะ ฯลฯ    โพชฌงค ๗   เปนโนโยคะ ฯลฯ    โพชฌงค ๗  เปน 
โนนีวรณะ ฯลฯ   โพชฌงค ๗  เปนโนปรามาสะ ฯลฯ  โพชฌงค ๗  เปน 
สารัมมณะ   โพชฌงค ๗ เปนโนจิตตะ โพชฌงค   โพชฌงค ๗  เปนเจตสิกะ 
โพชฌงค ๗ เปนจิตตสัมปยุต.  โพชฌงค ๗ เปนจิตตสังสัฏฐะ   โพชฌงค ๗ 
เปนจิตตสมุฏฐานะ  โพชฌงค ๗  เปนจิตตสหภู,    โพชฌงค ๗  เปนจิตตานุ- 
ปริวัตติ    โพชฌงค ๗   เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ    โพชฌงค ๗  เปนจิตต-   
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภู    โพชฌงค ๗ เปนจิตตสังสัฏฐานานุปริวัตติ    โพชฌงค 
๗ เปนพาหิระ    โพชฌงค ๗ เปนอนุปาทา   โพชฌงค ๗   เปนอนุปาทินนะ 
โพชฌงค ๗ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ  โพชฌงค ๗ เปนโนกิเลสะ  ฯลฯ 
                                     ๑๓. ปฏฐิทุกวสิัชนา 
           [๕๖๘]  โพชฌงค ๗ เปนนทัสสเนนปหาตัพพะ,  โพชฌงค ๗ เปน 
นภาวนายปหาตัพพะ. โพชฌงค๗ เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ  โพชฌงค ๗ 
เปนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ  โพชฌงค ๗ เปนสวิตักกะก็มี   เปนอวิตักกะก็มี  
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โพชฌงค ๗  เปนสวิจาระก็มี  เปนอวิจาระก็มี.  ปติสัมโพชฌงค เปนอัปปติกะ,   
โพชฌงค ๖   เปนสัปปติกะก็มี    เปนอัปปติกะก็มี.    ปติสัมโพชฌงค    เปน 
นปติสหคตะ.  โพชฌงค ๖ เปนปติสหคตะก็มี  เปนนปติสหคตะก็มี.  ปติสมั- 
โพชฌงค  เปนสุขสหคตะ.  โพชฌงค ๖ เปนสุขสหคตะก็มี  เปนนสุขสหคตะ 
ก็มี. ปติสัมโพชฌงค  เปนนอุเปกขาสหคตะ.  โพชฌงค ๖ เปนอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี   เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี.    โพชฌงค ๗   เปนนกามาวจร  โพชฌงค ๗ 
เปนนรูปาวจร โพชฌงค ๗ เปนนอรปูาวจร.  โพชฌงค ๗  เปนอปริยาปนนะ 
โพชฌงค ๗ เปนนิยยานิกะก็มี  อนิยยานิกะก็มี.  โพชฌงค ๗   เปนนิยตะก็มี 
เปนอนิยตะก็มี.  โพชฌงค ๗   เปนอนุตตระ.  โพชฌงค ๗  เปนอรณะ ฉะนี้ 
แล. 
                                          ปญหาปุจฉกะ  จบ 
                                  โพชฌังควิภังค  จบบริบูรณ  
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                                 อรรถกถาโพชฌังควิภังค 
                                 วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
                                  โพชฌงค  ๗  นยัท่ีหน่ึง 
           บัดนี้   พึงทราบวินิจฉัย   ในโพชฌังควิภังค  อันเปนลําดับตอจาก 
อิทธิบาทวิภังคนั้น  ตอไป. 
           คําวา ๗ เปนคํากําหนดจํานวน. 
           คําวา   โพชฺฌงฺคา   มีวิเคราะหวา    ชื่อวา  โพชฌงค   เพราะ 
อรรถวา   เปนองคแหงปญญาเครื่องตรัสรู   หรอืเปนองคแหงพระ- 
สาวกผูตรัสรู.  ทานอธิบายคําน้ีไววา  ธรรมสามัคคีนี้ใด  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา  โพธิ  เพราะทําคําอธิบายวา พระอริยสาวกยอมตรัสรูดวยธรรม- 
สามัคคี กลาวคือ สติ ธัมมวิจยะ  วิริยะ  ปติ ปสสทัธิ  สมาธิ  และอุเบกขา อัน 
เกิดข้ึนในขณะแหงโลกุตตรมรรคอันใด อันเปนปฏิปกษตออุปททวะ (อันตราย) 
มิใชนอย   มกีารหดหู    ความฟุงซาน   การต้ังอยู   (แหงทุกข)   การพอกพูน 
(หรือการประมวลมาซ่ึงทุกข)    อันมกีารยึดมั่นในกามสุข    อัตตกิลมถานุโยค 
อุจเฉททิฏฐิ  สัสสตทิฏฐิ  เปนตน. 
           คําวา  ยอมตรัสรู  คือ  ธรรมสามัคคีนั้น    ยอมต้ังข้ึนเพ่ือทําลายความ 
สืบตอแหงกิเลส.  อีกอยางหนึ่ง   คําวา  ยอมตรัสรู  ไดแก ยอมแทงตลอด 
สัจจะทั้ง  ๔.   อีกอยางหน่ึง....ไดแก  ยอมกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  
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นั่นแหละ. ทีช่ื่อวา  โพชฌงคเพราะอรรถวา  เปนองคแหงปญญาเครื่องตรัสรู  
กลาวคือ  ธรรมสามัคคีนั้น    ดุจองคแหงฌาน  และองคแหงมรรคเปนตน  กไ็ด. 
           พระอริยสาวกน้ีใด   ทานเรียกวา  โพธิ เพราะทําคําอธิบายวา  ยอม 
ตรัสรูดวยธรรมสามัคคี  มีประการตามท่ีกลาวมานั้น.  แมเพราะอรรถวา  เปน 
องคแหงพระอริยสาวกผูตรัสรู  กช็ื่อวา  โพชฌงค  เหมือนองคแหงเสนา  องค 
แหงรถ  เปนตน.  ดวยเหตุนั้น   พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา  หรือ 
วา ชื่อวา โพชฌงค  เพราะอรรถวา เปนองคของบุคคลผูตรัสรู  ฉะนี้แล. 
           อีกอยางหนึ่ง คําวา โพชฌงคทั้งหลาย ที่ชื่อวา โพชฌงค  เพราะ 
อรรถวากระไร  ขอน้ี   บณัฑิตพึงทราบอรรถแหงโพชฌงคโดยนัยแหงปฏิ- 
สัมภิทาน้ีวา  ที่ชื่อวา  โพชฌงค  เพราะอรรถวา  ยอมเปนไปพรอมเพื่อ 
ความตรัสรู.  ที่ชื่อวา  โพชฌงค  เพราะอรรถวา ยอมตรัสรู.  ชื่อวา 
โพชฌงค  เพราะอรรถวา ยอมรูตาม. ชือ่วา โพชฌงค  เพราะอรรถ  
วา   ยอมรูเฉพาะ.  ชื่อวา   โพชฌงค  เพราะอรรถวา   ยอมรูพรอม 
ดังน้ี   ก็ได. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   สติสัมโพชฌงค เปนตน.   โพชฌงค 
อันบัณฑิตสรรเสริญแลวดวย  อันดีดวย   ชื่อวา  สมัโพชฌงค.   สัมโพชฌงค  
คือ  สตินั่นแหละ ชื่อวา  สติสัมโพชฌงค. (โพชฌงค  ที่เหลือก็เชน 
เดียวกัน) บรรดาสัมโพชฌงคเหลาน้ัน   สติสัมโพชฌงค  มีการต้ังม่ัน  (อุปฏ- 
ฐานะ) เปนลักษณะ.  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มีการพิจารณาคนควา (ปวิจยะ) 
เปนลักษณะ.   ปสสัทธิสัมโพชฌงค มีความสงบเปนลักษณะ.   สมาธิ- 
สัมโพชฌงค มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ.   อุเบกขาสัมโพชฌงค มี  
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การเพงเฉย  (ปฏิสังขานะ)*  เปนลักษณะ.    ในสัมโพชฌงคเหลาน้ัน    พระผูมี-  
พระภาคเจา    ตรัสสติสัมโพชฌงคกอน   เพราะความท่ีสติสัมโพชฌงค   เปน 
ธรรมมีอุปการะแกสัมโพชฌงคทั้งหมด  ดังพระบาลีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็เรายอมกลาววา  สติแล  เปนธรรมมปีระโยชนในที่ทั้งปวง  (สติแล 
จําปรารถนาในท่ีทั้งปวง)   ดังน้ี    เบื้องหนาแตนี้ไป   เปนการประกอบบท 
ทั้งท่ีมีมาในพระบาลีโดยลําดับอยางนี้นั่นแหละ   โดยนัยเปนตนวา   ภิกษุนัน้ 
มีสติอยางน้ันอยู   ยอมเลือกสรรพิจารณา   ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา 
เปนตน. 
           ถามวา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสโพชฌงค ๗ เหลาน้ัน   วาไมยิ่งไม- 
หยอนกวาน้ี    เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา   เพราะเปนปฏิปกษตอความหดหู  และ อุทธัจจะ และเพราะ 
เปนธรรมมีประโยชนในท่ีทั้งปวง.                                            
           จริงอยูในโพชฌงคเหลาน้ี   โพชฌงค ๓  (ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ)  เปน 
ปฏิปกษตอความหดหู.  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย ในสมัยใดแล จติหดหู ในสมัยน้ันเปนกาลสมควร เพ่ือการ 
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค  เปนกาลสมควรเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค 
เปนกาลสมควรเพ่ือเจริญปติสัมโพชฌงค  ดังนี้.  โพชฌงค ๓ (ปสสัทธิ 
สมาธิ   อุเบกขา)  เปนปฏิปกษตออุทธัจจะ.  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ในสมัยใดแล  จิตฟุงซาน  ในสมยัน้ัน 
เปนกาลสมควรเพ่ือการเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค    เปนกาลสมควร 
 
*  คําวา ปฏิสังขานะ  คือการเพงเฉย  ในท่ีนีห้มายถึงการปรุงแตงโพชฌงค ๖ ท่ีเหลือ  
โดยอาการเปนกลาง  อาจารยบางพวก     ไดกลาววา  อุเปกขาสัมโพชฌงค    ปรุงแตงศรัทธากับ 
ปญญ า  วิริยะกับสมาธิ   ใหสมํ่าเสมอกัน  
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เพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค     เปนกาลสมควรเพ่ือเจริญอุเบกขาสัม-  
โพชฌงค ดังนี้.  อน่ึง  ในโพชฌงคทั้งหมดเหลาน้ัน   โพชฌงคหน่ึง  (คือ 
สติ)   ชื่อวา   เปนประโยชนในที่ทั้งปวง   เพราะความเปนธรรมอันสัตวพึง 
ปรารถนา  เปรียบเหมือนการปรุงรสเค็มในกับแกงทุกอยาง  และเปรียบเหมือน 
อํามาตยผูทําการงานท้ังหมดในราชกิจท้ังปวง. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรายอมกลาววา   สติแล  เปนธรรมม ี
ประโยชนในที่ทั้งปวง. พระบาลีใชคําวา   สพฺพตฺถิก จะแปลวา  เปน 
ธรรมจําปรารถนาในที่ทัง้ปวงก็ได  พระบาลีวา  สพฺพตฺถก ดังนี้ก็มี.   ทาน 
อธิบายวา  สัตวพึงปรารถนาในที่ทั้งปวง   แมทั้งสองบท.   พึงทราบวาพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา โพชฌงคมี ๗ เทาน้ัน   เพราะเปนปฏิปกษตอความหดหูและ 
อุทธัจจะ  และเพราะเปนธรรมมีประโยชนในที่ทั้งปวง ดังพรรณนามาฉะน้ีแล. 
 
                                           สติสัมโพชฌงค 
           บัดนี้    เพ่ือจะแสดงเหตุแหงความตางกันในเพราะอารมณหน่ึงแหง 
โพชฌงคเหลาน้ันนั่นแหละ     ดวยสามารถแหงกิจ     (หนาที่)     ของตน ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงเริ่มคําวา ตตฺถ   กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค  เปนอาทิ. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน คําวา อิธ  ภิกขฺุ  ไดแก ภิกษุในพระพุทธศาสนา 
นี้.  คําวา  สติมา โหติ ไดแก  เปนผูมีสติ   เหมือนบุคคลผูมีปญญาเพราะ 
ประกอบดวยปญญา   บคุคลมียศเพราะประกอบดวยยศ   บุคคลมีทรัพยเพราะ 
ประกอบดวยทรัพยฉะน้ัน.   อธิบายวา   เปนผูถึงพรอมแลวดวยสติ.   คําวา 
ปรเมน  (แปลวาประกอบดวยปญญาอันยิ่ง)  ไดแก ดวยปญญาอันสูงสุด.  จริง 
อยู   คําน้ีชื่อวา   เปนธรรมอยางยิ่ง   เปนธรรมสูงสุด   เปนธรรมประเสริฐสุด  
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เพราะเปนธรรมคลอยตาม  (อนุโลม)   ตอพระนิพพาน   อันเปนปรมัตถสัจจะ  
และมรรคสัจจะ.   พึงทราบวินิจฉัย   ในคําวา   สติเนปกฺเกน  ดังน้ี  ปญญา 
พระผูมีพระภาคเจา  ยอมตรัสเรียกวา  เนปกกะ   อธิบายวา  ถึงพรอมดวยสติ 
และดวยปญญา.  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงสงเคราะห 
(ถือเอา)  ปญญาในการจําแนกบทแหงสตินี้.   ตอบวา  เพ่ือการแสดงซ่ึงความท่ี 
สติเปนสภาพมีกําลัง. จรงิอยู สติ แมเวนจากปญญา ก็เกิดขึ้นได สตินั้น  
เมื่อเกิดพรอมกับปญญา   ยอมเปนสภาพมีกําลัง   เมื่อเวนจากปญญา 
ยอมทุรพล.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงถือเอาปญญาดวย  เพ่ือ 
แสดงซ่ึงความท่ีโพชฌงคนั้นเปนสภาพมีกําลัง. 
           เหมือนอยางวา ราชมหาอํามาตย ๒ คน   พึงยืนอยูในทิศทั้งสองบรรดา 
มหาอํามาตยสองคนน้ัน      คนหน่ึงอุมพระราชบุตรยืนอยู     คนหน่ึงเปนผูเดียว 
เทาน้ันยืนอยูตามธรรมดาของตน.   ในมหาอํามาตยเหลาน้ัน    คนที่อุมพระราช 
บุตรยืนอยู   ยอมเปนผูมีอํานาจ  ดวยอํานาจของพระราชบุตรดวย  มหาอํามาตย 
คนที่ยืนอยูตามธรรมดาของตน    ยอมไมมีอํานาจเสมอดวยอํานาจของมหา- 
อํามาตยคนท่ีอุมพระราชบุตรนั้น   ฉันใด   ขอน้ี   ก็ฉันนั้นนั่นแหละ   สติอัน 
เกิดข้ึนพรอมกับปญญา      เปรียบเหมือนมหาอํามาตยผูอุมพระราชบุตรยนื 
อยู   สติเกิดข้ึนเวนจากปญญา   เปรียบเหมือนมหาอํามาตยผูยืนอยูตามธรรมดา 
ของตน.     ในอํามาตยเหลาน้ัน      คนท่ีอุมพระราชบุตรยืนอยู    ยอมเปนผูมี 
อํานาจ  ดวยอํานาจของตนบาง  ดวยอํานาจของพระราชบุตรบาง  ฉันใด  สติ 
บังเกิดข้ึนพรอมดวยปญญา  ก็ยอมเปนสภาพมีกําลัง  ฉันนั้น.  มหาอํามาตยคน 
ที่อยูตามธรรมดาของตน ยอมเปนผูไมมีอํานาจเสมอดวยอํานาจของมหาอํามาตย 
คนที่อุมพระราชบุตรยืนอยู    ฉันใด    สติที่บังเกิดข้ึนเวนจากปญญา    ยอมมี  
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กําลังทราม  (ทุรพล)  ฉันนั้น   เพ่ือแสดงซ่ึงความท่ีสติเปนสภาพมีกําลัง  พระ-  
ผูมีพระภาคเจา   จึงทรงถือเอาปญญาดวย   ดังพรรณนามาฉะน้ี.                   
           คําวา   จิรกตมฺป   ไดแก  วัตรอันกระทําไวนาน ๆ ดวยกายของตน 
หรือของผูอ่ืน  หรือวาไดแก กสิณมณฑล  หรือกสณิบริกรรม.  คําวา จิรภา- 
สิตมฺป  ไดแก ธรรมกถาอันต้ังอยูในวัตตสีสะแมมากอันตนหรือผูอ่ืนกลาวดวย 
วาจาไวนานๆ หรือวาไดแกการวินิจฉัยในกรรมฐาน  หรือธรรมกถาน่ันแหละ 
อันต้ังอยูในวิมุตตายนสีสะ.   คําวา  สริตา โหติ  ไดแก  สวนแหงอรูปธรรม 
อันยังกายวิญญัติและวจีวิญญัตินั้นใหต้ังข้ึนพรอม  เปนไปท่ัวแลว   ก็ระลึกไดวา 
สิ่งน้ี  เกิดข้ึนแลวอยางนี้  ดับไปแลวอยางนี้.  คําวา  อนุสริตา  ไดแก ระลึก 
ไดบอย ๆ. คําวา  อย วุจฺจติ  สติสมฺโพชฺฌงโค  ไดแก สตินี้   อันสัมปยุต 
ดวยวิปสสนา  ซึ่งยังโพชฌงคที่เหลือใหต้ังข้ึน อันเกิดข้ึนแลวอยางนี้   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกวา   สติสัมโพชฌงค.      
                                 
                                      ธมัมวิจยสมัโพชฌงค 
           คําวา  โส ตถา สโต   วิหรนฺโต ไดแก ภิกษุนั้นเปนผูมีสติ  ดวย 
สติอันเกิดข้ึนแลวดวยอาการอยางน้ันอยู.  คําวา  ต  ธมฺม  ไดแก กิจท่ีกระทาํ 
ไวนาน ๆ วาจาท่ีกลาวไวนาน ๆ  ซึ่งเปนธรรมมีประการตามท่ีกลาวแลวในหน. 
หลังน้ัน.  คําวา  ปฺาย  วิจินติ ไดแก ยอมวิจัย   (คนควา)  ดวยปญญา 
วา  นี้ไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา.  คําวา  ปวิจินติ   ไดแก  ยังปญญา 
ใหใครครวญไปในธรรมนั้นวา  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา.   คําวา 
ปริวิมส  อาปชฺชติ   ไดแก  ยอมถึงการแลดูคนควา.   คําวา    อย  วุจฺจติ 
นี้มีประการตามท่ีกลาวแลว คือ เปนสมฏุฐานแหงโพชฌงค เปนวิปสสนาญาณ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา   ธมัมวิจยสมัโพชฌงค.  
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                                    วิรยิสัมโพชฌงค 
           คําวา   ตสฺส  ต   ธมฺม ไดแก ภิกษุนั้น  วิจัยธรรมนั้น  ซึง่มีประการ  
ตามท่ีกลาวแลวในหนหลงั.  คําวา   อารทฺธ   โหติ ไดแก  เปนความเพียรที่ 
บริบูรณ  เปนความเพียรอันธรรมอุปถัมภแลว.  คําวา  อสลฺลีน ไดแก  ชื่อวา 
ความไมยอหยอน  เพราะเปนความพยายามทีเดียว. คําวา  อย วุจฺจติ นี้ เปน 
ความเพียรอันยังโพชฌงคใหต้ังข้ึน  สัมปยุตดวยวิปสสนา  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสเรียกวา  วิริยสัมโพชฌงค. 
 
                                      ปติสัมโพชฌงค 
           คําวา   นิรามิสา ไดแก  บริสุทธิ์   ชื่อวาปราศจากอามิส   เพราะ 
ความไมมีกามอามิส   โลกอามิส   และวัฏฏอามิส.   คําวา   อย  วุจุจติ ไดแก 
ปตินี้  เปนธรรมยังโพชฌงคใหเกิด  สัมปยุตดวยวิปสสนา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวาเรียกวา  ปติสัมโพชฌงค. 
 
                                   ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
           คําวา   ปติมนสฺส แปลวา  ผูมีใจประกอบดวยปติ.  คําวา   กาโยป 
ปสฺสมฺภติ ไดแก  นามกาย   กลาวคือ  ขันธ ๓  (เวทนา สัญญา สังขาร) 
ยอมสงบระงับ  ในเพราะความสงบระงับไปแหงความเรารอนดวยกิเลส.   คําวา 
จิตฺตมฺป ไดแก แมวิญาณขันธ  ก็ยอมสงบระงับ  ฉันนั้นเหมือนกัน.  คํา 
วา  อย  วุจฺจติ ไดแก  ปสสัทธินี้   เปนธรรมยังโพชฌงคใหต้ังข้ึน   สัมปยุต  
ดวยวิปสสนา  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา  ปสสัทธิสัมโพชฌงค.  
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                                    สมาธิสัมโพชฌงค 
           คําวา  ปสฺสทฺธกายสฺส  สขุิโน ไดแก ผูมีความสุข   ดวยความสุข 
อันเกิดข้ึนเพราะความท่ีกายน้ันสงบระงับแลว.  คําวา  สมาธิยติ ไดแก ยอม  
ต้ังม่ันโดยชอบ  คือ   เปนสภาวะไมหว่ันไหวอยูในอารมณเหมือนบรรลุอัปปนา. 
คําวา อย วุจจฺติ ไดแก ความท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึง  (สมาธิ)  นี้เปนธรรม 
ยังโพชฌงคใหเกิด   สัมปยุตดวยวิปสสนา   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา 
สมาธิสัมโพชฌงค. 
 
                                    อุเปกขาสัมโพชฌงค 
           คําวา   ตถา    สมาหิต ไดแก  ต้ังม่ันดวยสมาธิ    ดุจการบรรล-ุ 
อัปปนาน้ัน.  คําวา  สาธุก   อชฺฌุเปกฺขติา    โหติ ไดแก   เขาไปต้ังม่ัน 
ดวยดี   ไมเปนสภาวะเปลี่ยนไป    ในเพราะการละและการเจริญธรรมเหลาน้ัน  
จึงชื่อวา  ยอมต้ังม่ัน.   คําวา   อย   วุจจฺติ ไดแก    อุเบกขาสัมโพชฌงคนี้ 
เปนสภาพธรรมยังโพชฌงค ๖ ไมใหทอถอย  ทั้งไมใหกาวลวง  ใหสําเร็จ   ซึ่ง 
อาการของความเปนกลาง   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา   อุเปกขาสัม- 
โพชฌงค. 
           ดวยคํามีประมาณเทาน้ี    คําอะไร ๆ ยอมชื่อวา    เปนธรรมอันทาน 
กลาวแลว  พระผูมีพระภาคตรัสโพชฌงคทั้งหลาย  โดยรส   (หนาท่ี)   ตาง ๆ 
เปนลักษะ     (เครื่องหมาย)     เปนบุพภาควิปสสนาในขณะแหงจิตดวงหน่ึง 
ไมกอนไมหลังกัน   ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                                            นัยที่หน่ึง  จบ  
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                                 โพชฌงค ๗ นัยท่ีสอง 
           บัดนี้    โพชฌงค ๗ ยอมเปนโพชฌงค ๑๔ โดยปริยายใด  พระผูมี  
พระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงนัยที่สอง เพ่ือทรงประกาศซ่ึงปริยายแหงโพชฌงค 
๑๔ นั้น     จึงตรัสคําวา   สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เปนตนอีก.   ในนัยที่สองนั้น 
พึงทราบการพรรณนาบทโดยลําดับดังน้ี. 
           คําวา    อชฺฌตฺตธมฺเมสุ   สติ   (สติในธรรมภายในมีอยู)  ไดแก 
สติอันเกิดข้ึนแกผูพิจารณาสังขารทั้งหลายอันเปนภายใน.    คําวา    พหิทธฺา 
ธมฺเมสุ   สติ  (สติในธรรมภายนอกมีอยู)  ไดแก  สติอันเกิดข้ึนแกผูพิจารณา 
สังขารทั้งหลายภายนอก.    บทวา   ยทป ทานแก   เปน  ยาป  (.....แมใด)  
บทวา  ตทป ทานแก  เปน  สาป  (....แมนั้น).   บทวา  อภิ ฺาย ไดแก 
เพ่ือการรูยิ่งในธรรมท่ีควรรูยิ่ง.  
           มรรค   พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสเรียกวาสัมโพธิ    (ความ 
ตรัสรู)  ในบทวา  สมฺโพธาย อธิบายวา  เพ่ือมรรคผล. 
           ตัณหา   พระผูมีพระภาคเจา ยอมตรัสเรียกวา วานะ  ในบทวา 
นิพฺพานาย ตัณหานั้น    ไมมีในที่นั้น   เพราะเหตุนั้น   ที่นั้น   จึงเรียกวา 
นิพพาน. อธิบายวา   ยอมเปนไปพรอมเพื่อพระนิพพานน้ัน     เพ่ืออสังขตะ 
เพ่ืออมตธาตุ  เพ่ือการกระทําใหแจง  ดังนี้.  แมในธัมมวิจยสัมโพชฌงคก็นัยนี้ 
นั่นแหละ. 
           คําวา กายิก   วิริย ไดแก   ความเพียรอันเกิดข้ึนแลวแกผูอธิษฐาน 
อยูซึ่งการจงกรม. คําวา เจตสิก  ไดแกความเพียรอันเกิดข้ึนแลว  เวนกายปโยค 
อยางนี้วา    ตราบใด    จิตของเราจักไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย   โดยความ 
ไมถือม่ันแลว   เราจักไมทําลายบัลลังกนี้    ดังน้ี.   คําวา    กายปสฺสทฺธิ ไดแก  
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ความสงบระงับซึ่งความกระวนกระวายแหงขันธทั้ง ๓.  คําวา   จิตฺตปสฺสทฺธิ  
ไดแก     ความสงบระงับซ่ึงความกระวนกระวายของวิญญาณขันธ.    พึงทราบ 
วินิจฉัยในอุเปกขาสัมโพชฌงค  เชนเดียวกับสติสัมโพชฌงคนั่นแหละ. 
          ในนัยนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสโพชฌงค  ๗  เจือดวยโลกยะและ 
โลกุตตระ. 
           สวนพระเถระในปางกอนท้ังหลาย   แสดงแยกไววา  นัยนี้  ปรากฏได 
ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี.   เพราะวาในอัชฌัตตธรรมเหลาน้ี   ธรรมทั้ง ๓ คือ 
สติ   ปวิจยะ   (ธัมมวิจยะ)   อุเปกขา   เปนโลกิยะเทาน้ัน    เพราะความท่ีตน 
(ธรรมทั้ง ๓) มีขันธเปนอารมณ.   ความเพียรทางกาย (วิริยะ)  อันยังไมบรรล ุ
มรรคก็เชนกนั   (ยังเปนโลกียะ)   สวนปติ   สมาธิ  อันเปนอวิตักกอวิจาระเปน 
โลกุตตระ   ธรรมที่เหลือเจือดวยโลกิยะและโลกุตตระ.   ในโพชฌงคเหลาน้ัน 
ธรรมทั้งหลายอันเปนอัชฌัตตะกอน  สติ ปวิจยะ อุเปกขา เปนอัชฌัตตารัมมณะ. 
สวนโลกุตตระทั้งหลายเปนพหิทธารัมมณะ  เพราะฉะนั้น    ความเปนโลกุตตระ 
จึงมิไดประกอบดวยสติ  ปวิจยะ  และอุเปกขาเหลานั้น.   เมื่อจะกลาววา  ความ 
เพียร    แมอันเกิดข้ึนดวยปโยคะในการกาวไป     วาเปนโลกิยะ   ดังน้ี   ก็ไม 
หนักใจ. ถามวา ก็ปติ สมาธิที่เปนอวิตักกอวิจาระในกาลเชนไร  เปนโลกุตตระ 
เทาน้ัน.   ตอบวา  ในเบื้องตน    ปติสมัโพชฌงค   ยอมไดในกามาวจร. ปติอัน 
เปนอวิตักกอวิจาระยอมไมได.    ปติอันเปนอวิตักกอวิจาระยอมไดในรูปาวจร. 
ก็แตวาไมไดปติสัมโพชฌงค.   คําที่กลาวมาโดยประการท้ังปวง   ยอมไมไดใน 
อรูปาวจร.    ก็ในอธิการน้ี   ทานหมายเอาสภาวะท่ียังไมเคยได    จึงปฏิเสธปติ 
ทั้งหลายอันบุคคลท้ังหลายไดอยู. คือวา ปติสัมโพชฌงคอันเปนอวิตักกอวิจาระ 
นี้    อยางนี้    เปนสภาพออกไปแลวจากกามาวจรบาง    จากรูปาวจรบาง    จาก  
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อรูปาวจรบาง   ดังน้ัน     ทานจึงเรียกวา   เปนโลกตุตระอันเกิดข้ึนแลวเทาน้ัน.  
           สมาธิสัมโพชฌงค  ก็ยอมไดในกามาวจร  โดยทํานองเดียวกัน.  อน่ึง 
สมาธิที่เปนอวิตักกอวิจาระ  ยอมไมได.  สมาธิอันเปนอวิตักกอวิจาระ  ยอมได 
ในรูปาวจรและอรูปาวจร.  สวนสมาธิสัมโพชฌงค ยอมไมได. ก็แตในอธิการน้ี 
ทานหมายเอาสภาวะท่ียังไมได    จึงปฏิเสธสมาธิแมอันบุคคลไดอยู     สมาธินี้  
อยางนี้  ออกไปจากกามาวจรบาง   จากรูปาวจรบาง  จากอรูปาวจรบาง  ฉะนั้น  
ทานจึงเรียกวา   เปนโลกตุตระที่เกิดข้ึนแลวทีเดียว. 
           อีกอยางหนึ่ง    บณัฑิตพึงถือเอาโลกิยะแลวทําโลกุตตระ     พึงถือเอา 
โลกุตตระแลวทําโลกิยะ ก็ได. เพราะวา   แมเวลาเจริญโลกุตตระของสติ   ปวิจยะ 
อุเบกขาในอัชฌัตตธรรม   มีอยู.  ในอธิการน้ี   มีพระสูตรเปนอุทาหรณวา 
           ผูมีอายุ  เราแล  ยอมกลาวอัชฌัตตวิโมกขวา   เปนธรรนส้ิน 
ไปแหงความยึดมั่นในท่ีทั้งปวง  อาสวะท้ังหลายเหลาน้ี ยอมไมนอน 
เน่ืองแกธรรมเหลาน้ันดวยประการฉะน้ี  ดังน้ัน   โลกุตตระท้ังหลาย 
จึงชื่อวามีอยูโดยพระสูตรนี้. กแ็ตวา  ในกาลใด  เมือ่ความเพียรอัน 
เปนไปทางกายซึ่งเกิดขึ้นดวยจังกมประโยค   อันยังไมสงบน่ันแหละ 
วิปสสนายอมสืบตอไปสูมรรค   ในกาลน้ัน     ความเพียรนั้นจึงเปน 
โลกุตตระ. 
           อน่ึง    พระเถระเหลาใด    ยอมกลาววา    โพชฌงคที่ยกข้ึนมิไดเวน 
กสิณฌานท้ังหลาย  อานาปานฌานทั้งหลาย   และพรหมวิหารฌานท้ังหลาย ใน 
วาทะของพระเถระเหลาน้ัน    ปติสมาธิสัมโพชฌงคอันเปนอวิตักกอวิจาระ  ยอม 
เปนโลกีย   แล. 
                                              ทุติยนัย  จบ  
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                                    โพชฌงค  ๗ นยัท่ี ๓    
           บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงนัยที่ ๓  อันเปนไปดวยสามารถแหงการเจริญ  
โพชฌงคทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสคําวา   สตฺต   โพชฺฌงฺคา 
เปนอาทิอีก.   แมในอธิการนี้    บัณฑิตพึงทราบการพรรณนาบท    โดยลําดับ 
ดังน้ี.     
           บทวา  ภาเวติ ไดแก  ยอมเจริญ   คือ   ยอมใหเกิด  ใหบังเกิดยิ่งใน 
สันดานของตนบอยๆ.  บทวา  วิเวกนิสฺสิต ไดแก อันอาศัยวิเวก.  บทวา 
วิเวโก ไดแก วิเวกคือความสงัด. อนึ่ง วิเวกน้ีมี  ๕  อยาง คือ ตทังควิเวก  
วิกขัมภนวิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสทัธิวิเวก นิสสรณวิเวก  บรรดา 
วิเวกเหลาน้ัน  วิปสสนา   ชื่อวา  ตทังควิเวก.  สมาบัติ  ๘  ชื่อวา วิกขัม- 
ภนวิเวก.  มรรค ชื่อวา สมุจเฉทวิเวก.  ผล ชื่อวา  ปฏิปสสัทธิวิเวก. 
พระนิพพาน อันสละซึ่งนิมิตท้ังปวง ชื่อวา นิสสรณวิเวก. บัณฑิตพึง 
ทราบเนื้อความนีวา  พระโยคียอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยซึ่งตทังควิเวก 
อาศัยซึ่งสมุจเฉทวิเวก  อาศัยซึ่งนิสสรณวิเวก  โดยหมายเอาในคําวา   วิเวก ๕ 
จึงชื่อวา  อาศัยซึ่งวิเวก.  จริงอยางนั้น พระโยคีนี้    ประกอบเนือง ๆ ดวยการ 
ประกอบในการเจริญสติสัมโพชฌงค  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยตทังค- 
วิเวก    โดยกิจในขณะแหงวิปสสนา    อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอัชฌาสัย 
(อชฺฌาสยโต)   แตในกาลแหงมรรค  อาศัยซึ่งสมุทเฉทวิเวกโดยกิจ   อาศัยซึง่ 
สมุทเฉทวิเวกโดยกิจ  อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอารมณ. 
           อาจารยบางพวก   กลาววา   อาศัยวิเวกท้ัง ๕  อยาง  ก็ม.ี  จริงอยู 
อาจารยเหลานั้น  ไมยกโพชฌงคทั้งหลายข้ึนในขณะท่ีวิปสสนา   มรรคและผล 
มีกําลังอยางเดียว ยังยกข้ึนแมในกสิณฌาน  อานาปานฌาน  อสุภฌาน พรหม-  
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วิหารฌานอันเปนบาทแหงวิปสสนา.   อน่ึง    ขอน้ีพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  
ไมปฏิเสธ  เพราะฉะน้ัน  เมื่อวาโดยมติของอาจารยเหลาน้ัน   พระโยคียอมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค    อันอาศัยวิกขัมภนวิเวกโดยกิจในขณะที่เปนไปของฌานเหลา 
นั้นนั่นแหละ.   อน่ึง  ทานกลาววา  เจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยนิสสรณวิเวก 
โดยอัชฌาสยัในขณะแหงวิปสสนา  ฉันใด   แมจะกลาววา เจริญสติสัมโพชฌงค 
อันอาศัยปฏิปสสัทธิวิเวก   ดังน้ี     กค็วร.    ในคําวา    อาศัยซึง่วิราคะเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
           จริงอยู  วิราคะเปนตน   ก็มีวิเวกเปนอรรถนั่นแหละ.   อน่ึง  โวสสคัคะ 
(ความสละหรือการถอน) มีเพียง ๒ อยาง คือ ปริจาคโวสสัคคะ  และปกขันทน- 
โวสสัคคะ. ในโวสสัคคะ ๒ นั้น  การละกิเลสดวยสามารถแหงตทังควิเวก 
ในขณะแหงวิปสสนา      และดวยสามารถแหงสมุจเฉทวิเวกในขณะ 
แหงมรรค  ชื่อวา  ปริจาคโวสสัคคะ.   การแลนไปสูพระนิพพานใน 
ขณะแหงวิปสสนาโดยความเปนผูนอมไปสูตทงควิเวกน้ัน  แตในขณะ 
แหงมรรคโดยการกระทําใหเปนอารมณ ชื่อวา ปกขันทนโวสสัคคะ. 
โวสสัคคะแมทั้งสองน้ัน       ยอมควรในนัยแหงการพรรณนาอันเจือดวยโลกิยะ 
และโลกุตตระน้ี.     จริงอยางนั้น    สติสัมโพชฌงคนี้    ยอมสละกิเลสทั้งหลาย 
โดยประการตามท่ีกลาวแลวดวย   ยอมแลนไปสูนิพพานดวย   ฉะน้ี. 
           บัณฑิตพึงทราบวา   ก็การท่ีนอมไปอยู   นอมไปแลว   ถงึท่ีสุดอยู  ถึง 
ทีสุดแลวดวยคําท้ังส้ินนี้วา   โวสฺสคฺคปริณามึ   (นอมไปเพื่อสละ)   ซึ่งมีการ 
สละเปนอรรถ.  พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายไววา  ก็ภิกษุนี้   ประกอบเนืองๆ 
ในการเจริญโพชฌงคฉันใด   สติสัมโพชฌงค   ยอมถึงผล    ซึ่งมีการสละกิเลส 
อันมีโวสสัคคะเปนอรรถดวย   ยอมบรรลุผลอันมีการแลนไปสูพระนิพพานอันมี  
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โวสสัคคะเปนอรรถดวย  ฉันใด  ก็สติสัมโพชฌงคนั้น  ยอมถึงท่ีสุดรอบ  ฉันใด  
ภิกษุยอมยังสติสัมโพชฌงคนั้น    ใหเจริญฉันนั้นเถิด.    แมในโพชฌงคที่เหลือ 
ก็นัยนี้.  ในนยัแมนี้  ทานก็กลาววา  โพชฌงคทั้งหลาย    เจือดวยโลกิยะ 
และโลกุตตระ แล.                                                                       
                          วรรณนาสุตตันตภาชนีย  จบ 
 
                             วรรณนาอภิธรรมภาชนีย      
                               เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 
           ในอภธิรรมภาชนยี   ม ี  ๒  นยั      ดวยสามารถแหงการถาม 
ตอบโพชฌงคแมทั้ง ๗ โดยรวมกัน   และดวยสามารถแหงการถามตอบโพชฌงค 
ทั้ง ๗ โดยแยกกัน   พึงทราบอรรถกถาวรรณนาแหงโพชฌงคเหลาน้ัน     ดวย 
นัยอันขาพเจากลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ.    สวนในนิทเทสแหงอุเปกขาสัม-  
โพชฌงค    ชื่อวา  อุเบกขา ดวยสามารถแหงการวางเฉย.    อาการ   (กิริยา) 
แหงการวางเฉย   ชื่อวา   กิริยาที่วางเฉย.    ชื่อวา   อุเบกขา เพราะอรรถวา 
ยอมเพง   ยอมไมทวงธรรมทั้งหลาย    อันกําลังเปนไปดวยดีซึ่งควรแกการเพง. 
ชื่อวา   กริิยาท่ีเพง   เพราะอรรถวา   ยอมยังบุคคลใหเขาไปเพง.     กริิยาท่ีเพง 
อันยิ่ง   โดยกิริยาที่เพงเปนโลกียอันบรรลุความเปนโพชฌงค   ชื่อวา   ความ 
เพงเล็งย่ิง. ภาวะแหงความเปนกลาง    โดยการเปนไปและไมเปนไป   ชื่อวา 
มัชฌัตตตา  (ความเปนกลาง)   ทานกลาววา   มัชฌตัตตาแหงจิต    ก็เพ่ือแสดง 
วา มัชฌัตตตาน้ัน   เปนของจิต  มิใชเปนของสัตว ดังน้ีแล.  นี้เปนการพรรณนา 
บทตามลําดับในอภิธรรมภาชนียนี้.  
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           ก็บัณฑิตพึงนับนัยในอภิธรรมภาชนียนั้น     ดวยวาอภิธรรมภาชนียนี้  
ทานจําแนกนัยไว  ๔,๐๐๐ นัย   คือ  ในมรรคหนึ่ง  มี  ๑,๐๐๐ นยั  (๑,๐๐๐ * ๔   
= ๔,๐๐๐)   สําหรับในการถามและตอบรวมโพชฌงคแมทั้ง ๗.  สําหรับในการ 
แยกวิสัชนาทีละขอ   โพชฌงคทั้ง ๗ มี ๔ หมวด   จัดเปน  ๒๘,๐๐๐ นัย  คือ 
โพชฌงค ๗  เปน ๔  ดวยสามารถแหงโพชฌงคแตละขอ.    นัยแมทั้งหมดน้ัน 
เปน  ๓๒,๐๐๐ นัย โดยนับรวมกับ ๔ นัยแรก.  ในอภิธรรมภาชนีย  ทานจําแนก 
กุศลท้ังหลายไว  ๓๒,๐๐๐ นัยเหมือนกัน.  แตเพราะโพชฌงคทั้งหลายยอมได 
แมในขณะแหงผล  คือ โพชฌงคทั้งหลายเปนกุศลเหตุ    และเปนสามัญผล 
ฉะน้ัน    เพ่ือแสดงโพชฌงคแมในนัยเหลาน้ัน      ทานจึงเริ่มวิปากนัยโดยแบบ 
แผนอันเปนเบ้ืองตน   คือ  กุศลนิทเทสน่ันแหละ.    นัยแหงวิบากแมนั้น  มี ๒ 
อยางดวยสามารถแหงการถามและการตอบรวมกัน      และดวยสามารถแหงการ 
ถามและการตอบแยกกัน.  นัยที่เหลือในท่ีนี้   พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวแลวในหน 
หลังน่ันแหละ.   สําหรับวิปากนัย  บัณฑิตพึงคูณดวย ๓ แตกุศล  แล. 
                                วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                     วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ในปญหาปุจฉกะ บัณฑิตพึงทราบ   ความท่ีโพชฌงคทั้งหลาย 
ที่เปนกุศลเปนตน     โดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ.    สวนในอารัมมณ- 
ติกะท้ังหลาย โพชฌงคแมทั้งหมดเหลานี้  เปนอัปปมาณารัมมณะเทาน้ัน   เพราะ 
ปรารภพระนิพพานอันเปนอัปปมาณะเปนไป   ไมเปนมัคคารัมมณะ.   กแ็ตวา 
ในอธิการน้ี    โพชฌงคที่เปนกุศล    เปนมัคคเหตุกะ     ดวยสามารถแหงเหตุ. 
โพชฌงคเหลาน้ัน    เปนมัคคาธิปติในเวลาเจริญมรรคอันกระทําวิริยะ     หรือ       
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วิมังสาใหเปนใหญ. ไมพึงกลาววา เปนมัคคาธิปติในการเจริญมรรคอันมีฉันทะ  
หรือจิตตะเปนใหญ   เพราะฉะนั้น   ในขณะแหงผลก็ไมพึงกลาวเชนกัน.   ใน 
อตีตะเปนตน    ก็ไมพึงกลาวแมดวยความเปนเอการัมมณะ.   ก็แต  ชื่อวา  เปน 
พหิทธารัมมณะ  เพราะความท่ีพระนิพพานเปนพหิทธาธรรม  แล.  แมใน 
ปญหาปุจฉกะนี้  ทานก็วา โพชฌงคทั้งหลายเปนโลกุตตระซึ่งเกิดข้ึนแลวเหมือน 
กัน.  แทจริง  โพชฌงคซึ่งเปนโลกิยะ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในนัยที่หน่ึง 
แหงสุตตันตภาชนียทีเดียว ในนัยที่ ๒และที่ ๓ ตรสัวา โพชฌงคเจือดวยโลกียะ 
และโลกุตตระ.  ในนัยที ่๔ แหงอภิธรรมภาชนียกด็ี  และในปญหาปุจฉกะนี้ก็ดี 
ตรัสวาเปนโลกุตตระเทาน้ัน.  แมสัมโพชฌงคนี้    พระองคก็ทรงนําออกจําแนก 
แสดงแลว  ๓ ปริวัฏ    ดงัพรรณนามาฉะน้ี    แล. 
                                      วรรณนาปญหาปุจฉกะ  จบ    
                                     อรรถกถาโพชฌังควิภังค  จบ  
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                                         ๑๑. มัคควิภงัค 
                                         สุตตันตภาชนีย 
                                  อรยิมรรคมอีงค ๘ นัยท่ี ๑ 
           [๕๖๙]  อริยมรรคมีองค ๘ คือ  
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวาจา 
                         ๔.  สมัมากัมมันตะ 
                         ๕.  สัมมาอาชีวะ 
                                          ๖.  สัมมาวายามะ 
                         ๗.  สมัมาสติ 
                         ๘.  สมัมาสมาธิ  
           [๕๗๐]  ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น   สมัมาทิฏฐิ เปนไฉน ? 
           ความรูในทุกข  ความรูในทุกขสมุทัย  ความรูในทุกขนิโรธ   ความรู 
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ.                             
           [๕๗๑]   สมัมาสงักัปปะ ปนไฉน ? 
           ความดําริในอันออกจากกาม   ความดําริในอันไมพยาบาท   ความดําริ 
ในอันไมเบียดเบียน  น้ีเรยีกวา  สัมมาสังกัปปะ.  
           [๕๗๒]  สัมมาวาจา เปนไฉน ? 
           ความงดเวนจากการพูดเท็จ    ความงดเวนจากการพูดสอเสียด   ความ 
งดเวนจากการพูดหยาบ  ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ  นี้เรียกวา   สัมมาวาจา. 
           [๕๗๓]  สมัมากมัมันตะ เปนไฉน ? 
           ความงดเวนจากการฆาสัตว    ความงดเวนจากการลักทรัพย     ความ 
งดเวน จากการประพฤติผิดในกาม  นี้เรียกวา  สมัมากัมมันตะ.   
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           [๕๗๔]  สมัมาอาชีวะ   เปนไฉน ?  
           บุคคลผูอริยสาวกในศาสนาน้ี  ละมิจฉาอาชีวะแลว    เลี้ยงชีวิตอยูดวย 
สัมมาอาชีวะ  นี้เรียกวา  สัมมาอาชีวะ. 
           [๕๗๕]  สัมมาวายามะ  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   ทําฉันทะใหเกิด    พยายาม      ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว  ทําความเพียร    เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมทีย่ังไมเกิดข้ึนมิให 
เกิดข้ึน  ทําฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว    ทาํ 
ความเพียร   เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว   ทําฉันทะใหเกิด    พยายาม 
ปรารภความเพียรประคองจิตไว    ทําความเพียร     เพ่ือสรางกุศลธรรมท่ียังไม 
เกิดข้ึนใหเกิดข้ึน  ทําฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร   ประคองจิต 
ไว ทําความเพียร  เพ่ือความดํารงมั่น  ความไมสาบสูญ  ความภิญโญยิ่ง ความ 
ไพบูลย   ความเจริญ   ความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว    นี้เรียกวา 
สัมมาวายามะ. 
           [๕๗๖]  สัมมาสติ   เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู    มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ    มีสติ    กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก    พิจารณาเห็น 
เวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ    มีสติ   กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสเสียไดในโลก   พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู   มีความเพียร  ม ี
สัมปชัญญะ   มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก   พิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมเนือง ๆ อยู   มีความเพียร   มสีัมปชัญญะ   มีสติ    กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสเสียไดในโลก  นี้เรียกวา  สมัมาสติ. 
           [๕๗๗]  สมัมาสมาธิ  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้      สงัดจากกาม      สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   อยู  
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บรรลุทุติยฌาน   อันยังใจใหผองใสเพราะวิตกวิจารสงบ    เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
ภายใน ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  เพราะคลาย 
ปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติสมัปชัญญะอยู   และเสวยสุข  
ดวยนามกาย   บรรลุตติยฌานซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญ 
ผูไดบรรลุวา    เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข   ดังน้ี   อยู   บรรล ุ
จตุตถฌาน   ไมมีทุกข   ไมมีสุข   เพราะละสุขและทุกขได    เพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.  
  
                                  อรยิมรรคมอีงค  ๘  นัยท่ี ๒ 
           [๕๗๘]  อริยมรรคมีองค ๘ คือ 
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวาจา 
                         ๔.  สมัมากัมมันตะ 
                         ๕.  สัมมาอาชีวะ 
                         ๖.  สมัมาวายามะ 
                         ๗.  สมัมาสติ 
                         ๘.  สมัมาสมาธิ  
           [๕๗๙]  ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น    สัมมาทิฏฐิ   เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญสัมมาทิฏฐิ    อันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ  นอมไปเพื่อความสละ ฯลฯ  เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ    เจริญ 
สัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ ฯลฯ   เจริญสัมมาอาชีวะ ฯลฯ  เจริญ 
สัมมาวายามะ ฯลฯ  เจริญสัมมาสติ  ฯลฯ   เจริญสัมมาสมาธิ    อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปเพื่อความสละ.  
                                       สุตตันตภาชนีย  จบ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 261 

                                          อภิธรรมภาชนีย 
                                            อัฏฐังคิกวาระ 
           [๕๘๐]  มรรคมีองค ๘ คือ  
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวาจา 
                         ๔.  สมัมากัมมันตะ 
                         ๕.  สัมมาอาชีวะ 
                         ๖.  สมัมาวายามะ 
                         ๗.  สมัมาสติ 
                         ๘.  สมัมาสมาธิ  
           ในธรรมเหลาน้ัน  มรรคมอีงค ๘ เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากอกุศล 
ธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน    ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มีปติและสขุ 
อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยูในสมัยใด  มรรคมีองค ๘ 
คือ  สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ยอมมี  ในสมัยนั้น. 
           [๕๘๑]  ในมรรคมีองค ๘ นั้น  สมัมาทิฏฐ ิเปนไฉน ?  
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ๑ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   ความ 
เห็นชอบ   ธมัมวิจยสัมโพชฌงค   อันเปนองคแหงมรรค   นบัเนื่องในมรรค 
อันใดนี้เรียกวา  สัมมาทฏิฐิ. 
 
๑.  ความเต็ม   พึงดูในธรรมสังคณี  ๓๔/ขอ ๒๑๖ เปนลําดับไป  
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           [๕๘๒]  สัมมาสังกัปปะ  เปนไฉน ?  
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง   ความดําริ   ความท่ีจิตแนบแนนอยู 
ในอารมณ  ความท่ีจิตแนบสนิทอยูในอารมณ  ความยกจิตข้ึนสูอารมณ  ความ 
ความดําริชอบ  อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค   อันใด   นี้เรียกวา 
สัมมาสังกัปปะ. 
           [๕๘๓]  สมัมาวาจา  เปนไฉน ? 
           การงด  การเวน  การเลิกละ  เจตนาเครื่องเวน   จากวจีทุจริต ๔ กริยิา 
ไมทํา  การไมทํา  การไมลวงละเมิด  การไมล้ําเขต  การกําจัด  ตนเหตุวจีทุจริต  
๔  วาจาชอบ   อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   อันใด   นี้เรียกวา 
สัมมาวาจา. 
           [๕๘๔]  สมัมากมัมันตะ  เปนไฉน ? 
           การงด  การเวน   การเลิกละ  เจตนาเครื่องเวน  จากกายทุจริต ๓ กิรยิา 
ไมทํา   การไมทํา   การไมลวงละเมิด   การไมล้ําเขต   การกําจัด   ตนเหตุกาย 
ทุจริต ๓    การงานชอบ   อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค   อันใด 
นี้เรียกวา   สมัมากัมมันตะ. 
           [๕๘๕]  สัมมาอาชีวะ  เปนไฉน ?   
           การงด   การเวน     การเลิกละ    เจตนาเครื่องเวน     จากมิจฉาอาชีวะ 
กิริยาไมทํา   การไมทํา   การไมลวงละเมิด   การไมล้ําเขต    การกําจัด    ตนเหตุ 
มิจฉาอาชีวะ   การเลี้ยงชพีชอบอันเปนองคแหงมรรค   นับเนือ่งในมรรค  อัน 
ใด   นี้เรียกวา   สมัมาอาชีวะ.  
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           [๕๘๖]  สัมมาวายามะ  เปนไฉน ?   
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ    ความพยายามชอบ    วิริยสัม- 
โพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค  นบัเนื่องในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา    สัม- 
มาวายามะ. 
           [๕๘๗]  สมัมาสติ  เปนไฉน ? 
           สติ   ความตามระลึก ฯลฯ   ความระลึกชอบ   สติสัมโพชฌงค   อัน 
เปนองคแหงมรรค  นับเนือ่งในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา   สมัมาสติ. 
           [๕๘๘]  สมัมาสมาธิ   เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต  ฯลฯ  ความต้ังใจชอบ   สมาธิสัมโพชฌงค   อัน 
เปนองคแหงมรรค  นับเนอืงในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สัมมาสมาธิ. 
           นี้เรียกวา  มรรคมอีงค ๘  ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา ธรรมที ่
สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๘. 
 
                                         ปญจังคิกวาระ 
                                   เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย    
           [๕๘๙]   มรรคมอีงค  ๕  คือ 
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ    
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวายามะ 
                         ๔.  สมัมาสติ 
                         ๕.  สัมมาสมาธิ  
           ในธรรมเหลาน้ัน  มรรคมอีงค  ๕ เปนไฉน ?  
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           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ 
และสุข  อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัยใด  มรรค 
มีองค ๕  คือ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ 
มีในสมัยนั้น. 
           ในมรรคมีองค  ๕ นั้น   สัมมาทิฏฐิ  เปนไฉน ?  
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั  ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   ความ 
เห็นชอบ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค  นับเนือ่งในมรรค  อัน 
ใด  นี้เรียกวา  สมัมาทิฏฐ.ิ 
           สัมมาสังกัปปะ  เปนไฉน ?  
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง    ความดําริ ฯลฯ    อันเปนองคแหง 
มรรค  นับเนือ่งในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สัมมาสังกัปปะ. 
           สัมมาวายามะ  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ    ความพยายามชอบ    วิริยสัม- 
โพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรยีกวา สัมมา- 
วายามะ.                                                                                         
           สัมมาสติ  เปนไฉน ? 
           สติ  ความตามระลึก ฯลฯ   ความระลึกชอบ   สติสัมโพชฌงค  อัน 
เปนองคแหงมรรค  นับเนือ่งในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สัมมาสติ. 
           สัมมาสมาธิ   เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ   ความต้ังใจชอบ   สมาธิสัมโพชฌงค  อัน 
เปนองคแหงมรรค  นับเนือ่งในมรรค  อันใด  นี้เรียกวา  สัมมาสมาธิ.  
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           นี้เรียกวา  มรรคมอีงค ๕ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ี  
สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๕. 
 
                                  ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 
           [๕๙๐]  มรรคมอีงค ๕ คือ 
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวายามะ 
                         ๔.  สมัมาสติ 
                         ๕.  สัมมาสมาธิ  
           ในมรรคมีองค ๕  น้ัน  สมัมาทิฏฐิ เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มปีติ 
และสุข   อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัยใด  ปญญา 
กิริยาที่รูชัด  ฯลฯ   ความไมหลง    ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ    ธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  ในสมัยนั้น  อันใด  นี ้ 
เรียกวา   สมัมาทิฏฐิ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสมัปยุตดวย 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมา- 
สังกัปปะ ฯลฯ  ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาวายามะ 
ฯลฯ   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสติ.  
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           สัมมาสมาธิ   เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ  
และสุข   อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัยใด  ความ 
ต้ังอยูแหงจิต  ฯลฯ ความต้ังใจชอบ  สมาธิสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค   ในสมัยนั้น    อันใด  นี้เรียกวา   สัมมาสมาธิ   ธรรมทั้ง 
หลายที่เหลือ   เรียกวา    ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ. 
 
                                          อัฏฐังคิกวาระ 
           [๕๙๑]  มรรคมอีงค ๘ คือ 
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวาจา 
                         ๔.  สมัมากัมมันตะ 
                         ๕.  สัมมาอาชีวะ 
                         ๖.  สมัมาวายามะ 
                         ๗.  สมัมาสติ 
                         ๘.  สมัมาสมาธิ 
           ในธรรมเหลาน้ัน  มรรคมอีงค ๘  เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม สงัด  
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จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ   
และสุข   อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  กศุล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก    เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว     ไดเจริญไวแลวน้ัน 
แล  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ  อยูในสมัยใด  มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ  มีนัยสมัยนัน้. 
           นี้เรียกวา  มรรคมอีงค ๘  ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยมรรคมีองค ๘. 
 
                                           ปญจังคิกวาระ 
                                     เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 
           [๕๙๒]  มรรคมอีงค ๕ คือ 
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวายามะ 
                         ๔.  สมัมาสติ 
                         ๕.  สัมมาสมาธิ  
           ในธรรมเหลาน้ัน    มรรคมอีงค  ๕  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนพิพาน  เพ่ือประหานทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด  
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จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มปีติ   
และสุข   อันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ  
ฯลฯ   อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว   บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล 
ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธา- 
ภิญญา  ชนิดสุญญตะ  อยู  ในสมัยใด  มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิ  สัมมา- 
สังกัปปะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ   มีในสมัยนัน้. 
           นี้เรียกวา   มรรคมีองค  ๕    ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรม 
ที่สัมปยตุดวยมรรคมีองค ๕. 
 
                                    ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 
           [๕๙๓]   มรรคมอีงค ๕  คือ 
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวายามะ 
                         ๔.  สมัมาสติ 
                       ๕.  สัมมาสมาธิ 
           ในมรรคมีองค ๕ นั้น  สมัมาทิฏฐิ  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้.   เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ     เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ     สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก     วิจาร  
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มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     อยูในสมยัใด  
ผัสสะ ฯลฯ   อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น   สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชือ่วา  กุศล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว   บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิเวก   เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มีปติและสขุอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา  ชนิดสุญญตะ  อยู  ในสมัยใด ปญญา กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ ความ 
ไมหลง   ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค   อันเปนองคแหง 
มรรค  นับเนือ่งในมรรค  ในสมัยนั้น   อันใด   นี้เรียกวา   สัมมาทิฏฐิ   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือเรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายท่ี  
เหลือ  เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ    ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยสัมมาสติ. 
           สัมมาสมาธิ  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ     สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู    ในสมัยใด 
ผัสสะ ฯ ลฯ   อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    สภาวธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา กุศล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว  บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มีปติและสขุอันเกิดแตวิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธา- 
ภิญญา  ชนิดสุญญตะ    อยู   ในสมัยใด  ความต้ังอยูแหงจิต  ความดํารงอยูแหงจิต 
ความม่ันอยูแหงจิต    ความไมสายไปแหงจิต    ความไมฟุงซานแหงจิต   ภาวะ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 270 

ที่จิตไมสายไป    ความสงบ    สมาธินทรีย    สมาธิพละ   สัมมาสมาธิ    สมาธิ-  
สัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค   นับเนื่องในมรรค    ในสมัยนั้น   อันใด 
นี้เรียกวา  สมัมาสมาธ ิธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
สัมมาสมาธิ.                                                                            
                                      อภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                          ปญหาปุจฉกะ 
           [๕๙๔]  อริยมรรคมีองค ๘ คือ 
                         ๑.  สัมมาทิฏฐิ 
                         ๒.  สมัมาสังกัปปะ 
                         ๓.  สัมมาวาจา 
                         ๔.  สมัมากัมมันตะ 
                         ๕.  สัมมาอาชีวะ 
                         ๖.  สมัมาวายามะ 
                         ๗.  สมัมาสติ 
                         ๘.  สมัมาสมาธิ  
                            ติกมาติกาปุจฉา  ทุกมาติกาปุจฉา 
           บรรดาองคมรรค ๘ ขอไหนเปนกุศล    ขอไหนเปนอกุศล    ขอไหน 
เปนอัพยากตะ  ฯลฯ  ขอไหนเปนสรณะ  ขอไหนเปนอรณะ.  
                                      ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๕๙๕]  องคมรรค ๘ เปนกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           สัมมาสังกัปปะ   เปนสุขเวทนาสัมปยุต    องคมรรค ๗  เปนสุขเวทนา. 
สัมปยุตก็มี   เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี.  
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           องคมรรค ๘ เปนวิบากก็มี  เปนวิบากธัมมธรรมก็ม ี 
           องคมรรค ๘ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ 
           องคมรรค ๘ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ                               
           สัมมาสังกัปปะ  เปนอวิตักกวิจารมัตตะ 
           องคมรรค ๗ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี     เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี 
เปนอวิตกกาวิจาระก็มี 
           สัมมาสังกัปปะ เปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ  ไมเปนอุเบกขาสหคตะ 
           องคมรรค ๗ เปนปติสหคตะก็มี    เปนสุขสหคตะก็มี    เปนอุเบกขา 
สหคตะก็มี 
           องคมรรค ๘ เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ 
           องคมรรค ๘ เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ 
           องคมรรค ๘ เปนอปจยคามีก็มี   เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี 
           องคมรรค ๘ เปนเสกขะก็มี   เปนอเสกขะก็มี 
           องคมรรค ๘ เปนอัปปมาณะ 
           องคมรรค ๘ เปนอัปปมาณารัมมณะ 
           องคมรรค ๘ เปนปณีตะ 
           องคมรรค ๘ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี  เปนอนิยตะก็มี 
           องคมรรค ๘ ไมเปนมัคคารัมมณะ 
           องคมรรค ๘ เปนมัคคเหตุกะก็มี  เปนมัคคาธิปติก็มี   กลาวไมไดวา 
เปนทั้งมัคคเหตุกะ  เปนทั้งมัคคาธิปติก็มี 
           องคมรรค ๘  เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี  เปนอุปปาทีก็มี  
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           องคมรรค ๘  เปนอดีตก็มี   เปนอนาคตก็มี   เปนปจจุบันก็มี    กลาว  
ไมไดวา     เปนอตีตารัมมณะ     เปนอนาคตารัมมณะ     เปนปจจุปนนา- 
รัมมณะ 
           องคมรรค ๘ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี  เปนอัชฌตัตพหิทธา 
ก็มี 
           องคมรรค ๘ เปนพหิทธารัมมณะ 
           องคมรรค ๘ เปนอนิทัสสนอัปปฏฆิะ.  
                                   ทุกมาติกาวิสัชนา 
                                 ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา  
           [๕๙๖]   สัมมาทิฏฐิ   เปนเหตุ   องคมรรค ๗ เปนนเหตุ 
           องคมรรค ๘ เปนสเหตุกะ   เปนเหตุสัมปยุต 
           สัมมาทิฏฐิ   เปนเหตุสเหตุกะ  องคมรรค ๗ กลาวไมไดวา   เปนเหตุ- 
สเหตุกะ   แตเปนสเหตุกนเหตุ 
           สังมาทิฏฐิ   เปนเหตุเหตุสัมปยุต   องคมรรค ๗  กลาวไมไดวา   เปน 
เหตุเหตุสัมปยุต   แตเปนเหตุสัมปยุต 
           องคมรรค ๗ เปนนเหตุสเหตุกะ    สัมมาทิฏฐิ    กลาวไมไดวา   เปน 
ทั้งนเหตุกะ  เปนทั้งนเหตุอเหตุกะ. 
             ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,๑๑ , ๑๒. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา 
           [๕๙๗]  องคมรรค ๘ เปนสัปปจจยะ 
           องคมรรค ๘  เปนสังขตะ 
           องคมรรค ๘  เปนอนิทัสสนะ 
           องคมรรค ๘  เปนอัปปฏิฆะ 
           องคมรรค ๘  เปนอรูป                     .  
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           องคมรรค ๘  เปนโลกุตตระ  
           องคมรรค ๘  เปนเกนจิวิญเญยยะ,   เปนเกนจินวิญเญยยะ 
           องคมรรค ๘  เปนโนอาสวะ 
           องคมรรค ๘  เปนอนาสวะ 
           องคมรรค ๘  เปนอาสววิปปยุต 
           องคมรรค ๘  กลาวไมไดวา   เปนอาสวสาสวะ   เปนสาสวโนอาสวะ 
           องคมรรค ๘  กลาวไมไดวา        เปนอาสวอาสวสัมปยุต        เปน 
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะ 
           องคมรรค ๘  เปนอาสววิปปยุตตอนาวะ   
           องคมรรค ๘  เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ  องคมรรค ๘  เปนโนคันถะ 
ฯลฯ   องคมรรค ๘   เปนโนโอฆะ ฯลฯ  องคมรรค ๘  เปนโนโยคะ ฯลฯ 
องคมรรค ๘  เปนโนนีวรณะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ องค 
มรรค ๘  เปนสารัมมณะ 
           องคมรรค ๘  เปนโนจิตตะ 
           องคมรรค ๘  เปนเจตสิกะ 
           องคมรรค ๘  เปนจิตตสัมปยุต 
           องคมรรค ๘  เปนจิตตสังสัฏฐะ 
           องคมรรค ๘  เปนจิตตสมุฏฐานะ 
           องคมรรค  ๘ เปนจิตตสหภู  
           องคมรรค  ๘ เปนจิตตานุปริวัตติ 
           องคมรรค  ๘ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ 
           องคมรรค  ๘ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  
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           องคมรรค ๘  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ  
           องคมรรค ๘  เปนพาหิระ 
           องคมรรค ๘  เปนโนอุปาทา 
           องคมรรค ๘  เปนอนุปาทินนะ  เปนโนอุปาทานา ฯลฯ องคมรรค๘ 
เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
                                  ๑๓. ปฏฐิทุกวิสชันา 
           [๕๙๘]  องคมรรค ๘ เปนนทสัสเนนปหาตัพพะ 
           องคมรรค ๘  เปนนภาวนายปหาตัพพะ 
           องคมรรค ๘  เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ 
           องคมรรค ๘  เปนนภาวนายปหาตัพัพเหตุกะ 
           สัมมาสังกัปปะ    เปนอวิตักกะ   องคมรรค ๗  เปนสวิตักกะก็มี   เปน 
อวิตักกะก็มี. 
           สัมมาสังกัปปะ   เปนสวิจาระ    องคมรรค   ๗    เปนสวิจาระก็มี   เปน 
อวิจาระก็มี. 
           สัมมาสังกัปปะ  เปนสัปปติกะ    องคมรรค  ๗    เปนสัปปติกะก็มี    เปน 
อัปปติกะก็มี.  
           สัมมาสังกัปปะ    เปนสุขสหคตะ    องคมรรค ๗   เปนปติสหคตะก็มี 
เปนนปติสหคตะก็มี. 
           สัมมาสังกัปปะ  เปนสุขสหคตะ  องคมรรค  ๗  เปนสุขสหคตะก็มี  เปน 
นสุขสหคตะก็มี. 
           สัมมาสังกัปปะ  เปนนอุเปกขาสหคตะ องคมรรค ๗ เปนอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี   เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี.  
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           องคมรรค ๘ เปนนกามาวจร  
           องคมรรค ๘ เปนนรูปาวจร 
           องคมรรค ๘ เปนนอรูปาวจร 
           องคมรรค ๘ เปนอปริยาปนนะ 
           องคมรรค ๘ เปนนิยยานิกะก็มี  เปนอนิยานิกะก็มี 
           องคมรรค ๘ เปนนิยตะก็มี   เปนอนิยตะก็มี  
           องคมรรค ๘ เปนอนุตตระ 
           องคมรรค ๘ เปนอรณะ  ฉะนี้แล 
                                    ปญหาปจุฉกะจบ 
                                มัคควิภังค  จบบริบูรณ  
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                                     อรรถกถามัคควิภังค 
                                   วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
                                 อริยมรรคมอีงค  ๘  นัยท่ี ๓    
          บัดนี ้ พึงทราบวินิจฉัยในมัคควิภังค อันเปนลําดับตอจากโพชฌังค-  
วิภังคนั้นตอไป 
           คําท้ังปวง  มีคําวา  อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เปนอาทิ   (แปลวา 
อริยมรรคมีองค ๘ เปนตน)   บัณฑิตพึงทราบ    โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวใน 
นิทเทสทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ในสัจจวิภังคนั่นแหละ.    วาดวยอํานาจแหง 
ภาวนา  แมในนัยที่สองที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยเฉพาะแลว   ก็ยอม 
ชื่อวาเจริญสัมมาทิฏฐิ.  คําท้ังปวงวา  วิเวกนิสฺสิต เปนตน   พึงทราบโดยนัย 
ที่กลาวไวแลวในโพชฌังควิภังคนั่นแหละ.   สุตตันตภาชนีย   นี้   วาดวยอํานาจ 
แหงนัยแมทั้งสอง    พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเปนมิสสกะ   คือ เจือดวยโลกิยะ 
และโลกุตตระ   แล.      
                                     
                                    วรรณนาอภิธรรมภาชนีย 
           ในอภิธรรมภาชนีย    พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสคําวา   อริโย 
ตรัสแตคําวา    มรรคมีองค ๘   ดังน้ี.    ถึงไมตรัสวา   อริยะ ก็ตาม   มรรค 
มีองค ๘ นี้    ก็เปนอริยมรรคโดยแท. 
           เหมือนอยางวา   บตุรของพระราชาผูมุรธาภิเษกแลว  ซึ่งเกิดในครรภ 
ของพระเทวีผูมุรธาภิเษกแลว  แมใคร ๆ ไมกลาววา  ราชบุตร   เขาก็ยอมเปน 
ราชบุตรนั่นแหละฉันใด   แมอริยมรรคนี้    พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัส   คําวา  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 277 

อริยะ  ก็พึงทราบวา   มรรคมีองค ๘ นั้นเปนอริยมรรคโดยแท. คําท่ีเหลือแม  
ในที่นี้     พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในสัจจวิภังคนั่นแหละ.   แมในปญจังคิก- 
วาระ  ถึงจะไมตรัสวา   มรรคมอีงค  ๘ ก็พึงทราบวา  มรรคนัน้  มีองค  ๘ 
เหมือนกัน.   เพราะวา   ธรรมดาวาโลกุตตรมรรคประกอบเพียงองค ๕ มิไดมี. 
           ในอธกิารน้ี  พึงทราบอรรถกถาอันมีอยูแหงอาจารยทั้งหลาย 
ตอไป:-  
           ก็อาจารยวิตัณฑวาที    (อาจารยผูมีปกติกลาวเคาะ)    กลาววา     แม 
โลกุตตรมรรคชื่อวา    ประกอบดวยองค ๘ มิไดมี     มีแตประกอบดวยองค ๕ 
เทาน้ัน    ถูกโตวา   จงนําสูตรมาอาง   อาจารยวิตัณฑวาทีนั้น    เมื่อไมเห็นสูตร 
อ่ืนจริง ๆ ก็จักนําสวนแหงสูตรนี้มาอาง  เพราะเปนมหาสฬายตนสูตร.  คือวา ทิฏฐิ 
แหงภิกษุผูมีความเห็นอยางนั้นใด   ทฏิฐิของภิกษุนั้น      จึงชื่อวา  สัมมาทิฏฐิ. 
สังกัปปะ   วายามะ    สติ    สมาธิแหงความเห็นอยางนั้น    ยอมมีแกภิกษุนั้นใด 
สมาธิของภิกษุนั้นนี้   กช็ื่อวา สัมมาสมาธิ.   ดวยวากายกรรม  วจีกรรม  อาชีวะ 
ของภิกษุนั้น  ยอมเปนธรรมบริสุทธิ์ดแีลว  ในกาลกอนน่ันแหละ.  ลําดับนั้นเขา 
พึงทวงอาจารยวิตัณฑวาทีวา      ขอจงนําบทแหงสูตรถัดไปมา.      ถาอาจารย 
วิตัณฑวาที่จะนํามา  ก็จะนํามาซึ่งบทแหงสูตรอันเปนกุสลน้ันมา.    ถาไมนํามา 
เธอพึงนํามาเองแลวกลาววา   "วาทะของอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นแตกแยกออกไป 
จากคําส่ังสอนของพระศาสดา   ที่ตรัสวา   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  
ยอมถึงความเต็มรอบดวยภาวนาแกภิกษุนั้น    เพราะฉะนั้น     โลกุตตรมรรค  จึง 
ชื่อวา  ประกอบดวยองค ๕  ไมมี   คงมีแตประกอบดวยองค ๘  เทาน้ัน".   ก็ 
องค ๓ เหลานี้   (กายกรรม   วจีกรรม   อาชีวะ)     ยอมเปนธรรมบริสุทธิ์แลว 
เปนไปกอน   แตยอมเปนธรรมบริสุทธิ์ยิ่งในขณะแหงโลกุตตรมรรคแล.  
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           ถามวา เมื่อเปนเชนนี้   คําวา   มรรคประกอบดวยองค  ๕  นี้  
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลว   เพ่ือประโยชนอะไร. 
           ตอบวา เพ่ือแสดงกิจอันยิ่ง   (พิเศษ)   จริงอยู   ในสมัยใด   ยอมละ 
มิจฉาวาจา  ยอมยังสัมมาวาจาใหบริบูรณ  ในสมัยนั้น   สัมมากัมมันตะ   สมัมา- 
อาชีวะชื่อวา   ยอมไมมี.   องค ๕ เหลานี้จึงเปนองคที่เปนเหตุใหละมิจฉาวาจา. 
ก็สัมมาวาจา   ยอมบริบรูณ   (เต็ม)   เอง   ดวยสามารถแหงวิรตี.     ในสมัยใด 
ยอมละมิจฉากัมมันตะ   ยอมบําเพ็ญสัมมากัมมันตะ    ในสมัยนั้น    สัมมาวาจา 
สัมมาอาชีวะมิไดมี.    องค ๕ อันเปนเหตุเหลาน้ีนั่นแหละ    ยอมละมิจฉา- 
กัมมันตะ. กส็ัมมากัมมันตะ  ยอมบรบิูรณเอง  ดวยอํานาจแหงวิรตี. ในสมัยใด 
ยอมละมิจฉาอาชีวะ   ยอมบําเพ็ญสัมมาอาชีวะ   สมัยนั้น    ไมมีสัมมาวาจา  และ  
สัมมากัมมันตะ.     องค ๕ อันเปนเหตุเหลาน้ีนั่นแหละ     ยอมละมิจฉาอาชีวะ. 
ยอมบริบูรณเองดวยสามารถแหงวิรตี.     เพ่ือแสดงซ่ึงความทีธรรม ๕   เหลาน้ี   
เปนองคที่เปนเหตุและเปนธรรมพิเศษโดยกิจน้ี  พระผูมีพระภาคเจา     จึงทรง 
ถือเอาศัพทวา  มรรคประกอบดวยองค ๕ ดังน้ี.   
           จริงอยู  โลกุตตรมรรค ยอมประกอบดวยองค   ๘  เทาน้ัน  มิได 
ชื่อวา  ประกอบดวยองค ๕. ถาเขากลาววา  ไมแนวามรรคประกอบดวยองค ๕.  
ถาเขากลาววา.   ไมแนวามรรคประกอบดวยองค ๘   โดยรวมสัมมาวาจาเปนตน 
เพราะความท่ีวิรตีนี้  มีเจตนามาก  คือ    สัมมาวาจามีเจตนา ๔ สัมมากัมมันตะ 
๓ สัมมาอาชีวะ ๗    เหตุนั้น    จึงกลาววาโลกุตตรมรรค    ประกอบดวยองค ๕ 
เทาน้ัน     ดังน้ีจะพึงแกอยางไร ? 
           ขาพเจาจักเปลื้อง    แมเพราะความท่ีวิรตีเปนธรรนมีเจตนามากดวย 
จักกลาววาโลกุตตรมรรคประกอบดวยองค ๘  ดวย.   เบื้องตน    พึงถามเขาวา  
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ทานอานคัมภีรมหาจัตตารีสะหรือไม    ถาเขาตอบวาไม    พึงกลาววา   ทานไม  
ทราบเพราะมิไดศึกษาไว.   ถาเขากลาววา   อาน   (ทองไว)    กพึ็งพูดวาจงนํา 
สูตรมาอาง.   ถาเขานําสูตรมา   ขอน้ันเปนการดี.   ถาไมนํามา  พึงนํามาเองจาก 
อุปริปณณาสก  ดังตอไปนี้. 
           "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาวาจา   เปนไฉน. ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เรายอมกลาวสัมมาวาจา ๒ อยาง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัมมาวาจา 
อันเปนไปกับดวยอาสวะเปนสวนแหงบุญ    เปนผลแหงอุปธิ    (เปนผลใหเกิด 
อุปธิ)  มีอยู.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัมาวาจาเปนอริยะ    ไมเปนไปกับดวย 
อาสวะ  เปนโลกุตตระ   เปนมัคคังคะ   มีอยู. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมาวาจา    อันมอีาสวะ     เปนสวนแหงบุญ 
เปนผลแหงอุปธิ   เปนไฉน.    เจตนาเปนเครื่องงดเวน     จากมุสาสวาท    จาก 
ปสุณาวาท   จากผรุสวาท  จากสัมผัปปลาปะ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาวาจานี้  
เปนไปกับดวยอาสวะ   เปนสวนแหงบุญ     เปนผลวิเศษแลวแหงอุปธิ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจา   เปนอรยิะ   ไมมีอาสวะ 
เปนโลกุตตระ เปนมัคคังคะ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงด การ 
เวน    การเวนขาด   เจตนาเปนเครื่องงดเวน    จากวจีทุจริต  ๔   อันใดแล   ของ 
อริยจิต    ของจิตอันหาอาสวะมิได   ของผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค   ของผูเจริญ 
อริยมรรค  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาวาจานี้   เปนอริยะ   ไมมอีาสวะ   เปน 
โลกุตตระ   เปนมังคังคะ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมากมัมันตะเปนไฉน ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เรายอมกลาวสัมมากัมมันตะ ๒ อยาง ฯลฯ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมากมัมันตะเปนไฉน. สัมมากัมมันตะ  
เปนอริยะ   ไมมีอาสวะ   เปนโลกุตตระ ฯลฯ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาอาชีวะ   เปนไฉน.   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เรายอมกลาวสัมมาอาชีวะ ๒ อยาง ฯลฯ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาอาชีวะ เปนไฉน.   เปนอริยะ ไมมี 
อาสวะ   เปนมัคคังคะ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   การงด    การเวน     การเวนขาด 
เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากมิจฉาอาชีวะ   อันใดแล    ของอริยจิต     ของจิตอัน 
หาอาสวะมิได    ของการพรั่งพรอมดวยอริยมรรค    ของผูเจริญอริยมรรค. ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาอาชีวะนี้   เรากลาววา  เปนอริยะ   เปนอนาสวะ  เปน 
โลกุตตระ   เปนมัคคังคะ   ดังน้ี.   ในอธิการน้ี   การงดเวนแตละอยาง คือ จาก 
วจีทุจริต ๔ กายทุจริต ๓    และมิจฉาอาชีวะ    เรากลาววา    เปนอริยะ    เปน 
อนาสวะ   เปนโลกุตตระ   ดังน้ี.   ในฐานะเชนนี้   ความเปนผูมากดวยเจตนา 
จักมีแตที่ไหน  มรรคประกอบดวยองค ๕  จักมีแตที่ไหน   พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงแสดงสูตรนี้     แกผูไมมีความหวงใย  วา   โลกุตตรมรรคประกอบดวย 
องค ๘ ดังน้ี.   ถาเขากําหนดไดดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีไซร   ขอน้ันเปนการดี. 
ถาเขากําหนดไมได   พึงนําเหตุแมเหลาอ่ืนมาใหเขาใจ. 
           จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําน้ีไววา  ดูกอนสุภัททะ   อริยมรรค 
ประกอบดวยองค ๘ ไมมีในธรรมวินัยใดแล   แมสมณะก็ไมมีในธรรมวินัยนั้น 
ฯลฯ ดูกอนสุภัททะ      อริยมรรคประกอบดวยองค  ๘  มีในธรรมวินัยใดแล 
ดูกอนสุภัททะ  สมณะก็ยอมมีในธรรมวินัยนั้นนั่นแหละ ฯลฯ   ลัทธิของผูอ่ืน 
(ปรับปวาท)   วางจากสมณะ   ดังน้ี.      มรรคประกอบดวยองค ๘  มาแลวใน 
สูตรแมเหลาอ่ืนก็มีเปนอเนก   นับเปนรอย.  
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                                 มรรค ๘ ในกถาวัตถุปกรณ  
           แมในกถาวัตถุปกรณ   ทานสกวาทยาจารย    ก็ไดกลาวอางพุทธพจน 
วา 
           มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ           สจฺจาน จตุโร ปทา 
           วิราโค  เสฏโ     ธมฺมาน          ทฺวิปทานฺจ  จกขฺุมา 
           บรรดามรรค (ทาง) ทั้งหลาย     มรรคประกอบดวยองค ๘ ประเสริฐ 
ที่สุด บรรดาสัจจะท้ังหลาย   บทสี่ประเสริฐที่สุด   บรรดาธรรมท้ังหลาย วิราคะ 
ประเสริฐที่สุด   บรรดาสตัวสองเทาท้ังหลาย    พระตถาคต     ผูมีจักษุประเสริฐ 
ที่สุด  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื. 
           ทานปรวาทยาจารย   ตอบรับรองวา  ใช. 
           ทานสกวาทยาจารย   จึงกลาววา    ถาอยางนั้น    มรรคก็ประกอบดวย 
องค ๘  ดังนี้. 
           ก็ถาเขาไมเขาใจแมดวยเหตุมีประมาณเทานี้ไดไซร    พึงสงเธอไปดวย 
คําวา    เธอจงเขาไปสูวิหารดื่มขาวยาคูเถิด    (การรับประทานอาหารทําใหเกิด 
ปฏิภาณได).   การท่ีจะกลาวเหตุผลใหมากกวาน้ี   เปนอฐานะ  แล.   คําท่ีเหลือ 
ในที่นี้   มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
           ในทีน่ี้   บัณฑิตพึงนับนัยทั้งหลาย  ดังน้ี. 
           ก็ในมรรคท้ัง ๔  ทานจําแนกไว  ๔,๐๐๐นัย ในการถามรวมกัน  ตอบ 
รวมกัน  ในมรรคประกอบดวยองค ๘.  ในมรรคประกอบดวยองค  ๕  ในการ 
ถามรวมกัน   ตอบรวมกัน   ทานจําแนกไว ๔,๐๐๐ นัย   แตในการถามแยกกัน 
ตอบแยกกัน   ทานจําแนกไวอยางละ  ๔,๐๐๐ นัย รวมในองคทั้ง ๕    จึงเปน 
๒๐,๐๐๐ นัย.  อน่ึง นัยทั้งหมด ทานจําแนกไวในมัคควิภังค  ๒๘,๐๐๐ นัย   คือ  
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๘,๐๐๐ นัยในกอน รวมกบั ๒,๐๐๐ นยัหลังน้ีดวยประการฉะน้ี. ก็กุศลท้ังหลาย   
เหลาน้ันแล   เปนโลกุตตระที่เกิดข้ึนแลว.    แตการนับนัยในวิปากะ   พึงทํานัย  
ทั้งหลายแหงกุศล   แลวคูณดวย ๓ แล. 
                                    วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                         วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ในปญหาปุจฉกะ   บัณฑิตพึงทราบ   ความท่ีมัคคังคะ   เปนกุศล 
เปนตน   โดยทํานองพระบาลีนั้นแหละ.   แตในอารัมมณติกะ   มรรคเหลาน้ีทั้ง 
หมด  เปนอัปปมาณารัมมณะอยางเดียว  ไมเปนมัคคารัมมณะ    เพราะปรารภ 
พระนิพพานอันเปนอัปปมาณธรรมเปนไป.    เพราะมรรค     ยอมไมทําผลให 
เปนอารมณแตวาดวยสามารถแหงสหชาตเหตุในท่ีนี้    กุสลท้ังหลาย   เปนมัคค- 
เหตุกะ.   ในกาลเจริญมรรค   ชื่อวา   เปนมัคคาธิปติ     เพราะทําวิริยะ   หรือ 
วิมังสาใหเปนประธาน.   แมในกาลแหงผลจิต   กไ็มพึงกลาวน่ันแหละ.   ถึงวา 
ดวยความเปนเอการัมมณะในอตีตะเปนตน   ก็ไมพึงกลาว.   แตยอมชื่อวา  เปน 
พหิทธารัมมณะได    เพราะความท่ีพระนิพพานเปนพหิทธาธรรม   ดังน้ี.  แม 
ในปญหาปุจฉกะน้ี   ทานก็กลาววา   เปนมัคคังคะ    เปนโลกุตตระ    ที่เกิดข้ึน 
แลวเหมือนกัน.      สําหรับมัคคังคะซ่ึงเปนโลกิยะและโลกุตตระ      พระสัมมา- 
สัมพุทธะ   ตรัสไวในสุตตันตภาชนียเทาน้ัน    สวนในอภิธรรมภาชนีย    และ 
ปญหาปุจฉกะ   ตรัสวา   เปนโลกุตตระอยางเดียว.    แมมัคควิภังคนี้   พระองค 
ก็ทรงนําออกจําแนกแสดงแลว ๓ ปริวัฎ    ฉะน้ีแล.      
                                     วรรณนาปญหาปุจฉกะ  จบ 
                                          อรรถกถามัคควิภังค จบ  
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                                  ๑๒. ฌานวิภังค  
                                         มาติกา 
           [๕๙๙]  ภิกษุในศาสนานี้    เปนผูสํารวมแลวดวยปาติโมกข- 
สังวร   ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจรอยู เห็นภัยในโทษทั้งหลาย 
อันมีประมาณนอยสมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย 
สํารวมในอินทรีย ๖ รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรตลอด 
ปฐมยามและปจฉิมยาม  ประกอบความเพียรอันเปนไปติดตอ  ประ- 
กอบปญญาอันรักษาไวซึ่งตน  เจริญโพธิปกขิยธรรม. 
           ภิกษนุั้น  เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกาวไปขางหนาและ 
ถอยกลับมาขางหลัง  เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการแลดูขางหนาและ 
เหลียวดูขางซายขางขวา     เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการคูอวัยวะเขา 
และเหยียดอวัยวะออก    เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการทรงผาสังฆาฏิ  
บาตรและจีวร     เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกิน  ด่ืม  เค้ียว   และ 
ลิ้มรสเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการถายอุจจาระและปสสาวะ  เปนผูรู 
ชัดอยูโดยปกติในการถายอุจจาระและปสสาวะ     เปนผูรูชัดอยูโดย 
ปกติในการเดิน  ยืน  นั่ง   หลับ  ต่ืน  พูดและนิ่ง. 
           ภิกษนุั้น  อาศัยเสนาสนะอันสงัด   คือ  ปา   โคนไม  ภูเขา 
ซอกเขา  ถํ้าในภูเขา ปาชา  ดง ที่แจง กองฟาง    สถานที่ไมมีเสียง 
อื้ออึง  สถานท่ีไมใครมีคนสัญจรไปมา    สถานท่ีไมมีคนพลุกพลาน 
สถานท่ีอันสมควรเปนที่หลีกเรน.  
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           ภิกษนุั้น    ไปสูปาก็ตาม   ไปสูโคนไมก็ตาม   ไปสูเรือนวาง  
ก็ตาม   นั่งคูบัลลังก   ต้ังกายใหตรง  ต้ังสติมุงหนาตอกรรมฐาน. 
           ภิกษนุั้น     ละอภชิฌาในโลกไดแลว   อยูดวยจิตท่ีปราศจาก  
อภิชฌา  ชําระจิตใหบริสทุธิ์จากอภิชฌา  ละความพยาบาทและความ 
ประทุษรายไดแลว    เปนผูมีจิตไมพยาบาท  อยู  มคีวามอนุเคราะห  
แกสัตวทั้งปวง  ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความพยาบาทและความประ- 
ทุษราย  ละถีนมิทธะไดแลว  เปนผูปราศจากถีนมิทธะอยู  มีอาโลก-  
สัญญา   มีสติสัมปชัญญะ     ชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากถีนมิทธะ   ละ 
อุทธัจจกุกกุจจะไดแลว  เปนผูไมฟุงซาน อยู มีจติสงบภายใน ชําระ 
จิตใหบริสุทธิ์  จากอุทธัจจกุกกุจจะ   ละวิจิกิจฉาไดแลว    เปนผูขาม 
เสียไดซึ่งวิจิกิจฉา อยู ไมมีความสงสัย  ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความ 
สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
           ภิกษนุั้น  ละนิวรณ ๕  เหลาน้ี   อันทําใจใหเศราหมอง   ทํา 
ปญญาใหทรามไดแลว  สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
แลวบรรลุปฐมฌานประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวก อยู บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผดุขึ้นแกใจ ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร 
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู  เพราะคลายปติไดอีกดวย  จึงเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ    อยู  และเสวยสุขดวยนามกาย 
บรรลุตติยฌาน  ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรล ุ
วาเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข  ดังน้ีอยู   บรรลุจตุตถ- 
ฌาน  ไมมีทกุข   ไมมีสุข   เพราะละสุขและทุกขได   เพราะโสมนัส  
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และโทมนัสดับสนิทในกอน   มีสติบรสิุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู เพราะ   
กาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง    เพราะความดับไปแหงปฏิฆ- 
สัญญา   เพราะไมมีมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา   จึงบรรลุอากาสานัญ-  
จายตนฌาน   โดยบริกรรมวาอากาศไมมีที่สุด ดังนี้  อยู  เพราะกาว 
ลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง      จงึบรรลุวิญญาณัญ- 
จายตนฌาน  โดยบริกรรมวาวิญญาณไมมีที่สุด ดังน้ี  อยู  เพราะกาว 
ลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง    จึงบรรลุอากิญจัญญาย- 
ตนฌาน  โดยบริกรรมวา  วิญญาณนอยหน่ึงไมม ี ดังน้ี  อยู  เพราะ 
กาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง    จึงบรรลุเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌานอยู. 
                                             มาติกา  จบ 
 
                                          สุตตันตภาชนีย                                       
                                           มาติกานิทเทส 
           [๖๐๐]  บทวา  ในศาสนาน้ี  มอีธิบายวา   ในทิฏฐินี้    ในขันตินี้ 
ในรุจินี้   ในลัทธินี้  ในธรรมน้ี  ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้  ในปาพจนนี้   ใน 
พรหมจรรยนี้  ในศาสนาของพระศาสดาน้ี  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ในศาสนา 
นี้. 
           [๖๐๑]  บทวา  ภกิษุ มีอธิบายวา  ชื่อวาภิกษุ   เพราะสมัญญา 
           ชื่อวาภิกษุ เพราะปฏิญญา 
           ชื่อวาภิกษุ เพราะขอ  
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           ชื่อวาภิกษุ   เพราะเปนผูขอ  
           ชื่อวาภิกษุ    เพราะเปนผูเขาถึงภิกขาจาร 
           ชื่อวาภิกษุ   เพราะทรงแผนผาท่ีถูกทําลาย 
           ชื่อวาภิกษุ   เพราะกําลังทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย 
           ชื่อวาภิกษุ    เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายแลว 
           ชื่อวาภิกษุ   เพราะละกิเลสโดยจําเพาะสวน 
           ชื่อวาภิกษุ   เพราะละกิเลสโดยไมจําเพาะสวน 
           พระเสขะ    ชื่อวาภิกษ ุ
           พระอเสขะ  ชื่อวาภิกษ ุ
           ผูไมใชพระเสขะและไมใชพระอเสขะ  ชื่อวาภิกษุ 
           ผูต้ังอยูในธรรมอันเลิศ  ชื่อวาภิกษ ุ
           ผูประกอบดวยธรรมอันงาม  ชื่อวาภิกษุ 
           ผูบรสิุทธิ์ผองใส  ชื่อวาภิกษ ุ
           ผูประกอบดวยธรรมอันเปนสาระ  ชื่อวาภิกษุ 
           ผูอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมท่ีไมกําเริบ  ควรแกฐานะ   โดยสงฆ 
ผูพรอมเพรียงกัน   ชื่อวาภิกษุ. 
           [๖๐๒]  บทวา ปาติโมกข ไดแก ศีลอันเปนที่อาศัย   เปนเบื้องตน 
เปนจรณะ  เปนเครื่องสํารวม   เปนเครื่องระวัง   เปนหัวหนา   เปนประธาน 
เพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรมท้ังหลาย. 
           บทวา    สังวร ไดแก  การไมลวงละเมิดทางกาย    การไมลวงละเมิด 
ทางวาจา   การไมลวงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา.  
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           บทวา   เปนผูสํารวมแลว   มีอธิบายวา    เปนผูเขาไปถึงแลว    เขา 
ไปถึงแลวดวยดี   เขามาถึงแลว   เขามาถึงแลวดวยดี    เขาถึงแลว     เขาถึงแลว 
ดวยดี  ประกอบแลวดวยปาติโมกขสังวรน้ี   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา    เปนผู 
สํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร. 
           [๖๐๓]  บทวา อยู มีอธิบายวา   สืบเนื่องกันอยู    ประพฤติเปนไปอยู 
รักษาอยู    เปนไปอยู    ใหเปนไปอยู   เที่ยวไปอยู   พักอยู   ดวยเหตุนั้น   จึง 
เรียกวา   อยู. 
           [๖๐๔]  บทวา  ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร    มอีธิบาย 
วา  อาจาระมีอยู   อนาจาระ   มีอยู 
           ใน ๒ อยางนั้น  อนาจาระ  เปนไฉน ? 
           ความลวงละเมิดทางกาย   ความลวงละเมิดทางวาจา    ความลวงละเมิด 
ทั้งทางกายและทางวาจา  นี้เรียกวา   อนาจาระ   ความเปนผูทุศีล    แมทั้งปวง 
ก็เรียกวา   อนาจาระ.   ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี  ยอมเลี้ยงชีวิตดวยการใหไมไผ 
หรือดวยการใหใบไม    หรือดวยการใหดอกไม    หรือดวยการใหผลไม  หรือ 
ดวยการใหจุณสําหรับอาบ      หรือดวยการใหไมชาํระฟน     หรือดวยการพูด 
ยกยองเพ่ือตองการใหเขารัก    หรือดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถั่ว 
หรือดวยการเปนคนรับเลี้ยงเด็ก  หรือดวยการรับใชฆราวาส    หรือดวยมิจฉา- 
อาชีวะที่พระพุทธเจาทรงตําหนิอยางใดอยางหน่ึง   นี้เรียกรา   อนาจาระ. 
           อาจาระ  เปนไฉน ? 
           ความไมลวงละเมิดทางกาย    ความไมลวงละเมิดทางวาจา    ความไม 
ลวงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา   นี้เรียกวา   อาจาระ   ศีลสงัวร    แมทั้งปวง 
ก็เรียกวา   อาจาระ.   ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี      ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหไม  
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ไผ     ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหใบไม      ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหดอกไม   
ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหผลไม    ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหจุณสําหรับอาบ  
ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการใหไมชําระฟน       ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการพูดยกยอง  
เพ่ือตองการใหเขารัก     ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกง 
ถั่ว    ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยการเปนคนรับเลี้ยงเด็ก      ยอมไมเลีย้งชีวิตดวยการ 
รับใชฆราวาส     ยอมไมเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาอาชีวะท่ีพระพุทธเจาทรงตําหนิ 
อยางใดอยางหนึ่ง   นี้เรียกวา   อาจาระ. 
           บทวา   โคจร   มีอธิบายวา  โคจร    มีอยู   อโคจร   มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น   อโคจร  เปนไฉน ? 
           ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี    เปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงแพศยา หรือ 
เปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงหมาย    หรือเปนผูเที่ยวไปในสํานักของสาวเท้ือ 
หรือเปนผูเที่ยวไปในสํานักของบัณเฑาะก     เปนผูเที่ยวไปในสํานักของภิกษุณี 
หรือเปนผูเที่ยวไปในโรงสุรา     เปนผูคลุกคลีกับดวยพระราชา     มหาอํามาตย 
ของพระราชา   เดียรถีย   สาวกของเดียรถีย    ดวยการคลุกคลีกบัคฤหัสถอันไม 
สมควรก็หรือตระกูลนั้นใด  ไมมีศรัทธา   ไมเลื่อมใส   ไมเปนที่ควรจะไปมา 
มักดาและบริภาษ    ใครแตความพินาศ    ไมใครตอส่ิงท่ีเปนประโยชนเกือ้กูล 
ไมใครตอความผาสุก  ไมใครตอความเกษมจากโยคะ  แกพวกภิกษุ    ภิกษุณี 
อุบาสก   อุบาสิกา   ภิกษุ   ยอมคบหา   เขาไปหา   เขาไปหาบอยๆ    ซึ่งตระกูล 
เห็นปานน้ันนี้เรียกวา  อโคจร. 
           โคจร  เปนไฉน ? 
           ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี      ไมเปนผูเทียวไปในสํานักของหญิงแพศยา 
ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของหญิงหมาย  ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักสาวเทื้อ ไม  
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ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของบัณเฑาะก       ไมเปนผูเที่ยวไปในสํานักของนาง   
ภิกษุณี  ไมเปนผูเที่ยวไปในโรงสุรา  เปนผูไมคลุกคลีกับดวยพระราชา มหา- 
อํามาตยของพระราชา  เดียรถีย  สาวกของเดียรถีย   ดวยการคลกุคลีกับคฤหัสถ 
อันไมสมควร ก็หรือตระกูลนั้นใด มีศรัทธา เลื่อมใส  รุงเรืองไปดวยผากาสาวะ 
มีโยคีผูปฏิบัติเขาออกอยูเนือง ๆ   เปนผูใครตอความเจริญ     ใครตอส่ิงท่ีเปน 
ประโยชนเกือ้กูล    ใครตอความผาสุก    ใครตอความเกษมจากโยคะ   แกพวก 
ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุ   ยอมคบหา    เขาไปหา    เขาไปหา 
บอย ๆ    ซึ่งตระกูลเห็นปานน้ัน  นี้เรียกวา  โคจร. 
           ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ  ประกอบแลว   ดวยอาจาระและโคจร 
ดังกลาวมานี้      ดวยเหตุนั้น      จึงเรียกวา     ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร 
ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๐๕]  คําวา   เหน็ภัยในโทษท้ังหลายอันมีประมาณนอย  ม ี
อธิบายวา  โทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย  เปนไฉน ? 
           โทษท้ังหลายน้ันใด    มีประมาณนอย    เปนอยางตํ่า    เปนอยางเบา 
ที่สมมติกันวา  โทษเบา  ที่พึงสํารวม  ที่พึงระวัง   ที่พึงกระทําดวยจิตตุปบาท 
ที่เนื่องดวยมนสิการ  เหลาน้ีเรียกวา  โทษท้ังหลายอันมีประมาณนอย. 
           ภิกษุเปนผูเห็นโทษ   เห็นภัย   เห็นความชั่วราย   และเห็นการรื้อถอน 
ออกเสียใหพน   ในโทษอนัมีประมาณนอยเหลาน้ัน  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวาเห็น 
ภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย. 
           [๖๐๖]  คําวา  สมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย 
มีอธิบายวา  สิกขา เปนไฉน ?  
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           สิกขา ๔ คือ  สิกขาของภิกษุ  เรียกวาภิกษุสิกขา, สิกขาของภิกษุณี 
เรียกวา  ภิกขุนีสิกขา,   สิกขาของอุบาสก   เรียกวา   อุบาสกสิกขา, สิกขาของ  
อุบาสิกา   เรยีกวา   อุบาสิกาสิกขา   เหลาน้ีเรียกวา  สิกขา. 
           ภิกษุสมาทานสิกขาท้ังหมด ดวยสิกขาสมาทานท้ังหมด  สมาทานสิกขา 
ทั้งหมดมิใหเหลือ    ดวยอาการท่ีจะพึงประพฤติทั้งหมด    แลวประพฤติอยูใน 
สิกขาเหลาน้ี    ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   สมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย. 
           [๖๐๗]  บทวา คุมครองทวารในอินทรีย ๖ มีอธิบายวา ความเปน 
ผูคุมครองทวารในอินทรีย ๖ มีอยู ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย ๖ มีอยู. 
           ใน ๒  อยางนั้น    ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรยี ๖ 
เปนไฉน ? 
           ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี    เห็นรูปดวยจักษุแลว     ยอมเปนผูถือนิมิต  
ถืออนุพยัญชนะ  บาปอกุศลธรรม  คือ  อภิชฌาและโทมนัส   พึงซานไปตาม 
บุคคลน้ี  ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู   เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ 
ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น   ยอมไมรกัษาจักขุนทรียนั้น    ยอมไม 
ถึงการสํารวมในจักขุนทรียนั้น     ฟงเสียงดวยโสตะแลว  ฯลฯ ดมกลิ่นดวยฆานะ 
แลว ฯลฯ    ลิ้มรสดวยชวิหาแลว  ฯลฯ     ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ฯลฯ 
รูธรรมารมณดวยมนะแลว  เปนผูถือนิมิต  ถืออนุพยัญชนะ  บาปอกุศลธรรม 
คืออภิชฌาและโทมนัส    พึงซานไปตามบุคคลน้ี     ผูไมสํารวมมนินทรียอยู 
เพราะการไมสํารวมมนินทรียใดเปนเหตุ  ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรียนั้น 
ยอมไมรักษามนินทรียนั้น     ยอมไมถงึการสํารวมในมนินทรียนั้น      ความไม 
คุมครอง กิริยาที่ไมคุมครอง การไมรักษา การไมสํารวมซึ่งอินทรีย ๖ เหลาน้ี  
อันใด  นี้เรียกวา  ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย ๖.  
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           ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย ๖  เปนไฉน ? 
           ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี  เห็นรูปดวยจักษุแลว   ยอมเปนผูไมถือนิมิต  
ไมถืออนุพยัญชนะ  บาปอกุศลธรรม  คืออภิชฌาและโทมนัส   พึงซานไปตาม 
บุคคลน้ี  ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู   เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ 
ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น     ยอมรักษาจักขุนทรียนั้น    ยอมถงึการ 
สํารวมในจักขุนทรียนั้น    ฟงเสียงดวยโสตะแลว  ฯลฯ   ดมกลิ่นดวยฆานะแลว 
ฯลฯ   ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ    ถกูตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ฯลฯ   รู 
ธรรมารมณดวยมนะแลว    ยอมเปนผูไมถือนิมิต   ไมถืออนุพยัญชนะ   บาป- 
อกุศลธรรม  คือ  อภิชฌาและโทมนัส   พึงซานไปตามบุคคลน้ี ผูไมสํารวม 
มนินทรียอยู   เพราะการไมสํารวมมนินทรียใดเปนเหตุ   ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม 
มนินทรียนั้น     ยอมรักษามนินทรียนั้น     ยอมถึงการสํารวมในมนินทรียนัน้ 
ความคุมครอง   กริิยาท่ีคุมครอง   การรักษา   การสํารวม   ซึ่งอินทรีย ๖ เหลา 
นี้   อันใด  นีเ้รียกวา  ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย  ๖. 
           ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยความเปนผูคุมครอง 
ทวารในอินทรีย ๖ นี ้  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ความเปนผูคุมครองทวารใน 
อินทรีย ๖. 
           [๖๐๘]  บทวา  รูประมาณในโภชนะ มีอธิบายวา   ความเปนผู 
รูประมาณในโภชนะมีอยู   ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะมีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น  ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ เปนไฉน ? 
           ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี   ไมพิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหาร  เพ่ือ 
เลน   เพ่ือมัวเมา   เพ่ือใหผิวพรรณสวยงาม   เพ่ือใหอวนพี   ความเปนผูไม 
สันโดษ   ความเปนผูไมรูประมาณ   การไมพิจารณา   ในโภชนะนั้น    อันใด 
นี้เรียกวา  ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ.  
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           ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ  เปนไฉน ?  
           ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี   พิจารณาโดยแยบคายวา   เราบริโภคอาหาร 
ไมใชเพ่ือเลน   ไมใชเพ่ือมัวเมา   ไมใชเพ่ือผิวพรรณสวยงาม   ไมใชเพ่ือให 
อวนพี  เราบริโภคอาหาร  เพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้  เพ่ือใหชีวิตินทรีย 
เปนไป  เพื่อระงับความหิว   เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  โดยอุบายน้ี    เราจัก 
กําจัดเวทนาเกาเสียได     และจักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน     ความเปนไปแหง 
ชีวิตินทรีย    ความไมมีโทษและการอยูโดยผาสุก   จักมีแกเรา   ดังน้ี     แลวจึง 
บริโภคอาหาร    ความสันโดษ   ความรูประมาณ   การพิจารณาในโภชนะนัน้ 
อันใด  นี้เรียกวา  ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ.  
           ภิกษุ    เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ   ประกอบแลว    ดวยความเปนผูรู 
ประมาณในโภชนะนี้ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  รูประมาณในโภชนะ.  
           [๖๐๙]   ก็  ภิกษุเปนผูประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและ 
ปจฉิมยาม  เปนอยางไร ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไมใหบรรล ุ
ความดี   ดวยการเดินจงกรม   ดวยการน่ัง   ตลอดวัน   ชําระจิตใหหมดจดจาก 
ธรรมที่กั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี  ดวยการเดินจงกรม  ดวยการน่ัง   ตลอด 
ปฐมยามแหงราตรี     สําเร็จสีหไสยา     โดยนอนตะแคงขวา    วางเทาซอนกัน 
มีสติสัมปชัญญะ     ทําสัญญาในการลุกข้ึนไวในใจ   ตลอดมชัฌิมยามแหงราตรี 
ลุกข้ึนชําระจิตใหหมดจดจากธรรมท่ีกั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี  ดวยการเดิน 
จงกรม  ดวยการน่ัง    ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี   ดวยการปฏบิัติอยางนี้   ภิกษุ 
ชื่อวาเปนผูประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยาม.   
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           [๖๑๐]  บทวา  ความเพียรอันเปนไปติดตอ ไดแก การปรารภ  
ความเพียรทางใจ ฯลฯ  สมัมาวายามะ. 
           บทวา  ปญญาอันรักษาไวซึ่งตน ไดแก    ปญญา   กิรยิาที่รูชัด 
ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ.  
           [๖๑๑]  บทวา   เจริญโพธิ์ปกขิยธรรม มีอธิบายวา  โพธิปกขิย- 
ธรรม  เปนไฉน ? 
           โพชฌงค ๗ คือ   สติสัมโพชฌงค   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค   วิริย- 
สัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค  อุเบก- 
ขาสัมโพชฌงค  ธรรมเหลาน้ี    เรียกวา  โพธิปกขิยธรรม.   ภิกษุ   ยอมเสพ 
เจริญ  ทําใหมาก  ซึ่งโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ี   ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา  เจรญิ   
โพธิปกขิยธรรม. 
           [๖๑๒]   ก็ภิกษุเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกาวไปขางหนาและถอย 
กลับมาขางหลัง   เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการแลดูขางหนาและเหลียวดูขางซาย 
ขางขวา   เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการคูอวัยวะเขาและเหยียดอวัยวะออก   เปน 
ผูรูชัดอยูโดยปกติในการทรงผาสังฆาฏิ  บาตร  และจีวร  เปนผูรูชัดอยูโดยปกติ 
ในการกิน  ดืม่  เค้ียว  และลิ้มรส  เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการถายอุจจาระและ 
ปสสาวะ   เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการเดิน   ยืน  นั่ง  หลับ  ต่ืน  พูด   และ 
นิ่ง  เปนอยางไร ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   มีสติสัมปชัญญะกาวไปขางหนา    มสีติสัมปชัญญะ 
ถอยกลับมาขางหลัง    มสีติสัมปชัญญะแลดูขางหนา    มีสติสัมปชัญญะเหลียวดู 
ขางซายขางขวา มีสติสัมปชัญญะคูอวัยวะเขา มีสติสัมปชัญญะเหยียดอวัยวะออก 
มีสติสัมปชัญญะในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกิน    
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ดื่ม   เค้ียว   และลิ้มรส   มีสติสัมปชัญญะในการถายอุจจาระและปสสาวะ   มีสติ 
สัมปชัญญะในการเดิน  ยืน  นั่ง  หลบั    ต่ืน  พูด  และนิ่ง.  
           ในบทเหลาน้ัน    บทวา  มีสติ  มีอธิบายวา  สติ  เปนไฉน ? 
           สติ  ความตามระลึก  ความหวนระลึก  สติ  กิริยาที่ระลกึ  ความทรงจํา  
ความไมเลื่อนลอย  ความไมลืม  สติ  สตินทรีย  สตพละ   สัมมาสติ   อันใด 
นี้เรียกวา  สติ. 
           บทวา  มีสัมปชัญญะ     มีอธิบายวา   สัมปชัญญะ    เปนไฉน ?  
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั    ความวิจัย   ความเลือกสรร   ความวิจัยธรรม 
ความกําหนดหมาย   ความเขาไปกําหนด   ความเขาไปกําหนดเฉพาะ   ภาวะที่รู 
ภาวะที่ฉลาด  ภาวะที่รูละเอียด  ความรูแจมแจง ความคนคิด  ความไครครวญ 
ปญญาเหมือนแผนดิน    ปญญาเครื่องทําลายกิเลส     ปญญาเปนเครื่องนําทาง 
ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนประตัก ปญญา ปญญนิทรีย  ปญญา- 
พละ    ปญญาเหมือนศัสตรา    ปญญาเหมือนปราสาท    ความสวางคือปญญา 
แสงสวางคือปญญา  ปญญาเหมือนประทีป   ปญญาเหมือนดวงแกว    ความไม 
หลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ  อันใด  นี้เรียกวา  สัมปชัญญะ. 
           ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ  ประกอบแลวดวยสติและสัมปชัญญะ 
นี้  ดวยประการฉะน้ี. 
           ดวยการปฏิบัติอยางนี้    ภิกษุชือ่วา    มีสติสมัปชัญญะกาวไปขางหนา 
มีสติสัมปชัญญะถอยกลบัมาขางหลัง  มีสติสัมปชญัญะแลดูขางหนา   มีสติสัม- 
ปชัญญะเหลยีวดูขางซายขางขวา  มีสติสัมปชัญญะคูอวัยวะเขา  มีสติสัมปชญัญะ 
เหยียดอวัยวะออก  มีสติสัมปชัญญะในการทรงผาสังมาฏิ   บาตร  และจีวร  มีสติ 
สัมปชัญญะในการกิน ดืม่ เค้ียว และลิ้มรส  มีสติสัมปชัญญะในการถายอุจจาระ 
และปสสาวะ  มีสติสัมปชัญญะในการเดิน  ยืน  นัง่  หลับ  ต่ืน  พูด  และนิ่ง.  
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           [๖๑๓]   บทวา  สงัด   มีอธิบายวา  แมหากเสนาสนะใดจะอยูในที่ใกล  
แตเสนาสนะน้ันไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต   ดวยเหตุนั้น   เสนา- 
สนะนั้น    ชือ่วา  สงัด   แมหากเสนาสนะใดจะอยูในท่ีไกล   แตเสนาสนะน้ันไม 
เกลื่นกลน ดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนั้น  เสนาสนะน้ัน ชื่อวา สงัด. 
           [๖๑๔]   บทวา  เสนาสนะ  ไดแก  เสนาสนะคือเตียงบาง  เสนาสนะ 
คือต่ังบาง  เสนาสนะคือที่นอนบาง  เสนาสนะคือหมอนบาง   เสนาสนะคือวิหาร 
บาง  เสนาสนะคือเพิงบาง    เสนาสนะคือปราสาทบาง    เสนาสนะคือปอมบาง 
เสนาสนะคือโรงบาง  เสนาสนะคือท่ีเรนลับบาง  เสนาสนะคือถ้ําบาง   เสนาสนะ 
คือโคนไมบาง    เสนาสนะคือพุมไมไผบาง   หรือภิกษุยับยั้งอยูในที่ใด   ที่นั้น 
ทั้งหมด  ชื่อวา  เสนาสนะ. 
           [๖๑๕]   บทวา   อาศัย   คือ   อาศัยอยู   อาศัยอยูดวยดี  เขาอยู    เขา 
พํานักอยู   เขาอาศัยอยู   เสนาสนะอันสงัดนี้   ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา  อาศัย. 
           [๖๑๖]  บทวา   ปา  ไดแก  ปาบริเวณนอกเสาเข่ือนท้ังหมดน้ัน. 
           [๖๑๗]  บทวา  โคนไม  เปนตน  มีอธิบายวา รุกขมูล คือ โคนไม 
ปพพตะ  คือ  ภูเขา   กันทระ  คือ  ซอกเขา  คิริคุหา  คือ  ถ้ําในเขา   สุสาน  คือ 
ปาชา   อัพโภกาส  คือ  ที่แจง   ปลาลปุญชะ คือ  กองฟาง. 
           [๖๑๘]  บทวา  ดง  เปนชื่อของเสนาสนะท่ีอยูไกล. 
           บทวา  ดง  เปนชื่อของเสนาสนะราวปา. 
           บทวา  ดง  เปนชื่อของเสนาสนะท่ีนาหวาดกลัว. 
           บทวา  ดง  เปนชื่อของเสนาสนะท่ีนาหวาดหว่ัน. 
           บทวา  ดง  เปนชื่อของเสนาสนะท่ีอยูปลายแดน. 
           บทวา  ดง  เปนชื่อของเสนาสนะท่ีไมอยูใกลหมูมนุษย. 
           บทวา  ดง  เปนชื่อของเสนาสนะท่ีหาความเจริญไดยาก.  
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           [๖๑๙]  บทวา  สถานท่ีไมมีเสียงรบกวน  มอีธิบายวา    แมหาก  
เสนาสนะใดจะอยูใกล   แตเสนาสนะน้ันไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพ- 
ชิต  ดวยเหตุนั้น    เสนาสนะน้ัน     ชื่อวา  ไมมีเสียงรบกวน.   แมหากเสนาสนะ 
ใดจะอยูไกล  แตเสนาสนะน้ันไมเกลื่อนกลนดวยเหลาคฤหัสถ   บรรพชิต ดวย 
เหตุนั้น    เสนาสนะนั้น  ชื่อวา  ไมมีเสียงรบกวน. 
           [๖๒๐]  บทวา สถานท่ีไมมีเสียงอื้ออึง  มีอธิบายวา เสนาสนะใด 
ไมมีเสียงรบกวน  เสนาสนะน้ัน    ชื่อวา    สถานท่ีไมมีเสียงอ้ืออึง.    เสนาสนะ 
ใดไมมีเสียงอ้ืออึง    เสนาสนะนั้น     ชื่อวา   สถานที่ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา. 
เสนาสนะใด   ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา    เสนาสนะน้ัน  ชื่อวา  สถานที่ไมมี 
คนพลุกพลาน.    เสนาสนะใด    ไมมคีนพลุกพลาน    เสนาสนะน้ัน    ชื่อวา 
สถานที่อันสมควรเปนที่หลีกเรน. 
           [๖๒๑]  คําวา  ไปสูปาก็ตาม  ไปสูโคนไมก็ตาม   ไปสูเรอืน 
วางก็ตาม    ไดแก   เปนผูไปสูปาแลวก็ตาม    เปนผูไปสูโคนไมแลวก็ตาม 
เปนผูไปสูเรือนวางแลวก็ตาม. 
           [๖๒๒]  คําวา  นั่งคูบัลลังก    ไดแก  เปนผูนั่งคูบัลลังก. 
           [๖๒๓]  คําวา  ต้ังใหกายตรง  ไดแก  กายท่ีดํารงไว  ที่ต้ังไวเปน  
กายตรง. 
           [๖๒๔]  คําวา  ต้ังสติมุงหนาตอกรรมฐาน มีอธิบายวา สติ เปน 
ไฉน ? 
           สติ  ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ  อันใด  นี้เรียกวา  สติ.  สตินี้  
อันภิกษุนั้นเขาไปต้ังไวแลว   ต้ังไวดีแลว    ที่ปลายจมูก   หรือท่ีนิมิตเหนือปาก 
ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ต้ังสติมุงหนาตอกรรมฐาน.  
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          [๖๒๕]  คําวา ละอภิชฌาในโลก มีอธิบายวา อภิชฌา เปนไฉน ?   
           ความกําหนัด  ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต  อัน  
ใดนี้เรียกวา  อภิชฌา. 
           โลก    เปนไฉน ?  
           อุปาทานขันธ ๕ ชือ่วาโลก  นี้เรียกวา  โลก. 
           อภิชฌานี้  สงบ  ระงับ  เขาไประงับ    ดบัไป    ดับไปอยางราบคาบ 
ถูกทําใหพินาศไป    ถูกทําใหพินาศไปดวยดี    ถกูทําใหเหือดแหง    ถูกทําให 
เหือดแหงดวยดี    ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว   ในโลกน้ี    ดวยเหตุนั้น    จึง 
เรียกวา  ละอภิชฌาในโลกเสียได. 
           [๖๒๖]  คําวา   ดวยจิตท่ีปราศจากอภิชฌา    มีอธิบายวา   จิต 
เปนไฉน ? 
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ   มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด  เรียกวา 
จิต  จิตนี้ปราศจากอภิชฌา  ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา    ดวยจิตที่ปราศจาก 
อภิชฌา. 
           [๖๒๗]   บทวา   อยู  มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู   ประพฤติเปนไป 
อยู   รักษาอยู   เปนไปอยู   ใหเปนไปอยู   เที่ยวไปอยู    พักอยู     ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา  อยู. 
           [๖๒๘]  คําวา   ชาํระจิตใหบรสิุทธิ์จากอภิชฌา     มีอธิบายวา 
อภิชฌา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด  ความกําหนัดนัก ฯลฯ  ความกําหนัดนักแหงจิต  อันใด 
นี้เรียกวา  อภิชฌา.  
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           จิต  เปนไฉน ? 
           จิต   มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด  นี้เรียกวา 
จิต. 
           ภิกษุ  ชําระจิตน้ีใหหมดจด   ใหหมดจดวิเศษ   ใหบริสุทธิ ์   ใหพน 
ใหพนวิเศษ  ใหหลุดพน   จากอภิชฌานี้   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  ชําระจิต 
ใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา. 
           [๖๒๙]   คําวา ละความพยาบาทและความประทุษราย  มีอธิบาย 
วา  ความพยาบาท  มีอยู   ความประทุษราย  มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น   ความพยาบาท  เปนไฉน ? 
           จิตอาฆาต   การกระทบกระท่ัง    ความกระทบกระท่ัง    ความยินราย  
ความเคือง    การขุนเคือง    ความขุนเคือง    ความคิดประทุษราย   การมุงคิด 
ประทุษราย   ความมุงคิดประทุษราย  ความพยาบาทแหงจิต  ความคิดประทุษ- 
รายแหงใจ  ความโกรธ    กริิยาที่โกรธ    ภาวะที่โกรธ    ความคิดประทุษราย  
กิริยาที่คิดประทุษราย    ภาวะที่คิดประทุษราย  ควานคิดปองราย    กริิยาท่ีคิด 
ปองราย  ภาวะที่คิดปองราย   การยินราย   ความยินราย    ความดุราย   ความ 
ปากราย  ความไมแชมชื่นแหงจิต    อันใดนี้เรียกวา   พยาบาท. 
           ความประทุษราย  เปนไฉน ? 
           ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันนั้น ชื่อวา  ความประทุษราย  
ความประทุษรายอันใด  ความประทุษรายอันนั้น    ชื่อวา   ความพยาบาท.  
           ความพยาบาทและความประทุษรายนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ  ดับไป 
ดับไปอยางราบคาบ   ถูกทําใหพินาศไป    ถกูทําใหพินาศไปดวยดี    ถกูทําให 
เหือดแหง   ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี    ถูกทําใหมีทีสุดปราศไปแลว    ดวยเหตุ 
นั้น     จึงเรียกวา  ละความพยาบาทและความประทุษราย   ดวยประการฉะน้ี.  
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          [๖๓๐]  บทวา  มีจติไมพยาบาท  มีอธิบายวา จิต เปนไฉน ?  
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด  นี้เรียก 
วา  จิต  จิตนี้ไมพยาบาท   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  มีจิตไมพยาบาท. 
           [๖๓๑]   บทวา  อยู  มีอธิบายวา   สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู   ดวย 
เหตุนั้น    จึงเรียกวา  อยู. 
           [๖๓๒]  คําวา ชําระจิตใหบริสทุธิ์จากความพยาบาทและความ 
ประทุษราย   มีอธิบายวา  ความพยาบาท   มีอยู   ความประทุษราย   มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น   ความพยาบาท  เปนไฉน ? 
           จิตอาฆาต    การกระทบกระทั่ง    ความกระทบกระท่ัง    ความยินราย 
ความเคือง   การขุนเคือง    ความขุนเคือง    ความคิดประทุษราย    การมุงคิด 
ประทุษราย  ความมุงคิดประทุษราย   ความพยาบาทแหงจิต   ความคิดประทุษ- 
รายแหงใจ  ความโกรธ   กิริยาที่โกรธ    ภาวะที่โกรธ   ความคิดที่ประทุษราย 
กิริยาที่ประทุษราย     ภาวะท่ีคิดประทุษราย     ความคิดปองราย    กิริยาทีคิ่ด 
ปองราย   ภาวะที่คิดปองราย   การยินราย   ความยินราย     ความดุราย     ความ 
ปากราย  ความไมแชมชื่นแหงจิตอันใด  นี้เรียกวา   ความพยาบาท. 
           ความประทุษราย  เปนไฉน  ? 
           ความพยาบาทอันใด  ความพยาบาทอันนั้น ชื่อวา ความประทุษราย 
ความประทุษรายอันใด  ความประทุษรายอันนั้น  ชื่อวา ความพยาบาท. 
           จิต  เปนไฉน ? 
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด   นี้เรียกวา 
จิต.  
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           ภิกษุ  ชําระจิตใหหมดจด    ใหหมดจดวิเศษ   ใหบริสุทธิ ์    ใหพน 
ใหพนวิเศษ    ใหหลุดพนจากความพยาบาทและความประทุษรายน้ี   ดวยเหตุ  
นั้น จึงเรียกวา   ชาระจิตใหบริสุทธิ์จากความพยาบาทและความประทุษ- 
ราย  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๓๓]  คําวา   ละถีนมิทธะ  ไดแลว   มีอธิบายวา   ถนีะ   มีอยู 
มิทธะมีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น  ถีนะ  เปนไฉน ? 
           ความไมสมประกอบ  ความไมควรแกการงาน    ความทอแท   ความ 
ทอแทแหงจิต  ความยอหยอน  กริิยาที่ยอหยอน  ภาวะที่ยอหยอน  ความหดหู 
กิริยาที่หดหู   ภาวะที่หดหู   แหงจิต    อันใด   นี้เรยีกวา  ถีนะ.  
           มิทธะ เปนไฉน ? 
           ความไมสมประกอบ    ความไมควรแกงาน    ความงวงซึม    ความ 
เฉ่ือยชา  ความซบเซา  ความหาวนอน  ความหลับ    ความโงกงวง  ความหลับ 
กิริยาที่หลับ  ภาวะที่หลับแหงเจตสิก  อันใด  นี้เรียกวา  มิทธะ. 
           ถีนะและมิทธะนี้   สงบ  ระงับ   เขาไประงับ    ดับไป    ดบัไปอยาง 
ราบคาบ    ถกูทําใหพินาศไป    ถกูทําใหพินาศไปดวยดี    ถกูทาํใหเหือดแหง 
ถูกทําใหเหือดแหงไปดวยดี   ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียก 
วา  ละถีนมทิธะไดแลว   ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๓๔]  คาวา เปนผูปราศจากถีนมิทธะ  มีอธิบายวา ชื่อวา เปน 
ผูปราศจากถีนมิทธะ  เพราะถีนมิทธะน้ันอันภิกษุนั้นสละแลว   คายแลว  ปลอย 
แลว    ละแลว    สละคืนแลว    ละแลวและสละคืนแลว   ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา    
เปนผูปราศจากถีนมิทธะ  ดวยประการฉะน้ี.  
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           บทวา อยู มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู    ดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา  อยู. 
           [๖๓๕]  บทวา  มอีาโลกสัญญา มีอธิบายวา สัญญา เปนไฉน ? 
           การจํา   กริิยาท่ีจํา  ความจํา  อันใด   นี้เรียกวา   สัญญา    สัญญาน้ี  
สวางเปดเผย   บริสุทธิ์    ผองแผว   ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  มีอาโลกสัญญา. 
           [๖๓๖]  บทวา  มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา สติ เปนไฉน ?   
           สติ   ความตามระลึก ฯลฯ   สมัมาสติ   อันใด   นี้เรียกวา  สติ. 
           สัมปชัญญะ เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  นี้เรียกวา  สัมปชญัญะ. 
           ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ  ประกอบแลว  ดวยสติและสัมปชัญญะ 
นี้   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  มีสติสมัปชัญญะ ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๓๗]  คําวา   ชาํระจิตใหบรสิุทธิ์จากถีนมิทธะ มีอธิบายวา 
ถีนะมีอยู   มทิธะ  มีอยู 
           ใน ๒ อยางนั้น  ถีนะ เปนไฉน ? 
           ความไมสมประกอบแหงจิต  ฯลฯ   ภาวะที่หดหูแหงจิต   อันใด   นี ้
เรียกวา   ถีนะ. 
           มิทธะ เปนไฉน ? 
           ความไมสมประกอบ ฯลฯ  ภาวะที่หลับแหงเจตสิก  อันใด  นี้เรียกวา 
มิทธะ.    
           จิต เปนไฉน ? 
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด   นี้เรียกวา  
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           ภิกษุ  ชําระจิตน้ีใหหมดจด   ใหหมดจดวิเศษ   ใหบริสุทธิ ์    ใหพน  
ใหพนวิเศษ  ใหหลุดพนจากถีนมิทธะนี้  ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา   ชําระจิต  
ใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ.  
           [๖๓๘]  คําวา ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว  มีอธิบายวา   อุทธัจจะ 
มีอยู   กุกกุจจะ   มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น    อุทธัจจะ  เปนไฉน ? 
           ความฟุงซานแหงจิต    ความไมสงบแหงจิต    ความวุนวายใจ   ความ 
พลานแหงจิต    อันใด  นีเ้รียกวา  อุทธัจจะ.  
           กุกกุจจะ  เปนไฉน ? 
           ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร ความสําคัญวาไมควร ในของที่ควร 
ความสําคัญวามีโทษในของท่ีไมมีโทษ ความสําคัญวา ไมมีโทษในของท่ีมีโทษ 
ความรําคาญ   กิริยาที่รําคาญ   ภาวะที่รําคาญ    ความเดือดรอนใจ   ความยุงใจ 
ซึ่งมีลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา  กุกกุจจะ. 
           อุทธัจจะและกุกกุจจะนี้   สงบ  ระงับ   เขาไประงับ    ดบัไป   ดับไป 
อยางราบคาบ   ถูกทําใหพินาศไป  ถกูทําใหพินาศไปดวยดี  ถกูทําใหเหือดแหง 
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี   ถูกทําใหมทีีสุ่ดปราศจากไปแลว   ดวยเหตุนั้น     จึง 
เรียกวา   ละอุทธัจจะกุกกุจจะไดแลว  ดวยประการฉะน้ี.   
           [๖๓๙]  บทวา   เปนผูไมฟุงซาน   มีอธิบายวา   ชื่อวาเปนผูไม 
ฟุงซาน   เพราะอุทธัจจกุกกุจจะนั้นอันภิกษุนั้นสละแลว   คายแลว    ปลอยเเลว 
ละแลว    สละคืนแลว    ละแลวและสละคืนแลว   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  เปน 
ผูไมฟุงซาน.          
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           [๖๔๐]   บทวา อยู มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู  ดวย  
เหตุนั้น    จึงเรียกวา   อยู.   
           [๖๔๑]  บทวา  ภายใน ไดแก  เปนภายในเฉพาะตน. 
           บทวา  มีจิตสงบ มอีธิบายวา  จิต เปนไฉน ? 
           จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด นี้เรียกวา จิต. 
           จิตน้ี   สงบ  ระงับ   เขาไประงับ   ภายใน   ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา 
มีจิตสงบภายใน. 
           [๖๔๒]  คําวา ชําระจิตใหบริสทุธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ มีอธิบาย 
วา  อุทธัจจะ   มีอยู   กุกกจุจะ  มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น  อทุธัจจะ เปนไฉน ? 
           ความฟุงซานแหงจิต    ความไมสงบแหงจิต    ความวุนวายใจ   ความ 
พลานแหงจิต   อันใด  นีเ้รียกวา  อุทธัจจะ. 
           กุกกุจจะ เปนไฉน ?   
           ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร ฯลฯ   ความยุงใจ   ซึ่งมีลักษณะ 
เชนวานี้   อันใด   นี้เรียกวา   กุกกุจจะ. 
           จิต เปนไฉน ? 
           จิต  มโน มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด  นี้เรียกวา 
จิต. 
           ภิกษุ   ชําระจิตใหหมดจด   ใหหมดจดวิเศษ   ใหบริสุทธิ ์   ใหพน 
ใหพนวิเศษ  ใหหลุดพนจากอุทธัจจะและกุกกุจจะน้ี   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา 
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ.  
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           [๖๔๓]  คําวา    ละวิจิกิจฉาไดแลว   มีอธิบายวา    วิจกิิจฉา   
เปนไฉน ? 
           การเคลือบแคลง    กิริยาที่เคลือบแคลง    ความเคลือบแคลง    ความ 
คิดเห็นไปตาง ๆ นานา    ความตัดสินอารมณไมได    ความเห็นเปนสองแง 
ความเห็นเหมือนทางสองแพรง  ความสงสัย  ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวน 
เดียวได  ความคิดสายไป   ความคิดพราไป   ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอา 
เปนยุติได  ความกระดางแหงจิต    ความลังเลใจ   อันใด  นี้เรียกวา วิจิกิจฉา. 
           วิจิกิจฉานี้    สงบ   ระงับ    เขาไประงับ   ดบัไป   ดับไปอยางราบคาบ 
ถูกทําใหพินาศไป    ถูกทําใหพินาศไปดวยดี    ถกูทําใหเหือดแหง     ถกูทําให 
เหือดแหงดวยดี   ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว    ดวยเหตุนั้น      จึงเรียกวา  ละ 
วิจิกิจฉาไดแลว. 
           [๖๔๔]  บทวา  เปนผูขามเสียไดซึ่งวิจิกิจฉา  มีอธิบายวา  เปน 
ผูขามแลว    ขามพนแลว     ขามออกแลวซ่ึงวิจิกิจฉานี้    ถึงฝงแลว     ถึงฝงแลว 
โดยลําดับ   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  เปนผูขามเสียไดซึ่งวิจิกิจฉา. 
           [๖๔๕]  บทวา   อยู   มีอธิบายวา   สืบเนื่องกันอยู  ฯลฯ    พักอยู 
ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  อยู.                                               
           [๖๔๖]  คําวา ไมมคีวามสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย   มอีธิบาย 
วา  ไมเคลือบแคลง  ไมสงสัย   ไมมคีวามสงสัย   หมดความสงสัย   ปราศจาก 
ความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย    ดวยวิจิกิจฉานี้    ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา 
ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
           [๖๔๗]  คําวา    ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา    มีอธิบายวา 
วิจิกิจฉา  เปนไฉน ?                                         
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           การเคลือบแคลง     กิริยาที่เคลือบแคลง     ความเคลือบแคลง ฯลฯ  
ความกระดางแหงจิต   ความลังเลใจ  อันใด   นี้เรียกวา    วิจิกิจฉา. 
           จิต   เปนไฉน ?                                                     
           จิต   มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด นี้เรียกวา  จิต. 
           ภิกษุ  ชําระจิตน้ีใหหมดจด   ใหหมดจดวิเศษ   ใหบริสุทธิ ์   ใหพน 
ใหพนวิเศษ  ใหหลุดพนจากวิจิกิจฉานี้   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ชําระจิต 
ใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา. 
           [๖๔๘]  คําวา   ละนิวรณ  ๕ เหลาน้ีไดแลว  มีอธิบายวา  นิวรณ 
๕  เหลาน้ี    สงบ   ระงับ   เขาไประงับ  ดับไป  ดบัไปอยางราบคาบ  ถูกทําให 
พินาศไป   ถกูทําใหพินาศไปดวยดี    ถูกทําใหเหือดแหง   ถกูทาํใหเหือดแหง 
ดวยดี   ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา    ละนิวรณ  ๕ 
เหลาน้ีไดแลว. 
           [๖๔๙]  คําวา  เปนเครื่องเศราหมองแหงใจ   ไดแก  นิวรณ ๕ 
เหลาน้ี   เปนเครื่องเศราหมองแหงจิต. 
           [๖๕๐]  คําวา  ทําปญญาใหทราม  มีอธิบายวา   ปญญาที่ยังไม 
เกิดข้ึน   ยอมไมเกิดข้ึน  และปญญาท่ีเกิดข้ึนแลว    ยอมดับไป   เพราะนิวรณ 
๕ เหลาน้ัน  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  ทําปญญาใหทราม. 
           [๖๕๑]  คําวา สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว 
มีอธิบายวา  กาม  เปนไฉน ? 
           ฉันทะ ชื่อวา กาม. ราคะ ชื่อวา กาม. ฉันทราคะ  ชื่อวา กาม. 
           สังกัปปะ  ชื่อวา   กาม.   ราคะ   ชื่อวา   กาม.   สังกัปปราคะ 
ชื่อวา  กาม.  
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           ธรรมเหลาน้ี   เรียกวา   กาม. 
           อกุศลธรรมท้ังหลาย เปนไฉน ? 
           กามฉันทะ  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา    ธรรม 
เหลาน้ี   เรียกวา  อกุศลธรรมท้ังหลาย. 
           ภิกษุ  สงัดจากกามและอกุศลธรรมเหลาน้ีแลว   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียก 
วา  สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๕๒]  คําวา ประกอบดวยวิตก  วิจาร มอีธิบายวา  วิตก  มีอยู  
วิจาร  มีอยู.                                           
           ใน ๒ อยางนั้น  วิตก เปนไฉน ? 
           ความตรึก    ความตรึกอยางแรง    ความดําริ    ความท่ีจิตแนบอยูใน 
อารมณ  ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ   ความยกจิตข้ึนสูอารมณ  สัมมา- 
สังกัปปะ  อันใด  นี้เรียกวา  วิตก. 
           วิจาร เปนไฉน ? 
           ความตรอง  ความพิจารณา  ความตามพิจารณา  ความเขาไปพิจารณา 
ความทีจิตสืบตออารมณ  ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนือง ๆ อันใด   นี้เรียกวา 
วิจาร.                                                   
           ภิกษุ   เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ  ประกอบแลว   ดวยวิตกและวิจารน้ี 
ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  ประกอบดวยวิตก   วิจาร ดวยประการฉะน้ี  
           [๖๕๓]   บทวา   เกิดแตวิเวก มีอธิบายวา    ธรรมเหลาน้ัน     คือ 
วิตก   วิจาร   ปติ   สุข    เอกัคคตาแหงจิต   เกิดแลว    เกิดพรอมแลว    บังเกิด 
แลว    บังเกดิเฉพาะแลว    ปรากฏแลว    ในวิเวกน้ี     ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา 
เกิดแตวิเวก.          
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           [๖๕๔]  บทวา มปีติและสุข   มีอธิบายวา  ปติ  มีอยู   สขุ    มีอยู.  
           ใน ๒ อยางนั้น  ปติ  เปนไฉน ? 
           ความอ่ิมใจ  ความปราโมทย  ความยินดียิ่ง ความบันเทิง  ความราเริง 
ความรื่นเริง    ความปลื้มใจ    ความปติอยางโลดโผน    ความท่ีจิตชื่นชมยินดี 
อันใด  นี้เรียกวา  ปติ. 
           สุข  เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจ    ความสุขทางใจ   ความเสวยอารมณที่สบาย   เปน 
สุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  กริิยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
อันใด  นี้เรียกวา   สขุ. 
           สุขนี้  สหรคต   เกิดรวม  เจือปน  สัมปยุต   ดวยปตินี้  ดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา   มีปติและสุข. 
           [๖๕๕]   บทวา  ปฐม  คือ  เปนที่ ๑ ตามลาํดับแหงการนับ  ฌาน 
นี้ชื่อวา  ปฐมฌาน   เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งแรก. 
           [๖๕๖]   บทวา ฌาน ไดแก วิตก  วิจาร ปติ  สุข  เอกัคคตาแหงจิต. 
           [๖๕๗]   บทวา  บรรล ุ  ไดแก การได   การกลับไดอีก    การถึง 
ความถึง   การถูกตอง   การทําใหแจง  การบรรลุ   ซึ่งปฐมฌาน. 
           [๖๕๘]   บทวา   อยู    มีอธิบายวา    สืบเน่ืองกันอยู  ฯลฯ    พักอยู 
ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา   อยู. 
           [๖๕๙]   คําวา   เพราะวิตกวิจารสงบ   มีอธิบายวา   วิตก  มีอยู 
วิจาร  มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น   วติก  เปนไฉน ?  
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           ความตรึก  ความตรึกอยางแรง ฯลฯ  สัมมาสังกัปปะ  อันใด  นี้เรียก 
วา  วิตก.   
           วิจาร  เปนไฉน ? 
           ความตรอง  ความพิจารณา ความตามพิจารณา  ความเขาไปพิจารณา 
ความท่ีจิตสืบตออารมณ  ความที่จิตเพงดูอารมณอยูเนือง ๆ  อันใด  นี้เรียกวา 
วิจาร.    
           วิตกและวิจารน้ี  ระงับ   เขาไประงับ   ดับไป   ดับไปอยางราบคาบ 
ถูกทําใหพินาศไป    ถูกทําใหพินาศไปดวยดี    ถกูทําใหเหือดแหง    ถูกทําให 
เหือดแหงดวยดี  ถูกทําใหมีที่สุดปราศไปแลว  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา  เพราะ 
วิตกวิจารสงบ  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๖๐]   บทวา เปนไปในภายใน ไดแกเปนของภายในเฉพาะตน 
           บทวา  ผองใส   ไดแก   ศรัทธา    กิริยาที่เชื่อ    ความปลงใจเชื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่ง. 
           [๖๖๑]  คําวา   เปนธรรมเอกผดุขึ้นแกใจ   ไดแก  ความต้ังอยู 
แหงจิต ฯลฯ  สัมมาสมาธิ.                                                            
           [๖๖๒]   คําวา  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   มีอธิบายวา   วิตก   มีอยู 
วิจาร  มีอยู.                                            
           ใน ๒ อยางนั้น  วิตก  เปนไฉน ? 
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง ฯลฯ   สัมมาสังกัปปะ   อันใด   นี้  
เรียกวา  วิตก. 
           วิจาร  เปนไฉน ?  
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           ความตรอง  ความพิจารณา  ความตามพิจารณา  ความเขาไปพิจารณา 
อารมณ  ความที่จิตสืบตออารมณ   ความท่ีจิตเพงดูอารมณอยูเนือง ๆ   อันใด  
นี้เรียกวา   วจิาร.  
           วิตกและวิจารน้ี   สงบ  ระงับ  เขาไประงับ  ดับไป  ดับไปอยางราบคาบ 
ถูกทําใหพินาศไป    ถูกทําใหพินาศไปดวยดี    ถกูทําใหเหือดแหงดวยดี    ถกู 
ทําใหสิ้นสุดปราศไปแลว    ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา   ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร 
ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๖๓]   บทวา  เกดิแตสมาธิ   มีอธิบายวา   ธรรมเหลาน้ัน     คือ 
ความผองใส   ปติ   สุข   เอกัคคตาแหงจิต    เกิดแลว    เกิดพรอมแลว    บังเกิด 
แลว   บังเกิดเฉพาะแลว    ปรากฏแลว    ในสมาธินี้    ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา 
เกิดแตสมาธิ. 
           [๖๖๔]  บทวา  มีปติและสุข  มอีธิบายวา  ปติ  มีอยู   สุข  มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น    เปนไฉน ? 
           ความอ่ิมใจ    ความปราโมทย ฯลฯ   ความท่ีจิตชื่นชมยินดี   อันใด 
นี้เรียกวา  ปติ. 
           สุข  เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจ ฯลฯ    กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส  อันใด  นี้เรียกวา  สุข. 
           สุขนี้  สหรคต  เกดิรวม  เจือปน  สัมปยุต  ดวยปตินี้  ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา  มีปติและสุข. 
           [๖๖๕]  บทวา ทุติยะ คือ  เปนที่ ๒  ตามลําดับ แหงการนับฌานนี้. 
ชื่อวา  ทุติยฌาน  เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งท่ี ๒.  
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           [๖๖๖]  บทวา ฌาน ไดแก ความผองใส  ปติ    สุข   เอกัคคตา  
แหงจิต. 
           [๖๖๗]  บทวา  บรรลุ ไดแก  การได   การกลับไดอีก   การถึง 
ความถึง  การถูกตอง  การทําใหแจง  การบรรล ุ ซึง่ทุติยฌาน. 
           [๖๖๘]  บทวา   อยู มีอธิบายวา    สืบเน่ืองกันอยู ฯลฯ    พักอยู 
ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา   อยู.                                                   
           [๖๖๙]  คําวา    เพราะคลายปติไดอีกดวย มีอธิบายวา  ปติ 
เปนไฉน ? 
           ความอ่ิมใจ   ความปราโมทย   ความยินดียิ่ง   ความบันเทิง   ความ 
ราเริง  ความรื่นเริง  ความปลื้มใจ  ความปติอยางโลดโผน   ความท่ีจิตชื่นชม  
ยินดี  อันใด  นี้เรียกวา  ปติ. 
           ปตินี้   สงบ  ระงับ   เขาไประงับ  ดับไป   ดบัไปอยางราบคาบ   ถูก 
ทําไหพินาศไป   ถูกทําใหพินาศไปดวยดี   ถูกทําใหเหือดแหง   ถูกทําใหเหือด- 
แหงดวยดี   ถูกทําใหสิ้นสุดปราศไปแลว    ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา   เพราะ  
คลายปติไดอีกดวย. 
           [๖๗๐]  บทวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีอธิบายวา   อุเบกขา 
เปนไฉน ? 
           ความวางเฉย   กิรยิาที่วางเฉย   ความเพงเฉพาะ   ความเปนกลางแหง 
จิต   อันใด  นี้เรียกวา  อุเบกขา. 
           ภิกษุ  เปนผูเขาไปถึงแลว  ฯลฯ  ประกอบแลว   ดวยอุเบกขานี้   ดวย 
เหตุนั้น  จึงเรียกวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา.  
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           [๖๗๑]  บทวา  อยู มีอธิบายวา    สืบเน่ืองกันอยู  ฯลฯ    พักอยู  
ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา  อยู. 
           [๖๗๒]  คําวา   มสีติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา   ใน ๒ อยางนั้น 
สติ  เปนไฉน   ? 
           สติ  ความตามระลึก  ฯลฯ   สัมมาสติ   อันใด  นี้เรียกวา  สติ. 
                สมัปชัญญะ เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิ  อันใด  นี้เรียกวา   สัมปชัญญะ. 
           ภิกษุ    เปนผูเขาไปถึงแลว ฯ ล ฯ    ประกอบแลว    ดวยสติและสัมป- 
ชัญญะน้ี   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  มีสติสัมปชัญญะ ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๗๓]  คําวา เสวยสุขดวยนามกาย มีอธิบายวา สุข เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจ  ความสุขทางใจ   ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข  
อันเกิดแตเจโตสัมผัส     กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
อันใด  นี้เรียกวา  สุข. 
           กาย เปนไฉน ? 
           สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ  นี้เรียกวา   กาย. 
           ภิกษุ   ยอมเสวยสุขนี้    ดวยกายน้ี    ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เสวยสุข 
ดวยนามกาย. 
           [๖๗๔]  คําวา   เปนฌานท่ีพระอริยเจากลาวสรรเสริญผูได 
บรรล ุ มีอธบิายวา  พระอริยเจา  เปนไฉน ? 
           พระพุทธเจาและพระสาวกของพระพุทธเจา  เรียกวา   พระอริยเจา 
พระอริยเจาเหลาน้ัน    ยอมกลาวสรรเสริญ   แสดง   บัญญัติ  แตงต้ัง   เปดเผย  
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จําแนก   ทําใหชัดเจน  ประกาศ   ซึ่งบุคคลผูไดบรรลุนี้     ดวยเหตุนั้น    จึง  
เรียกวา  เปนฌานท่ีพระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรล.ุ 
           [๖๗๕]   คําวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข ม ี
อธิบายวา  อุเบกขา เปนไฉน ? 
           ความวางเฉย   กิรยิาที่วางเฉย   ความเพงเฉพาะ  ความเปนกลางแหง 
จิต  อันใด  นี้เรียกวา  อุเบกขา. 
           สติ เปนไฉน ? 
           สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  สัมมาสติ  อันใด  นี้เรียกวา   สติ. 
           สุข เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจ   ความสุขทางใจ   ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส    กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
อันใด  นี้เรียกวา  สุข. 
           ภิกษุ   ประกอบดวยอุเบกขา   สติ   และสุขนี้    สืบเนื่องอยู   ประพฤติ 
เปนไปอยู   รักษาอยู   เปนไปอยู    ใหเปนไปอยู    เท่ียวไปอยู    พักอยู     ดวย 
เหตุนั้น   จึงเรียกวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           [๖๗๖]  บทวา   ตติยะ คือ  เปนที่  ๔  ตามลําดับแหงการนับฌาน 
นี้  ชื่อวา  ตติยฌาน เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งท่ี   ๓. 
           [๖๗๗]  บทวา  ฌาน ไดแก  อุเบกขา   สติ   สัมปชัญญะ   สุข 
เอกัคคตาแหงจิต. 
           [๖๗๘]   บทวา   บรรล ุไดแก  การได   การกลับไดอีก    การถึง 
ความถึง   การถูกตอง   การทําใหแจง   ซึ่งตติยฌาน.  
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           [๖๗๙]    บทวา   อยู มีอธิบายวา    สืบเนื่องกันอยู  ฯลฯ    พักอยู  
ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  อยู. 
           [๖๘๐]  คําวา  เพราะละสุขและทุกขได มีอธิบายวา  สุข  มีอยู 
ทุกข  มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น  สุข เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางกาย   ความสุขทางกาย    ความเสวยอารมณที่สบายเปน 
สุขอันเกิดแตกายสัมผัส     กริิยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส 
อันใด  นี้เรียกวา  สุข. 
           ทุกข เปนไฉน ? 
           ความไมสบายทางกาย    ความทุกขทางกาย     ความเสวยอารมณที่ไม 
สบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส    กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอัน 
เกิดแตกายสัมผัส   อันใด   นี้เรียกวา   ทุกข. 
           สุขและทุกขนี้   สงบ  ระงับ  เขาไประงับ  ดับไป   ดับไปอยางราบคาบ 
ถูกทําใหพินาศไป    ถูกทําใหพินาศไปดวยดี    ถกูทําใหเหือดแหง    ถูกทําให 
เหือดแหงดวยดี   ถูกทําใหสิ้นสุดปราศไปแลว    ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  เพราะ 
ละสุขและทกุขได ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๘๑]  คําวา  เพราะโสมนัสและโทมันสดับสนิทในกอน มี 
อธิบายวา  โสมนัส   มีอยู   โทมนัส   มีอยู. 
           ใน ๒ อยางนั้น  โสมนัส เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจ   ความสุขทางใจ   ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส    กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
อันใด  นี้เรียกวา  โสมนัส. 
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           โทมนัส   เปนไฉน ?  
           ความไมสบายทางใจ  ความทุกขทางใจ  ความเสวยอารมณที่ไมสบาย  
 เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส  อันใด  นี้เรียกวา   โทมนัส. 
           โสมนัสและโทมนัสนี้  สงบ   ระงับ    เขาไประงับ     ดบัไป    ดับไป 
อยางราบคาบ  ถูกทําใหพินาศไป  ถกูทําใหพินาศไปดวยดี   ถูกทําใหเหือดแหง 
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี    ถูกทําใหสิ้นสุดปราศไปแลวในกอน     ดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๘๒]   บทวา   ไมมีทุกขไมมีสุข   มีอธิบายวา   ไมมีความสบาย 
ทางใจ   ไมมีความไมสบายทางใจ   มีแตความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอัน 
เกิดแตเจโตสัมผัส   มีแตกิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  
ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  ไมมีทุกขไมมสีุข. 
           [๖๘๓]  บทวา  มสีติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา   มีอธิบายวา  อุเบกขา    
เปนไฉน  ? 
           ความวางเฉย    กริยิาวางเฉย   ความเพงเฉพาะ    ความเปนกลางแหง 
จิต  อันใด  นี้เรียกวา  อุเบกขา. 
           สติ  เปนไฉน  ? 
           สติ  ความตามระลึก ฯลฯ  สัมมาสติ  อันใด  นี้เรียกวา  สติ.  
           สตินี้   เปดเผย  บรสิุทธิ์   ผองแผว    เพราะอุเบกขานี้    ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา. 
           [๖๘๔]  บทวา    จตุตถะ    คือ    เปนที่ ๔  ตามลําดับแหงการนับ 
ฌานน้ีชื่อวา  จตุตถฌาน  เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนครั้งท่ี ๔.  
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           [๖๘๕]  บทวา  ฌาน ไดแก   อุเบกขา  สติ  เอกัคคตาแหงจิต.  
           [๖๘๖]  บทวา  บรรลุ ไดแก   การได    การกลับไดอีก    การถึง 
การถูกตอง  การทําใหแจง  การบรรลุ  ซึ่งจตุตถฌาน. 
           [๖๘๗]  บทวา    อยู มีอธิบายวา   สืบเนื่องกันอยู   ฯลฯ   พักอยู 
ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา  อยู. 
           [๖๘๘]    คาวา    เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง 
มีอธิบายวา  รูปสัญญา เปนไฉน  ? 
           การจํา  กิริยาที่จํา  ความจํา    ของโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติ 
หรือของผูอุปบัติในรูปภูมิ     หรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
เหลาน้ีเรียกวา  รูปสัญญา. 
           ภิกษุกาวลวงเเลว   ขามแลว   ขามพนแลว   ซึ่งรูปสัญญาเหลาน้ี   ดวย 
เหตุนั้นจึงเรียกวา  เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง. 
           [๖๘๙]  คําวา  เพราะความดับไปแหงปฏิสัญญา มีอธิบายวา 
ปฏิฆสัญญา เปนไฉน ? 
           รูปสญัญา  สัททสัญญา   คันธสัญญา   รสสัญญา    โผฏฐัพพสัญญา 
เหลาน้ีเรียกวา  ปฏิฆสัญญา.  ปฏิฆสัญญาเหลาน้ัน   สงบ  ระงับ   เขาไประงับ 
ดับไป  ดับไปอยางราบคาบ  ถูกทําใหพินาศไป  ถกูทําใหพินาศไปดวยดี   ถูก 
ทําใหเหือดแหง   ถกูทําใหเหือดแหงดวยดี  ถกูทําใหสิ้นสุดปราศไปแลว  ดวย 
เหตุนั้น  จึงเรียกวา  เพราะความดับไปแหงปฏิฆสญัญา. 
           [๖๙๐]  คําวา  เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา. มีอธิบาย 
วา  นานัตตสัญญา เปนไฉน ?  
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           การจํา  กิริยาที่จํา  ความจํา    ของบุคคลผูไมเขาสมาบัติ   พรั่งพรอม  
ดวยมโนธาตุ  หรือพรั่งพรอมดวยมโนวิญญาณธาตุ   เหลาน้ี   เรียกวา นานัตต- 
สัญญา  ภิกษุยอมไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญาเหลาน้ี   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา 
เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา. 
           [๖๙๑]  บทวา   อากาศไมมีที่สุด   มีอธิบายวา    อากาศ   เปน 
ไฉน ? 
           อากาศ  ธรรมชาติอันนับวาอากาศ  ความวางเปลา  ธรรมชาติอันนับ  
วาความวางเปลา    ชองวาง    ธรรมชาติอันนับวาชองวาง    อันมหาภูตรูป   ๔ 
ไมถูกตองแลว    อันใด  นี้เรียกวา  อากาศ  ภิกษุต้ังจิตไว   ต้ังจิตไวดวยดี  แผ  
จิตไปไมมีที่สุดในอากาศนั้น   ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  อากาศไมมีที่สุด.  
           [๖๙๒]  บทวา  อากาสานัญจายตนะ  ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา 
อากาสานัญจายตนฌาน    หรือของผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ   หรือของ 
พระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. 
           [๖๙๓]  บทวา  บรรลุ  ไดแก  การได    การกลับไดอีก    การถึง 
ความถึง  การถูกตอง  การทําใหแจง    การบรรลุ   ซึ่งอากาสานัญจายตนฌาน  
           [๖๙๔]  บทวา  อยู  มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู  ฯลฯ  พักอยู  ดวย 
เหตุนั้น    จึงเรียกวา  อยู. 
           [๖๙๕]   คําวา เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการ 
ทั้งปวง    มีอธิบายวา    ภิกษุ    กาวลวงแลว   ขามแลว    ขามพนแลว   ซึ่ง 
อากาสานัญจายตนะนี้     ดวยเหตุนั้น      จึงเรียกวา    เพราะกาวลวงอากาสานัญ- 
จายตนะโดยประการทั้งปวง.  
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           [๖๙๖]  คําวา  วิญญาณไมมีที่สุด   มีอธิบายวา  ภิกษุ   พิจารณา  
อากาศอันวิญญาณถูกตองแลวน้ันแล    แผจิตไปไมมีที่สุด    ดวยเหตุนั้น    จึง 
เรียกวาวิญญาณไมมีที่สุด. 
           [๖๙๗]  บทวา   วญิญาณัญจายตนะ  ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา 
วิญญาณัญจายตนฌาน    หรือของผูอุปบัติในวิญญาณัญจายตนภูมิ    หรือของ 
พระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. 
           [๖๙๘]   บทวา   บรรลุ  ไดแก   การได    การกลับไดอีก    การถึง 
ความถึง  การถูกตอง   การทําใหแจง   การบรรล ุ   ซึ่งวิญญาณัญจายตนฌาน. 
           [๖๙๙]   บทวา    อยู   มีอธิบายวา   สืบเนื่องกันอยู   ฯ ล ฯ   พักอยู 
ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา   อยู/B. 
           [๗๐๐]  คําวา   เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการ 
ทั้งปวง  มีอธิบายวา  ภิกษุ  กาวลวงแลว  ขามแลว   ขามพนแลว   ซึ่งวิญญา- 
ณัญจายตนะน้ี    ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา    เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง. 
           [๗๐๑]  คําวา วิญญาณนอยหน่ึงไมมี    มอีธิบายวา  ภิกษุพิจารณา 
เห็นวา  วิญญาณนั้นแลไมมี  ไมปรากฏ  อันตรธานไป  นอยหนึ่งไมมี   ดวย 
เหตุนั้น     จึงเรียกวา  วิญญาณนอยหน่ึงไมมี. 
           [๗๐๒]   บทวา  อากิญจัญญายตนะ  ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา 
อากิญจัญญายตนฌาน    หรือของผูอุปบัติในอากิญจัญญายตนภูมิ   หรือของพระ- 
อรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. 
           [๗๐๓]   บทวา  บรรล ุ ไดแก  การได    การกลับไดอีก    การถึง 
ความถึง   การถูกตอง   การทําใหแจง   การบรรล ุ ซึ่งอากิญจัญญายตนฌาน.  
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           [๗๐๔]  บทวา    อยู มีอธิบายวา   สืบเนื่องกันอยู   ฯลฯ   พักอยู   
ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา  อยู. 
           [๗๐๕]  คําวา   เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ 
ทั้งปวง มีอธิบายวา ภิกษุ   กาวลวงแลว   ขามแลว   ขามพนแลว   ซึ่งอากิญ- 
จัญญายตนะนี้    ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา   เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดย 
ประการทั้งปวง. 
           [๗๐๖]  บทวา   มใิชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมสีัญญา มีอธิบาย 
วา  ภิกษุพิจารณาอากิญจัญญายตนฌานน้ันแล  โดยความสงบ    เจริญสมาบัติ  
อันมีสังขารเหลืออยู   ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา    มใิชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมี 
สัญญา๑. 
           [๗๐๗]  บทวา   เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไดแกจิตและเจตสิก 
ของผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน     หรือของผูอุปบัติในเนวสัญญานา- 
สัญญายตนภูมิหรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. 
           [๗๐๘]   บทวา   บรรล ุไดแก   การได   การกลับไดอีก   การถึง 
ความถึง  การถูกตอง   การทําใหแจง   การบรรล ุ  ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌาน. 
           [๗๐๙]  บทวา อยู มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู   ประพฤติเปนไปอยู 
รักษาอยู    เปนไปอยู    ใหเปนไปอยู   เที่ยวไปอยู   พักอยู   ดวยเหตุนั้น      จึง 
เรียกวา  อยู. 
                                      สตุตันตภาชนีย  จบ 
 
๑. อุทเทสแหงนิทเทสนี้  ไมปรากฏในมาติกา  เพราะฉะนั้น  นิทเทสนีน้าจะเกินมา  หรืออุทเทสนั้น 
    นาจะขาดไป.  
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                                        อภิธรรมภาชนีย 
                                     กศุลฌาน  จตุกกนัย 
                  [๗๑๐]   ฌาน ๔ คือ  
                                ๑.  ปฐมฌาน 
                         ๒.  ทุติยฌาน 
                         ๓.  ตติยฌาน 
                         ๔.  จตุตถฌาน 
         [๗๑๑]  ในฌาน  ๔  นั้น  ปฐมฌาน เปนไฉน ? 
         ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มีปติและสขุอันเกิดแตวิเวกอยู   ในสมัยใด    ฌานมี 
องค  ๕ คือ   วิตก   วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตาแหงจิต    มีในสมยันั้น  นี้เรียก 
วา  ปฐมฌานกุศล ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ    เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวย 
ฌาน. 
           [๗๑๒]  ทุติยฌาน เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    บรรลุทุติย- 
ฌานทีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  เปนไปในภายใน  เปนธรรมชาติผองใส เพราะ 
วิตกวิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู  ในสมัยใด  ฌานมีองค ๓ คือ  ปติ  สุข   เอกัคคตา  
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แหงจิต  มีในสมัยนั้น     นี้เรียกวา    ทุติยฌานกุศล    ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๑๓]   ตติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   เพราะคลาย 
ปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติสมัปชัญญะอยู    และเสวยสุข 
ดวยนามกายบรรลุตติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ  ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเขกขา   มีสติ   อยูเปน 
สุข   ดังน้ี  อยู  ในสมัยใด  ฌานมีองค ๒ คือ   สุข  เอกัคคตาแหงจิต   มีในสมัย 
นั้น  นี้เรียกวา    ตติยฌานกุศล   ธรรมท้ังหลายทีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๑๔]  จตุตถฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทา  เพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุจตุตถ-  
ฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   ไมมทีุกข    ไมมสีุข    เพราละสุขและทุกขได 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน  มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา  อยูใน 
สมัยใด  ฌานมีองค ๒ คือ  อุเบกขา  เอกัคคตาแหงจิต   มีในสมัยนั้น   นี้เรยีกวา 
จตุตถฌานกุศล  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน. 
 
                                     กศุลฌาน  ปญจกนัย 
           [๗๑๕]  ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  สงัด 
จากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ 
ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด   ฌาน 
มีองค ๕  คือ   วิตก   วิจาร  ปติ   สุข   เอคัคคตาแหงจิต    มีในสมัยนั้น     นี้   
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เรียกวา   ปฐมฌานกุศล   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุต  
ดวยฌาน. 
           [๗๑๖]  ภิกษุในศาสนานี้   เจรญิมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ.  บรรล ุ
ทุติยฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   ไมมีวิตก  มีแตวิจาร  มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก   อยู   ในสมัยใด   ฌานมีองค ๔ คือ  วิจาร   ปติ   สุข   เอกัคคตาแหง 
จิต   มีในสมยันั้น    นี้เรียกวา ทุติยฌานกุศล  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๑๗]  ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรล ุ
ตติยฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ    เปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแต 
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ    อยู    ในสมัยใด    ฌานมีองค ๓ คือ   ปติ   สุข. 
เอกัคคตาแหงจิต    มีในสมัยนั้น    นี้เรยีกวา  ตติยฌานกุศล   ธรรมท้ังหลายท่ี 
เหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๑๘]   ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะ 
คลายปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเขกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู    และเสวย 
สุขดวยนามกาย    บรรลจุตุตถฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ    ซึ่งเปนฌานท่ี 
พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ 
อยูเปนสุข   ดังน้ี   อยู   ในสมัยใด   ฌานมีองค ๒ คือ   สุข   เอกัคคตาแหงจิต 
มีในสมัยนั้น   นี้เรียกวา   จตุตถฌานกุศล    ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๑๙]  ภิกษุในศาสนานี้   เจรญิมรรคปฏิทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  บรรล ุ
ปญจมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   ไมมีทุกข    ไมมีสุข    เพราะละสุขและ  
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ทุกขได   เพราะโสมนัสและโทมันสดับสนิทในกอน  มีสติบรสิุทธิ์เพราะอุเบกขา  
อยู   ในสมัยใด  ฌานมีองค ๒ คือ  อุเบกขา  เอกัคคตาแหงจิต  มีในสมัยนั้น  
นี้เรียกวา  ปญจมณานกุศล    ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัม- 
ปยุตดวยฌาน. 
           [๗๒๐]   ภิกษุในศาสนานี้     เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ 
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง    จึงบรรลจุตุตถฌานอัน 
สหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ไมมทีุกข    ไมมสีุข  เพราะละสุข 
และทุกขได    เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน    มีสติบริสุทธิ์  เพราะ 
อุเบกขา  อยู    ในสมัยใด    ฌานมีองค ๒ คือ    อุเบกขา    เอกัคคตาแหงจิต 
มีในสมัยนั้น    นี้เรียกวา   จตุตถฌานกุศล   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
 
                                  โลกตุตรกุศลฌาน  จตุกกนัย 
           [๗๒๑]   ฌาน ๔ คือ 
                                ๑.  ปฐมฌาน 
               ๒.  ทุติยฌาน  
               ๓.  ตติยฌาน 
               ๔.  จตุตถฌาน 
           [๗๒๒]  ในฌาน  ๔ นั้น  ปฐมฌาน เปนไฉน  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร  
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มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัย 
ใด   ฌานมีองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ   สุข   เอกคัคตาแหงจิต    มีในสมัย 
นั้น   นี้เรียกวา  ปฐมณานกุศล   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา    ธรรมที ่ 
สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๒๓]  ทุติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาไปสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  บรรลุทุติยฌาน 
อันเปนไปในภายใน  เปนธรรมชาติผองใส  เพราะวิตกวิจารสงบ  เปนธรรม- 
เอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร        มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมยัใด   ฌานมีองค ๓ คือ  ปติ  สุข 
เอกัคคตาแหงจิต   มีในสมัยนั้น     นี้เรียกวา  ทุติยฌานกุศล   ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๒๔]    ตติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   เพราะคลาดปติ 
ไดอีกดวย    จึงเปนผูมี   เปนอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะอยู    และเสวยสุขดวย 
นามกาย  บรรลุตติยฌาน   ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสรญิผู 
ไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข   ดังน้ี   เปน   ทุกขา- 
ปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัยใด  ฌานมีองค  ๒  คือ  สุข  เอกัคคตา 
แหงจิต    มีในสมัยนั้น   นี้เรียกวา   ตติยฌานกุศล     ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 324 

           [๗๒๕]  จตุตถฌาน  เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  บรรลุจตุตถฌาน 
ไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุขและทุกขได  เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิท 
ในกอน   มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู 
ในสมัยใด    ฌานมีองค ๒ คือ    อุเบกขา    เอกัคคตาแหงจิต   มีในสมัยนัน้ 
นี้เรียกวา  จตุตถฌานกุศล  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยตุ 
ดวยฌาน. 
 
                                 โลกุตตรกุศลฌาน  ปญจกนัย 
           [๗๒๖]  ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนํา 
ออกไปจากโลก    ใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูม ิ
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน   ประกอบ 
ดวยวิตก  วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู  ในสมัยใด  ฌานมีองค  ๕  คือ  วิตก   วิจาร   ปติ   สุข   เอกัคคตาแหงจิต 
มีในสมัยนั้น    นี้เรียกวา  ปฐมณานกุศล    ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ    เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๒๗]  ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนํา 
ออกไปจากโลก   ใหเขาไปสูนิพพาน   เพ่ือประหาณทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ 
บรรลุทุติฌาน   ไมมีวิตก   มีแตวิจาร    มีปติและสขุอันเกิดแตวิเวก   เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยู    ในสมัยใด   ฌานมีองค  ๔  คือ   วิจาร  
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ปติ  สุข   เอกัคคตาแหงจิต    มีในสมยันั้น    นี้เรียกวา  ทุติยฌานกุศล   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๒๘]  ภิกษุในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนํา 
ออกไปจากโลก    ใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ     เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ 
บรรลุตติยฌาน    อันเปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส    เพราะวิตก 
วิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    มีแตปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู   ในสมัยใด   ฌานมี 
องค ๓ คือ  ปติ   สุข   เอกัคคตาแหงจิต  มีในสมัยนั้น  นี้เรียกวา  ตติยฌาน-  
กุศล.   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๒๙]  ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนํา 
ออกไปจากโลก  ใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  เพราะ 
คลายปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ   อยู    และ 
เสวยสุขดวยนามกาย   บรรลุจตุตถฌาน    ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเขกขา   มีสติ   อยูเปนสุข  ดังนี้ 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู   ในสมัยใด   ฌานมีองค ๒ คือ   สุข 
เอกัคคตาแหงจิต  มีในสมัยนั้น  นี้เรียกวา  จตุตถฌานกุศล.  ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           [๗๓๐]  ภิกษุในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนํา 
ออกไปจากโลก     ใหเขาสูนิพพาน     เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ 
บรรลุปญจมฌาน    ไมมทีุกข    ไมมสีุข    เพราะละสุขและทุกขได    เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   อยู 
ในสมัยใด    ฌานมีองค ๒ คือ    อุเบกขา    เอกัคคตาแหงจิต     มีในสมัยนัน้  
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นี้เรียกวา   ปญจมฌานกุศล.     ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ    เรียกวา    ธรรมท่ี   
สัมปยุตดวยฌาน. 
 
                                     วปิากฌาน  จตุกกนัย 
           [๗๓๑]   ฌาน  ๔  คือ 
                         ๑. ปฐมฌาน 
                         ๒.  ทุติยฌาน 
                         ๓.  ตติยฌาน 
                         ๔.  จตุตถฌาน 
         [๗๓๒]  ในฌาน  ๔  นั้น  ปฐมณาน  เปนไฉน ?  
         ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว      บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด   ผัสสะ 
ฯ ล ฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา    กุศล. 
         ภิกษุ  สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว    บรรลุปฐม- 
ฌาน    ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ    อันเปนวิมาก    เพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลวน่ันแล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและ 
สุขอันเกิดแตวิเวก   อยู   ในสมัยใด   ฌานมีองค ๕ คือ    วิตก    วิจาร   ปติ 
สุข  เอกัคคตาแหงจิต   มใีนสมัยนั้น   นี้เรียกวา   ปฐมณานวิบาก.   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน. 
         ทุติยฌาน  เปนไฉน ?  
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           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุทุติย- 
ฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ    อันเปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ    เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแต 
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู   ในสมัยใด   ผัสสะ ฯ ลฯ   อวิกเขปะ    มีใน 
สมัยนั้น    สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ    อันเปนวิบาก  เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   เปนไปในภายใน 
เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตกวิจารสงบ    เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมี 
วิตก  ไมมีวิจาร    มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ    อยู    ในสมัยใด    ฌานมี 
องค ๓ คือ  ปติ  สุข  เอกคัคตาแหงจิต   มีในสมัยนัน้   นี้เรียกวา ทุติยฌาน- 
วิบาก.  ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมท่ีสมัปยุตดวยฌาน.              
           ตติยฌาน  เปนไฉน   ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา  ตติยฌานวิบาก.  ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยฌาน. 
           จตุตถฌาน  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌานวิบาก.   ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยฌาน. 
 
                                     วปิากฌานปญจกนัย 
           ปฐมณาน  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้      เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ     สงัดจาก 
กามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปน  
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อารมณประกอบดวยวิตก   วิจาร   มปีติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด  
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุ   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐม- 
ฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ  อันเปนวิบาก   เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอัน 
ไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวน้ันแล    ประกอบดวยวิตก   วิจาร     มีปติและสุข 
อันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด   ฌานมีองค ๕  คือ   วิตก   วิจาร  ปติ  สุข  
เอกัคคตาแหงจิต   มีในสมัยนั้นนี้เรียกวา   ปฐมฌานวิบาก ธรรมทั้งหลายท่ี 
เหลือ  เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           ทุติยฌาน เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา  ทุติยฌานวิบาก ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือเรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยฌาน. 
           ตติยฌาน เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  ฯลฯ  นี้เรียกวา ตติยฌานวิบาก ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือเรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยฌาน. 
           จตุตถฌาน เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌานวิบาก ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือเรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน. 
           ปญจมฌาน เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   ฯลฯ   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรล ุ
ปญจมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ    ไมมีทุกข    ไมมีสุข    เพราะละสุข 
และทุกขได    เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน  มีสติบริสุทธิ์    เพราะ  
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อุเบกขา อยู  ในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    สภาวธรรม  
เหลาน้ัน  ชื่อวา   กุศล. 
           ภิกษุ   บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล    ไมมีทุกข  ไมมี 
สุข  เพราะละสุขและทุกขได  เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน  มีสติ 
บริสุทธิ์   เพราะอุเบกขา  อยู  ในสมัยใด   ฌานมีองค ๒ คือ  อุเบกขา เอกัคคตา 
แหงจิตมีในสมัยนั้น    นี้เรียกวา    ปญจมฌานวิบาก ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึง  อรูปภพ เพราะกาว 
ลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  จึงบรรลุจตุตถฌาน   อันสหรคตดวย 
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา   ไมมีทุกข  ไมมสีุข    เพราะละสุขและทุกขได 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน   มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  อยู   ใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ    มใีนสมัยนั้น     สภาวธรรมเหลาน้ัน   ชือ่วา 
กุศล. 
           เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง      ภิกษุจึงบรรล ุ
จตุตถฌาน    อันเปนวิบาก    เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ได 
สั่งสมไวแลวน้ันแล   อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา   ไมมีทุกข 
ไมมีสุข    เพราะละสุขและทุกขได     เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน 
มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา   อยู   ในสมัยใด   ฌานมีองค  ๒  คือ   อุเบกขา 
เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนั้น    นี้เรียกวา   จตุตถฌานวิบาก ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน.  
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                                  โลกตุตรวิปากฌาน  จตุกกนยั  
           [๗๓๓]    ฌาน  ๔  คือ 
                                ๑.  ปฐมฌาน 
                                ๒.   ทุติยฌาน 
                                ๓.   ตติยฌาน 
                                ๔.  จตุตถฌาน 
           [๗๓๔]   ในฌาน  ๔  นั้น  ปฐมฌาน  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไป 
จากโลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก    วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู  ในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ    มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุ  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว    บรรลุปฐม- 
ฌานอันเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรกศุลฌานอันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลว 
นั้นแลประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิ- 
ปทาทันธาภิญญา  ชนิดสุญญตะ.  อยู  ในสมัยใด   ฌานมีองค  ๕  คือ  วิตก 
วิจาร   ปติ  สุข  เอกัคคตาแหงจิต  มีในสมัยนั้น   นี้เรียกวา   ปฐมฌานวิบาก  
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           ทุติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไป 
จากโลกใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   บรรลุทุติย-  
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ฌาน   อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติผองใส    เพราะวิตก    วิจารสงบ  
เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร    มีแตปติและสุขอันเกิดแต 
สมาธิ   เปนทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา อยู ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น   สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชือ่วา กุศล. 
           ภิกษุ  บรรลุทุติยฌานอันเปนวิบาก  เพราะโลกุตตรกุศลฌาน 
อันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล  อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติ 
ผองใส  เพราะวิตกวิจารสงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร 
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   ชนิดสุญญตะ 
อยู  ในสมัยใด  ฌานมีองค ๓ คือ  ปติ  สุข   เอกัคคตาแหงจิต    มีในสมัยนั้น  
เรียกวา      ทติุยฌานวิบาก   ธรรมทั้งหลายที่เหลือ    เรียกวา     ธรรมที ่
สัมปยุตดวยฌาน. 
           ตติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ ในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา   ตติยฌานวิบาก   ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือเรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยฌาน. 
           จตุตถฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌานวิบาก   ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือเรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยฌาน. 
 
                                  โลกตุตรวิปากฌาน ปญจกนัย 
           ปฐมฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้  เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนําออกไป 
จากโลกใหเขาสูนิพพาน   เพ่ือประหาณทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ   สงัดจากกาม  
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สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร   
มีปติและสุข    อันเกิดแตวิเวก    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู   ใน 
สมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ    อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    สภาวธรรมเหลาน้ัน    ชือ่วา 
กุศล. 
           ภิกษุ   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐม- 
ฌานอันเปนวิบาก    เพราะโลกุตตรกศุลฌานอันไดทําไวแลว    ไดเจริญไว 
แลวน้ันแล    ประกอบดวยวิตก   วิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก    เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ชนิดสุญญตะ    อยู  ในสมัยใด   ฌานมีองค ๕  คือ  
วิตก  วิจาร ปติ  สุข  เอกคัคตาแหงจิต  มีในสมัยนัน้     นี้เรียกวา  ปฐมฌาน 
วิบาก   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           ทุติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุติยฌานวิบาก ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือเรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยฌาน. 
           ตติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌานวิบาก ธรรมทั้งหลาย  
ที่เหลือเรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยฌาน. 
           จตุตถฌาน  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา    จตุตถฌานวิบาก       ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือเรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยตุดวยฌาน. 
           ปญจมฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้   เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไป 
จากโลกใหเขาสูนิพพาน เพ่ือประหาณทิฏฐิ เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  บรรลุปญจม-  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 333 

ฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข    เพราะละสุขและทุกขได   เพราะโสมนัสและโทมนัส  
ดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู   ในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ   อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น      สภาวธรรมเหลาน้ัน 
ชื่อวา   กุศล. 
           ภิกษุ   บรรลุปญจมฌานอันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกศุลฌาน 
อันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลวน้ันแล   ไมมีทุกข  ไมมีสุข    เพราะละสุขและ 
ทุกขได  เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน  มีสติบริสทุธิ์เพราะอุเบกขา 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ชนิดสุญญตะ   อยู  ในสมัยใด   ฌานมีองค ๒ 
คือ อุเบกขา  เอกัคคตาแหงจิต  มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา  ปญจมฌานวิบาก 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน.   
 
                               กิริยาฌาน  จตุกกนัย 
           [๗๓๕]  ฌาน ๔ คือ 
                ๑.  ปฐมฌาน 
                ๒.  ทุติยฌาน 
                ๓.  ตติยฌาน 
                ๔.  จตุตถฌาน 
           [๗๓๖]  ในฌาน ๔ นั้น  ปฐมฌาน เปนไฉน  ?  
           ภิกษุ  ในศาสนานี้  เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล 
ไมใชอกุศลและไมใชกรรมวิบาก   เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร   สงัดจากกาม   สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   ประ- 
กอบดวยวิตก   วิจาร   มปีติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด   ฌานมีองค  
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๕ คือ วิตก  วิจาร  ปติ   สุข   เอกัคคตาแหงจิต    มีในสมัยนั้น      นี้เรียกวา 
ปฐมฌานกรยิา   ธรรมท้ังหลายที่เหลือ  เรียกวา    ธรรมท่ีสัมปยตุดวยฌาน. 
           ทุติยฌาน  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา   ไมใชกุศล 
ไมใชอกุศล  และไมใชกรรมวิบาก  เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีมี 
ปฐวีกสิณเปนอารมณ  อันเปนไปในภายใน  เปนธรรมชาติผองใส  เพราะวิตก 
วิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอัน 
เกิดแตสมาธิ  อยู   ในสมยัใด  ฌานมีองค ๓ คือ  ปติ  สุข   เอกัคคตาแหงจิต 
มีในสมัยนั้นนี้เรียกวา  ทติุยฌานกิริยา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ เรียกวา  ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           ตติยฌาน  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้  ฯลฯ  นี้เรียกวา ตติยฌานกิริยา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           จตุตถฌาน เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  ฯลฯ นี้เรียกวา  จตุตถฌานกิริยา  ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยฌาน. 
  
                                       กิริยาฌาน   ปญจกนัย 
           ปฐมฌาน  เปนไฉน ? 
          ภิกษุในศาสนานี้  ฯลฯ  นี้เรียกวา ปฐมฌานกิริยา  ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยฌาน.                                 . 
           ทุติยฌาน  เปนไฉน ?  
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           ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ  นี้เรียกวา ทุติยฌานกิริยา ธรรมทัง้หลาย  
ที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยฌาน. 
 ตติยฌาน เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ  นี้เรียกวา  ตติยฌานกิริยา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
 จตุตถฌาน เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกรา จตุตถฌานกิริยา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยฌาน. 
 ปญจมฌาน เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร   บรรลปุญจมฌานท่ีมี 
ปฐวีกสิณเปนอารมณ  ไมมีทุกข   ไมมีสุข    เพราะละสุขและทุกขได   เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  อยู   ในสมัย 
ใด  ฌานมีองค ๒ คือ   อุเบกขา  เอกัคคตาแหงจิต  มีในสมัยนั้น    นี้เรียกวา 
ปญจมฌานกิริยา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน. 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญอรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร    เพราะกาวลวงอากิญ- 
จัญญายตนะโดยประการทั้งปวง  จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนสัญญา   ไมมีทุกข   ไมมีสุข    เพราะละสุขและทุกขได   เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์  เพราะอุเบกขา อยู  ในสมัยใด 
ฌานมีองค ๒ คือ    อุเบกขา    เอกัคคตาแหงจิต    มีในสมัยนัน้     นี้เรียกวา 
จตุตถฌานกิริยา ธรรมทัง้หลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยตุดวยฌาน. 
                                        อภิธรรมภาชนียจบ 
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                                       ปญหาปุจฉกะ  
           [๗๓๗]  ฌาน  ๔  คือ 
           ๑.   ภิกษุในศาสนานี้  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู. 
           ๒.  บรรลุทุติยฌาน    อันเปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มแีต 
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู. 
           ๓.  เพราะคลายปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมป-  
ชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข  
ดังน้ี   อยู.     
           ๘.  บรรลุจตุตถฌาน  ไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุขและทุกขได 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  อยู. 
                            ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 
           บรรดาฌาน ๔   ฌานไหนเปนกุศล  ฌานไหนเปนอกุศล  ฌานไหน 
เปนอัพยากตะ ฯลฯ  ฌานไหนเปนสรณะ   ฌานไหนเปนอรณะ ?             
                                        ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๗๓๘]  ฌาน ๔ เปนกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           ฌาน ๓   เวนสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย   เปนสุเวทนาสัมปยุต 
จตุตถฌาน เวนอทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย  เปนอทุกขมสุขเวทนา- 
สัมปยุต.  
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           ฌาน ๔  เปนวิปากะก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็มี    เปนเนววิปากน-  
วิปากธัมมธรรมก็ม.ี 
           ฌาน ๔  เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี     เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี. 
           ฌาน ๔  เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี  เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกะก็มี. 
           ปฐมฌาน  เวนวิตกวิจารท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย   เปนสวิตักกสวิจาระ, 
ฌาน ๓  เปนอวิตักกอวิจาระ. 
           ฌาน ๒   เวนปติที่เกิดข้ึนในฌานนี้เสีย    เปนปติสหคตะ.   ฌาน ๓ 
เวนสุขที่เกิดข้ึนในฌานนี้เสีย   เปนสุขสหคตะ   จตุตถฌาน  เวนอุเบกขาที่เกิด 
ข้ึนในฌารนี้เสีย   เปนอุเบกขาสหคตะ. 
           ฌาน ๔  เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ ฌาน ๔  เปนเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ. 
           ฌาน ๔  เปนอาจยคามีก็มี   เปนอปจยคามีก็มี    เปนเนวาจยคามินา- 
ปจยคามีก็มี. 
           ฌาน ๔  เปนเสกขะก็มิ   เปนอเสกขะก็มี  เปนเนวเสกขานาเสกขะก็มี 
           ฌาน ๔  เปนมหัคคตะก็มี  เปนอัปปมาณะก็มี. 
           ฌาน ๓  กลาวไมไดวา    แมเปนปริตตารัมมณะ   แมเปนมหัคคตา- 
รัมมณะ,  เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี  กลาวไมไดวาเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี, 
จตุตถฌาน  เปนปรติตารัมมณะก็มี  เปนมหัคคตารัมมณะก็มี  เปนอัปปมาณา-  
รัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะก็มี  แมเปนมหัคคตารัมมณะก็มี 
แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี. 
           ฌาน ๔  เปนมชัฌมิะก็มี  เปนปณีตะก็มี.  
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           ฌาน ๔  เปนสัมมตัตนิยะก็มี   เปนอนิยตะก็มี, ฌาน ๓  ไมเปน  
มัคคารัมมณะ   เปนมัคคเหตุกะ   เปนมัคคาธิปติ     กลาวไมไดวา    แมเปน  
มัคคเหตุกะ   แมเปนมัคคาธิปติก็มี   จตุตถฌาน   เปนมัคคารัมมณะก็มี   เปน 
มัคคเหตุกะก็มี  เปนมัคคาธิปติก็มี  กลาวไมไดวา  แมเปนมัคคารัมมณะ  แม 
เปนมัคคเหตุกะ  แมเปนมัคคาธิปติก็มี. 
           ฌาน ๔  เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี  เปนอุปปาทีก็มี. 
           ฌาน ๔   เปนอตีตะก็มี  เปนอนาคตะก็มี  เปนปจจุบันก็มี. 
           ฌาน ๓  กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ  แมเปนอนาคตารัมมณะ 
แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ   จตุตถฌาน  เปนอตีตารัมมณะก็มี  เปนอนาคตา- 
รัมมณะก็มี    เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา  แมเปนอตีตารัมมณะ 
แมเปนอนาคตารัมมณะ  แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี                           
           ฌาน ๔  เปนอัชฌตัตะก็มี  เปนพหิทธาก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี 
ฌาน ๓   เปนพหิทธารัมมณะ   จตุตถฌาน   เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี   เปน  
พหิทธารัมมณะก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี   กลาวไมไดวา   แมเปน 
อัชฌัตตารัมมณะ  แมเปนพหิทธารัมมณะ  แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี.  
           ฌาน  ๔  เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆะ. 
 
                                      ทุกมาติกาวิสัชนา 
                                   ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
           [๗๓๙]  ฌาน ๔  เปนเหตุ  ฌาน ๔  เปนสเหตุกะ  ฌาน  ๔  เปน 
เหตุสัมปยุต   ฌาน ๔  กลาวไมไดวา  เปนเหตุสเหตุกะ   แตเปนสเหตุกนเหตุ 
ฌาน  ๔   กลาวไมไดวา    เปนเหตุเหตุสัมปยุต    แตเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ 
ฌาน ๔   เปนนเหตุสเหตุกะ.  
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                                   ๒.  จูฬันตรทุกวิสัชนา 
           ฌาน ๔  เปนสัปปจจยะ  ฌาน ๔  เปนสังขตะ  ฌาน  ๔   เปนอนิ- 
ทัสสนะ   ฌาน ๔  เปนอัปปฏิฆะ  ฌาน ๔  เปนอรปู   ฌาน  ๔  เปนโลกิยะ  
ก็มี    เปนโลกุตตระก็มี  ฌาน  ๔  เปนเกนจิวิญเญยยะ   เปนเกนจินวิญเญยยะ. 
                                   ๓.  อาสวโคจฉกวิสัชนา 
           ฌาน ๔   เปนโนอาสวะ   ฌาน ๔  เปนสาสวะก็มี   เปนอนาสวะก็มี 
ฌาน  ๔  เปนอาสววิปปยุต  ฌาน ๔  กลาวไมไดวา  เปนอาสวสาสวะ  ฌาน 
๔  เปนสาสวโนอาสวะก็มี   กลาวไมไดวา   เปนสาสวโนอาสวะก็มี   ฌาน  ๔ 
กลาวไมไดวา    แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต     แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ. 
ฌาน ๔ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี   เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี. 
                 ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา           
           ฌาน ๔  เปนโนสญัโญชนะ ฯลฯ  ฌาน ๔  เปนโนคันถะ ฯลฯ 
ฌาน  ๔ เปนโนโอฆะ  ฯลฯ  ฌาน  ๔  เปนโนโยคะ  ฯลฯ  ฌาน ๔  เปน 
โนนีวรณะ ฯลฯ  ฌาน ๔  เปนโนปรามาสะ ฯลฯ  ฌาน ๔  เปนสารัมมณะ 
ฌาน ๔  เปนโนจิตตะ    ฌาน  ๔   เปนเจตสิกะ    ฌาน ๔ เปนจิตตสัมปยุต  
ฌาน ๔  เปนจิตตสังสัฏฐะ    ฌาน ๔    เปนจิตตสมุฏฐานะ    ฌาน ๔  เปน 
จิตตสหภู    ฌาน ๔  เปนจิตตานุปริวัตติ   ฌาน  ๔  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ 
ฌาน ๔  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  ฌาน ๔   เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา- 
นุปริวัตติ   ฌาน ๔   เปนพาหิระ  ฌาน ๔ เปนโนอุปาทา  ฌาน ๔ เปนอุปา- 
ทินนะก็มี  เปนอนุปาทินนะก็มี  ฌาน ๔   เปนโนอปุาทานะ ฯลฯ  ฌาน ๔ 
เปนโนกิเลสะ ฯลฯ  
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                                       ๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา 
           [๗๔๐]  ฌาน ๔ เปนนทัสสเนนปหาตัพพะ  ฌาน ๔  เปนนภาวนาย-  
ปหาตัพพะ  ฌาน ๔  เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ  ฌาน ๔ เปนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกะ    ปฐมฌานเวนวิตกที่เกิดข้ึนในฌานนี้เสีย    เปนสวิตักกะ 
ฌาน ๓  เปนอวิตักกะ    ปฐมฌานเวนวิจารท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย     เปนสวิ- 
จาระ    ฌาน ๓   เปนอวิจาระ    ฌาน ๒ เวนปติที่เกิดข้ึนในฌานนี้เสียเปน 
สัปปติกะ    ฌาน ๒  เปนอัปปติกะ    ฌาน ๒ เวนปติทีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย 
เปนปติสหคตะ  ฌาน ๒  เปนนปติสหคตะ   ฌาน ๓  เวนสุขที่เกิดข้ึนในฌาน 
นี้เสีย  เปนสุขสหคตะ  จตุตถฌาน   เปนนสุขสหคตะ  จตุตถฌานเวนอุเบกขา 
ที่เกิดข้ึนในฌานนี้เสีย    เปนอุเปกขาสหคตะ   ฌาน  ๓   เปนนอุเปกขาสหคตะ 
ฌาน ๔ เปนนกามาวจร   ฌาน ๔   เปนรูปาวจรก็มี   เปนนรูปาวจรก็มี   ฌาน 
๓  เปนนอรปูาวจร จตุตถฌาน  เปนอรูปาวจรก็มี  เปนนอรูปาวจรก็มี  ฌาน ๔ 
เปนปริยาปนนะก็มี  เปนอปริยาปนนะก็มี   ฌาน ๔  เปนนิยยานิกะก็มี   เปน 
อนิยยานิกะก็มี    ฌาน ๔    เปนนิยตะก็มี    เปนอนิยตะก็มี    ฌาน  ๔  เปน 
สอุตตระก็มี  เปนอนุตระก็มี  ฌาน ๔  เปนอรณะ  ฉะนี้แล.  
                                           ปญหาปุจฉกะจบ 
                                      ฌานวิภังค  จบบรบิูรณ  
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                                    อรรถกถาฌานวิภังค 

                                    วรรณนามาติกา  

           บัดนี้   พึงทราบวินิจฉัยในฌานวิภังค อันเปนลําดับตอจากมัคค-  
วิภังคนั้นดังตอไปนี้. 
           เบื้องตนนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังมาติกา    (แมบท)    แหง 
สุตตันตภาชนียทั้งสิ้นกอน.   ในมาติกาเหลาน้ัน    คําวา  อิธ เปนคําแสดงไข 
ถึงคําส่ังสอนอันเปนจริงโดยอิงอาศัยบุคคล       ผูสมบูรณดวยความถึงพรอมใน 
กรณียกิจอันเปนสวนเบื้องตน     ซึ่งยังฌานมีประการทั้งปวงใหเกิดข้ึนดวย   ทั้ง 
เปนการปฏิเสธความเปนจริงของศาสนาอ่ืนดวย.    ขอน้ี     สมจริงดังท่ีพระองค 
ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะมีอยูในศาสนานี้เทาน้ัน  ฯลฯ ลัทธิอ่ืน 
วางเปลาจากสมณะ  ดังนี้เปนตน. 
           คําวา   ภิกขฺุ เปนคําแสดงถึงบุคคลผูยังฌานเหลาน้ันใหเกิดข้ึน. 
           คําวา  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต นี้  เปนคําชี้แจงถึงความท่ีภิกษุนั้น  
ต้ังม่ันในปาฏิโมกขสังวร. 
           คําวา  วิหรติ นี ้   เปนคําอธิบายถึงความท่ีภิกษุนั้นเปนผูพรั่งพรอม 
ดวยการอยู   อันสมควรแกความเปนอยางนั้น. 
           คําวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน (แปลวา  ถึงพรอมแลวดวยอาจาระ 
และโคจร)  นี้   เปนการแสดงถึงอุปการธรรมของภิกษุนั้น       ซึ่งมีปาฏิโมกข- 
สังวรในเบ้ืองตน    และมีการประกอบเนือง ๆ ในฌานเปนที่สุด. 
           คําวา  อนุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี (แปลวา   เห็นภัยในโทษ 
มีประมาณนอย)   นี ้  เปนคําไขถึงความท่ีภิกษุนั้น   มีความไมเคลื่อนจากปาฏิ- 
โมกขเปนธรรมดา.  
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           คําวา   สมาทาย  (แปลวา   สมาทานแลว)   นี้    เปนคําแสดงถึงการ   
ถือเอาสิกขาบททั้งหลายของภิกษุนั้นโดยไมเหลือ. 
           คําวา  สิกฺขติ นี ้  (แปลวา  ประพฤติหรือศึกษาอยู)  เปนคําแสดง 
ถึงความท่ีภิกษุนั้น   เปนผูพรั่งพรอมดวยสิกขา. 
           คําวา  สิกฺขาปเทสุ นี้    (แปลวา   ในสิกขาบทท้ังหลาย)   เปนคํา 
แสดงถึงธรรมอันภิกษุนั้น  พึงศึกษา. 
           คําวา  อินฺทฺริเยสุ นี ้ เปนคําแสดงถึงภูมิ   (ภูมปิฏิบัติ)  เพราะความ  
ที่ภิกษุนั้น    มีทวารอันคุมครองแลว.   อาจารยทั้งหลาย   กลาววา   คําน้ี   เปน 
คําแสดงถึงโอกาสที่บุคคลควรรักษา  ดังน้ีก็มี.           
           คําวา   คุตฺตทฺวาโร นี้    เปนคําแสดงถึงความท่ีภิกษุนั้น   เปนผูมี 
อารักขาอันสํารวมดีแลวในทวารท้ัง ๖. 
           คําวา  โภชเน  มตฺตฺู  (แปลวา  รูประมาณในโภชนะ) นี้  เปน 
คําแสดงถึงความท่ีภิกษุนั้นมีคุณธรรมมีความสันโดษเปนตน. 
           คําวา  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต   ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต  (แปลวา 
ประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยาม)   นี้    เปนคําแสดงถึงความ   
เปนการณะของภิกษุนั้น. 
           คําวา   สาตจฺจ  เนปกฺก (แปลวา  ประกอบความเพียรอันเปนไป 
ติดตอและประกอบดวยปญญาอันรักษาตน)   นี้    เปนคําแสดงถึงความท่ีภิกษุ 
นั้น   เปนผูกระทําความพยายามใหติดตอกันไป  ดวยความเพียร  ซึ่งสํารวจแลว 
ดวยปญญา. 
           คําวา  โพธิปกฺขิกาน  ธมฺมาน ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต (แปลวา 
ประกอบความเพียรเจริญโพธิปกขิยธรรม)  นี้    เปนคําแสดงถึงความรูอันเปน 
สวนแหงการแทงตลอดดวยการปฏบิัติของภิกษุนั้น.  
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           คําวา  โส อภิกฺกนฺเต  ฯ เป ฯ   ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  โหติ  
นี้    (แปลวา  ภิกษุนั้น    รูชัดอยูโดยปกติ   ในการกาวไปขางหนา ฯลฯ  เปนผูรู 
ชัดอยูโดยปกติในการเดิน  ยืน นั่ง  หลับ  ต่ืน  พูด  และนิ่ง)    เปนคําแสดงถึง 
ความท่ีภิกษุนั้น    เปนผูประกอบแลวดวยสติสัมปชัญญะ     ในท่ีทั้งปวง. 
           คําวา   โส  วิวิตฺต  เสนาสน  ภชติ  นี้    (แปลวา  ภิกษุนั้น อาศัย 
เสนาสนะอันสงัด ) เปนคําแสดงถึงความท่ีภิกษุนั้น   ถือเอาเสนาสนะอันสมควร. 
           คําวา  อรฺ   ฯ เป ฯ   ปฏิสลลฺานสารูป  นี้   (แปลวา  ภิกษุนั้น 
อาศัยเสนาสนะอันสงัด  คือ ปา ฯลฯ  สมควรแกการหลีกเรน)  เปนคําแสดง 
ถึงประเภทเสนาสนะอันไมมีโทษ   และมีอานิสงส. 
           คําวา  โส  อรฺคโต  วา  นี ้   (แปลวา  ภิกษุนั้น    ไปสูปาก็ตาม) 
เปนคําแสดงถึงความท่ีภิกษุนั้น  เปนผูประกอบแลว   ดวยเสนาสนะมีประการตาม 
ที่กลาวแลวน้ัน. 
           คําวา  นิสีทติ  นี ้ (แปลวา  นั่งอยู)   เปนคําแสดงถึงความท่ีภิกษุนั้น 
เปนผูมีอิริยาบถ   อันสมควรแกการประกอบความเพียร. 
           คําวา  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา นี้  (แปลวา   ต้ังสติมุงตอกรรม- 
ฐาน)  เปนคําแสดงถึงความท่ีภิกษุนั้น  เปนผูเริ่มประกอบความเพียร. 
           ก็คําวา  โส อภิชฺฌ  โลเก ปหาย  เปนตน     (แปลวา   ภิกษุนั้น 
ละอภิชฌาในโลก  คือขันธ ๕ ไดแลว)     เปนคําแสดงถึงความทีภิกษุนั้นเปน 
ผูละนิวรณ  ดวยการประกอบความเพียรเนืองๆในกรรมฐาน. 
           คําวา  ตสฺเสว ปหนีนีวรณสฺส  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  เปนตน  (แปล 
วา ภิกษุนั้น    ละนิวรณ ๕ เหลาน้ี   อันทําใหใจเศราหมอง  ทําปญญาใหทราม 
ไดแลว   สงัดจากกามท้ังหลาย)   เปนคําแสดงถึงการบรรลุฌานโดยลําดับ.  
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           อีกอยางหนึ่ง  คําวา  อิธ   ภิกขฺุ  ไดแก  ภิกษุผูยังฌานใหเกิดข้ึน 
ในศาสนานี้.  ก็เพราะเหตุที่ภิกษุผูยังฌานใหเกิดข้ึน  พึงชําระศีล ๔ ใหบริสุทธิ์   
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงแสดงวา  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต  นี้  วา 
เปนศีลหมดจดวิเศษแลวในปาฏิโมกขสังวร  ในบัดนี้.                                 
           พระผูมีพระภาคเจา      ยอมทรงแสดงอาชีวปาริสุทธิศีล      ดวยคําวา 
อาจารโคจรสมฺปนฺโน  เปนตน.   ยอมทรงแสดงศีลทั้งสองของภิกษุนั้น  โดย  
ไมเหลือ  ดวยคําวา  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกขาปเทสุ   นี้.   ยอมทรงแสดง 
อินทรียสังวร  ดวยคําวา อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  นี้.   ยอมทรงแสดงปจจย- 
สันนิสสิตศีล  ดวยคําวา  โภชเน  มตฺตฺ ู  นี้.   ยอมทรงแสดงธรรมทั้งหลาย 
อันมีอุปการะแหงการเจริญฌาน    ของภิกษุผูต้ังอยูแลวในศีล     ดวยคําวา 
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต  เปนตน.   ยอมทรงแสดงการประกอบดวยดีในสติสัมป- 
ชัญญะโดยการไมเส่ือมไปแหงธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน   และทัง้ความไมเสื่อมสูญ 
แหงกรรมฐาน   ดวยคําวา   โส  อภกิฺกนฺเต     เปนตน.   ยอมทรงแสดงการถือ 
เอาเสนาสนะ   อันสมควรแกภาวนา  ดวยคําวา  โส  วิวิตฺต   เปนตน.   ยอม 
ทรงแสดงอิริยาบถ    อันสมควรแกฌาน    และการเริ่มเจริญฌานของภิกษุผูเขา 
ถึงแลวซ่ึงเสนาสนะน้ัน  ดวยคําวา  โส  อรฺคโต  วา  เปนตน    ยอมทรง 
แสดงการละธรรมอันเปนขาศึกแกฌาน      โดยการเริ่มเจริญฌาน     ดวยคําวา 
โส  อภิชฺฌ  เปนตน.   ยอมแสดงลําดับการบรรลฌุานท้ังหมด    ของภิกษุผูมี 
ธรรมอันเปนขาศึกแกฌานอันละแลวอยางนี้    ดวยคําวา   โส  อิเม  ปฺจ 
นีวรเณ  ปหาย  เปนตน   ฉะน้ีแล. 
                                        วรรณนามาติกา  จบ  
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                                   วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
                                   อธบิายมาติกาปทนิทเทส                                                  
           บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจา     เพ่ือจะแสดงจําแนกมาติกาตามท่ีทรง  
ต้ังไว  จึงเริ่มคําวา  อิธาติ  อิมิสฺสา  ทิฏ ิยา  เปนอาทิ  (แปลวา บทวา อิธ  
มีอธิบายวา  ในทิฏฐินี้  เปนตน). 
           ในมาติกาปทนิทเทสเหลาน้ัน       คําส่ังสอนของพระสัพพัญญพุทธะ 
กลาวคือ  ไตรสิกขา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว๑ ๑๐  บท  มีคําวา    อมิิสฺสา 
ทิฏ ิยา เปนตน. 
           จริงอยู   ไตรสิกขานั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ทิฏฐ ิเพราะ 
ความท่ีไตรสิกขานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว  ทรงเห็นแลว  (จึงตรัสเรียก 
ชื่อวา ทิฏฐิ)  ตรัสเรียกชื่อวา ขันติ ดวยสามารถแหงความอดทนของพระผูมี- 
พระภาคเจานั่นแหละ,  ตรัสเรียกชื่อวา  รุจิ ดวยสามารถแหงความยินดี, ตรสั 
เรียกชื่อวา ลทัธิ (อาทาย) ดวยสามารถแหงการถือเอา, ตรัสเรียกชื่อวา  ธรรม 
เพราะอรรถวา  เปนสภาวะ,  ตรัสเรียกชื่อวา  วินัย เพราะอรรถวา  ควรแกการ 
ศึกษา, ตรัสเรียกชื่อวา   ธรรมวินัย แมดวยอรรถทั้งสองน้ัน, อรรถทั้งสอง 
นั้นตรัสเรียกชื่อวา  ปาพจน ดวยสามารถแหงคําอันพระองคตรัสแลว, ตรัส 
เรียกชื่อวา พรหมจรรย   เพราะอรรถวา  การประพฤติธรรมอันประเสริฐสุด, 
ตรัสเรียกชื่อวา  สัตถุศาสน  ดวยสามารถแหงการใหความพร่ําสอน. เพราะฉะนั้น 
ในคําวา อิมิสฺสา  ทิฏ ิยา  เปนตน  จึงไดแก ในทิฏฐิของพระพุทธเจาน้ี   ใน 
 
๑.  ๑๐ บท คือทิฏฐิ ขันติ รุจิ ลัทธิ ธรรม วินัย ธรรมวินยั ปาพจน พรหมจรรย สัตถุศาสน.  
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ขันติของพระพุทธเจาน้ี   ในรุจิของพระพุทธเจาน้ี    ในลัทธิของพระพุทธเจาน้ี  
ในธรรมของพระพุทธเจานี้    ในวินัยของพระพุทธเจาน้ี. 
           ในขอน้ี    บัณฑิตพึงทราบเน้ือความท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยาง  
นี้วา 
           ดูกอนโคตมี  เธอทราบธรรมเหลาใดแล   ธรรมเหลาน้ัน   เปนไปเพ่ือ 
ความกําหนัด  ไมเปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด  เปนไปเพ่ือความประกอบ ไม  
เปนไปเพ่ือความไมประกอบ     เปนไปเพ่ือความกอ    ไมเปนไปเพ่ือความไม  
กอ  เปนไปเพ่ือความยึดถือ   ไมเปนไปเพ่ือความสละ   เปนไปเพ่ือความอยาก  
ใหญ ไมเปนไปเพ่ือความมักนอย  เปนไปเพ่ือความไมสันโดษ  ไมเปนไปเพ่ือ 
ความสันโดษ  เปนไปเพ่ือความคลุกคลี   ไมเปนไปเพ่ือความสงัด   เปนไปเพ่ือ  
ความเกียจคราน ไมเปนไปเพ่ือการปรารภความเพียร  เปนไปเพ่ือความเลี้ยงยาก 
ไมเปนไปเพ่ือความเลี้ยงงาย  ดังนี้. 
           ดูกอนโคตมี   เธอพึงทรงจําธรรมเหลาน้ี    โดยสวนเดียว    วานั่นไม 
ใชธรรม     นั่นไมใชวินัย   นั่นไมใชสัตถุศาสน.    
           ดูกอนโคตมี   เธอทราบธรรมเหลาใดแล   ธรรมเหลาน้ีนั้น   ยอมเปน  
ไปเพ่ือความคลายกําหนัด   ไมเปนไปเพ่ือความกําหนัด  ฯลฯ  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเลี้ยงงาย   ไมเปนไปเพ่ือความเลี้ยงยาก. 
           ดูกอนโคตมี   เธอพึงทรงจําไวโดยสวนเดียววา   นั้นเปนธรรม  นั่น 
เปนวินัย นั่นเปนสัตถุศาสน  ดังน้ี. ครั้นเมื่อความเปนไปเชนนั้น  ในธรรมวินัย  
ของพระพุทธเจา   ในปาพจนของพระพุทธเจา   ในพรหมจรรย   ในคําส่ังสอน 
ของพระพุทธเจาน้ี   ก็เหมือนกัน. 
           อีกอยางหนึ่ง  คําส่ังสอนทั้งส้ิน   กลาวคือ  ไตรสิกขานี้  ชื่อวา ทิฏฐ ิ
เพราะความเปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นแลว  เพราะความเปนปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 347 

แกสัมมาทิฏฐิ  และเพราะความเปนเบื้องตนของสัมมาทิฏฐิ,   ชื่อวา ขันติ  ดวย 
สามารถแหงการอดทนของพระผูมีพระภาคเจา,   ชื่อวา  รุจิ  ดวยสามารถแหง  
ความพอใจ   และชื่อวา   ลัทธิ   ดวยสามารถแหงการถือเอา. 
           สภาวะใด    ยอมทรงไวซึ่งการกของตนไมใหตกไปในอบายท้ังหลาย 
ฉะน้ัน    สภาวะนั้น    จึงชื่อวา   ธรรม.   สภาวะนั้นนั่นแหละ.   ชื่อวา  วินัย. 
เพราะอรรถวา   ยอมนําออกซึ่งสภาวะอันเปนสวนแหงสังกิเลส.   ธรรมน้ันดวย 
วินัยนั้นดวย  ชื่อวา  ธรรมวินัย. 
           อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   ธรรมวนิัย   เพราะอรรถวา   เปนสภาพกําจัด 
อกุศลธรรมทั้งหลาย  ดวยกุศลธรรมท้ังหลาย.  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา    ก็ดูกอนโคตมี    เธอพึงทราบธรรมเหลาใดแล    ธรรม 
เหลาน้ี   ยอมเปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด   ไมเปนไปเพ่ือความกําหนัด  ฯลฯ 
ดูกอนโคตมี   เธอพึงรูโดยสวนเดียววา   นั่นเปนธรรม  นั่นเปนวินัย  นั่นเปน 
สัตถุศาสน  ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ธรรมวินัย   เพราะอรรถวา  การฝกโดยธรรม 
มิใชฝกดวยอาชญา  มีทอนไม  เปนตน.  จริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                        ทณฺเฑเนเก   ทมยนฺติ   องฺกุเสหิ  กสาหิ  จ 
                        อทณฺเฑน  อสตฺเถน  นาโค ทนฺโต  มเหสินา. 
                                                แปลวา 
                                   คนบางพวกยอมฝกสัตวดวยทอนไม 
                        ดวยขอสบั      และดวยแส     แตพระผูม-ี 
                        พระภาคเจาผูแสวงหาคุณใหญ   ทรงฝกชาง 
                        ตัวประเสริฐ     มิใชดวยทอนไม    มิใชดวย 
                        ศาสตรา.  
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           เมื่อสัตวทั้งหลายอันพระองคทรงแนะนําอยูโดยธรรม    ฉันนั้นแลว  
ความริษยา   จักพึงมีแกผูรูทั้งหลายไดอยางไร. 
           อีกอยางหนึ่ง    การแนะนําโดยธรรม    ชื่อวา  ธรรมวินัย.  จริงอยู 
การแนะนํา  (วินัย)  นี้     ยอมเปนไปเพ่ือธรรมอันหาโทษมิได    ทั้งไมเปนไป 
เพ่ือโภคะและอามิสในภพ.    ดวยเหตุนั้น      พระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญาอัน 
กวางขวาง  จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ  (ในธรรมวินัยนี้)   ยอมไม 
ประพฤติพรหมจรรย    เพ่ือหลอกลวงชน  ดังนี้.    แมพระปุณณเถระ    ก็ได 
กลาววา  ดูกอนอาวุโส   ภิกษุยอมประพฤติพรหมจรรย  ในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน  (ดับไมเหลือ)   แล.    
           อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  วินัย เพราะอรรถวา   ยอมนําผูประเสริฐไป.  
วินัยโดยธรรม  กช็ื่อวา  ธรรมวินัย.  จริงอยู   ธรรมวินัยนี้   ยอมใหออกจาก 
สังสารธรรม   หรือโสกาทิธรรมแลวนําไปสูพระนิพพานอันเลิศ.  
           อีกอยางหนึ่ง  วินัยของพระพุทธเจาผูมีธรรม หาใชของเจาลัทธิทั้งหลาย 
ไม  ดังนี้จึงชื่อวา   ธรรมวนิัย.  จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาผูเปนธรรม  จึง 
ชื่อวา  วินัยของธรรมน้ันนั่นแหละ. 
           อีกอยางหนึ่ง    เพราะธรรมทั้งหลายน่ันแหละ     เปนธรรมพึงรูยิ่ง 
(อภิฺเยยา)  เปนธรรมพึงกําหนดรู (ปริฺเยฺยา)   เปนธรรมพึงละ  (ปหา- 
ตพฺพา)    เปนธรรมพึงเจริญ   (ภาเวตพฺพา)    เปนธรรมพึงกระทําใหแจง 
(สจฺฉิกาตพฺพา)   ฉะน้ัน     วินัยในธรรมท้ังหลายน้ี   มิใชวินัยในสัตวทั้งหลาย 
มิใชวินัยในชีวะทั้งหลาย  จึงชื่อวา  ธรรมวินัย. ชือ่วา ปวจนะ เพราะอรรถวา 
เปนประธาน  (เปนใหญ)    กวาถอยคําของชนเหลาอ่ืน    ดวยถอยคําท้ังหลาย 
มีคําอันเปนไปกับดวยอรรถ    และพยญัชนะเปนตน.    ปวจนะน้ันนั่นแหละ  
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ชื่อวา  ปาพจน. ชื่อวา  พรหมจรรย เพราะเปนจริยาอันเลิศกวาจริยาทั้ง  
หมด.  ชื่อวา สัตถุศาสน  เพราะอรรถวา  คําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
นั้น    เปนครขูองเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  อีกอยางหนึ่ง  แมคําวา คําส่ังสอน 
อันเปนศาสดา  ก็ชื่อวา  สัตถุศาสน ได.   จริงอยู  พระธรรมวินัยนั่นแหละ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนศาสดาดังพระบาลีวา โส โว มมจฺจเยน สตฺถา 
เปนตน     (แปลวา  ธรรมวินัยนั้น   จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย   โดยกาล 
ลวงไปแหงเรา)  พึงทราบเน้ือความท้ังหลายดังพรรณนามาฉะน้ี  ก็เพราะความ 
ที่ภิกษุผูยังฌานมีประการทั้งปวงใหเกิดข้ึน  ปรากฏในศาสนาน้ี  มิไดปรากฏใน 
ศาสนาอื่น   ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงทําคํานิยามในบทนั้นไว   ดวย 
บทวา  อิมิสสฺา บาง  อิมสฺมึ บาง  (แปลวา  ในทิฏฐินี้  เปนตน) 
           ขอน้ี   เปนคําอธิบายมาติกาปทนิทเทส   ในคําวา  อิธ. 
                                     ภกิขุนิทเทส 
           ในภิกขุนิทเทส  บทวา สมฺาย  ไดแก (เปนภิกษุ) ดวยบัญญัติ 
คือโดยโวหาร.  จริงอยู  บางคนยอมปรากฏวา  เปนภิกษุดวยสมัญญานั่นแหละ. 
จริงอยางนั้น   ชนทั้งหลาย  เมื่อนับจํานวนภิกษุทั้งหลาย ในคราวนิมนต  เปนตน 
ยอมรวมแมสามเณรดวย   แลวกลาววา  มีภิกษุหน่ึงรอย  หน่ึงพัน    ดังน้ี. 
           บทวา ปฏิฺาย ไดแก (เปนภิกษุ) ดวยปฏญิญาของตน.  จริงอยู 
บางคนยอมเปนภิกษุ    แมดวยปฏิญญา.   พึงทราบความเกิดข้ึนแหงบทวา  โก 
เอตฺถ นั้น  ในบรรดาคําทั้งหลาย มีคําปฏิญญาวา  ดูกอนผูมีอายุ  เราเปน 
ภิกษุ เปนตน. ก็ปฏิญญานี้ ชื่อวา ประกอบดวยธรรม เปนคําอันพระอานนท 
กลาวแลว.  อนึ่ง  ในเวลาราตรี   ชนท้ังหลายแมทุศีล   เดินสวนทางมา   เมื่อ 
มีผูถามวา   ใครในท่ีนี้    ผูทุศีลนั้นยอมกลาวดวยปฏิญญา    อันไมเปนธรรม 
อันไมเปนจริงวา  เราเปนภิกษุ ดังน้ี.  
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           บทวา  ภิกขฺติ แปลวา   ยอมขอ.  จริงอยู   บางคน  ยอมขอ  ยอม  
คนหา    ยอมแสวงหาซึ่งภิกษา  ไดก็ตาม  ไมไดก็ตาม  ผูนั้น     ชื่อวา  ภิกษ ุ
เพราะอรรถวา   ยอมขอโดยแท.     
           บทวา    ภิกขฺาจริย  อชฺฌุปคโต (แปลวา  ผูเขาถึงภิกขาจาร   ที่  
พระพุทธเจาเปนตนเขาถึงแลว)  จริงอยู   บางคน   ละกองโภคะนอยบาง   มาก 
บาง  บวชเปนบรรพชิตไมมีเรือน  ละการเลี้ยงชีพดวยกสิกรรม   และโครกัข-  
กรรมเปนตน    ผูนั้น      ชื่อวา  เปนภิกษุ เพราะอรรถวา   ผูเขาถึงภิกขาจาร 
โดยการปกปดไวซึ่งเพศ.   อีกอยางหนึ่ง   ผูใด   แมบริโภคภัตท่ีเขาหาบมาใน 
ทามกลางวิหาร    เพราะความเปนผูมีชีวิตเนื่องดวยผูอ่ืน   ผูนั้น    กช็ื่อวาภิกษุ 
เพราะอรรถวา   ผูเขาถึงภิกขาจาร.  อีกอยางหนึ่ง  ผูใด  อาศัยกอนขาว   เพราะ 
ความเปนผูมีอุตสาหะเกิดข้ึนแลวในบรรพชา    ผูนั้นก็ชื่อวา    ภิกษุผูเขาถึง 
ภิกขาจาร.    
           บุคคลใด    ยอมทรงผืนผาท่ีถูกทําลายโดยการทําลายซ่ึงคา   (ราคา) 
ผัสสะ  (การถูกตองนุมนวล)  และสีนั้น    พึงทราบการทําลายคา   โดยการตัด 
ดวยมีด.  จรงิอยู   ผืนผา  แมมีราคาต้ังพัน   เมื่อถูกตัดใหเปนทอนนอย  ทอน  
ใหญแลว  ยอมเปนผามีคาอันทําลายแลว   ยอมไมไดราคาแมเพียงครึ่งหนึ่งของ 
ราคาเดิม.  พึงทราบการทําลายผัสสะ   ดวยการเย็บดวยดาย.   จริงอยู    ผืนผา 
แมมีผัสสะสบาย    ยอมเปนผัสสะอันทําลายดวยดายแลว     ยอมถึงซ่ึงความเปน 
ผัสสะขรุขระ   (กระดาง)   พึงทราบการทําลายสี   โดยการเย็บเพราะสนิมแหง 
เข็มเปนตน.  จริงอยู   ผืนผา  แมสะอาดดีแลว   ยอมเปนผืนผาที่ถูกทําลายดวย  
มลทินแหงเข็มจําเดิมแตทําการเย็บ     ในที่สุดยอมถูกทําลายไปดวยส่ิงปฏิกูลท้ัง 
หลาย   มีเหง่ือแหงมือและของปฏิกูลเปนตน     และดวยการยอม    การทํากปัปะ  
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(เครื่องหมายจุดดําเล็ก ๆ)   ยอมผิดไปจากสีเดิม.  ผูใด  ทรงผืนผาที่ถูกทําลาย  
แลว     เพราะการทรงผืนผาอันถูกทําลายดวยอาการ ๓ อยาง    อยางนี้     ผูนั้น 
ชื่อวา  ภิกษุ.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวา   ทรงผืนผาอันถูก 
ทําลายแลว    ดวยเหตุสักวา    การทรงผากาสาวะอันเปนวิสภาคะ   (ตาง)   จาก 
ผาของคฤหัสถ. 
           ชื่อวา  ภิกษุ เพราะกําลังทําลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย. 
           ชื่อวา  ภิกษุ เพราะกําลังทําลายกิเลส ๕ ดวยโสดาปตติมรรค. 
           ชื่อวา  ภิกษุ เพราะกําลังทําลายกิเลส ๔ ดวยสกทาคามิมรรค. 
           ชื่อวา  ภิกษุ เพราะกําลังทําลายกิเลส ๔ ดวยอนาคามิมรรค.     
           ชื่อวา  ภิกษุ เพราะกําลังทําลายกิเลส ๘ ดวยอรหัตตมรรค. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบุคคลผูต้ังอยูในมรรค ๔ ดวยคํามีประมาณ 
เทาน้ี.                                                                          
           สวนบุคคล  ผูต้ังอยูในผล ๔ พระองคทรงแสดงดวยคําวา ภินฺนตฺตา 
(แปลวา  เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมแลว)  จริงอยู  พระโสดาบันทําลายกิเลส 
๕ อยาง  ดวยโสดาปตติมรรคแลวดํารงอยู.  พระสกทาคามีทําลายกิเลส ๔  ดวย 
สกทาคามิมรรคแลวดํารงอยู.   พระอนาคามีทําลายกิเลส ๔ ดวยอนาคามิมรรค 
แลวดํารงอยู.     พระอรหันตทําลายกิเลส ๘   ดวยอรหัต มรรคแลวดํารงอยู. 
พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในผล ๔ อยางนี้  ชื่อวา  ภิกษุ   เพราะทําลายบาปอกุศล- 
ธรรมทั้งหลายแลว   ดวยประการฉะน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัย   ในขอวา  โอธิโส  กิเลสาน  ปหานา (แปลวา 
เพราะละกิเลสบางสวน)   คําวา  โอธิ (ไดแก  บางสวน   หรือเขตแดน)   ม ี
๒ อยาง  คือ  มัคโคธิ (มคฺค + โอธ ิ = มคฺโคธิ)   แปลวา  สวน  หรือ  เขต  
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แดนของมรรค   กิเลโสธิ   (กิเลส + โอธิ = กิเลโสธ)ิ   แปลวา   สวนหรือเขต   
แดนของกิเลส.   เขตแดน  ชื่อวา  โอธิ  ในโอธิ ๒ นัน้     พระโสดาบัน   ชื่อวา 
ภิกษุ   เพราะละกิเลสบางสวน  ดวยมัคโคธิ.   จริงอยู   มรรคท้ัง ๔  มรรคหนึ่ง 
เทาน้ันละกิเลสไปบางสวน    มิใชมรรค ๔ ละกิเลสท้ังส้ิน.    แมในสกทาคามี 
อนาคามี   กน็ัยนี้เหมือนกัน.  ก็เพราะโสดาบัน    ชื่อวา  ภิกษุ    เพราะละกิเลส 
บางสวน  คือกิเลโสธิ.   จริงอยู    ในบรรดากิเลสที่ทานควรละ   ทานละไปได 
เพียงบางสวน  หาใชละไปทีเดียวท้ังหมดไม. 
           ก็พระอรหันต  ชื่อวา ภิกษุ เพราะละกิเลสโดยไมจําเพาะสวน. จริงอยู 
ทานละกิเลสไปโดยไมจําเพาะสวนดวยมรรค ๔     หาใชละไปดวยเขตแดนแหง 
มรรคเดียวไม.   อน่ึง  ในกิเลสที่พึงละทานละไปโดยไมมีสวนเหลือเลย    เพราะ 
วา แดนแหงกิเลสแมสักอยางหนึ่ง ชื่อวาต้ังอยูมิไดมี.  แมในสวนท้ังสอง   นั้น 
พระอรหันต   ชื่อวา  ภิกษุ   เพราะละกิเลสทั้งหลายไปโดยไมจําเพาะสวน   ดัง 
พรรณนามาฉะน้ี. 
           พึงทราบวิเคราะห  ในบทวา  เสกฺโข  ตอไป. 
           พระอริยบุคคล ๗ กับดวยกัลยาณปุถุชน    ผูยังศึกษาสิกขา ๓ อยู 
เพราะเหตุนั้น     บุคคลน้ัน      จึงชื่อวา  เสกขา   (ผูกําลังศึกษาอยู)  ในบุคคล 
เหลาน้ัน    พระเสกขะไร ๆ กช็ื่อวา  ภิกษุ. 
           ชื่อวา   อเสกขา  เพราะไมตองศึกษา.  พระขีณาสพ  กาวลวงเสกข-  
ธรรมแลว   ดํารงอยูในผลอันเลิศ     เรียกวา   อเสกขะ   เพราะไมมีเสกขธรรม 
ที่ทานพึงศึกษาไหยิ่งกวานั้น. 
           ภิกษุปุถุชน   ที่เหลือ   กําลังศึกษาสกิขา  ๓  อยูก็ไมใช   ศึกษาแลวก็ 
ไมใช  เพราะฉะนั้น     พึงทราบวา   ภิกษุปุถุชนน้ัน    ไมใชพระเสกขะ   และ  
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 พระอเสกขบุคคล.  ผูบรรลุธรรมอันเลิศ คือ ศีลอันเลิศ  สมาธิอันเลิศ   ปญญา 
อันเลิศ  วิมุตติอันเลิศ  นี้ดาํรงอยู   ชื่อวา  ภิกษุ. 
           ผูไมลามก (ผูไมตกตํ่า)  ชื่อวา  ผูประกอบดวยธรรมอันงาม.  จริงอยู 
ต้ังแตกัลยาณปุถุชน  จนถึงพระอรหันต   ยอมถึงซ่ึงการนับวา   เปนภิกษุผูต้ัง 
อยูในธรรมอันงาม   เพราะประกอบดวย   ศลีอันงาม   สมาธิอันงาม   ปญญา 
อันงาม  วิมุตติอันงาม   วิมุตติญาณทัสสนะอันงาม. 
           ภิกษุผูไมมัวหมอง   ผองใส   ชื่อวา   ภิกษุผูบริสุทธิ์ผองใส.   ความ 
ไมขุนมัว  มีความผองใสวิเศษแลวเปนอรรถ  ดุจความผองใสของเนยใส ๆ. 
           บทวา  สาโร  พึงทราบวา  ชื่อวา ภิกษุผูประกอบดวยธรรมอันเปน 
สาระ  เพราะประกอบดวยสาระ ๓  มศีีลสาระเปนตน    ดุจผืนผาเขียว   เพราะ 
ประกอบดวยสีเขียว.   อีกอยางหนึ่ง    พระขีณาสพเทาน้ันพึงทราบวา    ชือ่วา 
ผูมีธรรมอันเปนสาระ  เพราะปราศจากกิเลสอันไรประโยชน. 
           อน่ึง   ในขอวา   ชือ่วา   ภิกษุ    เพราะกําลังทําลายบาปอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย   ชือ่วา  ภิกษุ   เพราะละกิเลสโดยจําเพาะสวน   และพระเสกขะ  ชื่อวา 
ภิกษุ นี้. ในฐานะ ๓ ดังกลาวนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาพระเสกขะ ๗. 
ขอวา  ชื่อวา  ภิกษุ   เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมแลว.  ชื่อวา  ภิกษุ  เพราะ 
ละกิเลสโดยไมจําเพาะสวน (โดยไมเหลือ) และผูบริสุทธิ์ผองใส ผูชื่อวา ภิกษุ 
ทั้งปวงเหลานี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาพระขีณาสพ. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงคําวา  ภิกษุ   ดวยสัญญาเปนตน 
อยางนี้แลว   บัดนี้   เพ่ือแสดงความเปนภิกษุ   ดวยสามารถแหงการอุปสมบท 
จึงตรัสวา   สมคฺเคน สเฆน  เปนอาทิ.  
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           ในคําเหลาน้ัน    คําวา  สมคฺเคน สเฆน  (แปลวา  โดยสงฆผูพรอม  
เพรียงกัน)  ไดแก ภิกษุผูควรแกสังฆกรรม  ในการทํากรรม   อยางตํ่าตองมี 
ภิกษุครบ  ๕  รูป   ในการทํากรรมทุกครั้ง   โดยไมกําเริบ   ตองนําฉันทะของ 
ภิกษุที่มีอยูมา  เมื่อภิกษุเหลาน้ันมาแลว  จึงชื่อวาเปนผูพรอมเพรียงกัน   เพราะ 
ความท่ีฉันทะอันภิกษุนํามาแลว.   
           คําวา ตฺติจตุตฺเถน   (แปลวา  มีญัตติเปนที่ ๔) ไดแก กรรม 
อันสงฆพึงทําดวยอนุสาวนา ๓ ครั้ง   และดวยญัตติ ๑ ครั้ง 
           คําวา  กมฺเมน  ไดแก  ดวยวินัยกรรม  อันถกูตอง  (อันเปนธรรม). 
           คําวา  อกุปฺเปน   ไดแก  เขาถึงแลวซ่ึงความท่ีกรรมน้ันเปนกรรม 
อันไมหว่ันไหว    มั่นคง    เพราะถึงพรอมดวย    วัตถุสมบัติ     ญัตติสมบัติ  
อนุสาวนาสมบัติ    สีมาสมบัติ   และบริษัทสมบัติ   (ถึงพรอมดวยหมูคณะ). 
           คําวา   านารเหน   (แปลวา   ควรแกฐานะ)   ไดแก  ควรแกเหตุ 
ควรแกสัตถุศาสน.   คือวาผูเขาถึงแลว    บรรลุแลวซึ่งภาวะในเบ้ืองบน    ชือ่วา 
เปน  อุปสัมบัน   (คือ ผูบวชแลว)  จริงอยู  ความเปนภิกษุ   ชือ่วา  ภาวะใน 
เบื้องบน   (อุปริภาวะ)    พระผูมีพระภาคเจา      ตรัสเรียกภาวะในเบื้องบนวา 
อุปสัมบัน  เพราะความเปนผูถึงพรอมดวยกรรม  (การบวช)  ตามท่ีกลาวแลว. 
           นัยเหลาน้ี (หมายถึงการอุปสมบท)  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการ        
อุปสมบท  ๘ อยางคือ 
                         ๑.  เอหิภกิขุอุปสัมปทา 
                         ๒.  สรณคมนอุปสัมปทา 
                         ๓.  โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา 
                         ๔.  ปญหาพยากรณอุปสัมปทา  
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                         ๕.  ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา  
                         ๖.  ทูเตนอุปสัมปทา 
                         ๗.  อัฏฐวาจิกา  อุปสมัปทา 
                         ๘.  ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา 
           บรรดาอุปสัมปทาเหลาน้ัน    อุปสัมปทา ๓  คือ     ญัตติจตุตถกัมมอุป- 
สัมปทา  ทูเตนอุปสัมปทา  อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทาเหลาน้ีเทาน้ันถาวร.   สวนที่ 
เหลือไดมีอยูเพียงสมัยพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูเทาน้ัน. บรรดาอุปสัมปทา 
เหลาน้ัน    ในท่ีนี้ทานประสงคเอาญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาอยางเดียว. 
 
                                    ปาฏิโมกขสังวรนิทเทส  
           ในนทิเทสแหงปาฏิโมกขสังวร  คําวา  ปาฏิโมกฺข ไดแก สิกขาบท 
คือ  ศีล.  จรงิอยู  สภาวะใด  ยอมคุมครอง  ยอมรักษา   ยอมใหหลุดพน  ยอม 
เปลื้องจากทุกขทั้งหลายมีทุกขในอบายเปนตน    ฉะน้ันจึงตรัสสภาวะนี้วา  ปาฏ-ิ 
โมกข  ดังนี้.  คําวา   ศีล เปนที่อาศัย  เปนตน*     เปนไวพจนของปาฏิโมกข 
นั้นนั่นแหละ.  ในคําเหลาน้ัน  คําวา  ศีล นี้   เปนไวพจนของปาฏิโมกขอัน 
สําเร็จในเวลาเปนที่สิ้นสุดลงพรอมกับกรรมวาจาทีเดียว.   แมเม่ือเปนเชนนั้นมี 
อยู   ธรรมท้ังหลายมีเจตนาเปนตนของผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน   หรือวา 
ผูยังวัตรและการปฏิบัติใหเต็ม  พึงทราบวา  ขอน้ันก็เปนศีล. สมจริงตามท่ีกลาว 
ไวในปฏิสัมภิทาวา  อะไรเปนศีล ตอบวา  เจตนาเปนศีล  เจตสิกเปน 
ศีล   ความสาํรวมเปนศีล   การไมกาวลวงเปนศีล ดังน้ี.  
 
*  คําวา  ศีล   เปนตน  คือ  เปนจรณะ  เปนเคร่ืองสํารวม  เปนเคร่ืองระวัง    เปนหวัหนา    เปน 
ประธาน  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 356 

           ในคําเหลาน้ัน    เจตนาของผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน     หรือวา  
การยังวัตรปฏิบัติใหเต็ม   ชื่อวา  เจตนาเปนศีล. 
           การงดเวนของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน    ชือ่วา    เจตสิก 
เปนศีล.    อีกอยางหนึ่ง  เจตนาอันเปนไปในกรรมบถ ๗ ของผูละปาณาติบาต 
เปนตน    ก็ชือ่วา   เจตนาเปนศีล.    ในสังยุตตมหาวรรค   ทานกลาวธรรมทัง้ 
หลาย   มีความไมโลภไมพยาบาทและสัมมาทิฏฐิ  โดยนัยเปนตนวา  บุคคลละ 
อภิชฌา  อยูดวยเจตนาปราศจากความโลภ   ดังน้ีก็ชื่อวา  เจตสิกเปนศีล.  
           ในขอวาความสํารวมเปนศีล   พึงทราบโดยความสํารวม ๕ คือ 
           ๑.  ปาฏิโมกขสังวร   (ความสํารวมดวยปาฏิโมกข) 
           ๒.  สติสังวร   (ความสํารวมดวยสติ)     
           ๓.  ญาณสังวร  (ความสํารวมดวยญาณ) 
           ๔.  ขนัติสังวร   (ความสํารวมดวยขันติ) 
           ๕.  วริิยสังวร  (ความสํารวมดวยความเพียร). 
           ความตางกัน  (นานากรณ)  ของความสํารวมเหลาน้ัน   ทานกลาวไว 
ในปกรณวิเศษชื่อวา  วิสุทธิมรรค.  
           ขอวา  การไมกาวลวงเปนศีล   อธิบายวา   การไมกาวลวงอันเปน 
ไปทางกายและวาจาของผูมีศีลอันสมาทานแลว.   
           คําวา  การสํารวมเปนศีล  การไมกาวลวงเปนศีล  นี้แหละเปน 
ศีลโดยตรง   (นิปปริยาย)  สวนขอวา  เจตนาเปนศีล  และเจตสิกเปนศีล 
นี้  พึงทราบวา  เปนศีลโดยปริยาย  (โดยออม)   ก็เพราะภิกษุชื่อวา    ยอมต้ัง  
มั่นในพระศาสนาดวยปาฏิโมกขสังวรศีล   ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ศีลนั้นเปนที่อาศัย  ดังน้ี.  
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           ถามวา  ชื่อวาเปนที่อาศัย      เพราะภิกษุยอมต้ังม่ันในพระศาสนาน้ี  
หรือกุศลธรรมทั้งหลายเทาน้ัน  ยอมต้ังม่ันในพระศาสนานี้. 
           ตอบวา   เนื้อความน้ีพึงทราบดวยสามารถแหงพระสูตรที่วา  ก็นระ 
ผูมีปญญาอาศัยซ่ึงศีล เปนตน พระสูตรวา ดูกอนมหาราช  ชนทั้งหลาย 
อาศัยศีลแลว  พึงยังกุศลธรรมทั้งหลายใหเกิดขึ้น   เปนตน และพระสูตร 
วา     ดูกอนมหาราช    เมื่อบุคคลอาศัยศีลแลว    กุศลธรรมทัง้ปวง 
ยอมไมเสื่อมไปโดยรอบ  ดังนี้เปนตน. 
           ศีลนัน้  ๆ ชื่อวา  เปนเบื้องตน    เพราะอรรถวาเกิดข้ึนกอน.   สมจริง 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เพราะเหตุนั้นแหละ   เธอพึงชําระธรรม 
(ศีล)  อันเปนเบื้องตนนั่นแหละใหยิ่งขึ้นไป   ก็บรรดากุศลธรรมทั้ง 
หลาย   อะไรเลาชื่อวา   เปนธรรมเบือ้งตน     ก็ศีลอนัหมดจดดีแลว 
และทิฏฐิอันตรงดวย  เปนธรรมเบือ้งตนของกุศลธรรมท้ังหลาย ดังน้ี. 
           เปรียบเหมือนนายชางผูสรางเมือง   มีความประสงคจะสรางเมือง  ยอม 
ชําระพ้ืนที่ของเมืองกอน   ภายหลังจึงแบงท่ีสรางเมือง   โดยกําหนดเอาทาง 
สามแพรงส่ีแพรงเปนตน ฉันใด  พระโยคาวจรก็ฉันนั้นนั่นแหละ  ยอมชําระศีล 
ต้ังแตตนทีเดียว   ภายหลังจากน้ันก็กระทําใหแจงซ่ึง   สมถะ   วิปสสนา   มรรค 
ผล  และพระนิพพาน. 
           อีกอยางหนึ่ง     เปรียบเหมือนชางยอม     ซักผาดวยนํ้าดาง     เมื่อผา 
สะอาดดีแลวจึงยอมดวยสีตาง ๆ  ตามปรารถนา  ฉันใด    ก็หรอืวา    จิตรกร 
(ชางวาดเขียน)   ผูฉลาดปรารถนาจะวาดรูป   เขายอมกระทําการตกแตงฝากอน 
หลังจากนั้นจึงวาดรูป  ฉันใด.  
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           พระโยคาวจร  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ชําระศีลแตตนเทียว  หลังจากนั้น  
ก็กระทําใหแจง   ซึ่งสมถะและวิปสสนาเปนตน.    เพราะเหตุนั้น      จึงกลาววา 
ศีลเปนเบื้องตน  ดังนี้. 
           ศีลนัน้ ๆ ชื่อวาเปนจรณะ     เพราะความเปนธรรมชาติเชนกับเทา 
(เครื่องดําเนินไป)   จริงอยู   เทา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปนจรณะ. 
เหมือนอยางวา สภาพการปรุงใหดําเนินไปสูทิศ  ยอมไมเกิดแกบุรุษผูมีเทาขาด 
แลว    ยอมเกิดแกบุรุษผูมีเทาสมบูรณนั้นแหละ    ฉันใด   ขอนี้ก็ฉันนั้น   ศีล 
ของผูใดแตกแลว   ขาดแลว   ไมสมบรูณแลว    การดําเนินไปสูญาณเพ่ือบรรล ุ
พระนิพพาน ก็ยอมไมสําเร็จแกผูนั้น    สวนผูใดมีศีลไมแตก  ไมขาด  บริบรูณ 
แลว   ผูนั้นกจ็ะดําเนินไปสูญาณเพ่ือบรรลุพระนิพพาน  ฉันนั้น.  เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ศีลเปนจรณะ  ดังนี้. 
           ศีลนัน้ ๆ ชื่อวา  สงัยมะ  (เครื่องสํารวม)  ดวยสามารถแหงการระวัง 
ชื่อวา   สังวร   (เครื่องระมัดระวัง)   ดวยสามารถแหงการปดกั้น.   แมดวยเหตุ 
ทั้งสองนี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ศีลเปนเครื่องสํารวม   เปนเครื่องระวัง 
ดังน้ี.  พึงทราบวจนัตถะในที่นี้วา 
           สภาวะใด   ยอมสํารวมการด้ินรน    โดยกาวลวงของบุคคล    หรือวา 
ยอมสํารวมซ่ึงบุคคล  คือวา   ยอมไมใหเพ่ืออันกระสับกระสายไปของบุคคลน้ัน  
ดวยสามารถแหงการกาวลวง   ฉะน้ัน   สภาวะนั้นจึงชื่อวา    สงัยมะ    (เครือ่ง 
สํารวม). 
           ชื่อวา   สังวร   (เครื่องระวัง)   เพราะยอมปดกั้นทวาร    อันเปนที่กาว 
ลวงแหงบุคคล.  
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           คําวา มุข ไดแก  เปนธรรมสูงสุด  หรือเปนหัวหนา.   เหมือนอยาง  
วา   อาหาร   ของสัตวทั้งหลาย   เขาไปทางปากแลว   ยอมแผไปสูอวัยวะนอย 
ใหญ   ฉันใด  กุศลอันเปนไปในภูมิ ๔  แมของพระโยคีก็ฉันนั้น    เขาไปทางปาก 
คือ ศีลแลว   ยอมยังความสําเร็จแหงประโยชนใหสมบูรณ. ดวยเหตุนั้น   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ศีลเปนหัวหนา ดังน้ี. 
           คําวา  ปมุเขน   สาธุ อธิบายวาเปนประธาน    เปนธรรมอันเลิศ 
เปนธรรมชาติถึงกอน    เปนธรรมประเสริฐสุด.    คําวา  กุสลาน   ธมมฺาน 
สมาปตฺติยา    (แปลวาเพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรมท้ังหลาย)    บัณฑิต 
พึงทราบวา   ศีลเปนเลิศ   เปนธรรมถงึกอน    เปนธรรมประเสริฐสุด    เปน 
ประธานเพ่ืออันไดเฉพาะซึ่งกุศลอันเปนไปในภูมิ ๔ ดังน้ี. 
           คําวา   กายิโก  อวติีกฺกโม  (แปลวา    การไมลวงละเมิดทางกาย) 
ไดแกกายสุจริต ๓ อยาง.   คําวา   วาจสิโก (แปลวา   การไมลวงละเมิดทาง 
วาจา)   ไดแกวจีสุจริต  ๔  อยาง.   ทัง้สองน้ันชื่อวา   กายิกวาจสิโก   (คือ  การ 
ไมลวงละเมิดทางกายและทางวาจา).   ทานยอมถือเอาอาชีวัฏฐมกศีล   (คือ  ศีล 
มีอาชีวะเปนท่ี ๘)   ยอมแสดงดวยการไมกาวลวงละเมิดทางกายและวาจาน้ี. 
           คําวา  สวุโต ไดแก   อันเขาปดแลว    อธิบายวา  มีอินทรยี   อัน 
สํารวมแลวชื่อวาปดแลว.   เหมือนอยางวา   บานมีประตูปดแลว     ทานเรียกวา 
บานอันเขาปดแลว   ระวังแลว   ฉันใด  ในขอน้ีก็ฉันนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ภิกษุมีอินทรียสํารวมแลวระวังคุมครองแลว. 
           คําวา   ปาฏิโมกขฺสวเรน ไดแก ดวยปาฏิโมกข  และสังวร.   อีก 
อยางหน่ึงไดแก ดวยสังวร  กลาวคือ   ปาฏิโมกข.   คําวา   อุเปโต (แปลวา ผู 
เขาไปถึงแลว)   เปนตน     มีเนื้อความดังท่ีกลาวแลวน้ันแหละ.    พระผูมีพระ-  
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ภาคเจาตรัสวา    การอยูดวยอิริยาบถของภิกษุ     ผูต้ังอยูในปาฏิโมกขสังวรศีล  
ดวยบทแมทั้ง ๗๑  มีคําวา  อิริยติ  เปนตน 
 
                                      อนาจารนิทเทส๒ 

           ในนทิเทสแหงอาจาระและโคจระ   พึงทราบวา     พระผูมีพระภาคเจา 
ทานประสงคจะกลาวอาจาระของสมณะ  โคจระของสมณะแมโดยแท  จึงทรงยก 
ซึ่งบทวา อาจาระมีอยู  อนาจาระมีอยูดวยบทวา อาจารโคจรสมฺปนฺโน   ดังน้ี. 
           เหมือนอยางวา    บุรุษผูฉลาดในทาง    เม่ือจะบอกทาง    จึงกลาววา 
ทานจงปลอยทางซาย  ถือเอาทางขวา  ยอมบอกทางอันมีภัย  ทางอันผิด   อัน 
บุคคลพึงปลอยวางกอน   ภายหลังจึงบอกทางอันเกษม    ทางอันตรงอันบุคคล 
พึงถือเอา  ฉันใด   ขอน้ีก็ฉันนั้นนั่นแหละ    พระธรรมราชา    เชนกับบุรุษผู 
ฉลาดในทาง  ทรงบอกอนาจาระ  อันพระพุทธเจาทรงรังเกียจแลว   อันบุคคล 
พึงละกอน  เมื่อจะทรงบอกอาจาระในภายหลังจึงตรัสวา  ตตฺถ  กตโม  อนา- 
จาโร  เปนอาทิ.  จริงอยู   หนทาง     ทีบุ่คคลบอกแลวพึงไปถึงหรือไม 
ถึงก็ได  สวนทางท่ีพระตถาคตบอกแลว  เปนทางชอบธรรม ไมผิดหวัง 
ยอมใหบรรลุถึงพระนคร  คือ  พระนิพพาน  ดุจวชิราวุธ  อันพระอินทรทรง 
ปลอยไปแลว   ฉะน้ัน.    ดวยเหตุนั้น    จึงไดกลาววา   บรุุษผูฉลาดในทาง 
ดังน้ี  คําวา  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะนี้  เปนชื่อของพระตถาคต. 
           อีกอยางหนึ่ง    เพราะการประกอบความเพียรในกัลยาณธรรม    ยอม 
เปนธรรมอันสมบูรณแกบุคคลผูมีบาปธรรมอันละแลว     เปรียบเหมือนการทัด 
ทรงดวยเครื่องประดับ     มีระเบียบดอกไม    ของหอมและเครื่องลูบไลเปนตน 
 
      ๑.  ท้ัง  ๗  บท   คือ   ผูเขาไปถึงแลว   เขาไปถึงแลวดวยดี   เขามาถึงแลว    เขามาถึงแลวดวย 
ดี   เขาถึงแลว   เขาถึงแลวดวยดี   และประกอบแลว 
     ๒.  อนาจาระ  หมายถึงความประพฤติไมดี  ซ่ึงตรงกันขามกับ  อาจาระ  
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ยอมสมควรแกบุคคลผูมีเหง่ือไคลและมลทินอันตนชําระแลว     ดวยการอาบนํ้า  
พรอมท้ังสระหัว   ฉะน้ัน  แมพระผูมีพระภาคเจา     ผูทรงพระประสงคจะบอก 
อนาจาระอันบุคคลพึงละกอน   เหมือนบุคคลทําความสะอาดชําระลางเหง่ือไคล 
และมลทิน  ดวยการอาบน้ําสระหัว   ภายหลังบอกอาจาระซ่ึงเปรียบเหมือนการ 
ทัดทรงดวยเครื่องประดับมีระเบียบดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนตน  จึง 
ตรัสคําวา  ตตฺถ  กตโม  อนาจาโร  เปนอาทิ. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา    ความลวงละเมิดทางกาย ไดแก กาย 
ทุจริต ๓.  คําวา   ความลวงละเมิดทางวาจา  ไดแก  วจีทุจริต  ๔.  คําวา 
ความลวงละเมิดทางกายและวาจา  ไดแก กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔  เหลา 
นั้น.   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงการกาวลวงของบุคคลผูมีอาชีวัฏฐมกสีล 
(ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘)   นัน้แหละ   ดวยอาการอยางน้ี.  ก็เพราะบุคคลไมประ- 
พฤติอนาจารดวยกายและวาจาเทาน้ัน   ยอมประพฤติแมดวยใจทีเดียว    ฉะน้ัน 
เพ่ือจะแสดงเนื้อความน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา   ความเปนผูทุศีล 
แมทั้งปวง   ก็เรียกวา  อนาจาระ  ดังนี้. 
           ในขอน้ี  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงจําแนกแสดงอาจาระอยางใด 
อยางหน่ึง  จึงตรัสดําวา  อิเธกจฺโจ   เวฬุทาเนน  เปนตน    (แปลวา  ภิกษุ 
บางรูปในพระศาสนานี้ยอมเลี้ยงชีพ  ดวยการใหไมไผเปนตน). 
           บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา การใหไมไผ  ไดแก  การใหไมไผอัน 
เปนเครื่องอาศัยเปนเหตุ.  อธิบายวา  ภิกษุไมควรใหแกอุปฏฐาก   ดวยอันคิด 
วา  เราจักนําไมไผที่เกิดข้ึนเอง    หรือไมไผที่มีบุคคลคุมครองรักษามาใหเปน 
เครื่องใชสอย   ดวยอาการอยางนี้   เปนตน   เพราะวา   ภิกษุเมื่อสําเร็จการเล้ียง 
ชีพอยางนี้    ชื่อวา   ยอมเปนอยูดวยการแสวงหาอันไมชอบธรรม    เปนมิจฉา-  
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อาชีวะ.  ภิกษุนั้นแหละ  ยอมถูกครหา  ในปจจุบัน    ทั้งในเบ้ืองหนา   ก็ชือ่วา 
เปนผูขวนขวายในอบาย     ภิกษุนั้น      เมื่อใหไมไผอันเปนของเฉพาะตนยอม  
ตองอาบัติทุกกฏ  ชื่อวา  กุลทูสกะ    (ผูประทุษรายตระกูล)   เมือ่ใหไมไผอัน 
เปนของเฉพาะของคนอ่ืน  ยอมตองอาบัติ   ดวยเถยยจิต    (ขโมย)    สงฆพึง 
กระทําทัณฑกรรมแกเธอตามราคาส่ิงของน้ัน.  แมการใหไมไผอันเปนของสงฆ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  ก็ถาวา  ภิกษุยอมใหไมไผนั้น    เพราะความท่ีตนเปนใหญ 
เธอก็จะตองอาบัติ   เพราะการสละครุภัณฑ.                                  
           ไมไผประเภทไหนเปนครุภัณฑ  ประเภทไหนไมเปน  พึงทราบ 
ความดังตอไปนี้. 
           ไมไผใด   ที่ไมไดปลูกไว   เกิดข้ึนเองกอน   ไมไผนั้นเปนครุภัณฑ 
ตามฐานะท่ีสงฆกําหนดเทานั้น  นอกน้ัน   ไมเปนครุภัณฑ.  ไมไผทั้งปวง 
เปนครุภัณฑ  โดยประการท้ังปวง   ในอันที่สงฆปลูกไวแลว.   ไมไผนั้น  
ทานกําหนดแลวโดยประมาณ.    จริงอยู     มีประมาณหน่ึงทะนานตวงน้ํามัน 
จัดเปนครุภัณฑ   ตํ่ากวาน้ันไมเปน.    อน่ึง    ภิกษุใด    มีความตองการดวย  
ทะนานตวงนํ้ามัน     หรอืตองการไมเทา     สงฆพึงถือเอาสิ่งนั้นกระทําใหเปน 
ผาติกรรม๑ เถิด.     ผาติกรรมเปนของมีราคา     หรอืเปนของมากกวาของสงฆ 
ยอมควร   นอยกวา   ไมควร.   แมหตัถกรรม   ลกัวาวัตถุเปนเครื่องนํานํ้าไป 
หรือวา    วัตถุเปนเครื่องดายหญาอันเล็กนอย    ก็เชนเดียวกัน      สงฆควรทํา 
ผาติกรรมนั้นใหถาวร.    เพราะฉะนั้น       การท่ีภิกษุโกยเลนข้ึนจากสระนํ้าก็ดี 
ใชใหบุคคลปูลาดพ้ืนที่บันไดเพ่ือทําพ้ืนที่ไมเสมอใหเสมอกันก็ดี  ควรอยู แตไม 
ตองถือเอาเครื่องผาติกรรม   คือ เมื่อเธออาศัยอยูที่นั้นนั่นแหละพึงใชสอย  เมื่อ 
 
๑.  ผาติกรรม  หมายถึงส่ิงของแลกเปล่ียน  ในทางพระวินยั   หมายถึง  การชดเชยของสงฆ 
       ดวยส่ิงอ่ืน   
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เธอหลีกไปแลว   พึงทําส่ิงของเหลาน้ันใหเปนของสงฆ    เม่ือเธอหลงลืมถอืเอา  
สิ่งใดส่ิงหน่ึงไป   เมื่อไปแลวในที่ระลึกได   ก็พึงนํากลับมาคืนแตที่นั้น   ถา 
ภัยมีในระหวาง     ก็พึงวางส่ิงน้ันไวในท่ีวิหารอันตนไปถึงแลว.    พวกมนุษย 
ไปสูวิหารขอไมไผ   ภิกษุทั้งหลายไมอาจเพ่ือจะใหได    โดยการบอกวา   นั่น 
เปนของสงฆ   ถาพวกเขาขอบอย ๆ หรือคุกคาม   ในเวลาน้ัน    ภิกษุทั้งหลาย  
พึงกลาววา  ทานทั้งหลายพึงทําทัณฑกรรม๑  แลวถือเอาเถิด.   ข้ึนชื่อวา   การ 
ใหไมไผ    ยอมไมมี.    ถาวา   พวกมนุษยเหลาน้ันถวายสิ่งของมีมีดและขวาน 
เปนตน   หรอืขาทนียะโภชนียะเพ่ือกระทําใหเปนสินไหม  ไมควรรับ. 
           ในอรรถกถาพระวินัย    ทานกลาวไววา   พวกมนุษยถูกไฟไหมบาน 
ถือเอาส่ิงของไปอยู    ภิกษุไมควรหาม   ถาขุยไผเกิดข้ึนที่กอไผของสงฆ   เมื่อ 
ไมใหใครเคาะอยู   ไมไผนั้นยอมพินาศไป   สงฆจะพึงทําอยางไร  สงฆพึงบอก 
พวกมนุษยในเวลาท่ีไปภิกขาจาร  ถาพวกเขาไมปรารถนาจะชวยทํา  ก็พึงพูดวา 
พวกทานจะไดสวนแบงเทากัน    ถาเขาไมตองการ  ก็พึงพูดวา  พวกทานจักได 
๒ สวน    เมือ่พวกเขาไมปรารถนาแมดวยอาการอยางน้ี    ไมตองการไมไผนั้น 
ก็พึงบอกวา  พวกของทานมีอยู   ทานจงทําใหเปนสินไหม  จงเคาะไมไผ  แลว 
ถือเอาส่ิงน้ันเถิด.  ข้ึนชื่อวา  การใหไมไผ   ยอมไมมี.  แมกอไผถูกไฟไหมก็ดี 
แมถูกนํ้าพัดไปก็ดี  ก็นัยน้ีเหมือนกัน. 
           กถามรรค   แมในตนไมทั้งหลาย   ก็นัยนี้นัน่แหละ.   สาํหรับตนไม 
มีประมาณเทาทอนเข็ม  ก็จัดเปนครุภัณฑได.   ภิกษุทําลายตนไมอันเปนของ 
สงฆ  เพ่ือทําอาวาส  (ที่อยู)  อันเปนของสงฆ  แมไมบอกขออนุญาตสงฆกอน 
ก็ทําได   แตเพ่ือตัดคลองแหงวาทะ   พึงบอกขออนุญาตสงฆกอนแลวพึงทํา. 
         ๑.  ทัณฑกรรม  หมายถึงสินไหม  หรือราคาของท่ีจะแลกเปล่ียน  
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           ถามวา ภิกษุทําลายตนไมของสงฆ    ไมบอกขออนุญาตสงฆกอน  
ควรเพ่ือกระทําอาวาสเฉพาะบุคคล  หรือไม. 
           ตอบวา ไมควร. 
           ก็   เมือ่วาโดยหัตถกรรมอยางสูง     ภิกษุยอมไดสักวาท่ีเปนที่ต้ังเตียง 
ในบานหลังหนึ่งในบาน ๓ หลัง    ภิกษุมีสิทธิไดหลังเดียว.    ถาทัพพสัมภาระ 
เปนของเฉพาะบุคคล พ้ืนดินเปนของสงฆ  ภิกษุนั้นยอมไดสวนเสมอกันกระทํา  
บานหลังหนึ่ง  คือ  บรรดาบานท่ีเธอทํา ๒ หลัง   เธอควรไดหลังหน่ึง.  เมื่อ  
ตนไมอันเปนของสงฆ เบียดเบียนอาวาส (ที่อยู) ของสงฆ  ภิกษุไมขออนุญาต 
สงฆกอนนําออกไป   ควรหรือไม   ตอบวา  ควร   แตเพ่ือตัดคลองแหงวาทะ 
ควรขออนุญาตสงฆกอนแลวนําออกไป.  ถาลาภใหญของสงฆ  อาศัยตนไมมีอยู 
ก็ไมควรนําออกไป. 
           เมื่อตนไมอันเปนของเฉพาะบุคคล   เบียดเบียนอาวาสอันเปนของสงฆ 
พึงบอกแกเจาของตนไม.   ถาวา  เขาไมปรารถนาจะนําออกไป   พึงใหบุคคล  
ตัดกอน    แลวจึงนําออกไป.   เมื่อถูกเขาทวงวา    พวกทานจงใหตนไมแกเรา     
ดังน้ี    พึงใหเขาตีราคาตนไมนั้น    แลวใหทรัพยตามราคาทุน.   เมื่อตนไมอัน 
เปนของสงฆ   เบียดเบียนอาวาสอันเปนของบุคคลก็ดี  ตนไมอันเปนของเฉพาะ  
บุคคลเบียดเบียน  อาวาสอันเปนของบุคคลก็ดี  กน็ัยนี้เหมือนกัน.               
           กถามรรค   แมในเถาวัลย  (ไมเถา)  ก็นัยนี้นัน่แหละ.  อน่ึง ในที่ใด 
เถาวัลยเปนของหาไดยาก  เขายอมทําการซ้ือขายกัน  ในที่นั้น    จัดเปนครุภัณฑ. 
ก็เถาวัลยนั้นแล   มีประมาณกึ่งหนึ่งของแขน   จัดเปนครุภัณฑ   ทอนเถาวัลย 
ตํ่ากวานั้น     ไมเปน. 
           คําท้ังปวง   แมในคําวา  การใหใบไม เปนตน    ซึ่งมีคําวา  ดวย  
การใหใบไม  เปนตน   ไดแก  ดวยการใหใบไมอันเปนเครื่องอาศัยเปนเหตุ.  
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           พึงทราบวินิจฉัยวาดวยความเปนครุภัณฑ  ในอธิการน้ีตอไป.  
           จริงอยู   บุคคลยอมซ้ือขายแมใบไมในที่ใด  ชนทั้งหลาย   ยอมถือเอา 
เพ่ือตองการแกประโยชนทั้งหลาย   มีการหอหนังสือเปนตน    ในที่อันหาไดยาก 
เชนนั้น   ยอมจัดเปนครุภัณฑทีเดียว. พึงทราบวินิจฉัยในใบไมทองหลาง  และ 
ใบตาล.   แมใบตาลบัณฑิตก็พึงกลาวในฐานะน้ีเหมือนกัน.  จริงอยู   แมใบตาล 
ในปาตาลท่ีเกิดเอง  ในที่อันสงฆกําหนดไวนั่นแหละ   จัดเปนครุภัณฑ.   นอก 
จากน้ันไมเปน.  ตาลท่ีสงฆปลูกไว   เปนครุภัณฑ    แมทั้งหมด.  ใบลานเปลา 
โดยที่สุดมีประมาณ ๘ นิว้  เปนประมาณของครุภัณฑ.   แมหญา  ก็พึงอนุโลม 
เขาในขอน้ีเหมือนกัน.   ก็ในท่ีใด   หญาไมมี   ในท่ีนั้น   ชนทัง้หลายยอมใช 
กาํบัง ดวยหญามุงกระคาย  ดวยฟาง  และดวยใบมะพราวเปนตน   เพราะฉะน้ัน 
หญาท้ังหลาย   แมเหลาน้ัน   ทานจึงสงเคราะหเขาในขอน้ี.   ในหญามุงกระตาย 
และฟางเปนตน    หญาอยางใดอยางหนึ่ง   มีประมาณหน่ึงกํามือ   เปนครภัุณฑ. 
ในบรรดาใบมะพราวเปนตน  แมใบหนึ่ง   อันบุคคลถวายแกสงฆ   หรือท่ีเกิด 
ในที่ของสงฆ    หรือหญาท่ีเกิดเอง    เปนของอันบุคคลคุมครองรักษาในพ้ืนที่ 
แหงหญาของสงฆ  ภายนอกอารามก็จัดเปนครุภัณฑ.  เมื่อสงฆทําสังฆกรรมก็ดี 
ทําเจดียก็ดี    ในการทําอันเปนของเฉพาะบุคคลก็ดี    การใหหญาน้ันเกินไป 
ก็ควร.   แมในไมไผที่กลาวแลวในหนหลัง  ก็นัยน้ีเหมือนกัน. 
            พึงทราบวินิจฉัยในการใหดอกไม ดอกไมทัง้หลายท่ีจัดเปนครุภัณฑ 
คือ  ที่สงฆกําหนดไวอยางนี้วา   ภิกษุทั้งหลายเก็บดอกไมที่ตนไมทั้งหลาย   ม ี
ประมาณเทานี้     แลวนอมไปในระเบียบแหงขาวยาคูและภัต     หรือนอมไปใน 
การปฏิสังขรณเสนาสนะ  มีประมาณเทาน้ี   ดังน้ี.  
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           สามเณรท้ังหลาย เก็บดอกไมทั้งหลายในภายนอกกระทําใหเปนกองไว  
ภิกษุประกอบดวยองค ๕    ซึ่งเปนผูแจกดอกไม    นับจํานวนภิกษุสงฆแลว 
แบงไวเปนสวน ๆ    เธอไมตองขออนุญาตสงฆกอน    ยอมแจกแกบริษัทที่มา 
แลวได.   อน่ึง   ภิกษุผูแจกน้ัน     สงฆยังมิไดสมมติ   พึงขออนุญาตสงฆแลว 
พึงทําการแจกเถิด. 
           ถามวา ก็ภิกษุยอมไดเพ่ือจะใหดอกไมทั้งหลายแกใคร ไมไหแกใคร  
           ตอบวา ภิกษุนําดอกไมไปสูบานของมารดาบิดาก็ดี  หรอืยังบุคคลให 
เรียกมารดาบิดามาจากบานก็ดี  เธอยอมไดเพ่ืออันให  ดวยคําวา ทานท้ังหลาย 
จงบูชาพระรตันตรัย.  มิใชใหเพ่ือเปนเครื่องประดับ.    ภิกษุไมควรนําไป 
ใหแกหมูญาติเหลือท้ังหลาย  ควรใหบุคคลเรียกมาแลวใหดวยคําวา  พวกทาน 
ทั้งหลาย    จงทําการบูชา  ดังนี้.    ภิกษุนั้น     ไมพึงประสงคใหแกชนที่เหลือ 
ผูมาสูที่เปนท่ีบูชา.   ชื่อวา  การใหดอกไม   ยอมไมมี.   ในวิหาร   มีดอกไม  
บานมาก  ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  เห็นพวกมนุษยแลว    พึงพูดวา   ในวิหาร  
มีดอกไมมาก   พวกเธอ  จงบูชา  ดังนี้.   โทษยอมไมมีในเพราะสักวาคําพูด. 
ก็แตวา    เธอไมควรพูดดวยคิดวา    พวกมนุษย    ถือเอาขาทนียะโภชนียะแลว 
จักมา  ดังนี้ .   ก็ภิกษุนั้น    ไมควรพูดถึงขาทนียะโภชนียะ   อันตนพึงบริโภค 
ถามนุษยทั้งหลาย   ถามตามธรรมดาของเขาวา    ดอกไมทั้งหลายมีอยูในวิหาร 
หรือ   และกลาวตอไปวา   พวกผมจักมาสูวิหารในวันชื่อโนน    ทานท้ังหลาย. 
อยาใหพวกสามเณรเก็บดอกไมทั้งหลาย  ดังน้ี.    แตพวกภิกษุลืมบอกสามเณร 
พวกสามเณรจึงเก็บดอกไมทั้งหลายวางไว   เมื่อพวกมนุษยเขาไปหาภิกษุพูดวา 
ขาแตทานผูเจริญ      ในวันโนนเทียว    พวกกระผมบอกแกทานแลววา   อยาให 
สามเณรเก็บดอกไม  พวกทานไมไดหามแลว.  ภิกษุพึงกลาววา  เราหลงลืมสติ  
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ดอกไมทั้งหลาย   สักวาอันสามเณรเก็บแลวน่ันแหละ   ยังมิไดทําการบูชา.   ไม  
ควรกลาววา  ทานจงถือเอา  จงบูชา.  ถาวา  เขายอมกลาวถึงอามิส   อันตนมิ 
พึงบริโภคไซร  ภิกษุอ่ืน  ยอมบอกแกพวกสามเณรวา  มนุษยทั้งหลาย  บอกวา 
พวกทานอยาเก็บดอกไม  ดังนี้.   แมพวกมนุษย   นําอามิสมาถวายทาน  และ 
กลาววา  พวกผมไมไดสั่งใหสามเณรเก็บดอกไมพรอมกับพวกผม.   พวกภิกษุ 
พึงกลาววา    ดูกอนอุบาสก    สามเณรท้ังหลายมีภิกษาแลว    ภิกษุใด   ไมไป 
ภิกขาจาร   ภิกษุนั้นจักทราบเองนั่นแหละ.   ภิกษุไดนัยมีประมาณเทาน้ี   โทษ 
เพราะทําสามเณร  หรือบุตร  หรือพ่ีชายนองชายใหเก็บดอกไมทั้งหลาย   ยอม 
ไมมี.  ชื่อวา  การใหซึ่งดอกไม  ก็ไมมี. 
           ในการใหผลไม แมผลไม ที่สงฆกําหนดแลว  เหมือนดอกไมนั้นแหละ 
จัดเปนครุภัณฑ.   เมื่อมีผลไมนอยใหญมากในวิหาร  พวกมนุษย   ไมสบายมา 
ขอ.   ภิกษุทัง้หลายไมขวนขวายเพ่ือให  โดยคิดวาส่ิงน้ัน  เปนของสงฆ. 
           พวกมนุษยผูเดือดรอน  ยอมดา  ยอมบริภาษ  ในขอน้ี   ภิกษุพึงทํา 
อยางไร. 
           ภิกษุทั้งหลาย   พึงต้ังกฏ  (กติกา)   กําหนดดวยผลไมทั้งหลาย   หรอื 
ดวยตนไมทั้งหลายวา  ทานทั้งหลายไมพึงหามพวกมนุษย ผูถือเอาผลไมทั้งหลาย 
ไปมีประมาณเทาน้ี   ที่ตนโนน  ๆ  หรือวา   ผูถือเอาผลไมทั้งหลาย   ในตนไม 
ทั้งหลาย  มปีระมาณเทานี้. 
           อน่ึง  พวกโจร   หรือผูเปนใหญ    ถือเอาโดยพลการ   ก็ไมพึงหาม. 
เพราะวาชนเหลาน้ันโกรธแลว   พึงยังวิหารท้ังส้ินใหพินาศไปก็ได.     แตวา 
ภิกษุพึงบอกถึงโทษอันยังทุกขใหเปนไปโดยยิ่ง. 
           ในการใหจุณสําหรับอาบ    จุณสําหรับอาบท่ีเขาทุบ   (บดขยี้)    แลว 
ไมเปนครุภัณฑ.  เปลือกไมอันเขายังไมทุบนั่นแหละ  เปนครภัุณฑ. จุณสําหรับ  
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อาบ   อันสุกแลวดวยเครื่องยอม   สมควรแกผูไมเปนไข   จุณสําหรับอาบอยาง  
ใดอยางหน่ึง ยอมควรแกผูปวยท้ังนั้น. แมดินเหนียวก็รวมอยูในขอน้ีนั่นแหละ. 
จริงอยู   แมดินเหนียวในที่ใด   เปนของหาไดโดยยาก   ในทีน่ั้นนั่นแหละ  จัด 
เปนครุภัณฑ    ดินเหนียวแมนั้นอยางตํ่าท่ีสุดมีประมาณเทานํ้าออยงบหนัก ๓๐ 
ปละ   (ตามมาตราชั่งนํ้าหนักเทากับ ๔ ออนซ)  เทียว  ตํ่ากวาน้ันไมเปน. 
           ในการใหไมชําระฟน   ไมชําระฟน   อันเขายังไมใช   เปนครุภัณฑ. 
วาระแหงการใหไมสีฟนแตสงฆ   ยอมถึงแกสามเณรเหลาใด  สามเณรเหลาน้ัน 
ยอมไมไดเพ่ือใหแกอาจารยและพระอุปชฌายะ.     แตวา    สามเณรเหลาใด 
กําหนดวา  ชนทั้งหลายพึงนําไมชําระฟนมีประมาณเทาน้ีมา  สามเณรเหลานั้น  
ยอมได    เพ่ืออันถวายแกอาจารยและพระอุปชฌายะ.    ภิกษุรปูเดียว    ไมควร 
ถือเอาไมชําระฟนจํานวนมากมาจากโรงไมชําระฟน   พึงถือเอาอันเดียวเทาน้ัน 
ทุก ๆ วัน.   แมเม่ืออยูแยกกัน   พึงนับหมูภิกษุแลวถือเอาไมชําระฟนตามที่ถึง 
แกตน.     เมื่ออาคันตุกภิกษุทั้งหลายมาในระหวาง    หรือเม่ือเธอหลีกไปสูทิศ 
พึงนําไมชําระฟนมาต้ังไวในที่อันถือเอาไดนั่นแหละ.   
           พระผูมีพระภาคเจา  ยอมตรัสเรียกคําชมเชย เพ่ือตองการใหเขารักใคร 
เพราะต้ังตนไวตํ่าเหมือนทาสบาง  การดํารงไวดวยดีซึ่งคําอันผิดพลาดพลั้งของ 
คนอ่ืนบาง  วาเปนคําพูดปรารถนาเพื่อตองการใหเขารัก  ในบทวา ปาฏกมฺย- 
ตาย  เปนตน.     
           คําวา  มุคฺคสูปยตา นี้   เปนชื่อของผูเลี้ยงชีพดวยการพูดทีจริงทีเลน 
เสมอดวยแกงถั่วเขียว.   เปรียบเสมือนแกงถั่วเขียวกําลังเดือด    ถั่วเขียวจํานวน 
มากยอมสุก   จํานวนนอยไมสุก  ฉันใด   ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ผูเลี้ยงชพี 
ดวยการพูดทีจริงทีเลน  ยอมพูดเท็จมาก   พูดจรงินอย.                  
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           อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   ที่เปนที่ไมซึมเขาไปแหงนํ้าแกงถั่วเขียว    ยอม   
ไมมี  ฉันใด   ขอน้ีก็ฉันนั้น  ชื่อวา  วาจา  อันไมเขาไปของบุคคลผูพูดทีจริง 
ทีเลน  ยอมไมมี.  วาจาน้ัน  ยอมผูกพันเพ่ือความทรงอยูอันตนปรารถนาแลว 
และปรารถนาแลวดุจตะขอเหล็กเกาะอยู.     ดวยเหตุนั้น    วาจาอันมีปกติกลาว 
มุสาของบุคคลน้ัน        พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา     วาจาเสมอดวยแกง 
ถั่วเขียว  ดังนี้. 
           ความเปนแหงการงานอันบุคคลเลี้ยงดูแลว     ชื่อวา  ปาริภฏยตา 
แปลวา   ความเปนผูเลี้ยงดูแลว.   จริงอยู   การงานของเด็ก   อันเขาเลี้ยงดูแลว 
ชื่อวา การเลี้ยงดูเด็ก.  ความเปนแหงบุคคลผูเลี้ยงดูเด็กนั้น   ชื่อวา ปาริภฏยตา.  
คําวา  ปาริภฏยตา  น้ัน      เปนชื่อของบุคคลผูยังเด็กใหเลน    ดวยการทําซ่ึง 
เครื่องประดับเปนตน. 
           คําวา   ชฆเปสนิก   ไดแก  การนําขาวสารไปและกลับของคฤหัสถ 
เหลาน้ัน ๆ ในท่ีทั้งหลายมีระหวางบาน  และระหวางประเทศเปนตน.  จริงอยู 
คําน้ี  ชื่อวา  การเดินสงขาว  ก็มารดาบิดา  บํารุงซ่ึงภิกษุนั้นอยู   ภิกษุถือเอา 
ขาวสารของมารดาบิดาเหลาน้ันไป    ดวยสามารถแหงการไปในท่ีไหน ๆ  ยอม 
ควร.    การนําขาวสาร    แมของนายชางผูทําการงานของเจดีย   หรือของสงฆ 
หรือของตน  ก็สมควร. 
           อน่ึง  พวกมนุษย  เรียกวา  พวกกระผมจักถวายทาน  จักกระทําบูชา 
จักบอกแกภิกษุสงฆ  ดังน้ีก็ดี  มนุษยทั้งหลาย  ยอมถวายบิณฑบาต  หรือเภสัช 
หรือจีวรดวยการกลาววา   ขอทานท้ังหลาย   จงถวายแกพระเถระ  ชื่อโนนก็ดี 
มนุษยทั้งหลาย   ยอมมอบวัตถุทั้งหลาย   มรีะเบียบดอกไมของหอมและเครื่อง 
ลูบไลเปนตน    หรือธงชัยและธงแผนผา   โดยการเรียนวา   ทานท้ังหลาย  จง  
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ทําการบูชาในวิหาร     ดงัน้ีก็ดี     การนําขาวสารท้ังหมดของชนเหลาน้ันไป  
สมควร.    ชือ่วา   การเดินสงขาว   ยอมไมมี.    ภิกษุถือเอาขาวสารของชนทั้ง  
หลายที่เหลือนอกน้ันไป  โทษยอมมีทุกยางกาว. 
           คําวา    อฺตรฺตเรน    ไดแก   ดวยอาการอยางใดอยางหน่ึง 
แหงภิกษุทั้งหลาย  มีการใหไมไผเปนตน เหลาน้ัน    คือวา ดวยอยางใดอยางหนึ่ง   
แหงการงานท้ังหลายสําหรับเลี้ยงชีพเห็นปานน้ี    คือ   เวชกรรม  ภัณฑคาริก-   
กรรม  (ดูแลรานคา)   การแลกกอนขาวดวยกอนขาว   การบํารงุสงฆและเจดีย 
อันผิดปรกติ  หรือดวยมิจฉาอาชีวะ. 
           คําวา  พุทฺธปฏิกุฏเน  ไดแก  อันพระพุทธเจาท้ังหลายทรงติเตียน 
แลว    รังเกียจแลว. 
           คําวา  อย  วุจฺจติ  ไดแก ชื่อวา  อนาจารแมทั้งปวงนี้  พระพุทธเจา 
ยอมตรัสไว. 
           อาจารนิทเทส    บัณฑิตพึงทราบโดยนัยตรงกันขามตามท่ีกลาวแลว 
นั่นแหละ. 
           แมในโคจรนิทเทส    บัณฑิตกพึ็งทราบการกระทํา    ในเพราะถอยคํา 
แหงอโคจร  โดยในที่กลาวแลวในหนหลังกอนน่ันแหละ. 
           ก็ในคําเหลาน้ัน    คําวา  โคจโร  ไดแก ที่อันควรเขาไปเพื่อตองการ 
บิณฑบาตเปนตน  ชื่อวา โคจร. ที่อันไมสมควรเพ่ืออันเขาไป ชื่อวา อโคจร. 
โคจรแหงหญิงแพศยา   มีอยูแกภิกษุนั้น     เพราะเหตุนั้น    ภิกษุนั้นจึงชื่อวา  มี  
โคจรแหงหญิงแพศยา.  อธิบายวา ที่เปนที่โคจรอันบุคคลพึงเขาไปดวยสามารถ  
แหงความชมเชยอยางมิตร.  หญิงท้ังหลายเลี้ยงชีพดวยรูป   ชือ่วา  หญิงแพศยา 
ในอธิการน้ี     ภิกษุเขาไปอยูสามารถเปนผูประพฤติผิดไดงาย    หรือดวยความ  
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สนิทสิเนหาดังมิตร  ชื่อวา  มีโคจรแหงหญิงแพศยา.   เพราะฉะน้ัน   ภิกษุนั้น 
เขาไปดวยอาการอยางนี้  ยอมไมควร.  
             ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
             ตอบวา  เพราะเปนความวิบัติในการรักษา. 
             จริงอยู   สมณธรรม   แมอันเธอคุมครองรักษาแลวส้ินกาลนานของ 
ภิกษุผูเขาไปอยูดวยอาการอยางน้ี   ยอมถึงความพินาศไป   ดวยเหตุอันเล็กนอย 
นั่นแหละ.  แมถาวาสมณธรรมของเธอยอมไมพินาศไป  ก็จะไดรับความติเตียน. 
อน่ึง  ภิกษุเมื่อเขาไปดวย   สามารถแหงการรับทักษิณา   (รับของทําบุญ)  พึง 
ต้ังสติแลวเขาไป.   หญิงสามีตาย   หรือวาหญิงอันสามีหยารางแลว  ทานเรียกวา 
หญิงหมาย.  หญิงแกที่ไมไดแตงงาน  ชื่อวา  สาวเทื้อ. 
             คําวา  ปณฺฑกา  ไดแก บัณเฑาะกผูมีถอยคํา  อาศัยโลกามิส  มีกิเลส 
หนามีความเรารอน ไมสงบ. โทษในเพราะการเขาไปของภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด 
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ.   แมในภิกษุณีทั้งหลาย  ก็นัยนี้. 
             อีกอยางหนึ่ง   ธรรมดาภิกษุตองประพฤติพรหมจรรยใหมาก.  ภิกษุณี 
ทั้งหลายก็เหมือนกัน. ภิกษุณีเหลาน้ัน   ยอมยังสมณธรรมอันภิกษุรักษาคุมครอง 
แลวใหพินาศไป  ดวยสามารถแหงความสนิทสนมซ่ึงกันและกันอันเปนเหตุเล็ก 
นอยน่ันแหละ.    แตการที่ภิกษุไปดวยสามารถแหงการถามความเปนไข     ยอม 
ควร.   ภิกษุใหดอกไมทั้งหลายไปเพ่ือตองการบูชาบาง   เพ่ือตองการใหโอวาท 
บาง  ยอมควรทีเดียว. 
           โรงสรุาชื่อวา   ปานาคาร.   โรงสุราน้ัน    ยอมไมสงัดจากนักเลงสุรา 
ซึ่งจะกระทําอันตรายพรหมจรรย.   ในโรงสุราน้ัน    ภิกษุทั้งหลาย   ไมควรเขา  
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ไปกับดวยนักเลงสุราเหลาน้ัน   ดวยสามารถแหงการคบนักเลง   เพราะอันตราย   
ของพรหมจรรยมีอยู. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สสฏโ  วิหรติ  ราชูหิ  เปนตน  พระราชา 
เหลาใด   อภิเษกแลวก็ตาม    จงยกไว   ชนเหลาใด   ยอมศึกษาในความเปน 
พระราชา  ชนเหลาน้ันก็ชื่อวา  ราชา. 
           คําวา  ราชมหามตฺตา  ไดแก ผูประกอบดวยความเปนใหญ  เชน 
กับความเปนใหญของพระราชา. 
           คําวา   ติตฺถิยา  ไดแก นักบวชนอกพระพุทธศาสนา  ซึ่งมีความเห็น 
ผิด.  คือวาเปนผูคลุกคลีกับชนเหลาน้ัน.    
           คําวา  อนนุโลมิเกน  คิหิสสคฺเคน  บุคคลใดเกี่ยวของกับฝายตรง 
กันขาม   อันไมคลอยตามสิกขา ๓ ยอมถึงความกาวลวงบัญญัติ    เปนอันตราย 
ตอพรหมจรรย    ยอมถึงซ่ึงความเส่ือมรอบจากการขัดเกลา    โดยสภาวะใด   
สภาวะนั้น  ชื่อวา  การคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร.  คืออยางไร   คือวา 
เปนผูมีความโศก    มีความสนุกสนาน    มีสุขทุกขรวมกับพระราชาและมหา- 
อํามาตยของพระราชา   หรือ   ในเมื่อมีกรณียกิจเกิดข้ึนเปนผูชวยเหลือดวยตน 
แล    และความเปนผูมีสมาจารเปนเอกฉันท      กบัดวยเดียรถยีและสาวกของ 
เดียรถียทั้งหลาย     หรือการนํามาซึ่งภาวะแหงสมาจารอันชอบใจเปนเอกฉันท 
หรือความสนิทสนม   มใีจมากดวยความสิเนหา.   ในอธิการน้ี   การคลุกคลกีับ 
พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา    ยอมกระทําอันตรายตอพรหมจรรย 
การคลุกคลีกบัเดียรถียและสาวกของเดียรถียทั้งหลาย  ยอมทําอันตราย  คือการ 
ถือเอาลัทธิของชนเหลาน้ัน. แตวา ภิกษุที่สามารถเขาไปเพ่ือทําลายวาทะ(ลัทธิ) 
ของเดียรถียและสาวกของเดียรถียแลวใหถือเอาลัทธิของตน   ยอมควร.  
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           บัดนี้    เพ่ือแสดงอโคจร   โดยปริยายแมอ่ืนอีก    พระผูมีพระภาคเจา  
จึงเริ่มคําวา  ยานิ วา ปน ตานิ กุลานิ เปนอาทิ. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา  อสทฺธานิ ไดแก  เปนผูไมมีศรัทธาใน 
พระพุทธเจาเปนตน   คือ  ไมเชื่อวา พระพุทธเจาเปนพระสัพพัญู  พระธรรม 
เปนนิยยานิกะ   (เปนธรรมนําสัตวออกจากวัฏฏะ)   พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว 
ดังน้ี. 
           คําวา  อปฺปสนฺนานิ ไดแก  ไมสามารถเพ่ือทําจิตใหผองใส    ไม 
ขุนมัว. 
           คําวา  อกฺโกสกปรภิาสกานิ ไดแก  การดา  และการบรภาษ คือ 
ยอมดา    ยอมบริภาษ    ดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐ วา   ทานเปนโจร   เปนคนพาล 
เปนคนหลง   เปนอูฐ   เปนโค    เปนลา    เปนผูเกิดในอบาย    เปนสัตวนรก 
เปนสัตวดิรัจฉาน  สุคติของทานไมมี  มีแตทุคติเทาน้ันหวังไว  ดังนี้.  อีกอยาง 
หน่ึง  ชื่อวาการดาและการบริภาษนั้น    จงยกไว  ชือ่วา  ยอมบริภาษ   เพราะชี ้
ใหเห็นภัยอยางนี้วา  บัดนี้  เราจักประหารทาน จักมัดทาน จักฆาทาน ดังน้ี. 
           บทวา  อนตฺถกามานิ ไดแก   ยอมไมปรารถนาประโยชน   คือ 
ยอมปรารถนาความฉิบหายนั่นแหละ. 
           บทวา  อหิตกามานิ ไดแก   ยอมปรารถนาเกื้อกูลหามิได  คือไม 
ตองการประโยชนเกื้อกูล. 
           บทวา  อผาสุกามานิ ไดแก  ยอมไมปรารถนาแดนเกษมจากโยคะ 
๔   อันไมมภัีย  คือ  ยอมปรารถนาแดนอันเปนไปกับภัยนั่นแหละ.   แมสามเณร 
ทั้งหลาย   กย็อมถึงความสงเคราะหลงในคําวา ภิกฺขู ดังน้ี.  แมสิกขมานา  และ  
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สามเณรท้ังหลาย  กถ็ึงการสงเคราะหเขาในขอวา  ภิกฺขุนี นี.้  จริงอยู   ตระกลู      
เหลาน้ัน   ชือ่วาเปนผูใครแตความพินาศแกบริษัทแมทั้ง  ๔  คือแกชนทั้งหลาย 
ผูบวชอุทิศตอพระผูมีพระภาคเจาและผูถึงสรณคมนนั่นแหละ. 
           คําวา  ตถารูปานิ  กุลานิ  ตระกลูทั้งหลาย    มีตระกูลแหงกษัตริย  
เปนตนเห็นปานนี้. 
           คําวา   เสวติ ไดแก  อาศัยเลี้ยงชพี. 
           คําวา  ภชติ ไดแก  ยอมเขาไปหา. 
           คําวา  ปยิรุปาสติ ไดแก  เขาไปหาบอย ๆ. 
           คําวา   อย วุจฺจติ ไดแก โคจรอันไมสมควร   แมมีประการท้ัง ๓ นี้  
คือโคจรในสํานักของหญิงแพศยา   โคจรในสํานักแหงพระราชาเปนตน     โดย 
การคลุกคลีกบัพระราชาเปนตน     โคจรในตระกูลของผูไมมีศรัทธาเหลาน้ี  
บัณฑิตพึงทราบวา  เปนอโคจร.  ความเปนแหงอโคจรแหงภิกษุนั้น    พึงทราบ 
โดยปริยายน้ี.   สํานักแหงหญิงแพศยา   พึงทราบวาเปน   อโคจร    เพราะเปน 
โคจรอาศัยเบญจกามคุณกอน.    เหมือนคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย     ก็อโคจรของภิกษุเปนวิสัยของผูอ่ืนเปนไฉน.     อโคจร 
เปนวิสัยของผูอ่ืนใด คือ  เบญจกามคุณ  ดังนี้.   สํานักแหงพระราชานั้น  เปน 
อโคจร    เพราะไมเปนอุปนิสัยแหงความประกอบความเพียรเนือง ๆ  ในฌาน 
และเพราะความส่ังสมลาภสักการะอันเปนเครื่องทําลาย     และเพราะความพิบัติ  
แหงทิฏฐิเปนเหตุ.   สํานกัแหงตระกูลของผูไมมีศรัทธา    ชื่อวา    เปนอโคจร 
เพราะเปนการทําลายศรัทธา  คือนําจิตท่ียินดีออกไป.  
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           ในโคจรนิทเทส  คําวา  น  เวสิยโคจโร  เปนตน   บัณฑิตพึงทราบ  
ดวยสามารถแหงคําเปนปฏิปกษตอคําที่กลาวแลว. 
           ก็ในคําท้ังหลาย มีคําวา  โอปานภูตานิ เปนตน  คําวา โอปานภูตานิ 
ไดแก  เปนดงับอนํ้า  ดุจสระโบกขรณี  อันเขาขุดแลวในทางใหญทั้ง ๔ แหง 
เพ่ือภิกษุสงฆ  และเชนกบับานของจิตตมหาอํามาตย   ที่เขาขุดเพ่ืออาบนํ้าตาม 
ความสบาย. ไดยินวา บานของมหาอํามาตยนั้น  เขาประกอบเสาเวลา (นาฬิกา) 
ไวในบานน่ันแหละ.  ชื่อวา  ความบกพรอง  ดวยปจจัยของภิกษุผูมาถึงประตู 
บานของมหาอํามาตยนั้น มิไดมี.  ในวันหน่ึงๆเขาใชจายเงินถึง  ๖๐  กหาปณะ 
ออกไปเพื่อความเปนไปแหงเภสัชนั่นแหละ. 
           คําวา  กาสาวปฺปชฺโชตานิ  ไดเเก โอภาสอันหน่ึง  แหงรัศมีของผา 
กาสาวะท้ังหลาย   อันภิกษุและภิกษุณี    ผูนุงหมแลวน่ันแหละ   เชนกับตระกูล 
เศรษฐี  ชื่อวา  ภูตปาละ. 
           คําวา  อิสิวาตปฏิวาตานิ    ไดแก   เปนของรุงเรืองฟุงไปทวนลม 
ดวยลมแหงจีวรของพระฤาษีทั้งหลาย  กลาวคือ  ภิกษุ   ภิกษุณีทั้งหลาย   ผูเขา 
บาน และออกจากบาน  และดวยลมแหงสรีระอันเคลื่อนไหวไปดวยการเหยียด 
ออกและการคูเขามาเปนตน  หรือวาเปนผูมีอกุศลทั้งหลาย   อันขจัดไดแลว. 
           พึงทราบวินิจฉัย   ในความท่ีภิกษุเปนผูมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย 
มีประมาณนอย. คําวา วชฺชา ไดแก  โทษท้ังหลาย. คําวา ยานิ ตานิ วชฺชานิ 
ไดแก ชื่อวา โทษทั้งหลายน้ันใด   เพราะอรรถวาเปนสิ่งอันบัณฑิตพึงติเตียน. 
คําวา  อปฺปมตฺตกานิ  ไดแก  ชื่อวา  มปีระมาณเล็กนอย   เพราะมีประมาณ 
ตํ่าสุดกวาจํานวนนอย.   คําวา  ลหุสานิ  ไดแก  เปนของเบา. คําวา ลหุ ใน 
คําวา   ลหุสมฺมตานิ    ไดแก เปนของสมมุติ.  คําวา  สฺมกรณียานิ  
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ไดแก  การทําคืน  อันภิกษุพึงกระทําดวยความสํารวม. คําวา สวรกรณียานิ 
ไดแก พึงกระทําดวยความสังวร  คือ  กระทําคืน  อันภิกษุนั้นพึงทําดวยความ 
ระวัง.  คําวา  จิตฺตุปฺปาทกรณียานิ ไดแก  การทําคืน  อันภิกษุนั้น    พึง 
ทําดวยสักวาจิตตุปปาท.  คําวา  มนสิการปฏิพทฺธานิ ไดแก    การทําคืน 
อันภิกษุพึงทําดวยใจสักวาการรําพึงแลวน้ันแหละ. 
           ก็การทําคืนเหลาน้ัน   เปนไฉน ? 
           พึงทราบวา   พระสุมเถระผูมีปกติอยูในทิวาวิหาร   ทานกลาวไวกอน 
วา  "ภิกษุทั้งหลาย   ยอมบริสุทธิ์ ไดดวยใจ  คือ   สักวาการนึกแลวน่ันแหละวา 
เราจักทําซ่ึงอาบัติเหลาน้ัน  สักวาจิตตุปบาท  ใหถึงซ่ึงอนาปตติ     ใหมีอยางนี้ 
เปนรูปอีก  ชือ่วา  การทําความเปดเผย  ดวยการอธิษฐานนี้   เปนอันขาพเจา 
กลาวแลว. 
           ก็พระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก  ซึ่งเปนอันเตวาสิกของทานน้ัน 
กลาววา   ก็บทน้ีเปนบทภาชนียปาฏิโมกขนั่นแหละ   เพราะฉะน้ัน    บัณฑิตพึง 
ทราบวา  โทษในท่ีนี้คือ    อาบัติทุกกฏ    และทุพภาสิต   เบากวาโทษท้ังปวง 
ชื่อวา   การเปดเผย  คือ  การออกจากโทษนั้น เปนไปตามท่ีขาพเจากลาวแลว. 
           คําวา  อิติ  อิเมสุ  ไดแก  เหลาน้ี   มีประการอยางนี้. 
           คําวา  วชฺชทสฺสาวี ไดแก มีปกติเห็นโทษ  โดยความเปนโทษ. 
           คําวา  ภยทสฺสาวี ไดแก  มีปกติเห็นภัย    โดยความเปนไปแหง 
ภัย ๔ อยาง. 
           ในคําวา  อาทีนวทสฺสาวี นี้  ไดแก มีปกติเห็นโทษ   มีประการ 
ตาง ๆ คือ  โดยการนํามาซ่ึงความนินทา  โดยมีทกุขเปนผลขางหนา    โดยกระ- 
ทําอันตรายตอคุณในเบ้ืองบน  และเพราะใหเกิดความเดือดรอน.  
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           คําวา  นิสฺสรณทสฺสาวี ไดแก มปีกติเห็นโทษของภิกษุผูรื้อถอน  
ออกจากโทษภัยนั้น. 
           ก็ในอธิการน้ี  การรื้อถอนออกจากโทษภัยนั้น    เปนไฉน ?  
           ในอาจริยเถรวาทกลาวไวกอนวา  การเปดเผยดวยการอธิษฐานดวยสติ  
ชื่อวา  การรือ้ถอนออก   เพราะความเปนผูถึงอนาบัติ   (การไมมีอาบัติ   เรียก 
วา  อนาปตติ). 
           ในเถรวาทแหงอันเตวาสิกของทาน    กลาววา     การเปดเผยโดยการ 
ออกดวยสติ  ชื่อวา  การรือ้ถอนออก   เพราะความเปนผูตองอาบัติ.  สําหรับใน 
ที่นี้  ภิกษุเห็นปานน้ี   ชื่อวา  ยอมเห็นโทษทั้งหลายมีประมาณนอย  โดยความ 
เปนโทษ  โดยความเปนภัย.  เพ่ือแสดงซ่ึงโทษมีประมาณนอย  โดยความเปน 
โทษ  โดยความเปนภัยนั้น     ทานกลาวมาตรา  (ประมาณ)    ดงัน้ี. 
                   ๑.  ชื่อวา  ปรมาณู                ๒.  ชื่อวา  อณู 
                   ๓.  ชื่อวา  ตัชชารี                 ๔.  ชื่อวา  รถเรณ ู
                   ๕.  ชื่อวา  ลกิขา                   ๖.  ชื่อวา  โอกา (อูกา) 
                   ๗.  ชื่อวา  ธญัญมาส             ๘.  ชื่อวา  อังคุละ 
                   ๙.  ชื่อวา  วิทัตถิ                  ๑๐.  ชื่อวา  รตนะ 
                  ๑๑.  ชื่อวา  ยฏัฐิ                    ๑๒.  ชื่อวา  อุสภะ 
                  ๑๓.  ชื่อวา  คาวุต                  ๑๔.  ชื่อวา  โยชน 
           แปลวา  บรรดาชื่อเหลาน้ัน  ชื่อวา  ปรมาณู เปนสวนแหงอากาศ 
(อนุภาคท่ีเล็กที่สุดซึ่งเห็นดวยตาเนื้อไมได  เห็นไดดวยทิพยจักษุ) ไมมาสูคลอง 
แหงตาเน้ือ  ยอมมาสูคลองแหงทิพยจักษุเทาน้ัน.  ชื่อวา  อณ ูคือรัศมีแหง  
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พระอาทิตยที่สองเขาไปตามชองฝา  ชองลูกดาล  เปนวงกลม ๆ ดวยดี ปรากฏ   
หมุนไปอยู.   ชื่อวา  ตัชชารี (สิ่งท่ีเกิดจากอณูนั้น)  เพราะเจาะที่ทางโค  ทาง 
มนุษย  และทางลอแลวปรากฏพุงไปเกาะที่ขางทั้งสอง. ชื่อวา  รถเรณู (ละออง 
รถ)  ยอมติดอยูที่รถนั้น ๆ   นั่นแหละ.   ชื่อวา  ลกิขา (ไขเหา)   เปนตน 
ปรากฏชัดแลวท้ังน้ัน. 
           ก็ในคําเหลาน้ัน  พึงทราบประมาณดังนี้   
                       ๓๖  ปรมาณู        ประมาณ    ๑  อณู 
                       ๓๖  อณู                     "           ๑  ตัชชารี (สิ่งท่ีเกิดจากอณูนั้น) 
                       ๓๖  ตัชชารี                "           ๑  รถเรณู (ละอองรถ) 
                       ๓๖  รถเรณู                 "           ๑  ลกิขา  (ไขเหา) 
                         ๗   ลิกขา                  "           ๑   โอกา   (ตัวเหา) 
                         ๗  โอกา                    "           ๑  ธญัญมาส (เมล็ดขาวเปลือก) 
                         ๗  ธัญญมาส             "           ๑  อังคุละ  (นิ้ว) 
                       ๑๒  อังคุละ                 "           ๑  วิทัตถิ  (คืบ) 
                       ๑๒  วิทัตถ ิ                  "           ๑  รัตนะ  (ศอก) 
                          ๗  รตนะ                   "           ๑  ยฏัฐิ   (หลักเสา) 
                        ๒๐  ยฏัฐิ                     "            ๑  อุสภะ   (ชื่อโคจาฝูง) 
                        ๘๐  อุสภะ                   "            ๑  คาวุต  
                           ๔  คาวุต                   "            ๑  โยชน 
                     ๑๐,๐๖๘  โยชน (สวนสูง)"           ๑  ภูเขาสิเนรุราช.  
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           ภิกษุกระทําซ่ึงโทษมีประมาณนอย  ใหเชนกับภูเขาสิเนรุราช   อันสงู  
ประมาณ ๑๐,๐๖๘  โยชน  ยอมอาจเพ่ือจะเห็น     (คือเมื่อเห็นวาเปนโทษใหญ 
ก็จะปลงอาบัติ)  ได.  ภิกษุใด  ชื่อวา    ยอมเห็นโทษทั้งหลายมีประมาณนอย 
โดยความเปนภัย     ภิกษุใดแมกระทําซ่ึงสักวาโทษ   คืออาบัติทุกกฎ  ทุพภาสิต  
อันเบากวาโทษท้ังปวง  ใหเชนกับอาบัติปฐมปาราชิก ภิกษุนี้  บัณฑิตพึงทราบ 
วา ชื่อวา ยอมเห็นโทษทั้งหลายมีประมาณนอย โดยความเปนโทษ  โดยความ 
เปนภัย  ดังนี้. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงขอวา สมาทาย สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ 
ดังน้ี 
           คําวา  ภิกฺขุสิกขฺา   ไดแก  สิกขา  อันภิกษุทั้งหลายพึงศึกษา. ภิกษุ 
สิกขานั้นทั่วไปกับนางภิกษุณีบาง ไมทั่วไปบาง  ถึงอยางนั้นก็ชื่อวา  ภิกษุสิกขา 
นั่นแหละ.  คําวา ภิกฺขุนีสิกฺขา  ไดแก สิกขา  อันภิกษุณีทั้งหลาย   พึงศึกษา 
ภิกขุนีสิกขาแมนั้น  ทั่วไปแกภิกษุทั้งหลายก็ดี  ไมทั่วไปก็ดี    ชื่อวา    ภิกขุนี 
สิกขา   เหมือนกัน.   แมสิกขาของสามเณร   สกิขมานา   สามเณรท้ังหลายก็รวม 
อยูในที่นี้แหละ.   
           คําวา  อุปาสกสิกฺขา  ไดแก สิกขา  อันอุบาสกทั้งหลาย  พึงศึกษา. 
สิกขาของอุบาสกน้ัน     ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงศีล  ๕ ศลี ๑๐.  คําวา 
อุปาสิกาสิกฺขา  ไดแก  สกิขาอันอุบาสิกาท้ังหลาย    พึงศึกษา  สิกขาแมนั้น 
ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงศีล ๕ ศีล ๑๐. 
           บรรดาสิกขาเหลานั้น  สิกขาของภิกษุ    และภิกษุณี    ยอมเปนไปถึง 
อรหัตตมรรค.   สิกขาของอุบาสก   และอุบาสิกา   ยอมเปนไปถึงอนาคามิมรรค.  
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ในที่นี้  ภิกษุนี้  ยอมศึกษาในสิกขาบทอันตนพึงรักษาเทียว.   สวนสิกขาที่เหลือ  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพ่ือแสดงอรรถของสิกขาบท    ดวยสามารถแหงการ 
ยกข้ึนซึ่งประโยชน. 
           คําวา   อิติ  อิมาส ุ สิกฺขาสุ ไดแก ในสิกขาทั้งหลายเหลานี้   ม ี
ประการอยางนี้. 
           คําวา  สพฺเพน  สพฺพ  ไดแก สิกขาทั้งปวง   โดยการสมาทานสิกขา 
ทั้งปวง. 
           คําวา  สพฺพถา สพฺพ ไดแก    สกิขาทั้งปวง    โดยมีประการอัน 
บุคคลท้ังปวงพึงศึกษา. 
           คําวา  อเสส นิสฺเสส  ไดแก  ชื่อวา  อเสส  (มใิหเหลือ)  เพราะ 
ไมมีสวนเหลือ  ชื่อวา  นสิฺเสส  เพราะทําสิกขาบทแมแตกแลวดวยความหลง 
ลืม  ใหเปนปกติอีก. 
           คําวา   สมาทาย   วตฺตติ ไดแก   สมาทานแลว    ถือเอาแลว   จึง 
ประพฤติ. 
           คําวา  เตน  วุจฺจติ ไดแก  สมาทานสิกขาทั้งปวงน้ีแลว   ยอมศึกษา 
ยอมใหเต็มโกยอาการอันบุคคลท้ังปวง  พึงศึกษา.  ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   จึงตรัสวา   สมาทาย  สิกฺขต ิ สิกขฺาปเทสุ แปลวา  สมาทานแลว 
ประพฤติอยูในสิกขาบทท้ังหลายดังนี้. 
           ในนทิเทสหมวดสองแหงบทวา  อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร  โภชเน 
มตฺตฺู พึงทราบการประกอบถอยคําแรกแหงภิกษุผูฝกใฝในธรรมอันดํา 
โดยนัยอันขาพเจากลาวแลวในอาจารนิทเทส  นั่นแหละ.  ก็คําวา  ตตฺถ   กตมา  
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อินฺทฺริเยสุ   อคุตฺตทฺวารตา   เปนตน    คําใดท่ีควรกลาว   คําน้ันทั้งหมด  
ขาพเจากลาวแลวในนิกเขปกัณฑวรรณนาน่ันแหละ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงชาคริยานุโยค  ตอไป.   เบื้องตนแหง 
ราตรี กลาวคือ เที่ยงคืน ชื่อวา ปุพพรัตตะ  ในคําวา   ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต 
นี้.   พระผูมพีระภาคเจายอมถือเอาซึ่งปฐมยาม     และปจฉาภัต    ดวยศัพทวา 
ปุพพรัตตะนี้.    ภายหลังแหงราตรีชื่อวา    อปรรัตตะ.    ยอมถอืเอาปจฉิมยาม 
และปุเรภัต   ดวยศัพทวา อปรรัตตะนี้.  สวนมัชฌิมยาม  ทานไมถือเอา  เพราะ 
เปนโอกาสแหงการหลับนอน  และการบรรเทาความเม่ือยของภิกษุ. 
           คําวา  ชาคริยานุโยค  ไดแก  การประกอบเนืองๆ ของผูต่ืนที่ชื่อวา 
ชาคริยะ.         
           คําวา  อนุยุตฺโต โหติ  ไดแก การประกอบเนือง ๆ การขวนขวาย 
ซึ่งการเสพการเจริญ   กลาวคืออนุโยคน้ัน.    ก็ในนิทเทสแหงคํานี้    ในขอวา 
ภิกฺขุ  ทิวส ไดแกทานถือเอาวันหน่ึงแบงออกเปน ๓ สวน คือ  เวลาเชา เวลา 
กลางวัน    และเวลาเย็น. 
           คําวา  จงฺกเมน  นสิชฺชาย   ไดแก  ภิกษุ   เม่ืออยูดวยอิริยาบถทั้ง 
สองแมนี้ยอมชําระจิตจากอาวรณจิต   (อุปสรรคของจิต)  หรือจากธรรมอันเปน 
เครื่องกั้น   หรือจากนิวรณทั้ง ๕ หรืออกุศลธรรมทั้งหมด คือวา ยอมชําระจิต 
ยอมเปลื้องจิตจากอกุศลธรรมเหลาน้ัน.    อน่ึงการยืน    ในอธิการนี้ทานไมถือ 
เอาก็จริง  ถึงอยางนั้น    กพึ็งถือเอาการยืนนั่นแหละดวย  เพราะอาศัยเอาระหวาง 
การเดินกับการนั่ง.  คําวา  ปฐมยาม  ไดแก  ในปฐมยามแมทั้งสิ้น.   คําวา 
มชฺฌิมยาม  ไดแก ในมัชฌิมยาม   กลาวคือ    สวนทั้ง ๖ ของกลางคืนและ 
กลางวัน.  
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           ในขอวา    สหีเสยยฺ นี้   ไดแก  เสยยา   (การนอน)  ๔  อยาง  คือ    
กามโภคี  เสยยา   (นอนอยางผูบริโภคกาม)  เปตเสยยา (นอนอยางเปรต) 
สีหเสยยา (นอนอยางสีหะ)  ตถาคตเสยยา (นอนอยางพระตถาคต).   พึง 
ทราบการนอนเหลาน้ัน     ดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ผูบรโิภคกามโดยมาก 
ยอมนอนตะแคงขางซาย  เพราะฉะนั้นผูนี้จึงชื่อวา  กามโภคีเสยยา.   จริงอยู 
บรรดาผูบริโภคกามเหลานั้น     โดยมาก   ชื่อวา   ยอมไมนอนตะแคงขางขวา. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โดยมากบุคคลใด   ยอมนอนหงาย   เพราะฉะนั้น    บคุคล 
นั้น  จึงชื่อวา  เปตเสยยา  (นอนอยางเปรต หรือ  คนที่ตายไปแลว ). จริงอยู 
บุคคลยอมไมอาจเพ่ือนอนตะแคงขางหน่ึงได   เพราะความท่ีตนมีเนื้อและเลือด 
นอย   และเพราะกระดูกตรงท่ีตอกันไมเปนปกติ     จึงไดแตนอนหงายเทานั้น   
ภิกษุทั้งหลาย  สีหะผูมิคราช  เปนผูมใีจเปนของตน    ยอมสําเร็จการนอนโดย 
ขางขวา  เพราะฉะนั้น    การนอนน้ี    จึงชื่อวา    สหีเสยยา.  จริงอยู    สีหะผู 
มิคราช  วางเทาหนาท้ังสองไวที่หน่ึง   วางเทาหลังสองเทาไวที่หน่ึง  และเอา 
หางใสไวระหวางขาออน  แลวกําหนดโอกาส  (คือ  การปรากฏ)   ทั้งเทาหนา 
เทาหลังและหาง   อันตนวางไว  แลวจึงนอนวางศีรษะบนสองเทาหนา   เพราะ 
ความท่ีตนเปนผูมีอํานาจมาก  แมนอนตลอดวันต่ืนข้ึนมาก็ไมสะดุงต่ืน  (ตกใจ 
ต่ืน)   เมื่อจะลุกข้ึนก็ยกศีรษะข้ึนกําหนดดูการปรากฏของเทาหนาเปนตนตามท่ี 
ตนวางไว    ถาวาการปรากฏของเทาเปนตน     เคลื่อนไปสูที่ไร ๆ จากท่ีวางไว 
แตเดิม   ยอมจะไมเปนผูมีใจเปนของ ๆ ตน  ดวยคิดวา ลักษณะน้ีไมควรแก 
ความเปนผูกลาหาญโดยชาติของตน   แลวก็จะนอนในท่ีนั้นนั่นแหละ.   ไมออก 
ไปหาอาหาร  กถ็าวา   เทาหนาเปนตน    ที่ตนต้ังไวแลว    ไมเคลื่อนผิดปกติไป  
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ยอมเปนผูมีใจยินดีราเริง   และคิดวา    อาการน้ีสมควรแกความเปนผูกลาหาญ  
ของตนโดยชาติ   แลวจะลุกข้ึน แสดงทาหาวของสีหะ  สะบัดสรอยคอ  และบันลือ 
สีหนาทส้ินสามครั้ง   แลวจึงออกไปแสวงหาอาหาร. 
           อน่ึง  การนอนประกอบดวยญาณท่ี ๔  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเรียก 
วา  ตถาคตเสยยา.  ในบรรดาการนอนเหลาน้ัน  สีหเสยยา  มาในท่ีนี้   จรงิ 
อยู  ชื่อวา  สหีเสยยา  เพราะความเปนอิริยาบถ  อันอุดมดวยเดช. 
           คําวา   ปาเท  ปาท  ไดแก  วางเทาซายเหลื่อมไปบนเทาท่ีรองรับ 
หนอยหน่ึง.  เพราะวา    เมื่อขอเทากระทบกับขอเทา     หรือเขากระทบกับเขา 
เวทนายอมเกิดข้ึนเนือง ๆ   จิตก็ไมมีอารมณเปนหน่ึง    ทั้งการนอนก็ไมผาสุก. 
ก็การนอนน้ัน      เขาและขอเทา    ยอมไมเสียดสีกันโดยอาการใด    เมื่อวางเทา 
เหลื่อมกันไป    โดยอาการน้ันแลว    ทุกขเวทนาน้ันยอมไมเกิดข้ึน    จิตยอม 
มีอารมณเปนหน่ึง  ทั้งการนอนก็ผาสุก.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึง 
ตรัสวา  วางเทาซอนเทา   (เหลื่อมเทา)  ดังน้ี. 
           คําวา สโต  สมฺปชาโน ไดแก เปนผูประกอบดวยสติ   และปญญา 
เปนเครื่องรูพรอม.  ก็สติสัมปชัญญะ   อันภิกษุกําหนดถือเอาดีแลว    พระผูมี- 
พระภาคเจา   ตรัสไวดวยบทวา  สโต  สมฺปชาโน นี้. 
           คําวา  อุฏานสฺ  มนสิกริตฺวา   ไดแก  ต้ังสัญญาในอันที่จะ 
ลุกข้ึนไวในจิต   กําหนดเวลาท่ีจะลุกข้ึนอยางนี้วา  เราจักลุกขึน้  ในเวลาชือ่ 
โนน  ดังนี้.  จริงอยู   เมื่อทําอยางนี้แลวนอน  ก็ควรเพ่ือจะลุกข้ึนในเวลาตาม 
ที่เธอกําหนดไว. 
           คําวา  สาตจฺจ  เนปกฺก  อธิบายวา  ภิกษุประกอบแลว   ประกอบ 
เนือง ๆ แลวยังวิริยะ  กลาวคือ   ความเพียร  (อันเปนไปติดตอกัน)    ชื่อวา  
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สาตัจจะ เพราะยังความเพียรนั้นใหเปนไปท่ัว และยังปญญากลาวคือ เนปกกะ  
(ปญญาเปนเครื่องรักษา)   อันถึงความแกรอบ     ใหเปนไปอยูนั้นแหละ   จึง 
ชื่อวา  ประกอบเนือง ๆ ในชาคริยานุโยค   อยู.  ก็ในท่ีนี้    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสความเพียรเจือดวยโลกิยะและโลกุตตระ.   แมปญญา    ก็มคีติเชนวิริยะนั่น- 
แหละ.   คือ   เมื่อตรัสเรื่องวิริยะในโลกิยะ    วิริยะนั้นก็เปนโลกิยะ    ตรัสวิริยะ 
ในโลกุตตระ  ก็เปนโลกุตตระ. 
           คําวา  โพธิปกฺขิยาน  ธมฺมาน  ไดแก ธรรมท้ังหลาย  อันเปนไป 
ในฝายแหงมรรคญาณ      กลาวคือ  ปญญาเปนเครื่องตรัสรูสัจจะทั้ง ๔. อธิบาย 
วา  พระผูมีพระภาคเจาทรงรวมโพธิปกขิยธรรมท้ังหมดไวมีประมาณ ๓๗  เมื่อ 
จะทรงแสดงองคเเหงการตรัสรูนั่นแหละ     อันสามารถเปนไปโดยความเปนอัน 
เดียวกันในอารมณหน่ึงแหงภาวนาแมเปนโลกีย จึงตรัสคําวา สตฺต โพชฺฌงฺคา 
เปนอาทิ.  โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน    บัณฑิตพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเปนมิสสกะ คือ  เจือดวยโลกิยะและโลกุตตระ.   คําท่ีเหลือในที่นี้  มีอรรถ 
ต้ืนทั้งน้ัน    เพราะมีนัยเหมือนท่ีขาพเจากลาวแลวในหนหลัง   แล. 
 
                                           อธิบายอิรยิาบถ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงคําวา  อภิกฺกนฺเต   เปนตน   การกาว 
ไปขางหนา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกวา  อภิกกันตะ   กอน  ในคําวา 
อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  นี้. การถอยกลับมาขางหลัง  เรียกวา ปฏิกกันตะ. 
อภิกกันตะ   แสะปฏิกกันตะ   แมทั้งสองนี้    ยอมไดในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ 
           ในอิรยิาบถเดินกอน  เมื่อนอมกายเดินไปขางหนา ชื่อวา อภิกกันตะ. 
เมื่อถอยกลับมา  ชื่อวา   ปฏิกกันตะ.  แมในอิริยาบถยืน   ยังยืนอยูนั่นแหละ  
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เมื่อนอมกายไปขางหนา  ชื่อวา  อภิกกนัตะ   เมื่อนอมกายมาขางหลัง   ชื่อวา 
ปฏิกกันตะ.    แมในอิริยาบถนั่ง    ยังนัง่อยูนั่นแหละ    มีหนาเฉพาะตอสวน  
ขางหนาแหงอาสนะ  และนอมกายไปอยู   ชื่อวา   อภิกกันตะ   นอมกายไปสู 
ประเทศสวนเบื้องหลัง  ชื่อวา   ปฏิกกันตะ.    แมในอิริยาบถนอน   ก็นัยนี้ 
นั่นแหละ.                                                                         
           คําวา   สมฺปชานการี     โหติ   ไดแก   เปนผูมีปกติทํากิจท้ังปวง 
ดวยสัมปชัญญะ   หรือเปนผูมีปกติทําซึ่งสัมปชัญญะ.   จริงอยู  ภิกษุนั้น   ยอม 
ทําซ่ึงสัมปชัญญะน่ันแหละ   ในอิริยาบถทั้งหลาย   มีการกาวไปขางหนาเปนตน 
คือวา  ยอมเปนผูไมเวนจากสัมปชัญญะในอิริยาบถไหน ๆ เลย.    ก็เพราะ 
สัมปชัญญะนั้น  สัมปยุตดวยสตินั่นแหละ  ฉะนั้น  ในนิทเทสแหงฌานวิภังคนี้ 
จึงตรัสวา  สโต  สมฺปชาโน  อภิกฺกมติ  สโต  สมฺปชาโน  ปฏิกฺกมติ 
ดังน้ี.  จริงอยู   ภิกษุนี้   กาวไปขางหนาหรือถอยมาขางหลัง  ชื่อวา  เปนผู ไม 
หลงลืมสติ  มีสัมปชัญญะ.  คือวา    ภิกษุประกอบดวยสติ    มคีวามรูสึกตัวทั่ว 
พรอมดวยปญญานั่นเเหละ  ยอมกาวไปขางหนาดวย   ยอมถอยกลับมาขางหลัง 
ดวย.  เธอยอมยังสัมปชัญญะ  ๔ อยาง   ใหหยั่งลงในอิริยาบถทั้งปวงมีการกาว 
ไปขางหนา   เปนตน.  จรงิอยู   สัมปชญัญะน้ี  ม ี๔ อยาง  คือ. 
                   ๑.  สาตถกสัมปชัญญะ 
                   ๒.  สัปปายสัมปชัญญะ 
                   ๓.  โคจรสัมปชัญญะ 
                   ๔.  อสัมโมหสัมปชัญญะ 
           บรรดาสัมปชัญญะเหลานั้น    เมื่อจิตในการกาวไปขางหนาเกิดข้ึนแลว 
กําหนดส่ิงที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน     ถือเอาแตประโยชนโดยใคร  
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ครวญวา  อะไรหนอแล  เปนประโยชนในการไป   หรือการไมไปในที่นี้   ดงัน้ี  
ชื่อวา  สาตถกสัมปชัญญะ. 
           ก็ในคําเหลาน้ัน    คําวา  ประโยชน ไดแก    ความเจริญโดยธรรม 
ดวยสามารถแหงการเห็นเจดีย   การเห็นตนโพธิ์    การเห็นพระสงฆ    การเห็น 
พระเถระ  การเห็นอสุภะ   เปนตน.  จริงอยู   ภิกษุแมเห็นเจดีย   หรือตนโพธิ์  
ยังปติมีพระพุทธคุณเปนอารมณ  หรอืยังปติมีพระสงฆเปนอารมณ   ดวย 
สามารถแหงการเห็นพระสงฆ  ใหเกิดข้ึนแลว    พิจารณาอยูซึ่งสิ่งน้ันนั่นแหละ 
โดยความเส่ือมส้ินไป  ยอมบรรลุพระอรหัตได.                                    
           บุคคลเห็นพระเถระทั้งหลาย  อาศัยโอวาทของทานเหลาน้ัน  หรือเห็น 
อสุภะแลวยังปฐมฌานในอสุภะนั้นใหเกิดข้ึนแลว  พิจารณาส่ิงนั้นนั่นแหละ โดย 
ความเสื่อมส้ินไปก็ยอมบรรลุพระอรหัตได.  เพราะฉะนั้น  การเห็นสิ่งเหลาน้ัน 
จึงชื่อวา  สาตฺถ คือ  มีประโยชน.                                           .. 
           อน่ึงอาจารยบางพวก  กลาววา  การเจริญแมดวยอามิส  ก็ชื่อวา เปน 
ประโยชนเหมือนกัน    ก็เพราะความท่ีตนอาศัยสิ่งน้ันแลวปฏิบติัเพ่ือเอาพรหม-  
จรรย  ดังนี้.                                                                             
           การท่ีภิกษุกําหนดสัปปายะ  และอสัปปายะ   ในการเดินไปแลวกําหนด 
เอาแตสัปปายะ ชื่อวา สัปปายสัมปชัญญะ.  คืออยางไร  คือวา   การเห็นพระ- 
เจดียอันเปนไปกับดวยประโยชนกอน    กถ็าวา    บริษัทประชมุกันในระหวาง 
ทางสิบสองโยชน     เพ่ือทําการบูชาใหญพระเจดีย.     ทั้งหญิงท้ังชายยอมมีรูป 
สวยงามเปนราวกะจิตรกรรม     ประดับประดาตกแตงตามความเหมาะสมกับ 
สมบัติของตน ๆ พากันเที่ยวไป.    กใ็นสถานท่ีเชนนี้    ความโลภ  ของบุคคล  
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นั้น ๆ ยอมเกิดในเพราะอารมณอันชอบใจ   ปฏิฆะ   ยอมเกิดในเพราะอารมณ  
อันไมชอบใจ  โมหะ  ยอมเกิดในเพราะความไมเพงพิจารณา. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุนั้น  ยอมตองอาบัติกายสังสัคคะ   (การสัมผัสทาง 
กาย). หรือวา มีอันตรายแหงชีวิตพรหมจรรย.  การยืนในที่เชนนั้น  ยอมเปน 
อสัปปายะ.     เปนสัปปายะ    ในเพราะไมมีอันตรายมีประการตามท่ีกลาวแลว. 
แมในการดูตนโพธิ์ก็นัยนีเ้หมือนกัน. 
           แมในการดูพระสงฆ  ก็เปนไปกับดวยประโยชน คือ  ถาวา  เมื่อพวก 
มนุษยทําปะรําใหญในระหวางบาน  แลวฟงธรรมตลอดคืน  การประชุมของชน 
โดยมีประการตามท่ีกลาวแลวน้ันแหละ   และทั้งอันตรายก็ยอมมีดวย.    การยืน 
ในที่เชนนั้น   โดยอาการท่ีกลาวมาแลวน้ี   เปนอสัปปายะ.  เปนสัปปายะ  เพราะ 
ความไมมีอันตราย.    แมในการเห็นพระเถระทั้งหลาย    ผูมีบริษัทบริวารมาก 
ก็นัยนี้นั่นแหละ. 
           แมการเห็นอสุภะ   ก็เปนไปกับดวยประโยชน.    เพ่ือแสดงประโยชน 
ในอสุภะนั้น   มีเรื่องดังตอไปนี้  เปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา  ภิกษุหนุมรูปหน่ึง    พาสามเณรเดินทางไป    เพ่ือตองการ 
ไมชําระฟน.   สามเณรเดินไปขางหนาของภิกษุ  เมื่อเธอกาวลงจากทางไป   ก ็
เห็นอสุภะ    จึงเพงดูแลวยังปฐมฌานใหเกิดข้ึน    ทําฌานน้ันนั่นแหละใหเปน 
บาทแหงวิปสสนา      พิจารณาอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย     กระทําผลท้ังสามใหแจง 
แลวก็กําหนดต้ังกรรมฐาน   เพ่ือตองการมรรคเบื้องบน.   ฝายภิกษุหนุม    เมื่อ 
ไมเห็นสามเณรน้ัน  จึงรองเรียกวา  สามเณร.  สามเณรนั้น    คิดวา   จําเดิม 
แตวันที่เราบวชแลว   ข้ึนชื่อวา   การเรียก ๒ ครั้งของภิกษุนี้มิไดมีแกเรา   ใน 
วันอ่ืนเถิดเราจักยังคุณวิเศษเบื้องบนใหเกิดข้ึน  ดังนี้  จึงขานรับวา อะไรขอรับ  
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ดังน้ี   ภิกษุหนุมจึงกลาววา   เธอมานี่   สามเณรน้ันมาแลวดวยคําเพียงคําเดียว  
เทาน้ัน  แลวจึงเรียนวา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานจงไปยืนดูขางหนา   ในที่ๆ   
กระผมยืนอยูโดยทางนี้กอนสักครูขอรับ.     ภิกษุนั้นกระทําอยางนั้นแลวก็บรรล ุ
คุณวิเศษอันสามเณรน้ันบรรลุแลวน่ันแหละ.  อสุภะหน่ึง  เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน 
แกชนทั้งสองดวยอาการอยางน้ี. 
           อน่ึง  อสุภะของมาตุคาม   ถึงจะเปนไปกับดวยประโยชน    แตก็ยอม 
เปนอสัปปายะแกบุรุษ และ อสุภะของบุรุษเหลาน้ัน ก็เปนอสัปปายะแกมาตุคาม 
เชนกัน.   การกําหนดสัปปายะวา   นี้เปนสัปปายะ   เปนสภาคะ   ดังท่ีพรรณนา 
มาฉะนี้  ชื่อวา  สัปปายสัมปชัญญะ.     
           อน่ึง   การท่ีภิกษุเรียนเอาโคจร    กลาวคือ    กรรมฐานอันชอบใจแก 
จริตของตนในกรรมฐาน ๓๘ อยาง    เพ่ือสัปปายะอันเปนไปกับดวยประโยชน 
ที่กําหนดแลวอยางนี้   แลวถือเอากรรมฐานน้ันในเวลาโคจรเพื่อภิกขาจาร ชื่อวา 
โคจรสัมปชัญญะ. 
           บัณฑิตพึงทราบหมวด ๔ เพ่ือความแจมแจงแหงวรรณนานั้น  ดัง   
ตอไปนี้. 
           ๑.  ภกิษุบางรูปในพระศาสนานี้    ยอมนํากรรมฐานไป  แต 
ไมนํากลับมา  
           ๒.  บางรูป  ยอมนํากลับมา  แตไมนําไป 
           ๓.  บางรูป  ทั้งไมนําไป  ทั้งไมนํากลับมา 
           ๔.  บางรูป  ยอมนําไปดวย  ยอมนํากลับมาดวย 
           บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุรูปใด ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมทั้งหลาย 
อันเปนเครื่องกั้นตลอดวัน  ดวยการเดิน  การน่ัง    ในปฐมยามแหงราตรี    ก็  
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อยางนั้น    ในมัชฌิมยามเธอสําเร็จการนอน   แมในปจฉิมยาม  เธอก็ยังกาลให  
ลวงไปดวยการน่ัง  การเดิน  การทําวัตรคือ  กวาดลานพระเจดีย  ลานมหาโพธ์ิ  
กอน  แลวรดนํ้าตนมหาโพธิ์  เขาไปต้ังนํ้าฉันน้ําใช  แลวสมาทานประพฤติวัตร 
ทั้งปวงเล็ก  ๆ นอย ๆ มีอาจริยวัตร อุปชฌายวัตร เปนตน. เมื่อเธอตกแตงราง 
กายแลวก็เขาไปสูเสนาสนะ  ผลัดเปลีย่นอิริยาบถ ๒-๓ ทาท่ีบัลลังก  ใหไออุน 
เกิดข้ึนแลวประกอบกรรมฐานเนือง ๆ   ลุกข้ึนในเวลาเปนที่เที่ยวไปเพ่ือภิกษา 
ถือเอาบาตรและจีวร    กบักรรมฐานอันเปนสีสะน่ันแหละ     (กรรมฐานที่เปน 
ประธาน)     ออกไปจากเสนาสนะก็มนสิการกรรมฐานอยูอยางนั้น       ไปสูลาน 
แหงพระเจดีย  ถา  (กรรมฐานเดิมเปนพุทธานุสติ)  พุทธานุสติกรรมฐานยังมี 
อยูไซร  ไมตองสละกรรมฐานน้ันเลย    เขาไปสูลานพระเจดีย.  ถาหาก   (ใน 
ขณะนั้น)  มีกรรมฐานอ่ืนอยู   พักกรรมฐานนั้นไวที่เชิงบันได  เปรียบเหมอืน 
บุคคลถือส่ิงของมา  แลววางของนั้นไว   ครั้นพักกรรมฐานอ่ืนนั้นแลว    กพึ็ง 
ถือเอาปติอันมีพุทธคุณเปนอารมณกาวข้ึนสูลานพระเจดีย  ทําประทักษิณเจดีย 
ใหญสิ้นสามครั้ง  แลวพึงไหวในท่ีทั้ง ๔. พึงทําประทักษิณเจดียนอย   ในทีน่ั้น 
นั่นแหละ  แลวพึงไหวในท่ีทั้ง ๘.   อันภิกษุผูถึงลานพระเจดียครั้นไหวพระ- 
เจดียแลว    ก็พึงแสดงความนอบนอมตอพระพุทธเจา    ดุจการอยูตอหนาพระ- 
ผูมีพระภาคเจา  แลวไหวตนมหาโพธ์ิ.  ภิกษุนั้นไหวพระเจดียและตนมหาโพธ์ิ  
แลว  กก็ลับไปสูที่ ๆ ตนเก็บกรรมฐานถือเอากรรมฐานท่ีตนวางไวแลว   เหมือน 
บุคคลถือเอาส่ิงของท่ีตนวางไวไปฉะน้ัน     หมจีวรดวยกรรมฐานสีสะน่ันแหละ 
ในที่ใกลบาน  แลวจึงเขาไปสูบานเพ่ือบิณฑะ. ในกาลน้ันพวกมนุษยเห็นภิกษุ 
นั้นแลว   ก็พากันลุกข้ึนตอนรับ  โดยคิดวา   พระผูเปนเจาของพวกเรามาแลว  
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ดังน้ี  รับบาตร  นิมนตใหนั่งท่ีโรงฉัน  หรือท่ีบาน  ถวายขาวยาคู  ตราบเทาท่ี    
ภัตยังไมเสร็จ  ก็ลางเทาทาดวยนํ้ามัน    นั่งขางหนาถามปญหาบาง  ใครจะเปนผู 
ฟงธรรมบาง. 
           พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  กลาววา  แมถาวา    พวกมนุษยไมตอง  
การใหภิกษุกลาวธรรม   ธรรดาวา   ธรรมกถา    (การแสดงธรรม)    เพ่ือการ 
สงเคราะหประชุมชน  ภิกษุนั้นพึงกระทําทีเดียว.  จริงอยู  ธรรมดาวา ธรรมกถา 
ที่จะพนไปจากกรรมฐานยอมไมมี.   เพราะฉะนั้น     ภิกษุฉันอาหารดวยกรรม-  
ฐานสีสะน่ันแหละ  เสร็จแลวกลาวอนุโมทนา  ภิกษุนั้นผูอันมนุษยทั้งหลายตาม 
ไปสงอยู     ออกไปจากหมูบานแลว    ควรใหมนุษยเหลาน้ันกลับแลวก็เดนิไป 
ตามทาง.    ลาํดับนั้น     สามเณรและภิกษุหนุมทั้งหลายผูออกไปสูบานกอนกวา 
มีภัตกิจอันกระทําแลวภายนอกบานเทียว    เห็นภิกษุนั้น   ซึ่งกําลังเดินมา   ก ็
พากันไปตอนรับ   รับบาตรและจีวรของทาน. 
           ไดยินวา   ภิกษุในปางกอนท้ังหลาย  มิไดเลือกวา    ผูนีเ้ปนพระ- 
อุปชฌายะของเรา    ผูนี้เปนอาจารยของเรา   (หรอืไม)   แลวการทําวัตร   คือ 
ยอมกระทําการกําหนดถึงภิกษุทั้งหลายผูมาแลวเทาน้ัน. 
           สามเณรและภิกษุหนุมเหลาน้ัน  ถามภิกษุนั้นวา   ทานขอรับ    พวก 
มนุษยเหลานั้นเปนอะไรกับทาน  เปนผูเกี่ยวดองทางโยมมารดา  หรือทางบิดา. 
           ภิกษุนั้นตอบวา  พวกเธอเห็นอะไร  จึงถาม. 
           พวกสามเณรและภิกษุหนุมเหลาน้ัน  ตอบวา   พวกกระผมเห็นความรัก 
ของชนเหลานั้นมีมากมายในทาน. 
           ภิกษุนั้นกลาววา  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    กรรมใดแมมารดาบิดาของ 
เรากระทําไดยาก  แตมนุษยพวกน้ีกระทําได  แมบาตรและจีวรอันเปนของใชอยู  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 391 

ของพวกเรา  ดวยอานุภาพแหงชนเหลาน้ัน    พวกเรายอมไมรูถึงภัยในเวลามีภัย  
ไมรูถึงความอดอยากในเวลาขาวยากหมากแพง  ชนทั้งหลายผูเชนกับมนุษยผูมี 
อุปการะเหลาน้ี    ของพวกเรายอมไมมี  ดังนี้   เมื่อกลาวชมเชยคุณของมนุษย 
เหลาน้ัน    เดินไปอยู. 
           ภิกษนุี้ ทานเรียกวา ยอมนํากรรมฐานไป แตไมนํากลับมา. 
           อน่ึง  เมื่อภิกษุใดทําวัตรปฏิบัติมีประการตามท่ีกลาวแลวแตเชา  ความ 
รอนเกิดแตกรรม (กมฺมชชฺเตโช) ของทานยอมโพลง  ปลอยซ่ึงอนุปาทินนกรูป 
แลวถือเอาอุปาทินนกรูป เหง่ือท้ังหลายยอมไหลออกจากสรีระ ยอมไมสามารถ 
กาวข้ึนสูวิถีแหงกรรมฐานได.   ภิกษุนั้นถือเอาบาตรและจีวรแตเชา   ไหวพระ- 
เจดียโดยรวดเร็ว   ออกไปสูบานในเวลาเปนที่ออกไปแหงฝูงโคน่ันแหละ    ได 
ขาวยาคูแลวนําไปสูอาสนศาลา   ดื่มอยู.   ลําดับนัน้    เตโชธาตุอันเกิดจากกรรม 
ก็ปลอยวางอุปาทินนกรูป   ถือเอาอนุปาทินนกรูป.    ภิกษุนั้นถงึความดับความ 
เรารอนอันเกิดจากเตโชธาตุเสียได   เหมือนอาบนํ้าต้ังรอยหมอ  ฉันขาวยาคูดวย 
กรรมฐานสีสะ    ลางบาตรและปากเสร็จแลว    กม็นสิการกรรมฐานในระหวาง 
เวลาแหงภัต  เที่ยวไปเพ่ือบิณฑะในสถานท่ีเหลือ  ฉันอาหารดวยกรรมฐานสีสะ 
จําเดิมแตกาลน้ันมา    กถ็ือปฏิบัติกรรมฐาน  อันเธอถูกตอง   เอาใจใสอยูนั่น- 
แหละกลับมาอยู. 
           ภิกษนุี้ ทานเรียกวา ยอมนํากรรมฐานกลบัมา แตไมนาํไป. 
           ก็ภิกษุผูเชนนี้   ดืม่ขาวยาคูแลวปรารภวิปสสนา   บรรลุพระอรหัตใน 
พุทธศาสนาเหลือท่ีจะนับ.    ในทวีปสหีฬน่ันแหละในอาสน ศาลาแหงหมูบาน 
นั้น ๆ  พวกภิกษุที่ดื่มขาวยาคูในที่นั้นแลว  ไมบรรลุพระอรหัต  มิไดมี. 
           ก็ภิกษุใด  เปนผูมีปกติอยูดวยความประมาท  มีธุระอันทอดทิ้งเสียแลว 
ทําลายวัตรทั้งปวงแลว  มีจิตพัวพันดวยเครื่องผูกจิต ๕ อยาง (นิวรณ ๕) อยู  
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ไมมีสัญญาในกรรมฐาน    แมเรียนมาแลว     เขาไปสูบานเพ่ือบิณฑะ    เปนผู  
คลุกคลีแลว   โดยการคลกุคลีอันเปนของคฤหัสถ   อันไมสมควร   เที่ยวไปดวย 
ฉันอาหารดวย   (ทั้งเท่ียวท้ังกิน)  ไรประโยชนกาวไป ๆ  (ทั้งไปท้ังกลับ). 
           ภิกษุเชนนี้  ทานเรยีกวา   ยอมไมนํากรรมฐานไป   ยอมไม 
นํากรรมฐานกลับมา. 
           สวนภิกษุใด  ที่ทานกลาวไววา ภิกษุนี้ ยอมนํากรรมฐานไปดวย 
ยอมนํากับมาดวย  ดังนี้   บัณฑิตพึงทราบภิกษุนั้น   ดวยสามารถแหงวัตร 
ของภิกษุผูนําไปและนํากลับมา  ซึ่งเปนนัยตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
           จริงอยู  กลุบุตรทัง้หลาย  ผูใครประโยชนบวชในพระพุทธศาสนาแลว 
อยูรวมกัน  ๑๐ ปบาง  ๒๐ปบาง  ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง ๕๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง 
ยอมกระทํากติกวัตรวา ผูมีอายุทั้งหลาย  พวกทานมิไดบวชหนีหน้ี  มิได 
บวชหนีภัย  มิไดบวชเพ่ือเลี้ยงชีพ  แตพวกทานเปนผูใครเพ่ือจะพน 
จากทุกข  จึงบวชในพระพุทธศาสนาน้ี  เพราะฉะนั้น     ถากิเลสเกิด 
ขึ้นในเวลาเดิน  พวกทานจงขมกิเลสในขณะเดินนั้นนั่นแหละ  กิเลส 
เกิดขึ้นในเวลายืน  นั่ง  นอน   ก็จงขมกิเลสในเวลายืน   นั่ง  นอน 
นั้นนั่นแหละ  ดังนี้. 
           ภิกษุเหลาน้ัน   ครัน้ทํากติกวัตรอยางนี้แลว    เมื่อไปภิกขาจาร   ยอม 
มนสิการกรรมฐานดวยสัญญาแหงแผนหินที่มีอนยูในระหวางกึ่งอุสุภะบาง    หน่ึง 
อุสุภะบาง  กึ่งคาวุตบาง   หน่ึงคาวุตบาง.   ถากิเลสของใคร ๆ เกิดข้ึนในขณะ 
เดินไซร  ผูนัน้ยอมขมกิเลสนั้นในที่นั้นนั่นแหละ  แลวจึงไป.   เมื่อไมอาจขม 
ได   เธอก็จะหยุดอยู   เมือ่เปนเชนนั้น   แมภิกษุผูมาขางหลังของเธอก็ตองหยุด 
ดวย.  ภิกษุ   (ผูหยุดกอน)  คิดวา   ภิกษุนี้   ยอมรูวิตกของเราท่ีเกิดข้ึน   ขอ  
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นี้ไมสมควรเลย   ติเตียนตนเองเชนนี้แลว   ยังวิปสสนาใหเจริญกาวลงสูอริยภูมิ. 
เมื่อกิเลสเกิดข้ึนเวลานั่ง   เธอก็จะน่ังอยูนั่นแหละ   แมภิกษุผูมาทีหลังของเธอก็ 
ยอมน่ังดวย . . . .เชนนั้นนัน่แหละ.    เม่ือเธอไมสามารถกาวลงสูอริยภูมิ    กจ็ะ 
มนสิการกรรมฐานขมกิเลสนั้นแลว   จึงลุกไป.  ภิกษุนั้น  ยอมไมยกเทาข้ึนดวย 
จิตปราศจากกรรมฐาน.   ถายกเทาข้ึนดวยจิตปราศจากกรรมฐานไซร  ทานก็จะ 
กลับไปเดินต้ังตนมาใหมในสัญญาแหงเทากาวแรกทีเดียว   เหมือนพระเถระชื่อ 
วา  มหาปุสสเทวะ  ผูอยูที่อาลินทกประเทศ. 
          ไดยินวา พระเถระนั้น บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรนั่นแหละถงึ ๑๙ พรรษา. 
นัยวา   แมพวกมนุษยผูไถนา   หวานขาว   นวดขาว   กระทําการงานตาง ๆ 
ในระหวางทาง  เห็นพระเถระผูไปอยูเชนนั้น  ก็สนทนากันอยางสนุกวา  พระ- 
เถระน้ี   กลบัไปกลับมา  ทานคงจะหลงทาง  หรือทานลืมอะไร  ดังนี้. 
           พระเถระไมอนาทรถอยคําน้ัน กระทําสมณธรรมอยูดวยจิตอันประกอบ 
ดวยกรรมฐานนั่นแหละ    บรรลุพระอรหัตแลวในระหวางแหงพรรษา ๒๐ นั้น 
แล.   ก็ในวันที่ทานบรรลพุระอรหัต   เทวดาผูสิงอยูในท่ีสุดแหงท่ีเปนที่จงกรม 
ของทาน   ไดยืนยังประทีปใหโชติชวงดวยน้ิวมือทั้งหลาย   แมทาวมหาราชท้ัง 
๔  ทาวสักกะผูเปนจอมเทพ   และทาวสหัมบดีพรหม   ก็ไดไปสูที่บํารุง. 
           พระเถระชื่อวา  มหาติสสะ  ผูมีปกติอยูในปา  เห็นโอภาสน้ัน    จึงถาม 
ทานในวันที่สองวา   ในเวลาราตรี   โอภาสไดมีในสํานักของทานผูมีอายุ   นั่น 
เปนโอภาสอะไร. 
           พระเถระนั้น    ไมประสงคจะบอก   จึงกลาววา   ข้ึนชื่อวา    โอภาส 
ยอมเปนโอภาสแหงประทีปก็มี  เปนโอภาสแหงแกวมณีก็มี  เปนตน   ตอจากนั้น  
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ทานถูกรบเราวา  ขอทานจงบอกโอภาสนั้น  ดังนี้  ทานจึงรับคําวา ครับ  จะบอก  
แลวทานจึงบอกเนื้อความน้ันแลว. 
           ก็เรื่องของพระเถระผูปฏิบัติกรรมฐานเชนนี้  เหมือนกบัเรื่องของ 
พระเถระชื่อวา  มหานาค  ผูมีปกติอยูในมณฑป  ชื่อวา  กาลวัลล.ิ 
           ไดยินวา พระมหานาคเถระรูปนั้น   บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร  ได 
อธิษฐานอิริยาบถเพียงการยืน  และการจงกรมเทานั้น  ตลอด  ๗ ป  โดยคิดวา 
เบื้องตน  เราจักบูชามหาปธาน  (คือความเพียรใหญ)  ของพระผูมีพระภาคเจา 
กอน  ดังนี้  ตอมาทานก็บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอีกตลอด ๑๖ ป  จึงบรรลพุระ- 
อรหัต. 
           ก็ทานพระมหานาคนั้น     ยกเทาข้ึนดวยจิตอันประกอบดวยกรรมฐาน 
นั่นแหละ    ครั้นเมื่อยกข้ึนปราศจากกรรมฐาน    กจ็ะหวนกลับไปสูที่ใกลบาน 
ยืนอยูในประเทศอันเปนท่ีสงสัยวา  นั่นเปนแมโคหรือหนอ  หรือวาเปนบรรพ- 
ชิต     หมจีวร   ลางบาตรดวยนํ้าจากคนโทที่หนีบรักแรมา   แลวอมนํ้าคําหนึ่ง.  
 ถามวา  เพราะเหตุไร. 
 ตอบวา เมื่อมนุษยทั้งหลายมาอยูเพ่ือถวายภิกษาหรือเพ่ือจะไหว ความ 
สายไปแหงกรรมฐานอยาไดมี     แมดวยสักแตคําวา     ขอพวกทาน   จงเปนผูมี 
อายุยืน  ดังนี้.   
           ก็ภิกษุนั้นถูกมนุษยทั้งหลาย   ถามถึงการนับวันวา    ขาแตทานผูเจริญ 
วันนี้เปนวันอะไร   หรือถามจํานวนภิกษุ  หรือถามปญหา  จึงกลืนน้ําแลวบอก. 
ถาผูถามถึงวันเปนตนไมมี    ภิกษุนั้นก็จะบวนนํ้าทิ้งท่ีประตูแหงบานน่ันแหละ 
ในเวลาเปนท่ีจากไป    แลวจึงไป.   อนึ่ง    เรื่องนี้เหมือนภิกษุ ๕๐ รูป    ผูอยู 
จําพรรษาในวิหาร   ชื่อวา   คลัมพุติตถะ.   
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           ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ัน   ไดทํากติกวัตรในวันเพ็ญอาสาฬหะวา พวก  
เรายังไมบรรลุพระอรหัต    จักไมสนทนากะกันและกัน    ดังน้ี.   อน่ึง   ภิกษุ 
เหลาน้ัน     เม่ือจะเขาไปสูบานเพ่ือบิณฑะ    กระทําการอมนํ้าอมหนึ่งแลวจึงเขา 
ไป   เมื่อถูกถามถึงวันเปนตน     ก็ปฏิบัติแลวโดยนัยที่กลาวแลว.    พวกมนุษย 
เห็นที่เปนที่บวนนํ้าทิ้งในท่ีนั้นก็จะทราบวา  วันนี้  พระผูเปนเจาของเรามาองค 
เดียว    หรือสององค   ดงัน้ี.    ก็มนุษยเหลาน้ันคิดวา    พระผูเปนเจาเหลานี้ 
ยอมไมสนทนากับพวกเราเทาน้ันหรือหนอ   หรือไมสนทนากะกันและกัน ดงัน้ี 
ถาวาพวกทานไมสนทนากะกันและกันไซร   ทานจักตองวิวาทกันแน   พวกเรา 
จงมา  เราจักใหภิกษุเหลานั้นอดโทษกะกันและกัน    ดังน้ี.  พวกมนุษยทั้งหมด 
พากันไปสูวิหาร   ก็บรรดาภิกษุ ๕๐ รูป    ภิกษุแมสองรูปอยูในโอกาสเดียวกัน 
มิไดมี  ในมนุษยเหลาน้ันคนท่ีมีปญญา  กลาวในเวลาน้ันวา  ดูกอนทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย   โอกาสอันเปนที่อยูอาศัยของผูทะเลาะกันไมเปนเชนนี้  ลานพระเจดีย 
ลานพระมหาโพธ์ิ    อันพระผูเปนเจาเหลาน้ีปดกวาดดีแลว    ไมกวาดท้ังหลาย 
ทานก็เก็บไวเรียบรอย   ทัง้นํ้าฉันน้ําใชทานก็จัดต้ังไวอยางดี  ดังนี้   พวกมนุษย 
เหลาน้ัน   จึงพากันกลับไปจากท่ีนั้นทีเดียว. 
           ภิกษุเหลาน้ัน     บรรลุพระอรหัตภายใน ๓ เดือนน่ันแหละ   ปวารณา 
แลวซ่ึงสุทธิปวารณา  ในวันมหาปวารณา. 
           ภิกษุเหลาน้ัน      ยกเทาข้ึนดวยจิตอันประกอบดวยกรรมฐานน่ันแหละ 
เหมือนพระมหานาคเถระผูอาศัยอยูที่กาลวัลลิมณฑป และเหมือนภิกษุ  ๕๐รูป 
ผูจําพรรษาในคลัมพุติตถวิหาร    อยางนี้คือ    ภิกษุผูปฏิบัตินั้นไปสูที่ใกลบาน 
แลวจึงทําการอมน้ําอมหนึ่ง     แลวกก็ําหนดทางท้ังหลาย     จะดําเนินไปสูวิถีที่ 
พวกชนไมทะเลาะกัน   ไมมีนักเลงสุราเปนตน    หรือชางรายมารายไมมีอยูในที่  
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นั้น   เมื่อเธอเที่ยวไปในบานเพื่อบิณฑะ  ไมควรไปโดยกระตือรอืรน   เหมือน  
ชนทีมีธุระดวน    เพราะวา   ชื่อวา    ปณฑปาติกธุดงค   (องคคุณเครื่องกําจัด 
กิเลสของภิกษุผูถือการฉันอาหารจากการบิณฑบาตเปนวัตร)ไรๆ เชนนั้นไมมี. 
ยอมเปนผูไมหว่ันไหวดําเนินไป  เหมือนเกวียนบรรทุกน้ําถึงท่ีไมเสมอกัน ไป 
อยู.   อันภิกษุผูเขาไปสูระหวางบาน  ควรรอคอยเวลาอันสมควรแกภัตน้ัน    เพ่ือ 
กําหนดถึงผูประสงคจะถวาย หรือไมถวาย ถารับภิกษาไดแลวจะเปนภายในบาน 
หรือภายนอกบานก็ตาม  แลวก็จะมาสูวิหารน่ันแหละ  นั่งในโอกาสอันเหมาะสม 
ตามความผาสุก    มนสิการกรรมฐานอยู     ยังปฏกิูลสัญญาในอาหารใหเกิดข้ึน 
ยอมพิจารณาอาหารน้ัน    ดวยสามารถแหงการเปรียบเทียบกับน้ํามันหยอดเพลา- 
รถ    เปรียบเทียบกับผาพันแผล    และเปรียบกับเนื้อบุตร    แลวจึงฉันอาหาร 
ประกอบดวยองค ๘   เปนผูมีปกติฉันอาหารโดยมนสิการวา  เนว   ทฺวาย  น  
มทาย    ฯลฯ    ผาสุวิหาโร  จ  ดังนี้. 
           เนว  ทวาย                            มใิชเพ่ือเลน 
           น   มทาย                              มิใชเพ่ือมัวเมา 
           น  มณฺฑนาย                         มใิชเพ่ือประดับ 
           น  วิภสูนาย                           มิใชเพ่ือตกแตง 
           ยารเทว  อมิสฺส  กายสฺส         เพียงเพ่ือใหกายน้ีต้ังอยูเปนไป 
            ิติยา ยาปนาย วิหสึุปรติยา   เพ่ือระงับเสียซ่ึงความเบียดเบียน 
           พฺรหมฺจริยานุคฺคหาย             เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  
           อิติ  ปุราณฺจ  เวทน 
           ปฏิหงฺขามิ                               จะกําจัดเวทนาเกา 
          นวฺจ  เวทน  
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           น  อปฺุปาเทสฺสามิ    จักมิใหเวทนาใหมเกิดขึ้น  
           ยาตฺรา  จ  เม  ภวสิฺสติ    ความเปนไป  ความไมมีโทษ 
           อนวชฺชตา จ ผาสุ  วิหาโร จ  และการอยูผาสุก  จักมีแกเรา. 
           ครั้นทํากิจดวยนํ้าเสร็จแลว  กส็งบจิตพิจารณาถึงความลําบากในการ 
แสวหาภัต  สักครูหน่ึง ในเวลาปุเรภัต    พิจารณาอยางไร   ในปจฉา- 
ภัตก็อยางน้ัน   มนสิการอยู   ซึ่งกรรมฐานนั่นแหละตลอดปุรมิยาม    และ 
ปจฉิมยาม. 
           ภิกษุนี้  ทานเรียกวา  ยอมนํากรรมฐานไป  และยอมนํากรรมฐาน 
กลับ  แล. 
           ก็ภิกษุผูบําเพ็ญคตปจจาคตวัตร  กลาวคือ  การนํากรรมฐานไปและนํา 
กรรมฐานกลับนี้   ถาเธอมีอุปนิสสัยอันถึงพรอมแลว     ยอมบรรลุพระอรหัต  
ในปฐมวัยนั่นแหละ   ถาไมบรรลุในปฐมวัยก็จะบรรลใุนมัชฌิมวัย  ถาไมบรรล ุ
ในมัชฌิมวัยก็จะบรรลุในปจฉิมวัย     ถาในปจฉิมวัยไมบรรล ุ   ก็จะบรรลุใน 
มรณสมัย   (เวลาใกลตาย)     ถาไมบรรลุในมรณสมัย    เกิดเปนเทพบุตรแลว 
ยอมบรรล ุ  ถาเปนเทพบุตรแลวไมบรรล ุ เมื่อพระพุทธเจายังมิไดทรงอุบัติข้ึน 
เธอเกิดข้ึนแลวยอมกระทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิ   ถาไมทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิ 
ยอมจะเปนผูตรัสรูเร็วพลนัเสมอตอพระสาวกท้ังหลายผูตรัสรูแลว    เหมือน 
พระพาหิยทารุจิริยเถระ.  หรือเปนผูมีปญญามากเหมือนพระสารีบุตร  หรือเปน 
ผูมีฤทธิ์มากเหมือนพระมหาโมคคัลลานะ    หรือเปนผูทรงธุดงคคุณเหมือน 
พระมหากัสสปเถระ   หรือเปนผูมีทิพยจักษุ    เหมือนพระอนุรุทธเถระ   หรือ 
เปนผูทรงพระวินัยเหมือนพระอุบาลีเถระ    หรือเปนพระธัมมกถึกเหมือนพระ- 
ปุณณมันตานีบุตร  หรือเปนผูอยูปาเปนวัตรเหมือนพระเรวตเถระ  หรือจะเปน  
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พหูสูตเหมือนพระอานนทเถระ   หรือเปนผูใครตอการศึกษาเหมือนพระราหุล-  
พุทธบุตร.    ในกรรมฐานอันประกอบดวยหมวด ๔ นี้    ภิกษุใด    ยอมนํา 
กรรมฐานไปดวย     ยอมนํากรรมฐานกลับมาดวย    โคจรสัมปชัญญะของเธอ 
ชื่อวา   ถึงสุดยอด   แล. 
           ก็การไมหลงลืมในอิริยาบถท้ังหลาย มีการกาวไปขางหนาเปนตน 
ชื่อวา  อสัมโมหสัมปชัญญะ บัณฑิตพึงทราบขอนั้น   ดังตอไปนี้   
           ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เมื่อกาวไปขางหนา    หรือถอยมาขางหลัง    ไม 
หลงใหลอยู   เหมือนปุถชุนผูอันธพาลหลงใหลอยูวา    อัตตา  ยอมกาวไปใน 
อิริยาบถท้ังหลายมีการกาวไปขางหนาเปนตน     การกาวไปสําเร็จได 
ดวยอัตตา หรือวา  เรายอมกาวไป  การกาวไปสําเร็จไดดวยเรา   ดังน้ี  
อันที่จริงครั้นเมื่อจิตเกิดข้ึนวา   เราจักกาวไป ดังน้ี.   วาโยธาตุอันมีจิตเปน 
สมุฏฐานเกิดข้ึน     กับดวยจิตน้ันนั่นแหละ     ยังการเคลื่อนไหวใหเกิดข้ึนอยู.  
ดวยอาการอยางน้ี    โครงกระดูกอันสมมติวากายนี้   ยอมกาวไป   ดวยสามารถ 
แหงการแผไปของวาโยธาตุ   อันเกิดจากการทําของจิต.    เมื่อการยกเทาข้ึนขาง 
หน่ึง  อยูอยางนี้   ธาตุทั้งสอง คือ  ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  มีประมาณตํ่า  มีกําลัง 
นอย  ธาตุทั้งสอง  นอกจากน้ี    (คือ  วาโยธาตุ  เตโชธาตุ)  มีปรมิาณมาก  มี 
กําลังมาก.   การยกเทาไป   หรือไปแลว    ก็เหมือนกัน.   ในการลดเทาลง   ธาตุ 
ทั้งสอง คือ เตโชธาตุ   วาโยธาตุ  มีประมาณตํ่า   มกีําลังนอย   สวนธาตุทั้งสอง 
นอกน้ี   มีประมาณมาก   มีกําลังมาก.   ในการวางเทาลง    และการยับยั้งเทาไว 
ก็เหมือนกัน.   ในการเปนไปน้ี   รูปธรรมและอรูปธรรมท้ังหลายซ่ึงเปนไปใน 
การยกเทาข้ึนนั้น    (เกิดดับไปแลว)    ยอมไมถึงการนําเทาไป.     รูปธรรมและ 
อรูปธรรมท้ังหลายท่ีเปนไปในขณะนําเทาไปนั้น      ยอมไมถึงการนําเทาไปแลว.   
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รูปธรรมและอรูปธรรมทัง้หลายในขณะกาวเทาไปแลว  ยอมไมถึงการลดเทาลง. 
รูปธรรมและอรูปธรรมทัง้หลายท่ีเปนไปในขณะลดเทาลง     ยอมไมถึงการวาง  
เทาลง.  รูปธรรมและอรปูธรรมทั้งหลายในขณะวางเทาลง  ยอมไมถึงการยับยั้ง 
เทาไว.    รูปธรรมและอรปูธรรมทั้งหลาย    ในที่นัน้  ๆ นั่นแหละ    เปนสวน 
หน่ึง ๆ  เปนสนธิหน่ึง ๆ   เปนเขตหน่ึง ๆ   ยอมแตกทําลายไป   ราวกะเมล็ด 
งาที่เขาใสในกระเบื้องรอน  สงเสียงดัง  ตะตะ  ฉะนั้น.   ในการเปนไปเชนน้ี 
มีใครหรือท่ีกาวไป  หรือวา  เปนการกาวไปของใคร.  อันที่จริง  เมื่อ 
วาโดยปรมัตถแลว     เปนการไปของธาตุทั้งหลายเทานั้น    เปนการยืนของธาตุ 
ทั้งหลาย   เปนการนั่งของธาตุทั้งหลาย   เปนการนอนของธาตุทั้งหลาย  (หมาย 
ความวา    เปนอาการของธาตุทั้งหลายเทานั้น).   ดวยวาในโกฏฐาสน้ัน ๆ   จิต 
ดวงหน่ึงเกิดข้ึนกับดวยรูปทั้งหลาย    จิตดวงหน่ึงยอมดับไป    คุจกระแสนํ้าซ่ึง  
เกี่ยวเนื่องตามกันไปไมขาดสายเปนไปอยู  ฉะนั้น.   การไมหลงใหลในอิริยาบถ 
ทั้งหลาย  มีการกาวไปขางหนา  เปนตน   ดวยอาการอยางนี้   ชือ่วา  อสัมโมห- 
สัมปชัญญะ      ฉะน้ีแล. 
           จบเนื้อความแหงบทวา  อภิกกฺนฺเต   ปฏิกกฺนฺเต  สมฺปชานการี 
โหติ  เพียงนี้. 
           อธิบาย  อาโลกิเต  (การแลไปขางหนา)  วิโลกิเต  (การแลดู 
ขาง ๆ) 
           ในคําวา อาโลกิเต วิโลกิเต นี้  การเพงดูขางหนา ชื่อวา อาโลกิตะ. 
การเพงดูทิศนอยท้ังหลาย ชื่อวา วิโลกิตะ. แมการเพงดูทิศอ่ืน ๆ ดวยสามารถ 
แหงการเพงดูขางลาง  ขางบน  ขางหลัง  กช็ื่อวา  โอโลกิตะ  (ดูขางลาง)  อุล- 
โลกิตะ  (ดูขางบน)  อปโลกิตะ  (ดูขางหลัง).   การแลดู ๓ อยางนั้น     ทานมิ  
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ไดถือเอา   ในคําวา   อาโลกิเต   วิโลกิเต  นี้    ดวยวา   การแลดูสองอยางนี้  
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลวดวยสามารถแหงความเหมาะสม.     อีกอยาง 
หน่ึง    เม่ือวาโดยหัวขอที่เปนประธานแลว    การแลดูเหลาน้ัน  แมทั้งหมดก็รวม 
อยูในคําวา  อาโลกิเต  วิโลกิเต  นี้แหละ. 
           ในบรรดาการแลดูเหลาน้ัน    เมือ่จิตเกิดข้ึนวา   เราจักแลดูขางหนา 
ดังน้ี    มิไดแลดูดวยสามารถสักแตจิตเทาน้ัน      ตองกําหนดถือเอาประโยชนดวย 
จึงชื่อวา  สาตถกสัมปชัญญะ. 
 สาตถกสัมปชัญญะน้ัน  บัณฑิตพึงทราบโดยทําทานพระนันทะให 
เปนองคพยานดังนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาพระนันทะ 
จะพึงแลดูทิศเบ้ืองหนาไซร    พระนันทะก็จะพิจารณาธรรมทั้งปวงแลวแลดูทิศ 
ขางหนา   เพราะวาเม่ือแลดูทิศขางหนาอยูอยางนี้     ธรรมท้ังหลายอันเปนอกุศล 
อันลามก    คืออภิชฌาและโทมนัส    จักไมไหลไปตาม   ดวยอาการอยางน้ีแล 
ชื่อวา เปนผูมีความรูสึกตัวท่ัวพรอมในธรรมอันเปนไปกับดวยประโยชน (หรือ 
ชื่อวา  สาตถกสัมปชานะ). 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพระนันทะ จะพึงแลดูทิศเบ้ืองหลัง (ตะวันตก) 
ไซร.  จะพึงแลดูทิศเหนือ.  จะพึงแลดูทิศใต.  จะพึงแลดูเบื้องลาง.   เบื้องบน. 
จะพึงแลดูทิศนอย    นันทะก็จะพิจารณาธรรมทั้งปวงแลว     จึงแลดูทิศนอยอยู 
เพราะวา  เมื่อแลดูทิศนอยอยูอยางนี้..... ยอมเปนผูชื่อวา  มีสัมปชานะ  (คือ 
มีความรูสึกตัวท่ัวพรอมในประโยชน)  ดังนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  แมในคําวา  อาโลกิเต  วิโลกิเต  นี้   บัณฑิตพึงทราบ 
โดยความเปนไปกับดวยประโยชน  และความเปนไปแหงสัปปายะ  ดวยสามารถ  
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แหงการเห็นพระเจดียเปนตน    ตามท่ีกลาวไวในกอนน่ันแหละ.   ก็โคจรสัมป-  
ชัญญะ  มิไดเวนจากกรรมฐาน.   เพราะฉะนั้น    บัณฑิตพึงทําการแลดูขางหนา 
การแลดูขาง ๆ ดวยกรรมฐานสีสะน่ันแหละ    โดยความสามารถแหงกรรมฐาน 
อันเปนของตน   มีขันธ   ธาตุ   อายตนะ   เปนที่ต้ัง.   ก็ภายในแหงรางกายน้ี 
ชื่อวา   อัตตา    เปนผูแลดูขางหนา    หรือแลดูขางหลัง   มิไดมเีลย.    ก็แตวา 
เมื่อจิตเกิดข้ึนวา  จักแลดูขางหนา ดังน้ี   วาโยธาตุ   อันมีจิตเปนสมุฏฐาน 
กับดวยจิตน้ันนั่นแหละ   ยังความเคลื่อนไหว   (วิญญัติรูป)   แหงรูปใหเกิดข้ึน 
ทันทีนั้นเอง  หนังตาอันเปนสวนเบื้องลาง  ก็จมลงขางลาง  หนังตาอันเปนสวน 
เบื้องบน   กจ็ะเลิกข้ึนไปเบ้ืองบน   ดวยอํานาจแหงการแผขยายไปของวาโยธาตุ 
อันเปนการกระทําของจิต.  ใคร ๆ ชื่อวา  เปด  (ตา)  อยูดวยเครื่องยนต  มิได 
มี.  ในลําดับนั้น     จักขุวิญญาณ   ก็เกดิข้ึนยังทัสสนกิจใหสําเร็จอยู    การรูอยาง 
นี้  ชื่อวา  อสัมโมหสัมปชญัญะ    ในขอวา  อาโลกิเต  วิโลกิเต  นี้. 
           ก็อีกอยางหน่ึง  พึงทราบ   อสัมโมหสัมปชญัญะในท่ีนี้   ดวยสามารถ 
แหงความเปน  มูลปริญญา  อาคันตุกะ   และตาวกาลิกะ  ตอไป. 
           วาโดยมูลปริญญา  (ความรอบรูถึงมูล)  กอน 
   ภวงฺคมาวชฺชน ฺเจว        ทสฺสน  สมฺปฏิจฺฉน 
                   สนฺตีรณ โวฏพฺพน          ชวน ภวติ  สตฺตม. 
           แปลวา   ภวังคจิต     อาวัชชนจิต     จักขุวิญญาณจิต     สมัปฏิจฉนจิต 
สันตีรณจิต   โวฏฐัพพนจิต   จากน้ันชวนจิต   ยอมเกิด ๗ ครั้ง. 
           บรรดาจิตเหลาน้ัน    ภวังคจิต   ยอมยังกิจอันเปนสวนแหงอุปปตติภพ 
ใหสําเร็จเปนไป   เพราะการดับไปซ่ึงภวังคนั้น  กิริยามโนธาตุ   จึงยังอาวัชชน- 
กิจใหสําเร็จเปนไป.    เพราะการดับไปแหงกิริยามโนธาตุนั้น   จักขุวิญญาณจิต   
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จึงยังทัสสนกิจใหสําเร็จเปนไป.   เพราะการดับไปแหงจักขุวิญญาณจิต  วิปาก-   
มโนธาตุ  จึงยังสัมปฏิจฉนกิจใหสําเร็จเปนไป.  เพราะการดับไปแหงวิปากมโน-  
ธาตุนั้น  วิปากมโนวิญญาณธาตุ    จึงยังสันตีรณกิจใหสําเร็จเปนไป     เพราะ 
การดับไปแหงวิปากมโนวิญญาณธาตุนั้น    กิริยามโนวิญญาณธาตุ    จึงยังโวฏ- 
ฐัพพนกิจใหสําเร็จเปนไป.       เพราะการดับไปแหงกิริยามโนวิญญาณธาตุนั้น 
ชวนจิต   จึงแลนไป ๗ ครั้ง. 
           ในชวนจิตเหลาน้ัน   การแลดูขางหนา ๆ หรือแลดูขาง ๆ วา   นี้เปน 
หญิง    นี้เปนชาย    ดวยสามารณแหงความยินดี    ยินราย    และความหลงใหล 
ยอมไมมีแมในชวนจิตดวงที่หน่ึง.   แมในชวนจิตท่ี ๒ ฯลฯ   แมในชวนจิตท่ี 
๗. ก็ครั้นเมือ่ชวนจิตเหลาน้ันแตกทําลายไป    ดวยสามารถแหงการแตกดับต้ัง  
แตตนจนสุดทาย   ราวกะวาทหารในสนามรบถูกทาํลายไปอยู   การแลดูขางหนา 
หรือการแลดขูาง ๆ วา   นีเ้ปนหญิง   นีเ้ปนชาย   ดวยสามารถแหงความยินดี 
เปนตน    จึงมี. 
           บัณฑิตพึงทราบอสัมโมหสัปชญัญะในท่ีนี้  ดวยสามารถแหงมูลปริญญา 
ดวยประการฉะน้ีกอน.    
           วาดวยความเปนแหงอาคันตุกะ    (ดวยสามารถแหงความเปนดัง 
แขกผูมาหา) 
           ก็ในจักขุทวาร     ครั้นเมื่อรปูมาสูคลองแลว     โดยการเคลื่อนไปแหง 
ภวังคในเบื้องบน   บรรดาจิตทั้งหลาย    มีอาวัชชนจิตเปนตน     เกิดข้ึน   ดวย 
สามารถแหงการยังกิจของตน ๆ ใหสาํเร็จแลวก็ดับไป ในที่สดุชวนจิตก็เกิดข้ึน. 
วนจิตน้ัน     ยอมเกิดในจักขุทวารอันเปนเรือน   ของอาวัชชนจิตเปนตน    ซึ่ง 
เกิดข้ึนกอน  เหมือนบุรุษผูเปนแขก   (ผูจรมา).  เมื่อบุรุษผูเปนแขกน้ันเขาไป  
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เพ่ือจะขออะไร ๆ ในบานของผูอ่ืน    ไมควรทํารายแมในเจาของแหงบาน    ผู  
นั่งน่ิงเฉยอยู  ฉันใด  แมเมื่ออาวัชชนจิตเปนตน   อันไมยินดี  ไมยินราย  และ 
ไมหลง  ในจักขุทวารอันเปนเรือนของอาวัชชนจิตเปนตน    ความยินดี   ความ 
ยินราย   ความหลงใหล   ก็ไมควรมี   ฉันนั้น.   พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ 
ดวยสามารถแหงความเปนอาคันตุกะ   ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
วาดวยความเปนตาวกาลิกะ (คือเปนธรรมชั่วขณะหน่ึง) 
           ก็จิตท้ังหลาย   มโีวฏฐัพพนจิตเปนปริโยสานเหลาใดน้ัน   ยอมเกิดข้ึน 
ในจักขุทวาร  จิตเหลาน้ันกับสัมปยุตธรรมท้ังหลาย  ยอมแตกดับไปในที่นั้นๆ 
นั่นแหละ   ยอมไมเห็นซึ่งกันและกัน   เพราะฉะน้ัน   จิตอันใดอันหน่ึงเหลานี้ 
จึงชื่อวา   เปนตาวกาลิกะ      คือ    เปนธรรมชั่วขณะหน่ึง   บัณฑิตพึงทราบ 
วินิจฉัยในขอน้ัน   ดังตอไปนี้. 
           เมื่อหมูมนุษยทั้งปวงในบานหลังหนึ่งตายแลว   เวลา  (อายุ)  ของชน 
คนเดียวท่ียังเหลืออยู   ซึ่งก็จะมีความตายเปนธรรมดา   เขาชื่อวา   ยอมยินดยีิ่ง 
ในการฟอนรําขับรองเปนตน  เปนสิ่งไมควรมี   ฉันใด   ในทวารหน่ึง  ก็ฉัน 
นั้นนั่นแหละ  เมื่ออาวัชชนจิตเปนตนพรอมดวยสัมปยุตตธรรม   ตายไปแลวใน 
ที่นั้น ๆนั่นแหละ ในขณะของจิตท่ียังเหลืออยูนั้น   ซึ่งก็มีความตายเปนธรรมดา 
ชื่อวา   ยอมยินดียิ่ง   ดวยสามารถแหงความยินดียินรายและความหลงใหล   แม 
ของชวนจิตก็หาควรจะมีไม.   พึงทราบ  อสัมโมหสัมปชัญญะ   ดวยสามารถแหง 
ความเปนธรรมชั่วขณะหน่ึง  ดังพรรณนามาฉะนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง   พึงทราบ    อสมัโมหสมัปชญัญะนั้น   ดวย 
สามารถแหงการพิจารณาโดยความเปนขันธ   อายตนะ  ธาตุและปจจัย. 
จริงอยูในการพิจารณาโดยความเปนขันธนั้น  ดังน้ี.  
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           จักษุ    และรูปทั้งหลาย                              เปน    รูปขันธ  
           จักขุวิญญาณที่ทําทัสสนกิจ                      เปน    วิญญาณขันธ 
           เวทนาอันสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณนั้น  เปน    เวทนาขันธ 
           สัญญา                                                           เปน    สญัญาขันธ  
           ผัสสะ  เปนตน                                            เปน     สังขารขันธ 
           ดวยประการฉะนี้     การแลดูไปขางหนาและการแลดูขาง ๆ 
เปนเพราะการประชุมกันแหงขันธ  ๕  เหลาน้ี    จึงปรากฏเกิดขึ้นได. 
ในท่ีนี้  มีใครสักคนหน่ึงหรือ ที่แลดูไปขางหนา หรอืยอมแลดูขาง ๆ.  
โดยทํานองเดียวกัน   ยอมพิจารณาโดยความเปนอายตนะ  คือ 
           จักษุ                                                           เปน  จักขวายตนะ 
           รูป                                                              เปน  รูปายตนะ 
           จักขุวิญญาณที่ทําทัสสนกิจ                  เปน  มนายตนะ 
           ธรรมท่ีสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณ     
           มีเวทนาเปนตนนั้น                                 เปน  ธัมมายตนะ   
           โดยประการฉะนี้      การแลดูไปขางหนาและการแลดูขาง ๆ 
ยอมปรากฏเกิดขึ้นไดเพราะการประชุมกันแหงอายตนะ ๔ เหลาน้ัน. 
ในท่ีนี้   จะมใีครสักคนหรือท่ีแลดูขางหนา   หรอืแลดูขาง ๆ.  โดย 
ความเปนธาตุก็เหมือนกนันั่นแหละ  คือ 
           จักษุ                                                           เปน  จักขุธาตุ             
           รูป                                                              เปน   รูปธาตุ         
           จักขุวิญญาณ                                              เปน   จักขุวิญญาณธาตุ   
           ธรรมท่ีสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณมีเวทนาเปนตนนั้น  เปน  ธัมมธาตุ.  
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           ดวยอาการอยางนี้      การแลดูขางหนา     การแลดูขาง ๆ ในเพราะการ  
ประชุมกัน   แหงธาตุ ๔ เหลาน้ัน    จึงปรากฏข้ึน  ในที่นี้   ใครเลาท่ีแลดูขางหนา 
หรือแลดูขาง ๆ.   วาโดยความเปนปจจัย  ก็เชนเดียวกัน  คือ  
           จักษุ                                                     เปน  นิสสยปจจัย                                          
           รูป                                                        เปน  อารัมมณปจจัย   
           อาวัชชนจิต  เปน อนันตระ  สมนันตระอนันตรูปนิสสยะนัตถิวิคตปจจัย     
           อาโลกะ  (แสงสวาง)                           เปน  อุปนิสสยปจจัย  
           เวทนา เปนตน                                     เปน  สหชาตปจจัย เปนตน 
 ดวยประการฉะนี้  จึงปรากฏเปนการแลดูขางหนา  แลดูขางๆ 
ในเพราะการประชุมกันแหงปจจัยท้ังหลายเหลาน้ี.   ในท่ีนี ้  มใีคร 
เลาสักคนหนึ่งหรือที่แลดูขางหนา   แลดูขาง ๆ ดังน้ี.   พึงทราบ 
อสัมโมหสัมปชัญญะ    ในคําวาอาโลกิเต  วิโลกิเต  นี ้ แมดวยความ 
สามารถแหงการพิจารณาเปนขันธ      อายตนะ   ธาตุ   และความเปน 
ปจจัย   ดังพรรณนามาฉะน้ี  แล.                                           
 อธิบาย   สมมฺิฺชิเต   ปสาริเต  สมฺปชานการี   โหติ 
           (แปลวา    เปนผูรูชัดอยูโดยปกติ     ในการคูอวัยวะเขา     และเหยียด 
อวัยวะออก)      
           คําวา    สมมฺิฺชิเต   ปสาริเต ไดแก   การคูอวัยวะเขา    และการ 
เหยียดอวัยวะออก    แหงขอตอทั้งหลาย.   ในที่นี้    ภิกษุไมไดทําการคูและการ 
เหยียดอวัยวะดวยสามารถแหงจิตเทานั้น       ตองกําหนดถึงประโยชนและสิ่งมิใช 
ประโยชนในเพราะการคูและการเหยียดแหงขอมือขอเทาเปนปจจัย  แลวกําหนด 
ถือเอาแตประโยชนในการคูเขาเหยียดออกน้ันได  ชื่อวา สาตถกสัมปชัญญะ.      
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           พึงทราบวินิจฉัย  ในขอนี้ตอไป.  
           เมื่อภิกษุนั้น  คูอวัยวะแหงขอมือและขอเทานานเกินไป  หรือวาเหยียด  
ออกนานเกินไป  ทุกขเวทนา  ยอมเกิดข้ึนทุก ๆ ขณะ  จิตยอมไมไดเอกัคคตา 
กรรมฐานก็ยอมตกไป   ยอมไมบรรลคุุณวิเศษ. 
           ก็ถาเม่ือภิกษุนั้น  คูอวัยวะเขาในเวลาอันควร   เมื่อเหยียดอวัยวะออก 
ในเวลาอันควร  ทุกขเวทนายอมไมเกิด  จิตยอมเปนธรรมชาติสงบ  กรรมฐาน 
ยอมถึงการแผไป      ยอมบรรลุคุณวิเศษ     พึงทราบกําหนดประโยชนและสิ่ง 
ที่มิใชประโยชนอยางนี้    ดวยประการฉะน้ี.  ก็ครัน้เมื่อประโยชนแมมีอยู    การ 
กําหนดสัปปายะ  แลวถือเอาแตสัปปายะ  ชื่อวา  สปัปายสัมปชัญญะ. 
           ในการคูอวัยวะเขาและการเหยียดอวัยวะออกนั้น  มีนัยดังน้ี. 
           ไดยินวา   ภิกษุหนุมทั้งหลาย   สาธยายพุทธพจนอยูที่ลานพระมหา- 
เจดีย   ภิกษุณีทั้งหลาย   กําลังฟงธรรมอยูขางหลังภิกษุหนุมนั้น.   บรรดาภิกษุ 
เหลาน้ัน   ภิกษุหนุมรูปหน่ึง    เหยียดมือออกไปถูกตองกายนางภิกษุณีสาวแลว 
จึงเปนเหตุใหเธอตองลาสิกขาไปเปนคฤหัสถ.   อีกรูปหน่ึง   เมื่อเหยียดเทาออก 
ไป   ก็เหยียดไปท่ีกองไฟ   ไฟไหมเทาของเธอจนจดกระดูก.  อีกรูปหน่ึงเหยียด 
ไปท่ีจอมปลวก   เธอไดถูกอสรพิษกัดเอาแลว.   อีกรูปหน่ึง    เหยียดออกไปท่ี 
ราวจีวร   กถ็กูงูเขียวกัดแลว.   เพราะฉะนั้น  ภิกษุไมพึงเหยียดมือเหยียดเทาใน 
อสัปปายะเห็นปานน้ี    ควรเหยียดออกไปในสัปปายะ.    นี้ชื่อวา    สัปปาย- 
สัมปชัญญะ   ในขอน้ี  แล. 
           วาดวยโคจรสัมปชัญญะ    
           ก็โคจรสัมปชัญญะ   บัณฑิตพึงแสดงดวยเรื่องของพระมหาเถระ 
ดังน้ี.  
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           ไดยินวา  พระมหาเถระ    นั่งพักในที่พักในเวลากลางวัน    สนทนา 
กันอยูกับอันเตวาสิกทั้งหลาย   เผลอเหยียดมือออกไปโดยเร็ว  แลวก็ชกัมือกลับ  
มาวางไวที่เดิมแลวก็คอย ๆ    เหยียดออกไป.     พวกอันเตวาสิก     ถามทานวา 
เพราะอะไรขอรับ   ทานเหยียดมือออกไปโดยเร็ว   แลวชักมือมาวางไวที่เดิมอีก 
แลวคอย ๆ เหยียดออกไป.  ทานตอบวา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   จําเดิม 
แตเราเริ่มเพ่ือมนสิการกรรมฐาน  เราไมเคยเหยียดมือออกไปพนจากกรรมฐาน 
แตบัดนี้    เรากําลังสนทนากับพวกเธออยูปลอยกรรมฐานเหยียดมืออกไปแลว 
เพราะฉะนั้นจึงชักมือกลับมาวางไวตามเดิมแลวจึงเหยียดไปอีก. พวกอันเตวาสิก 
เหลาน้ัน    พากันสาธุการวา   ขาแตทานผูเจริญ   ดแีลว   ธรรมดาภิกษุพึงเปน 
เชนนี้. 
           แมในคําวา   สมมฺิฺชิเต   ปสาริเต   นี ้    พึงทราบวาเปนสภาวะไม 
เวนจากกรรมฐานน่ันแหละ   ดวยอาการอยางนี้   คือ 
           ธรรมดาวา  อัตตาอะไร ๆ ในภายใน  คูอวัยวะเขา   หรือเหยียดอวัยวะ 
ออก  มิไดมี   ก็การกําหนดวา   การคูอวัยวะเขา   การเหยียดอวัยวะออก 
ยอมมีได  ดวยการแผไปของวาโยธาตุ     อันเปนการกระทําของจิตมี  
ประการตามท่ีกลาวแลว   เปนเหมือนหุนยนตเคลื่อนไหวเทาและมือ 
ได  ดวยสามารถแหงการดึงเสนดาย  ฉะนั้น  ในลกัษณะอยางน้ี   จึงชื่อวา 
อสัมโมหสัมปชัญญะ.  
           ในขอวา สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ นี้  (แปลวา เปนผูรูชัดอยูโดยปกติ 
ในการทรงผาสังฆาฏิ  บาตร  และจีวร)   การใชสอยสังฆาฏิและจีวรดวยสามารถ 
แหงการนุงหม และการใชบาตรดวยสามารถแหงการรับภิกษา ชื่อวาการทรงไว.  
บัณฑิตพึงทราบการทรงผาสังฆาฏิและจีวรในขอวา   สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ 
นี้กอน.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสประโยชนในการทรงผาไวมีประการตางๆโดย   
นัยเปนตนวา     การไดอามิสของภิกษุผูนุงหมแลวเท่ียวไปเพ่ือบิณฑะ     เพ่ือ  
ปองกันความหนาว   เปนตนอยางนี้    ชื่อวาประโยชน   และพึงทราบวา    เปน  
สาตถกสัปชัญญะ  ดวยสามารถแหงประโยชนนั้น. 
           อน่ึง   จีวรเนื้อละเอียด    เปนสปัปายะแกภิกษุผูมีปกติรอน    มีกําลัง 
ทราม. จีวรเนื้อหนาผาสองชั้น     เปนสัปปายะแกผูมีปกติหนาว.    นอกน้ีเปน    
อสัปปายะ.  ผูมีจีวรเกาคร่ําครา  ก็เปนอสัปปายะเชนกัน.   เพราะวา    จีวรเกา 
ผืนนั้น    ยอมกระทําปลิโพธิใหแกเธอโดยตองดามไวเปนตน.  โดยทํานองเดียว 
กัน  จีวรอันเปนที่ยินดีพอใจของโจรท้ังหลาย  มีผาทุกูล   (ผาชนิดดี )   ซึ่งทา  
ดวยไหม   และขนสัตวเปนตน    ก็เปนอสัปปายะ.   จริงอยู    ผาเชนนั้น    ยอม 
กระทําอันตรายแกภิกษุผูนุงหมคนเดียวอยูในปาหรือยอมทําอันตรายตอชีวิตของ 
เธอก็ได.   อนึ่ง   เมื่อวาโดยนิปปริยายแลว   จีวรใด    เกิดข้ึนดวยสามารถแหง 
มิจฉาชีวะ    มีการทายนิมิตเปนตน   และจีวรใด   เมื่อเธอเสพอยู    อกุศลธรรม 
ทั้งหลายยอมเจริญ  กุศลธรรมท้ังหลายยอมเสื่อมไป  จีวรนั้น ๆ เปน อสัปปายะ. 
นอกจากน้ีเปน  สัปปายะ.                                                               
           ในขอวา สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ นี้ ชื่อวา เปนสัปปายสัมปชัญญะ  
ดวยสามารถแหงการทรงผาสังฆาฏิและจีวรอันเปนสัปปายะน้ัน.   ทั้งโคจรสัมป- 
ชัญญะ    ก็พึงทราบวาไมเวนจากกรรมฐานเหมือนกัน  คือ 
 ชื่อวา  อัตตา คือ  ตัวตนอะไร ๆ  ในภายในทําการหมอยูซึ่ง 
จีวร    มิไดม.ี ก็แตวา     การหมจีวรยอมมีดวยสามารถแหงการแผไปแหง 
วาโยธาตุ  อันเปนการกระทําของจิต มีประการตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ.  ในการ 
ทรงจีวรนั้น   แมจีวรก็ไมมีเจตนา   แมกายก็ไมมีเจตนา.   ทั้งจีวรก็ไมรูวา  เรา  
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หมกายไว แมกายเลา   กย็อมไมรูวา    เราถูกจีวรหมไว  ดังน้ี.   วาโดย 
สภาวะ    ธาตุทั้งหลายเหลาน้ัน       ยอมปกปดซ่ึงหมูแหงธาตุดวยกัน 
เหมือนการหอหนังสือ  ดวยทอนผาเกา ๆ เพราะฉะน้ัน     การท่ีภิกษุได  
จีวรชนิดดีมา  ก็ไมพึงโสมนัส  ไดจีวรชนิดไมดีมา  ก็ไมพึงโทมนัส.  เหมือน 
อยางวา  ในสถานท่ีทั้งหลายมีจอมปลวก   และตนไมใหญเปนตน    ใคร ๆ ยอม 
ทําสักการะที่นั้น ๆ    ดวยวัตถุทั้งหลายมีเครื่องประดับดวยดอกไมและของหอม 
เปนตนก็ดี  ไมทําสักการะโดยขวางปาดวยคูถ มูตร เปอกตม หรือประหารดวย 
ทอนไมและศัสตราเปนตนก็ดี   จอมปลวกและตนไมเปนตนเหลาน้ัน    ยอมไม 
โสมนัส    ดวยส่ิงนั้น ๆ ฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแหละ    ไดจีวรอยางดีก็ไม 
ทําความพอใจ    ไดจีวรไมดีก็ไมทําความเสียใจ.    บัณฑิตพึงทราบวา     เปน 
อสัมโมหสัมปชัญญะในการนุงหมจีวรในที่นี้    ดวยสามารถแหงการพิจารณา 
ความเปนไป  ดังพรรณามาฉะนี้.  
           แมในการทรงบาตร    ภิกษุก็ไมถือบาตรโดยเร็วเกินไป    เมื่อถือเอา 
บาตรเท่ียวไปเพื่อบิณฑะ   โดยหวังวา   เราจักไดภิกษา  ดังนี้    เพราะการถือเอา 
บาตรอยางนี้  ดังพรรณนามาฉะน้ี    พึงทราบวาเปน   สาตถกสัมปชัญญะ   ดวย 
อํานาจประโยชนอันตนควรได.   บาตรหนัก  เปนอสัปปายะแกภิกษุผูมีรางกาย 
ผอม  ไมมีกําลัง.   บาตรท่ีทําความสะอาดไมดี   มีตุมสนิมข้ึน   ๔- ๕ ตุม   เปน 
อสัปปายะ  เพราะวาบาตรที่ภิกษุทําความสะอาดไมดี ไมสมควรแกภิกษุ  เพราะ 
วาปลิโพธิ  (ความกังวล)  ยอมมีแกเธอผูชําระบาตรน้ันอยูทีเดียว.  อน่ึง  บาตร 
มีสีเหมือนแกวมณี   อันเปนที่ต้ังแหงโลภะ   เปนอสัปปายะ    เหมือนนัยที่กลาว 
ไวในเรื่องของจีวรนั้นแหละ.      ก็บาตรท่ีไดมาดวยสามารถแหงการทายนิมิต  
(หมอดู)   เปนตนก็ดี    เมือ่เธอเสพบาตรใด     อกศุลธรรมท้ังหลายยอมเจริญ  
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กุศลธรรมทัง้หลายยอมเส่ือมก็ดี   บาตรน้ี   เปนอสัปปายะโดยสวนเดียว.    บาตร  
นอกจากน้ี    เปนสัปปายะ.    
           ในการทรงบาตรน้ี    ชื่อวา  เปนสัปปายสัมปชัญญะ   ดวยสามารถแหง 
สัปปายะน้ัน  ๆ.  และพึงทราบวา   เปนโคจรสัมปชัญญะ  โดยไมเวนจากกรรม- 
ฐานเหมือนกันคือ      
           ข้ึนชือ่วา  ตัวตน  (อัตตา)  อะไรในภายใน   ถืออยูซึ่งบาตร  หามีไม. 
ดวยวา   การถือบาตรยอมมีไดดวยสามารถแหงการแผไปแหงวาโยธาตุ  อันเปน 
การกระทําของจิต   มีประการตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ. 
           ในฐานะเชนนี้   แมบาตรก็ไมมีเจตนา  แมมือก็ไมมีเจตนา.  บาตรยอม 
ไมรูวา   เราถูกมือถือเอาไวแลว    แมมือเลา   ก็ยอมไมรูวา    บาตรอันเราถือไว 
แลว   ดังน้ี  (เมื่อมีผูถามแทรกมาวา   เม่ือเปนเชนนี้   ก็ใครเลาเปนผูถือ   และ 
ถืออะไร)   กธ็าตุทั้งหลายนั่นแหละ  ยอมถือหมูธาตุดวยกัน  ดจุการใชคีมเหล็ก 
คีบบาตรท่ีลนไฟ.  พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ    ในขอวา   การทรงบาตร นี ้
ดวยสามารถแหงการพิจารณาความเปนไป  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
 อีกอยางหนึง่ บุรุษผูเปยมดวยความกรุณา   เห็นคนอนาถา    มมีือ 
และเทาอันขาดแลว   มีน้าํเลือดนํ้าหนองไหลออกมากับหมูหนอน    ที่ศาลาคน 
อนาถา   อันเกลื่อนกลนแลวดวยแมลงวันหวัเขียว    จึงนอมไป  (สง)  ซึ่งวัตถ ุ
ทั้งหลาย   มผีาสําหรับพันแผล   และยาสําหรับรักษา   ดวยกระเบื้อง    (ภาชนะ 
ใสของ)  เพ่ือชนอนาถาเหลาน้ัน   ในส่ิงของเหลานั้น     บางคนยอมไดผาพันแผล 
เนื้อละเอียด   บางคนไดเนื้อหยาบ   แมกระเบ้ืองใสเภสัชก็เหมือนกัน     บางคน 
ไดของดี  บางคนไดของเลว   เขาเหลานั้น    ยอมไมดีใจ    ไมเสียใจ    ดวยวา  
ความตองการของเขาดวยผาเพียงปกปดแผลเทาน้ัน       และดวยกระเบ้ืองก็เพียง  
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เปนเครื่องรองรับเภสัชนั่นแหละ    ฉันใด    ขอน้ีก็ฉันนั้นนั่นแหละ    ภิกษุใด 
ยอมกําหนด  (พิจารณา)  จีวร  ดุจผาพันแผล   และกําหนดพิจารณาบาตร ดุจ  
กระเบ้ืองเพ่ือใสเภสัช   และกําหนดพิจารณาภิกษาอันไดแลวในบาตร  ดจุเภสัช 
ในกระเบ้ือง.  ภิกษุนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนผูมีปกติทําสัมปชัญญะอันอุดม 
ดวยอสัมโมหสัมปชัญญะในการทรงผาสังฆาฏิ   บาตร   และจีวร แล. 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในคําวา   อสิเต  เปนอาทิ. 
           คําวา  อสิเต  ไดแก ในการกินอาหาร  คือกอนขาวที่ตกไปในบาตร 
เปนตน  (อาหารบิณฑบาต). 
           คําวา  ปเต  ไดแก  การด่ืม   มีขาวยาคูเปนตน. 
           คําวา   ขายิเต  ไดแก  การกัดเค้ียวอาหารแข็งอันทําดวยแปงเปนตน. 
           คําวา   สายิเต   ไดแก  การเลียลิ้มรสน้ําผ้ึงน้ําออยเปนตน. 
           ในการกินอาหารเปนตนนั้น    ประโยชนแมทั้ง ๘ อยาง    ที่พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสไวโดยนัยวา   เราจกัไมกินเพ่ือเลน   เปนตน   ชื่อวา   ประ- 
โยชน.   และพึงทราบสาตถกสัมปชญัญะ      ดวยสามารถแหงการกินอันเปน 
ประโยชนนัน้. 
           ก็บรรดาอาหารท้ังหลาย  อันเลว   อันประณีต    มีรสขม    รสหวาน 
เปนตน    ภิกษุใด    ไมมีความผาสุก    ดวยอาหารชนิดใด    อาหารน้ันจัดเปน 
อสัปปายะแกเธอ.   อน่ึง   อาหารใด    ที่เธอไดมาดวยสามารถแหการทายนิมิต 
(หมอดู)   เปนตนก็ดี    ภิกษุฉันอาหารใดอยู     อกศุลธรรมท้ังหลายยอมเกิด 
กุศลธรรมทัง้หลายยอมเส่ือมไปก็ดี    อาหารน้ัน ๆ เปน    อสัปปายะโดยแท ๆ 
อาหารตรงกันขามกับที่กลาวมา   เปน  สัปปายะ.  ในที่นี้   พึงทราบวา    เปน 
สัปปายสัมปชัญญะ      ดวยสามารถแหงการกินอาหารอันเปนสัปปายะน้ัน ๆ และ  
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พึงทราบวาเปน   โคจรสัมปชัญญะ     ดวยสามารถแหงการไมเวนจากกรรมฐาน   
คือ 
           ชื่อวา  ตัวตนอะไร ๆ (อัตตา)   ภายในบริโภคอาหารอยูหามีไม  ดวย 
วา   ชื่อวา   การจับบาตรยอมมีเพราะการแผไปแหงวาโยธาตุอันเปนการกระทํา 
ของจิต.  ชื่อวา  การหยั่งมือลงในบาตร  ยอมมี   เพราะการแผไปของวาโยธาตุ 
อันเปนการกระทําของจิตน่ันแหละ.   การทําคําขาว   การยกคําขาวเขาปาก การ 
เปดปาก        ก็ยอมมีเพราะการแผไปของวาโยธาตุอันเปนการกระทําของจิต.   
มิไดมีใครเปดขากรรไกรดวยกุญแจ     หรือดวยเครื่องยนตอะไร ๆ เพราะการ 
แผไปของวาโยธาตุอันมีจิตเปนสมุฏฐานน่ันแหละ  จึงวางคําขาวในปากได จาก 
นั้น    ฟนเบื้องบนก็ทําหนาท่ีใหสําเร็จดุจสาก   ฟนเบื้องลางก็ยังหนาท่ีใหสําเร็จ 
ดุจครก   ทั้งลิ้นก็ทําหนาท่ีใหสําเร็จไดดังมือ.    น้าํลายใสท่ีปลายลิ้นน้ําลายขนที่ 
โคนลิ้น  ยอมคลุกเคลากับอาหารในท่ีนั้น ๆ  ดวยประการฉะน้ี    คําขาวน้ันจึง 
เปนไปในครก คือ ฟนเบื้องลาง  เปยกชุมดวยนํ้าลาย    แหลกละเอียดแลวดวย 
สากคือ   ฟนเบื้องบน  ชื่อวา   ใคร ๆ ใสคําขาวไปภายในดวยชอน  หรือทัพพี 
หามีไม.    วาโยธาตุเทาน้ัน    ยอมใหอาหารเขาไปภายใน   ชือ่วา   ใครๆให 
คําขาวท่ีเขาไปแลว  ๆ ใหทรงอยู    กระทําใหเคลื่อนไปสูความเปนกาก   ก็ไมมี 
คําขาวนั้นยอมต้ังอยูได   ดวยสามารถแหงวาโยธาตุเทาน้ัน       ใคร ๆ ชื่อวา 
เตากอไฟหุงขาวอยูอยางนั้นก็ไมมี   เตโชธาตุนั่นแหละยอมยังอาหารน้ัน ๆ ให. 
สุกอยู.   ชื่อวา  ใคร ๆ นําอาหารท่ีสุกแลว  ๆ ออกไปดวยทอนไม   หรือปลาย 
ไมเทาก็ไมมี.  วาโยธาตุนั้นแหละ  ยอมนําออกไป ดวยประการฉะน้ี   จึงกลาว 
ไดวา  
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           วาโยธาตุ    ยอมนําอาหารน้ันใหเขาไปภายใน    ทั้งไมใหเขาไปก็ได  
ยอมทรงอาหารน้ันไว  ยอมใหเคลื่อนไหว   ยอมขยี้    ยอมใหแหง    และยอม  
นําออกไปภายนอก. 
           ปฐวีธาตุ   ยอมชวยใหอาหารทรงอยู   ยอมใหเปลี่ยนแปลง   ยอมให 
แหลก   ยอมใหแหง   ยอมนําออก. 
           อาโปธาตุ   ยอมทําอาหารใหเปนยาง  ยอมทําใหเปยกชุม  ยอมรกัษา 
อาหารน้ัน. 
           เตโชธาตุ   ยอมใหอาหารท่ีเขาไปภายในสุก. 
           อากาศธาตุ   ยอมเปนทางแหงอาหารลงไป. 
           วิญญาณธาตุ   อาศัยประกอบความเพียรโดยชอบในท่ีนั้นๆ  แลวบริ- 
โภคอาหารดังน้ี. 
           ในขอวา  การกิน  เปนตนนี้  พึงทราบวา  ชื่อวา   อสัมโมหสัมป- 
ชัญญะ   ดวยสามารถแหงการพิจารณาความเปนไปอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  ในทีน่ี้   พึงทราบวา   ชื่อวา  อสัมโมหสัมปชัญญะ   แม 
โดยความพิจารณาความเปนของปฏิกูล  ๑๐ อยาง  คือ 
           ๑.  โดยการเดินไป 
           ๒.  โดยการแสวงหา 
           ๓.  โดยการบริโภค 
           ๔   โดยการท่ีอาศัย     (อาหารท่ีเขาไปในน้ันยอมเปอนดวยของ   ๔ 
อยาง  อยางใดอยางหน่ึง คือ  เปอนดวยนํ้าดีบาง ดวยเสมหะบาง  ดวยนํ้าเหลือง 
บาง   ดวยเลอืดบาง   มิไดเวนใครเลยสักคนเดียว)  
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           ๕.   โดยความส่ังสม    (กระเพาะอาหาร   คือ   เมื่อเปอนดวยของ  ๔  
อยางแลวก็ลงไปพักอยูที่กระเพาะอาหาร   อันเปนดุจหลุมมูตร   คูถ) 
           ๖.   โดยความเปนของยังไมยอย 
           ๗.  โดยความเปนของท่ียอยแลว 
           ๘.  โดยความเปนผล   (หมายถงึอาหารท่ียอยแลว    ก็ผลผิลไปเปน 
ผม ขน เปนตน  สวนท่ียอยไมดีก็กอใหเกิดโรคนับดวยรอยชนิด) 
           ๙.  โดยความไหลออก 
          ๑๐.  โดยความเปรอะเปอน. 
           สวนถอยคําพิสดารในที่นี้   บณัฑิตพึงทราบและศึกษาในคัมภีรวิสุทธิ- 
มรรค  ซึ่งวาโดยนิทเทสแหงอาหารปฏิกูลสัญญา   เถิด. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  ตอไป 
           คําวา  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม ไดแกในการถายอุจจาระและปสสาวะ. 
           ในทีน่ี้   เมื่อบุคคลใดไมทําการถายอุจจาระ   ปสสาวะ.  ในเวลาท่ีควร 
แลว    เหง่ือท้ังหลายยอมไหลออกจากสรีระ   ตาท้ังสองยอมมืดมัว   จิตยอมไม 
ต้ังม่ัน    โรคตาง ๆ ยอมเกิดข้ึน.   แตเมื่อทําการถายตามปกติแลว   เหตุทั้งปวง 
นั้น  ยอมไมเกิดข้ึน  ดังนี้.  นีช้ื่อวา เปนประโยชน ในการถายอุจจาระปสสาวะ. 
พึงทราบวา   ชื่อวา   เปนสาตถกสัมปชัญญะ    ดวยสามารถแหงการถายอุจจาระ 
ปสสาวะน้ัน. 
           อน่ึง    เมื่อทําการถายอุจจาระปสสาวะในท่ีอันไมควร    ยอมตองโทษ 
ทางพระวินัย  ยอมเลื่อมจากยศ  (คือ  ชื่อเสียง)  ยอมเปนอันตรายตอชีวิตก็ได. 
เมื่อทําการถายในท่ีอันควร  เหตุทั้งหมดเหลาน้ัน   ยอมไมเกิดข้ึน  เพราะฉะนั้น 
ขอน้ี    จึงชื่อวา   เปนสัปปายะ.    ในขอวา  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม นี ้  ชื่อวา  
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เปนสัปปายสัมปชัญญะ    ดวยสามารถแหงสัปปายะน้ัน.   พึงทราบวา  เปนโคจร  
สัมปชัญญะ    ดวยสามารถแหงการไมเวนจากกรรมฐานน้ันแหละ  คือ 
           ชื่อวา    อัตตาไร ๆ ในภายในการทําการถายอุจจาระปสสสาวะอยูหามี 
ไม.    ก็เพราะการแผไปแหงวาโยธาตุอันมีจิตเปนสมุฏฐานน่ันแหละ    การถาย 
อุจจาระปสสาวะ   จึงมีได.   เหมือนอยางวา   ครั้นเม่ือหัวฝสุกงอมแลว   เพราะ 
การตกไปแหงหัวฝนั้น  หนองและเลือดจึงไหลออก  โดยท่ีมติองประสงคจะให 
มันออก  มันก็ออก   ฉันใด   หรือเหมือนอยางวา   น้ํายอมไหลออกจากภาชนะ 
ของนํ้าอันบุคคลเทใหลนแลว   โดยมิประสงคจะใหน้ําน้ันออกฉันใด 
           อุจจาระในกระเพาะอาหาร   หรือปสสาวะในกระเพาะปสสาวะ   ก็ฉัน 
นั้น   อุจจาระและปสสาวะอันสะสมไวแลว   ถูกเบียดเบียน  ดวยกําลังแหงลมใน 
กระเพาะ   ก็ยอมออกไป   แมมิพึงประสงคจะใหออกก็ตามที    มันยอมออกไป 
ดวยอํานาจของวาโยธาตุ.    ก็อุจจาระปสสาวะน้ีนั้น     หาใชเปนของภิกษุนั้นไม 
ทั้งมิใชของใครอ่ืน.  อุจจาระปสสาวะน้ันเปนของปฏิกูลท่ีหลั่งไหลออกจากสรีระ 
ตามธรรมดาเทาน้ัน.    เปรียบเหมอืนอะไรเลา    เหมือนบุคคลเทน้ําเกา 
จากหมอน้ํา   น้ําเกาน้ันก็มิใชเปนของหมอน้ําน้ัน   ทั้งมิใชเปนของ 
ใครอื่น  สักวาเปนการดําเนินไปตามเหตุปจจัย  ฉันใด ในขอน้ี บัณฑิต 
พึงทราบวา  เปนอสัมโมหสัมปชัญญะ   ดวยสามารถแหงการใครครวญตามความ 
เปนไปฉันนั้น. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  คเต  เปนอาทิ. 
           คําวา   คเต   ไดแก  ในการเดิน. 
           คําวา    ิเต   ไดแก  ในการยืน. 
           คําวา  นิสินฺเน  ไดแก  ในการน่ัง.  
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           คําวา  สุตฺเต ไดแก  ในการนอน.   (คําวา   สุตฺเต ซึ่งแปลวาใน  
การหลับนี้  ในท่ีนี้ทานอธิบายวา  ไดแกในการนอน  ทานใชคําวา   สยเน). 
           ในการเดินเปนตนน้ัน  บัณฑิตพึงทราบการทําสัมปชัญญะ   ดวยนัยที่  
กลาวไวในการกาวไปขางหนา   เปนตน. 
 อีกนัยหนึ่ง  พึงทราบในการเดินเปนตนตอไป  ดังน้ี. 
           ความยอวา   ภิกษุ ๒ รูป   รูปหนึ่ง   เมื่อเธอเดินไป    ก็คิดอยางอ่ืน 
ตรึกอยูอยางอ่ืน  ไปอยู  โดยทํานองเดียวกัน  เมื่อยนืก็ดี  เม่ือน่ังก็ดี  เมื่อนอน 
ก็ดี   ก็คิดอยางอ่ืน   ตรึกถึงอยางอ่ืน   ยอมยืนอยู    นั่งอยู    นอนอยูอยางนั้น. 
สวนภิกษุอีกรูปหน่ึง  ไมสละกรรมฐานเลย  ทั้งเดิน  ทั้งยืน  ทัง้น่ัง  ทั้งนอน. 
แตอาจารยบางพวก    อธบิายวา    กรรมฐานยังมิไดปรากฏดวยการจงกรมมี 
ประมาณเพียงเทาน้ี. 
           จริงอยู    ภิกษุใดกาวลงสูที่จงกรม    กาวไปจนถึงท่ีสุดแหงการจงกรม 
ก็กําหนดกรรมฐาน  วา 
           รูปธรรมและอรูปธรรมท้ังหลาย อันเปนไปในที่สุดแหงการจงกรมทาง 
ดานทิศตะวันออก   ยอมดับไปกอน ๆ ที่จะถึงท่ีอันเปนที่สุดแหงการจงกรมทิศ 
ตะวันตกทีเดียว.   รูปธรรมและอรูปธรรมท้ังหลาย   แมเปนไปในที่สุดแหงการ 
จงกรมดานทิศตะวันตก    ก็ยอมดับไปกอน ๆ ที่จะถึงท่ีสุดแหงท่ีเปนที่จงกรม 
ทางดานทิศตะวันออกน่ันแหละ.   รปูธรรมและอรูปธรรมท้ังหลาย   อันเปนไป 
ในทามกลางอันเปนไปในทามกลางท่ีอันเปนที่จงกรม ก็ยอมดับไปกอน  ไมทัน 
ถึงท่ีสุดทั้งสอง  (ทั้งขางหนาขางหลัง)  ยอมดับไปในทามกลางท่ีอันเปนที่จงกรม 
นั่นแหละ.  รปูธรรมและอรูปธรรมทัง้หลาย  อันเปนไปในการกาว  ยอมดับไป 
ในการกาวนั่นแหละ   ไมทันถึงการยืน.  รูปธรรมและอรูปธรรมท้ังหลาย   อัน  
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เปนไปในการยืนเลา   ก็ดบัไปในการยืนนั่นแหละไมทันถึงการน่ัง ฯลฯ   ยอม 
ดับไปในการน่ังน่ันแหละ  ไมทันถึงการนอน ดังน้ี   เมื่อเธอกําหนดอยู  กําหนด  
อยู   อยางนี้นั่นแหละ     จิตยอมหยั่งลงสูภวังค.    เมื่อใหกรรมฐานต้ังข้ึนแลว 
ก็ถือเอากรรมฐานน้ันแหละใหต้ังอยูตอไป. 
           ภิกษุนี้  ชื่อวา  ผูมีปกติทําสัมปชัญญะในขอวา  ในการเดิน เปนตน. 
           สวนกรรมฐานในการหลับ    มิไดแจมแจงอยางน้ี   กรรมฐานอันมิแจม 
แจง   ภิกษุไมควรกระทํา.   เพราะฉะน้ัน   ภิกษุใด   ยอมสามารถเพียงใด   ก็ 
กําหนดกาวไปเพียงนั้น กําหนดยืนอยูแลว  นั่งแลวเพียงนั้น    เมื่อนอน  กําหนด 
อยางนี้    แลวจึงนอน   คือ 
           กายก็ไมมีเจตนา เตียงก็ไมมีเจตนา  กายยอมไมรูวา เรานอนบนเตียง. 
แมเตียงเลา   ก็ยอมไมรูวา   กายอันเรานอนแลว   ดงัน้ี    เมื่อกําหนดอยางนี้วา 
กายไมมีเจตนา  นอนแลวบนเตียงอันไมมีเจตนา  ดังนี้  กําหนดอยูบอย ๆ จิต 
ยอมหยั่งลงสูภวังค.  เมื่อต่ืนก็ถือเอากรรมฐานน่ันแหละ   ยอมต่ืนอยู.   ภิกษุนี้  
ชื่อวา   มีปกติทําสัมปชัญญะในการนอน   (ในการหลับ)  ดังนี้. 
           คําวา  ชาคริเต   แปลวา  ในการต่ืน.   ในขอน้ี   เมื่อภวังคจิต   (ใน 
การหลับ)   ยงัเปนไปอยู   ชื่อวาการต่ืนยอมไมมี   ภิกษุกําหนดวา   เมื่อจิตควร 
แกการทํางานเปนไปอยู  ชื่อวา การต่ืนยอมมี ดังน้ี   ชื่อวา  มีปกติทําสัมปชัญญะ 
ในการต่ืน.  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุแบงกลางคืนและกลางวันออกเปน ๖ สวน  แม 
เอาใจใสอยู  ๕ สวน  กช็ือ่วา  มีปกติทําสัมปชัญญะในการต่ืน. 
           คําวา   ภาสิเต   แปลวา  ในการพูด.  ในขอน้ี   เมื่ออุปาทายรูป  คือ 
สัททายตนะ   ไมมีอยู   ชือ่วา   การพูดยังไมมี   ภิกษุกําหนด   สัททายตนะ  
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ซึ่งเปนไปอยู   ชื่อวา  มีปกติทําสัมปชัญญะในการพูด.  ภิกษุแสดงธรรม  โดย  
วิมุตตายตนสีสะอยูก็ดี   กลาวกถาอันอาศัยเรื่อง   กถาวัตถุ ๑๐ อยาง    เพ่ือละ 
ติรัจฉานกถา ๓๒ อยางก็ดี  ชื่อวา  มีปกติทําสัมปชัญญะในการพูด.             
           คําวา ตุณฺหีภาเว ไดแก การน่ิง การไมพูด. ในขอนี้  เมื่ออุปาทายรูป  
คือสัททายตนะยังเปนไปอยู    ชื่อวา   ความเปนผูนิ่งก็มิไดมี.   ภิกษุไมกําหนด 
ความเปนไปแหงสัททายตนะนั้น  ชื่อวา มีปกติทําสัมปชัญญะในความเปนผูนิ่ง  
ในบรรดาอารมณกรรมฐาน  ๓๘  ประการน้ัน     (เวนอากาศและอาโลกกสณิ) 
ภิกษุถือเอากรรมฐานตามความพอใจ  นั่งอยูก็ดี  เขาทุติยฌานก็ดี  ชื่อวา  เปน 
ผูมีปกติทําสัมปชัญญะในความเปนผูนิ่ง.  
           อน่ึง  ในนิทเทสแหงฌานวิภังคนี้   อิริยาบถหน่ึง มาแลวในฐานท้ังสอง 
(ทานแสดงไว ๒ อยาง)   คือ 
           ในขอวา   อภิกฺกนฺเต (การกาวไปขางหนา)   ปฏิกฺกนฺเต (การ 
ถอยกลับมาขางหลัง)  ที่กลาวไวกอนน้ัน    บัณฑิตพึงทราบวา  ทานกลาวหมาย 
เอา ภิกษุผูเดินทางไปสูบานเพ่ือภิกขาจาร และทั้งการเดินกลับมา  ดวยสามารถ  
แหงการเดินทางไกล.  สวนในขอวา  คเต (ในการเดิน)    ิเต (ในการยืน) 
นิสินฺเน   (ในการน่ัง)   พึงทราบวา   ทานกลาวดวยสามารถแหงอิริยาบถ ๔ 
คือ  ในการกาวเทาไปเล็ก  ๆ นอย ๆ  ในวิหาร. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา  กตมา  สติ (แปลวา  สติเปนไฉน)  เปน 
ตน   มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
   ถามวา พระผูมีพระภาคเจา    ยอมทรงแสดงประโยชนอะไร   ดวย 
คําวา  โส   ววิิตฺต  (เเปลวา  ภิกษุนั้นอาศัยเสนาสนะอันสงัด).  
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           ตอบวา   ยอมทรงแสดงเสนาสนะอันเปนสัปปายะ อันเปนวิถีแหงการ  
ประกอบความเพียร  อันเปนที่เขาไปน่ังของภิกษุนั้น. 
           จริงอยู   คุณท้ังหลายมีประมาณเทาน้ีของภิกษุใดมีอยูในภายใน  ภิกษุ 
นั้นสมควรอยูปา.  แตถาคุณเหลาน้ัน    ไมมีแกภิกษุใด  ภิกษุนัน้ก็ไมควรอยูปา. 
แตถาคุณเหลาน้ัน   ไมมีแกภิกษุใด   ภิกษุนั้นก็ไมควรอยูปา.   เพราะวาการอยู 
ปาของภิกษุเห็นปานน้ี  ยอมเปนเชนกับการอยูในดงของสัตวรายทั้งหลาย      ม ี
ลิงดํา   หมี   เสือดาว   และเสือเหลือง   เปนตน. 
           ถามวา    เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา   เพราะความท่ีภิกษุนั้น   เขาไปอาศัยอยูตามความปรารถนา 
           ดวยวา   ประโยชนไร ๆ อันมกีารอยูปาเปนเหตุของภิกษุนั้นไมมี  เธอ 
ยอมประทุษรายการอยูปาดวย  และประทุษรายปาทั้งหลายดวย  ทั้งยอมยังความ 
ไมเลื่อมใสใหเกิดข้ึนแกพระพุทธศาสนา.   สวนภิกษุใด   มีคุณมีประมาณเทาน้ี 
ในภายใน  ภิกษุนั้นสมควรอยูปา.   เพราะวาภิกษุนั้น   อาศัยการอยูปา  เริ่มต้ัง 
วิปสสนาแลวถือเอาพระอรหัต     ยอมปรินิพพาน  ชื่อวา   ยอมทําปาท้ังส้ินให 
งาม  ยอมทําศีรษะแหงปาท้ังหลายใหสะอาด   ยอมทําคําสั่งสอนของพระชินเจา 
ทั้งส้ิน ใหแผออกไป.  เพราะฉะน้ัน พระศาสดา เมื่อทรงแสดงเสนาสนะอันเปน 
สัปปายะ  อันเปนวิถีแหงความเพียรอันเปนที่เขาไปนั่งของภิกษุเห็นปานน้ี   จึง 
ตรัสคําเปนตนวา  โส  วิวตฺิต  เสนาสน  ภชติ  ดังน้ี    (แปลวา  ภิกษุนั้น 
อาศัยเสนาสนะอันสงัด). 
           บรรดาคําเหลาน้ัน     คําวา   วิวตฺิต   ไดแก  เปนเสนาสนะวางเปลา 
มีเสียงนอยคือมีเสียงกึกกองนอย   ก็เพ่ือแสดงเนื้อความน้ันนั่นแหละ   พระผูมี- 
พระภาคเจา   จึงตรัสวา   ตฺจ  อนากณิฺณ   เปนอาทิ.   บรรดาคําเหลาน้ัน  
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คําวา   อนากณิฺณ  ไดแก ไมเกลื่อนกลนแลว   คือไมถูกเบียดเบียน.  ในที่นี้   
การอาศัยภูเขา  อาศัยปา   อาศัยแมน้ําโดยรอบประมาณคาวุตหน่ึงก็ดี  กึ่งโยชน 
ก็ดีแหงเสนาสนะใด     ทัง้ใคร ๆ ไมสามารถเพ่ือเขาไปในเวลาอันไมสมควร 
เสนาสนะน้ี   ชื่อวา   ไมเกลื่อนกลนแลวแมในที่ใกล.    เสนาสนะใดหางไกลม ี
ประมาณก่ึงโยชน   หรือประมาณหน่ึงโยชน   เสนาสนะน้ี   ชือ่วา   ไมเกลือ่น 
กลนแลวในที่ไกล.                          . 
           ภิกษุยอมนอนและยอมน่ัง    ในท่ีนี้     เพราะเหตุนั้น      ทีน่ี้   จึงชื่อวา  
เสนาสนะของภิกษุ.   เพ่ือแสดงประเภทแหงเสนาสนะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา  
จึงตรัสคําวา  มฺโจ   (เตียง) ป  (ต่ัง)   เปนอาทิ.    
      บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา  ม ฺโจ  ไดแก  เตียง  ๔  ชนิด  คือ 
      ๑.   เตียงมีแมแครสอดเขาในขา                                      
      ๒.   เตียงมีแมแครเน่ืองเปนอันเดียวกับขา 
      ๓.   เตียงมีขาเหมือนกามปู                                         
      ๔.   เตียงมีขาจดแมแครซึ่งถอดออกได 
      ต่ังก็เหมืนกัน. คําวา ภิสี  ไดแก  ที่นอน   ๕  ชนิด  คือ 
      ๑.  ที่นอนทําดวยขนสัตว  
      ๒.  ที่นอนทําดวยทอนผา 
      ๓.  ที่นอนทําดวยเปลือกไม 
      ๔.  ที่นอนทําดวยใบไม 
      ๕.  ที่นอนทําดวยหญา 
           หมอนหนุนศีรษะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เสนาสนะ คือ หมอน. 
หมอนน้ัน      วาโดยสวนกวางมีประมาณหนึ่งคืบสี่นิ้ว   สมควร.   โดยสวนยาว  
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ประมาณสมควรแกความกวางของเตียง.  คําวา   วหิาโร   (แปลวา   เสนาสนะ 
คือ  วิหาร)  ไดแก  เสนาสนะท่ีทานแสดงไว  คือเสนาสนะท่ีเปนที่พักในเวลา 
กลางวันและที่พักในเวลากลางคืน    อันเปนสถานที่รอบ ๆ บริเวณ.    คําวา 
อฑฺฒโยโค  (แปลวา  เสนาสนะ  คือ  เพิง)  ไดแก  เรือนมีรูปโคงดังครุฑ. 
คําวา  ปาสาโท  (แปลวา  เสนาสนะ  คือ  ปราสาท)  ไดแก ปราสาทยาว ที่เขา 
ทําเปน ๒ ยอด  (หรือ ๒ ชอฟา).  คําวา  อฏโฏ  (เสนาสนะ  คือ  ปอม)  ได 
แก  ที่พักอยูพิเศษ  มี ๔-๕ ชั้น  มีฝาหนาที่เขากอดวยอิฐ  เพ่ือปองกันศัตรูมี 
พระราชาผูเปนปรปกษกนัเปนตน.  คําวา  มาโฬ  (เสนาสนะ คือ โรง)  ได 
แก  โรงมีรูปกลม  เชนกบัโรงฉันอาหาร.  ในอรรถกถาพระวินัย  ทานกลาววา 
เปนปราสาทสี่เหลี่ยม     สงเคราะหเขาในปราสาทมียอดเดียว    คําวา   เลน 
(เสนาสนะ คือ  ที่เรน)  ไดแก เสนาสนะท่ีเขาขุดภูเขากระทํา  หรือเสนาสนะ 
ที่ทํากระทอมในท่ีบางสวนแหงเง้ือมเขา.  คําวา  คูหา  (เสนาสนะ  คือ  ถ้ํา) ได 
แกในรอยแยกแหงแผนดิน  หรือในทีใ่ด  สมควรตามประทีปไวทั้งกลางคืนและ 
กลางวัน  ในที่นั้น    ชื่อวา ถ้ําแหงภูเขา  หรือถ้ําแหงแผนดิน.  คําวา  รุกฺขมูล 
(เสนาสนะคือโคนไม)  ไดแก ภายใตตนไม  ที่เขาลอมรั้ว.  คําวา  เวฬุคุมฺโพ 
(เสนาสนะคือพุมไม)  ไดแก กอไมไผ.  ก็หรือวา  เตียงเปนตนท่ีต้ังไวโดยหวัง 
วาภิกษุจะมา  หรือในทีใ่ดพวกภิกษุยอมประชุมกนั  หรือท่ีใดเปนที่ควรประชุม 
ของภิกษุเหลาน้ัน  ที่ทั้งหมดน้ัน   ก็จัดเปนเสนาสนะ. 
           คําวา ภชติ ไดแก เขาถึงอยู.  ในขอวา  สมฺภชติ  นั้น    ไดแก เปน 
ผูไมเดือดรอนดวยอํานาจแหงความยินดียิ่ง   จึงชือ่วา  เขาถึงอยูดวยดี.   บทวา 
เสวติ  ไดแก  ยอมเสพดวยสามารถแหงการอยูอาศัย.   บทวา  นเิสวติ ไดแก  
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ไมเปนผูเดือนรอน  เขาอาศัยอยูแลว  ชื่อวา  เสพอยู.   บทวา สเสวติ ไดแก  
เมื่อยังเสนาสนวัตรใหถงึพรอม  ชื่อวา  เสพอยูโดยชอบ.                            
           บัดนี้   เพ่ือแสดงประเภทแหงบทวา  วิวิตฺต นั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงเริ่มคําวา  อรฺรุกฺขมเูล เปนอาทิ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อรฺ ดังตอไปนี้. 
           วาโดยปริยายแหงพระวินัยกอน คําวา  ปา ทานหมายเอาสถานที่เวน 
จากบานและอุปจาระแหงบาน   ที่เหลอื   เรียกวา  ปา.  โดยปรยิายแหงพระสูตร 
คําวา  ปา ไดแก  ปาที่ภิกษุอาศัยอยู  คือ  เปนเสนาสนะ.     อันอยูหางจากบาน 
ประมาณ  ๕๐๐ ธน ู ชื่อวา   ปา.    ก็พระวินัย   และพระสูตรแมทั้งสอง   ชือ่วา 
ปริยายเทศนา   (คือปาท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยออม).   สวนพระอภิ- 
ธรรม   ชื่อวา  นิปปริยายเทสนา (คือปาท่ีทรงแสดงโดยตรง). เพ่ือแสดงปาโดย 
ปริยายแหงพระอภิธรรม  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสคําวา นิกฺขมิตฺวา  พหิ 
อินฺทขีล ดังน้ี.  อธิบายวา  บริเวณนอกจากเสาเข่ือน  ชื่อวา ปา. 
           อน่ึง  บรรดาเสนาสนะท้ังหลายมีโคนไมเปนตน ชื่อวาโคนไม  เพราะ 
เปนสิ่งท่ีบุคคลรูไดโดยงายตามธรรมดา   (ดวยเหตุนั้น)   จึงตรัสวา    รุกขฺมูล 
เปนอาทิ.  คําวา   ปพฺพต คือ  ภูเขา.  จริงอยู   ในขอน้ี     เมื่อภิกษุทํากิจดวย  
น้ําในสระตระพังหินเสร็จแลว   นั่งพักอยูที่เงาไมอันเย็น  กระทบลมเย็นซึ่งพัด 
มาจากทิศตาง ๆ   อยู   จิตของเธอยอมสงบ.    วินิจฉัยในคําวา   กนฺทร น้ํา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ก.  ถามวา ประเทศแหงภูเขานั้น    แยกออกไป 
ดวยอะไร  ตอบวา  แยกออกไปดวยนํ้า.   อาจารยบางพวก   ยอมกลาววา    ที่ 
นั้นเปนที่ลาดบาง    วาเปนแองนํ้าบาง.    จริงอยู     ในที่นั้นมีเมล็ดทรายเชน 
กับแผนเงิน    ปาชฏันั้นเปนเชนกับเพดานอันสําเร็จแลวดวยแกวมณี.     ภิกษุ  
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กาวลงสูรอยแยกเห็นปานน้ี   ดื่มน้ําท่ีควรด่ืม  ทําตัวใหเย็นสบาย  ทํากองทราย  
ใหสูงข้ึน  จัดแจงผาบังสุกุลจีวรแลวนั่งทําสมณธรรมอยู   จิตของเธอยอมสงบ. 
           คําวา   คิริคุห (แปลวา  ถ้ําในระหวางภูเขา)    คือ  ถ้ําในระหวาง 
แหงภูเขาทั้งสอง   หรือวาในภูเขาหน่ึงมีชองใหญเชนกับอุโมงค.   ลักษณะแหง 
สุสาน  ขาพเจากลาวไวแลวในปกรณชื่อ  วิสุทธิมรรค. 
           คําวา  วนปตฺถ (ดง)  ไดแก สถานที่นอกจากหมูบาน  มิใชที่ใกล 
เคียงของพวกมนุษย คือ  ในที่ ไมมีการไถ  การหวาน.  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกชื่อเสนาสนะอันไกลน้ีวา  วนปตฺถ เปนตน. 
อีกอยางหนึ่ง  เพราะเสนาสนะมีโคนไมเปนตน  พระองคทรงแยกแสดงเสนาสนะ 
อันไมมีเสียงรบกวนนี้ไวตางหาก  ฉะนั้น   บัณฑิตพึงทราบวา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจามิไดทรงอธิบายคําน้ันตามลําดับแหงบทท่ีพระองคทรงต้ังไว  แตทรง 
อธิบายไวในภายหลังแหงคําท้ังปวง  ดังนี้. 
           คําวา   อพโภกาส (แปลวา  ที่แจง)  คือสถานท่ีไมมีที่กําบัง.  ก็ภิกษุ 
ประสงคในท่ีเชนนี้   ตองทําใหเปนเพิง  ดวยจีวรแลวอยู. 
           คําวา  ปลาลปฺุช ไดแก   กองฟาง.    จริงอยู     ภิกษุดึงฟางออก 
จากกองฟางใหญแลวทําใหเปนที่อยู   เชนกับเง้ือมเขาและถ้ํา.     แมภิกษุจะเอา 
ฟางใสไวบนพุมไมเปนตนแลวน่ังกายใตกระทําสมณธรรมกไ็ด.    คําน้ี     ทาน 
หมายเอาเสนาสนะ  คือกองฟางนั้นแล. 
           ในวนปตถนิทเทส  (ในนิทเทสวาดวยดง) คําวา   สโลมหสาน ได 
แก  ในท่ีใด  เม่ือเขาไปแลว  ขนพองสยองเกลายอมเกิดข้ึน ที่เห็นปานน้ี   ชื่อวา 
เสนาสนะประกอบดวยความนากลัว.  
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           คําวา  ปริยนฺตาน  ไดแก  ชื่อวา   เสนาสนะ   อันต้ังอยูปลายแดน 
เพราะเปนเสนาสนะไกล. 
           คําวา  น  มนุสฺสุปจาราน  ไดแก เสนาสนะต้ังอยูเลยปาไป คือ ไมมี 
พวกมนุษยทําการไถและหวาน. 
           คําวา  ทุรภิสมฺภวาน  ไดแก  เสนาสนะท่ีบุคคลไมอาจเพ่ืออยูอาศัย  
โดยความยินดีชอบใจในวิเวกได. 
           ในนทิเทสแหงอัปปสัททะเปนตน.    คําวา  อปฺปสทฺท  ไดแก มีเสียง 
นอย  (สถานที่ไมมีเสียงรบกวน)  โดยหมายถึงเสียงของคําพูด. 
           คําวา  อปฺปนิคฺโฆส  ไดแก  มีเสียงกึกกองนอย  (ไมมีเสียงอ้ืออึง) 
โดยหมายถึงเสียงกึกกองของชาวพระนคร.     ก็เพราะศัพททั้งสองแมนี้     เปน 
อยางเดียวกันโดยอรรถแหงศัพท   ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา 
ยเทว ต อปฺปสทฺท ตเทว ต อปฺปนิคฺโฆส  ดังนี้. 
           คําวา   วิชนวาต   ไดแก  เวนจากลมแหงสรีระแหงชนผูสัญจรมาใน 
ภายหลัง.  พระบาลีวา  วิชนวาท  ดังน้ี    ก็ม.ี   อธิบายวา    เวนแลวจากการ 
กลาวของชนผูอยูภายใน.    ก็เพราะ    เสนาสนะน้ันมีเสียงกึกกองนอย   อันใด 
เสนาสนะน้ันนั่นแหละ   เวนแลวจากการสัญจรของชน    และจากวาทะของชน 
ฉะน้ันในนิทเทสของพระบาลีนี้    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ยเทว   ต 
อปฺปนิคฺโฆส ตเทว  ต  วชินวาต  ดังนี้. 
           คําวา  มนุสฺสราหเสยฺยก ไดแก  เปนที่ต้ังแหงการทําความลับของ 
พวกมนุษย.  ก็เพราะเหตุที่เสนาสนะน้ันเวนจากการสัญจรของประชุมชน  ดวย 
เหตุนั้น  ในนิทเทสแหงพระบาลีนี้   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  ยเทว ต 
วิชนวาต  ตเทว ต มนุสฺสราหเสยฺยก  ดังน้ี.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 425 

           คําวา    ปฏิสลฺลานสารูป ไดแก   เปนเสนาสนะสมควรแกวิเวก.  
เพราะเสนาสนะน้ัน  เปนที่อาศัยทําความลับของพวกมนุษย  โดยนิยมนั่นแหละมี 
อยู   เพราะเหตุนั้น     ในนิทเทสแหงพระบาลีนี้   พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา 
ยเทว ต มนสฺุสราหเสยฺยก  ตเทว ต ปฏิสลฺลานสารูป ดังน้ี. 
           เสนาสนะ คือ ปา  ขาพเจากลาวแลวในนิทเทสแหงคําวา อรฺญคตา 
เปนตนนั่นแหละ.   เสนาสนะ  คือ โคนไมก็เหมือนกัน.    สวนเสนาสนะแมทั้ง 
หมดที่เหลือสงเคราะหดวยสุญญาคาร. 
           คําวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา (แปลวา  นั่งคูบัลลังก)   ไดแก การน่ัง 
คูขาโดยรอบ. 
           คําวา  อุชุ กาย ปณธิาย ไดแก  ต้ังสรีระทอนบนใหตรง คือ   ยัง 
ที่ตอแหงที่ตอในกระดูกสันหลัง ๑๘ ขอ   ใหเปนไปตามลําดับ.   จริงอยู    เมื่อ 
ภิกษุนั้นนั่งอยางน้ี    หนัง   เนื้อ    และเอ็นทั้งหลาย    ยอมไมโคงงอ.    ทีนั้น 
เวทนาอันใดของเธอที่พึงเกิดข้ึน    เพราะการนอมไปแหงสิ่งเหลาน้ัน    ยอมไม 
เกิดข้ึน.  เมื่อทุกขเวทนาเหลาน้ันไมเกิดข้ึน   จิตของเธอยอมเปนธรรมชาติสงบ 
กรรมฐานยอมไมตกไป   ยอมเจริญข้ึน คือ  ยอมเพ่ิมข้ึน.   ก็แมคําวา    อุชุโก 
โหติ กาโย   ิโต  ปณิหิโต นี้   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสหมายเอาเน้ือความ 
นี้เหมือนกัน. 
           คําวา  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  แปลวา   ต้ังสติมุงหนาตอกรรม- 
ฐาน. อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา   กระทําสติในท่ีใกลปาก   ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา   สตินี้  อันภิกษุ  เขาไปต้ังไวแลว ต้ังไวดี  
แลวท่ีปลายจมูก หรือวา  ที่นิมิตเหนือปาก. ก็ในคําวา  มุขนมิิตฺต  นี ้
บัณฑิตพึงเห็นซึ่งประเทศในทามกลางแหงริมฝปากเบ้ืองบน    คือวา   ลมแหง  
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นาสิกยอมกระทบในที่ใด.   อีกอยางหนึ่ง  คําวา  ปริ  ไดแก มกีารกําหนดเปน  
อรรถ.   คําวา  มขุ   มีการนําออกไปเปนอรรถ.  คําวา  สติ   มกีารต้ังม่ันเปน 
อรรถ.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา   ปริมขุ  สตึ     ดังน้ี.  
บัณฑิตพึงทราบในขอน้ีแมโดยนัยทีก่ลาวแลวในปฏิสัมภิทา   ฉะน้ัน.  ความ 
สังเขป พึงทราบในที่นี้วา ภิกษุสมควรกําหนดกระทําสติ. 
           อภิชฌานิทเทสมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล. 
           พึงทราบการพรรณนาโดยยอในอภิชฌานิทเทส  ดังน้ี 
           ขอวา  อภิชฺฌ  โลเก   ปหาย   (แปลวา   ละอภิชฌาในโลก)  ไดแก 
โลก   ชื่อวา    อุปาทานขันธ ๕   เพราะอรรถวา    มีการเส่ือมและสลายไปเปน 
ธรรมดา.   เพราะฉะน้ัน   ในขอน้ี    พึงทราบเน้ือความดังน้ีวา    ทานละราคะ   
ขมกามฉันทะ   ในอุปาทานขันธ ๕  แลว.   คําวา   วิคตาภิชฺเฌน    (แปลวา 
จิตท่ีปราศจากอภิชฌา)  ไดแก ชื่อวา  มีอภิชฌาไปปราศแลว   เพราะละไดแลว 
ดวยวิกขัมภนประหาณ.    อธิบายวามีอภิชฌาไปปราศแลว     เชนกับดวยจักขุ- 
วิญญาณ  หามิได.  คําวา  อภิชฺฌาย  จติต ปริโสเธติ (แปลวา   ชําระจิต 
ใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา)  ไดแก ยอมเปลื้องจิตจากอภิชฌา.   อธิบายวา อภิชฌา 
นั้น    ยอมปลอยซ่ึงจิตน้ัน    ครั้นปลอยแลว    ยอมไมถือเอาซึ่งจิตนั้นอีกโดย  
ประการใด    ภิกษุนั้น    ยอมกระทําโดยประการน้ัน.     ในนิทเทสบทท้ังหลาย 
พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา   เมื่อเสพ  ชื่อวา   ยอมชําระซึ่งจิตนั้น    เมื่อเจริญ 
ชื่อวา   ยอมยังจิตใหหมดจด   เมื่อกระทําใหมาก   ชื่อวา   ยอมยังจิตใหบริสุทธิ์    
แมในคําวา   โมเจติ  (แปลวา  ใหพน)   เปนตน    ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บัณฑิต  
พึงทราบเน้ือความโดยนัยนี้แหละ     แมแหงคําท้ังหลาย    มีคําวา    พยาปาท-  
ปโทส ปหาย   (แปลวา  ละพยาบาท   และประทุษราย)   เปนตน.  
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           จิต   ยอมพยาบาท   ยอมละปกติภาวะ  ดวยธรรมชาตินี้   เชนกับขนม  
กุมมาสบูดเปนตน    เหตุนั้นธรรมชาตินี้   จึงชื่อวา  พยาปาทะ. 
           จิตใด  ยอมทําลาย  หรือยอมทําใหเสียหาย  หรือยอมพินาศไป เพราะ 
ถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น จิตนั้นจึงชื่อวา  ปโทสะ  (คือประทุษราย). 
           คําท้ังสองน้ี   เปนชื่อของความโกรธโดยแท.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจา  จึงตรัสวา   โย  พยาปาโท  โส ปโทโส  โย  ปโทโส  โส 
พยาปาโท (แปลวา  ความพยาบาทอันนั้น     ชื่อวา  ความประทุษราย  ความ 
ประทุษรายอันนั้น   ชื่อวา ความพยาบาท)  ดังนี้  ก็เพราะศัพทนี้   ทานยกข้ึน 
แสดงแลว   ดวยสามารถแหงการสงเคราะหแกสัตวทั้งปวง   ฉะน้ัน     พระองค 
จึงไมตรัสวา   สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป แตตรัสวา   อพฺยาปนฺนจิตฺโต 
เพียงเทาน้ี. 
           ความปวยแหงจิต   ชื่อวา  ถีนะ.   ความปวยแหงเจตสิก  ชื่อวา  มิทธะ. 
ถีนะดวย   มทิธะดวย   เรยีกวา   ถีนมทิธะ. 
           สองบทวา  สนฺตา  โหนฺติ (แปลวา  สงบ)  ไดแก   ธรรมทั้งสอง 
คือถีนมิทธะเหลาน้ัน  ชื่อวา สงบลงแลว  เพราะความสงบลงดวยนิโรธ.  ในที่นี้ 
ทานทําการแยกถอยคําไว   โดยหมายเอาถีนมิทธะน้ี. 
           คําวา   อาโลกสฺ ี  (แปลวา  มีอาโลกสัญญา)  ไดแก ผูประกอบ 
ดวยสัญญาอันบริสุทธิ์    ซึ่งมีนิวรณไปปราศแล     เพ่ือสามารถอันจําอาโลกะ 
อันตนเห็นแลวในเวลาราตรีบาง   ในเวลากลางวันบาง. 
           คําวา   สโต  สมฺปชาโน (แปลวา  มีสติสัมปชัญญะ)   ไดแก  ผู 
ประกอบดวยสติ   และญาณ.   ก็คําวา  จตฺตตฺตา (แปลวา  เพราะความท่ีถีน-  
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มิทธะ... อันภิกษุนั้นสละแลว)   เปนตน    ในนิทเทสบทแหงอาโลกสัญญา  ซึ่ง 
ปราศจากถีนมิทธะนั้น  เปนไวพจนของกันและกันทั้งน้ัน   
           ในคําวา   จตฺตตฺตา   ไดแก  เปนเหตุของผูสละแลว .      แมในบทที ่ 
เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.   อน่ึง   ในคําวา   จตฺตตฺตา  นี้    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดวยสามารถแหงการสละโดยภาวะของตน.    คําวา    วนฺตตฺตา    (แปลวา 
คายแลว)  นี้   ตรัสดวยสามารถแหงการแสดงโดยความเปนผูไมยึดถือ.     คําวา 
มุตฺตตฺตา  (แปลวา  ปลอยแลว)  นี ้   ตรัสดวยอํานาจแหงการหลุดพนจากการ 
สืบตอ.   คําวา   ปหีนตฺตา   (แปลวา   ละแลว )  นี้   ตรัสดวยอํานาจแหงความ 
เปนผูไมมีที่เปนที่ต้ังในท่ีไหน ๆ ของผูหลุดพนแลว. คําวา ปฏินิสฺสฏตฺตา 
(แปลวา   สละคืนแลว)    นี้     ตรัสดวยอํานาจแหงการแสดงถึงภิกษุผูสละซึ่งเคย 
ยึดถือมาในกอน.  คือ  ชื่อวา  ความเปนผูสละคืนแลว    เพราะหลุดพน     หรือ 
เพราะครอบงําดวยสามารถแหงภาวนา. คําวา ปหีนปฏินิสฺสฏตฺตา (แปลวา 
ละแลวสละคืนแลว)   ไดแก    การสละดวยอํานาจแหงการขม   คือยอมไมให 
การสืบตอเกิดข้ึนบอย ๆ  ฉันใด   ชื่อวา    ปฏินิสฺสตฺตา   ก็ฉันนั้น.    คําวา 
อาโลกา  โหติ   (แปลวา  สวาง)   ไดแก  มรีัศมีดี.   ชื่อวา  วิวฏา (เปดเผย) 
เพราะอรรถวาไมมีเครื่องกั้น.   ชื่อวา   บริสุทธิ์    เพราะอรรถวาไมมีอุปกิเลส.   
ชื่อวา   ผองแผว   เพราะอรรถวา   ปภัสสร. 
           อาการอันไมสงบ  ชื่อวา  อุทธจัจะ  ในบทวา  อุทฺธจฺจกกฺุกุจฺจ  นี.้   
ความประพฤติผิดในเพราะวัตถุ   ชื่อวา  กุกกุจจะ   เพราะความเปนผูไมชี้ขาด 
หรือตัดสินในอารมณ.    แมใน  คําวา  สนฺตา  โหนติฺ  นี้     บัณฑิตพึงทราบ  
ความตางกันแหงวาทะโดยนัยกอนน่ันแหละ.  
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           คําวา  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  (แปลวา  เปนผูขามไดแลวซ่ึงวิจิกิจฉา)  ได  
แก   ขามแลว    กาวลวงแลวซ่ึงวิจิกิจฉา   ดํารงอยู.   คําวา   ติณฺโณ   แมใน 
นิทเทสแหงคําวา    ติณณฺวิจิกิจฺโฉ  นั้น   พระผูมีพระภาคเจา     ก็ตรัสดวย 
สามารถแหงการแสดงถึงความไมจมลงในวิจิกิจฉา.  คาวา  อุตฺติณฺโณ  (แปล 
วา  ขามพนแลว ) นี ้ ตรัสแลวดวยสามารถแหงการแสดงถึงการกาวลวงวิจิกิจฉา 
นั้น.  คําวา  นิตฺติณฺโณ   (แปลวา   ขามออกแลว)   นี้   ตรัสดวยอํานาจแหง 
ภาวนา     คือดวยสามารถแหงการแสดงความท่ีวิจิกิจฉานั้น     อันตนขามแลว 
เพราะครอบงําอุปททวะท้ังหลายไดแลว.  คําวา  ปารคโต  (แปลวา  ถึงซึ่งฝง) 
ไดแก  ถึงฝงวิจิกิจฉา  คือความไมมีวิจิกิจฉา.  คําวา  ปารมนุปฺปตฺโต   ไดแก 
ถึงฝงน้ันนั่นแหละ  ดวยการประกอบความเพียรภาวนาเนือง ๆ.  คือ  ยอมแสดง 
ซึ่งความปฏิบัติมีผล  อยางนี้แกภิกษุ.  คําวา อกถกถี (แปลวา ไมมีความสงสัย 
อันเปนไปท่ัวแลวอยางนี้วา   นี้อยางไร    นี้เปนอยางไร.   คําวา   กุสเลส ุ
ธมฺเมสุ  ไดแก  ธรรมอันไมมีโทษทั้งหลาย.  คําวา  น  กงฺขติ  ไดแก ไม 
ยังความสงสัยใหเกิดข้ึนวา   ธรรมเหลาน้ี     เปนกศุล   หรือหนอ.   คําวา   น 
วิจิกิจฺฉติ  (แปลวา ไมเคลือบแคลง)  ไดแก ไมยาก  ไมลําบาก  เพ่ือวินิจฉัย 
ธรรมเหลาน้ัน    โดยสภาวะ. คําวา  อกถกถี   โหติ   (แปลวา ไมสงสัย)  ไดแก 
เปนผูเวนจากความสงสัยวา  กุศลธรรมเหลาน้ี  เปนอยางไรหนอ.    คําวา นิกฺ- 
กถกโถ    วิคตกถกโถ  (แปลวา หมดความสงสัย) เปนไวพจนของคําวา เปน 
ผูไมมีความสงสัย  นั่นแหละ.   อน่ึง   บัณฑิตพึงทราบวจนัตถะในพระบาลีนั้น 
ดังตอไปนี้. 
         ภิกษุใด   ออกไปแลวจากความสงสัย   เพราะเหตุนั้น   ภิกษุนั้น    จึง 
ชื่อวา  มีความสงสัยออกแลว   (คือ  ไมมีความสงสัย). 
         ความสงสัย   ของภิกษุนั้นปราศไปแลว   เพราะเหตุนั้น    ภิกษุนั้น  จึง 
ชื่อวา    มีความสงสัยไปปราศแลว    (คือ   ปราศจากความสงสัย).  
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           คําวา  อุปกิเลเส ไดแก  อุปกิเลส.    จริงอยู  อุปกิเลสเหลาน้ันเขา  
ถึงจิตแลว   จักยังจิตน้ันใหเศราหมอง  ฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา 
อุปกิเลเส  ดังนี้. 
           คําวา ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ (แปลวา  ทําปญญาใหทราม)  ไดแก 
เพราะนิวรณ ๕ เหลาน้ัน    เมื่อเกิดข้ึนแลว  ยอมไมใหเพ่ืออันเกิดข้ึนแหงปญญา 
อันเปนโลกิยะและปญญาอันเปนโลกตุตระซึ่งยังไมเกิดข้ึน  ทั้งเขาไปตัดซึ่งสมาบัติ 
๘ อภิญญา ๕ อันเกิดข้ึนแลวใหตกไป   ฉะน้ัน     พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัส 
วา  อุปกิเลสเหลาน้ี  ทําปญญาใหทราม  ดังน้ี.  แมคําวา  อนุปฺปนฺนา 
เจว ปฺญา  น  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนนา  จ  ปฺญา  นริุชฺฌติ นี้ (แปลวา 
ปญญาอันยังไมเกิดข้ึน  ยอมไมเกิดข้ึน  และปญญาอันเกิดข้ึนแลว   ยอมดับไป) 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสหมายเอาเน้ือความท่ีกลาวแลวน้ีเหมือนกัน.    คําท้ัง 
ปวงที่เหลือในที่นี้   มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น  เพราะมีอรรถดังเชนที่ขาพเจาประกาศ 
แลวในหนหลัง   ในที่นั้น   ๆ แล. 
           คําใดท่ีขาพเจาพึงกลาวในนิทเทสท้ังหลาย  แมมีคํา วิวิจฺเจว   กาเมห ิ
(แปลวา สงัดจากกามท้ังหลาย) เปนตน  คําน้ัน   ขาพเจาก็กลาวแลวในรูปาวจร 
นิทเทสในจิตตุปปาทกัณฑในหนหลัง   และในที่นัน้ ๆ ในนิทเทสน้ี.  จริงอยู 
แมในนิทเทสแหงทุติยฌาน   ตติยฌาน  จตุตถฌานท้ังหลายนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไวในหนหลังวา  ฌานประกอบดวยองค ๓ ฌานประกอบดวยองค ๒ 
ฉันใด ในนทิเทสน้ี    มิไดตรัสฉันนั้น   บัณฑิตพึงทราบความตางกันอยางนี้วา  
ฌานน้ัน ๆ พระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนแสดงแลว   โดยนัยมคํีาวา  สัมปสาทะ 
(แปลวา ความผองใส) ปติ  สุข   และเอกัคคตาแหงจิต  ชื่อวา ฌาน เพราะถือ 
เอาองค ๓ กับสัมปสาทะ    เปนตน     โดยปรยิายแหงพระบาลีวา    อชฺฌตฺต 
สมฺปสาท  (แปลวา   ความผองใสเปนไปในภายใน)  เปนตน.  
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           ก็ในบทนิทเทสวา  ยนฺต  อริยา  อาจิกฺขนฺติ  คําท้ังหมดมี  คําวา  
อาจิกฺขนฺติ  เทเสนฺติ  เปนตน   เปนไวพจนของกันและกันโดยแท.   แมเม่ือ 
เปนเชนนั้นมีอยู   บัณฑิตก็พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา    พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมตรัสบอกดวยสามารถแหงอุทเทส   (คือ  หัวขอท่ียกข้ึนแสดง)   มีคําวา 
อุเปกฺขโก    สติมา  สุขวหิารี (แปลวา  มีจิตเปนอุเบกขา  อยูเปนสุข)  เปน 
ตน   ยอมทรงแสดงดวยสามารถแหงนิทเทส  (คือ ยกข้ึนชี้แจง) ยอมทรงบัญญัติ  
ดวยสามารถแหงปฏินิทเทส    (คือแสดงอยางกวางขวาง)   ชื่อวา    ยอมแตงต้ัง 
เพราะต้ังอรรถไวโดยประการน้ัน ๆ เมื่อแสดงเหตุแหงอรรถนั้น ๆ ชื่อวา  ยอม 
เปดเผย   เมื่อแสดงซ่ึงการจําแนกบทพยัญชนะ   ชื่อวา   ยอมทรงจําแนก   เมื่อ 
นํามาซึ่งความที่บทแหงพยัญชนะอันยงัไมเปดเผย      และความท่ีบทพยัญชนะ 
นั้นมีอรรถอันลึกออกแลว   ยังบทอันเปนที่พ่ึงแกญาณแหงโสตะทั้งหลายใหเกิด 
ข้ึนอยู     ชื่อวา    ยอมกระทําใหชัด     เมื่อกําจัดความมืดในการไมรูของโสตะ 
ทั้งหลายดวยอาการเหลานี้แมทั้งหมด  ชื่อวา ยอมทรงประกาศ บัณฑิตพึงทราบ 
เนื้อความอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
           แมในนิทเทสแหง  สมติกกมะ (แปลวา  เพราะการกาวลวง)   ชื่อวา 
กาวลวงแลว   เพราะความเปนผูออกแลวจากธรรมน้ัน  ๆ  (หมายถึง  องคฌาน 
นั้น)  ในที่นัน้  ๆ ชื่อวา  ขามแลว  เพราะบรรลุภูมใินเบื้องบน ชื่อวา  ขามพน 
แลว     เพราะความเปนผูไมเสื่อมจากฌานน้ัน    บณัฑิตพึงทราบความน้ี    ดัง 
พรรณนามาฉะน้ี. 
                             วรรณนาสุตตันตภาชนีย  จบ  
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                               วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  
           แบบแผนในอภิธรรมภาชนีย       พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไว 
โดยนัยอันมาแลวจิตตุปปาทกัณฑ  ในหนหลังน่ันแหละ.  ฉะนั้น    ในอภิธรรม    
ภาชนียนี้    บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงฌานท้ังหลาย   แมทั้งหมดท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงแลว    ดวยสามารถแหงธรรมอันเปนกุศล    วิบาก    และ 
กิริยา  โดยนยัที่กลาวไวในจิตตุปปาทกัณฑนั่นแหละ    เนื้อความท้ังหมด   แม  
อันตางดวยเน้ือความมีสุทธิกนวกะเปนตน    ก็เชนเดียวกับนัยที่กลาวแลวใน 
จิตตุปปาทกัณฑเหมือนกัน  แล. 
                               วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                    วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ในปญหาปุจฉกะ     บัณฑิตพึงทราบความท่ีฌานท้ังหลายเปน    
กุศลเปนตน    โดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ   ก็แตในอารัมมณติกะ   (คือ  
หมวด ๓ แหงอารมณ)  ฌานเหลาน้ัน     พึงทราบวา  ไมพึงกลาวโดยความเปน 
อารมณมีปริตตารมณเปนตน     เพราะความท่ีฌานทั้ง ๓ มีนิมติเปนอารมณ. 
สวนในปญหาปุจฉกะนี้    ฌานเหลาน้ันเปนโลกตุตระ   เปนอัปปมาณารัมมณะ 
พึงมีในเวลาแหงมรรค  หรือในเวลาแหงผล.  ในขอวา  จตุตฺถ   ฌาน  สิยา 
ปริตฺตารมฺมณ นี้  (แปลวา  ฌานท่ี ๔  พึงเปนปริตตารมณ) 
 วาโดยกุศลแลว  จตุตถฌาน  มี  ๑๓  ประเภท  คือ 
 จตุตถฌาน อันเปนบาทแหงฌานท้ังปวง   ๑ 
 จตุตถฌาน อันเปนอิทธิวิธิ                         ๑  
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           จตุตถฌาน  อันเปน  ทิพพโสตญาณ        ๑  
           จตุตถฌาน  อันเปน  เจโตปริยญาณ         ๑ 
           จตุตถฌาน  อันเปน  ปุพเพนิวาสญาณ     ๑ 
           จตุตถฌาน  อันเปน  ทิพพจักขุญาณ         ๑ 
           จตุตถฌาน  อันเปน  ยถากัมมูปคตญาณ   ๑ 
           จตุตถฌาน  อันเปน  อนาคตังสญาณ        ๑ 
           จตุตถฌาน  อันเปน  อากาสานัญจายตนฌาน  เปนตน  อีก  ๔ 
           และ  จตุตถฌานอันเปนโลกุตตระ   ๑ 
           ในฌานเหลาน้ัน จตุตถฌานอันเปนบาทแหงฌานท้ังปวง เปน 
นวัตตัพพารัมมณะอยางเดียว   (คือ   มีอารมณที่ไมพึงกลาว). 
           เมื่อภิกษุนอมกายไปสูฌานท่ี ๔  เพ่ือทําอิทธิวิธะ ดวยอํานาจแหงจิต  
(คือ  ใหกายไปพรอมกับจิต)  ชื่อวา  เปนปริตตารัมมณะ.  เพราะความท่ีภิกษุ 
นั้น   มีกายเปนอารมณ  ในขณะที่ทําปาฏิหาริยดวยการอันไมปรากฏอยู  (คือเมื่อ 
กายไปพรอมกับจิต    กายก็จะไมปรากฏ  เรียกวา  อทิสสมานกาย). 
           เมื่อภิกษุนอมจิตไปดวยอํานาจแหงกาย   (คือ  ใหจิตไปพรอมกับกาย 
ยอมปรากฏเห็นได) กระทําปาฏิหาริยดวยกายอันปรากฏอยู  ไปสูพรหมโลก ชื่อวา 
เปนมหัคคตารัมมณะ  เพราะความท่ีภิกษุนั้น     มีจิตในสมาบัติเปนอารมณ. 
           ฌานท่ี ๔  อัน ใหสําเร็จทิพพโสตญาณ ชื่อวา   ปริตตารมัมณะ 
เพราะความท่ีภิกษุนั้นมีเสียงเปนอารมณ. 
           ฌานท่ี ๔  อันใหสําเร็จเจโตปริยญาณ เปนปริตตารัมมณะ   ใน 
ขณะที่รูจิตอันเปนกามาวจร  เปนมหัคคตารัมมณะ ในเวลารูจิตอันเปนรูปาวจร 
และอรูปาวจร  เปนอัปปมาณารัมมณะในเวลารูจิตอันเปนโลกุตตระ.   ก็ปถุุชน  
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ผูไดเจโตปริยญาณ     ยอมรูจิตของปุถุชนทั้งหลายเทานั้น       ยอมไมรูจิตของ   
พระอริยะท้ังหลาย  พระโสดาบัน  ยอมรูจิตของพระโสดาบัน และปุถุชนท้ังหลาย 
พระสกทาคามี   ยอมรูจิตของพระสกทาคามี และบุคคลผูมีภูมิตํ่ากวา พระขีณาสพ 
ยอมรูจิตของชนแมทั้งหมด.   
           ฌานท่ี ๔  อันเปนปุพเพนิวาสญาณ  เปนปริตตารัมมณะในขณะท่ี 
ระลึกถึงขันธอันเปนกามาวจร   เปนมหัคคตารัมมณะในขณะท่ีตามระลึกถึงขันธ 
อันเปนรูปาวจรและอรูปาวจร  เปนอัปปมาณารัมมณะในเวลาตามระลึกวา  ใน 
อดีตกาล  พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  พระขีณาสพท้ังหลาย  เจริญมรรค 
แลวกระทําใหแจงซ่ึงผล   ดังน้ี    เปนนวัตตัพพารัมมณะในเวลาที่ตามระลึกถึง 
ชื่อและโคตร. 
           ฌานท่ี ๔  อันเปนทิพพจักขุญาณ  ชื่อวา เปนปริตตารัมมณะ เพราะ 
ความท่ีภิกษุนั้นมี  ส ี เปนอารมณ. 
           ฌานท่ี  ๔  อันเปนยถากัมมูปคตญาณ  เปนปริตตารัมมณะในขณะ 
ระลึกถึงกรรมอันเปนกามาวจร   เปนมหัคคตารัมมณะในขณะระลึกถึงกรรมอัน 
เปนรูปาวจร   และอรูปาวจร. 
           ฌานท่ี ๔  อันเปนอนาคตังสญาณ   เปนปรติตารัมมณะในกาล 
กําหนดรูถึงการเกิดข้ึนแหงกามธาตุในอนาคตกาล  เปนมหัคคตารัมมณะในเวลา 
ที่รูการเกิดข้ึนในรูปภพและอรูปภพ   เปนอัปปมาณารัมมณะ  ในการรูวา   ใน 
อนาคตกาล  พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  พระขีณาสพทั้งหลาย  จักเจริญ 
มรรค   จักสาํเร็จผล   ดังน้ี    เปนนวัตตัพพารัมมณะในเวลาท่ีระลึกถึงชื่อและ 
โคตร. 
           ฌานท่ี ๔  อันเปนอากาสานัญจายตนะ  และอากิญจัญญายตนะ 
เปน นวัตตัพพารัมมณะ.       
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           ฌานท่ี ๔ อันเปนวิญญานัญจายตนะ  และเนวสัญญานาสัญญา-  
ยตนะ  เปนมหัคคตารัมมณะ. 
           โลกุตตรจตุตถฌาน  เปนอัปปมาณารัมมณะ. 
           แมวาโดยกิริยา   แบบแผนอันเปนอารมณ  ดังกลาวนี้นั่นแหละ  ยอม 
เปนไปในฌาน ๑๒ เหลานั้น. 
           คําวา  ตีณิ ฌานานิ น มคฺคารมมฺณา  ไดแก ปจจเวกขณญาณ 
หรือเจโตปริยญาณเปนตน  พึงทํามรรคใหเปนอารมณได.  ฌานทั้ง ๓ ไมเปน 
มัคคารัมมณะ   เพราะไมเปนไปอยางนั้น.   แตพึงเปนมัคคเหตุกะ  ดวยสามารถ 
แหงสหชาตเหตุ.   เปนมัคคาธิปติ    ดวยการเจริญมรรค  อันมวิีริยะเปนหัวหนา 
หรือมีวีมังสาเปนหัวหนา   แตไมพึงกลาววา  เปนมัคคาธิปติ  ในกาลท่ีมีฉันทะ 
จิตตะเปนหัวหนา   และในกาลแหงผล. 
           แมในคําวา  จตุตฺถชฺฌาน  นี้   วาโดยกุศล  ในจตุตถฌาน ๑๓ ไม 
พึงกลาววา ฌานท่ี ๔ อันเปนสัพพัตถปาทกะ  อิทธิวิธะ ทิพพโสตะ ทิพพจักขุ- 
ญาณ  ยถากมัมูปคตญาณ  และฌานที่ ๔ อันเปนอรูป ๔ อยาง  วาเปนมัคคา- 
รัมมณะเปนตน.    สวนฌานท่ี ๔ อันเปนเจโตปริยญาณ    ปุพเพนิวาสญาณ 
อนาคตังสญาณ  เปนมัคคารัมมณะ. แตไมพึงกลาววา  เปนมัคคเหตุกะ  หรือ 
มัคคาธิปติ.    โลกุตตรจตุตถฌาน    ไมเปนมัคคารัมมณะ.    แตในกาลเเหงมัค 
เปนมัคคเหตุกะ   ดวยสามารถแหงสหชาตเหตุ.   เปนมัคคาธิปติ   ในกาลเจริญ 
มรรคอันมีวิริยะและวีมังสาเปนหัวหนา   ไมพึงกลาววาเปนมัคคาธิปติ   ในกาล 
เจริญมรรค   อันมี  ฉันทะ   จิตตะเปนหัวหนา   และในกาลแหงผล. 
           แมเมื่อวาโดยกิริยาแลว  ในฌาน ๑๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
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           คําวา ตีณิ  ฌานานิ  น  วตฺตพฺพา  บัณฑิตพึงทราบวา  ไมพึงกลาว 
วา  ฌาน ๓   เปนปริตตารัมมณะ   เปนตน    เพราะไมปรารภธรรมแมสักอยาง 
หน่ึงในอดีตเปนตนใหเปนไป. 
           คําวา   จตุตฺถ  ฌาน  ไดแก  เมือ่วาโดยกุศล   จตุตถฌานอันเปน 
บาทแหงฌานทั้งหมด  ในจตุตถฌาน ๑๓ เปนนวัตตัพพารัมมณะเทาน้ัน. 
           จตุตถฌานอันเปนอิทธิวิธะ  เปนอตีตารัมมณะ  เพราะความท่ีภิกษุนั้น  
มีจิตในสมาบัติเปนอารมณในการนอมจิตไปตามอํานาจกาย   เปนอนาคตารัมม- 
ณะ    ในกาลอธิษฐาน   (ของพระเถระ)  วา    ในอนาคตกาลขอดอกไมเหลาน้ัน 
จงอยาเหี่ยวแหงไป  ประทีปทั้งหลายจงอยาดับไป  กองแหงอัคคีหน่ึง  จงต้ังข้ึน 
บรรพตจงตั้งข้ึนดวยดี ดังน้ี.  เปนปจจุปปนนารัมมณะ  เพราะความท่ีภิกษุนั้น  
มีกายเปนอารมณ  ในกาลนอมกายไปดวยอํานาจแหงจิต   (คือ  ใหกายไปพรอม 
กับจิต). 
           จตุตถฌานอันเปนทิพพโสตญาณ  ชื่อวา  เปนปจจุปปนนารัมมณะ 
เพราะความท่ีภิกษุนั้นมีเสียงเปนอารมณ. 
           จตุตถฌานอันเปนเจโตปริยญาณ  เปนอตีตารัมมณะ  ในกาลท่ีรูจิต  
ที่เกิดข้ึนแลวดับไปภายใน ๗ วัน     ที่เปนอดีตกาล  เปนอนาคตารัมมณะ ใน 
กาลรูจิตท่ีจะเกิดข้ึนภายใน ๗ วัน    ในอนาคตกาล  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประกาศเจโตปริยญาณน่ันแหละ  ดวยพระสูตรนี้วา   พระองค   จักทายใจ 
แมมากมาย  โดยกําหนดถึงมโนสังขารของบุคคลผูเจริญผูนี้   เขาต้ังไวแลวโดย 
ประการใด  ในระหวางแหงจิตดวงน้ี   เราจักตรึกไปถึงวิตกชื่อน้ีโดยประการน้ัน 
จิตน้ัน    กย็อมมีอยางนั้นนั่นแหละ  หามีอยางอ่ืนไม.  เปนปจจุปปนนารัมมณะ 
ในกาลปรารภปจจุบันเปนไปดวยสามารถแหงอัทธานปจจุบัน    (ปจจุปนกาลอัน  
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ยืดยาว)   และสันตติปจจุบัน   คือปจจุบันอันสืบตอกันไป.   ในขอน้ีพึงทราบ 
เรื่องพิศดาร   โดยนัยที่กลาวแลวในการพรรณนาอรรถกถากณัฑในหนหลังน่ัน  
แหละ. 
           จตุตถฌานอันเปนปุพเพนิวาสญาณ    เปนอตีตารัมมณะ   ในกาล 
ตามระลึกถึงอดีตขันธ     เปนนวัตตัพพารัมมณะ    ในกาลตามระลึกถึงชื่อและ  
โคตร. 
           จตุตถฌานอันเปนทิพพจักขุ   ชื่อวา เปนปจจุปนนารัมมณะ  เพราะ 
ความท่ีภิกษุนั้น   มีสีเปนอารมณ. 
           จตุตถฌานอันเปนยถากัมมูปคตญาณ ยอมกระทําอดีตกรรมเทาน้ัน 
ใหเปนอารมณ เพราะฉะน้ัน จตุตถฌานน้ัน  จึงชื่อวา  เปนอตีตารัมมณะ. 
           จตุตถฌานอันเปนอนาคตังสญาณ   เปนอนาคตารัมมณะ   ในกาล 
ตามระลึกถึงขันธ  อันเปนอนาคต   เปนนวัตตัพพารัมมณะ   ในกาลตามระลึก 
ถึงชื่อและโคตร. 
           อากาสานัญจายตนะ   และอากิญจัญญายตนจตุตถฌาน   เปน 
นวัตตัพพารัมมณะ. 
           วิญญาณัญจายตนะ   และเนวสัญญานาสัญญายตนจตุตถฌาน 
เปนอตีตารัมมณะ. 
           โลกุตตรจตุตถฌาน  เปนนวัตตัพพารัมมณะ  แล. 
           แมวาโดยกิริยา  ในจตุตถฌาน  ๑๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ขอวา  ตีณิ  ฌานานิ  พหิทฺธารมฺมณา ไดแก ชื่อวา เปนพหิทธา- 
รัมมณะ     เพราะปรารภนิมิตอันเปนภายนอกใหปรากฏอยูภายในเปนไป.   แม 
ในขอวา  จตุตฺถ  ฌาน  นี้   เมื่อวาโดยกุศลแลว   ไดจตุตถฌาน ๑๓ ดังน้ี  คือ  
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           จตุตถฌาน  อันเปนบาทแหงฌานท้ังปวง  เปนพหิทธารัมมณะ.  
           จตุตถฌาน  อันเปนอิทธิวิธะ  ชื่อวา เปนอัชฌัตตารัมมณะ  เพราะ 
ความท่ีแหงภิกษุนั้น     มีกายและจิตของตนน่ันแหละเปนอารมณ   ในกาลนอม  
จิตไปดวยอํานาจของกายบาง   ในกาลนอมกายไปดวยอํานาจของจิตบาง   เปน 
พหิทธารัมมณะ   ในกาลเปนไปโดยนัยวา   ภิกษุนัน้   ยอมแสดงแมซึ่งรูปชาง 
ในภายนอก  ดังน้ีเปนตน.  
           จตุตถฌานอันเปนทิพพโสตญาณ  เปนอัชฌตัตารัมมณะ  ในกาลท่ี  
ภิกษุนั้น  มีเสียงอันมีในทองของตนเปนอารมณ  เปนพหิทธารัมมณะ  ในกาล  
ที่ภิกษุนั้น    มีเสียงของผูอ่ืนเปนอารมณ   เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ  ดวย 
สามารถแหงรูปทั้งของตนและของผูอ่ืนเปนอารมณ. 
           จตุตถฌานอันเปนเจโตปริยญาณ  เปนพหิทธารัมมณะอยางเดียว. 
           จตุตถฌานอันเปนปุพเพนิวาสญาณ เปนอัชฌัตตารัมมณะ  ในกาล  
ตามระลึกถึงขันธของตน   เปนพหิทธารัมมณะในกาลตามระลึกถึงขันธทั้งหลาย 
ของบุคคลอ่ืน   และในกาลตามระลึกถึงชื่อและโคตร. 
           จตุตถฌานอันเปนทิพพจักขุญาณ   เปนอัชฌัตตารัมมณะในกาลท่ีมี  
รูปของตนเปนอารมณ    เปนพหิทธารัมมณะในกาลท่ีมีรูปของบุคคลอ่ืนเปน 
อารมณ  เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ    แมดวยสามารถแหงกาลที่มีรูปของตน 
และของผูอ่ืนเปนอารมณ. 
           จตุตถฌานอันเปนยถากัมมูปคตญาณ   เปนอัชฌัตตารัมมณะในกาล 
รูกรรมของตน     เปนพหิทธารัมมณะในกาลรูกรรมของผูอ่ืน    เปนอัชฌัตต- 
พหิทธารัมมณะ  ดวยสามารถแหงกาลรูกรรมของตนและของผูอ่ืน.  
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           จตุตถฌานอันเปนอนาคตังสญาณ    เปนอัชฌัตตารัมมณะในกาลรู  
ธรรมอันเกิดข้ึนในอนาคตของตน  เปนพหิทธารัมณะในกาลตามระลึกถึงขันธ 
ของผูอ่ืนและในกาลตามระลึกถึงชื่อและโคตร      เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ 
ดวยอํานาจแหงกาลตามระลึกทั้งสองน้ัน. 
           อากาสานัญจายตนจตุตถฌาน  เปนพหิทธารัมมณะ. 
           อากิญจัญญายตนจตุตถฌาน  เปนนวัตตัพพารัมมณะ. 
           วิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนจตุตถฌาน   เปนอัช- 
ฌัตตารัมมณะ. 
           โลกุตตรจตุตถฌาน  เปนพหิทธารัมมณะ. 
           แมวาโดยกิริยา  ในฌานท้ัง ๑๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน   แล. 
                                  วรรณนาปญหาปุจฉกะ  จบ 
           อน่ึง  ในฌานวิภังคนี้  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสฌานท้ังหลายเปน 
มิสสกะ   คือเปนโลกิยะ   และเปนโลกตุตระ    สลบักันไป    ในการพรรณนา 
สุตตันตภาชนียบาง ในการพรรณนาอภิธรรมภาชนียบาง ในปญหาปุจฉกะบาง 
จริงอยู    นัยทั้ง ๓   เหลาน้ัน     ชื่อวา   เอกปริจเฉทนั่นแหละ   เพราะนัยทั้ง 
๓ เหลาน้ันเปนธรรมอันเจือกันในภูมิทั้ง ๓.    แมฌานวิภังคนี้    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาก็ทรงนําออกจําแนกแสดงแลว  ๓ ปริวัฏ   ดงัพรรณนามาฉะน้ี. 
                               อรรถกถาฌานวิภังคนิทเทส  จบ  
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                                  ๑๓.  อัปปมัญญาวิภังค 
                                        สุตตันตภาชนีย   
           [๗๔๑]  อัปปมัญญา  ๔  คือ  
           ๑.  ภิกษุในศาสนานี้    แผเมตตาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   ทศิที่ ๒ ก ็
อยางนั้น  ทิศที่ ๓ ก็อยางน้ัน.  ทิศที ่ ๔  ก็อยางนั้น     ทิศเบ้ืองสูง  ทิศเบ้ืองตํ่า 
ทิศเบ้ืองขวาง    ก็เชนเดียวกันนี้    แผเมตตาจิตอันไพบูลย    กวางขวาง   หา 
ประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท   ไปยังสัตวโลกทั้งปวง   เพราะเปนผูมี 
จิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา   อยู. 
           ๒.  แผกรุณาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   ทิศที ่๒ ก็อยางนั้น   ทิศที่ ๓ ก ็
อยางนั้น   ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น      ทิศเบ้ืองสูง   ทิศเบ้ืองตํ่า   ทิศเบ้ืองขวาง ก็ 
เชนเดียวกันนี้    แผกรุณาจิตอันไพบูลย   กวางขวาง   หาประมาณมิได  ไมมี 
เวร   ไมมีพยาบาท.    ไปยังสัตวโลกทั้งปวง    เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลา  อยู.      
           ๓.  แผมุทิตาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   ทิศที ่๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓  ก ็
อยางนั้น    ทศิที่ ๔ ก็อยางนั้น    ทิศเบ้ืองสูง   ทิศเบ้ืองตํ่า   ทิศเบ้ืองขวาง  ก็ 
เชนเดียวกันนี้   แผมุทิตาจิตอันไพบูลย   กวางขวาง   หาประมาณมิได   ไมมี 
เวร   ไมมีพยาบาท   ไปยังสัตวโลกทั้งปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลา  อยู.    
           ๔.  แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น   ทิศที่ ๓ 
ก็อยางนั้น  ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น   ทิศเบ้ืองสูง   ทิศเบ้ืองตํ่า  ทิศเบ้ืองขวาง  ก็  
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เชนเดียวกันนี้   แผอุเบกขาจิตอันไพบูลย  กวางขวาง  หาประมาณมิได   ไมมี  
เวร   ไมมีพยาบาท   ไปยังสัตวโลกทั้งปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลา  อยู. 
 
                                 เมตตาอัปปมัญญานิทเทส 
           [๗๔๒]  ก็ภิกษุแผเมตตาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   เปนอยางไร ?   
           ภิกษุแผเมตตาจิตไปยังสัตวทั้งปวง    เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่ง 
ผูเปนที่รักใครชอบใจแลว   พึงรักใคร   ฉะน้ัน. 
           [๗๔๓]  ในบทเหลาน้ัน  เมตตา เปนไฉน ? 
           การรกัใคร    กิริยาท่ีรักใคร    ความรักใครในสัตวทั้งหลาย    เมตตา- 
เจโตวิมุตติ   อันใด  นี้เรียกวา  เมตตา. 
           จิต  เปนไฉน ? 
           จิต  มโน   มานัส   หทัย   ปณฑระ  มโน  มนายตนะ   มนินทรีย 
วิญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด  นี้เรียกวา  จิต. 
           จิตน้ี   สหรคต  เกดิรวม   เจือปน  สัมปยุต  ดวยเมตตานี้   ดวยเหตุ 
นั้น  จึงเรียกวา  เมตตาจิต. 
           คําวา  ทิศหน่ึง ไดแก ทิศตะวันออก  หรือทิศตะวันตก  หรือทิศ 
เหนือ  หรือทิศใต   หรือทิศเบ้ืองสูง   หรือทิศเบ้ืองตํ่า   ทิศเบ้ืองขวาง   หรือ 
ทิศตาง ๆ. 
           บทวา  แผไป คือ  กระจายออกไป  นอมจิตไป. 
           บทวา  อยู มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู  ประพฤติเปนไปอยู  รกัษาอยู 
เปนไปอยู   ใหเปนไปอยู   เที่ยวไปอยู   พักอยู   ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  อยู.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 442 

           คําวา  ทิศท่ี ๒ ก็อยางน้ัน มีอธิบายวา   ทิศหน่ึงฉันใด   ทิศที่ ๒  
ก็ฉันนั้น    ทศิที่ ๓ ก็ฉันน้ัน    ทิศที ่๔ ก็ฉันนั้น   ทิศเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น     ทศิ 
เบื้องตํ่าก็ฉันน้ัน  ทิศเบ้ืองขวางก็ฉันนั้น  ทิศตาง ๆ ก็ฉันนั้น. 
           คําวา   สัตวโลกท้ังปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุหมู 
เหลา  มีอธิบายวา คําวา  สัตวโลกทั้งปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลา    นัน้เปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมดไมมีสวนเหลือ    หาสวน 
เหลือมิได. 
           คําวา  เมตตาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลาน้ัน เมตตา เปนไฉน ?  
           การรกัใคร    กิริยาท่ีรักใคร    ความรักใครในสัตวทั้งหลาย    เมตตา- 
เจโตวิมุตติ   อันใด  นี้เรียกวา   เมตตา. 
           จิต เปนไฉน ? 
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ   มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด  นี้เรียก  
วา  จิต. 
           จิตน้ี   สหรคต   เกิดรวม   เจือปน  สัมปยุต  ดวยเมตตานี้  ดวยเหตุ 
นั้น  จึงเรียกวา  เมตตาจิต. 
           บทวา  ไพบูลย มีอธิบายวา   จิตใดไพบูลย  จิตน้ันกวางขวาง จิต 
ใดกวางขวาง   จิตน้ันหาประมาณมิได   จิตใดหาประมาณมิได   จิตนั้นไมมีเวร 
จิตใดไมมีเวร   จิตน้ันไมมีพยาบาท. 
           บทวา   แผไป คือ   กระจายออกไป  นอมจิตไป. 
           บทวา  อยู มีอธิบายวา   สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ  พักอยู   ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   อยู.  
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                                  กรณุาอัปปมัญญานิทเทส 
           [๗๔๔]   ก็ภิกษุแผกรุณาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   เปนอยางไร  ? 
           ภิกษุแผกรุณาจิตไปยังสัตวทั้งปวง    เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่ง  
ผูตกทุกขไดยากแลว   พึงสงสาร   ฉะน้ัน. 
           [๗๔๕]  ในบทเหลาน้ัน  กรณุา เปนไฉน ? 
           การสงสาร  กิริยาที่สงสาร  ความสงสารในสัตวทั้งหลาย  กรุณาเจโต- 
วิมุตติ  อันใด   นี้เรียกวา  กรุณา. 
           จิต เปนไฉน ? 
           จิต  มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด  นี้เรียกวา 
จิต. 
           จิตน้ี   สหรคต  เกดิรวม  เจือปน   สัมปยุต   ดวยกรุณาน้ี     ดวยเหตุ 
นั้น    จึงเรียกวา   กรณุาจิต. 
           คําวา  ทิศหน่ึง  ไดแกทิศตะวันออก    หรือทิศตะวันตก    หรือทิศ 
เหนือ   หรือทิศใต    หรือทิศเบ้ืองสูง     หรือทิศเบ้ืองตํ่า    หรือทิศเบ้ืองขวาง 
หรือทิศตาง ๆ. 
           บทวา  แผไป คือ  กระจายออกไป  นอมจิตไป. 
           บทวา   อยู มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู  ประพฤติเปนไปอยู  รกัษา 
อยู   เปนไปอยู   ใหเปนไปอยู   เที่ยวไปอยู   พักอยู   ดวยเหตุนั้น   จึงเรียกวา 
อยู. 
           คําวา  ทิศท่ี ๒ ก็อยางน้ัน มีอธิบายวา  ทิศหน่ึงฉันใด   ทศิที่ ๒ 
ก็ฉันนั้น   ทศิที่ ๓ ก็ฉันน้ัน   ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น   ทศิเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น   ทิศ 
เบื้องตํ่าก็ฉันน้ัน  ทิศเบ้ืองขวางก็ฉันนั้น   ทิศตาง ๆ ก็ฉันนั้น.  
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           คําวา  สัตวโลกท้ังปวง  เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุหมู  
เหลา มีอธิบายวา  คําวา   สัตวโลกทั้งปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลา  นั้นเปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมด  ไมมีสวนเหลือ   หาสวน 
เหลือมิได. 
           คําวา  กรุณาจิต มอีธิบายวา  ในบทเหลาน้ัน    กรณุา เปนไฉน ? 
           การสงสาร  กิริยาที่สงสาร  ความสงสารในสัตวทั้งหลาย  กรุณาเจโต- 
วิมุตติ  อันใด  นี้เรียกวา  กรุณา. 
           จิต เปนไฉน ? 
           จิต   มโน  มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด  นี้เรียกวา 
จิต.   
           จิตน้ี  สหรคต  เกิดรวม   เจือปน  สัมปยุต  ดวยกรุณานี้   ดวยเหตุ 
นั้นจึงเรียกวา   กรณุาจิต. 
           บทวา   ไพบูลย มอีธิบายวา    จิตใดไพบูลย    จิตน้ันกวางขวาง 
จิตใดกวางขวาง  จิตนั้น  หาประมาณมิได   จิตใดหาประมาณมิได    จิตน้ันไมมี 
เวร  จิตใดไมมีเวร  จิตนั้น  ไมมีพยาบาท. 
           บทวา  แผไป คือ  กระจายออกไป  นอมจิตไป. 
           บทวา   อยู มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู   ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   อยู. 
                                  มุทิตาอัปปมัญญานิทเทส 
           [๗๔๖]  ก็ภิกษุแผมุทิตาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   เปนอยางไร  ? 
           ภิกษุแผมุทิตาจิตไปยังสัตวทั้งปวง     เหมอืนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่ง  
ผูเปนที่รักใครชอบใจแลว  พึงพลอยยินดี   ฉะน้ัน.  
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           [๗๔๗]  ในบทเหลาน้ัน   มุทิตา  เปนไฉน ?    
           การพลอยยินดี   กริิยาท่ีพลอยยินดี     ความพลอยยินดีในสัตวทั้งหลาย 
มุทิตาเจโตวิมุตติ   อันใด  นี้เรียกวา  มุทิตา. 
           จิต  เปนไฉน ? 
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด  นี้เรียกวา 
จิต. 
           จิตน้ี  สหรคต   เกดิรวม  เจือปน  สัมปยุต  ดวยมุทิตานี้   ดวยเหตุ 
นั้นจึงเรียกวา  มุทตาจิต. 
           คําวา  ทิศหน่ึง  ไดแก ทิศตะวันออก  หรือทิศตะวันตก  หรือทิศ 
เหนือ   หรือทิศใต    หรือทิศเบ้ืองสูง    หรือทิศเบ้ืองตํ่า    หรือทิศเบ้ืองขวาง 
หรือทิศตาง ๆ. 
           บทวา  แผไป  คือ  กระจายออกไป  นอมจิตไป. 
           บทวา  อยู  มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู   ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   อยู. 
           คําวา  ทิศท่ี ๒  ก็อยางน้ัน   มีอธิบายวา  ทิศหน่ึงฉันใด  ทิศที่ ๒ 
ก็ฉันนั้น   ทศิที่  ๓ ก็ฉันนั้น  ทิศที ่๔ ก็ฉันนั้น   ทศิเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น   ทิศ 
เบื้องตํ่าก็ฉันน้ัน   ทิศเบ้ืองขวางก็ฉันนั้น  ทิศตาง ๆ ก็ฉันนั้น. 
           คําวา  สัตวโลกท้ังปวง  เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุหมู 
เหลา   มีอธิบายวา  คําวา   สัตวโลกทัง้ปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลาน้ัน    เปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมด  ไมมีสวนเหลือ   หาสวน 
เหลือมิได.  
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           คําวา  มุทิตาจิต   มีอธิบายวา  ในบทเหลาน้ัน   มุทิตา เปนไฉน ?  
           การพลอยยินดี  กิรยิาที่พลอยยินดี    ความพลอยยินดีในสัตวทั้งหลาย 
มุทิตาเจโตวิมุตติ   อันใด   นี้เรียกวา  มุทิตา. 
           จิต  เปนไฉน ?                                                       
           จิต  มโน  มานัส ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  อันใด   นี้เรียก 
วา  จิต.  
           จิตน้ี   สหรคต   เกิดรวม   เจือปน  สัมปยุต   ดวยมุทิตานี้   ดวยเหตุ 
นั้น    จึงเรียกวา  มุทิตาจิต. 
           บทวา  ไพบูลย    มอีธิบายวา     จิตใดไพบูลย    จิตน้ันกวางขวาง 
จิตใด   กวางขวาง   จิตนั้นหาประมาณมิได.   จิตใดหาประมาณมิได   จิตนั้นไม 
มีเวร  จิตใดไมมีเวร  จิตนั้นไมมีพยาบาท. 
           บทวา   แผไป   คือ   กระจายออกไป  นอมจิตไป. 
           บทวา  อยู  มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู  ฯลฯ พักอยู    ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   อยู. 
 
                            อุเบกขาอัปปมัญญานิทเทส 
           [๗๔๘]   ก็ภิกษุแผอุเบกขาจิต  ไปยังทิศหน่ึงอยู   เปนอยางไร ?  
           ภิกษุแผอุเบกขาจิตไปยังสัตวทั้งปวง      เหมือนบุคคลเห็นบุคคลหน่ึง 
ผูเปนที่ชอบใจก็ไมใช  ไมเปนที่ชอบใจก็ไมใช   แลวพึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
ฉะน้ัน. 
           [๗๔๙]   ในบทเหลาน้ัน  อุเบกขา  เปนไฉน ? 
           การวางเฉย   กิรยิาที่วางเฉย   ความวางเฉยในสัตวทั้งหลาย    อุเบกขา 
เจโตวิมุตติ   อันใด   นี้เรียกวา   อุเบกขา.    
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           จิต  เปนไฉน ?  
           จิต  มโน   มานัส ฯลฯ   มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด   นี้เรียก  
วา จิต. 
           จิตน้ี   สหรคต   เกิดรวม   เจือปน    สัมปยุต    ดวยอุเบกขานี้    ดวย 
เหตุนั้น     จึงเรียกวา  อุเบกขาจิต. 
           คําวา  ทิศหน่ึง  ไดแก  ทิศตะวันออก  หรือทิศตะวันตก  หรือทิศ 
เหนือ   หรือทิศใต    หรือทิศเบ้ืองสูง    หรือทิศเบ้ืองตํ่า    หรือทิศเบ้ืองขวาง 
หรือทิศตางๆ. 
           บทวา  แผไป   คือ   กระจายออกไป   นอมจิตไป. 
           บทวา  อยู  มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู  ฯลฯ   พักอยู   ดวยเหตุ 
นั้น    จึงเรียกวา อยู.    
           คําวา  ทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา  ทิศหน่ึงฉันใด  ทิศที่ ๒ ก ็
ฉันนั้น  ทิศท่ี ๓ ก็ฉันนัน้   ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น   ทศิเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น  ทิศเบ้ือง 
ตํ่าก็ฉันนั้น  ทิศเบ้ืองขวางก็ฉันนั้น  ทิศตาง ๆ ก็ฉันนั้น. 
           คําวา  สัตวโลกท้ังปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทกุหมู 
เหลา  มีอธิบายวา  คําวา  สัตวโลกทั้งปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลา    นัน้เปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวทั่วทั้งหมดไมมีสวนเหลือ    หาสวน 
เหลือมิได. 
           คําวา   อุเบกขาจิต  มีอธิบายวา  อุเบกขา   เปนไฉน ? 
           การวางเฉย   กิรยิาที่วางเฉย   ความวางเฉยในสัตวทั้งหลาย   อุเบกขา- 
เจโตวิมุตติ    อันใด  นี้เรียกวา  อุเบกขา. 
           จิต  เปนไฉน ?  
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           จิต  มโน  มานัส  ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   อันใด  นี้เรียกวา    
จิต. 
           จิตน้ี   สหรคต     เกิดรวม    เจือปน  สัมปยตุ    ดวยอุเบกขานี้  ดวย  
เหตุนั้น     จึงเรียกวา  อุเบกขาจิต. 
           บทวา   ไพบูลย    มีอธิบายวา    จิตใดไพบูลย    จิตน้ันกวางขวาง 
จิตใดกวางขวาง  จิตนั้นหาประมาณมิได   จิตใดหาประมาณมิได    จิตน้ันไมมี 
เวร   จิตใดไมมีเวร  จิตนั้นไมมีพยาบาท. 
           บทวา  แผไป  คือกระจายออกไป  นอมจิตไป. 
           บทวา   อยู  มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ  พักอยู   ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   อยู. 
                                      สตุตันตภาชนีย  จบ 
 
                                         อภิธรรมภาชนีย  
           [๗๕๐]  อัปปมัญญา  ๔  คือ      
                         ๑.  เมตตา 
                         ๒.  กรุณา 
                         ๓.  มุทิตา 
                         ๔.  อุเบกขา  
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                               เมตตากุศลฌาน  จตุกกนัย๑ 

           [๗๕๑]  ในอัปปมัญญา ๔ นัน้  เมตตา  เปนไฉน ?     
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   อยู   ในสมัยใด   การ 
รักใคร   กิริยาท่ีรักใคร   ความรักใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น     อันใด 
นี้เรียกวา  เมตตา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา. 
 เมตตา เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน 
ที่สหรคตดวยเมตตา   อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตก 
วิจาร   สงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู    ในสมัยใด   การรักใคร    กริิยาที่รักใคร   ความรัก 
ใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น    อันใด  นี้เรียกวา  เมตตา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยเมตตา. 
 เมตตา เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  เพราะคลายปติ 
ไดอีกดวย  จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะอยูและเสวยสุขดวยนาม 
กาย  บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา   ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญ ผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข  ดังนี้ 
อยู   ในสมัยใด  การรักใคร   กิริยาที่รกัใคร   ความรักใคร  เมตตาเจโตวิมุตติ 
 
๑.  ฌานโดยจตุกกนยั   คือนยัของพระสูตรมี  ๔ ฌาน  เมตตาเปนอารมณของฌานท่ี ๑ 
ถึงท่ี ๓ เทานั้น ไมเปนอารมณของฌานท่ี ๔      
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ในสมัยนั้น   อันใด   นี้เรียกวา  เมตตา    ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือเรียกวา   ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยเมตตา.  
 
                                   เมตตากุศลฌาน  ปญจกนัย๑ 

           ภิกษุ ในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  สงัดจากกาม  
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ ปฐมฌาน ที่สหรคตดวยเมตตา ประ- 
กอบดวยวิตก  วิจาร   มปีติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด   การรกัใคร 
กิริยาที่รักใคร   ความรักใคร  เมตตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น    อันใด   นี้เรียกวา  
เมตตา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา. 
           ภิกษุ    ในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    บรรล ุ
ทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา   ไมมีวิตก   มีแตวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวก  อยู   ในสมัยใด  การรักใคร  กริยิาที่รักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด   นี้เรียกวา   เมตตา   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุต  
ดวยเมตตา. 
           ภิกษุ    ในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    บรรล ุ
ตติยฌานที่สหรคตดวยเมตตา    อันเปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตก  วิจาร  สงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร  มี 
แตปติและสุขอันเกิดแต   สมาธิ   อยู   ในสมัยใด   การรักใคร   กิริยาที่รักใคร 
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  เมตตา  ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา 
 
๑.  ฌานโดยปญจกนัย  คือ   นัยของพระอภิธรรมมี  ๕   ฌาน   เมตตาเปนอารมณของ 
ฌานท่ี ๑ ถึงท่ี ๔  เทานั้น  ไมเปนอารมณของฌานท่ี ๕   



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 451 

           ภิกษุ   ในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  เพราะคลาย  
ปติไดอีกดวย    จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะอยู    และเสวยสุข   
ดวยนามกาย   บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยเมตตา   ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริย- 
เจาท้ังหลาย  กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ  อยู 
เปนสุข  ดังนี้  อยู   ในสมัยใด  การรกัใคร  กิริยาที่รักใคร  ความรักใคร  เมตตา 
เจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น     อันใด   นี้เรยีกวา   เมตตา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา  ธรรมทีสัมปยุตดวยเมตตา. 
 
                                 กรณุากุศลฌาน  จตุกกนัย๑ 

           [๗๕๒]  กรุณา เปนไฉน ? 
           ภิกษุ  ในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา 
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  ในสมัยใด  การสงสาร 
กิริยาที่สงสาร  ความสงสาร  กรุณาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวา 
กรุณา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
 กรุณา เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุทุติย- 
ฌานที่สหรคตดวยกรุณา  อันเปนไปในภายใน  เปนธรรมชาติผองใส  เพราะ 
วิตก  วิจาร  สงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด    การสงสาร  กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร 
 
        ๑.  โดยนยัของพระสูตร    กรุณาเปนอารมณของฌานท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ เทานั้น     ไมเปน 
อารมณของฌานท่ี  ๔  
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กรุณาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น     อันใด     นี้เรียกวา   กรณุา   ธรรมท้ังหลาย  
ที่เหลือ  เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา.  
           กรุณา  เปนไฉน ?   
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    เพราะคลาย  
ปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ   อยู   และเสวยสุข  
ดวยนามกาย  บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา   ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลาย  กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ   อยูเปน 
สุข  ดังนี้    อยู   ในสมัยใด   การสงสาร  กิริยาที่สงสาร  ความสงสาร  กรุณา 
เจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น    อันใด    นี้เรยีกวา   กรุณา   ธรรมท้ังหลายที่เหลือ 
เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา. 
 
                                  กรณุากุศลฌาน  ปญจกนัย๑ 

           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา 
ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   อยู   ในสมัยใด   การ 
สงสาร   กริิยาท่ีสงสาร   ความสงสาร   กรุณาเจโตวิมุตติ    ในสมัยนั้น    อันใด 
นี้เรียกวา  กรณุา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน 
ที่สรหคตดวยกรุณา   ไมมีวิตก   มีแตวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   อยู 
ในสมัยใด   การสงสาร   กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร  กรุณาเจโตวิมุตติ    ใน 
 
๑.  โดยนยัของพระอภิธรรม   กรุณาเปนอารมณของฌานท่ี  ๑ ถึงท่ี  ๔ เทานั้น    ไมเปน 
อารมณของฌานท่ี ๕  
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สมัยนั้น     อันใด   นี้เรียกวา   กรุณา   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรม  
ที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌาน 
ที่สหรคตดวยกรุณา   อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตก 
วิจาร   สงบ    เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู   ในสมัยใด   การสงสาร   กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร 
กรุณาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น      อันใด   นี้เรียกวา   กรณุา   ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  เพราะคลายปติ 
ไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติสัมปชญัญะ  อยู   และเสวยสุขดวย 
นามกาย  บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยกรุณา    ซึง่เปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลาย  กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข 
ดังน้ี  อยู   ในสมัยใด  การสงสาร  กิรยิาที่สงสาร  ความสงสาร   กรุณาเจโต- 
วิมุตติ  ในสมัยนั้น     อันใด  นี้เรียกวา  กรณุา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียก 
วา  ธรรมท่ีสมัปยุตดวยกรุณา. 
 
                                   มุทติากุศลฌาน  จตุกกนัย๑ 

           [๗๕๓]  มุทิตา   เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน    ที่สหรคตดวยมุทิตา 
ประกอบดวย  วิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด  การ 
 
๑.  โดยนยัของพระสูตร    มุทิตาเปนอารมณของฌานท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ เทานั้น     ไมเปน 
อารมณของฌานท่ี  ๔  
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พลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมัย   
นั้น   อันใด   นี้เรียกวา   มุทิตา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา    ธรรมที ่
สัมปยุตดวยมุทิตา. 
           มุทิตา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน 
ที่สหรคตดวยมุทิตา   อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตก 
วิจาร   สงบ    เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด  การพลอยยินดี  กริิยาที่พลอยยินดี  ความ 
พลอยยินดี.   มุทิตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  มุทิตา   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา. 
           มุทิตา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุ   ในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  เพราะคลาย  
ปติไดดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะอยู    และเสวยสุขดวย 
นามกาย    บรรลุตติยฌานที่สหรคตดวยมุทิตา      ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข  
ดังน้ี    อยู   ในสมัยใด   การพลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี 
มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมยันั้น     อันใด    นี้เรียกวา   มุทิตา    ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยมุทิตา. 
 
                                  มุทิตากุศลฌาน  ปญจกนัย๑ 

           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม 
 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา ประกอบ 
๑.  โดยนยัของพระอภิธรรม  มุทิตาเปนอารมณของฌานท่ี ๑ ถึงท่ี ๔ เทานั้น  ไมเปน 
อารมณของฌานท่ี ๕  
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ดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู    ในสมัยใด   การพลอยยินดี  
กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น   อันใด 
นี้เรียกวา  มทุิตา ธรรมทัง้หลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน 
ที่สหรคตดวยมุทิตา   ไมมีวิตก   มีแตวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิตก   อยู 
ในสมัยใด   การพลอยยินดี  กริิยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโต-  
วิมุตติ   ในสมัยนั้น  อันใด   นี้เรียกวา   มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียก 
วา  ธรรมท่ีสมัปยุตดวยมุทิตา.     
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌาน 
ที่สหรคตดวยมุทิตา   อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตก 
วิจาร  สงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุข  
อันเกิดแตสมาธิ   อยู   ในสมัยใด   การพลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี   ความ 
พลอยยินดี  มุทิตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  มุทิตา ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    เพราะคลาย 
ปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ    อยู   และเสวยสุข  
ดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตดวยมุทิตา  ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลาย  กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปน 
สุข  ดังนี้   อยู   ในสมัยใด   การพลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอย 
ยินดี  มุทิตาเจโตวิมุตติ    ในสมัยนั้น    อันใด   นี้เรยีกวา   มุทิตา.    ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา.  
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                                      อเุบกขากุศลฌาน๑ 

           [๗๕๔]  อุเบกขา เปนไฉน  ?  
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  บรรลุจตุตถ- 
ฌานที่สหรคตดวยอุเบกขา  ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน   มีสติบริสุทธิ์    เพราะอุเบกขา   อยู   ใน 
สมัยใด   การวางเฉย   กริิยาท่ีวางเฉย   ความวางเฉย   อุเบกขาเจโตวิมุตติ  ใน 
สมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  อุเบกขา. ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยอุเบกขา. 
           [๗๕๕]  อัปปมัญญา  ๔  คือ 
                         ๑.  เมตตา 
                         ๒.  กรุณา 
                         ๓.  มุทิตา 
                         ๔.  อุเบกขา 
                               เมตตาวิปากฌาน  จตุกกนัย 
           [๗๕๖]  ในอัปปมัญญา ๔ นัน้  เมตตา เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา 
ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   อยู   ในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  กุศล. 
 
        ๑.  โดยนยัของพระสูตร   อุเบกขาเปนอารมณของฌานท่ี ๔ เทานัน้   โดยนัยของพระ 
อภิธรรมเปนอารมณของฌานท่ี ๕ เทานั้น   แตวาโดยองคของฌานท่ี ๔     โดยนัยของพระสูตร 
และฌานท่ี ๕  โดยนัยของพระอภิธรรม    ตางก็มีองคฌานสองคือ      อุเบกขาและเอกคัคตา  
เหมือนกนั   ในการแสดง     อุเบกขากุศลฌาน    วิปากฌานและกิริยาฌาน  จึงแสดงโดยนยัของ 
พระสูตรเทานัน้.  
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           ภิกษุสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว    บรรลุปฐม- 
ฌานท่ีสหรคตดวยเมตตาอันเปนวิบาก  เพราะรูปาวจรกุศลธรรมอันไดทํา  
ไวแลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มปีติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก  อยู  ในสมัยใด  การรักใคร   กิริยาที่รักใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ    ใน 
สมัยนั้น    อันใด  นี้เรียกวา  เมตตา   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา  ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยเมตตา. 
           เมตตา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    บรรลุทุติย-  
ฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา    อันเปนไปในภายใน      เปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    มแีต 
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมยัใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ    มีในสมัย 
นั้น    สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา กุศล. 
           ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตาอันเปนวิบาก    เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวน้ันแล    เปนไปในภายใน 
เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร   มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด   การรักใคร  กิริยา 
ที่รักใคร  ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวาเมตตา 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา. 
           เมตตา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    เพราะคลาย 
ปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติสมัปชัญญะอยู    และเสวยสุข 
ดวยนามกาย     บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา    ซึ่งเปนฌานท่ีพระ-  
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อริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูที่ไดบรรลุวา    เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ 
อยูเปนสุข   ดังน้ี   อยูในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    สภาว-  
ธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   กศุล. 
           เพราะคลายปติไดอีกดวย   ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติ 
สัมปชัญญะ    อยู   และเสวยสุขดวยนามกาย    บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวย 
เมตตาอันเปนวิบาก   เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว    ไดสั่งสมไว 
แลวน้ันแล    ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา 
มีสติอยูเปนสุข   ดังน้ี    อยู   ในสมัยใด   การรักใคร    กริิยาท่ีรักใคร    ความ 
รักใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนัน้  อันใด   นีเ้รียกวา   เมตตา    ธรรม  
ทั้งหลายท่ีเหลือเรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา. 
 
                               เมตตาวิปากฌาน  ปญจกนัย 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว      บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด   ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น    สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  กศุล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน 
ที่สหรคตดวยเมตตาอันเปนวิบาก      เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไว 
แลว   ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวก  อยู  ในสมัยใด  การรักใคร   กิรยิาที่รักใคร   ความรักใคร   เมตตาเจโต- 
วิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด   นี้เรียกวา  เมตตา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา.  
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           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุทุติย-  
ฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ไมมีวิตก    มีแตวิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวก อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตาอันเปนวิบาก เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล  ไมมีวิตก   มแีต 
วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก.   อยู   ในสมัยใด   การรักใคร    กริิยาท่ีรัก 
ใคร  ความรกัใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวา  เมตตา 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือเรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยเมตตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    บรรลุตติย- 
ฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน     เปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตกวิจาร   สงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแต 
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมยัใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมยั 
นั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา   กุศล. 
           ภิกษุบรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตาอันเปนวิบาก เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล    อันเปนไปในภาย 
ใน   เปนธรรมชาติผองใส    เพราะวิตกวิจารสงบ     เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ 
ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มแีตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู    ในสมัยใด   การ 
รักใคร   กิริยาท่ีรักใคร   ความรักใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น   อันใด 
นี้เรียกวา  เมตตา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    เพราะคลาย 
ปติไดอีกดวย    จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะ    อยู  และเสวยสุข  
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ดวยนามกาย   บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา   ซึ่งเปนฌานท่ีพระ-  
อริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา    เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ 
อยูเปนสุข  ดังนี้  อยูในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  กุศล. 
           เพราะคลายปติไดอีกดวย   ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติ 
สัมปชัญญะ   อยู  และเสวยสุขดวยนามกาย    บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวย 
เมตตาอันเปนวิบาก   เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไว 
แลวน้ันแล    ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา 
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข  ดังนี้    อยู   ในสมัยใด  การรักใคร 
กิริยาที่รักใคร   ความรักใคร   เมตตาเจโมวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียก 
วา  เมตตา   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา. 
 
                             กรุณาวิปากฌาน  จตุกกนัย 
           [๗๕๗]  กรุณา  เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา  
ประกอบดวย   วิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น     สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  กศุล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว    บรรลุปฐม- 
ฌานท่ีสหรคตดวยกรุณาอันเปนวิบาก     เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอัน 
เกิดแตวิเวก อยู   ในสมัยใด   การสงสาร   กิริยาทีส่งสาร   ความสงสาร  กรณุา  
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เจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้นอันใด   นี้เรียกวา   กรุณา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียก 
วา  ธรรมท่ีสมัปยุตดวยกรุณา.  
           กรุณา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌาน 
ที่สหรคตดวยกรุณา  อันเปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส    เพราะ 
วิตกวิจารสงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ อยู  ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  กุศล.                                           
           ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณาอันเปนวิบาก     เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล    เปนไปในภายใน 
เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตกวิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมี 
วิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด    การสงสาร 
กิริยาที่สงสาร  ความสงสาร  กรุณาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น อันใด  นี้เรียกวา 
กรุณา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
           กรุณา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ     เพราะคลาย 
ปติอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติสัมปชญัญะ    อยู   และเสวยสุขดวย  
นามกาย   บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา   ซึง่เปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ   อยูเปน 
สุข   ดังน้ี  อยู   ในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรม 
เหลาน้ัน   ชือ่  กุศล.  
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           เพราะคลายปติไดอีกดวย     ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติ- 
สัมปชัญญะ อยู  และเสวยสุขดวยนามกาย     บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวย  
กรุณาอันเปนวิบาก    เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไว 
แลวน้ันแล       ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสรญิผูไดบรรลวุา 
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติอยูเปนสุข   ดังน้ี   อยู   ในสมัยใด    การสงสาร 
กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร   กรุณาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา 
กรุณา   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา. 
 
                                 กรณุาวิปากฌาน  ปญจกนัย 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม  
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยกรุณา 
ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ 
อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   กุศล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม     สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว     บรรลุปฐม- 
ฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา  อันเปนวิบาก   เพราะรูปาวจรกุศลกรรม  อัน 
ไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติ  และ 
สุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด  การสงสาร   กริิยาท่ีสงสาร   ความสงสาร 
กรุณาเจโตวิมุตติ    ในสมัยนั้น   อันใด   นี้เรียกวา   กรณุา.    ธรรมท้ังหลายท่ี  
เหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุทุติย- 
ฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา    ไมมีวิตก   มีแตวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแต  
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วิเวก อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น   สภาวธรรมเหลาน้ัน   
ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา  อันเปนวิบาก เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล ไมมีวิตก มีแตวิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด   การสงสาร  กิรยิาที่สงสาร  ความ 
สงสาร  กรณุาเจโตวิมุตติ   ในสมยันัน้    อันใด     นี้เรียกวา  กรุณา.   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุตติย- 
ฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะ 
วิตก  วิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติ 
และสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนัน้ 
สภาวธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุบรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา  อันเปนวิบาก  เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   อันเปนไปในภาย 
ใน   เปนธรรมชาติผองใส    เพราะวิตกวิจารสงบ    เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ 
ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยูในสมัยใด  การสงสาร 
กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร   กรุณาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวา 
กรุณา.   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  เพราะคลายปติ 
ไดอีกดวย   จึงเปนอุเบกขา    มีสติสมัปชัญญะอยู    และเสวยสุขดวย 
นามกาย  บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานท่ี.พระอริยเจา  
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ทั้งหลาย   กลาวสรรเสรญิผูไดบรรลวุา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปน  
สุข  ดังนี้  อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรม 
เหลาน้ัน  ชื่อวา  กุศล. 
           เพราะคลายปติไดอีกดวย    ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติ  
สัมปชัญญะ    อยู   และเสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวย  
กรุณา  อันเปนวิบาก  เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไว 
แลวน้ันแล    ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูที่ไดบรรลวุา 
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข   ดังน้ี    อยู   ในสมัยใด   การสงสาร 
กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร   กรุณาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา 
กรุณา.   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสมัปยุตดวยกรุณา. 
 
                                 มุทติาวิปากฌาน  จตุกกนัย 
           [๗๕๘]  มุทิตา  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา 
ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    สภาวธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   กุศล. 
           ภิกษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน 
ที่สหรคตดวยมุทิตา   อันเปนวิบาก   เพราะรูปาวจรกุศลกรรม   อันไดทํา 
ไวแลว   ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล  ประกอบดวยวิตก   วิจารมีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก  อยู   ในสมัยใด   การพลอยยนิดี    กริิยาที่พลอยยินดี    ความพลอย 
ยินดี  มุทิตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวา  มุทิตา  ธรรมท้ังหลาย  
ที่เหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา.  
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           มุทิตา เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุทุติย- 
ฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะ 
วิตกวิจาร  สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุข  
อันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา  กุศล. 
           ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  อันเปนวิบาก เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   อันเปนไปในภาย 
ใน   เปนธรรมชาติผองใส    เพราะวิตกวิจารสงบ    เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ 
ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู   ในสมัยใด    การ 
พลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมัย 
นั้น   อันใด   นี้เรียกวา   มุทิตา.   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที 
สัมปยุตดวยมุทิตา. 
           มุทิตา เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  เพราะคลายปติ 
ไดอีกดวย  จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะ    อยู   และเสวยสุขดวย 
นามกาย   บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข 
ดังน้ี  อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน 
ชื่อวา  กุศล. 
           เพราะคลายปติไดอีกดวย    ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติ 
สัมปชัญญะอยู    และเสวยสุขดวยนามกาย    บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวย  
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มุทิตา  อันเปนวิบาก  เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไว   
แลวน้ันแล ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข   ดังน้ี    อยู   ในสมัยใด  การพลอยยินดี    
กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น   อันใด 
นี้ เรียกวา  มทุิตา   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา. 
 
                                    มทุิตาวิปากฌาน  ปญจกนัย 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยมุทิตา 
ประกอบดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   อยู   ในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา   กุศล.     
           ภิกษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน 
ที่สหรคตดวยมุทิตา  อันเปนวิบาก  เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไว 
แลว  ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวก  อยู   ในสมัยใด   การพลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี 
มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมยันั้น    อันใด   นี้เรียกวา   มุทิตา.    ธรรมท้ังหลายท่ี  
เหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สมัปยุตดวยมุทิตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ   บรรลุทุติย-  
ฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ไมมีวิตก  มแีตวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก 
อยู    ในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น      สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  กุศล.  
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           ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  อันเปนวิบาก  เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล ไมมีวิตก  มีแตวิจาร  
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด  การพลอยยินดี  กิรยิาที่พลอยยินดี 
ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น   อันใด   นี้เรียกวา   มุทิตา. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา.    
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ   บรรลุตติย- 
ฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะ 
วิตกวิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู    ในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น 
สภาวธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   กุศล. 
           ภิกษุบรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  อันเปนวิบาก  เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล  อันเปนไปในภายใน 
เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตกวิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมี 
วิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   อยู   ในสมยัใด   การพลอย 
ยินดี  กริิยาที่พลอยยินดี  ความพลอยยินดี  มุทิตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อัน 
ใด  นี้เรียกวา   มุทิตา   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวย 
มุทิตา.                                                                                    . 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  เพราะคลายปติ 
ไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะ    อยู  และเสวยสุขดวย 
นามกาย  บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข 
ดังน้ี   อยู  ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลาน้ัน 
ชื่อวา  กุศล.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 468 

           เพราะคลายปติไดอีกดวย    ภิกษุจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติ 
สัมปชัญญะอยู    และเสวยสุขดวยนามกาย   บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวย 
มุทิตา   อันเปนวิบาก   เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไว  
แลวน้ันแล ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข   ดังน้ี    อยู   ในสมัยใด  การพลอยยินดี 
กิริยาที่พลอยยินดี  ความพลอยยินดี  มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมยันั้น   อันใด  นี ้ 
เรียกวา  มุทติา   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา. 
 
                                       อุเบกขาวิปากฌาน 
           [๗๕๙]  อุเบกขา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  บรรลุจตุตถ- 
ฌานท่ีสหรคตดวยอุเบกขา  ไมมีทุกข   ไมมีสุข   เพราะละสุขและทุกขได 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน   มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  อยู  ใน 
สมัยใด ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   สภาวธรรมเหลาน้ัน  ชือ่วา กุศล.  
           ภิกษุบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยอุเบกขาอันเปนวิบาก เพราะ 
รูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลวน้ันแล   ไมมีทุกข   ไมมีสุข 
เพราะละสุขและทุกขได       เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน     มีสติ 
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  อยู  ในสมัยใด  การวางเฉย   กริิยาท่ีวางเฉย   ความวาง 
เฉย อุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา อุเบกขา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือเรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขา.  
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           [๗๖๐]  อัปปมัญญา  ๔  คือ  
              ๑.  เมตตา 
              ๒.  กรุณา 
              ๓.  มุทิตา 
              ๔.  อุเบกขา 
 
                                เมตตากิริยาฌาน  จตุกกนัย 
           [๗๖๑]  ในอัปปมญัญา ๔ นั้น  เมตตา เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร  สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบ 
ดวยวิตกวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด   การรักใคร  กริิยา 
ที่รักใคร    ความรักใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ   ในสมยันั้น     อันใด  นี้เรียกวา 
เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา. 
           เมตตา เปนไฉน ?   
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล  และไมใชกรรมวิบาก     เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร     บรรลุทุติยฌานท่ี 
สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส    เพราะ 
วิตกวิจารสงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด   การรักใคร   กิริยาที่รักใคร   ความรักใคร 
เมตตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น     อันใด   นี้เรียกวา   เมตตา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา.  
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 เมตตา  เปนไฉน ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌาน  อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช 
อกุศล     และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    เพราะคลายปติได 
อีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนาม 
กาย  บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ัง 
หลายกลาวสรรเสริญ  ผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ   อยูเปนสุข  
ดังน้ี  อยู   ในสมัยใด    การรักใคร    กิริยาที่รักใคร    ความรักใคร   เมตตา 
เจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น    อันใดนี้เรียกวา     เมตตา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา. 
 
                               เมตตากิริยาฌาน  ปญจกนัย 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล   ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร  สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา ประกอบ 
ดวยวิตกวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด   การรักใคร  กริิยา 
ที่รักใคร    ความรักใคร    เมตตาเจโตวิมุติ     ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวา 
เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยเมตตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล    และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    บรรลทุุติยฌานท่ี 
สหรคตดวยเมตตา ไมมีวิตก   มีแตวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู 
ในสมัยใด   การรักใคร   กิริยาที่รักใคร   ความรักใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ  ใน 
สมยันั้น  อันใด  นี้เรียกวา  เมตตา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยเมตตา.  
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           ภิกษุในศาสนานี้  เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช  
อกุศล    และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    บรรลตุติยฌานท่ี 
สหรคตดวยเมตตา อันเปนไปในภายใน    เปนธรรมชาติผองใส  เพราะ 
วิตกวิจารสงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   มีแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู   ในสมัยใด   การรักใคร   กิริยาที่รักใคร   ความรักใคร 
เมตตาเจโตวิมุตติ    ในสมัยนั้น     อันใด     นี้เรียกวา  เมตตา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวา  ธรรมทีส่ัมปยุตดวยเมตตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    เพราะคลายปติไดอีก 
ดวย  จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนามกาย 
บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ   อยูเปนสุข  ดังนี้ 
อยู  ในสมัยใด   การรักใคร   กริิยาท่ีรักใคร   ความรักใคร   เมตตาเจโตวิมุตติ 
ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  เมตตา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยเมตตา. 
 
                                 กรณุากิริยฌาน  จตุกกนัย 
           กรุณา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ประกอบ 
ดวยวิตกวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด   การสงสาร  กริิยา  
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ที่สงสาร    ความสงสาร    กรุณาเจโตวิมุตติ    ในสมัยนั้น     อันใด   นี้เรียกวา  
กรุณา   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา. 
           กรุณา  เปนไฉน  ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
กุศล    และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    บรรลทุุติยฌานท่ี 
สหรคตดวยกรุณา  อันเปนไปในภายใน  เปนธรรมชาติผองใส  เพราะวิตก 
วิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    มีแตปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิ   อยู    ในสมัยใด    การสงสาร    กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร 
กรุณาเจโตวิมุตติ     ในสมัยนั้น       อันใด   นี้เรียกวา  กรุณา  ธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือ   เรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
           กรุณา  เปนไฉน ?   
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมนสุขวิหาร    เพราะคลายปติไดอีก 
ดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะ    อยู   และเสวยสุขดวยนาม 
กาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข   ดงัน้ี  
อยู  ในสมัยใด  การสงสาร    กิริยาที่สงสาร    ความสงสาร    กรุณาเจโตวิมุตติ 
ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวา  กรุณา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา  ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
 
                              กรณุากิริยาฌาน  ปญจกนัย 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร   สงัดจากกาม   สงัดจาก  
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อกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา    ประกอบ  
ดวยวิตก วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด  การสงสาร  กิรยิา 
ที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกวา กรณุา. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล    และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    บรรลทุุติยฌานท่ี 
สหรคตดวยกรุณา   ไมมวิีตก   มีแตวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   อยู 
ในสมัยใด   การสงสาร    กิริยาที่สงสาร   ความสงสาร    กรุณาเจโตวิมุตติ  ใน 
สมัยนั้น    อันใด   นี้เรียกวา   กรุณา   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล    และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    บรรลตุติยฌานท่ี  
สหรคตดวยกรุณา   อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตก 
วิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร    มีแตปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิ   อยู    ในสมัยใด   การสงสาร    กิริยาที่สงสาร    ความสงสาร 
กรุณาเจโตวิมุตติ  ในสมยันั้น อันใด  นี้เรียกวา  กรณุา  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
           ภิกษุในศาสนานี้    เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    เพราะคลายปติไดอีก 
ดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนามกาย 
บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา     ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ  อยูเปนสุข   ดงัน้ี  
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อยู   ในสมัยใด   การสงสาร   กิริยาทีส่งสาร    ความสงสาร    กรุณาเจโตวิมุตติ  
ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  กรุณา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรม  
ที่สัมปยุตดวยกรุณา. 
 
                                   มุทติากิริยาฌาน   จตุกกนัย 
           มุทิตา เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา   ประกอบ 
ดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู  ในสมัยใด   การพลอยยินดี 
กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี ้
เรียกวา   มุทติา ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ    เรียกวา    ธรรมที่สัมปยุตดวย 
มุทิตา. 
           มุทิตา เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล    และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    บรรลุทุติยฌานท่ี 
สหรคตดวยมุทิตา  อันเปนไปในภายใน   เปนธรรมชาติผองใส   เพราะวิตก 
วิจารสงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    มีแตปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิ  อยู  ในสมัยใด   การพลอยยินดี    กิริยาที่พลอยยินดี    ความ 
พลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น    อันใด   นี้เรียกวา  มุทิตา ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา.  
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           มุทิตา  เปนไฉน  ?  
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล  และไมใชกรรมวิบาก    เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    เพราะคลายปติไดอีก 
ดวย  จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  อยู  และเสวยสุขดวยนามกาย 
บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา      ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติ    อยูเปนสุข  ดังน้ี 
อยู  ในสมัยใด  การพลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ  ในสมัย 
นั้นอันใด  นีเ้รียกวา  มุทติา  ธรรมทั้งหลายที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยมุทิตา. 
                            มุทิตากิริยาฌาน  ปญจกนัย 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา   ประกอบ 
ดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู   ในสมัยใด   การพลอยยนิดี 
กิริยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี   มุทิตาเจโตวิมุตติ   ในสมัยนั้น   อันใด 
นี้เรียกวา มุทติา  ธรรมทั้งหลายที่เหลือ  เรียกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล   และไมใชกรรมวิบาก     เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร    บรรลุทุติยฌานท่ี 
สหรคตดวยมุทิตา  ไมมวิีตก   มีแตวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู 
ในสมัยใด  การพลอยยินดี   กิริยาที่พลอยยินดี  ความพลอยยินดี  มุทิตาเจโต- 
วิมุตติ  ในสมัยนั้น    อันใด  นี้เรียกวา   มุทิตา   ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เรียก 
วา  ธรรมท่ีสมัปยุตดวยมุทิตา.  
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           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช  
อกุศลและไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานท่ีสหรคต  
ดวยมุทิตา  อันเปนไปในภายใน  เปนธรรมชาติผองใส  เพราะวิตกวิจารสงบ 
เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  
อยูในสมัยใด  การพลอยยินดี  กริิยาที่พลอยยินดี   ความพลอยยินดี มุทิตา- 
เจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น   อันใด  นี้เรียกวา มุทิตา  ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียก 
วา  ธรรมท่ีสมัปยุตดวยมุทิตา. 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล  และไมใชกรรมวิบาก  เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร  เพราะคลายปติไดอีกดวย 
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะ     อยู    และเสวยสุขดวยนามกาย 
บรรล ุ จตุตถฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ซึ่งเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  ดังนี้  อยู 
ในสมัยใด   การพลอยยินดี   กิริยาทีพ่ลอยยินดี   ความพลอยยินดี  มุทิตาเจโต- 
วิมุตติ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้เรียกรา  มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตดวยมุทิตา. 
 
                                       อุเบกขากิริยาฌาน 
           อุเบกขา เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้   เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใช 
อกุศล  และไมใชกรรมวิบาก   เปนทฏิฐธัมมสุขวิหาร   บรรลจุตุตถฌาน ไม 
มีทุกข  ไมมสีุข   เพราะละสุขและทุกขได    เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิท 
ในกอน  มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา  อยู   ในสมัยใด   การวางเฉย  กิริยาที่วาง  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 477 

เฉย  ความวางเฉย  อุเบกขาเจโตวิมุตติ  ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา  
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขา. 
                                     อภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                          ปญหาปุจฉกะ 
           [๗๖๒]  อัปปมัญญา  ๔  คือ 
           ๑.  ภิกษุในศาสนานี้  แผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู  ทิศที่ ๒ ก็อยาง 
นั้น  ทิศที ่๓ ก็อยางนั้น   ทิศที่  ๔ ก็อยางนั้น  ทิศเบ้ืองสูง   ทิศเบ้ืองตํ่า   ทิศ 
เบื้องขวางก็เชนเดียวกันนี้   แผเมตตาจิตอันไพบูลย   กวางขวาง   หาประมาณ 
มิได  ไมมีเวร   ไมมีพยาบาท  ไปยังสัตวโลกทั้งปวง  เพราะเปนผูมีจิตเสมอใน 
สัตวทุกหมูเหลา   อยู. 
           ๒.  แผกรุณาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   ทิศที ่๒ ก็อยางนั้น   ทิศที่ ๓ ก ็
อยางนั้น  ทิศที่ ๔  ก็อยางน้ัน  ทิศเบ้ืองสูง  ทิศเบ้ืองตํ่า  ทิศเบ้ืองขวาง  ก็เชน 
เดียวกันนี้  แผกรุณาจิตอันไพบูลย  กวางขวาง  หาประมาณมิได  ไมมีเวร ไมมี  
พยาบาท  ไปยังสัตวโลกทั้งปวง  เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา  อยู. 
           ๓.  แผมุทติาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู    ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น   ทิศที่ ๓ ก ็
อยางนั้น  ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น  ทิศเบ้ืองสูง  ทิศเบ้ืองตํ่า   ทิศเบ้ืองขวาง  ก็เชน 
เดียวกันนี้    แผมุทิตาจิตอันไพบูลย   กวางขวาง   หาประมาณมิได   ไมมีเวร 
ไมมีพยาบาทไปยังสัตวโลกทั้งปวง     เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา 
อยู. 
           ๔.   แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู    ทิศที ่๒ ก็อยางนั้น   ทิศที่ ๓ 
ก็อยางนั้น   ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น   ทิศเบ้ืองสูง   ทิศเบ้ืองตํ่า  ทิศเบ้ืองขวาง   ก็  
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เชนเดียวกันนี้   แผอุเบกขาจิตอันไพบูลย  กวางขวาง   หาประมาณมิได  ไมมี  
เวร   ไมมีพยาบาท   ไปยังสัตวโลกทั้งปวง    เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุก 
หมูเหลา   อยู. 
 
                           ติกมาติกาปุจฉา  ทุกมาติกาปุจฉา 
           บรรดาอัปปมัญญา ๔ อัปปมญัญาไหน   เปนกุศล   อัปปมัญญาไหน 
เปนอกุศล   อัปปมัญญาไหน  เปนอัพยากตะ ฯลฯ   อัปปมัญญาไหน   เปน 
สรณะ  อัปปมัญญาไหน  เปนอรณะ.      
                                     
                                         ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๗๖๓]   อัปปมัญญา ๔ เปนกุศลก็มี   เปนอัพยากตะก็มี 
           อัปปมัญญา ๓ เปนสุขเวทนาสัมปยุต  อุเบกขา   เปนอทุกขมสุขเวทนา 
สัมปยุต 
           อัปปมัญญา ๔ เปนวิบากก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี เปนเนววิปาก- 
นวิปากธัมมธรรมก็ม ี
           อัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี   เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ 
ก็มี 
           อัปปมัญญา ๔ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ 
           อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปน 
อวิตักกาวิจาระก็มี,   อุเบกขา  เปนอวิตักกาวิจาระ. 
           อัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี  เปนสุขสหคตะก็มี  เปนนอุเปกขา- 
สหคตะก็มี กลาวไมไดวาเปนปติสหคตะก็มี,   อุเบกขา  เปนอุเปกขาสหคตะ 
           อัปปมัญญา  ๔ เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ  
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           อัปปมัญญา ๔ เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ  
           อัปปมัญญา ๔  เปนอาจยคามีก็มี   เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี 
           อัปปมัญญา ๔  เปนเนวเสกขานาเสกขะ 
           อัปปมัญญา ๔ เปนมหัคคตะ 
           กลาวไมไดวา   แมเปนปริตตารัมมณะ   แมเปนมหัคคตารัมมณะ   แม 
เปนอัปปมาณารัมมณะ 
           อัปปมัญญา ๔ เปนมัชฌิมะ  อัปปมัญญา ๔  เปนอนิยตะ 
           กลาวไมไดวา    แมเปนมัคคารัมมณะ    แมเปนมัคคเหตุกะ    แมเปน 
มัคคาธิปติ 
           อัปปมัญญา ๔ เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี  เปนอุปปาทีก็มี 
           อัปปมัญญา ๔  เปนอดีตก็มี   เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบันก็มี 
           กลาวไมไดวา    แมเปนอตีตารัมมณะ    แมเปนอนาคตารัมมณะ    แม 
เปนปจจุปนนารัมมณะ 
           อัปปมัญญา ๔  เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี 
           อัปปมัญญา  ๔  เปนพหิทธารัมมณะ 
           อัปปมัญญา ๔  เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ. 
 
                                        ทุกมาติกาววิสัชนา 
                                       ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
          [๗๖๔]  เมตตา  เปนเหตุ  อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุ  อัปปมัญญา ๔ 
เปนสเหตุกะ    อัปปมัญญา ๔ เปนเหตุสัมปยุต     เมตตา    เปนเหตุสเหตุกะ 
อัปปมัญญา ๓ กลาวไมไดวา   เปนเหตุสเหตุกะ   แตเปนสเหตุกนเหตุ   เมตตา  
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เปนเหตุเหตุสัมปยุต  อัปปมัญญา ๓ กลาวไมไดวา    เปนเหตุเหตุสัมปยุต  แต   
เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ   อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ    เมตตา   กลาวไม 
ไดวา   แมเปนนเหตุสเหตุกะ   แมเปนนเหตุอเหตุกะ. 
 
                                ๒.  จฬัูนตรทุกวิสัชนา 
           [๗๖๕]  อัปปมัญญา ๔ เปนสปัปจจยะ    อัปปมัญญา ๔ เปนสังขตะ 
อัปปมัญญา ๔ เปนอนิทัสสนะ  อัปปมัญญา ๔ เปนอัปปฏิฆะ   อัปปมัญญา ๔ 
เปนอรูป     อัปปมัญญา ๔ เปนโลกิยะ     อัปปมญัญา ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ 
เปนเกนจินวิญเญยยะ. 
 
                                ๓.  อาสวโคจฉกวิสัชนา 
           อัปปมัญญา ๔ เปนโนอาสวะ  อัปปมัญญา ๔ เปนสาสวะ  อัปปมัญญา 
๔ เปนอาสววิปปยุต    อัปปมัญญา ๔ กลาวไมไดวา  เปนอาสวสาสวะ  แตเปน 
สาสวโนอาสวะ   อัปปมญัญา ๔ กลาวไมไดวา   แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต    แม 
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ   อัปปมญัญ า ๔ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ. 
 
             ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
           อัปปมัญญา ๔  เปนโนสัญโญชนะ  ฯลฯ    อัปปมัญญา ๔ เปนโน- 
คันถะ ฯลฯ  อัปปมัญญา ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ  อัปปมัญญา ๔ เปนโนโยคะ 
ฯลฯ  อัปปมัญญา ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ   อัปปมญัญา ๔ เปนโนปรามาสะ 
ฯลฯ   อัปปมญัญา ๔ เปนสารัมมณะ   อัปปมัญญา ๔ เปนโนจิตตะ   อัปป- 
มัญญา ๔ เปนเจตสกิะ   อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสัมปยุต   อัปปมัญญา ๔ เปน 
จิตตสังสัฏฐะ   อัปปมัญญา  ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ  อัปปมัญญา  ๔ เปนจิตตสหภู  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 481 

อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ   อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ  
อัปปมัญญา  ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานานุปริวัตติ     อัปปมัญญา  ๔   เปนพาหิระ    อัปปมญัญา  ๔   เปน 
โนอุปาทา  อัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนะก็มี  เปนอนุปาทินนะก็มี  อัปปมัญญา 
๔ เปนโนอุปาทานะ ฯลฯ  อัปปมัญญา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
 
                                        ๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา 
           [๗๖๖]   อัปปมญัญา ๔ เปนนทัสสเนนปหาตัพพะ อัปปมัญญา๔ เปน 
นภาวนายปหาตัพพะ   อัปปมัญญา ๔ เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ  อัปป- 
มัญญา ๔ เปนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ  อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกะก็มี เปน 
อวิตักกะก็มี   อุเบกขา    เปนอวิตักกะ    อัปปมัญญา ๓ เปนสวิจาระก็มี   เปน 
อวิจาระก็มี   อุเบกขา   เปนอวิจาระ   อัปปมัญญา ๓ เปนสัปปติกะก็มี    เปน 
อัปปติกะก็มี  อุเบกขา  เปนอัปปติกะ  อัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี  เปน 
นปติสหคตะก็มี   อุเบกขา   เปนนปติสหคตะ   อัปปมัญญา ๓ เปนสุขสหคตะ 
อุเบกขา    เปนนสุขสหคตะ    อุเบกขา    เปนอุเปกขาสหคตะ    อัปปมัญญา ๓ 
เปนนอุเปกขาสหคตะ    อัปปมัญญา ๔  เปนนกามาจร    อัปปมญัญา ๔  เปน 
รูปาวจร    อัปปมัญญา ๔ เปนนอรูปาวจร    อัปปมัญญา ๔ เปนปริยาปุนนะ 
อัปปมัญญา ๔ เปนอนิยยานิกะ   อัปปมัญญา ๔ เปนอนิยตะ   อัปปมัญญา  ๔ 
เปนสอุตตระ  อัปปมัญญา ๔ เปนอรณะ  ฉะนี้แล. 
                                              ปญหาปจุฉกะจบ 
                                    อัปปมัญญาวิภังค  จบบริบูรณ  
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                        อรรถกถาอัปปมัญญาวิภังคนินิทเทส   
                               วรรณนาสุตตันตภาชนีย      
           บัดนี้   บัณฑิตพึงทราบ    อัปปมัญญาวิภังค ในลําดับแหงฌาน 
วิภังคนั้น   ตอไป. 
           คําวา ๔ เปนคํากําหนดจํานวน.  คําวา  อปฺปมฺาโย ไดแก ชื่อวา 
อัปปมัญญาท้ังหลาย   เพราะอํานาจแหงการแผไปไมมีประมาณ.   จริงอยู  ภิกษุ 
นั้น  ยอมแผอัปปมัญญาเหลาน้ันไปยังสัตวทั้งหลายหาประมาณมิไดดวยสามารถ 
แหงอารมณ   หรือวายอมแผไปดวยสามารถแหงการแผไปอันไมมีสวนเหลือแม 
สัตวผูเดียว    เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจา     จึงตรัสเมตตาเปนตนวา 
เปนอัปปมัญญาท้ังหลาย      ดวยสามารถแหงการแผไปในสัตวอันไมมีขอบเขต 
ดังน้ี. 
           คําวา  อิธ  ภิกฺข ุไดแก   ภิกษุในพระศาสนาน้ี. 
           คําวา  เมตฺตาย    ไดแก   ประกอบดวยเมตตา.  
           คําวา   เจตสา  ไดแก   ดวยจิต. 
           คําวา  เอก  ทิส ไดแก   ทิศหน่ึง.  คําน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
หมายเอาสัตวที่ภิกษุกําหนดครั้งแรก      ดวยสามารถแหงการแผไป     อันเนื่อง 
ดวยทิศหน่ึง. 
           คําวา   ผริตฺวา (แปลวาแผไป)    ไดแก  สัมผัสแลว   กระทําใหเปน 
อารมณ. 
           คําวา   วิหรติ ไดแก  ใหวิหารธรรม  ในอิริยาบถอันตนต้ังม่ันแลว 
ดวยพรหมวิหารเปนไป.  
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           คําวา   ตถา  ทุติย  (แปลวา ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น)   อธิบายวา บรรดา  
ทิศทั้งหลาย  มีทิศตะวันออก  เปนตน   ภิกษุนั้น   ยอมแผไปยังสัตว   ในทิศใด 
ทิศหน่ึงอยู   ในทิศที่ ๒ กอ็ยางนั้น    ในทิศที่ ๓ ในทิศที่  ๔ ก็อยางนั้น. 
           คําวา   อุปริทิส นี้    พึงทราบคําอธิบายตามท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวโดยนัยแหงคําวา  อิติ   อุทฺธ นั้นนั่นแหละ   (อุทฺธ  แปลวา  ในทิศ 
เบื้องบน). 
           คําวา   อโธ   ติริย ไดแก   ทิศเบ้ืองขวางก็ดี   พึงแผเมตตาไป   ฉัน 
นั้นนั่นแหละ.   อน่ึง   คําวา  อโธ นี้  ไดแก ทิศเบ้ืองตํ่า.  คําวา  ติริย ไดแก 
อนุทิศ (คือ  ทิศนอย)   อธิบายวา   ภิกษุยังจิต   อันสหรคตดวยเมตตาใหแลน 
ออกไปบาง    ใหแลนกลบัมาบาง   (ใหระลึกไปมา)   ในทิศทั้งปวง   ดวยอาการ 
อยางนี้   เปรียบเหมือนมา   แลนไปมาอยูในสนามแหงมา   ฉันนั้น. 
           การแผเมตตา    โดยเจาะจง     (โอธิโส)     พระผูมีพระภาคเจา    ทรง 
กําหนดทิศหน่ึง ๆ แสดงแลวดวยคํามีประมาณเพียงเทาน้ี.    แตคําวา   สพฺพธิ 
(แปลวา   ภิกษุแผเมตตาจิตไปในสัตวทั้งปวง)   เปนตน    ตรัสไวเพ่ือแสดงการ 
แผไปโดยไมเจาะจง   (อโนธิโส). 
           ในคําเหลาน้ัน   คําวา   สพฺพธิ แปลวา  ในสัตวโลกทั้งปวง. 
           คําวา   สพฺพตฺตตาย   (แปลวา   เพราะเปนผูมีจิต   (มีตน)   เสมอ 
ในสัตวทุกหมูเหลา)    ไดแก   เพราะความท่ีเมตตาจิตน้ัน     เปนไปในสัตว 
ทั้งปวงทุกหมูเหลา    อันตางดวยสัตวทั้งหลาย    มสีัตวชนิดเลว    ปานกลาง  
อุกฤษฏ  เปนมิตรสหาย  และสัตวผูเปนกลาง (คือมิใชมิตร   มิใชศัตรู) เปนตน. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายคําวา   เพราะเปนผูมีจิต  (มีตน)  เสมอกัน    โดย 
ตรัสวา  เพราะไมทําการแบงแยกวา  นี้เปนสัตวอื่น ดังน้ี.  
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           อีกอยางหนึ่ง  คําวา  สพฺพตฺตตาย นี้ ไดแก  โดยความเปนจิตที่  
ประกอบดวยเมตตาท้ังปวง  คือทรงอธิบายวา   เปนผูมีจิตเมตตา    มิไดฟุงไป 
เปนอยางอ่ืนแมหนอยหน่ึง. 
           คําวา  สพฺพาวนฺต  (แปลวา  ทั้งปวง)   อธิบายวา    ประกอบดวย  
สัตวโลกทั้งปวง   คําวา  โลก ไดแก  สัตวโลก.   สําหรับในขอน้ี    ตรัสวา 
มีจิตอันสหรคตดวยเมตตา  อีก  เพ่ือแสดงปริยาย   (คือ  คําไวพจน)  แหงคําวา 
วิปุเลน (แปลวา  ไพบูลย)คือ แผเมตตาจิตอันไพบูลย นั้นนั่นแหละ เปนตน. 
อน่ึง ศัพทวา ตถา ก็ดี (ตถาศัพท)  ศัพทวา อิติ ก็ดี   (อิติศัพท) พระผูมี- 
พระภาคเจา  มิไดตรัสซ้ําในการแผไปโดยไมเจาะจงน้ี   เหมือนการแผเมตตาจิต 
ไปโดยเจาะจง  ฉะนั้น   จึงตรัสวา    เมตฺตาสหคเตน เจตสา ซ้ําอีก.   อีก 
อยางหน่ึง  คําวา  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  นี้    ตรัสไวดวยสามารถแหงคํา 
นิคม  (คือ คําท่ีตรัสสรุปความ). 
           อน่ึง ในคําวา วิปุเลน นี้ บัณฑิตพึงทราบวา  เปนเมตตาอันไพบูลย 
ดวยสามารถแหงการแผไป.    ก็เมตตาจิตน้ันเปนจิตกวางขวาง   (คือ   เปนจิต- 
มหัคคตะ)  ดวยสามารถแหงภูมิ.  เมตตาจิตน้ันเปนจิตหาประมาณมิได    ดวย 
สามารถเเหงการกระทําใหคลองแคลว   และพึงทราบวา   เปนจิตไมมีประมาณ 
ดวยสามารถแหงการกระทําสัตวใหเปนอารมณ.  เมตตาจิตน้ัน   เปนจิตไมมีเวร 
เพราะละธรรมอันเปนขาศึก คือ  การเบียดเบียน.   เมตตาจิตน้ัน     เปนจิตไมมี 
ความพยาบาท  เพราะละโทมนัส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอธิบายวา   เปนจิต  
ไมมีทุกข ดังน้ี.  เนื้อความท่ีไดพรรณนามาน้ี   เปนอรรถแหงมาติกาที่พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวโดยนัยวา    เมตฺตาสหคเตน  เจตสา ดวยจิตอัน 
สหรคตดวยเมตตา  เพียงนี้กอน.  
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                                     เมตตาอัปปมัญญา 
           บัดนี้  พึงทราบบทภาชนีย  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยเปนตน 
วา กถฺจ  ภกิฺขเว  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา เปนตน.  ในบทภาชนียนั้น 
กรรมฐานอันประกอบดวยเมตตานี้    เปนสัปปายะแกบุคคลผูมีโทสจริต   เพราะ  
เหตุนั้น  เมตตาน้ีจึงชื่อวาถึงอัปปนาในบุคคลตามความเหมาะสม.     เพ่ือแสดง 
ซึ่งบุคคลอันเปนที่ต้ังแหงเมตตาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  เสยฺยถาป 
นาม เอก ปุคฺคล เปนตน.   
           ในคําเหลาน้ัน  คําวา   เสยฺยถาป  นาม  เปนนิบาตลงในอรรถแหง 
ความอุปมา   อธิบายวา   เปรียบเหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหน่ึง. 
           คําวา   ปย (แปลวา  ผูเปนที่รักใคร) ไดแก เปนที่ต้ังแหงความรัก. 
           คําวา   มนาป (แปลวา   ชอบใจ)    ไดแก   ผูกระทําความเจริญให 
หทัย. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน   ชื่อวา  เปนที่รัก เพราะอํานาจแหงการเคยอยูรวม 
กันในกาลกอน     หรือวาโดยประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน.    ชือ่วา    เปนที ่
ชอบใจ เพราะการประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน. 
           อีกอยางหนึ่ง    ความเปนแหงบุคคลผูเปนทีรัก    พึงทราบดวยความ 
ที่ตนเปนผูสมบูรณดวยทาน.     ความเปนแหงบุคคลผูชอบใจ     พึงทราบดวย 
ความเปนผูมีวาจาไพเราะ   และประพฤติประโยชน.   ก็ในท่ีนี ้ การละพยาบาท 
ของเขา  ยอมมีเพราะความท่ีบุคคลน้ันเปนบุคคลท่ีรัก แตนั้น  เมตตา  ก็ยอมแผ 
ไปไดโดยงาย.    ความวางเฉยยอมไมต้ังอยูในเพราะความเปนผูชอบใจ    อนึ่ง 
บุคคลใด   ยอมเขาไปต้ังไวซึ่งหิริโอตตัปปะ    แตนั้น   เมตตาของเขายอมไม 
เสื่อม  เพราะความเปนผูตามรักษาซึ่งหิริโอตตัปปะ.  ฉะน้ัน   คําวา ปย (แปลวา  
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ผูเปนที่รัก)   มนาป   (แปลวา   เปนทีช่อบใจ)   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงทํา  
คําอธิบายวา    เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผูเปนที่รักใครชอบใจแลว พึง 
ทําบุคคลผูเปนที่รักใครชอบใจนั้นใหเปนอุปมา   (เครื่องเปรียบเทียบ). 
           คําวา   เมตฺตาเยยฺย  (แปลวา  พึงแผเมตตาไป   อธิบายวา    พึง 
กระทําเมตตาคือ  พึงยังเมตตาใหเปนไปในบุคคลนั้น. 
           คําวา   เอวเมว  สพฺเพ  สตฺเต   (แปลวา  ในสัตวทั้งปวง...ฉันนั้น 
นั่นแหละ)   อธิบายวา  พึงแผเมตตาไปยังบุคคล    ผูเปนที่รัก   ฉันใด    ยอม  
แผเมตตาอันเขาถึงซ่ึงความเปนผูชํานาญในการบรรลุอัปปนาในบุคคลน้ัน   ไป 
ยังสัตวทั้งปวง  แมในบุคคลผูปานกลาง   ผูมีเวร   โดยลําดับ    ฉันนั้น. 
           คําวา  เมตฺติ   เมตฺตายนา เปนตน    มีเนื้อความอันขาพเจากลาว     
แลวน่ันแหละ. 
           คําวา   วิทิส  วา   (แปลวา ทิศตาง ๆ)    เปนคําท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวเพ่ือใหเนื้อความแหงคําวา     ติริย   วา   (แปลวา   ทิศเบ้ืองวาง)  นี้ 
แจมแจง. 
           คําวา   ผริตฺวา  (แปลวา  แผไปแลว )   ไดแก    ถูกตองแลว     ดวย 
สามารถกระทําใหเปนอารมณ. 
           คําวา   อธมิฺุจิตฺวา ไดแก  นอมไป    โดยความเปนจิตอันยิ่ง. 
อธิบายวา   นอมไปแลว   นอมไปดีแลว   ใหระลกึดีแลว      ใหแผไปแลวดวยดี 
ฉันใด  ชื่อวา  นอมจิตไปแลว   ฉันนั้น. 
           ในนทิเทสแหงคําวา  สพฺพธิ  เปนตน     บทเหลาน้ีทั้ง ๓  เปนบท 
สงเคราะหในธรรมท้ังปวง   (คือ  กรณุา  มุทิตา  อุเบกขา)   เพราะฉะนั้น  เพ่ือ 
แสดงอรรถแหงบทเหลานั้น โดยความเปนอันเดียวกัน    จึงตรัสวา    สพฺเพน  
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สพฺพ เปนตน.  เนื้อความแหงธรรมเหลาน้ัน    ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลัง  
นั่นแหละ. 
           ในนทิเทสแหงคําวา   วิปุลา  (แปลวา  อันไพบูลย)    เปนตน    ก ็
เพราะเมตตาจิตใด   เปนธรรมชาติถึงอัปปนา   จิตนั้น    ชื่อวา   เปนจิตไพบูลย 
จิตน้ัน  ชื่อวา   เปนจิตกวางขวางดวยสามารถแหงภูมิโดยกําหนด.  ก็จิตใดเปน 
จิตกวางขวาง   จิตนั้น    ชื่อวา   เปนจิตไมมีประมาณ   ดวยสามารถแหงอารมณ 
อันหาประมาณมิได.   จิตใดหาประมาณมิได    จิตน้ัน    ชื่อวา  ไมมีเวร   ดวย 
สามารถแหงการประหารศัตรู.  จิตใดไมมีเวร   จิตนั้น  ชื่อวา  ไมมีความพยา- 
บาท.  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  ย  วิปุล  ต  มหคฺคต 
เปนตน    (แปลวา   จิตใดไพบูลย   จิตน้ันกวางขวาง   เปนตน). 
           อน่ึง   ในขอน้ี    อเวโร   อพฺยาปชฺโฌ นี้    ทานตรัสแลวโดยปริยาย 
แหงลิงควิปลาส     (หมายความวา   จิต   เปนนปุงสกลิงค     ตัวคุณนามเปน 
ปุงลิงค  โดยภาษาไวยากรณ).   อีกอยางหน่ึง   ทานใชศัพทวา   อเวโร 
อพฺยาปชฺโฌ นี้ เขากับ  มน ศัพท  (คือ ใจ ซึ่งเปนประเภทเดียวกัน)  เชน 
จิตใดหาประมาณมิได  มนะ คือใจนั้น  ชื่อวา ไมมีเวร.  ใจใดไมมีเวร  ใจน้ัน 
ชื่อวา  ไมมีความพยาบาท  ดังนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  ในขอวา  จิตใดไพบูลย   จิตน้ันกวางขวาง   เปนตน 
นี้บัณฑิตพึงทราบวา บทขางหลังๆอธิบายบทขางหนา ๆหรือวา บทขางหนา ๆ 
อธิบายบทขางหลัง ๆ ดังน้ี   ก็ได. 
 
                                          กรณุาอัปปมัญญา 
           แมคําวา  เสยฺยถาป  นาม  เอก  ปุคฺคล  ทุคฺคต ทุรุเปต (แปลวา 
เหมือนบุคคลเห็นบุคคลหนึ่ง  ผูตกทุกขไดยาก  พึงสงสาร  ฉะน้ัน)  นี ้ พระ-  
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ผูมีพระภาคเจา   ตรัสแลว   เพ่ือแสดงบุคคลอันเปนที่ต้ังแหง   กรุณา.   จริงอยู  
ความเปนแหงกรุณาอันมีกําลัง   ยอมเกิดในเพราะบุคคลเห็นปานนี้. 
           ในคําเหลาน้ัน คําวา ทุคฺคต  ไดแก  ผูถึงซ่ึงความพรั่งพรอม  ดวย 
ทุกข.    
         คําวา   ทุรุเปต   ไดแก  ผูเขาถึงแลว ดวยกายทุจริตเปนตน.  อีกอยาง 
หน่ึงพึงทราบเนื้อความในขอนี้นั่นแหละวา    บุคคลผูดํารงอยูในความเปนผูมืด 
ดวยสามารถแหงคติวิบัติ   ตระกูลวิบติั  และโภควิบัติ  เปนตน  ชื่อวา ทุคคตะ 
(คือ  ผูตกทุกข).    บุคคลผูดํารงอยูในความเปนผูมืดในภพเบ้ืองหนา    เพราะ  
ความท่ีตนเปนผูเขาถึงแลวดวยกายทุจริตเปนตน    ชื่อวา  ทุรุเปโต  (คือบุคคล 
ผูเขาถึงไดยาก).   
 
                                      มทุิตาอัปปมัญญา 
           แมคําวา   "เอก   ปุคฺคล  ปย   มนาป"   (แปลวา   เหมือนบุคคล 
คนหน่ึง   ผูเปนที่รักใคร   ชอบใจแลว) นี้  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสแลว  เพ่ือ 
แสดงบุคคลอันเปนที่ต้ังแหง   มุทิตา.   ในขอน้ี   พึงทราบวา  บุคคลผูดํารงอยู  
ในความเปนผูรุงเรือง ดวยสามารถแหงคติสมบัติ  ตระกูลสมบัติ  และโภคสมบัติ 
เปนตน   ชื่อวา   ผูเปนที่รกัใคร.   และพึงทราบวา   บุคคลผูดํารงอยูในความ 
เปนผูมีความรุงเรืองในภพเบื้องหนา    เพราะเปนผูเขาถึงแลวดวยกายสุจริตเปน 
ตน   ชื่อวา  ผูเปนที่ชอบใจ.    
 
                                        อุเบกขาอัปปมัญญา 
           แมคําวา    "เนว   มนาป   น  อมนาป"    (แปลวา    เหมือนบุคคล 
เห็นบุคคลคนหนึ่ง  ผูเปนที่ชอบใจก็ไมใช  ไมเปนที่ชอบใจก็ไมใช) นี ้ พระ-  
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ผูมีพระภาคเจาตรัสแลวเพ่ือแสดงซ่ึงบุคคลอันเปนที่ต้ังแหง   อุเบกขา.   ในขอนี้  
บัณฑิตพึงทราบวา  ชื่อวาผูเปนที่ชอบใจก็ไมใช  เพราะความท่ีตนมิใชถึงพรอม  
ดวยความเปนมิตร.   ชื่อวา   ไมเปนที่ชอบใจก็ไมใช   เพราะความท่ีตนมิใชถึง 
พรอมดวยความเปนอมิตร.  คําใดยังเหลืออยูที่จะพึงกลาวในท่ีนี้  คํานั้นทั้งหมด 
ขาพเจากลาวไวแลวในจิตตุปปาทกัณฑ  ในหนหลงัน่ันแหละ. 
           แมวิธีการเจริญภาวนาของกรรมฐานเหลาน้ี    ขาพเจาก็กลาวไวแลว 
โดยพิสดารในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแหละ. 
                                 วรรณนาสุตตันตภาชนีย  จบ 
 
                                    วรรณนาอภิธรรมภาชนีย   
           ในอภธิรรมภาชนยี   นี้    วาโดยกุศลก็ด ี    โดยวิบากก็ดี    พระผูม ี
พระภาคเจาทรงจําแนกแลว      โดยนยัที่จําแนกไวในจิตตุปปาทกัณฑนั่นแหละ.  
แมเน้ือความแหงอภิธรรมภาชนียนั้น     บัณฑิตก็พึงทราบ    โดยนัยที่ทานกลาว 
แลวในที่นั้น. 
                                  วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ  
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                                    วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ในปญหาปุจฉกะ     บัณฑิตพึงทราบความท่ีธรรมทั้งหลายมีเมตตา  
เปนตน  เปนกุศลเปนตน  โดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ. แตในอารัมมณติกะ 
อัปปมัญญา ๔ เปน  นวัตตัพพารัมมณะ  (คือ เปนอารมณที่กลาวไมได)  ใน 
ติกะท้ังสามทีเดียว. ในอัชฌัตตารัมมณติกะ  อัปปมัญญา ๔ เปน พหิทธารัมมณะ 
(คือ  เปนอารมณภายนอก). 
                                วรรณนาปญหาปุจฉกะ  จบ 
 
           อน่ึง  ในอัปปมัญญาวิภังคนี้  อันพระสัมมาสัมพุทธะ ตรัสอัปมัญญา 
ทั้งหลายไวในสุตตันตภาชนียก็ดี   เปนโลกิยะอยางเดียว.   จริงอยู    นัยทั้งสาม 
(คือ สุตตันตะ   อภิธรรม   ปญหาปุจฉกะ)   เหลาน้ี    กําหนดไดเปนอยางเดียว 
กัน  เพราะความท่ีธรรมเหลาน้ันเปนเพียงโลกีย.  แมอัปปมัญญาวิภังคนิทเทสน้ี  
พระผูมีพระภาคเจา     กท็รงนําออกจําแนกแสดงแลว  ๓ ปริวัฏ      ดังพรรณนา 
มาฉะนี้แล. 
                          อรรถกถาอัปปมัญญาวิภังคนิทเทส  จบ  
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                              ๑๔. สกิขาปทวิภังค  
                                 อภิธรรมภาชนีย 
           แจกสิกขาบท  ๕  ดวยกามาวจรกุศลจิต  ๘  นัยท่ี ๑ 
           [๗๖๗]  สิกขาบท ๕ คือ 
                         ๑.  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๒.  อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๓.  กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
                         ๔.  มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
           [๗๖๘]  ใน  สิกขาบท ๕ นั้น    ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
เปนไฉน ?  
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนใน 
สมัยใด   การงด   การเวน   การเลิกละ   การงดเวน   จากปาณาติบาต   กริิยาไม 
ทําปาณาติบาต   การไมทําปาณาติบาต  การไมลวงละเมิดปาณาติบาต    การไม 
ลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต   การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต   ในสมัยนั้น 
อันใดของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต    นี้เรียกวา   ปาณาติปาตาเวรมณี - 
สิกขาบท.   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ เรยีกวา  ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณี. 
           ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน  ? 
           กามาวรจกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนใน 
สมัยใด    การคิดอาน    กริิยาท่ีคิดอาน    ความคิดอาน    ในสมัยนั้น     อันใด  
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ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต  นี้เรียกวา  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท.  
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา.  
           ปาณาตปาตาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน? 
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ    เกิดข้ึนใน  
สมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ  ปคคาหะ   อวิกเขปะ   ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต  
มีในสมัยนั้น   นี้เรียกวา  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท. 
           ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส  สัมปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนโดย  
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคต  
ดวยโสมนัส  วิปปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา 
สัมปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา   สัมปยุตดวยญาณ    เกิด 
ข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ 
สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง  ในสมัยใด การ 
งด  การเวน    การเลิกละ   การงดเวน    จากปาณาติบาต  กิริยาไมทําปาณาติบาต  
การไมทําปาณาติบาต    การไมลวงละเมิดปาณาติบาต    การไมลวงเลยขอบเขต 
แหงปาณาติบาต   การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต   ในสมัยนั้น   อันใด   ของ  
บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต    นี้เรยีกวา   ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี. 
           ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดย 
มีการชักจูง  ในสมัยใด   การคิดอาน   กิริยาที่คิดอาน   ความคิดอาน    ในสมัย  
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นั้น  อันใด  ของบุคคลผูงดเวน จากปาณาติบาต   นี้เรียกวา   ปาณาติปาตาเวร-  
มณีสิกขาบท. ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา. 
           ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน  ? 
           กามาวจรกุศลจิต  สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมี 
การชักจูง   ในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ   อวิกเขปะ    ของบุคคลผูงดเวน 
จากปาณาติบาต    มีในสมัยนั้น  นี้เรียกวา  ปาณาติปาเวรมณีสิกขาบท. 
           [๗๖๙]  อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท  ฯลฯ   กาเมสมุิจฉาจา- 
ราเวรมณีสิกขาบท  ฯ ล ฯ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท  ฯลฯ  สรุาเมรย- 
มัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
          กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยฌาน   เกิดข้ึนใน 
สมัยใด  การงด  การเวน   การเลิกละ  การงดเวน    จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
กิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปนาทัฏฐาน การไม 
ลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชช- 
ปมาทัฏฐาน การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น  อันใด 
ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชซปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมา- 
ทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท.  ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมที่สัมปยุตต 
ดวยเวรมณี. 
           สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนใน 
สมัยใด   การคิดอาน   กริิยาท่ีคิดอาน  ความคิดอาน  ในสมัยนัน้    อันใด  ของ 
บุคคลผูงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมา-  
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ทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา    ธรรมที่สัม- 
ปยุตดวยเจตนา. 
           สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ?  
          กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนใน 
สมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ  อวิกเขปะ   ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรย- 
มัชชปมาทัฏฐาน  มีในสมัยนั้น    นี้เรยีกวา   สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา- 
เวรมณีสิกขาบท. 
           สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ    เกิดข้ึน   
โดยมีการชักจูง  ฯลฯ   สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง  ฯลฯ  สหรคต  
ดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา    สัมปยุต- 
ดวยญาณเกิดข้ึนโดยมีการชักจูง  ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ 
เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนโดยการชักจูง 
ในสมัยใด  การงด  การเวน    การเลิกละ  การงดเวน    จากสุราเมรยมัชชปมา- 
ทัฏฐาน   กริยิาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    การไมทําสุราเมรยมัชชปมา- 
ทัฏฐาน  ก็ไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   การไมลวงเลยขอบเขต   
แหงสุราเมรยมัชชปมาทฏัฐาน   การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทฏัฐาน 
ใน สมัยนั้น  อันใด  ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   นี้เรียก 
วา  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท.   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี. 
           สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ?  
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           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยอุเบกขา    วิปปยุตดวยญาณ    เกิดข้ึน  
โดยมีการชักจูง  ในสมัยใด  การคิดอาน  กริิยาที่คิดอาน  ความคิดอาน   ใน 
สมัยนั้น    อันใด  ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    นี้เรียกวา 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท.  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียก 
วา  ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา. 
           สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต     สหรคตดวยอุเบกขา    วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน 
โดยมีการชักจูง  ในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ  อวิกเขปะ    ของบุคคลผู 
งดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  มีในสมัยนัน้    นี้เรียกวา  สุราเมรยมัชช- 
ปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท. 
 
                   แจกสิกขาบท ๕  ดวยกามาวจรกุศลจติ ๘ นัยท่ี ๒ 
           [๗๗๐]  สกิขาบท  ๕ คือ 
                         ๑.  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๒.  อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๓.  กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
                         ๔.  มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
           [๗๗๑]   ในสิกขาบท ๕ นั้น    ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
เปนไฉน ?  
           กามาวจรกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส  สัมปยุตดวยญาณ    เปนหีนะ 
มัชฌิมะ    ปณีตะ     เปนฉันทาธิปเตยยะ    วิริยาธปิเตยยะ     จิตตาธิปเตยยะ  
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วีมังสาธิปเตยยะ  เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ   มัชฌิมะ   ปณีตะ   เปนวิริยา-  
ธิปเตยยะอยางหีนะ   มัชฌิมะ  ปณีตะ   เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ  มัชฌิมะ 
ปณีตะ  เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ   มชัฌิมะ   ปณีตะ    เกิดข้ึนในสมัยใด 
การงด  การเวน   การเลิกละ  การงดเวน    จากปาณาติบาต    กิริยาไมทําปาณาติ-  
บาต  การไมทําปาณาติบาต      การไมลวงละเมิดปาณาติบาต     การไมลวงเลย  
ขอบเขตแหงปาณาติบาต  ในสมัยนั้น      อันใด     ของบุคคลผูงดเวนจากปาณา- 
ติบาต   นี้เรียกวา   ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี.                                            
           ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ    เปนหนีะ 
มัชฌิมะ    ปณีตะ    เปนฉันทาธิปเตยยะ    วิริยาธปิเตยยะ     จิตตาธิปเตยยะ 
วีมังสาธิปเตยยะ   เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ   มัชฌิมะ  ปณีตะ   เปนวิริยา- 
ธิปเตยยะ   อยางหีนะ  มัชฌิมะ  ปณีตะ  เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ  มัชฌิมะ 
ปณีตะ   เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ    มัชฌิมะ   ปณีตะ    เกดิข้ึนในสมัยใด 
การคิดอาน  กิริยาที่คิดอาน  ความคิดอาน  ในสมัยนั้น    อันใด   ของบุคคลผู 
งดเวนจากปาณาติบาท  นี้เรียกวา   ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เรียกวา   ธรรมที่สมัปยุตดวยเจตนา.  
           ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส  สัมปยุตดวยญาณ    เปนหีนะ 
มัชฌิมะ  ปณีตะ  เปนฉันทาธิปเตยยะ  วิริยาธิปเตยยะ  จิตตาธิปเตยยะ  วีมังสา- 
ธิปเตยยะ    เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ    มัชฌมิะ    ปณีตะ   เปนวิริยาธิป- 
เตยยะอยางหีนะ  มัชฌิมะ    ปณีตะ    เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ    มัชฌมิะ  
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ปณีตะ   เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ   มชัฌิมะ    ปณีตะ    เกดิข้ึนในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯ  ปคคาหะ  อวิกเขปะ  ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต    มีใน 
สมัยนั้น   นี้เรียกวา  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท.  
           ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต    สหรคตดวยโสมนัส    สัมปยุตดวยญาณ    เกิดข้ึน 
โดยมีการชักจูง ฯลฯ    สหรคตดวยโสมนัส    วิปปยุตดวยญาณเกิดข้ึน  ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส.   วิปปยุตดวยญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ   สหรคต  
ดวยอุเบกขา  สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ    สหรคตดวยอุเบกขา   สัมปยุต- 
ดวยญาณ  เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ 
ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง  เปนหีนะ 
มัชฌิมะ   ปณีตะ  เปนฉันทาธิปเตยยะ   วิริยาธิปเตยยะ   จิตตาธิปเตยยะ   เปน 
ฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ    มชัฌิมะ    ปณีตะ    เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ 
มัชฌิมะ   ปณีตะ   เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ   มัชฌิมะ   ปณีตะ   เกิดข้ึนใน 
สมัยใด   การงด   การเวน   การเลิกละ   การงดเวนจากปาณาติบาต    กริิยาท่ีไม 
ทําปาณาติบาต   การไมทําปาณาติบาต     การไมลวงละเมิดปาณาติบาต   การไม 
ลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต    ในสมัยนั้น    อันใดของบุคคลผูงดเวนจาก 
ปาณาติบาต   นี้เรียกวา   ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท.    ธรรมทั้งหลายท่ี 
เหลือ    เรียกวา  ธรรมที่สัมปยุตดวยเวรมณี  ฯลฯ   ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา    ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ  ผัสสะ ฯลฯ   ปคคาหะ   อวิก- 
เขปะ   ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต    มีในสมัยนั้น   นี้เรียกวา  ปาณา- 
ติปาตาเวรมณีสิกขาบท. 
           [๗๗๒]  อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท  ฯลฯ   กาเมสมุิจฉา- 
จาราเวรมณสีิกขาบท   ฯลฯ  มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท   ฯลฯ  สุรา- 
เมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ?  
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           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ    เปนหนีะ  
มัชฌิมะ  ปณีตะ     เปนฉันทาธิปเตยยะ     วิรยิาธิปเตยยะ     จิตตาธิปเตยยะ 
วีมังสาธิปเตยยะ  เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ   มัชฌิมะ  ปณีตะ   เปนวิริยา- 
ธิปเตยยะอยางหีนะ   มัชฌิมะ   ปณีตะ  เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ  มัชฌิมะ 
ปณีตะ  เปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ   มชัฌิมะ   ปณีตะ    เกิดข้ึนในสมัยใด 
การงด    การเวน     การเลิกละ    การงดเวน     จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  
กิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  การ 
ไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรย- 
มัชชปมาทัฏฐาน   การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐน   ในสมัยนั้น 
อันใด  ของบุคคลผูงดเวนจากสุรุาเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   นี้เรียกวา   สุราเม- 
รยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท    ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ     เรียกวา 
ธรรมที่สมัปยุตดวยเวรมณี  ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรม 
ที่สัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ  อวิกเขปะ   ของบุคคล 
ผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานมีในสมัยนั้น   นี้เรียกวา  สุราเมรยมชัช- 
ปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท. 
           สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  เปนไฉน ? 
           กามาวจรกุศลจิต    สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนโดย 
มีการชักจูง ฯลฯ   สหรคตดวยโสมนัส    วิปปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึน  ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  สหรคต 
ดวยอุเบกขา  สัมปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึน ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา  สัมปยุต- 
ดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ    สหรคตดวยอุเบกขา    วิปปยุตดวย 
ญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ   สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยตุดวยญาณเกิดข้ึนโดยมีการ  
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ชักจูงเปนหีนะ   เปนมัชฌิมะ  ปณีตะ    เปนฉันทาธิปเตยยะ    วิริยาธิปเตยยะ  
จิตตาธิปเตยยะ    เปนฉันทาธิปเตยยะ    อยางหีนะ    มัชฌิมะ    ปณีตะ  เปน 
วิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ     มัชฌิมะ    ปณีตะ     เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ 
มัชฌิมะ  ปณีตะ   เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง  ในสมัยใด  การงด   การเวน    การ 
เลิกละ  การงดเวน    จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   กิริยาไมทําสุราเมรยมัชช- 
ปมาทัฏฐาน   การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   การไมลวงละเมิดสุราเมรย- 
มัชชปมาทัฏฐาน  การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    การ 
กําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทฏัฐาน    ในสมัยนั้น     อันใด    ของบุคคล 
ผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    นี้เรียกวา    สุราเมรยมัชชปมาทัฏ- 
ฐานาเวรมณสีิกขาบท    ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เรยีกวา   ธรรมที่สัมป- 
ยุตดวยเวรมณี  ฯลฯ    ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เรียกวา   ธรรมที่สัมปยุต  
ดวยเจตนา ฯลฯ  ผัสสะ  ฯลฯ  ปคคาหะ     อวิกเขปะ    ของบุคคลผูงดเวน 
จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  มีในสมัยนั้น   นี้เรยีกวา  สุราเมรยมัชชปมา- 
ทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท. 
 
                                            ธรรมเปนสิกขา 
           [๗๗๓]   ธรรมเหลาไหน  เปนสิกขา ? 
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ   มีรูปเปน 
อารมณ ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ  หรอืปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน ในสมัย 
ใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  สิกขา. 
           ธรรมเหลาไหน  เปนสิกขา ? 
           กามาวจรกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ  เกิดข้ึนโดย 
มีการชักจูง ฯลฯ    สหรคตดวยโสมนัส    วิปปยตุดวยญาณ    เกิดข้ึน  ฯลฯ  
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สหรคตดวยโสมนัส   วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  สหรคต  
ดวยอุเบกขา  สัมปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา   สัมปยุต   
ดวยญาณ    เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ   สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุตดวย 
ญาณเกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ   มรีูปเปนอารมณ 
ฯลฯ    มีธรรมเปนอารมณ   หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง   
ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา สิกขา. 
           ธรรมเหลาไหน  เปนสิกขา ? 
           ภิกษุเจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ  ฯลฯ   เจริญมรรคปฏิปทา 
เพ่ือเขาถึงอรูปภพ ฯลฯ เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก 
ใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  สงัดจากกาม  สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตก    วิจาร  มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  อยู  ในสมัยใด   ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น     ธรรมเหลาน้ัน  ชือ่วา   สิกขา.                           
                                      อภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                          ปญหาปุจฉกะ 
           [๗๗๔]  สกิขาบท  ๕  คือ 
                         ๑.  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๒.  อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๓.  กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
                         ๔.  มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
                         ๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  
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                              ติกมาติกาปุจฉา - ทุกมาติกาปุจฉา  
           บรรดาสิกขาบท ๕   สิกขาบทไหนเปนกุศล   สิกขาบทไหนเปนอกุศล 
สิกขาบทไหนเปนอัพยากตะ  ฯลฯ    สิกขาบทไหนเปนสรณะ    สิกขาบทไหน 
เปนอรณะ. 
 
                                          ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๗๗๕]   สิกขาบท ๕  เปนกุศลอยางเดียว 
           สิกขาบท ๕  เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี   เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต 
ก็มี 
           สิกขาบท ๕  เปนวิปากธัมมธรรม 
           สิกขาบท ๕ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ 
           สิกขาบท ๕  เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ 
           สิกขาบท ๕  เปนสวิตักกสวิจาระ 
           สิกขาบท ๕  เปนปติสหคตะก็มี    เปนสุขสหคตะก็มี     เปนอุเบกขา- 
สหคตะก็มี 
           สิกขาบท ๕  เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ 
           สิกขาบท ๕  เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ 
           สิกขาบท ๕  เปนอาจยคามี 
           สิกขาบท ๕  เปนเนวเสกขานาเสกขะ 
           สิกขาบท ๕  เปนปริตตะ 
           สิกขาบท ๕ เปนปริตตารัมมณะ 
           สิกขาบท ๕ เปนมัชฌิมะ  
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           สิกขาบท ๕ เปนอนิยตะ  
           สิกขาบท ๕  กลาวไมไดวา  แมเปนมัคคารัมมณะ   แมเปนมัคคเหตุกะ 
แมเปนมัคคาธิปติ 
           สิกขาบท ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปน 
อุปปาที 
           สิกขาบท ๕  เปนอดีตก็มี  เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบันก็มี 
           สิกขาบท ๕ เปนปจจุปนนารัมมณะ 
           สิกขาบท ๕ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี 
           สิกขาบท ๕ เปนพหิทธารัมมณะ 
           สิกขาบท ๕ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ. 
 
                                         ทุกมาติกาวิสัชนา 
                                       ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
           [๗๗๖]   สกิขาบท  ๕ เปนนเหตุ  สิกขาบท ๕ เปนสเหตุกะ  สิกขาบท   
๕  เปนเหตุสัมปยุต    สกิขาบท ๕  กลาวไมไดวา   เปนเหตุสเหตุกะ   แตเปน 
สเหตุกนเหตุ   สิกขาบท ๕  กลาวไมไดวา   เปนเหตุเหตุสัมปยุต    แตเปนเหตุ- 
สัมปยุตตนเหตุ  เปนนเหตุสเหตุกะ. 
 
                                         ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 
           สิกขาบท ๕  เปนสัปปจจยะ   สิกขาบท ๕  เปนสังขตะ   สิกขาบท ๕ 
เปนอนิทัสสนะ  สิกขาบท ๕ เปนอัปปฏิฆะ  สิกขาบท ๕ เปนอรูป  สิกขาบท 
๕  เปนโลกยิะ  สิกขาบท ๕  เปนเกนจิวิญเญยยะ   เปนเกนจินวิญเญยยะ.  
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                                    ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา  
           สิกขาบท ๕  เปนโนอาสวะ    สกิขาบท ๕  เปนสาสวะ    สิกขาบท ๕ 
เปนอาสววิปปยุต     สกิขาบท  ๕  กลาวไมไดวา    เปนอาสวสาสวะ    แตเปน 
สาสวโนอาสวะ    สกิขาบท ๕  กลาวไมไดวา    แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต    แม 
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ   แตเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ. 
 
                  ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
           สิกขาบท ๕ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ    สิกขาบท ๕  เปนโนคันถะ 
ฯลฯ    สิกขาบท ๕  เปนโนโอฆะ ฯลฯ    สิกขาบท ๕  เปนโนโยคะ ฯลฯ 
สิกขาบท  ๕  เปนโนนีวรณะ ฯลฯ    สกิขาบท  ๕  เปนโนปรามาสะ ฯลฯ 
สิกขาบท ๕  เปนสารัมมณะ    สกิขาบท ๕  เปนโนจิตตะ    สกิขาบท ๕  เปน 
เจตสิกะ    สกิขาบท  ๕  เปนจิตตสัมปยุต     สกิขาบท ๕  เปนจิตตสังสัฏฐะ 
สิกขาบท ๕  เปนจิตตสมุฏฐานะ  สิกขาบท ๕ เปนจิตตสหภู  สิกขาบท ๕  เปน 
จิตตานุปริวัตติ     สิกขาบท ๕  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ    สิกขาบท ๕  เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู    สิกขาบท ๕  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ 
สิกขาบท ๕ เปนพาหิระ  สิกขาบท ๕ เปนโนอุปาทา  สิกขาบท ๕  เปนอนุปา- 
ทินนะ. 
 
                           ๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
           สิกขาบท ๕ เปนโนอุปาทานะ ฯลฯ  สิกขาบท ๕ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
สิกขาบท ๕ เปนนทัสสเนนปหาตัพพะ  สิกขาบท ๕ เปนนภาวนายปหาตัพพะ 
สิกขาบท ๕ เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ  สิกขาบท ๕ เปนนภาวนายปหาตัพ- 
พเหตุกะ  สิกขาบท ๕  เปนสวิตักกะ   เปนสวิจาระ  สิกขาบท ๕  เปนสัปปติกะ  
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ก็มี   เปนอัปปติกะก็มี   สกิขาบท ๕ เปนปติสหคตะก็มี   เปนนปติสหคตะก็มี  
สิกขาบท ๕ เปนสุขสหคตะก็มี   เปนนสุขสหคตะก็มี   สิกขาบท ๕ เปนอุเปก- 
ขาสหคตะก็มี  เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี  สิกขาบท ๕  เปนกามาวจร  สิกขาบท 
๕ เปนนรูปาวจร  สิกขาบท ๕  เปนนอรูปาวจร  สิกขาบท ๕ เปนปริยาปนนะ 
สิกขาบท ๕  เปนอนิยยานิกะ    สิกขาบท ๕  เปนอนิยตะ    สกิขาบท ๕  เปน 
สอุตตระ  สิกขาบท ๕ เปนอรณะ  ฉะนี้แล. 
                                              ปญหาปจุฉกะ  จบ 
                                       สิกขาปทวิภังค   จบบริบรูณ 
 
                                         อรรถกถาสิกขาปทวิภังค 
                                        วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
           บัดนี้   พึงทราบวินิจฉัยสิกขาบทวิภังค อันเปนลําดับตอจาก  อัปป- 
มัญญาวิภังคนั้นตอไป.  
          คําวา  ๕ เปนคํากําหนดจํานวน. 
           คําวา   สิกขฺาปทานิ  (แปลวา   สิกขาบทท้ังหลาย)  ไดแก บทที่  
กุลบุตรพึงศึกษา.   อธิบายวา   สิกขาบทน้ี    เปนสวนหนึ่งแหงสิกขา   (สิกขา 
คือ  ศีล สมาธิ  ปญญา).   อน่ึง   กุสลธรรมแมทั้งหมดอันมาแลวในเบ้ืองบน 
ชื่อวา  สิกขา เพราะเปนธรรมอันกลุบตุรพึงศึกษา.   ก็บรรดาองคแหงศีล ๕ 
องคใดองคหนึ่ง   ชื่อวา   บท เพราะอรรถวาเปนที่อาศัยของสิกขาเหลาน้ัน 
ฉะน้ัน   องคแหงศีลเหลานั้น     จึงชื่อวา   สิกขาบท เพราะเปนสวนหนึ่งแหง 
สิกขา.       
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           คําวา  ปาณาติปาตา ไดแก  จากการยังชีวิตสัตวใหตกลวงไป   คือ  
การฆา   การใหตาย. 
           คําวา   เวรมณี ไดแก  การงดเวน. 
           คําวา  อทินฺนาทานา ไดแก จากการถือเอาสิ่งของอันบุคคลอ่ืนมิได 
ให   อธิบายวา  ไดแก  การนําส่ิงของอันบุคคลหวงแหนแลวไป. 
           คําวา    กาเมสุ ไดแก ในวัตถุกามท้ังหลาย.   คําวา  มิจฺฉาจารา ได 
แก   จากการประพฤติลามกดวยอํานาจกิเลสกาม. 
           คําวา  มุสาวาทา ไดแก  จากวาทะ   อันไมเปนจริง. 
           พึงทราบวินิจฉัยในขอวา  สุราเมรยมัชชปมาทฏานา  นี้ ตอไป. 
           คําวา   สุรา ไดแก  สุรา ๕  ชนิด   คือ   สรุาทําดวยแปง ๑   สุรา 
ทําดวยขนม  ๑    สรุาทําดวยขาวสุก ๑    สุราท่ีเอาเชื้อเหลาใสเขาไป  ๑    สุราท่ี 
เขาปรุงดวยเครื่องปรุง ๑. 
           คําวา   เมรัย ไดแก    เครื่องหมกัดอง ๕  ชนดิ   คือ  น้ําดอง 
ดวยดอกไม ๑   น้ําดองดวยผลไม  ๑   น้ําดองดวยน้ําออยงบ  ๑     น้ําดองดอก 
มะซาง ๑  น้ําดองท่ีเขาปรุงดวยเครื่องปรุง ๑. 
           สุราและเมรัยแมทั้งสองน้ัน  ชื่อวา  มัชชะ (น้ําเมา)  เพราะอรรถวา 
เปนที่ต้ังแหงความมัวเมา.  ชนทั้งหลาย  ยอมด่ืมสรุา  หรือเมรยันั้น  ดวยเจตนา 
ใด  เจตนานั้น     ชื่อวา   เปนที่ต้ังแหงความประมาท    เพราะเปนเหตุใหหลง 
งมงาย   เพราะเหตุนั้น   ที่ต้ังแหงความประมาทจึงชื่อวา  มีอยู  ในเพราะการด่ืม 
น้ําเมา  คือ   สุราและเมรัย.   เนื้อความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวในมาติกา 
มีเพียงเทาน้ี.  
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                               ภาชนยีบท  (การจําแนกบท)  
           ก็คําท้ังปวง  เปนตนวา  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจร  ในบทภาชนียนี้ 
มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น   เพราะมีนัยเชนเดียวกับคําท่ีกลาวไวแลวในหนหลัง. อน่ึง 
เพราะการงดเวนอยางเดียวเทาน้ัน     เปนสิกขาบทก็หาไม    แมเจตนา    ก็ชือ่วา 
เปนสิกขาบทเหมือนกัน  ฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   จึงแสดงนัยที่สอง  เพ่ือ 
แสดงถึงเจตนาอันเปนสิกขาบทน้ัน.  ก็ธรรมท้ังสอง  (วิรัติ  เจตนา)  เหลาน้ัน  
เปนสิกขาบทเทาน้ันก็หาไม  แมธรรมอ่ืนอีก ๕๐ อันสัมปยุตดวยเจตนา  ก็เปน 
สิกขาบทดวย    เพราะเปนสวนแหงธรรมอันกุลบุตรพึงศึกษา    ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงแสดงแมนัยที่ ๓  ตอไป.   ในทีน่ี้     สิกขาบทมี ๒ 
อยาง  คือ ปริยายสิกขาบท (สิกขาบทโดยออม) นปิปริยายสิกขาบท  (สิกขาบท 
โดยตรง).    
           ในสองอยางนั้น   วิรตี   (การงดเวน )   เปนสิกขาบทโดยตรง  จริงอยู 
วิรตี  นั้นมาในพระบาลีวา ปาณาติปาตา  เวรมณี  ดงัน้ี  มิใชเจตนา.  ดวยวา 
บุคคลเมื่องดเวน   ยอมงดเวนจากปาณาติบาตนั้น ๆ  ดวยวิรตีนัน้นั่นแหละ มิใช 
ดวยเจตนา.   แตทานก็นําเจตนามาแสดงไว.   โดยทํานองเดียวกันกับที่  พระผู- 
มีพระภาคเจาทรงนําสัมปยุตตธรรมของเจตนาท่ีเหลือมาแสดงไวอีก.  จริงอยูใน 
กาลกาวลวงเจตนาอันเปนบาป ชื่อวา ความเปนผูทุศีล.  ฉะนั้น   แมในเวลาแหง 
วิรัติพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัส เจตนา นั้น   ดวยสามารถแหงความเปนผูมีศีล 
ดี.  ธรรมทั้งหลาย ๕๐ มผัีสสะเปนตน    พระผูมพีระภาคเจา   ก็ทรงถือเอาแลว 
เพราะเปนธรรมท่ีสัมปยตุดวยเวรมณี  ดังนี้. 
           บัดนี้  เพ่ือความกระตุนญาณในสิกขาบทท้ังหลายเหลาน้ี  บัณฑิต 
พึงทราบวินิจฉัย  ซึ่งสิกขาบทท้ังหลาย  มีปาณาติบาตเปนตนเหลาน้ี  โดย  
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ธรรม  โดยโกฏฐาส  โดยอารมณ  โดยเวทนา  โดยมูล  โดยกรรม  โดย  
สาวัชชะ  โดยปโยคะ. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา  โดยธรรม ไดแก  เจตนาธรรมท้ังหลาย 
เหลาน้ัน   มปีาณาติบาตเปนตน. 
           คําวา  โดยโกฏฐาส ไดแก  เปนกรรมบถแมทั้ง ๕ ทีเดียว. 
           คําวา  โดยอารมณ ไดแก ปาณาติบาต  มีชีวิตินทรียเปนอารมณ. 
อทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณ    หรือมีสังขารเปนอารมณ.    มจิฉาจาร 
(การประพฤติผิด)  มีหญงิและชายเปนอารมณ.  มสุาวาท มีสัตวเปนอารมณ 
หรือมีสังขารเปนอารมณ.   การด่ืมสรุา มีสังขารเปนอารมณ. 
           วาโดยเวทนา  ปาณาติบาต  เปนทุกขเวทนา.  อทินนาทาน เปน 
เวทนา ๓   จริงอยู   อทินนาทานน้ัน    เปนสุขเวทนาแกผูยินดีราเริงถือเอาวัตถุ 
อันเจาของเขามิไดให  เปนทุกขเวทนาในเพราะบุคคลผูถือเอาส่ิงของน้ันมีความ 
กลัว   เปนอทุกขมสุขเวทนาแกบุคคลผูเฉย   ถือเอาอยู    มิจฉาจาร เปนสุข- 
เวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา.  มุสาวาท เปนเวทนา ๓  เหมือนอทินนาทาน. 
การด่ืมสุรา เปนสุขเวทนาปานกลาง   (สุขมชฺฌตฺตเวทนา). 
           วาโดยมูล ปาณาติบาต  มีโทสะและโมหะเปนมูล   อทินนาทาน 
บางครั้งมีโลภะโมหะเปนมูล  บางครั้งมีโทสะโมหะเปนมูล.  มิจฉาจาร มโีลภะ 
โมหะเปนมูล.  มุสาวาท บางครั้งมีโลภะโมหะเปนมูล   บางครั้งมีโทสะโมหะ 
เปนมูล.   การด่ืมสุรา มโีลภะโมหะเปนมูล. 
           วาโดยกรรม ก็มุสาวาทในท่ีนี้เปน   วจีกรรม.   สิกขาบทท่ีเหลือเปน 
กายกรรมทั้งน้ัน.  
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           วาโดยสาวัชชะ   (โทษ)  ปาณาติบาตมีโทษนอยก็มี  มโีทษมากก็มี.  
สิกขาบทท้ังหลาย   มีอทินนาทานเปนตน    ก็เชนเดียวกัน.   เหตุตาง ๆ  แหง    
สิกขาบทท้ัง ๕ นั้น  ทานแสดงไวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
 

                                 ปาณาติบาต  มีโทษ  ดังน้ี 
           การฆาสัตวแมลงตัวเล็ก ๆ เชนมดดํา  ชื่อวา  มีโทษนอย 
           ฆาสัตวเชนนั้นที่ใหญกวา  มโีทษมากกวา 
           ฆาสัตวประเภทนับเนื่องดวยนกใหญกวาน้ัน  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ฆาสัตวประเภทเล้ือยคลานใหญกวาน้ัน  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ฆาสัตวประเภทกระตาย  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ฆาสัตวประเภทเน้ือ  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ฆาโค  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ฆามา   มีโทษมากกวาน้ัน 
           ฆาชาง  มีโทษมากกวาน้ัน 
           การฆามนุษยผูทุศีล  มีโทษมากกวาน้ัน 
           การฆามนุษยผูมีปกติประพฤติอยางโค   มีโทษมากกวานั้น 
           การฆามนุษยผูถึงสรณะ (คือผูถึงพระไตรสรณคมน) มีโทษมากกวานั้น  
           การฆาผูต้ังอยูในสิกขาบท ๕   มีโทษมากกวาน้ัน 
           การฆาสามเณร   มโีทษมากกวานั้น 
           การฆาภิกษุผูเปนปุถุชน  มีโทษมากกวาน้ัน 
           การฆาพระโสดาบัน  มีโทษมากกวาน้ัน 
           การฆาพระสกทาคามี   มีโทษมากกวาน้ัน 
           การฆาพระอนาคามี   มีโทษมากกวาน้ัน 
           การฆาพระขีณาสพ  มีโทษมากย่ิงนัก.  
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                         อทินนาทาน  มีโทษ    ดังน้ี    
           การถอืเอาสิ่งของ  ของบุคคลผูทุศีล   มีโทษนอย 
           ถือเอาส่ิงของ  ของผูมีปกติประพฤติอยางโค  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ  ของผูถึงสรณะ  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ   ของผูต้ังอยูในศีล ๕ มโีทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ   ของสามเณร   มีโทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ  ของภิกษุปุถุชน  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ  ของพระโสดาบัน  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ   ของพระสกทาคามี   มีโทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ   ของพระอนาคามี   มีโทษมากกวาน้ัน 
           ถือเอาส่ิงของ  ของพระขีณาสพ   มโีทษมากย่ิงนัก. 
 
                             กาเมสมุิจฉาจาร  มโีทษ ดังน้ี  
           แมประพฤติผิดกาวลวงหญิงผูทุศีล  ก็มีโทษนอย 
           ประพฤติผิดในบุคคล  ผูมีปกติประพฤติอยางโค   มีโทษมากกวาน้ัน 
           ประพฤติผิดในบุคคลผูถึงสรณะ  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ประพฤติผิดในบุคคลผูต้ังอยูในศีล ๕ มโีทษมากกวาน้ัน  
           ประพฤติผิดในสามเณรี  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ประพฤติผิดในภิกษุณีปุถุชน  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ประพฤติผิดในภิกษุณีผูเปนพระโสดาบัน  มีโทษมากกวาน้ัน  
           ประพฤติผิดในภิกษุณีผูเปนพระสกทาคามี  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ประพฤติผิดในภิกษุณีผูเปนพระอนาคามี  มีโทษมากกวาน้ัน 
           ประพฤติผิดในภิกษุณีผูเปนพระขีณาสพ  มีโทษมากย่ิงนัก.  
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                                       มุสาวาท  มีโทษ ดังน้ี  
         มุสาวาท   (พูดเท็จ)  เพ่ือตองการทรัพยมีประมาณกากณิกหนึ่ง  ( คาวา 
กากณิกเปนชื่อมาตราเงินอยางตํ่าท่ีสุด   ทรัพยมีคาเทาคาแหงชิ้นเนื้อพอกากลืน  
กินได)  มีโทษนอยในเพราะคําพูดอันเปนเท็จน้ัน 
         มุสาวาท   เพ่ือตองการทรัพย  ครึ่งมาสก๑ มีโทษมากกวานั้น 
         มุสาวาท   เพ่ือตองการทรัพย  หน่ึงมาสก   มีโทษมากกวาน้ัน 
         มุสาวาท   เพ่ือตองการทรัพย ๕ มาสก   มีโทษมากกวานั้น 
         มุสาวาท   เพ่ือตองการทรัพย  ครึ่งกหาปณะ   มีโทษมากกวาน้ัน 
         มุสาวาท   เพ่ือตองการทรัพย   หน่ึงกหาปณะ   มโีทษมากกวาน้ัน 
         มุสาวาท   เพ่ือตองการทรัพยมีคานับไมได  มีโทษมากกวาน้ัน 
         แตมุสาวาท   เพ่ือทําสงฆใหแตกจากกัน   มีโทษมากย่ิงนัก. 
 
                                     การด่ืมสุรา  มโีทษ   ดังน้ี 
         การด่ืมสุราประมาณฟายมือหนึ่ง  มีโทษนอย 
         การด่ืมสุราประมาณกอบหน่ึง  มีโทษมากกวา 
         แตการด่ืมสุรามากสามารถใหกายไหว   แลวทําการปลนบาน  ปลนหมู 
บาน  มีโทษหนักมาก.     
         จริงอยู   ในปาณาติบาต  การฆาพระขีณาสพก็ดี   ในอทินนาทานการ 
ถือเอาวัตถุสิ่งของของพระขีณาสพไปก็ดี   ในกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดใน 
ภิกษุณีผูเปนขีณาสพก็ดี   ในมุสาวาทการยังสงฆใหแตกจากกันก็ดี   ในการด่ืม 
สุราอันสามารถใหกายเคลื่อนไหวไปปลนบานปลนหมูบานก็ดี   จัดวามีโทษมาก 
 
๑.  ๕ มาสก  เทากับ ๑ บาท, ๔ บาท เทากับ ๑ กหาปณะ (บาท = เงินบาทของอินเดียโบราณ)  
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ทั้งน้ัน      แตวาสังฆเภท  โดยการกลาวซ่ึงมุสาวาทเทาน้ันจัดวามีโทษมาก 
กวาโทษเหลาน้ันแมทั้งหมด  เพราะวาอกุศลอันมากน้ันสามารถเพ่ือจะให  
ไหมอยูในนรกตลอดกัป. 
           วาโดยปโยคะ  ปาณาติบาต  เปนสาหัตถิกะ   (คือทําดวยมือของตน 
เอง) ก็มี  เปนอาณัติกะ  (คือ   ใชใหคนอ่ืนทํา)   กม็ี.   อทินนาทานก็เหมือน 
อยางนั้น.  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท   และสุราปานะ   เปนสาหัตถิกะเทาน้ัน. 
           บัณฑิตครั้นทราบวินิจฉัยสิกขาบทเหลาน้ันดวยสามารถแหงการวินิจฉัย 
ซึ่งปาณาติบาตเปนตน    (คือการยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป   อันหมายถึงการฆา 
สัตว  เปนตน)   โดยธรรมเปนตนอยางนี้แลวก็พึงทราบวินิจฉัยแมซึ่งคําวา 
ปาณาติปาตา  เวรมณี   (แปลวา  งดเวนจากการยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป) 
เปนตน   โดยธรรม  โดยโกฏฐาส  โดยอารมณ   โดยเวทนา โดยมูล  โดยกรรม 
โดยขัณฑะ   โดยสมาทาน  โดยปโยคะ   ดวย. 
           ในคําเหลาน้ัน   คําวา  วาโดยธรรม  ไดแก สิกขาบทท้ัง ๕ นั้นเปน 
ธรรมมีเจตนา  ดวยสามารถแหงปริยายศีลเปนไปตามลําดับนั้นนั่นแหละ. 
           วาโดยโกฏฐาส    สิกขาบทแมทั้ง  ๕ เปนกรรมบถ. 
           วาโดยอารมณ   การงดเวนจากปาณาติปาต    เพราะกระทําชีวิตินทรีย 
ของผูอ่ืนใหเปนอารมณ  ชื่อวา  ยอมงดเวนดวยเจตนาเปนเครื่องงดเวนของตน. 
นัยแมในสิกขาบทท่ีเหลือนอกน้ีก็นัยนี้แหละ      เพราะวาสิกขาบทเหลาน้ีแมทั้ง 
หมด  กระทําวัตถุอันบุคคล  พึงกาวลวงแลวยอมงดเวน  ดวยเจตนาเปนเครื่อง 
งดเวนเชนเดียวกัน. 
           วาโดยเวทนา   สกิขาบทแมทั้งหมดเปนสุขเวทนา  หรือเปนมัชฌัตต- 
เวทนา.  
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           วาโดยมูล   เมื่องดเวนดวยจิตอันสัมปยุตดวยญาณ    ยอมเปนอโลภะ 
อโทสะและอโมหะมูล   เมื่องดเวนดวยจิตปราศจากญาณ   ยอมเปนอโลภะและ 
อโทสะมูลเทานั้น.  
           วาโดยกรรม    มุสาวาทา   เวรมณี   ในที่นี้เปน   วจีกรรม.   ที่เหลือ 
เปน   กายกรรม. 
           วาโดยขัณฑะ    (วาโดยการขาด)    คฤหัสถทั้งหลาย    ยอมกาวลวง 
สิกขาบทใด ๆ สิกขาบทน้ัน ๆ เทาน้ันยอมขาด    ยอมแตก    สิกขาบทท่ีเหลือ 
ยอมไมขาด   ไมแตก. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา   เพราะคฤหัสถทั้งหลาย  มิใชเปนผูมีศีลประจํา เขายอมสามารถ 
เพ่ือรักษาสิกขาบทใด ๆ ก็ยอมรักษาสิกขาบทน้ัน  ๆ นั่นแหละ.     แตสิกขาบท 
ทั้งหลายท้ังปวงของสามเณร      แมเธอกาวลวงเพียงขอเดียว      ชื่อวายอมแตก 
ทั้งหมด   แมเธอจะไมไดกาวลวงสิกขาบททั้งหมดก็ตาม    ถึงอยางน้ันสิกขาบท 
ที่เหลือเหลานั้นก็ชื่อวา  ยอมแตกน่ันแหละ.  ก็การกาวลวงศีลของสามเณรน้ันมี 
วัตถุเปนทัณฑกรรม  (คือ ตองถูกลงโทษ)   เมื่อสามเณรน้ันทําทัณฑกรรมวา 
กระผมจักไมทําอยางนี้อีก   ศีลยอมบริบูรณ. 
           วาโดยสมาทาน   เมื่อคฤหัสถต้ังใจวา  ขาพเจาจักอธิษฐานศีล  ๕ 
เองทีเดียว   ดังน้ีก็ดี   เม่ือสมาทานศีลนั้นโดยแยกแตละขอก็ดี   ยอมชื่อวา 
สมาทานแลวทีเดียว    คือวาคฤหัสถนั้นนั่งในสํานักแหงผูใดแลวก็ถือเอาดวยคํา 
วา ขาพเจาจะสมาทานศีล ๕ ก็ดี  ขอสมาทานโดยแตละขอก็ดี  ชื่อวา  ยอม 
สมาทานนั่นแหละ. 
           วาโดยปโยคะ  ศีล  ๕ แมทั้งปวง  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนสาหัตถิก- 
ปโยคะทั้งหมด   (คือกระทําดวยตนเองทั้งหมด).  
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                                       ธรรมเปนสิกขา 
           พึงทราบวินิจฉัยในธรรมอันเปนสิกขานั้น  ดังนี้.    
           กุศลธรรมทั้งหลายอันเปนไปในภูมิ  ๔  แมทั้งหมด   ชื่อวา   สิกขา 
เพราะความท่ีธรรมนั้นเปนธรรมอันบุคคลพึงศึกษา   เหตุนั้น   เพ่ือแสดงซ่ึง 
สิกขาทั้งหลายเหลาน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ยสฺมึ   สมเย   กามาวจร 
เปนอาทิ.    ในอธิการน้ี     บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยยังพระบาลีใหพิสดาร 
โดยนัยที่กลาวไวในจิตตุปปาทกัณฑในหนหลังน่ันแหละ.      สวนในสิกขาปท- 
วิภังคนี้แสดงไวเพียงหัวขอเทาน้ันแล. 
                                      อภิธรรมภาชนีย  จบ 
 
                                    วรรณนาปญหาปุจฉกะ 
           ในปญหาปุจฉกะ  บัณฑิตพึงทราบความท่ีสิกขาบทท้ังหลายเปนกุศล 
เปนตน    โดยทํานองแหงนัยของพระบาลีนั่นแหละ.  กใ็นอารัมมณติกะท้ังหลาย 
สิกขาบทเหลาใดท่ีทานกลาวไวในท่ีนี้วาเปนสัตตารัมมณะ  (คือ   มีสัตวเปน 
อารมณ)   ก็เพราะสิกขาบทเหลาน้ันยอมกระทําสังขารอันถึงซ่ึงการนับวา  เปน 
สัตว  เทาน้ันใหเปนอารมณ  และเพราะสิกขาบทแมทั้งหมดเหลาน้ันสําเร็จแลว 
ดวยสามารถแหงสัมปตตวิรัติทั้งนั้น ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เปน 
ปริตตารัมมณะดวย  เปนปจจุปนนารัมมณะดวย.   อน่ึง  บัณฑิตพึงทราบวา 
ความเปนแหงสิกขาบทแมทั้งปวงเปนพหิทธารัมมณะ    ก็เพราะความท่ีการงด 
เวนยอมมีแกวัตถุใด   วัตถุนั้นเปนของภายนอกทั้งสิ้น   แล. 
                                          ปญหาปุจฉกะ  จบ  
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           ก็สิกขาปทวิภังคนี้   ในอภิธรรมภาชนียกด็ี  ในปจหาปุจฉกะก็ดี  พระ- 
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสสิกขาบทท้ังหลายวาเปนโลกียเทาน้ัน      เพราะวานัยแมทั้ง  
สองเหลาน้ี   เปนปริจเฉทเดียวกันโดยความเปนโลกียนั่นแหละ.  สิกขาปทวิภังค 
นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงนําออกจําแนกแสดงไว ๒ ปริวัฏ        ดังพรรณนามา 
ฉะน้ีแล. 
                              อรรถกถาสิกขาปทวิภังคนิทเทส  จบ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 515 

                                      ๑๕. ปฏิสัมภทิาวิภังค  
                                            สุตตันตภาชนีย 
           [๗๗๗]  ปฏิสมัภทิา  ๔  คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                       ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ความรูแตกฉานในอรรถ  ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา  ความรูแตกฉาน 
ในธรรม ชื่อวา  ธัมมปฏสิัมภิทา  ความรูแตกฉาน ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น 
ชื่อวา  นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลาย ชื่อวา ปฏิภาณ- 
ปฏิสัมภิทา. 
 
                                           ปเภทวาระ  ๕ 
                                           ๑.  สัจจวาระ 
           [๗๗๘]  ปฏิสัมภทิา ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสีมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ความรูแตกฉานในทุกข  ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา   ความรูแตกฉาน 
ในทุกขสมุทยั ชื่อวา  ธัมมปฏิสัมภิทา  ความรูแตกฉานในทุกขนิโรธ  ชื่อวา  
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อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชื่อวา ธัมมปฏิ- 
สัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรตุติปฏิสัมภิทา  
ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย  ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
 
                                             ๒.  เหตุวาระ 
           [๗๗๙]  ปฏิสัมภทิา ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ความรูแตกฉานในเหตุ   ชื่อวา  ธัมมปฏิสมัภิทา   ความรูแตกฉาน 
ในผลของเหตุ  ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา    ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม- 
นิรุตตินั้น  ชือ่วา นิรุตติปฏิสัมภิทา  ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา 
ปฏิภาณสัมภิทา. 
 
                                              ๓.  ธรรมวาระ  
           [๗๘๐]  ปฏิสัมภทิา ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเหลาใด เกิดแลว  มีแลว เกิดพรอมแลว  บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะ 
แลว ปรากฏแลว ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ธรรม  
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เหลาน้ัน    เกิดแลว    มีแลว    เกิดพรอมแลว    บังเกิดแลว   บังเกิดเฉพาะแลว  
ปรากฏแลว      ดวยธรรมเหลาใด    ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน    ชื่อวา 
ธัมมปฏิสมัภิทา  ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา  นิรุตติ 
ปฏิสัมภิทา  แตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏภิาณปฏิสัมภิทา. 
 
                                    ๔. ปจจยาการวาระ 
           [๗๘๑]  ปฏิสัมภทิา ๔  คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ความรูแตกฉานในชรามรณะ  ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา  ความรูแตก 
ฉานในเหตุเกิดแหงชรามรณะ   ชื่อวา  ธัมมปฏิสัมภิทา  ความรูแตกฉานใน 
ความดับแหงชรามรณะ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา   ความรูแตกฉานในปฏิปทา 
อันเปนเหตุใหถึงความดับแหงชรามรณะ   ชื่อวา ธมัมปฏิสมัภทิา    ความรู 
แตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น    ชื่อวา  นิรุตติปฏิสัมภิทา   ความรูแตก 
ฉานในญาณท้ังหลาย  ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
           [๗๘๒]  ปฏิสัมภทิา  ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  
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           ความรูแตกฉานในชาติ ฯลฯ  ความรูแตกฉานในภพ ฯลฯ   ความรู 
แตกฉานในอุปาทาน ฯลฯ  ความรูแตกฉานในตัณหา ฯลฯ  ความรูแตกฉาน 
ในเวทนา ฯลฯ  ความรูแตกฉานในผัสสะ ฯลฯ  ความรูแตกฉานในสฬายตนะ  
ฯลฯ  ความรูแตกฉานในนามรูป  ฯลฯ   ความรูแตกฉานในวิญญาณ  ฯลฯ 
ความรูในสังขารทั้งหลาย   ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา    ความรูแตกฉานในเหตุ 
เกิดแหงสังขาร   ชื่อวา   ธัมมปฏิสมัภิทา   ความรูแตกฉานในความดับแหง 
สังขาร  ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา    ความรูแตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุให 
ถึงความดับแหงสังขารชื่อวา    ธมัมปฏิสัมภิทา   ความรูแตกฉานในอันกลาว 
ธัมมนิรุตตินั้น  ชื่อวา  นิรตุติปฏิสัมภิทา  ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลาย. 
ชื่อวา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
 
                                       ๕. ปริยัตติธรรมวาระ 
           [๗๘๓]   ปฏิสัมภทิา  ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ในปฏิสัมภิทา ๔ เหลาน้ัน     ธัมมปฏิสมัภิทา  เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้    ยอมรูแตกฉานซ่ึงธรรม คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยา- 
กรณะ  คาถา   อุทาน   อิติวุตตกะ   ชาตกะ   อัพภูตธัมมะ   เวทลัละ  นี้เรียกวา 
ธัมมปฏิสมัภิทา  ภิกษุนัน้    ยอมรูแตกฉานอรรถแหงภาษิตน้ัน ๆวา   นี้เปน 
อรรถแหงภาษิตน้ี     นี้เปนอรรถแหงภาษิตน้ี    นี้เรียกวา    อัตถปฏิสัมภิทา 
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น  ชื่อวา  นิรุตติปฏิสัมภิทา  ความรู 
แตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏภิาณปฏิสัมภิทา. 
                                    สตุตันตภาชนีย  จบ  
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                                        อภิธรรมภาชนีย  
                   แจกปฏิสัมภทิา  ๔  ดวยกามาวจรกุศลจิต  ๘ 
           [๗๘๔]  ปฏิสัมภทิา  ๔ คือ 
           ๑.  อตัถปฏิสัมภิทา 
           ๒.  ธมัมปฏิสมัภทิา 
           ๓.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
 ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน  ? 
           กามาวจรกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ    มรีูปเปน 
อารมณ ฯลฯ   มีธรรมเปนอารมณ     หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน   ใน 
สมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    ธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  ธรรม 
เปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา ธัมมปฏิสมัภิทา ความรู 
แตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลาน้ัน    ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหง 
ธรรมเหลาน้ัน   ยอมมีดวยนิรุตติใด   ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น 
ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน    ดวยญาณใดวา 
ญาณเหลาน้ีสองเนื้อความนี้   ดังน้ี    ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายน้ัน    ชื่อวา 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
      ปฏิสมัภทิา  ๔ คือ       
           ๑.  อตัถปฏิสัมภิทา 
           ๒.  ธมัมปฏิสมัภทิา  
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                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา  
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา   
           ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน  ? 
           กามาวจรกุศลจิต   สหรคตดวยโสมนัส    สมัปยุตดวยญาณ    เกิดข้ึน 
โดยมีการชักจูง  ฯลฯ  สหรคตดวยโสมนัส   วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึน  ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส   วิปปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  สหรคต  
ดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ    เกิดข้ึน ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา    สัมปยุต 
ดวยญาณ  เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ 
เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ   มรีูปเปนอารมณ ฯลฯ 
มีธรรมเปนอารมณหรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง   ในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   ธรรมเปนกุศล 
ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา   ธัมมปฏสิัมภิทา ความรูแตกฉานใน 
วิบากแหงธรรมเหลาน้ัน    ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน 
ยอมมีดวยนิรุตติใด   ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น  ชื่อวา นิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทา  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน    ดวยญาณใดวา   ญาณเหลาน้ี 
สองเน้ือความนี้  ดังนี้    ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายน้ัน   ชื่อวา  ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา. 
 
                           แจกปฏสิัมภิทา  ๔  ดวยรูปาวจรกุศลจิต 
           ปฏิสมัภิทา  ๔  คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  
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           ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน ? 
           โยคาวจรบุคคล    เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  ฯลฯ  
อยูในสมัยใด    ผัสสะ ฯลฯ   อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น     ธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา 
ธัมมปฏิสมัภิทา   ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  อตัถ- 
ปฏิสัมภิทา   บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ันยอมมีดวยนิรุตติใด   ความรูแตกฉาน 
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา   นริุตติปฏิสัมภิทา   บุคคลรูแตกฉานซ่ึง 
ญาณเหลาน้ัน     ดวยญาณใดวา  ญาณเหลาน้ันสองเน้ือความน้ี  ดังนี้   ความรูแตก 
ฉานในญาณท้ังหลายน้ัน  ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
 
                               แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยอรูปาวจรกุศลจิต 
           ปฏิสมัภิทา ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน ? 
           โยคาวจรบุคคล  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ   เพราะกาวลวง 
อากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  จึงบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยเนวสัญ- 
ญานาสัญญายตนสัญญา  และเพราะละสุขเสียได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะฯลฯ 
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลาน้ี ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล ความรูแตกฉานใน 
ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา.  ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลา 
นั้น  ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา.  บญัญัติแหงธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีดวยนิรุตติใด  
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ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา.  บุคคล 
รูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น    ดวยญาณใดวา   ญาณเหลาน้ีสองเน้ือความน้ี   ดังน้ี   
ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายน้ัน ชือ่วา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.  
 
                          แจกปฏสิัมภิทา  ๔ ดวยโลกุตตรกุศลจิต 
           ปฏิสมัภิทา  ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา  
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน ?  
           โยคาวจรบุคคล   เจริญโลกุตตรฌาน    อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ    เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญาอยูในสมัยใด    ผัสสะ ฯลฯ    อวิกเขปะ    มีในสมัยนั้น      ธรรม 
เหลาน้ี  ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล  ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  ธัมม- 
ปฏิสัมภิทา.   ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   อัตถปฏิ- 
สัมภิทา.   บญัญัติแหงธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีดวยนิรุตติใด    ความรูแตกฉานใน 
อันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณ  
เหลาน้ัน    ดวยญาณใดวา   ญาณเหลาน้ีสองเน้ือความนี้  ดังน้ี ความรูแตกฉาน 
ในญาณท้ังหลายนั้น   ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.  
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                          แจกปฏสิัมภิทา  ๔  ดวยอกุศลจิต  ๑๒ 
           [๗๘๕]  ปฏิสัมภทิา  ๔  คือ  
         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
         ๓.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
         ๔.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
 ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส   สัมปยุตดวยทิฏฐิ    มรีปูเปนอารมณ 
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใดๆ  เกิดข้ึนในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ความรู 
แตกฉานในธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  ธัมมปฏิสัมภิทา.   ความรูแตกฉานในวิบาก 
แหงธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา.  บญัญติัแหงธรรมเหลาน้ัน   ยอม 
มีดวยนิรุตติใด    ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น    ชื่อวา   นิรตุติ- 
ปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน   ดวยญาณใดวา  ญาณเหลาน้ัน 
สองเน้ือความนี้  ดังนี้    ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายน้ัน ชือ่วา ปฏิภาณ- 
ปฏิสัมภิทา. 
    ปฏิสมัภิทา  ๔  คือ 
         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
         ๓.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
         ๔.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ?   
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           อกุศลจิต    สหรคตดวยโสมนัส   สัมปยุตดวยทิฏฐิ   เกิดข้ึนโดยมีการ 
ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตดวยทิฏฐิ  เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวย  
โสมนัส   วิปปยุตดวยทิฏฐิ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ   สหรคตดวยอุเบกขา 
สัมปยุตดวยทิฏฐิ   เกิดข้ึน ฯลฯ   สหรคตดวยอุเบกขา   สัมปยตุดวยทิฏฐิ  เกิด 
ข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยทิฏฐิ  เกิดข้ึน ฯลฯ 
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตดวยทิฏฐิ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง  ฯลฯ อกุศลจิต 
สหรคตดวยโทมนัส    สมัปยุตดวยปฏิฆะ    เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโทมนัส 
สัมปยุตดวยปฏิฆะ.    เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ    อกุศลจิต    สหรคตดวย 
อุเบกขา  สัมปยุตดวยวิจิกิจฉาเกิดข้ึน ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา  สัมปยุตดวย 
อุทธัจจะ   มรีูปเปนอารมณ ฯลฯ   มีธรรมเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณ 
ใด ๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    ธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน ชื่อวา  ธัมมปฏิสัม- 
ภิทา.  ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  อตัถปฏิสัมภิทา. 
บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีดวยนิรุตติใด  ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมม-  
นิรุตตินั้น    ชื่อวา  นิรุตติปฏิสัมภิทา.   บุคคลรูแตกฉาน  ซึ่งญาณเหลาน้ัน 
ดวยญาณใดวา  ญาณเหลาน้ี   สองเน้ือความน้ี   ดังน้ี   ความรูแตกฉานในญาณ 
ทั้งหลายน้ัน  ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.    
 
                  แจกปฏิสัมภิทา  ๓  ดวยอเหตุกกุศลวิบากจิต  ๘ 
           [๗๘๖]  ปฏิสมัภทิา  ๓ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ?  
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           จักขุวิญญาณ  อันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา   มีรูปเปนอารมณ 
เกิดข้ึนเพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลว   ในสมัยใด  
ผัสสะ   เวทนา  สัญญา  เจตนา   จิต   อุเบกขา   เอกัคคตาแหงจิต   มนินทรีย  
อุเปกขินทรีย   ชีวิตินทรีย  หรือนามธรรม  ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    มีใน 
สมัยนั้น  ธรรมเหลานี้   ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากตะ  ความรูแตกฉานในธรรม 
เหลาน้ัน  ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา    บญัญัติแหงธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีดวย 
นิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น  ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา 
บุคคลรแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน  ดวยญาณใดวา     ญาณเหลาน้ีสองเน้ือความนี้  
ดังน้ี  ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น   ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
           ปฏิสมัภิทา ๓ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน  ?  
           โสตวิญญาณ  อันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา  มีเสียงเปนอารมณ 
เกิดข้ึน ฯลฯ ฆานวิญญาณ  อันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา   มีกลิ่นเปน 
อารมณ  เกิดข้ึน ฯลฯ  ชิวหาวิญญาณ  อันเปนวิบาก    สหรคตดวยอุเบกขา 
มีรสเปนอารมณ  เกิดข้ึน ฯลฯ กายวิญญาณ  อันเปนวิบาก   สหรคตดวยสุข 
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ   เกิดข้ึน    เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว 
ไดสั่งสมไวแลว    ในสมัยใด    ผัสสะ    เวทนา    สัญญา  เจตนา    จิต     สุข 
เอกัคคตาแหงจิต   มนินทรีย   สุขินทรยี   ชีวิตินทรยี   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย 
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีในสมัยนั้น   ธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากตะ  
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ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา.   บัญญติัแหงธรรม  
เหลาน้ัน  ยอมมีดวยนิรุตติใด  ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา 
นิรุตติปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น    ดวยญาณใดวา ญาณ 
เหลาน้ี สองเน้ือความน้ี  ดังน้ี  ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น   ชื่อวา 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
ปฏิสัมภิทา  ๓ คือ            
        ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา                                    
        ๒.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
        ๓.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเปนอพัยากตะ  เปนไฉน ?   
           มโนธาตุ๑    อันเปนวิบาก   สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ 
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  เพราะกามาวจร- 
กุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลว   ในสมัยใด  ผัสสะ  เวทนา  สญัญา 
เจตนา   จิต   วิตก   วิจาร  อุเบกขา    เอกัคคตาแหงจิต    มนินทรีย    อุเปก- 
ขินทรีย  ชีวิตินทรีย  หรอืนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีในสมัยนั้น  
ธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากตะ  ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา.    บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน      ยอมมีดวยนิรุตติใด  
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา   บุคคล 
รูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น     ดวยญาณใดวา    ญาณเหลาน้ันสองเน้ือความน้ี 
ดังน้ี  ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น  ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.  
 
๑.  สัมปฏิจฉนกุศลวิบากจติ  ๑                  
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  ปฏิสมัภิทา ๓  คือ  
        ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
        ๒.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
        ๓.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
 ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ?   
           มโนวิญญาณธาตุ๑     อันเปนวิบาก    สหรคตดวยโสมนัส   มีรูปเปน 
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ  หรอืปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน    เพราะ 
กามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสงสมไวแลว  ในสมัยใด  ผัสสะ เวทนา 
สัญญา  เจตนา   จิต  วิตก   วิจาร  ปติ   สุข    เอกัคคตาแหงจิต    มนินทรยี 
โสมนัสสินทรีย   ชีวิตินทรีย   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    มีใน 
สมัยนั้น  ธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากตะ  ความรูแตกฉานในธรรม 
เหลาน้ัน   ชือ่วา   อัตถปฏิสัมภิทา.   บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน    ยอมมีดวย 
นิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรตุติปฏิสัมภิทา. 
บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน    ดวยญาณใดวา  ญาณเหลาน้ันสองเน้ือความน้ี 
ดังน้ี  ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น   ชื่อวา  ปฏิภาณปฏสิัมภิทา. 
 ปฏิสัมภิทา  ๓ คือ 
        ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
        ๒.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
        ๓.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
 ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ? 
           มโนวิญญาณธาตุ๒   อันเปนวิบาก    สหรคตดวยอุเขกขา    มีรูปเปน 
อารมณ ฯลฯ   มีธรรมเปนอารมณ   หรือปรารภอารมณใด ๆ เกดิข้ึน    เพราะ 
 
๑.  โสมนัสสันตีรณกุศลวิบากจิต   ๑.        ๒.  อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต   ๑  
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กามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลว  ในสมัยใด  ผัสสะ  เวทนา  
สัญญา  เจตนา   จิต  วิตก   วิจาร   อุเบกขา    เอกคัคตาแหงจิต    มนินทรยี  
อุเปกขินทรีย    ชีวิตินทรีย    หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    มีใน 
สมัยนั้น    ธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากตะ  ความรูแตกฉานในธรรม 
เหลาน้ี  ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา. บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีดวยนิรุตติ 
ใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตติ ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา. บุคคล 
รูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น     ดวยญาณใดวา   ญาณเหลาน้ีสองเน้ือความน้ี ดังน้ี  
ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายน้ัน    ชื่อวา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.  
 
                   แจกปฏิสัมภทิา  ๓  ดวยกามาวจรวิบากจิต  ๘ 
           ปฏิสมัภิทา ๓ คือ 
                          ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                          ๒.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                          ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ?   
           มโนวิญาณธาตุ   อันเปนวิบาก   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุตดวย 
ญาณ  มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ    สหรคตดวยโสมนัส      สัมปยุตดวยญาณเกิดข้ึนโดยมีการชกั 
จูง ฯลฯ    สหรคตดวยโสมนัส     วิปปยุตดวยญาณเกิดข้ึน ฯลฯ   สหรคต 
ดวยโสมนัส     วิปปยุตดวยญาณเกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง  ฯลฯ     สหรคตดวย 
อุเบกขา   สัมปยุตดวยญาณ...เกิดข้ึน ฯลฯ    สหรคตดวยอุเบกขา   สัมปยุต  
ดวยญาณเกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ   สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ  
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เกิดข้ึน  ฯลฯ   สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุตดวยญาณเกิดข้ึนโดยมีการชักจูง  
เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลว   ในสมัยใด  ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลาน้ี ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากตะ ความ 
รูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา  อตัถปฏิสัมภิทา.  บญัญัติแหงธรรมเหลา 
นั้น    ยอมมีดวยนิรุตติใด   ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา 
นิรุตติปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น   ดวยญาณใดวา ญาณ 
เหลาน้ีสองเน้ือความน้ี   ดังนี้   ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ชื่อวา  ปฏ-ิ 
ภาณปฏิสัมภิทา. 
 
                            แจกปฏสิัมภิทา  ๓  ดวยรูปาวจรวิบากจิต 
           ปฏิสมัภิทา  ๓  คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมทา 
           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ?   
           โยคาวจรบุคคล     เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ    สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสณิเปนอารมณ  
ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ   อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    ธรรมเหลาน้ัน 
ชื่อวา   ธรรมเปนกุศล. 
           โยคาวจรบุคคล    สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว 
บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ   อันเปนวิบาก  เพราะรูปาวจร  
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กุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวน้ันแล ฯลฯ   อยูในสมัยใด   ผัสสะ 
ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น ธรรมเหลาน้ัน ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากตะ ความ 
รูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา.   บัญญัติแหงธรรมเหลา  
นั้น    ยอมมีดวยนิรุตติใด   ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา 
นิรุตติปฏิสัมภิทา.    บุคคลรูแตกฉาน    ซึ่งญาณเหลาน้ัน    ดวยญาณใดวา 
ญาณเหลาน้ีสองเนื้อความนี้   ดังน้ี  ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น    ชื่อวา 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.   
 
                            แจกปฏสิัมภิทา ๓ ดวยอรูปาวจรวิบากจิต 
           ปฏิสมัภิทา  ๓  คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ? 
           โยคาวจรบุคคล  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ  เพราะกาวลวง 
อากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง    จึงบรรลจุตุตถฌานท่ีสหรคตดวย 
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ  อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิก- 
เขปะ  มีในสมัยนั้น   ธรรมเหลาน้ัน    ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล. 
           เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง   โยคาวจรบุคคล 
จึงบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา   อัน 
เปนวิบาก    เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลวน้ัน  แล 
และเพราะละสุขเสียได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   ในสมัยนั้น  
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ธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากตะ  ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี   
ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา.  บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีดวยนิรุตติใด ความ 
รูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา. บุคคลรูแตก 
ฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน  ดวยญาณใดวา  ญาณเหลาน้ีสองเนื้อความนี้  ดังน้ี    ความ 
รูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น   ชื่อวา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
 
                        แจกปฏิสมัภิทา   ๓ ดวยโลกุตตรวิบาก 
  ปฏิสมัภิทา  ๓  คือ 
        ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
        ๒.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
        ๓.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
  ธรรมเปนอพัยากตะ  เปนไฉน  ? 
            โยคาวจรบุคคล   เจริญโลกุตตรฌาน   อันเปนเครื่องนําออกไปจาก 
โลกใหเขาสูนิพพาน    เพ่ือประหาณทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ     สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทัน- 
ธาภิญญาอยูในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ   อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา   ธรรมเปนกุศล. 
           โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรล ุ
ปฐมณาน  อนัเปนวิบาก   เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญ 
ไวแลวน้ันแล ฯลฯ    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    ชนิดสญุญตะ    อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  ธรรม 
เปนอัพยากตะ  ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี   ชือ่วา  อัตถปฏิสัมภิทา. 
บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน    ยอมมีดวยนิรุตติใด    ควานรูแตกฉานในอันกลาว  
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ธัมมนิรุตตินั้น  ชื่อวา  นิรตุติปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน 
ดวยญาณใดวา   ญาณเหลาน้ันสองเน้ือความน้ี   ดังน้ี   ความรูแตกฉานในญาณ  
ทั้งหลายน้ัน   ชื่อวา  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา. 
 
                         แจกปฏิสมัภิทา  ๓  ดวยอกุศลวิบากจิต  ๗ 
           ปฏิสมัภิทา  ๓  คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน  ? 
           จักขุวิญญาณ   อันเปนวิบาก   สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณ 
เกิดข้ึน ฯลฯ  โสตวิญญาณ  อันเปนวิบาก   สหรคตดวยอุเบกขา   มีเสียงเปน 
อารมณ   เกดิข้ึน ฯลฯ  ฆานวิญญาณ  อันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา มี 
กลิ่นเปนอารมณ  เกิดข้ึน ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ   อันเปนวิบาก   สหรคตดวย 
อุเบกขา  มีรสเปนอารมณ เกิดข้ึน ฯลฯ กายวิญญาณ  อันเปนวิบาก  สหรคต  
ดวยทุกขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ   เกิดข้ึน   เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลว 
ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต  ทุกข  เอกัคคตาแหงจิต  มนินทรีย 
ทุกขินทรีย  ชีวิตินทรีย  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากตะ  ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา    บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน     ยอมมีดวยนิรุตติใด 
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา  นิรุตติปฏิสมัภิทา   บุคคล 
รูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้นดวยญาณใดวา   ญาณเหลาน้ันสองเน้ือความน้ี   ดังน้ี  
ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายน้ัน   ชื่อวา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.   
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           ปฏิสมัภิทา   ๓ คือ  
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
         ธรรมเปนอัพยากตะ เปนไฉน ? 
         มโนธาตุ๑ อันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ 
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ   เกิดข้ึน ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุ๒ อันเปนวิบาก 
สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภ 
อารมณใด ๆ เกิดข้ึน  เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลวส่ังสมไวแลว   ในสมัย 
ใด  ผัสสะ   เวทนา   สัญญา   เจตนา   จิต   วิตก   วิจาร   อุเบกขา   เอกัคคตา 
แหงจิต   มนินทรีย   อุเปกขินทรีย   ชวิีตินทรีย   หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิด 
ข้ึนแมอ่ืนใด   มีในสมัยนัน้   ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  ธรรมเปนอพัยากตะ  ความ 
รูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  อตัถปฏิสัมภิทา.   บัญญัติแหงธรรมเหลา 
นั้น   ยอมมีดวยนิรุตติใด   ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น    ชื่อวา 
นิรุตติปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น  ดวยญานใดวา  ญาณ 
เหลาน้ันสองเนื้อความน้ี    ดังน้ี   ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น    ชื่อวา 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
 
                        แจกปฏิสมัภิทา  ๓  ดวยอเหตุกกิริยาจิต  ๓ 
           [๗๘๗]  ปฏิสมัภทิา  ๓ คือ 
        ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
        ๒.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
        ๓.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
 
๑.  สัมปฏิจฉนอกศลวิบากจิต  ๑     ๒.  อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑.  
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           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ?   
           มโนธาตุ๑   อันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล   และไมใชกรรม- 
วิบาก   สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ  มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ 
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  ในสมัยใด  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา จิต 
วิตก  วิจาร  อุเบกขา  เอกัคคตาแหงจิต  มนินทรยี  อุเปกขินทรีย  ชีวิตินทรีย 
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีในสมัยนั้น   ธรรมเหลาน้ี   ชือ่วา 
ธรรมเปนอพัยากตะ ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน ชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทา. 
บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน     ยอมมีดวยนิรุตติใด    ความรูแตกฉานในอันกลาว 
ธัมมนิรุตตินั้น  ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน 
ดวยญาณใดวา    ญาณเหลาน้ันสองเน้ือความน้ี     ดังน้ี   ความรูแตกฉานในญาณ 
ทั้งหลายน้ันชื่อวา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
           ปฏิสมัภิทา  ๓  คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  นริุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ? 
           มโนวิญญาณธาตุ๒    อันเปนกิรยิา  ไมใชกุศล ไมใชอกุศล  และไมใช 
กรรมวิบาก   สหรคตดวยโสมนัส  มรีปูเปนอารมณ ฯลฯ   มีธรรมเปนอารมณ 
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ๓   อันเปนกิริยา ไมใช 
กุศล    ไมใชอกุศล    และไมใชกรรมวิบาก    สหรคตดวยอุเบกขา    มรีูปเปน 
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ  หรอืปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน   ในสมัย 
ใด   ผัสสะ    เวทนา   สัญญา   เจตนา  จิต   วิตก   วิจาร   อุเบกขา    เอกัคคตา 
 
๑. ปญจทวาราวัชชนจิต   ๒. หสิตุปปาทจิต     ๓. มโนทวาราวัชชนะจิต  
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แหงจิต  วิริยินทรีย  สมาธินทรีย  มนนิทรีย อุเปกขินทรีย  ชีวิตินทรีย  หรอื   
นามมรรมท่ีอิงอาศัย  เกิดข้ึน  แมอ่ืนใด  มีในสมัยนั้น    ธรรมเหลาน้ัน   ชือ่วา 
ธรรมเปนอัพยากตะ ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา อตัถปฏิสัมภิทา 
บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน    ยอมมีดวยนิรุตติใด    ความรูแตกฉานในอันกลาว 
ธัมมนิรุตตินั้น  ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา.  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลาน้ัน 
ดวยญาณใดวา    ญาณเหลาน้ีสองเน้ือความน้ี   ดังน้ี    ความรูแตกฉานในญาณ 
ทั้งหลายน้ัน    ชื่อวา  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา. 
 
                       แจกปฏิสัมภิทา  ๓  ดวยกิริยาจิต  ๓๑  ประเภท 
   ปฏิสัมภิทา  ๓  คือ 
        ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
        ๒.  นิรตุติปฏิสัมภิทา 
        ๓.  ปฏภิาณปฏิสัมภิทา 
   ธรรมเปนอัพยากตะ  เปนไฉน ? 
         มโนวิญญาณธาตุ   อันเปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล  และไมใช 
กรรมวิบาก  สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวย 
โสมนัส   สมัปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส 
วิปปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน 
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา   สัมปยตุดวยญาณ   เกิดข้ึน ฯลฯ 
สหรคตดวยอุเขกขา   สัมปยุตดวยญาณ   เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคต  
ดวยอุเบกขา  วิปปยุตดวยญาณ   เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุต 
ดวยญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ ยอมเจริญรูปาวจรฌาน ฯลฯ  ยอมเจริญ 
 
๑. มหากิริยาจติ  ๘,      ๒.  รูปาวจรกิริยาจติ  ๕,         ๓.  อรูปาวจลกิริยาจิต ๔.   
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อรูปาวจรฌาน  อันเปนกริิยา   ไมใชกศุล  ไมใชอกศุล   และไมใชกรรมวิบาก 
เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการท้ังปวง จึง  
บรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯอยูในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากตะ  
ความรูแตกฉานในธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา   อัตถปฏิสัมภิทา   บญัญัติแหงธรรม 
เหลาน้ัน ยอมมีดวยนิรุตติใด  ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น   ชื่อวา 
นิรุตติปฏิสัมภิทา  บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น   ดวยญาณใดวา  ญาณ 
เหลาน้ีสองเน้ือความน้ี    ดังนี้    ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น      ชือ่วา 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
           [๗๘๘]   ปฏิสมัภทิา   ๔ คือ  
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ปฏิสมัภิทา ๓ ยอมเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยญาณฝายกามาวจร- 
กุศล ๔ ดวง    ในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยญาณฝายกิริยา  ๔ ดวง     อัตถปฏิ- 
สัมภิทา  ยอมเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ันดวย  ยอมเกิดในมรรค ๔ ผล ๔ ดวย. 
                                     อภิธรรมภาชนีย  จบ  
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                                          ปญหาปุจฉกะ 
           [๗๘๙]  ปฏิสัมภทิา ๔ คือ   
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
 
                              ติกมาติกาปุจฉา - ทุกมาติกาปุจฉา 
           บรรดาปฏิสัมภิทา ๔ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปน 
อัพยากตะ  ฯลฯ ขอไหนเปนสรณะ  ขอไหนเปนอรณะ ?  
 
                                        ติกมาติกาวิสัชนา 
           [๗๙๐]  ปฏิสมัภิทา  ๔  เปนกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี  เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
ก็มี,  อัตถปฏิสัมภิทา   เปนวิบากก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี  เปนเนววิปาก- 
นวิปากธัมมธรรมก็ม.ี 
           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ,  อัตถปฏิสัมภิทา เปนอนุปา- 
ทานิยะก็มี   เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี.   
           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ,   อัตถปฏิสัมภิทา   เปนอสัง- 
กิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี   เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี.  
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           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนสวิตักกสวิจาระ,   อัตถปฏิสัมภิทา เปนสวิตักกสวิจาระ 
ก็มี   เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี   เปนอวิตักกาวิจาระก็มี.  
           ปฏิสมัภิทา ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๔ เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ     เปนเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ. 
           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี,  อัตถ- 
ปฏิสัมภิทา  เปนอาจยคามีก็มี  เปนอปจยคามีก็มี  เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี 
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนเนวเสกขานาเสกขะ,    อัตถปฏสิัมภิทา   เปนเสกขะก็มี   เปน 
อเสกขะก็มี  เปนเนวเสกขานาเสกขะก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนปริตตะ,   อัตถปฏิสัมภิทา    เปนปรติตะก็มี   เปน 
อัปปมาณะก็มี. 
           นิรุตติปฏิสัมภิทาเปนปริตตารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนปริตตารัมมณะ 
ก็มี  เปนมหัคคตารัมมณะก็มี  เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนมัชฌิมะ,   อัตถปฏิสัมภิทา   เปนมัชฌิมะก็มี  เปน 
ปณีตะก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนอนิยตะ,  อัตถปฏิสัมภิทา เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปน 
อนิยตะก็มี. 
           นิรุตติปฏิสัมภิทา    กลาวไมไดวา     แมเปนมัคคารัมมณะ    แมเปน 
มัคคเหตุกะ   แมเปนมัคคาธิปติ,   อัตถปฏิสัมภิทา   ไมเปนมัคคารัมมณะ  เปน 
มัคคเหตุกะก็มี   เปนมัคคาธิปติก็มี   กลาวไมไดวา  แมเปนมัคคเหตุกะก็มี  แม 
เปนมัคคาธิปติก็มี,    ปฏิสมัภิทา ๒ เปนมัคคารัมมณะ     แตไมเปนมัคคเหตุกะ 
เปนมัคคาธิปติก็มี   กลาวไมไดวา  แมเปนมัคคารัมมณะ  แมเปนมัคคาธิปติก็มี  
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           ปฏิสมัภิทา ๓ เปนอุปปนนะก็มี   เปนอนุปปนนะก็มี    กลาวไมไดวา  
เปนอุปปาที,   อัตถปฏิสมัภิทา   เปนอุปปนนะก็มี    เปนอนุปปนนะก็มี   เปน 
อุปปาทีก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๔ เปนอดีตก็มี  เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบันก็มี. 
           นิรุตติปฏิสัมภิทา เปนปจจุปปนนารัมมณะ, ปฏิสัมภิทา ๒ เปนอตีตา- 
รัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี, อัตถปฏสิัมภิ- 
ทา เปนอตีตารัมมณะก็มี  เปนอนาคตารัมมณะก็มี  เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี 
กลาวไมไดวา  แมเปนอตีตารัมมณะ  แมเปนอนาคตารัมมณะ   แมเปนปจจุป- 
ปนนารัมมณะก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี  เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี. 
           นิรุตติปฏิสัมภิทา เปนพหิทธารัมมณะ,  ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอัชฌัตตา- 
รัมมณะก็มี  เปนพหิทธารัมมณะก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี. 
           ปฏิสมัภิทา ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ. 
 
                                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                    ๑,๒.  เหตุโคจฉกวิสัชนาและจูฬันตรทุกวิสัชนา 
           [๗๙๑]   ปฏิสัมภิทา  ๔ เปนเหตุ     เปนสเหตุกะ     เปนเหตุสัมปยุต 
เปนเหตุสเหตุกะ   เปนเหตุเหตุสัมปยุต   กลาวไมไดวา   แมเปนนเหตุสเหตุกะ 
แมเปนนเหตุกะ.  ปฏิสัมภิทา ๔ เปนสปัปจจยะ   เปนสังขตะ   เปนอนิทัสสนะ 
เปนอัปปฏิฆะ   เปนอรูป,   ปฏิสัมภิทา ๓  เปนโลกยิะ   อัตถปฏสิัมภิทา  เปน 
โลกิยะก็ม ี เปนโลกุตตระก็มี    ปฏิสมัภิทา ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ   เปนเกนจิ- 
นวิญเญยยะ.  
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                                   ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา  
           [๗๙๒]  ปฏิสัมภทิา ๔ เปนโนอาสวะ,   ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสาสวะ, 
อัตถปฏิสัมภิทา เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี, ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอาสววิปปยุต, 
ปฏิสัมภิทา  ๓  กลาวไมไดวา        เปนอาสวสาสวะ      แตเปนสาสวโนอาสวะ, 
อัตถปฏิสัมภิทา   กลาวไมไดวา   เปนอาสวสาสวะ   แตเปนสาสวโนอาสวะก็มี,  
กลาวไมไดวา   เปนสาสวโนอาสวะก็มี,  ปฏิสัมภิทา ๔ กลาวไมไดวา   แมเปน 
อาสวอาสวสัมปยุต   แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ  ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอาสว- 
วิปปยุตตสาสวะ,   อัตถปฏิสัมภิทา   เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี   เปนอาสว-  
วิปปยุตตอนาสวะก็มี. 
 
              ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒.  สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
           [๗๙๓]  ปฏิสมัภทิา  ๔    เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ  ปฏสิัมภิทา ๔ 
เปนโนคันถะ  ฯลฯ     ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ    ปฏสิัมภิทา  ๔ 
เปนโนโยคะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ   ปฏิสัมภิทา  ๔ เปน 
โนปรามาสะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนสารัมมณะ    เปนโนจิตตะ   เปนเจตสิกะ 
เปนจิตตสัมปยุต   เปนจิตตสังสัฏฐะ   เปนจิตตสมุฏฐานะ  เปนจิตตสหภู   เปน 
จิตตานุปริวัตติ  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ  เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ  เปนพาหิระ   เปนโนอุปาทา   เปนอนุปาทินนะ 
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนอุปาทานะ ฯลฯ  ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
 
                                     ๑๓.  ปฏฐิทุกวิสัชนา 
           [๗๙๔]  ปฏิสัมภิทา ๔ เปนนทัสสเนนปหาตัพพะ  เปนนภาวนายปหา- 
ตัพพะ  เปนนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกะ  เปนนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ,   ปฏ-ิ 
สัมภิทา ๓ เปนสวิตักกะ,   อัตถปฏิสมัภิทา   เปนสวิตักกะก็มี   เปนอวิตักกะก็มี,  
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ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสวิจาระ,  อัตถปฏสิัมภิทา  เปนสวิจาระก็มี  เปนอวิจาระก็มี,  
ปฏิสัมภิทา ๔  เปนสัปปติกะก็มี  เปนอัปปติกะก็มี  เปนปติสหคตะก็มี  เปนน-  
ปติสหคตะก็มี  เปนสุขสหคตะก็มี  เปนนสุขสหคตะก็มี   เปนอุเปกขาสหคตะก็ 
มี   เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี,    ปฏิสมัภิทา ๓ เปนกามาวจร    อัตถปฏิสัมภิทา 
เปนกามาวจรก็มี   เปนนกามาวจรก็มี   ปฏิสัมภิทา ๔ เปนนรูปาวจร   เปนน- 
อรูปาวจร   ปฏิสัมภิทา ๓ เปนปริยาปนนะ,  อัตถปฏิสัมภิทา  เปนปริยาปนนะ 
ก็มี  เปนอปรยิาปนนะก็มี,   ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนิยยานิกะ,   อัตถปฏิสัมภิทา 
เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี, ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนิยตะ  อัตถปฏิสมัภิ- 
ทา เปนนิยตะก็มี  เปนอนิยตะก็มี, ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสอุตตระ, อัตถปฏิสัมภิทา 
เปนสอุตตระก็มี  เปนอนุตตระก็มี  ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอรณะ  ฉะนี้แล. 
                                        ปญหาปุจฉกะ  จบ 
                                ปฏิสมัภิทาวิภังค   จบบริบูรณ 
 
                                   อรรถกถาปฏิสัมภิทาวิภังค 
                                     วรรณนาสุตตันตภาชนีย 
           บัดนี้  พึงทราบปฏิสัมภิทาวิภังคในลําดับแหงสิกขาบทวิภังคนั้นตอไป 
           คําวา  ๔   เปนคํากําหนดจํานวน. 
           คําวา  ปฏิสมฺภิทา  ไดแก ปญญาอันแตกฉาน.  อธิบายวา  ก็เพราะ 
ขางหนาน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  อตฺเถ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา เปน 
ตน   แปลวา   ญาณ  (ปญญา)  ในอรรถ  ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา  ฉะนั้น 
บัณฑิตพึงทราบวา  มิใชเปนการแตกฉานของใครๆ เลย   นอกจากเปนการแตก  
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ฉานของญาณ    (ปญญา)   เทาน้ัน   ดวยประการฉะน้ี      ขาพเจาจึงสงเคราะห  
เนื้อความน้ีวา  การแตกฉานของญาณ  ๔   นีล้งในบทวา   ปฏิสมัภิทา ๔ 
ดังน้ี  ปฏิสัมภิทาในอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา อธิบายวา ญาณ (ปญญา) 
อันถึงความรูแตกฉานในอรรถ  เพ่ือสามารถทําการวิเคราะห  (แยกแยะ)  อรรถ 
ชนิดตาง ๆ ใหแจมแจงดวยการพิจารณา.    แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้.    จริงอยู 
ญาณอันถึงความรูแตกฉานในธรรม  เพ่ือสามารถกระทําการวิเคราะหธรรมชาติ 
ตาง ๆ ใหแจมแจงดวยการพิจารณา   ชื่อวา   ธัมมปฏิสัมภิทา.   ญาณอันถึง 
ความรูแตกฉานในการกลาวซึ่งนิรุตติธรรม  เพ่ือสามารถกระทําวิเคราะหนิรุตติ 
(คือภาษาชนิดตางๆ) ใหแจมแจงดวยการพิจารณา  ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา.  
ญาณอันถึงความรูแตกฉานในปฏิภาณ   (คือไหวพริบในการโตตอบไดฉับพลัน 
ทันที) เพ่ือสามารถกระทําการวิเคราะหปฏิภาณชนิดตาง ๆ ใหแจมแจงดวยการ 
พิจารณา  ชื่อวา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงจําแนกแสดงปฏิสัมภิทาท้ังหลาย 
ตามท่ีทรงต้ังไว   จึงตรัสคําวา  อตฺเถ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  เปนอาทิ 
(แปลวา  ความรูแตกฉานในอรรถ   ชือ่วา   อัตถปฏิสัมภิทา). 
 
                                      อธิบายคําวา  อัตถะ 
           บรรดาคําเหลาน้ัน     คําวา   อตฺถ  เมื่อวาโดยสังเขป  ไดแก  ผลของ 
เหตุ   (ผลอันเกิดแตเหตุ).   จริงอยู    ผลของเหตุนั้น    พึงเปนของสงบ  (คือ 
ปราศจากกิเลส)  พึงถึงพึงบรรลุไดดวยสามารถแหงเหตุ  ฉะนั้น    พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  จึงตรัสเรียกวา   อัตถะ.   เมื่อวาโดยประเภทแลว   บณัฑิตพึงทราบวา 
ไดแกธรรม ๕ เหลาน้ัน   คือ  
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           ๑.  สภาวะอยางใดอยางหนึ่งอันอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะปจจัย  
           ๒.  พระนิพพาน 
           ๓.  อรรถแหงภาษติ 
           ๔.  วบิาก 
           ๕.  กริิยา 
           เมื่อพิจารณาอรรถน้ันอยู    ญาณอันถึงความรูแตกฉานในอรรถน้ัน ๆ 
ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา. 
 
                                       อธิบายคําวา  ธัมมะ 
           คําวา   ธมฺม   เมื่อวาโดยสังเขปแลว  ไดแก  ปจจัย.  จริงอยู   เพราะ 
ปจจัยนั้นยอมจัดแจง   ยอมใหธรรมน้ัน ๆ  เปนไปดวย   ใหถงึดวย   ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเรียกวา   ธัมมะ  แตเมื่อวาโดยประเภทแลว  บณัฑิต  
พึงทราบวาไดแกธรรม ๕ เหลาน้ี   คือ 
           ๑.  เหตุอยางใดอยางหนึ่งอันยังผลใหเกิดขึ้น 
           ๒.  อริยมรรค 
           ๓.  ภาษิต  (วาจาท่ีกลาวแลว) 
           ๔.  กศุล                             
           ๕.  อกุศล 
           เมื่อพิจารณาธรรมน้ันอยู     ญาณอันถึงความรูแตกฉานในธรรมน้ัน 
ชื่อวา   ธมัมปฏิสัมภิทา.  
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                   อธิบายคําวา  ธัมมนิรุตติ  (ภาษาของสภาวะ)  
           พึงทราบวินิจฉัยในขอวา  ญาณในการกลาวซึ่งธัมมนิรุตติ  ดังน้ี. 
           สภาวนิรุตติ   (ภาษาอันเปนสภาวะ)  อันใด  ยอมเปนไปในอรรถดวย 
ในธรรมดวย    เมื่อพิจารณากระทําศัพท   (เสียง)   อันเปนสภาวนิรุตตินั้นใน 
เพราะการกลาวอันนั้นอยู     ญาณอันถึงความรูแตกฉานในคําพูดอันเปนสภาว- 
นิรุตตินั้น    ชื่อวา  นิรุตติปฏิสัมภิทา.  นิรุตติปฏสิัมภิทาน้ีเกิดข้ึนดวยอาการ 
อยางนี้  ชื่อวา  มีเสียงเปนอารมณ  หาชื่อวามีบัญญัติเปนอารมณไม. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา  เพราะฟงเสียงแลวยอมรูวา    นี้เปนสภาวนิรุตติ   นี้ไมใช. 
จริงอยู   ผูบรรลุปฏิสัมภิทาน้ัน    เมื่อมีผูกลาววา   ผสฺโส  ดังนี้  ยอมทราบวา 
นี้เปนสภาวนิรุตติ  หรือวาเมื่อผูอ่ืนกลาววา ผสฺสา หรือ  ผสฺส  ดังน้ี ก็ยอมรู 
วา  นี้ไมใชสภาวนิรุตติ  ดังนี้.  แมใน เวทนา  เปนตน ก็นัยนี้นั่นแหละ.    
           ถามวา   ก็ผูบรรลปุฏิสัมภิทาน้ัน     ยอมรู   หรือยอมไมรูซึ่งเสียงแหง 
พยัญชนะที่เปนนาม   อาขยาตและอุปสรรคอื่น ๆ 
           ตอบวา   ในกาลใดฟงเสียงเฉพาะหนา   ยอมรูวา   นี้เปนสภาวนิรุตติ 
นี้ไมใช  ในกาลน้ันจักรูไดแมซึ่งคํานั้นแตตน   ดังน้ี.   แตวา  ขอน้ีมีผูคัดคานวา 
นี้ไมใชกจของปฏิสัมภิทา   ดังน้ีแลวไดยกเอาเรื่องพระเถระมากลาววา 
           ไดยินวา  พระเถระชื่อวา  ติสสทัตตะ  ถือเอาสลากอันเปนวิการแหง 
ทองที่โพธิมณฑลแลวปวารณา   (คือ   หมายความวาเปดโอกาส   หรืออนุญาต 
ใหภิกษุขอฟงภาษาตาง ๆ  ตามท่ีตองการ)    แกภิกษุทั้งหลายดวยคําวา    ใน 
บรรดาภาษา  ๑๘   อยาง   ขาพเจาจักกลาวดวยภาษาไหน   ดังน้ี   ก็คํา 
ปวารณาน้ัน      พระเถระทานต้ังอยูในการศึกษาจึงไดปวารณา    มิใชต้ังอยูใน-  
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ปฏิสัมภิทาแลวกลาวปวารณา.   ดวยวา   พระเถระนั้น  ทานใหบุคคลบอกแลว  ๆ   
ทานก็เรียนเอาภาษานั้น  ๆ  เพราะความท่ีทานมีปญญามาก    ถัดจากน้ันมาทาน 
จึงปวารณาอยางนี้    เพราะต้ังอยูแลวในการศึกษาเลาเรียน. 
 
                          ภาษามคธเปนภาษาทั่วไปของสัตวโลก  
           ก็แลครั้นทานกลาวแลว   จึงกลาวคําในท่ีนี้ตอไปอีกวา   ธรรมดาวา 
สัตวทั้งหลายก็ยอมเรียนกาษา   ดังน้ี    จริงอยู    มารดาและบิดาใหลูกนอย 
นอนท่ีเตียงหรือท่ีต้ังในเวลาที่ลูกยังเปนทารก แลวพูดซึ่งกิจน้ัน ๆ เด็กทั้งหลาย 
ยอมกําหนดภาษาของมารดาหรือของบิดาวา    คําน้ีผูนี้กลาวแลว    คําน้ีผูนี้ 
กลาวแลว    เม่ือกาลผานไป  ๆ  พวกเด็กยอมรูภาษาแมทั้งหมด.    มารดาเปน 
ชาวทมิฬ  บดิาเปนชาวอันธกะ   เด็กท่ีเกิดแตชนทั้งสองน้ัน   ถาเขาฟงถอยคํา 
ของมารดากอน  เขาจักพูดภาษาทมิฬกอน   ถาฟงถอยคําของบิดากอน   เขาจัก 
พูดภาษาชาวอันธกะกอน.  แตเมื่อไมไดฟงถอยคําของชนแมทั้งสอง ก็จักกลาว 
(พูด)  ภาษาของชนชาวมคธ.  ทารกแมใดเกิดในปาใหญไมมีบาน  คนอ่ืน 
ชื่อวากลาวอยูไมมีในปาใหญนั้น    ทารกแมนั้น      เมื่อจะยังวาจาใหต้ังข้ึนตาม 
ธรรมดาของตน  ก็จักกลาวภาษาของชนชาวมคธน่ันแหละ. 
           ภาษาของชนชาวมคธเทานั้นหนาแนนแลว  (มากมาย)  ในที่ทั้งปวง  
คือ 
           ๑.  ในนิรยะ  (นรก) 
           ๒.  ในกําเนิดแหงสัตวดิรัจฉาน 
           ๓.  ในปตติวิสัย   (กําเนิดเปรต) 
           ๔.  ในมนุษยโลก 
           ๕.  ในเทวโลก  
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           ในภาษาของสัตวทั้งหลาย   ภาษา  ๑๘  อยาง   นอกจากภาษาของชน  
ชาวมคธ  มีภาษาของคนปา  ของชาวอันธกะ  ของชาวโยนก   ของทมิฬตามท่ี 
กลาวแลวเปนตน    ยอมเปลี่ยนแปลงไป  ภาษาของชนชาวมคธกลาวคือ 
เปนโวหารของพรหม     เปนโวหารของพระอริยะ     ตามความเปนจริง 
ภาษาน้ีภาษาเดียวเทาน้ันไมเปลี่ยนแปลง.    แมพระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือจะทรง 
ยกพระไตรปฎก   คือพระพุทธพจนข้ึนสูแบบแผน   ก็ทรงยกข้ึนดวยภาษาของ 
ชนชาวมคธนั่นแหละ. 
           ถามวา เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา ก็เพราะเพ่ือจะนํามาซ่ึงอรรถ   (ประโยชน)  ไดโดยงาย.  
           จริงอยู   การเขาถึงคลองกระแสแหงพระพุทธพจนที่ยกข้ึนสูแบบแผน 
ดวยภาษาแหงชนชาวมคธยอมเปนการมาอยางพิศดารแกผูบรรลุปฏิสัมภิทาท้ัง 
หลาย.  คือวา   เมื่อกระแสแหงพระพุทธพจนนั้นสักวาผูบรรลปุฏิสัมภิทาสืบตอแลว 
นั่นแหละ   อรรถยอมมาปรากฏนับโดยรอยนัยพันนัย.  ก็การท่ีบุคคลทองแลว ๆ 
เรียนเอาซึ่งพระพุทธพจนที่ยกข้ึนสูแบบแผนดวยภาษาอ่ืนมีอยู  แตชื่อวาการ 
บรรลุปฏิสัมภิทาของปุถุชนเพราะเรียนเอาพุทธพจนนั้น   แมมาก  ยอมไมมี. 
พระอริยสาวกผูไมบรรลปุฏิสัมภิทาหามีไม.  
           คําวา   าเณสุ  ฌาณ  (แปลวา   ความรูในญาณท้ังหลาย)  ไดแก 
เมื่อเธอพิจารณากระทําญาณในที่ทั้งปวงใหเปนอารมณแลว   ญาณอันถึงความรู 
แตกฉาน  ชื่อวา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ดังน้ี.                                  
           อน่ึง  บัณฑิตพึงทราบวา   ปฏสิัมภิทาท้ัง   ๔ เหลาน้ี    ยอมถึงการแยก 
ออกในฐานะ (ภูมิ) ๒ อยาง  และยอมบริสุทธิ์ดวยเหตุ ๕ อยาง.  
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           ถามวา ปฏิสัมภิทา ๔ ยอมถึงการแยกออกในฐานะ ๒ เปนไฉน ? 
           ตอบวา ในฐานะ ๒ คือ   เสกขภูมิ  และอเสกขภูมิ.  
           ในฐานะ  ๒  นั้น    ปฏิสัมภิทาของพระมหาเถระแมทั้ง  ๘๐  รูปถึง 
ประเภทอเสกขภูม ิคือ    ไดแกปฏิสัมภิทาของ    พระสารีบุตรเถระ ของ 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ของ  พระมหากัสสปเถระ  ของ  พระมหา- 
กัจจายนเถระ ของ  พระมหาโกฏฐิตเถระ  เปนตน.  ปฏิสัมภิทาของ 
ผูถึงเสกขภูมิ คือ ของ พระอานันทเถระ ของ จิตตคหบดี  ของ ธัมมิก- 
อุบาสก  ของ   อุบาลีคหบดี     ของนางขุชชุตตราอุบาสิกา   เปนตน 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  ยอมถึงการแยกออกในภูมิทั้งสองเหลาน้ัน ดวยประการฉะน้ี. 
           ถามวา ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย   ยอมเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ดวยเหตุ ๕ 
เปนไฉน ? 
           ตอบวา ดวยอธิคมะ  ดวยปริยติั   ดวยสวนะ   ดวยปริปุจฉา   ดวย 
ปุพพโยคะ. 
           ในเหตุ ๕ เหลาน้ัน  พระอรหตั ชื่อวา   อธคิมะ จริงอยู    เมื่อ 
บรรลุพระอรหัตแลว    ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย    ยอมเปนธรรมบริสุทธิ์.    พระ- 
พุทธพจน ชือ่วา ปริยัติ  จริงอยูเมื่อเรียนเอาซึ่งพระพุทธพจนอยู ปฏิสัมภิทา 
ทั้งหลาย  ยอมเปนธรรมบริสุทธิ์.   การฟงพระธรรม ชื่อวา สวนะ จริงอยู  
เมื่อฟงธรรมอยูโดยเคารพ   ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย   ยอมเปนธรรมบริสุทธิ์. 
อรรถกถา ชือ่วา ปริปุจฉา จริงอยู  เมื่อกลาวอยูซึ่งอรรถแหงพระบาลีอันตน 
เรียนมาแลว      ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย    ยอมเปนธรรมบริสุทธิ์.    ความเปนพระ 
โยคาวจรในกาลกอนคือ  ความที่กรรมฐานอันตนบริหารแลวโดยนัยแหงการนํา 
กรรมฐานไปและนํากรรมฐานกลับมา (หรณปจจาหรณวัตร) ในอดีตภพ ชื่อวา  
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ปุพพโยคะ จริงอยู    เมื่อหยั่งลงสูความเพียรมาแลวในกาลกอน   ปฏิสัมภิทา  
ทั้งหลาย   กย็อมเปนธรรมบริสุทธิ์. 
           บรรดาเหตุ ๕ เหลาน้ัน  พึงทราบปฏิสัมภิทาท้ังหลายของ พระติสส- 
เถระ  ผูเปนบุตรแหงกุฎมภี  ชื่อ  ปุนพัพสุ ไดเปนธรรมบริสุทธิ์แลวดวยการ 
บรรลุพระอรหัต   ดังน้ี. 
           ไดยินวา   พระติสสเถระ นั้น   เรียนพระพุทธพจนในตัมพปณณิ- 
ทวีป   (คือในเกาะของชนผูมีฝามือแดง   หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  ลังกาทวีป) 
แลวไปสูฝงอ่ืนเรียนเอาพระพุทธพจนในสํานักของ    พระธัมมรักขิตเถระ 
ชาวโยนก     เสร็จจากการเรียนก็เดินทางมาถึงทาเปนที่ข้ึนเรือ    เกิดความสงสัย 
ในพระพุทธพจนบทหน่ึง   จึงเดินทางกลับมาสูทางเดิมอีกประมาณ ๑๐๐ โยชน 
เมื่อไปสูสํานักของอาจารยในระหวางทางไดแกปญหาแกกุฎมภีคนหน่ึง   กฎุมภี 
ผูนั้นมีความเลื่อมใสไดถวายผากัมพล   มีคาแสนหน่ึง   พระติสสเถระน้ันนําผา 
มาถวายอาจารย      อาจารยของพระเถระน้ันทําลายผาซ่ึงมีราคาถึงแสนหน่ึงนั้น 
ดวยมีด   แลวใหทําเปนของใชในที่เปนที่สําหรับนั่ง.   
           ถามวา การท่ีอาจารยทําอยางนั้น    เพ่ือประโยชนอะไร ? 
           ตอบวา เพ่ืออนุเคราะหแกชนผูเกิดมาในภายหลัง.  ไดยนิวา อาจารย 
นั้นมีปริวิตกวา     ในอนาคตกาล    เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายจักสําคัญถึงการ 
 ปฏิบัติอันตนใหบริบูรณแลว    โดยการพิจารณาถึงมรรคอันพวกเราบรรลแุลว 
(หาใชมีความกังวลอยางอ่ืนไม).    แมพระติสสเถระก็ตัดความสงสัยไดในสํานัก 
ของอาจารย แลวจึงไป ทานกาวลงที่ทาแหงเมืองชื่อ  ชัมพุโกล ถึงวิหารชื่อวา 
วาลิกะ ในเวลาเปนที่ปดกวาดลานพระเจดีย    ทานก็ปดกวาดลานพระเจดีย.  
พระเถระทั้งหลายเห็นที่เปนที่อันพระติสสเถระนั้นปดกวาดแลว     จึงคิดวา  
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ที่นี้เปนที่ปดกวาด  อันภกิษุผูมีราคะไปปราศแลวทําการปดกวาด  แต  
เพ่ือตองการทดลอง จึงถามปญหาตาง ๆ พระติสสเถระน้ันก็กลาวแกปญหาอัน 
ภิกษุเหลาน้ันถามแลวทุกขอ     เพราะความท่ีตนเปนผูบรรลุปฏิสัมภิทาท้ังหลาย 
ดังน้ี. 
           ปฏิสมัภิทาของ  พระติสสทัตตเถระ  และของ  พระนาคเสนเถระ 
ไดบริสุทธิ์แลวดวยปริยัติ.  ปฏิสัมภิทาของสามเณร  ชื่อ  สุธรรม   ไดบริสุทธิ ์
แลวดวยการฟงธรรมโดยเคารพ. 
           ไดยินวา  สามเณรน้ันเปนหลานของพระธัมมทินนเถระผูอยูใน 
ตฬังครวาสี   ในขณะที่ปลงผมเสร็จก็บรรลุพระอรหัต    เมื่อทานกําลังน่ังฟงธรรม 
ในโรงวินิจฉัยธรรมของพระเถระผูเปนลุงน่ันแหละ   ไดเปนผูชํานาญพระไตร- 
ปฎกแลว. 
           ปฏิสมัภิทาของพระติสสทัตตเถระผูกลาวอรรถ   (ปรปิุจฉา)   ดวย 
พระบาลีอันตนเรียนมา  ไดเปนผูบริสุทธิ์แลว. อน่ึง  พระโยคาวจรในปางกอน 
บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร    (วัตร  คือการนํากรรมฐานไปและนํากรรมฐานกลับ 
มา)    แลวขวนขวายกรรมฐานอันเหมาะสม     มปีฏิสัมภิทาอันถึงความบริสุทธิ์ 
แลว   มิไดสิน้สุด   (มีมากมาย). 
           ก็บรรดาเหตุ  ๕ เหลาน้ัน  เหตุ ๓ เหลาน้ี   คือ ปริยัติ    สวนะ   ปร-ิ 
ปุจฉา  เปนเหตุ   (เครื่องกระทํา)   ทีม่ีกําลัง    แกปญญาเปนเครื่องแตกฉาน. 
ปุพพโยคะ    เปนพลวปจจัย   (ปจจัยที่มีกําลัง)   แกอธิคม    (การบรรลุพระ- 
อรหัต). 
           ถามวา   ปุพพโยคะ    เปนปจจัยที่มีกําลังแกปญญาเปนเครื่องแตก 
ฉาน  หรือไม ?  
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           ตอบวา  เปน  แตมิไดเปนเชนนั้น    เพราะปริยัติ  คือ  พระพุทธพจน  
สวนะคือการฟงธรรม     ปริปุจฉาคือการสอบถามอรรถธรรมในกาลกอน  จะมี  
หรือไมก็ตาม       แตเมื่อวาโดยปุพพโยคะแลว       เวนจากการพิจารณาสังขาร 
ทั้งหลายในกาลกอนดวย  ในกาลปจจุบันดวย   ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  ชื่อวา หามี 
ไดไม   อน่ึง  ปุพพโยคะในกาลกอน   และในกาลปจจุบันนี้    เมื่อรวมกันเขา 
มาสนับสนุนแลว   ยอมทําปฏิสัมภิทาใหบริสุทธิ์. 
                                      วรรณนาสังคหวาระ๑ จบ 
 
           บัดนี้  เพ่ือจําแนกปฏิสัมภิทาท้ังหลายโดยนัยแหงการแสดงประเภทแหง 
การสงเคราะห   อรรถและธรรมท้ัง ๕ วาระเหลาใด  เหลาหนึ่ง   ในสังคหวาระ 
พระผูมีพระภาคเจา    จึงเริ่มปเภทวาระ    (คือวาระที่มีชนิดตางกัน)    โดยนยั 
เปนตนวา   จตสฺโส   (แปลวา   ปฏิสมัภิทา ๔)  ดงัน้ีอีก.   วาระนั้นมี ๕ อยาง 
ดวยสามารถแหงสัจจวาระ เหตุวาระ ธัมมวาระ ปจจยาการวาระ   ปริยัตติวาระ. 
           ในวาระเหลาน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัส    สัจจวาระ    ไวก็เพ่ือ 
แสดงถึงความท่ีพระนิพพานเปนธรรมท่ีบรรลุไดดวยปจจัยแหงทุกขซึ่งอาศัยกัน 
เกิดข้ึน วาเปน  อัตถะ   (อัตถปฏิสัมภิทา)   และเพ่ือแสดงถึงความท่ีอริยมรรค 
อันนํามาซึ่งพระนิพพานอันเปนเหตุ  อันยังผลใหเกิดข้ึนวา  เปน  ธมัมะ (ธมัม- 
ปฏิสัมภิทา).                                                                                 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัส  เหตุวาระ๒    ไวก็เพ่ือแสดงถึงความท่ีเหตุทั้ง 
หลายอันยังผลใหเกิดอันใดอันหน่ึงวาเปน  ธมัมะ  (ธัมมปฏิสัมภิทา)   และเพ่ือ 
 
๑.  สังคหวาระ  หมายถึงวาระท่ีกลาวรวมกัน 
๒.  เหตุวาระ  ปฏิสัมภิทา  ๔  คือ อัตถ.. ธัมม.. นิรุตติ.. ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  พระผูมีพระ- 
       ภาคเจา  อธิบายธัมมะ  (เหตุ)  กอน  อัตถะ.  
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แสดงถึงความท่ีผลของเหตุวาเปน   อัตถะ  (อัตถปฏิสัมภิทา).  ในขอน้ี  พระ-  
ผูมีพระภาคเจา ทรงยกธัมมปฏิสัมภิทาข้ึนชี้แจงกอน  โดยไมเปนไปตามระเบียบ 
อันวาดวยลําดับแหงเหตุและผลท่ีทรงต้ังไว. 
           อน่ึง   ธรรมเหลาใด  อันตางดวยรูปและอรปูธรรม (ขันธ ๕)  อันเกดิ 
ข้ึนแลวมีแลวจากเหตุนั้น ๆ  เพ่ือแสดงซ่ึงความท่ีธรรมเหลานั้นวาเปน  อัตถะ 
(อัตถปฏิสัมภิทา)  และเพ่ือแสดงซ่ึงความท่ีเหตุอันเกิดข้ึนแหงรูปและอรูปธรรม 
นั้นๆ วาเปน ธัมมะ (ธัมมปฏิสัมภิทา) พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  ธัมมวาระ 
ไว. 
           ก็เพ่ือแสดงซ่ึงธรรมมีชราและมรณะเปนตนวาเปนอัตถะ    (อัตถปฏ-ิ 
สัมภิทา)   และซ่ึงความท่ีธรรม  คือ  ชาติ  (การเกิด)   กลาวคือเหตุเกิดข้ึนแหง 
ชราและมรณะเปนตน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัส   ปจจยาการวาระ. 
           ลําดับนั้น  เพ่ือแสดงซ่ึงภาษิตน้ัน  ๆ กลาวคือพระปริยัติ  และซึ่งความ 
ที่อรรถแหงภาษิตท่ีพึงบรรลุไดดวยปจจัยกลาวคือภาษิต     พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัส ปริยัตติวาระ ในขอน้ี   อรรถแหงภาษิตน้ันที่จะรูได  ยอมรูไดดวย 
ภาษิต     ฉะนั้น    พระองคจึงทรงยกธัมมปฏิสัมภิทาข้ึนชี้แจงแสดงกอนอัตถ- 
ปฏิสัมภิทา   โดยมิไดแสดงไปตามลําดับ แหงเน้ือความภาษิตท่ีพระองคตรัสไว. 
           อน่ึง   เพ่ือแสดงประเภทแหงพระปริยัติธรรมวา   ในปฏสิัมภิทา ๔ 
เหลาน้ันธัมมปฏิสัมภิทาเปนไฉน. จึงตรัส  ปฏิสัมภิทา    (คือ วาระท่ีวก 
กลับมาชี้แจง)   เปนคําถามเปนประธาน.   ในวาระท่ีวกกลับมาชี้แจงน้ัน   ทรง 
ถือเอาแบบแผนท้ังหมดโดยไมเหลือ   ดวยองค ๙๑  ซึ่งมีคําวา   สุตตะเปนตน 
วา  เปนธัมมปฏิสัมภิทา  ทรงถือเอาแบบแผนทั้งหมดสิ้นเชิง  โดยการแสดง 
 
๑.  องค ๙ คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ  
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มิใหเหลือ    ดวยสามารถแหงภาษิตในที่แมนี้วา    นี้เปนอรรถแหงภาษิตนี้  
นี้เปนอรรถแหงภาษิตนี้  ดังน้ี วา  เปนอัตถปฏิสัมภิทา ดังน้ีแล. 
                                   สุตตันตภาชนีย  จบ 
 
                               วรรณนาอภิธรรมภาชนีย      
           บรรดาปฏิสัมภิทา ๔ เหลาน้ัน    ปฏิสัมภทา ๓ คือ  ธมัมะ, 
นิรุตติ,   ปฏภิาณปฏิสัมภิทา   เปนโลกียะ.   อัตถปฏิสัมภิทา   เปน 
มิสสกะ คือ เปนโลกิยะก็มี  เปนโลกุตตระก็มี.   จรงิอยู   อัตถปฏิ- 
สัมภิทาน้ัน เปนโลกุตตระดวยสามารถแหงญาณในมรรคและผล อัน 
มีพระนิพพานเปนอารมณ. 
           ในอภิธรรมภาชนีย      ทานจําแนกปฏิสัมภิทาเหลาน้ันโดยวาระท้ัง ๔ 
ดวยสามารถแหง  กุศล  อกุศล   วิบาก  และกิริยา.   ในธรรมเหลาน้ัน  บัณฑิต  
พึงทราบวา  กศุลจิตทานจําแนกไวในจิตตุปปาทกัณฑในหนหลัง    มีประมาณ 
เทาไร  พึงทราบปฏิสัมภิทาอยางละ ๔  ในจิตตนิทเทสหน่ึงๆ ดวยสามารถแหง 
ธรรมเหลาน้ันแมทั้งหมด.   แมในอกุศลจิตท้ังหลาย   ก็นัยนี้แหละ. 
 
                                 ปฏสิัมภิทา  ๓  (เวนธัมมะ)๑ 

           ในวาระวาดวยวิบากและกิริยา   ทานเวนธัมมปฏิสัมภิทาเสีย 
เพราะความท่ีวิบากและกริิยาท้ังหลายทานสงเคราะหดวยอัตถปฏิ- 
สัมภิทา.๒  ในวิปากจิตก็ดี   ในกิริยาจิตก็ดี  อยางหน่ึง ๆ ทานจําแนก  
ปฏิสัมภิทาไวอยางละ  ๓ เทาน้ัน. 
 
๑.  ธัมมะ  ไดแก กามาวจรกศุลจิต รูปาวจรกุศลจิต  อรูปาวจรกุศลจิต   โลกุตตรจิต   และอกุศลจิต 
๒.  อัตถะ  ไดแก อเหตุกกุศลวิปากจิต   กามาวจรวิปากจิต รูปาวจรวิปากจิต   อรูปาวจรวิปากจิต 
โลกุตตรวิปากจิต  และอกุศลวิปากจิต.  
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           พระบาลีทานแสดงยอไวเพียงแตหัวขอ.   ปฏิสัมภิทา ๓ เหลาน้ัน  
บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงความพิสดารอันมาแลวในหนหลัง   แล. 
    ถามวา   กใ็นวาระวาดวยกุศลและอกุศลท้ังหลาย  ทานกลาววา  ญาณ 
ในวิบากแหงธรรมเหลาน้ันวาเปน   อัตถปฏิสัมภิทา   ในวาระวาดวยวิบากและ 
กิริยานี้  ทานไมกลาววา   ญาณในธรรมเหลาน้ันวาเปน  ธัมมปฏิสัมภิทา เพราะ 
เหตุไร ? 
    ตอบวา   เพราะทานกลาวไวแลวในหนหลัง. 
           แมอัตถปฏิสัมภิทาน้ีก็ไมพึงกลาวในท่ีนี้  เพราะทานกลาวไวในหนหลัง 
แลววา  ญาณในวิบากของธรรมเหลานั้นวา  เปนอัตถปฏิสัมภิทา  ดังนี้.  ทีจ่ริง 
ไมควรกลาวเสียเลยก็หาไม.                                                          
           ถามวา  เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา   เพราะความท่ีปฏิสัมภิทาน้ี      ทานไมกลาวดวยสามารถแหง 
จิตตุปปาทของวิบากและกิริยา.   
           อน่ึง   ในวาระวาดวยกิริยา   ทานจําแนกปฏิสัมภิทาไวอยางละ  ๓   เทา 
นั้น ในวาระแมทั้งสองเหลาน้ี คําวา  ธรรมเหลาน้ี   เปนกิริยาของธรรมเหลาใด 
ดังน้ี    ไมสมควร.    ในวาระเหลาน้ัน  บัญญัติอยางนี้วา   ผัสสะน้ี    เวทนาน้ี 
แหงธรรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยนัยวา ยาย นิรุตฺติยา เตส 
ธมฺมาน  ปฺตฺติ  โหติ  เปนตน  (แปลวา  บัญญัติแหงธรรมเหลาน้ัน ยอม 
มีดวยนิรุตติใด)   ในคําเหลาน้ัน  คําวา  ธมฺมนริตฺุตาภิลาเป  าณ  (แปลวา 
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตติ)    ไดแก   ญาณในอันกลาวธรรมดวย 
สภาวบัญญัติ   คือธัมมนิรุตตินั้น   อันเปนไปในอรรถ   และในธรรม.    แมใน 
ขอน้ี     ทานก็กลาววาญาณอันเกิดข้ึนแลวกระทําอภิลาปสัททะ     (เสียงในการ  
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กลาว)  ใหเปนอารมณ.  คําวา   เยน   าเฌน   แปลวา    ดวยปฏิภาณปฏิ- 
สัมภิทาใด.    คําวา    ตานิ   าณานิ  ชานาติ    ไดแก   ยอมรูซึ่งญาณใน 
ปฏิสัมภิทา ๓ นอกจากน้ี.                                                   
           บัดนี้   เพ่ือแสดงซ่ึงความเปนไปในญาณทั้งหลาย  ที่รูซึ่งญาณใด  โดย 
ประการใดเหลาน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อิมานิ าณานิ อิทมตฺถ- 
โชตกานิ  ดังน้ี  (แปลวา   ญาณเหลาน้ี  สองเนื้อความน้ี).  บรรดาคําเหลาน้ัน 
คําวา  อิทมตฺถโชตกานิ (แปลวา สองเน้ือความน้ี) ไดแก สอง  คือประกาศ 
ซึ่งเนื้อความน้ี.   อธิบายวา   ญาณ ๓   เหลาน้ี    ยอมสอง   ยอมประกาศ   ยอม 
กําหนดซ่ึงเนื้อความ   ชื่อนี้.   คําวา   อติิ   าเณสุ   าณ   (แปลวา  ความรู 
แตกฉานในญาณทั้งหลาย  โดยอาการอยางนี้) ไดแก ความรูในญาณท้ัง ๓ เปน 
ไปโดยอาการอยางนี้    ชือ่วา    ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.     ในปฏิสมัภิทา ๔ 
เหลาน้ัน   ปฏิภาณปฏิสัมภิทาน้ี    ยอมรูซึ่งกิจของปฏิสัมภิทาท้ังหลายเหลานี้วา 
นี้เปนกิจของปฏิสัมภิทาน้ี    และนี้เปนกิจของปฏิสัมภิทาน้ี   แมก็จริง   ถึงอยาง 
นั้น  ตัวเองก็ยอมไมอาจเพ่ือกระทํากิจ    (คือทําหนาท่ี)    ของปฏิสัมภิทาเหลา 
นั้นได   เปรยีบเหมือน  พระธรรมกถึกผูเปนพหูสูต  ยอมไมอาจเพ่ือกระทํากิจ 
ของพระธรรมกถึกผูเปนอัปปสูต    (ผูมีสุตะนอย)  ได. 
           ไดยินวา   ภิกษุ  ๒  รูป   รูปหน่ึงเปนพหูสูต   รูปหน่ึงเปนอัปปสูต. 
ภิกษุทั้งสองรูปนั้นเรียนการบอกธรรมอยางหน่ึงดวยกัน.  ในสองรูปนั้นผูมีสุตะ 
นอยไดเปนผูมีเสียงไพเราะ สวนรูปที่เปนพหูสูตมีเสียงเบา (ไมไพเราะ)ในสอง 
รูปนั้น ภิกษุผูอัปปสูตยังบริษัททั้งส้ินใหหว่ันไหว (คือใหติดใจ) ดวยสมบัติคือ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 555 

เสียงของตนในสถานที่ตนไปแลวๆ แลวจึงแสดงธรรม. มหาชนฟงธรรมของทาน  
อยูตางก็มีจิตราเริงยินดีกลาววา  รูปนั้นกลาวธรรม   เห็นจะเปนผูทรงพระ 
ไตรปฎกรูปหนึ่ง. แตภิกษุพหูสูตกลาววา ทานท้ังหลายจักทราบไดในเวลาฟง 
ธรรมวา ภิกษุรูปนี้ทรงพระไตรปฎกหรือไม.  ภิกษุผูพหูสูตน้ันถึงจะกลาวอยางนี้ 
แตเธอก็ไมสามารถยังบริษัททั้งส้ินใหหง่ันไหวแลวแสดงธรรมเชนนั้นได ฉันใด 
ขอน้ีก็ฉันนั้น เพราะความท่ีภิกษุพหูสูตไมมีความสามารถในการแสดง. บณัฑิต 
พึงทราบวาในปฏิสัมภิทา ๔ เหลาน้ัน  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ยอมรูซึ่งกิจของปฏ-ิ 
สัมภิทา ๓ นอกจากน้ี เหมือนภิกษุพหูสูตรูอยูซึ่งกิจการงานของภิกษุผูเปนอัปป- 
สูต  แตตัวเอง   (ปฏิภาณปฏิสัมภิทา)  ไมสามารถเพ่ือกระทํากิจน้ันได   ดังนี้. 
           ในกาลบัดนี้    เพ่ือจําแนกปฏิสัมภิทาท้ังหลายดวยสามารถแหงการเกิดข้ึน 
ของกุศลจิตเปนตนแลวแสดงเขตอันเปนฐานแหงการเกิดข้ึนของปฏิสัมภิทา 
เหลาน้ัน     จึงตรัสคําวา    จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา    (แปลวา ปฏิสมัภิทา  ๔) 
เปนตนอีก. บรรดาปฏิสมัภิทาเหลาน้ัน คําวา ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา กามาวจร- 
กุสลโต  จตูสุ  าณสมฺปยตฺุตจิตฺเตสุ  (แปลวา ปฏิสมัภิทา ๓ เกิดในจิต 
ที่สัมปยุตดวยญาณ   ๔ ฝายกามาวจรกุศล)  นี้    พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสแลว 
ดวยสามารถแหงพระเสกขะท้ังหลาย. 
           จริงอยู   ธัมมปฏิสมัภิทา  กระทําธรรมมีประการ ๕ อยาง (มีสัจจวาระ 
เหตุวาระ ธัมมวาระ ปจจยาการวาระ  เเละปริยัตติวาระ)  ที่ขาพเจากลาวแลวใน 
หนหลังในเวลาพิจารณาธรรม (คือ เหตุ) แมแหงธรรมเหลาน้ันใหเปนอารมณ 
แลวเกิดข้ึนในกุศลจิตอันสัมปยุตดวยญาณ ๔. โดยทํานองเดียวกัน    นิรุตติปฏิ- 
สัมภิทากระทําเสียงในเวลาพิจารณานิรุตติใหเปนอารมณแลวเกิดข้ึน.  ปฏิภาณ- 
ปฏิสัมภิทากระทําญาณ    (ความรู)    ในญาณในท่ีทั้งปวงในเวลาพิจารณาญาณ 
ใหเปนอารมณเกิดข้ึน.  
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           สวนคําวา  "กิริยโต   จตูสุ"  นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   ดวย 
สามารถแหงพระอเสกขบุคคล. จริงอยู ธัมมปฏิสัมภิทา กระทําธรรม ๕ ประการ 
ตามท่ีกลาวแลวในหนหลงัในเวลาพิจารณาธรรม  (คือเหตุ) แหงธรรมเหลาน้ัน 
ใหเปนอารมณเกิดข้ึนในกิริยาจิตอันสัมปยุตดวยญาณ  ๔.  โดยทํานองเดียวกัน 
นิรุตติปฏิสัมภิทา   กระทาํเสียงในเวลาพิจารณานิรุตติ  ใหเปนอารมณ  เกิดข้ึน. 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา   กระทําญาณในท่ีทั้งปวง   ในเวลาพิจารณาญาณ   ใหเปน  
อารมณเกิดข้ึน. 
           แตขอวา  "อตฺถปฏิสมฺภิทา   เอเตสุ   เจว  อุปฺปชฺชติ"  (แปลวา 
อัตถปฏิสัมภิทา  ยอมเกิดข้ึนในจิตตุปบาทเหลาน้ีดวย  ยอมเกิดในมรรค ๔ และ 
ผล ๔ ดวย)  นี้พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสดวยสามารถแหงพระเสกขะ  และพระ 
อเสกขะ. 
           จริงอยางนั้น     อัตถปฏิสัมภิทานี้    กระทําอรรถมีประเภทตามท่ีกลาว 
แลวในหนหลังในเวลาพิจารณาอรรถของพระเสกขะทั้งหลายใหเปนอารมณแลว 
เกิดในกุศลจิตอันสัมปยุตดวยญาณ  ๔  ทั้งเกิดในมรรคในผล       ในเวลาแหง 
มรรคและผลดวย.   ก็ปฏิสัมภิทาน้ีกระทําอรรถมปีระเภทดังกลาวแลวในหนหลัง 
ในเวลาพิจารณาอรรถของพระอเสกขะใหเปนอารมณ     ยอมเกิดข้ึนในกิริยาจิต 
อันสัมปยุตดวยญาณ ๔. 
           อนึ่ง     ปฏิสัมภิทาเหลาน้ี     เมือ่เกิดแกพระเสกขะและพระอเสกขะ 
ยอมเกิดในภมูิเหลาน้ี  (ภมูิ ๔) ในกาลแหงผล คือในสามัญญผล  อันต้ังอยู 
ในเบื้องบน  อยางนี้  ดวยประการฉะน้ี  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงแสดงนัยนี้  
ไว   เพ่ือแสดงถึงภูมิ  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                              วรรณนาอภิธรรมภาชนีย  จบ  
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                                  วรรณนาปญหาปุจฉะ   
           ในปญหาปุจฉกะ  บัณฑิตพึงทราบ  ความที่ปฏิสัมภิทา ๔ เปนกุศล 
เปนตน    โดยทํานองแหงพระบาลีนั้นแหละ.   ก็แต   ในอารัมมณติกะท้ังหลาย 
นิรุตติปฏิสัมภิทา  ชื่อวา   เปนปริตตารัมมณะ      เพราะทําเสียงเทาน้ันใหเปน 
อารมณ. 
           อัตถปฏิสัมภิทา  เปนปริตตารัมมณะแกผูพิจารณาซ่ึงอรรถ   กลาว 
คือ      กามาวจรวิบากและกิริยา      และสภาวะอันอาศัยกันเกิดข้ึนเพราะปจจัย. 
เมื่อพิจารณาอรรถแหงรปูาวจรและอรูปาวจร       มีประเภทตามท่ีกลาวแลวน่ัน 
แหละ    เปนมหัคคตารัมมณะ.    เมื่อพิจารณาพระนิพพาน    อันเปนปรมัตถ 
และอรรถ  คือโลกุตตรวิบาก   ชื่อวา  เปนอัปปมาณารัมมณะ. 
           ธัมมปฏิสัมภิทา  เปนปริตตารัมมณะ  แกผูพิจารณาซ่ึงกามาวจรกุศล 
อกุศล     และธรรมอันเปนปจจัย.     เม่ือพิจารณากุศลธรรมอันเปนรูปาวจร 
อรูปาวจร   และธรรมอันเปนปจจัย  เปนมหัคคตารัมมณะ.  เมื่อพิจารณาอยูซึ่ง 
ธรรมอันเปนโลกุตตรกศุล   และธรรมอันเปนปจจัย   เปนอัปปมาณารัมมณะ. 
           ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  เปนปริตตารัมมณะ   แกผูพิจารณาอยูซึ่งญาณ 
ในกามาวจรกุศล   วิบากและกิริยา.    เม่ือพิจารณาอยูซึ่งญาณในกุศล    วิบาก 
และกิริยาอันเปนรูปาวจร  อรูปาวจร   รูอยูซึ่งอารมณทั้งหลายของธรรมเหลา 
นั้น  เปนมหัคคตารัมมณะ.   เมื่อพิจารณาอยูซึ่งญาณในกุศล   และวิบาก   อัน 
เปนโลกุตตระ  เปนอัปปมาณารัมมณะ. 
           อัตถปฏิสัมภิทา  เปนมัคคเหตุกะ      ดวยสามารถแหงสหชาตเหตุ. 
เปนมัคคาธิปติ   ดวยการเจริญมรรค   มีวิริยะเปนหัวหนา. ไมพึงกลาววา  เปน  
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มัคคาธิปติ   ดวยการเจริญมรรคอันมฉัีนทะ  จิตตะเปนหัวหนา.   แมในกาลแหง 
ผลก็ไมพึงกลาวนั่นแหละ. 
           ธัมมปฏิสัมภิทา   เปนมัคคารัมมณะ   ในเวลาพิจารณามรรค.   เมื่อ 
พิจารณากระทํามรรคใหเปนหัวหนา   (ครุ)   เปนมคัคาธิปติ  ดวยสามารถแหง  
อารัมมณาธิปติ.   
           ปฏิภาณปฏิสัมภทิา   เปนมัคคารัมมณะ    ในเวลาพิจารณาญาณใน 
มรรค.   เมื่อพิจารณากระทํามรรคใหเปนหัวหนา (ครุ) เปนมัคคาธิปติ.   เปน 
นวัตตัพพารัมมณะในเวลาพิจารณาญาณท่ีเหลือ.  
           นิรุตติปฏิสัมภิทา  ชื่อวา  เปนปจจุปปนนารัมมณะ  เพราะทําเสียง 
อันเปนปจจุบันนั่นแหละใหเปนอารมณ. 
           อัตถปฏิสัมภิทา   เปนอตีตารัมมณะ   แกผูพิจารณาอยูซึ่งอรรถแหง 
วิบาก   อรรถแหงกิริยา   และอรรถอันอาศัยปจจัยเกิดข้ึน   อันเปนอดีต.   เปน 
อนาคตารัมมณะแกผูพิจารณาอยูซึ่งอรรถเหลาน้ันในอนาคต.      เมื่อพิจารณา 
อรรถอันเปนปจจุบัน   เปนปจจุปปนนารัมมณะ.    เมื่อพิจารณาปรมัตถ    คือ 
พระนิพพาน  เปน  นวัตตัพพารัมมณะ. 
           ธัมมปฏิสัมภิทา  เปนอตีตารัมมณะ แกผูพิจารณาอยูซึ่งกุศล  อกุศล 
และปจจัยธรรม   อันเปนอดีต.   เมื่อพิจารณาธรรมเหลาน้ันในอนาคต     เปน 
อนาคตารัมมณะ.  เมื่อพิจารณาในปจจุปบันอยู   เปนปจจุปนนารัมมณะ. 
           ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  เปนอตีตารัมมณะแกผูพิจารณาอยูซึ่งกุศลญาณ  
วิปากญาณ  กิริยาญาณ  อันเปนอดีต.   เมื่อพิจารณาในอนาคต   เปนอนาคตา 
รัมมณะ.  เมอืพิจารณาในปจจุบัน  เปนปจจุปปนนารัมมณะ. 
           นิรุตติปฏิสัมภิทา  เปนพหิทธารัมมณะ    เพราะมีเสียงเปนอารมณ. 
           ในปฏิสัมภิทา ๓ นอกน้ี  คือ  
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           อัตถปฏิสัมภิทา  เปนอัชฌัตตารัมมณะ    แกผูพิจารณาอยูซึ่งอรรถ  
แหงวิบาก   อรรถแหงกิรยิา   และซึ่งอรรถอันอาศัยกันเกิดข้ึนเพราะปจจัย. เมื่อ 
พิจารณาในภายนอก    เปนพหิทธารัมมณะ.    เมือ่พิจารณาท้ังในภายในท้ังใน 
ภายนอก   เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ.   เมื่อพิจารณาปรมัตถคือพระนิพพาน 
เปนพหิทธารัมมณะเทาน้ัน. 
           ธัมมปฏิสัมภิทา เปนอัชฌัตตารัมมณะในเวลาพิจารณาธรรมอันเปน 
ปจจัยของกุศล  และอกุศลในภายใน. เปนพหิทธารัมมณะในเวลาพิจารณาธรรม 
อันเปนปจจัยของกุศล อกุศลในภายนอก.  เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะในเวลา 
พิจารณาธรรมอันเปนปจจัยของกุศลและอกุศลทั้งในภายในท้ังในภายนอก. 
           ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  เปนอัชฌัตตารัมมณะในเวลาพิจารณาญาณอัน 
เปนกุศลวิบาก  กริิยาในภายใน.   เปนพหิทธารัมมณะในเวลาพิจารณาญาณใน 
กุศล  วิบาก  กิริยาในภายนอก.  เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ  ในเวลาพิจารณา 
ญาณในกุศล   วิบาก  กริิยาท้ังในภายในท้ังในภายนอก   ดังน้ี. 
                                 วรรณนาปญหาปุจฉกะ  จบ 
 
           ในปญหาปุจฉกะ  แมนี้  ปฏิสมัภิทา ๓ เปนโลกีย อัตถปฏิสัมภิทา 
เปนโลกุตตระ.  จริงอยู  ในปฏิสัมภิทาวิภังคนี้    พระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสนัย 
แมทั้ง ๓ (คือ นัยแหงสุตตันตะ  อภิธรรม ปญหาปุจฉกะ) ไวเปนปริจเฉทเดียว 
กัน   เพราะความท่ีปฏิสัมภิทา ๔ เหลาน้ัน    เปนมสิสกะ  คือ  เปนโลกิยะและ 
โลกุตตระ.  ในนัยแมทั้ง   ๓ ทั้งหมดน้ีปฏิสัมภิทา ๓ เปนโลกีย   อัตถปฏิสมัภิทา 
เปนโลกุตตระ.    แมปฏิสมัภิทาวิภังคนี้    พระผูมพีระภาคเจา    ก็ทรงนําออก 
จําแนกแสดงแลว  ๓ ปริวัฏ   ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                            อรรถกถาปฏิสัมภิทาวิภังคนิทเทส  จบ  
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                                       ๑๖.  ญาณวิภงัค 
                                                มาติกา 
                                             เอกกมาติกา 
         [๗๙๕]  ญาณวัตถุหมวดละ ๑  คือ วิญญาณ  ๕๑ เปนนเหตุ เปน 
อเหตุกะ  เปนเหตุวิปปยุต   เปนสัปปจจยะ   เปนสังขตะ  เปนอรูป  เปนโลกิยะ  
เปนสาสวะ   เปนสัญโญชนิยะ   เปนคันถนิยะ   เปนโอฆนิยะ   เปนโยคนิยะ 
เปนนีวรณิยะ  เปนปรามัฏฐะ  เปนอุปาทานิยะ  เปนสังกิเลสิกะ  เปนอัพยากตะ 
เปนสารัมมณะ   เปนอเจตสิกะ  เปนวิบาก  เปนอุปาทินนุปาทานิยะ  เปนอสังกิ-  
ลิฏฐสังกิเลสิกะ  เปนนสวิตักกสวิจาระ นอวิตักกวิจารมัตตะ  เปนอวิตักกาวิจาระ 
เปนนปติสหคตะ  เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะ     เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกะ  เปนเนวาจยคามินาปจยคามี  เปนเนวเสกขานาเสกขะ 
เปนปริตตะ  เปนกามาวจร   เปนนรูปาวจร  เปนนอรูปาวจร  เปนปริยาปนนะ 
เปนโนอปริยาปนนะ  เปนอนิยตะ   เปนอนิยยานิกะ   เกิดข้ึนแลว  พึงรูไดดวย 
มโนวิญญาณ  เปนธรรมชาติไมเที่ยง  ถูกชราครอบงํา. 
           วิญญาณ ๕  มีวัตถเุปนปจจุบัน   มีอารมณเปนปจจุบัน   มีวัตถุเกิด 
กอน  มีอารมณเกิดกอน  มีวัตถุเปนภายใน  มีอารมณเปนภายนอก  มีวัตถยุัง 
ไมแตกดับ   มีอารมณยังไมแตกดับ   มวัีตถุตางกัน  มีอารมณตางกัน   ยอมไม 
เสวยอารมณของกันและกัน   ยอมไมเกิดข้ึนเพราะไมนึก   ยอมไมเกิดข้ึนเพราะ 
ไมทําไวในใจ    จะเกิดข้ึนโดยไมสับสนกันก็หาไม    จะเกิดข้ึนไมกอนไมหลังก็ 
หาไม   ยอมไมเกิดตอจากลําดับของกันและกัน. 
 
๑. จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  
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           วิญญาณ  ๕  ไมมีความคิดนึก    บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไร ๆ 
ดวยวิญญาณ ๕.  
           วิญญาณ ๕  สักแตวาเปนที่ตกไปแหงอารมณอันใดอันหน่ึง. 
           บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไร ๆ  แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งดวยวิญญาณ ๕. 
           บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง     แมตอจากลําดับแหง 
วิญญาณ  ๕. 
           บุคคลยอมไมประกอบกายกรรมไมประกอบวจีกรรม ดวยวิญญาณ ๕ 
           ยอมไมประกอบกายกรรม    ไมประกอบวจีกรรมแมตอจากลําดับแหง 
วิญญาณ ๕. 
           บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม   ดวยวิญญาณ  ๕. 
           ยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม    แมตอจากลําดับแหง 
วิญญาณ ๕. 
           บุคคลยอมไมเขาสมาบัติ   ไมออกจากสมาบัติดวยวิญญาณ ๕. 
           ยอมไมเขาสมาบัติ ไมออกจากสมาบัติแมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕  
           บุคคลยอมไมจุติ  ไมเกิด  ดวยวิญญาณ ๕. 
           ยอมไมจุติ  ไมเกิด  แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ  ๕. 
           บุคคลยอมไมหลบั   ไมต่ืน  ไมฝน  ดวยวญิญาณ ๕. 
           ยอมไมหลับ   ไมต่ืน  ไมฝน  แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           ปญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ ๕   ตามความเปนจริงดังท่ีกลาวมาน้ี. 
           ญาณวัตถุหมวดละ ๑ ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี.  
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                                            ทุกมาติกา  
           [๗๙๖]   ญาณวัตถุหมวดละ ๒ คือ โลกิยปญญา  โลกุตตรปญญา, 
เกนจิวิญเญยยปญญา  เกนจินวิญเญยยปญญา สาสวปญญา อนาสวปญญา, อาสว- 
วิปปยุตตสาสวปญญา อาสววิปยุตตอนาสวปญญา, สัญโญชนิยปญญา อสัญโญ- 
ชนิยปญญา,  สัญโญชนวปิปยุตตสัญโญชนิยปญญา,  สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญ- 
ชนิยปญญา,  คันถนิยปญญา อคันถนิยปญญา,  คันถวิปปยุตตคันถนิยปญญา, คัน- 
ถวิปปยุตตอคันถนิยปญญา, โอฆนิยปญญา อโนฆนิยปญญา, โอฆวิปปยุตตโอฆ- 
นิยปญญา  โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปญญา, โยคนิยปญญา อโยคนิยปญญา. โยค- 
วิปปยุตตโยคนิยปญญา โยควิปปยุตตอโยคนิยปญญา,  นีวรณิยปญญา  อนีวร- 
ณิยปญญา,  นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยปญญา  นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยปญญา,  
ปรามัฏฐปญญา อปรามัฏฐปญญา,ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐปญญาปรามาสวิปป- 
ยุตตอปรามัฏฐปปญญา, อุปาทินนปญญา  อนุปาทินนปญญา,  อุปาทานิยปญญา 
อนุปาทานิยปญญา,  อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปญญา  อุปาทานวิปปยุตตอนุ- 
ปาทานิยปญญา, สังกิเลสิกปญญา, อสังกิเลสิกปญญา  กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิก- 
ปญญา กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปญญา,  สวิตักกปญญา อวิตักปญญา, สวิจาร- 
ปญญา อวิจารปญญา, สัปปติกปญญา  อัปปติกปญญา,  ปติสหคตปญญา นปติ- 
สหคตปญญา,  สุขสหคตปญญา  นสุขสหคตปญญา,  อุเปกขาสหคตปญญา นอุ- 
เปกขาสหคตปญญา,   กามาวจรปญญา    นกามาวจรปญญา,    รูปาวจรปญญา 
นรูปาวจรปญญา, อรูปาวจรปญญา นอรูปาวจรปญญา,  ปริยาปนนปญญา อปริ- 
ยาปนนปญญา, นิยยานิกปญญา  อนิยยานิกปญญา,  นิยตปญญา  อนิยตปญญา, 
สอุตตรปญญา  อนุตตรปญญา,  อัตถชาปกปญญา  ชาปตัตถปญญา. 
           ญาณวัตถุหมวดละ ๒  ยอมมี  ดวยประการฉะนี้.  
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                                             ติกมาติกา  
           [๗๙๗]  ฌาณวัตถุหมวดละ ๓ คือ จินตามยปญญา สตุมยปญญา 
ภาวนามยปญญา,  ทานมยปญญา  สลีมยปญญา  ภาวนามยปญญา, อธิสีลปญญา 
อธิจิตตปญญา   อธิปญญาปญญา,   อายโกศล   อปายโกศล   อุปายโกศล. 
           วิปากปญญา วิปากธัมมธรรมปญญา เนววิปากนวิปากธัมมธรรมปญญา, 
อุปาทินนุปาทานิยปญญา  อนุปาทินนุปาทานิยปญญา   อนุปาทินนานุปาทานิย- 
ปญญา  สวิตักกสวิจารปญญา   อวิตักกวิจารมัตตปญญา   อวิตักกาวิจารปญญา 
ปติสหคตปญญา   สุขสหคตปญญา   อุเปกขาสหคตปญญา,    อาจยคามินีปญญา 
อปจยคามินีปญญา  เนวาจยคามินีนาปจยคามินีปญญา, เสกขปญญา อเสกขปญญา 
เนวเสกขานาเสกขปญญา,   ปริตตปญญา    มหัคคตปญญา    อัปปมาณปญญา, 
ปริตตคารัมมณปญญา  มหัคคตารัมมณปญญา อัปปมาณารัมมณปญญา,  มัคคา- 
รัมมณปญญา   มัคคเหตุกปญญา   มคัคาธิปตินีปญญา,   อุปปนนปญญา  อนุป- 
ปนนปญญา อุปปาทินีปญญา, อตีตปญญา  อนาคตปญญา ปจจุปปนนปญญา, 
อดีตารัมมณปญญา อนาคตารัมมณปญญา ปจจุปปนนารัมมณปญญา, อัชฌัตต- 
ปญญา    พหิทธาปญญา    อัชฌัตตพหิทธาปญญา,    อัชฌัตตารัมณปญญา 
พหิทธารัมมณปญญา  อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา. 
           สวิตักกสวิจารปญญา   เปนวิบากก็มี  เปนวิปากธัมมธรรมก็มี  เปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา  เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี  เปนอนุปาทิน- 
นุปาทานิยะก็มี  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา  เปนปติสหคตะก็มี  เปนสุขสหคตะก็มี  เปน 
อุเปกขาสหคตะก็มี.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 564 

           สวิตักกสวิจารปญญา    เปนอาจยคามินีก็มี    เปนอปจยคามินีก็มี  
เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา   เปนเสกขะก็มี   เปนอเสกขะก็มี   เปนเนว- 
เสกขานาเสกขะก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะ 
ก็มี  เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา   เปนมัคคารัมมณะก็มี   เปนมัคคเหตุกะก็มี 
เปนมัคคาธิปตินีก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา  เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี  เปน 
อุปปาทินีก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา  เปนอดีตก็มี  เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบัน 
ก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา  เปนอตีตารัมมณะก็มี  เปนอนาคตารัมมณะ 
ก็มี  เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา   เปนอัชฌัตตะก็มี    เปนพหิทธาก็มี   เปน 
อัชฌัตตพหิทธาก็มี. 
           สวิตักกสวิจารปญญา    เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี    เปนพหิทธา- 
รัมมณะก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี. 
           อวิตักกวิจารมัตตปญญา  เปนวิบากก็มี    เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็ม.ี 
           อวิตักกวิจารมัตตปญญา  เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี  เปนอนุปา- 
ทินนุปาทานิยะก็มี  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี.  
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           อวิตักกวิจารมัตตปญญา  เปนอาจยคามินีก็มี  เปนอปจยคามินีก็มี  
เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี. 
           อวิตักกวิจารปญญา   เปนเสกขะก็มี   เปนอเสกขะก็มี  เปนเนวเสก- 
ขานาเสกขะก็มี.  
           อวิตักกวิจารปญญา  เปนอุปปนนะก็มี   เปนอนุปนนะก็มี    เปน 
อุปปาทินีก็มี. 
           อวิตักกวิจารปญญา  เปนอดีตก็มี   เปนอนาคตก็มี    เปนปจจุบัน 
ก็มี.  
           อวิตักกวิจารปญญา    เปนอัชฌตัตะก็มี    เปนพหิทธาก็มี     เปน 
อัชฌัตตพหิทธาก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา    เปนวิบากก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี เปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา  เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุ- 
ปาทานิยะก็มี   เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี. 
           อวิตักกาวจิารปญญา  เปนปติสหคตะก็มี  เปนสุขสหคตะก็มี  เปน 
อุเปกขาสหคตะก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา     เปนอาจยคามินีก็มี     เปนอปจยคามินีก็มี 
เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา  เปนเสกขะก็มี   เปนอเสกขะก็มี    เปนเนว- 
เสกขานาเสกขะก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา   เปนปรติตารัมมณะก็มี  เปนมหัคคตารัมมณะ 
ก็มี  เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี.  
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           อวิตักกาวิจารปญญา   เปนมัคคารัมมณะก็มี    เปนมัคคเหตุกะก็มี  
เปนมักคาธิปตินีก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา   เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี  เปน 
อุปปาทินีก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา  เปนอดีตก็มี  เปนอนาคตก็มี   เปนปจจุบัน 
ก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา  เปนอตีตารัมมณะก็มี   เปนอนาคตารัมมณะ 
ก็มี  เปนปจจุบันนารัมมณะก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา    เปนอัชฌัตตะก็มี    เปนพหิทธาก็มี    เปน 
อัชฌัตตพหิทธาก็มี. 
           อวิตักกาวิจารปญญา  เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะ 
ก็มี   เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา    เปนวิบากก็มี   เปนวิปาก- 
ธัมมธรรมกม็ี   เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมกม็ี.                                     
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา   เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา  เปนสวิตักกสวิจาระก็มี  เปน 
อวิตักกวิจารมัตตะก็มี   เปนอวิตักกาวิจาระก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา    เปนอาจยคามินีก็มี   เปน 
อปจยคามินีก็มี   เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา  เปนเสกขะก็มี  เปนอเสกขะ 
ก็มี   เปนเนวเสกขานาเสกขะก็มี.  
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           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา  เปนปริตตะก็มี  เปนมหัคคตะ 
ก็มี  เปนอัปปมาณะก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา  เปนปริตตารัมมณะก็มี  เปน  
มหัคคตารัมมณะก็มี  เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา   เปนมัคคารัมมณะก็มี  เปน 
มัคคเหตุกะก็มี  เปนมัคคาธิปตินีก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา   เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุ- 
ปนนะก็มี   เปนอุปปาทินีก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา   เปนอดีตก็มี    เปนอนาคต  
ก็มี    เปนปจจุบันก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา  เปนอตีตารัมมณะก็ดี  เปน 
อนาคตารัมมณะก็มี  เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี. 
           ปติสหคตปญญา   สขุสหคตปญญา    เปนอัชฌัตตะก็มี     เปน 
พหิทธาก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี. 
           ปติสหคตปญญา    สุขสหคตปญญา    เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี 
เปนพหิทธารัมมณะก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา    เปนวิบากก็มี      เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็ม.ี 
           อุเปกขาสหคตปญญา    เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี    เปนอนุปา- 
ทินนุปาทานิยะก็มี  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา    เปนอาจยคามินีก็มี    เปนอปจยคามินีก็มี 
เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 568 

           อุเปกขาสหคตปญญา  เปนเสกขะก็มี  เปนอเสกขะก็มี   เปนเนว-  
เสกขานาเสกขะก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา   เปนปรติตะก็มี   เปนมหัคคตะก็มี   เปน 
อัปปมาณะก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา   เปนปรติตารัมมณะก็มี  เปนมหัคคตารัมมณะ 
ก็มี  เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา  เปนมัคคารัมมณะก็มี    เปนมัคคเหตุกะก็มี 
เปนมัคคาธิปตินีก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา   เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี เปน 
อุปปาทินีก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา  เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี  เปนปจจุบัน 
ก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา   เปนอตีตารัมมณะก็มี  เปนอนาคตารัมมณะ 
ก็มี   เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา  เปนอัชฌัตตะก็มี  เปนพหิทธาก็มี. 
           อุเปกขาสหคตปญญา    เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี    เปนอัชฌัตตา- 
รัมมณะก็มี  เปนพหิทธารัมมณะก็มี   เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี. 
           ญาณวัตถุ  หมวดละ ๓  ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                         จตุกกมาติกา 
           [๗๙๘]  ญาณวัตถุหมวดละ ๔ คือ  กัมมสัสกตาญาณ   สัจจานุโล- 
มิกญาณ    มคัคสมังคิญาณ    ผลสมังคิญาณ,   ทุกขญาณ    ทกุขสมุทยญาณ  
ทุกขนิโรธญาณ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ,   กามาวจรปญญา    รูปาวจร-  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 569 

ปญญา   อรปูาวจรปญญา   อปริยาปนนปญญา,    ธรรมญาณ    อันวยญาณ  
ปริจจญาณ  สัมมติญาณ,  อาจยโนอปจยปญญา  อปจยโนอาจยปญญา  อาจย- 
อปจยปญญา  เนวาจยโนอปจยปญญา,  นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา   ปฏิเวธโน- 
นิพพิทาปญญา  นิพพิทาปฏิเวธปญญา   เนวนิพพิทาโนปฏิเวธปญญา,   หาน 
ภาคินีปญญา    ฐิติภาคินีปญญา    วิเสสภาคินีปญญา    นิพเพธภาคินีปญญา,  
ปฏิสัมภิทา  ๔,  ปฏิปทา ๔,  อารมณ  ๔, ชรามรณญาณ   ชรามรณสมุทยญาณ 
ชรามรณนิโรธญาณ     ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ,     ชาติญาณ ฯลฯ 
ภวญาณ ฯลฯ  อุปาทานญาณ ฯลฯ  ตัณหาญาณ ฯลฯ  เวทนาญาณ ฯลฯ 
ผัสสญาณ ฯลฯ  สฬายตนญาณ ฯลฯ  นามรูปญาณ ฯลฯ   วิญญาณญาณ 
ฯลฯ  สังขารญาณ   สังขารสมุทยญาณ  สังขารนิโรธญาณ  สังขารนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาญาณ   ญาณวัตถุ  หมวดละ  ๔  ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี. 
 
                     ปญจก - ฉักก - สัตตก - อัฏฐก - นวกมาติกา         
           [๗๙๙]  ญาณวัตถุ  หมวด ๕ คือ  สัมมาสมาธิมีองค ๕  สัมมา- 
สมาธิมีญาณ ๕ ญาณวัตถุ  หมวดละ ๕ ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี.              
           ญาณวัตถุ  หมวดละ ๖ คือ    ปญญาในอภิญญา  ๖   ญาณวัตถุ 
หมวดละ ๖ ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี. 
           ญาณวัตถุ  หมวดละ ๗ คือ ญาณวัตถุในธรรมหมวดละ ๗ ละ ๗ 
ญาณวัตถุ  หมวดละ ๗ ยอมมี  ดวยประการฉะนี้. 
           ญาณวัตถุ   หมวดละ ๘ คือ  ปญญาในมรรค ๔ ปญญาในผล  ๔ 
ญาณวัตถุ  หมวดละ ๘  ยอมมี  ดวยประการฉะนี้. 
           ญาณวัตถุ   หมวดละ ๙   คือ ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ 
           ญาณวัตถุ  หมวดละ  ๙    ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี.  
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                                          ทสกมาติกา  
           [๘๐๐]  ญาณวัตถุ  หมวดละ ๑๐ คือ   พระตถาคตประกอบดวย 
กําลังเหลาใด   จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ    ทรงบันลอืสีหนาทในบริษัท 
ทรงประกาศพรหมจักร  กําลังเหลาน้ันชื่อวา  กําลงั ๑๐ ของพระตถาคต 
           กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต  เปนไฉน  ?   
           ๑.   พระตถาคตในโลกนี ้    ยอมทรงทราบธรรมท่ีเปนฐานะโดยความ 
เปนฐานะ      และธรรมทีไ่มใชฐานะโดยความไมใชฐานะ     ตามความเปนจริง 
พระตถาคตทรงทราบธรรมท่ีเปนฐานะโดยความเปนฐานะ    และธรรมที่ไมใช 
ฐานะโดยความไมใชฐานะ   ตามความเปนจริง  แมใด   แมขอนี้ก็เปนกําลังของ 
พระตถาคต   พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว    จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประ- 
เสริฐ   ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท    ทรงประกาศพรหมจักร    แมขอนี้ก็เปน 
กําลังของพระตถาคต. 
           ๒.  ยงัมีขออ่ืนอีก   พระตถาคตยอมทรงทราบวิบากของกัมมสมาทาน 
อันเปนอดีต   อนาคต    ปจจุบัน    ตามความเปนจริง    โดยฐานะ    โดยเหตุ 
พระตถาคต   ทรงทราบวิบากของกัมมสมาทานอันเปนอดีต  อนาคต   ปจจุบัน 
ตามความเปนจริงโดยฐานะ    โดยเหตุ     แมใด     แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระ- 
ตถาคต      พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว    จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ 
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท  ทรงประกาศพรหมจักร  แมขอนี้ก็เปนกําลังของ 
พระตถาคต. 
           ๓.  ยงัมีขออ่ืนอีก   พระตถาคตยอมทรงทราบทางไปสูภูมิทั้งปวงตาม   
ความเปนจริง    พระตถาคตทรงทราบทางไปสูภูมิทั้งปวงตามความเปนจริง 
แมใด   แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต    พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว  
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จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ  ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท   ทรงประกาศ  
พรหมจักร  แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต. 
           ๔.   ยงัมีขออ่ืนอีก     พระตถาคตทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุเปน 
นานาธาตุ   ตามความเปนจริง  พระตถาคตทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุเปน 
นานาธาตุ    ตามความเปนจริง      แมใด    แมขอน้ีก็เปนกําลังของพระตถาคต  
พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว      จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ    ทรง 
บันลือสีหนาทในบริษัท    ทรงประกาศพรหมจักร    แมขอนี้ก็เปนกําลังของ 
พระตถาคต. 
           ๕.   ยงัมีขออ่ืนอีก    พระตถาคตยอมทรงทราบความท่ีสัตวทั้งหลายมี 
อัธยาศัยตาง ๆ กัน  ตามความเปนจริง    พระตถาคตทรงทราบความท่ีสัตวทั้ง 
หลายมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน  ตามความเปนจริง   แมใด   แมขอนี้ก็เปนกําลังของ 
พระตถาคต   พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว    จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประ- 
เสริฐ  ทรงบนัลือสีหนาทในบริษัท    ทรงประกาศพรหมจักร    แมขอนี้ก็เปน 
กําลังของพระตถาคต. 
           ๖.  ยังมีขออ่ืนอีก    พระตถาคตยอมทรงทราบความแกกลาและไมแก 
กลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอ่ืน      ของบุคคลเหลาอ่ืน     ตามความเปนจริง 
พระตถาคตทรงทราบความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอ่ืน 
ของบุคคลเหลาอ่ืน  ตามความเปนจริง  แมใด   แมขอน้ีก็เปนกําลังของพระ- 
ตถาคต  พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว   จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ 
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท     ทรงประกาศพรหมจักร  แมขอน้ีก็เปนกําลัง 
ของพระตถาคต.  
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           ๗.  ยงัมีขออ่ืนอีก  พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความ  
ผองแผว  ความออก  แหงฌาน  วิโมกข สมาธิ   และสมาบัติ    ตามความเปน 
จริง  พระตถาคตทรงทราบความเศราหมอง  ความผองแผว   ความออก  แหง 
ฌาน  วิโมกข  สมาธิ   และสมาบัติ   ตามความเปนจริง  แมใด   แมขอนี้ก็เปน 
กําลังของพระตถาคต  พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว   จึงทรงปฏิญาณฐานะ 
อันประเสริฐทรงบันลือสีหนาทในบริษัท   ทรงประกาศพรหมจักร    แมขอนี้ก็ 
เปนกําลังของพระตถาคต. 
           ๘.  ยงัมีขออ่ืนอีก   พระตถาคตยอมทรงทราบความระลึกชาติหนหลัง 
ไดตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบความระลึกชาติหนหลังไดตามความ  
เปนจริง   แมใด   แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต     พระตถาคตทรงอาศัย 
กําลังใดแลว   จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ    ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท 
ทรงประกาศพรหมจักร  แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต.  
           ๙.  ยังมีขออ่ืนอีก   พระตถาคตยอมทรงทราบความจุติและอุปบัติของ 
สัตวทั้งหลายตามเปนจริง  พระตถาคตทรงทราบความจุติและอุปบัติของสัตวทั้ง  
หลายตามความเปนจริง  แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต  พระตถาคต 
ทรงอาศัยกําลังใดแลว   จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ    ทรงบันลือสีหนาท 
ในบริษัท  ทรงประกาศพรหมจักร  แมขอน้ีก็เปนกําลังของพระตถาคต.    
          ๑๐.   ยังมีขออ่ืนอีก     พระตถาคตยอมทรงทราบความส้ินอาสวะตาม  
ความเปนจริง  พระตถาคตทรงทราบความส้ินอาสวะตามความเปนจริง  แมใด 
แมขอนี้    ก็เปนกําลังของพระตถาคต    พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว    จึง 
ทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ     ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท    ทรงประกาศ 
พรหมจักร  แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต.  
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           พระตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด    จึงทรงปฏิญาณฐานะอัน  
ประเสริฐทรงบันลือสีหนาทในบริษัท    ทรงประกาศพรหมจักร    กําลังเหลาใด 
ชื่อวา   กําลัง  ๑๐ ของพระตถาคต.  ญาณวัตถุ   หมวดละ ๑๐ ยอมมีดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                         มาติกา  จบ 
 
                                        เอกกนิทเทส 
           [๘๐๑]  วิญญาณ ๕  เปนนเหตุทั้งน้ัน  เปนอเหตุกะท้ังนั้น เปนเหตุ- 
วิปปยุตทั้งน้ัน  เปนสัปปจจยะทั้งน้ัน   เปนสังขตะท้ังน้ัน  เปนอรูปทั้งน้ัน   เปน 
โลกิยะท้ังนั้น  เปนสาสวะท้ังนั้น     เปนสัญโญชนิยะท้ังนั้น  เปนคันถนิยะท้ังนั้น 
เปนโอฆนิยะท้ังนั้น  เปนโยคนิยะท้ังนั้น   เปนนวีรณิยะท้ังนั้น   เปนปรามัฏฐะ 
ทั้งน้ัน เปนอุปาทานิยะท้ังนั้น   เปนสังกิเลสิกะท้ังน้ัน  เปนอัพยากตะท้ังนั้น เปน 
สารัมมณะทั้งน้ัน เปนอเจตสิกะท้ังนั้น เปนวิบากท้ังน้ัน  เปนอุปาทินนุปาทานิยะ 
ทั้งน้ัน  เปนอสังกิสิฏฐสังกิเลสิกะท้ังน้ัน     ไมเปนสวิตักกสวิจาระทั้งน้ัน ไมเปน 
อวิตักกวิจารมัตตะทั้งน้ัน   เปนอวิตักกาวิจาระทั้งนั้น  ไมเปนปติสหคตะทั้งน้ัน 
เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพะท้ังน้ัน   เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกะท้ังน้ัน  เปนเนวาจยคามินาปจยคามีทั้งนั้น  เปนเนวเสกขานาเสกขะ 
ทั้งน้ัน   เปนปริตตะทั้งน้ัน    เปนกามาวจรท้ังนั้น ไมเปนรูปาวจรท้ังน้ัน   ไมเปน 
อรูปาวจรท้ังนั้น   เปนปรยิาปนนะท้ังน้ัน   ไมเปนอปริยาปนนะท้ังนั้น     เปน 
อนิยตะทั้งน้ัน  เปนอนิยยานิกะท้ังนั้น เปนธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว พึงรูไดดวยมโน- 
วิญญาณ  เปนธรรมชาติไมเที่ยง  ถูกชราครอบงําท้ังน้ัน.  
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           [๘๐๒]  คําวา  วญิญาณ ๕  มวีัตถุเปนปจจุบัน  มีอารมณเปน  
ปจจุบัน  นั้น  คือ  เมื่อวัตถุเกิดข้ึน เมื่ออารมณเกิดข้ึน วิญญาณ ๕ ก็เกิดข้ึน. 
           คําวา  วิญญาณ ๕  มีวัตถุเกิดกอน  มีอารมณเกิดกอนนั้น    คือ 
เมื่อวัตถุเกิดกอน   เมื่ออารมณเกิดกอน   วิญญาณ  ๕ จึงเกิดข้ึน. 
           คําวา  วิญญาณ ๕  มีวัตถุเปนภายใน   มีอารมณเปนภายนอก 
นั้น คือ  วัตถขุองวิญญาณ ๕ เปนภายใน   อารมณของวิญญาณ ๕ เปนภาย 
นอก. 
           คําวา  วิญญาณ ๕  มีวัตถุยังไมแตกดับ  มีอารมณยังไมแตกดับ 
นั้น  คือ  วิญญาณ ๕ เกิดข้ึน   ในเมื่อวัตถุยังไมแตกดับ    ในเมือ่อารมณยัง 
ไมแตกดับ.    
           คําวา  วิญญาณ ๕  มีวัตถุตางกัน   มีอารมณตางกัน  นั้น    ม ี
อธิบายวา   วัตถุและอารมณของจักขุวิญญาณเปนอยางหน่ึง    วัตถุและอารมณ 
ของโสตวิญญาณเปนอีกอยางหน่ึง      วัตถุและอารมณของฆานวิญญาณเปนอีก 
อยางหน่ึง วัตถุและอารมณของชิวหาวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง วัตถุและอารมณ 
ของกายวิญญาณเปนอีกอยางหน่ึง. 
           คําวา   วิญญาณ  ๕ ไมเสวยอารมณของกันและกัน    นัน้  ม ี
อธิบายวา  โสตวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ   แมจักขุวิญญาณ 
ก็ยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ      ฆานวิญญาณยอมไมเสวยอารมณ 
ของจักขุวิญญาณ       แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของฆานวิญญาณ 
ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ      แมจักขุวิญญาณก็ยอม 
ไมเสวยอารมณของชิวหาวิญญาณ      กายวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของ 
จักขุวิญญาณ    แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ.    จักขุ- 
วิญญาณยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวย-  
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อารมณของฆานวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของชิวหา-   
วิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ     แมกาย- 
วิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณยอมไมเสวยอารมณ 
ของกายวิญญาณ   แมกายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ  ฆาน- 
วิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ       แมกายวิญญาณก็ยอมไมเสวย 
อารมณของฆานวิญญาณ    ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ 
แมกายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของชิวหาวิญญาณ. 
           คําวา  วิญญาณ  ๕ ไมเกิด  เพราะไมพิจารณา   นั้น    คือ เมื่อ 
พิจารณาอารมณ  วิญญาณ ๕ จึงเกิดข้ึน. 
           คําวา  วิญญาณ ๕ ไมเกิด  เพราะไมทําไวในใจ นั้น คือ  เมือ่ 
ทําอารมณไวในใจ  วิญญาณ ๕ จึงเกิดข้ึน. 
           คําวา วิญญาณ ๕  จะเกิดขึ้นโดยไมสับสนกนัก็หาไม นั้น คือ 
วิญญาณ ๕ ไมเกิดข้ึนตามลําดับของกันและกัน. 
           คําวา  วิญญาณ ๕ ไมเกิดขึ้นพรอมกัน นั้น  คือ วิญญาณ ๕ ไม  
เกิดข้ึนในขณะเดียวกัน. 
           คําวา วิญญาณ  ๕ ไมเกิดขึ้นตอจากลําดับของกันและกัน   นั้น  
           มีอธิบายวา     โสตวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด 
แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่โสตวิญญาณเกิด   ฆานวิญญาณยอม 
ไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับ 
ที่ฆานวิญญาณเกิด     ชิวหาวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด 
แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด  กายวิญญาณยอม 
ไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับ 
ที่กายวิญญาณเกิด  จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่โสตวิญญาณเกิด ฯลฯ  
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จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ฆานวิญญาณเกิด ฯลฯ     จักขุวิญญาณ  
ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด ฯลฯ   จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอ  
จากลําดับที่กายวิญญาณเกิด.    แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่จักขุ- 
วิญญาณเกิด   โสตวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด   แมกาย 
วิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่โสตวิญญาณเกิด   ฆานวิญญาณยอมไมเกิด 
ตอจากลําดับท่ีกายวิญญาณเกิด แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ฆาน- 
วิญญาณเกิด   ชิวหาวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับที่กายวิญญาณเกิด   แมกาย 
วิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด. 
           คําวา  วิญญาณ  ๕ ไมมีความนกึคิด นั้น  คือ ความนึก ความคิด 
ความพิจารณา  หรือความการทําไวในใจ   ยอมไมมีแกวิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไร ๆ  ดวยวิญญาณ ๕  นั้น  
คือ   บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไร ๆ ดวยวิญญาณ ๕. 
           คําวา  วิญญาณ ๕  สักแตวาเปนที่ตกไปแหงอารมณอันใดอัน 
หน่ึง  นั้น     คือ   เปนแตสักวาคลองแหงอารมณอันใดอันหน่ึงเทาน้ัน. 
           คําวา  บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไร ๆ แมตอจากลําดับแหง 
วิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไร ๆ แมดวยมโนธาตุ  ตอ 
จากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง   ดวย 
วิญญาณ ๕  นั้น  คือ  บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง คือ การ 
เดิน  การยืน  การน่ัง  การนอน  ดวยวิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งแมตอ 
จากลําดับแหงวิญญาณ ๕  นั้น    คือ   บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใด  
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อยางหน่ึง  คือ   การเดิน  การยืน  การนั่ง    การนอน   แมดวยมโนธาตุ   ตอ 
จากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           คําวา บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม  ไมประกอบวจกีรรม 
ดวยวิญญาณ  ๕ นั้น  คือ   บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม   วจีกรรมดวย 
วิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม  ไมประกอบวจกีรรม 
แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม 
วจีกรรม   แมดวยมโนธาตุตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           คําวา    บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรมดวย 
วิญญาณ ๕ นั้น   คือ   บคุคลมิไดสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม   ดวย 
วิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลยอมไมสมาทานกศุลธรรมและอกุศลธรรมตอ 
จากลําดับแหงวิญญาณ ๕  นั้น    คือ   บุคคลมิไดสมาทานกุศลธรรมและ 
อกุศลธรรม  แมดวยมโนธาตุตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลไมไดเขาสมาบัติ   ไมไดออกจากสมาบัติ  ดวย 
วิญญาณ ๕  นั้นคือบุคคลมิไดเขาสมาบัติ  มิไดออกจากสมาบัติดวยวิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลไมไดเขาสมาบัติ  ไมไดออกจากสมาบัติ  ตอจาก 
ลําดับแหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดเขาสมาบัติ   มิไดออกจากสมาบัติ 
แมดวยมโนธาตุตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           คําวา   บุคคลยอมไมจุติ  ไมอุปบัติดวยวิญญาณ ๕ นั้น    คือ 
บุคคลมิไดจุติ   มิไดอุปบติั  ดวยวิญญาณ ๕.  
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           คําวา   บุคคลยอมไมจุติ   ไมอปุบัติแมตอจากลําดับแหงวิญ- 
ญาณ ๕ นั้น   คือ   บุคคลมิไดจุติ   มิไดอุปบัติ   แมดวยมโนธาตุ   ตอจาก 
ลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลยอมไมหลับ  ไมต่ืน ไมฝน ดวยวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ  บุคคลมิไดหลับ  มิไดต่ืน  มิไดฝน  ดวยวิญญาณ ๕. 
           คําวา  บุคคลยอมไมหลับ   ไมต่ืน  ไมฝน   แมตอจากลําดับ 
แหงวิญญาณ ๕  นั้น   คือ  บุคคลมิไดหลับ   มิไดต่ืน   มิไดฝน   แมดวย  
มโนธาตุตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕. 
           ความรูเรื่องวิญญาณ ๕ ดังกลาวมานี้   ชื่อวา   ปญญาที่แสดงเรื่องของ 
วิญญาณ  ๕ ตามความเปนจริง.  ญาณวัตถุ  หมวดละ ๑ ยอมมีดวยประการ 
ฉะน้ี. 
 
                                           ทุกนิทเทส 
           [๘๐๓]  ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภมูิ ๓ ชื่อวาโลกิย- 
ปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา โลกุตตรปญญา. 
           ปญญาทั้งหมด ชื่อวา เกนจิวิญเญยยปญญา และ เกนจินวิญเญยย- 
ปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา  สาสวปญญา 
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  อนาสวปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา    อาสววิปป- 
ยุตตสาสวปญญา    ปญญาในมรรค ๔  ผล ๔ ชื่อวา     อาสววิปปยุตต- 
อนาสวปญญา.  
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           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ นั้น ชือ่วา  สัญโญ- 
ชนิยปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อ  อสัญโญชนิยปญญา 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา      สัญโญ- 
ชนวิปปยุตตสัญโญชนิยปญญา. ปญญาในมรรค ๔  ผล ๔ ชื่อวา สัญโญ-  
ชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา คันถนิยปญญา 
ปญญาในมรรค ๔ ผล  ๔ ชื่อวา  อคันถนิยปญญา.    
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา คันถวิปปยุตต- 
คันถนิยปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา คันถวิปปยุตตอคันถนิย- 
ปญญา.  
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา     โอฆนิย- 
ปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  อโนฆนิยปญญา.  
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โอฆวิปปยุตต- 
โอฆนิยปญญา. ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  โอฆวิปปยุตตอโนฆนิย- 
ปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โยคนิยปญญา. 
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  อโยคนิยปปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา โยควิปปยุตต- 
โยคนิยปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา   โยควิปปยุตตอโยคนิย- 
ปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา    นีวรณิย- 
ปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔  ชื่อวา  อนีวรณยิปญญา.  
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           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา นีวรณวิปป-  
ยุตตนีวรณิยปญญา. ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา นีวรณวิปปยุตตอนี- 
วรณิยปญญา.    
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ  ๓ ชื่อวา    ปรามฏัฐ- 
ปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา   อปรามฏัฐปญญา.  
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ  ๓ ชื่อวา ปรามาสวิปป- 
ยุตตปรามัฏฐปญญา. ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชือ่วา  ปรามาสวิปปยุตต- 
อปรามัฏฐปญญา.    
           ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา  อุปาทินนปญญา.   ปญญาใน 
กุศลธรรมในภูมิ ๓ ในกริิยาอัพยากตธรรมในภูมิ  ๓   ในมรรค ๔  ผล  ๔ ชื่อวา 
อนุปาทินนปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา อนุปาทานิย- 
ปญญา.  ปญญาในมรรค ๔  ผล ๔ ชื่อวา  อนุปาทานิยปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา    อุปาทาน- 
วิปปยุตตอนุปาทานิยปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล  ๔  ชื่อวา อุปาทาน- 
วิปปยุตตอนุปาทานิยปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา    สังกิเลสิก- 
ปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  อสังกิเลสิกปญญา.  
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓   ชื่อวา  กิเลสวิปป- 
ยุตตสังกิเลสิกปญญา.  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชือ่วา  กิเลสวิปปยุตต- 
อสังกิเลสิกปญญา.    
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           ปญญาอันสัมปยุตดวยวิตก   ชือ่วา   สวิตักกปญญา.   ปญญาอัน  
ปราศจากวิตก  ชื่อวา  อวตัิกกปญญา. 
           ปญญาอันสัมปยุตดวยวิจาร   ชือ่วา   สวิจารปญญา.   ปญญาอัน 
ปราศจาก  วิจาร  ชื่อวา  อวิจารปญญา. 
           ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ  ชื่อวา  สัปปติกปญญา.  ปญญาอันปราศ 
จากปติ  ชื่อวา  อัปปติกปญญา.  
           ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ  ชื่อวา ปติสหคตปญญา ปญญาอันปราศ 
จากปติ  ชื่อวา  นปติสหคตปญญา. 
           ปญญาอันสัมปยุตดวยสุข ชื่อวา สุขสหคตปญญา  ปญญาอันปราศ 
จากสุข   ชื่อวา  นสุขสหคตปญญา. 
           ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา ชื่อวา อุเปกขาสหคตปญญา. ปญญา 
อันปราศจากอุเบกขา  ชื่อวา  นอุเปกขาสหคตปญญา. 
           ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม    ชื่อวา 
กามาวจรปญญา.   รูปาวจรปญญา   อรูปาวจรปญญา   อปริยาปนนปญญา 
ชื่อวา  นกามาวจรปญญา. 
           ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม   ชื่อวา  รูปา- 
วจรปญญา.  กามาวจรปญญา  อรูปาวจรปญญา   อปริยาปนนปญญา   ชื่อวา 
นรูปาวจรปญญา. 
           ปญญาในอรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม   ชื่อวา 
อรูปาวจรปญญา.   กามาวจรปญญา   รูปาวจรปญญา   อปริยาปนนปญญา 
ชื่อวา  นอรูปาวจรปญญา.  
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           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา   ปริยาปนน-   
ปญญา. ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  อปริยาปนนปญญา. 
           ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  นิยยานิกปญญา.  ปญญาในกุศล 
ธรรมในภูมิ ๓ ในวิปากธรรมในภูมิ ๔  ในกริิยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา 
อนิยยานิกปญญา. 
           ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา   นิยตปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูม ิ
๓ ในวิปากธรรมในภูมิ  ๔  ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓  ชื่อวา    อนิยต- 
ปญญา. 
           ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา    สอุตตร- 
ปญญา. ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  อนุตตรปญญา. 
           ในปญญาเหลาน้ัน  อัตถชาปกปญญา เปนไฉน  ?  
           ปญญาที่เปนกิริยาอัพยากตะในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต ผู 
กําลังยังอภิญญาใหเกิดข้ึน ผูกําลังยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ชื่อวา อัตถชาปกปญญา 
           ปญญาที่เปนกิริยาอัพยากตะในวิปากธรรมในภูมิ  ๔ ของพระอรหันต 
เมื่อขณะท่ีอภิญญาเกิดข้ึนแลว   เมื่อขณะที่สมาบัติเกิดข้ึนแลว ชื่อวา ชาปตัตถ 
ปญญา. 
           ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
 
                                          ติกนิทเทส 
           [๘๐๔]  ในญาณวัตถุหมวดละ ๓  นั้น   จนิตามยปญญา  เปน 
ไฉน ? 
           ในการงานท้ังหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี  ในศิลปะทั้งหลายท่ี  
ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี     ในวิชาทั้งหลายท่ีตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี  
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บุคคลมิไดฟงจากผูอ่ืน  ยอมไดกัมมัสสกตาญาณ  หรือยอมไดสัจจานุโลมิกญาณ  
วารูปไมเที่ยง  ดังนี้บาง   วาเวทนาไมเที่ยง    ดังน้ีบาง   วาสัญญาไมเที่ยง   ดัง 
นี้บาง   วาสังขารทั้งหลายไมเที่ยง   ดังน้ีบาง   วาวิญญาณไมเท่ียง    ดังน้ีบาง 
ยอมไดอนุโลมิกญาณ  ขันติญาณ  ทิฏฐิญาณ  รุจิญาณ  มุติญาณ  เปกขญาณ 
ธัมมนิชฌานขันติญาณอันใด   ซึ่งมีลกัษณะอยางน้ัน   นี้เรียกวา   จินตามย- 
ปญญา. 
           สุตมยปญญา   เปนไฉน ? 
           ในการงานท้ังหลายที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี   ในศิลปะทั้งหลาย 
ที่ตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี   ในวิชาทั้งหลายท่ีตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี 
บุคคลไดฟงจากผูอ่ืนแลว    จึงไดกัมมัสสกตาญาณ    หรือไดสัจจานุโลมิกญาณ 
วารูปไมเที่ยง  ดังนี้บาง   วาเวทนาไมเที่ยง   ดังน้ีบาง  วาสัญญาไมเที่ยง  ดังนี้ 
บาง  วาสังขารท้ังหลายไมเท่ียง   ดังน้ีบาง   วาวิญญาณไมเท่ียง  ดังนี้บาง  ได 
อนุโลมิกญาณ  ขันติญาณ  ทิฏฐิญาณ  รุจิญาณ มุติญาณ  เปกขญาณ  ธัมม- 
นิชฌานขันติญาณ  อันใด  ซึ่งมีลักษณะอยางนั้น   นี้เรียกวา  สตุมยปญญา. 
           ปญญาของผูเขาสมาบัติแมทั้งหมด  เรียกวา   ภาวนามยปญญา. 
           [๘๐๕]  ทานมยปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ  อันใด ปรารภทานเกิดข้ึนแกบุคคลผูใหทาน นี้เรียกวา ทานมยปญญา.  
           สีลมยปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯ ล ฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมา- 
ทิฏฐิ  อันใด  ปรารภศีลเกดิข้ึนแกบุคคลผูรักษาศีล  นี้เรียกวา  สลีมยปญญา. 
           ปญญาของผูเขาสมาบัติแมทั้งหมด  เรียกวา  ภาวนามยปญญา. 
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           [๘๐๖]  อธิสีลปญญา  เปนไฉน  ?   
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมม- 
ทิฏฐิ   อันใด  เกิดข้ึนแกผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวรศีล   นี้เรยีกวา  อธิสีล 
ปญญา. 
           อธิจิตตปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ   อันใด   เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติ   และอรูปาวจร 
สมาบัติ    นี้เรียกวา  อธิจติตปญญา. 
           อธิปญญาปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญาในมรรค ๔  ผล ๔ นี้เรียกวา  อธิปญญาปญญา. 
           [๘๐๗]  อายโกศล  เปนไฉน ? 
           บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา เมื่อเราพิจารณาธรรมเหลาน้ี อกุศลธรรม  
ที่ยังไมเกิดข้ึนก็จะไมเกิดข้ึน   และอกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลวก็จะละได   หรอืเม่ือ 
เราพิจารณาธรรมเหลาน้ี   กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึน   และกุศลธรรม 
ที่เกิดข้ึนแลว  ก็จะเปนไปเพ่ือความภิญโญย่ิง เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญ 
เพ่ือความบริบูรณ  ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม 
สัมมาทิฏฐิ  ในความขอนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  อายโกศล. 
           อปายโกศล  เปนไฉน ?  
           บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา  เมื่อเราพิจารณาธรรมเหลาน้ี  กุศลธรรม 
ที่ยังไมเกิดข้ึนก็จะไมเกิดข้ึน     และกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลวก็จะดับไป     หรือ 
เมื่อเราพิจารณาธรรมเหลาน้ี   อกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึน  และอกุศล- 
ธรรมที่เกิดข้ึนแลวก็จะเปนไปเพ่ือความภิญโญย่ิง   เพ่ือความไพบูลย    ปญญา  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 585 

กิริยาที่รูชัด ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ  ในความขอ  
นั้น   อันใด  นี้เรียกวา  อปายโกศล. 
           ปญญาแมทั้งหมด     ที่เปนอุบายแกไขในกิจรีบดวนหรือภัยที่เกิดข้ึน 
แลวน้ัน    เรยีกวา   อปายโกศล ?   
           [๘๐๘]  ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ  ๔ ชื่อวา วิปากปญญา ปญญา 
ในกุศลธรรมในภูมิ ๔  ชื่อวา  วิปากธัมมธรรมปญญา   ปญญาในกิริยาอัพ- 
ยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา  เนววิปากนวิปากธัมมธรรมปญญา. 
           [๘๐๙]  ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา  อุปาทินนุปาทานิย- 
ปญญา.   ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา 
อนุปาทินนุปาทานิยปญญา.   ปญญาในมรรค ๔  ผล ๔ ชื่อวา    อนุปา-  
ทินนานุปาทานิยปญญา. 
           [๘๑๐]  ปญญาอันสัมปยุตดวยวิตกวิจาร   ชือ่วา   สวิตักกสวิจาร- 
ปญญา.  ปญญาอันวิปปยุตดวยวิตกแตสัมปยุตดวยวิจาร  ชื่อวา อวิตักกวิจาร- 
มัตตปญญา.  ปญญาอันวิปปยุตดวยวิตกวิจาร ชื่อวา อวิตักกาวิจารปญญา. 
           [๘๑๑]  ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ชื่อวา ปติสหคตปญญา. ปญญา 
อันสัมปยุตดวยสุข  ชื่อวา  สขุสหคตปญญา.  ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา 
ชื่อวา  อุเปกขาสหคตปญญา. 
           [๘๑๒]  ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓  ชื่อวา   อาจยคามินีปญญา. 
ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา อปจยคามินีปญญา. ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ 
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา  เนวาจยคามินีนาปจยคามินีปญญา. 
           [๘๑๓]  ปญญาในมรรค  ๔  ในผล ๓ ชื่อวา   เสกขปญญา.  ปญญา 
ในอรหัตตผลอันเปนสวนเบื้องสูง ชื่อวา อเสกขปญญา. ปญญาในกุศลธรรม  
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ในภูมิ ๓ ในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ในกริิยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อวา  เนว- 
เสกขานาเสกขปญญา.                                       
           [๘๑๔]   ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม  
ชื่อวา   ปริตตปญญา.   ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรม   รูปาวจรอัพยากตธรรม 
อรูปาวจรกุศลธรรม    และอรูปาวจรอัพยากตธรรม   ชื่อวา   มหคัคตปญญา.  
ปญญาในมรรค ๔ผล ๔  ชื่อวา  อัปปมาณปญญา.  
           [๘๑๕]  ปริตตารัมมณปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ อันใด ปรารภปริตตธรรมเกิดข้ึน นี้เรียกวา  ปริตตารัมมณปญญา. 
           มหัคคตารัมมณปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ อันใด ปรารภมหัคคตธรรมเกิดข้ึน นี้เรียกวา มหัคคตารัมมณปญญา. 
           อัปปมาณารัมมณปญญา  เปนไฉน  ?  
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ   ความวิจัยธรรม     สัมมาทิฏฐิ    อันใด 
ปรารภอัปปมาณธรรมเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  อัปปมาณารัมมณปญญา. 
           [๘๑๖]  มัคคารัมมณปญญา  เปนไฉน ?  
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ ความไมหลง    ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด  ปรารภอริยมรรคเกิดข้ึน นี้เรียกวา มัคคารัมมณปญญา ปญญา 
ในมรรค ๔ ชื่อวา  มัคคเหตุกปญญา. 
           มัคคาธิปตินรปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ 
อันใด กระทาํอริยมรรคใหเปนอธิบดีเกิดข้ึน นี้เรียกวา มัคคาธิปตินีปญญา.   
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           [๘๑๗]  ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ เปนอุปปนนะก็มี   เปน  
อุปปาทินีก็มี  กลาวไมไดวา   เปนอนุปปนนะ   ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๔ 
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปปนนะก็มี    กลาว 
ไมไดวา  เปนอุปปาทินี. 
           [๘๑๘]  ปญญาท้ังหมดน้ันแล  เปนอตีตปญญาก็มี  เปนอนาคตปญญา 
ก็มี  เปนปจจุปปนนปญญาก็มี. 
           [๘๑๙]  อตีตารัมมณปญญา  เปนไฉน  ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด  ปรารภธรรมอันเปนอดีตเกิดข้ึน นี้เรียกวา อตีตารัมมณปญญา. 
           อนาคตารัมมณปญญา  เปนไฉน ?   
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ 
อันใด   ปรารภธรรมอันเปนอนาคตเกิดข้ึน   นี้เรยีกวา   อนาคตารัมมณ- 
ปญญา. 
           ปจจุปนนารัมมณปญญา  เปนไฉน  ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  ปรารภธรรมอันเปนปจจุบันเกิดข้ึน นี้เรียกวา  ปจจุปปนนารัมมณ- 
ปญญา. 
           [๘๒๐]   ปญญาทั้งหมดน้ันแลเปนอัชฌัตตปญญาก็มี     เปนพหิทธา- 
ปญญาก็มี  เปนอัชฌัตตพหิทธาปญญาก็มี. 
           [๘๒๑]  อัชฌัตตารัมมณปญญา  เปนไฉน  ?  
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดัฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  ปรารภธรรมอันเปนไปภายในเกิดข้ึน  นี้เรียกวา   อัชฌัตตารัมมณ- 
ปญญา.                                                                     
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           พหิทธารัมมณปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด  ปรารภธรรมอันเปนภายนอกเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  พหิทธารัมมณ-  
ปญญา. 
           อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด  ปรารภธรรมท้ังภายในและภายนอกเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  อัชฌัตต- 
พหิทธารัมมณปญญา. 
           ญาณวัตถุ  หมวดละ ๓ ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
 
                                        จตุกกนิทเทส 
           [๘๒๒]  ในญาณวัตถุหมวดละ ๔ นั้น   กัมมัสสกตาญาณ เปน 
ไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด   มีลักษณะรูอยางนี้วา   ทานท่ีใหแลวมีผล    การบูชาพระรัตนตรัย 
มีผล  โลกนีม้ีอยู   โลกหนามีอยู   มารดามีคุณ  บิดามีคุณ    สตัวผูจุติและปฏ-ิ 
สนธิมีอยู  สมณพราหมณผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  รูยิ่งเห็นจริงประจักษซึ่งโลก 
นี้และโลกหนาดวยตนเอง   แลวประกาศใหผูอ่ืนรูทั่วกัน  มีอยูในโลกน้ี    ดังน้ี  
นี้เรียกวา  กมัมัสสกตาญาณ   ยกเวนสัจจานุโลมิกญาณ  กุศลปญญาท่ีเปน    
สาสวะแมทั้งหมด  ชื่อวา  กมัมัสสกตาญาณ. 
           สัจจานุโลมิกญาณ  เปนไฉน  ?   
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           อนุโลมิกญาณ  ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ  รุจิญาณ   มุติญาณ  เปกขญาณ  
ธัมมนิชฌานขันติญาณ  อันใด  มลีักษณะรูอยางนี้  วารูปไมเที่ยงดังน้ีบาง วา 
เวทนาไมเที่ยงดังน้ีบาง   วาสัญญาไมเทียงดังน้ีบาง    วาสังขารทั้งหลายไมเที่ยง 
ดังน้ีบาง   วาวิญญาณไมเที่ยงดังน้ีบาง   นี้เรียกวา  สัจจานุโลมิกญาณ. 
           ปญญาในมรรค ๔ ชื่อ  มัคคสมงัคิญาณ. 
           ปญญาในผล ๔ ชือ่วา  ผลสมังคิญาณ. 
           [๘๒๓]   มัคคสมงัคิฌาณ  ไดแก  ความรูแมในทุกขนี้    ความรูแม 
ในทุกขสมุทัยนี้     ความรูแมในทุกขนิโรธนี้     ความรูแมในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาน้ี. 
           ทุกขญาณ  เปนไฉน ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด  ปรารภทุกขเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  ทุกขญาณ. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิอันใด  ปรารภทุกขสมุทัยเกิดข้ึน    นี้เรียกวา    ทุกขสมุทยญาณ ฯลฯ 
ปรารภทุกขนิโรธเกิดข้ึน นี้เรียกวา ทกุขนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทาเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ. 
           [๘๒๔]  ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม 
ชื่อวา   กามาวจรปญญา  ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากต- 
ธรรม   ชื่อวา  รูปาวจรปญญา   ปญญาในอรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจร- 
อัพยากตธรรม  ชื่อวา  อรปูาวจรปญญา  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔  ชื่อวา 
อปริยาปนนปญญา.  
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           [๘๒๕]  ธัมมญาณ  เปนไฉน ?        
           ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวา  ธัมมญาณ.  
           พระผูมีพระภาคเจาน้ัน     ทรงสงนัยคือปจจเวกขณญาณไปในอดีตและ 
อนาคตดวยธรรมน้ีที่พระองคทรงรูแลว  ทรงเห็นแลว   ทรงบรรลุแลว    ทรง 
รูแจงแลวทรงหยั่งถึงแลววา    ในอดีตกาล    สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงไดรูทุกขแลว   ไดรูทุกขสมุทัยแลว  ไดรูทุกขนิโรธแลว   ไดรูทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทาแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันก็ไดรูทุกขนี้เอง สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ันก็ ไดรูทุกขสมุทัยนี้เอง    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ก็ไดรู 
ทุกขนิโรธนี้เอง    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันก็ไดรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
นี้เอง   ในอนาคตกาล  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  จักรูทุกข    จักรู 
ทุกขสมุทัย จักรูทุกขนิโรธ จักรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ันก็จักรูทุกขนี้เอง     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันก็จักรูทุกขสมุทัยนี้เอง 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันก็จักรูทุกขนิโรธนี้เอง    สมณะหรือพราหมณเหลา 
นั้นก็จักรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาน้ีเอง  ปญญา  กิริยาท่ีรูชัด  ฯลฯ   ความไม 
หลง    ความวิจัยธรรม    สัมมาทิฏฐิ   ในการสงนัยคือปจจเวกขณ ญาณไปน้ัน 
อันใด  นี้เรียกวา  อันวยญาณ. 
           ปริจจญาณ   เปนไฉน ? 
           ภิกษุในศาสนานี้  กําหนดรูจิตของสัตวเหลาอ่ืนของบุคคลเหลาอ่ืนดวย 
จิต  (ของตน) คือ จิตมีราคะ  ก็รูชัดวา จิตมีราคะ,  จิตปราศจากราคะ  ก็รูชัดวา 
จิตปราศจากราคะ, จิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตมีโทสะ, จิตปราศจากโทสะ  กร็ูชัดวา 
จิตปราศจากโทสะ, จิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตมีโมหะ,  จิตปราศจากโมหะ  ก็รูชัดวา 
จิตปราศจากโมหะ,  จิตหดหู  กร็ูชัดวา  จิตหดหู, จิตฟุงซาน  ก็รูชัดวา  จิตฟุงซาน,   
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จิตเปนมหัคคตะ  ก็รูชัดวา  จิตเปนมหัคคตะ  จิตไมเปนมหัคคตะก็รูชัดวา  จิต   
ไมเปนมหัคคตะ, จิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตเปนสอุตตระ, จิตเปนอนุตตระ 
ก็รูชัดวา  จิตเปนอนุตตระ,  จิตต้ังมั่น  ก็รูชัดวา จิตต้ังมั่น,   จิตไมต้ังม่ัน ก็รู 
ชัดวา  จิตไมต้ังม่ัน,  จิตหลุดพนก็รูชัดวา  จิตหลุดพน,  จิตยังไมหลุดพน  กร็ู 
ชัดวาจิตยังไมหลุดพน    ปญญา  กิริยาท่ีรูชัด  ฯลฯ  ความไมหลง   ความวิจัย- 
ธรรม    สัมมาทิฏฐิ     ในจิตของสัตวเหลาอ่ืนของบุคคลเหลาอ่ืนนั้น       อันใด 
นี้เรียกวา  ปริจจญาณ. 
           ยกเวนธัมมญาณ  อันวยญาณ  ปริจจญาณ  ปญญาท่ีเหลือ   เรียกวา 
สัมมติญาณ. 
           [๘๒๖]  อาจยโนอปจยปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญาในกามาวจรกุศลธรรม  ชื่อวา  อาจยโนอปยปญญา. 
           ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา  อปจยโนอาจยปญญา. 
           ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรกุศลธรรม   ชื่อวา   อาจย- 
อปจยปญญา  ปญญาที่เหลือชื่อวา   เนวาจยโนอปจยปญญา. 
           [๘๒๗]   นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา   เปนไฉน  ?   
           บุคคลเปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลาย   ดวยปญญาใด   แต 
ไมไดแทงตลอดอภิญญาและสัจธรรมทั้งหลาย   นี้เรียกวา    นิพพิทาในปฏิ- 
เวธปญญา. 
           บุคคลเปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลายนั้นแล   ไดแทงตลอด 
อภิญญา  ดวยปญญา  แตไมไดแทงตลอดสัจธรรมท้ังหลาย   นี้เรียกวา   ปฏิ- 
เวธโนนิพพิทาปญญา. 
           ปญญาในมรรค ๔ ชื่อวา  นิพพิทาปฏิเวธปญญา.  
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           ปญญาที่เหลือชื่อวา  เนวนิพพิทาในปฏิเวธปญญา.  
           [๘๒๘]  หานภาคินีปญญา  เปนไฉน ? 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม   ซานไปยังโยคาวจรบุคคล   ผูได 
ปฐมฌาน  ปญญาของโยคาวจรบุคคลน้ัน   ชื่อวา  หานภาคินี. 
           สติอันสมควรแกธรรมนั้น   ต้ังม่ัน   ปญญา  ชื่อวา  ฐิติภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยฌานที่ไมมีวิตกซานไป  ปญญา  ชื่อวา 
วิเสสภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ   ประกอบดวยวิราคะ 
ซานไป  ปญญา  ชื่อวา  นพิเพธภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตก     ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูได 
ทุติยฌาน   ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น  ชื่อวา  หานภาคินี. 
           สติอันสมควรแกธรรมนั้นต้ังม่ัน  ปญญา  ชื่อวา  ฐิติภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขาซานไป  ปญญา  ชื่อวา  วิเสส- 
ภาคินี.                                                                     
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ   ประกอบดวยวิราคะ 
ซานไป  ปญญา  ชื่อวา  นพิเพธภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ    ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูได 
ตติยฌาน  ปญญาของโยคาวจรบุคคลน้ัน   ชื่อวา  หานภาคินี. 
           สติอันสมควรแกธรรมนั้น  ต้ังม่ัน  ปญญา  ชื่อวา  ฐิติภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอทุกขมสุขเวทนา    ซานไป    ปญญา 
ชื่อวา  วิเสสภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณประกอบดวยวิราคะ  ซาน  
ไป  ปญญา  ชื่อวา  นิพเพธภาคินี.  
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           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยสุข   ซานไป   ยังโยคาวจรบุคคลผูได  
จตุตถฌาน  ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น  ชื่อวา  หานภาคินี. 
           สติอันสมควรแกธรรมนั้นต้ังม่ัน  ปญญา  ชื่อวา  ฐิติภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ซานไป ปญญา 
ชื่อวา วิเสสภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ     ประกอบดวยวิราคะ 
ซานไป  ปญญา  ชื่อวา  นิพเพธภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูป   ซานไป   ยังโยคาวจรบุคคลผูได 
อากาสานัญจายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อวา หานภาคินี. 
           สติอันสมควรแกธรรมนั้น  ต้ังม่ัน  ปญญา  ชื่อวา  ฐิติภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ซานไป  ปญญา 
ชื่อวา  วิเสสภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ     ประกอบดวยวิราคะ 
ซานไป  ปญญา  ชื่อวา  นพิเพธภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน    ซานไปยัง 
โยคาวจรบุคคลผูไดวิญญาณัญจายตนฌาน  ปญญาของโยคาวจรบุคคลน้ัน    ชื่อ 
วา  หานภาคินี.      
           สติอันสมควรแกธรรมนั้น  ต้ังม่ัน  ปญญา  ชื่อวา  ฐิติภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนฌาน ซานไป  ปญญา 
ชื่อวา วิเสสภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ    ประกอบดวยวิราคะ 
ซานไป  ปญญา  ชื่อวา  นพิเพธภาคินี.  
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           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน  ซานไป ยังโยคา-  
วจรบุคคลผูไดอากิญจัญญายตนฌาน    ปญญาของโยคาวจรบุคคลน้ัน    ชือ่วา 
หานภาคินี.  
           สติอันสมควรแกธรรมนั้น    ต้ังม่ัน   ปญญา  ชื่อวา  ฐติิภาคินี  
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน    ซานไป 
ปญญา  ชื่อวา  วิเสสภาคินี. 
           สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ    ประกอบดวยวิราคะ 
ซานไป  ปญญา  ชื่อวา  นพิเพธภาคินี. 
           [๘๒๙]  ปฏิสัมภทิา ๔ เปนไฉน ? 
           ปฏิสมัภิทา  ๔ คือ 
                         ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา 
                         ๒.  ธมัมปฏิสัมภิทา 
                         ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
                         ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
           ความรูแตกฉานในอรรถ  ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา.  ความรูแตกฉาน 
ในธรรม   ชือ่วา  ธัมมปฏิสัมภิทา.  ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น  
ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา. ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณ- 
ปฏิสมภิทา.  เหลาน้ีชื่อวา  ปฏิสัมภิทา ๔.  
           [๘๓๐]  ปฏิปทาปญญา  ๔ เปนไฉน ? 
           ปฏิปทาปญญา  ๔  คือ         
                         ๑.  ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา 
                         ๒.  ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา  
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                         ๓.  สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา  
                         ๔.  สขุาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา 
           ในปฏิปทาปญญา ๔ นั้น     ทกุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา 
เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคล   ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยยากลําบาก   รูฐานะ 
นั้นก็ชา  นี้เรยีกวา  ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา. 
           ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด    เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคล    ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยยากลําบาก    แตรู 
ฐานะน้ันเร็ว  นี้เรียกวา  ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา. 
           สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา   เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด     เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคล     ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยไมยากไมลําบาก 
แตรูฐานะนั้นชา  นี้เรียกวา  สุขาปฏปิทาทันธาภิญญาปญญา. 
           สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา  เปนไฉน ?   
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด   เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคล  ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยไมยากไมลําบาก  รู 
ฐานะน้ันก็เร็ว  นี้เรียกวา  สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา. 
           เหลาน้ันชื่อวา  ปฏิปทาปญญา.  
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           [๘๓๑]  อารัมมณปญญา  ๔ เปนไฉน ?  
   อารัมมณปญญา  ๔  คือ 
        ๑.  ปริตตปริตตารัมมณปญญา 
        ๒.  ปรติตอัปมาณารัมมณปญญา 
        ๓.  อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา 
        ๔.  อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา 
           ในอารัมมณปญญา ๔  นั้น     ปริตตปริตตารัมมณปญญา 
เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด      เกดิข้ึนแกโยคาวจรบุคคล       ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว 
แผอารมณไปเล็กนอย  นีเ้รียกวา  ปรติตปริตตารัมมณปญญา. 
   ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา   เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด   เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคล    ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว   แผ- 
อารมณไปหาประมาณมิได  นี้เรียกวา  ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา. 
   อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา  เปนไฉน ?   
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด   เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคล   ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว   แผอารมณ 
ไปเล็กนอย  นี้เรียกวา  อปัปมาณปริตตารัมมณปญญา. 
   อัปปมาณอปัปมาณารัมมณปญญา  เปนไฉน ?   
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  เกิดข้ึนแกโยคาวจรบุคคล   ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว   แผอารมณ 
ไปหาประมาณมิได  นี้เรียกวา  อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา.  
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           เหลาน้ีเรียกวา  อารัมมณปญญา ๔.  
           [๘๓๒]  มัคคสมงัคิญาณ  ไดแก  ญาณแมในชรามรณะนี้   ญาณ 
แมในชรามรณสมุทัยนี้     ญาณแมในชรามรณนิโรธน้ี     ญาณแมในชรามรณ-  
นิโรธคามินีปฏิปทาน้ี. 
           ชรามรณญาณ  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  ปรารภชรามรณะเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  ชรามรณญาณ. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ 
อันใด   ปรารภชรามรณสมุทัยเกิดข้ึน   นี้เรียกวา   ชรามรณสมุทัยญาณ ฯลฯ 
ปรารภชรามรณนิโรธเกิดข้ึน นี้เรียกวา ชรามรณนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภชรา- 
มรณนิโรธคามีนีปฏิปทาเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏปิทาญาณ. 
           มัคคสมังคิญาณ  ไดแก  ญาณแมในชาตินี้ ฯลฯ ญาณแมในภพน้ี 
ฯลฯ ญาณแมในอุปาทานนี้ ฯลฯ ญาณแมในตัณหานี้ ฯลฯ ญาณแมในเวทนา 
นี้ ฯลฯ  ญาณแมในผัสสะน้ี ฯลฯ  ญาณแมในสฬายตนะนี้ ฯลฯ  ญาณแมใน 
นามรูปนี้  ฯลฯ   ญาณแมในวิญญาณนี้ ฯลฯ   ญาณแมในสังขารน้ี  ญาณแม 
ในสังขารสมุทัยนี้    ญาณแมในสังขารนิโรธนี้    ญาณแมในสังขารนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาน้ี. 
           ในญาณเหลานั้น   สังขารญาณ  เปนไฉน ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  ปรารภสังขารท้ังหลายเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  สังขารญาณ. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  ปรารภสังขารสมุทัยเกิดข้ึน  นีเ้รียกวา  สังขารสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภ  
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สังขารนิโรธเกิดข้ึน   นี้เรยีกวา   สังขารนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธ-  
คามินีปฏิปทาเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  สังขารนิโรธคามินปีฏิปทาญาณ. 
           ญาณวัตถุหมวดละ ๔ ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
 
                                         ปญจกนิทเทส 
           [๘๓๓]  ในญาณวัตถุ  หมวดละ ๕ นั้น    สัมมาสมาธมิีองค ๕  
เปนไฉน ? 
           ปญญาที่แผปติไป  ปญญาท่ีแผสุขไป  ปญญาที่แผจิตไป  ปญญาที่แผ 
แสงสวางไป   และปจจเวกขณนิมิต. 
           ปญญาในฌาน ๒ ชื่อวา  ปญญาที่แผปติไป  ปญญาในฌาน ๓ ชื่อวา 
ปญญาท่ีแผสุขไป ญาณกําหนดรูจิตของผูอ่ืน  ชือ่วา   ปญญาที่แผจิตไป  ทิพจักขุ 
ชื่อวา  ปญญาที่แผแสงสวางไป  ปจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคลผูออกจาก 
สมาธินั้น  ๆ ชื่อวา   ปจจเวกขณนิมิต   นี้เรียกวา   สัมมาสมาธมิีองค  ๕. 
           [๘๓๔]  สมัมาสมาธิมีญาณ ๕ เปนไฉน ? 
           ญาณเกิดข้ึนเฉพาะตนวา  สมาธินี้มีสุขในปจจุบันดวย  มีสุขเปนวิบาก 
ตอไปดวย    ญาณเกิดข้ึนเฉพาะตนวา    สมาธินี้ไกลจากกิเลส    หาอามิสมิได 
ญาณเกิดข้ึนเฉพาะตนวา  สมาธินี้   อันบุรุษมีปญญาทราม  เสพไมได  ญาณเกิด 
ข้ึนเฉพาะตนวา   สมาธินี้สงบ   ประณีต   ไดความสงบระงับ   ไดบรรลุความ 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน     ไมมีการขมนิวรณ     และการหามกิเลสดวยจิตท่ีเปน 
สสังขาริก.  ญาณเกิดข้ึนเฉพาะตนวา   ก็เรานั้นแลมีสติเขาสมาธินี้   มีสติออกจาก 
สมาธินี้   นี้เรียกวา  สมัมาสมาธิมีญาณ  ๕. 
           ญาณวัตถุหมวดละ  ๕  ยอมมีดวยประการฉะน้ี.  
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                                       ฉักกนิทเทส 
           [๘๓๕]  ในญาณวัตถุ    หมวด ๖ นั้น   ปญญาในอภิญญา ๖  
เปนไฉน ? 
   ปญญาในอภิญญา ๖ คือ 
        ๑.  อิทธวิิธญาณ 
        ๒.  โสตธาตุวิสุทธิญาณ 
        ๓.  ปรจิตตญาณ 
        ๔.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
        ๕.  จุตูปปาตญาณ 
        ๖.  อาสวักขยญาณ 
           เหลาน้ีชื่อวา   ปญญาในอภิญญา ๖. 
   ญาณวัตถุหมวด ๖ ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                         สัตตกนิทเทส 
           [๘๓๖]  ในญาณวัตถุ  หมวด ๗ นั้น ญาณวัตถุในธรรมหมวดละ ๗ 
ละ ๗ เปนไฉน ? 
           ความรูวา  ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย  ความรูวา  เมื่อชาติไมมี 
ชรามรณะก็ไมมี ความรูวา แมในอดีตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติเปนปจจัย 
ความรูวา   แมในอดีตกาล  เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะก็ไมมี   ความรูวา  แมใน 
อนาคตกาล   ชรามรณะกเ็กิดเพราะชาติเปนปจจัย  ความรูวา  แมในอนาคตกาล 
เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะก็ไมมี  ความรูวา  ธัมมฐิติญาณของบุคคลน้ัน    มีความ 
สิ้นไปเปนธรรมดา   มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา   มีความคลายไปเปนธรรมดา 
มีความดับไปเปนธรรมดา.  
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           ความรูวา   ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ   ความรูวา   ภพเกิด  
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย 
ฯลฯ  ความรูวา  ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย  ฯลฯ  ความรูวา  เวทนา 
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ    ความรูวา    ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปน 
ปจจัย ฯลฯ   ความรูวา   สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ฯลฯ   ความ 
รูวา    นามรปูเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ    ความรูวา    วิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ    ความรูวา    สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
ความรูวา   เมื่ออวิชชาไมมี   สังขารก็ไมมี   ความรูวา   แมในอดีตกาลสังขารก็ 
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย  ความรูวา  แมในอดีตกาล  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขาร 
ก็ไมมี  ความรูวา  แมในอนาคตกาล  สังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย  ความ 
รูวา  แมในอนาคตกาล  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขารก็ไมมี  ความรูวา  ธัมมฐิติญาณ 
ของบุคคลน้ัน    มีความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  มคีวาม 
คลายไปเปนธรรมดา   มคีวามดับไปเปนธรรมดา. 
           เหลาน้ันชื่อวา   ญาณวัตถุในธรรมหมวดละ ๗  ละ ๗. 
           ญาณวัตถุหมวดละ ๗  ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
 
                                        อัฏฐกนิทเทส 
           [๘๓๗]  ในญาณวัตถุ  หมวดละ ๘  ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ 
เปนไฉน ? 
           ปญญาในโสดาปตติมรรค ปญญาในโสดาปตติผล ปญญาในสกทาคามิ- 
มรรค  ปญญาในสกทาคามิผล  ปญญาในอนาคามิมรรค  ปญญาในอนาคามิผล 
ปญญาในอรหัตมรรค  ปญญาในอรหัตผล.  
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           เหลาน้ีชื่อวา   ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔.  
           ญาณวัตถุหมวดละ ๘ ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
 
                                         นวกนิทเทส 
           [๘๓๘]  ในญาณวัตถุหมวดละ ๙ นั้น  ปญญาในอนุปุพพ- 
วิหารสมาบติั ๙ เปนไฉน ?                                                    
           ปญญาในปฐมฌานสมาบัติ    ปญญาในทุติยฌานสมาบัติ     ปญญาใน 
ตติยฌานสมาบัติ    ปญญาในจตุตถฌานสมาบัติ   ปญญาในอากาสานัญจายตน- 
สมาบัติ  ปญญาในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  ปญญาในอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
ปญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   ปจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคล 
ผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ.  
           เหลาน้ีชื่อวา  ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙. 
           ญาณวัตถุหมวดละ ๙  ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
 
                                            ทสกนิทเทส 
           [๘๓๙]  ในญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ นั้น. 
           ๑. ญาณรูธรรมที่เปนฐานะโดยความเปนฐานะ และธรรมท่ีไม 
ใชฐานะโดยความไมใชฐานะ   ตามความเปนจริง   ของพระตถาคต 
เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันผูถึงพรอม 
ดวยมัคคทิฏฐิ   จะพึงยึดถือสังขารอะไร ๆ   โดยความเปนของเที่ยงนั้น   ไมใช 
เหตุไมใชปจจัย  ไมใชฐานะที่จะมีได   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีปุถุชนพึงยึดถือ 
สังขารอะไร ๆ  โดยความเปนของเที่ยงน้ันแล  นั่นเปนฐานะที่หาได   เปน 
ฐานะที่ไมได.  
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           พระตถาคตในโลกนี้  ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอม  
ดวยมัคคทิฏฐิ  จะพึงยึดถือสังขารอะไร ๆ โดยความเปนสุขน้ัน   ไมใชเหตุ  ไม 
ใชปจจัย นั่นไมใชฐานะที่จะมีได  ยอมทรงทราบวา ขอท่ีปุถุชนพึงยึดถือสังขาร 
อะไร ๆ โดยความเปนสุขน้ันแล นั่นเปนฐานะที่หาได เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้     ยอมทรงทราบวา     ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึง 
พรอมดวยมัคคทิฏฐิ    จะพึงยึดถือธรรมอะไร ๆ โดยความเปนอัตตาตัวตนน้ัน 
ไมใชเหตุ   ไมใชปจจัย    ไมใชฐานะที่จะมีได   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีปุถุชน 
พึงยึดถือธรรมอะไร ๆ โดยความเปนอัตตาตัวตนน้ันแล   เปนฐานะท่ีหาได 
เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอม 
ดวยมัคคทิฏฐิ   จะพึงฆามารดานั้น     ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย   ไมใชฐานะที่จะมี 
ได   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีปุถุชนพึงฆามารดาน้ันแล   เปนฐานะท่ีหาได 
เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอม 
ดวยมัคคทิฏฐิ   จะพึงฆาบิดา ฯลฯ   จะพึงฆาพระอรหันต ฯลฯ   จะพึงมีจิต 
ประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอข้ึน ฯลฯ   จะพึงยังสงฆใหแตก 
จากกัน  ฯลฯ  จะพึงนับถือศาสดาอ่ืน ฯลฯ  จะพึงเกิดในภพท่ี ๘ นั้น  ไมใช 
เหตุ  ไมใชปจจัย   ไมใชฐานะท่ีจะมีได   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีปุถุชนพึงเกิด 
ในภพท่ี ๘ นัน้แล  เปนฐานะท่ีหาได  เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา ๒ พระองคจะพึงอุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกัน   ไมใชเหตุ 
ไมใชปจจัย   ไมใชฐานะที่จะมีได   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีพระอรหันตสัมมา-  
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สัมพุทธเจา  พึงอุบัติข้ึนแตพระองคเดียวในโลกธาตุอันหน่ึงนั้นแล  เปนฐานะ  
ที่หาได  เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้    ยอมทรงทราบวา    ขอท่ีพระเจาจักรพรรดิ ๒ 
องคจะพึงอุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น   ไมใชเหตุ   ไมใชปจจัย 
ไมใชฐานะที่จะมีได  ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีพระเจาจักรพรรดิพึงอุบัติข้ึนแต 
องคเดียวในโลกธาตุอันหน่ึงนั้นแล  เปนฐานะที่หาได  เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้     ยอมทรงทราบวา     ขอท่ีหญิงจะพึงเปนพระ- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดนั้น  ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย   ไมใชฐานะที่จะมีได 
ยอมทรงทราบวา    ขอทีบุ่รุษพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดนั้นแล 
เปนฐานะที่หาได  เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีหญิงจะพึงเปนพระเจา 
จักรพรรดิไดนั้น    ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย  ไมใชฐานะที่จะมีได  ยอมทรงทราบ 
วา  ขอท่ีบุรุษพึงเปนพระเจาจักรพรรดิไดนั้นแล   เปนฐานะที่หาได   เปน 
ฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้  ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีหญิงจะพึงเกิดเปนพระ- 
อินทร  เปนมาร  เปนมหาพรหมน้ัน  ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย   ไมใชฐานะที่ 
จะมีได   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีบุรุษพึงเกิดเปนพระอินทร  เปนมาร  เปนมหา- 
พรหม  นั้นแล  เปนฐานะที่หาได  เปนฐานะที่มีได.                     
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีกายทุจริตจะพึงเกิดผล 
ที่นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นั้น ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย  ไมใชฐานะที่จะ 
มีได  ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีกายทุจริตพึงเกิดผลท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร 
ไมนาพอใจน้ันแล  เปนฐานะท่ีหาได  เปนฐานะทีม่ีได.  
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           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีวจีทุจริต  และมโนทุจริต 
จะพึงเกิดผลท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจนั้น ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย ไมใช  
ฐานะที่จะมีได    ยอมทรงทราบวา     ขอท่ีวจีทุจริตพึงเกิดผลท่ีไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั้นแล  เปนฐานะท่ีหาได  เปนฐานะทีม่ีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้  ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีกายสุจริตจะพึงเกิดผลท่ี  
ไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั้น  ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย  ไมใช 
ฐานะที่จะมีได   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีกายสุจริตพึงเกิดผลท่ีนาปรารถนา   นา 
ใคร  นาพอใจ  นั้นแล  เปนฐานะที่หาได  เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้  ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีวจีสุจริต  และมโนสุจริต  
จะพึงเกิดผลท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั้น   ไมใชเหตุ  ไมใช 
ปจจัย  ไมใชฐานะที่จะมีได    ยอมทรงทราบวา    ขอท่ีวจีสุจริตและมโนสุจริต 
พึงเกิดผลท่ีนาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   นั้นแล   เปนฐานะท่ีหาได 
เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีบุคคลผูพรั่งพรอมดวย 
กายทุจริต       เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก       จึงพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เพราะกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย   นัน้  ไมใชเหตุ  ไมใชปจจัย   ไมใชฐานะ 
ที่จะมีได  ยอมทรงทราบ  ขอท่ีบุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายทุจริต   เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก   พึงเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต   นรก   เพราะกายทุจริต 
เปนเหตุเปนปจจัย  นั้นแล  เปนฐานะที่หาได  เปนฐานะที่มีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้    ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีบุคคลผูพรั่งพรอมดวย 
วจีทุจริตและมโนทุจริต    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก       จะพึงเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค   เพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย  นั้น  ไมใช  
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เหตุ  ไมใชปจจัย  ไมใชฐานะที่จะมีได   ยอมทรงทราบวา    ขอท่ีบุคคลผูพรั่ง  
พรอมดวยวจีทุจริตและมโนทุจริต   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   พึงเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกายทุจริตและมโนทุจริตเปนเหตุ  เปนปจจัย 
นั้นแล  เปนฐานะท่ีหาได  เปนฐานะทีม่ีได. 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีบุคคลผูพรั่งพรอมดวย 
กายสุจริต      เบื้องหนาแตกายเพราะกายแตก     จะพึงเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิ- 
บาต  นรก   เพราะกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย   นัน้  ไมใชเหตุ   ไมใชปจจัย 
ไมใชฐานะที่จะมีได   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีบุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายสุจริต 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะกายสุจริต 
เปนเหตุเปนปจจัย  นั้นแล  เปนฐานะที่หาได   เปนฐานะที่มีได. 
         พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา   ขอท่ีบุคคลผูพรั่งพรอมดวย 
วจีสุจริตและมโนสุจริต      เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     จะพึงเขาถึงอบาย 
ทุคติ    วินิบาต   นรก   เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย   นัน้ 
ไมใชเหตุ   ไมใชปจจัย  ไมใชฐานะที่จะมีได   ยอมทรงทราบวา  ขอท่ีบุคคลผู 
พรั่งพรอมดวยวจีสุจริตและมโนสุจริต     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    พึง 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย  นั้นแล 
เปนฐานะที่หาได  เปนฐานะที่มีได. 
              พระตถาคต  ยอมทรงทราบวา  ธรรมเหลาใด ๆ เปนเหตุเปนปจจัย             
ใหธรรมเหลาใด ๆ เกิดข้ึน  ธรรมเหลาน้ัน ๆ เปนฐานะ ธรรมเหลาใด ๆ ไม 
เปนเหตุไมเปนปจจัยใหธรรมเหลาใดๆ เกิดข้ึน  ธรรมเหลาน้ัน  ๆ ไมใชฐานะ 
ปญญา กิรยิาที่รูชัด  ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ ในธรรม 
ที่เปนฐานะและธรรมท่ีไมใชฐานะนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา   ญาณรูธรรมที่เปน  
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ฐานะโดยความเปนฐานะ    และธรรมที่ไมใชฐานะโดยความไมใช  
ฐานะ  ตามความเปนจริง  ของพระตถาคต. 
           [๘๔๐]  ๒.  ญาณที่รูวิบากของกัมมสมาทานที่เปนอดีต 
อนาคต  ปจจุบัน   ตามความเปนจริง  โดยฐานะ  โดยเหตุ  ของพระ- 
ตถาคต  เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้    ยอมทรงทราบวา    กมัมสมาทานอันเปนบาป 
บางอยางอันคติสมบัติหามไว   จึงไมใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง   อันอุปธิสมบัติหามไว   จึงไมให 
ผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง   อันกาลสมบัติหามไว   จึงไมให 
ผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง   อันปโยคสมบัติหามไว   จึงไม 
ใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง  อาศัยคติวิบัติจึงใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง  อาศัยอุปธิวิบัติจึงใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง   อาศัยกาลวิบัติจึงใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง   อาศัยปโยควิบัติจึงใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง  อันคติวิบัติหามไว  จึงไมใหผลก็มี.  
           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง  อันอุปธิวิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง  อันกาลวิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง  อันปโยควิบัติหามไว  จึงไมใหผล 
ก็มี.  
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           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง   อาศัยคติสมบัติ  จึงใหผลก็มี.  
           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง   อาศัยอุปธิสมบัติ    จึงใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง  อาศัยกาลสมบัติ  จึงใหผลก็มี. 
           กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง   อาศัยปโยคสมบัติ จึงใหผลก็มี. 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ  ในกัมมสมาทานเหลาน้ัน  อันใด   นี้ชื่อวา    ญาณรูวิบากของกัมม-  
สมาทานที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน  ตามความเปนจริง  โดยฐานะ 
โดยเหตุ  ของพระตถาคต. 
           [๘๔๑]   ๓.  ญาณรูทางไปสูภูมิทั้งปวงตามความเปนจริงของ 
พระตถาคต  เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา   ทางนี้  ปฏิปทาน้ี    ใหไปสู 
นรก ยอมทรงทราบวา  ทางนี้  ปฏิปทาน้ี   ใหไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ยอม 
ทรงทราบวา   ทางนี้   ปฏปิทาน้ี   ใหไปสูปตติวิสัย   ยอมทรงทราบวา  ทางน้ี 
ปฏิปทาน้ี   ใหไปสูมนุษยโลก   ยอมทรงทราบวา  ทางนี้   ใหไปสูเทวโลก  ยอม 
ทรงทราบวา  ทางนี้  ปฏปิทาน้ี  ใหถงึนิพพาน. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ 
ในทางไปสูภูมิทั้งปวงนั้น    อันใด  นี้ชื่อวา  ญาณรูทางไปสูภูมิทั้งปวงตาม 
ความเปนจริง  ของพระตถาคต. 
           [๘๔๒]  ๔.  ญาณรูโลกอันเปนอเนกธาตุ เปนนานาธาตุ  ตาม 
ความเปนจริงของพระตถาคต  เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบความเปนตาง ๆ แหงขันธ  ยอม 
ทรงทราบความเปนตาง ๆ แหงอายตนะ   ยอมทรงทราบความเปนตาง ๆ  แหง 
ธาตุ   ชื่อวา   ยอมทรงทราบโลกเปนอเนกธาตุ   เปนนานาธาตุ.  
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           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิในโลกอันเปนอเนกธาตุ    เปนนานาธาตุนั้น  อันใด   นี้ชื่อวา ญาณรูโลก  
อันเปนอเนกธาตุ  เปนนานาธาตุ ตามความเปนจริง ของพระตถาคต. 
           [๘๔๓]  ๕.  ญาณรูความท่ีสัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน 
ตามความเปนจริงของพระตถาคต   เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงทราบวา  สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยทราม 
ก็มี   สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีตก็มี   สัตวทัง้หลายท่ีมีอัธยาศัยทราม  ยอม 
คบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยทราม      สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัย 
ประณีต     ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยประณีต.    แมใน 
อดีตกาล     สัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม     ก็ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลา 
สัตวที่มีอัธยาศัยทรามมาแลว   สัตวทั้งหลายท่ีมีอัทธายาศัยประณีต   ก็ไดคบหา 
สมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัยประณีตมาแลว.  แมในอนาคตกาล  สัตว 
ทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม    ก็จักคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวที่มีอัธยาศัย 
ทราม    สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต     ก็จักคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลา 
สัตวที่มีอัธยาศัยประณีต. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิในความท่ีสัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตาง ๆ กันน้ัน  อันใด  นี้ชื่อวา  ญาณรู 
ความท่ีสัตวทั้งหลายมีอธัยาศัยตาง ๆ กัน    ตามความเปนจริง  ของ 
พระตถาคต. 
           [๘๔๔]   ๖.  ญาณรูควานแกกลาและไมแกกลาแหงอนิทรีย 
ของสัตวเหลาอื่นของบุคคลเหลาอื่น  ตามความเปนจริง   ของพระ- 
ตถาคต  เปนไฉน ?                                                              
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           พระตถาคตในโลกนี้     ยอมทรงทราบอาสยะ    อนุสัย    จริต    และ  
อัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย    ยอมทรงทราบเหลาสัตวที่มีธุลีคือกิเลสนอย    มีธุล ี
คือกิเลสมาก  มีอินทรียแกกลา   มีอินทรียออน  มอีาการดี  มีอาการช่ัว แนะนํา 
ใหรูไดงายและแนะนําใหรูไดยาก     ควรแกการตรัสรูและไมควรแกการตรัสรู. 
   ก็อาสยะของสัตวทั้งหลาย  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา   โลกเท่ียง   หรือความเห็นวาโลกไมเที่ยง    ความเห็นวา 
โลกมีที่สุด   หรือความเห็นวาโลกไมมีที่สุด   ความเห็นวาชีพก็อันนั้น      สรีระก ็
อันนั้น   หรอืความเห็นวา   ชีพเปนอยางอ่ืน  สรีระก็เปนอยางอ่ืน  ความเห็นวา 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก     หรือความเห็นวาสัตวเบื้องหนาแตตาย 
แลว    ยอมไมเกิดอีก    ความเห็นวา    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี 
ยอมไมเกิดอีกก็มี     หรือความเห็นวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว    ยอมเกิดอีกก็ 
หามิได     ยอมไมเกิดอีกก็หามิได     สัตวทั้งหลายผูอาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิ 
ดังกลาวมานี้ก็มี  หรือสัตวทั้งหลายไมเขาไปอาศัยสวนสุดทั้งสองน้ี  ไดอนุโลมิก- 
ขันติ  ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดข้ึน 
ก็มี หรือญาณความรูตามความเปนจริง นี้เรียกวา อาสยะของสัตวทั้งหลาย. 
    ก็อนุสัยของสัตวทั้งหลาย  เปนไฉน ?   
    อนุสัย ๗  คือ  กานราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย. 
           ราคานุสัยของสัตวทั้งหลาย   ยอมนอนเน่ืองอยูในปยรูป   สาตรูป  ใน 
โลก  ปฏิฆานุสัยของสัตวทั้งหลาย    ยอมนอนเน่ืองอยูในอัปปยรูป    อสาตรูป 
ในโลก  อวิชชาตกไปแลวในธรรมทั้งสองนี้   ดวยอาการอยางน้ี   มานะ   ทิฏฐิ 
และวิจิกิจฉา  พึงเห็นวาต้ังอยูในที่แหงเดียวกันกับอวิชชานั้น นีเ้รียกวา อนุสัย 
ของสัตวทั้งหลาย.  
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   จริตของสตัวทั้งหลาย  เปนไฉน  ?  
           ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร อันเปนกามาวจร- 
ภูมิหรือรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูนิ   นี้ชื่อวา   จรติของสัตวทั้งหลาย.       
   อัธยาศัยของสัตวทั้งทลาย  เปนไฉน ? 
           สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยทรามก็มี     สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต 
ก็มี   สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม   ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลาย 
ที่มีอัธยาศัยทราม   สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต   ยอมคบหาสมาคมเขาใกล 
กับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต.   แมในอดีตกาล  สัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัย 
ทราม  ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยทรามมาแลว    สัตว 
ทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต    ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายทีมี 
อัธยาศัยประณีตมาแลว.     แมในอนาคตกาล     สตัวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม 
จักคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม       สัตวทั้งหลายที่มี 
อัธยาศัยประณีต     จักคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวทั้งหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต 
นี้ชื่อวา  อัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย. 
         สัตวทั้งหลายผูมีธลุีคือกิเลสมากเหลาน้ัน  เปนไฉน  ? 
   กิเลสวัตถุ  ๑๐ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ   ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา 
ถีนะ  อุทธัจจะ   อหิริกะ   อโนตตัปปะ   กิเลสวัตถ ุ๑๐ เหลาน้ัน   อันสัตวเหลาใด 
เสพมากแลว   ทําใหเกิดแลว   ทําใหมากแลว      เพ่ิมพูนข้ึนแลว    สัตวเหลาน้ี 
นั้น   ชื่อวา ผูมีธุลีคือกิเลสมาก.     
   สัตวทั้งหลายผูมีธุลีคือกิเลสนอยเหลาน้ัน  เปนไฉน ? 
           กิเลสวัตถุ  ๑๐ เหลาน้ี    อันสตัวเหลาใดมิไดเสพมากแลว     มิไดทาํให 
เกิดแลว   มิไดทําใหมากแลว    มิไดเพ่ิมพูนข้ึนแลว    สัตวเหลาน้ีนั้น      ชื่อวา 
ผูมีธุลีคือกิเลสนอย.  
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           สัตวทั้งหลายผูมีอินทรียออนเหลาน้ัน ปนไฉน ?  
           อินทรีย ๕ คือ  สทัธินทรีย    วิริยินทรีย    สตินทรีย    สมาธินทรีย 
ปญญินทรีย   อินทรีย ๕ เหลาน้ี    อันสัตวเหลาใดมิไดเสพใหมากแลว   มไิด 
อบรมแลว   มิไดทําใหมากแลว    มิไดเพ่ิมพูนข้ึนแลว   สัตวเหลานี้นั้น    ชือ่วา 
ผูมีอินทรียออน. 
    สัตวทั้งหลายผูมีอินทรียแกกลาเหลาน้ัน เปนไฉน ? 
           อินทรีย ๕ เหลาน้ัน   อันสัตวเหลาใดเสพมากแลว   อบรมแลว   ทําให 
มากแลว   เพ่ิมพูนข้ึนแลว  สัตวเหลาน้ีนั้น   ชื่อวา   ผูมีอินทรียแกกลา. 
    สัตวทั้งหลายผูมีอาการช่ัวเหลาน้ัน  เปนไฉน ? 
           สัตวเหลาน้ันใด   มีอาสยะชั่ว   มีอนุสัยชั่ว    มีจริตชั่ว    มีอัธยาศัยชั่ว 
มีธุลีคือกิเลสมาก  มีอินทรียออน   สัตวเหลาน้ีนั้น  ชื่อวา  ผูมีอาการช่ัว. 
           สัตวทั้งหลายผูมีอาการดีเหลาน้ัน  เปนไฉน  ? 
           สัตวเหลาน้ันใด   มีอาสยะดี   มีอนุสัยดี   มจีริตดี   มีอัธยาศัยดี   มีธลุ ี
คือกิเลสนอย   มีอินทรียแกกลา  สัตวเหลาน้ีนั้น  ชือ่วา   ผูมีอาการดี. 
   สัตวทั้งหลายท่ีแนะนําใหรูไดยากเทาน้ัน  เปนไฉน ? 
           สัตวเหลาน้ันใด  มีอาการช่ัว  สัตวเหลาน้ีนั้น  ชื่อวา   แนะนําใหรูได 
ยาก สวนสัตวเหลาใดมีอาการดี   สัตวเหลาน้ันแล ชื่อวา  แนะนาํใหรูไดงาย. 
   สัตวทั้งหลายผูไมควรแกการตรัสรูเหลาน้ัน   เปนไฉน ?   
           สัตวเหลาน้ันใด  ประกอบดวยเครื่องกั้นกาง  คือ  กรรม  ประกอบดวย 
เครื่องกั้นกาง  คือ  กิเลส   ประกอบดวยเครื่องกั้นกาง  คือ  วิบาก   ไมมีศรทัธา 
ไมมีฉันทะ  มีปญญาทราม   ไมควรเพ่ือจะหยั่งลงสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรม 
ทั้งหลายได   สัตวเหลาน้ีนั้น  ชื่อวา   ผูไมควรแกการตรัสรู.  
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           สัตวทั้งหลายผูควรแกการตรสัรูเหลาน้ัน เปนไฉน ?  
           สัตวเหลาน้ันใด  ไมประกอบดวยเครื่องกั้นกาง  คือ กรรม   ไมประ- 
กอบดวยเครื่องกั้นกาง คือ  กิเลส   ไมประกอบเครื่องกั้นกาง   คือ   วิบาก  มี 
ศรัทธา  มีฉันทะ    มีปญญา    ควรท่ีจะหย่ังลงสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ัง 
หลายได  สัตวเหลาน้ีนั้น    ชื่อวา   ผูควรแกการตรสัรู. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม    สัมมา- 
ทิฏฐิในความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวทั้งหลายนั้น  อันใด   นี ้
ชื่อวา  ญาณรูความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลา 
อื่น  ของบุคคลเหลาอื่นตามความเปนจริง  ของพระตถาคต. 
           [๘๔๕]  ๗.  ญาณรูความเศราหมอง   ความผองแผว   ความ 
ออกแหงฌาน  วิโมกข  สมาธิ และสมาบัติ  ตามความเปนจริง ของ 
พระตถาคต เปนไฉน ? 
           โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔   จําพวก   ชือ่วา   ฌายี คือโยคาวจร 
บุคคลผูเจริญฌานบางคน    ยอมสําคัญผิดซึ่งฌานที่ตนไดแลววายังไมไดก็มี 
โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน    ยอมสําคัญผิดซ่ึงฌานท่ีตนยังไมไดวาได 
แลวก็มี  โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน  ยอมสําคัญถูกซึ่งฌานที่ตนไดแลว 
วา   ไดแลวกม็ี    โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน    ยอมสําคัญถูกซึ่งฌาน 
ที่ตนยังไมไดวา  ยังไมไดก็มี  เหลาน้ันชื่อวา  โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ 
จําพวก. 
           ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔  จําพวก  คือ  โยคาวจรบุคคลผู 
เจริญฌานบางคน   เขาฌานชาออกเร็วก็มี   โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน  
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เขาฌานเร็วออกชาก็มี  โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน   เขาฌานชาออกชา  
ก็มี  โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน   เขาฌานเร็วออกเร็วก็มี  เหลาน้ันชือ่วา 
โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก. 
           ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔ จําพวก  คือ  โยคาวจรบุคคลผู 
เจริญฌานบางคน   ฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ   แตไมฉลาดกําหนดสมาบัติใน 
สมาธิก็มี    โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน    ฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิ 
แตไมฉลาดกําหนดสมาธใินสมาธิก็มี  โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ฉลาด 
กําหนดสมาธิในสมาธิ   และฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิก็มี   โยคาวจรบุคคลผู 
เจริญฌานบางคน  ไมฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ  และไมฉลาดกําหนดสมาบัติ 
ในสมาธิก็มี   เหลาน้ีชื่อวา   โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก. 
           คําวา  ฌาน  ไดแก ฌาน ๔ คือ  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน 
และ  จตุตถฌาน. 
           คําวา   วิโมกข   ไดแก  วิโมกข  ๘ คือ  โยคาวจรบุคคลผูไดรูปฌาน 
โดยทําบริกรรมในรูปภายใน   ยอมเห็นรูปทั้งหลาย   นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๑. 
           โยคาวจรบุคคลผูไดรูปฌานโดยทําบริกรรมในรูปภายนอก    ยอมเห็น 
รูปทั้งหลายในภายนอก  นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๒. 
           โยคาวจรบุคคลเปนผูนอมจิตไปวา  งามแท   นี้จัดเปนวิโมกขที ่๓. 
           เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง    เพราะความดับไปแหง 
ปฏิฆสัญญา  เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากา- 
สานัญจายตนฌาน   โดยบริกรรมวา   อากาศไมมีที่สุด   ดังน้ี    อยู   นี้จัดเปน 
วิโมกขที่ ๔. 
           เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง  โยคาวจรบุคคล 
จึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  โดยบริกรรมวา  วิญญาณไมมีที่สุด  ดังน้ี   อยู   
นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๕.  
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           เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง   โยคาวจรบุคคล  
จึงบรรลุอากิญจัญญายตฌาน  โดยบริกรรมวา  วิญญาณนอยหน่ึงไมมี  ดังนี้  อยู 
นี้จัดเปนวิโมกขที่  ๖. 
           เพราะกาวลวงอากิญจัญญาตนะโดยประการท้ังปวง    โยคาวจรบุคคล 
จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๗. 
           เพราะกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง   โยคาวจร 
บุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ  อยู  นี้จัดเปนวิโมกขที่ ๘. 
           คําวา  สมาธิ   ไดแก สมาธิ ๓ คือ  สวิตักกสวิจารสมาธิ  อวิตักกวิจาร- 
มัตตสมาธิ   อวิตักกาวิจารสมาธิ. 
           คําวา สมาบัติ ไดแกอนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙ คือ ปฐมฌานสมาบัติ 
ทุติยฌานสมาบัติ    ตติยฌาณสมาบัติ   จตุตถฌานสมาบัติ   อากาสานัญจายตน- 
สมาบัติ   วิญญาณัญจายตนสมาบัติ   อากิญจัญญายตนสมาบัติ    เนวสัญญานา- 
สัญญายตนสมาบัติ   สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. 
           คําวา   ความเศราหมอง   ไดแก  ธรรมขางฝายเสื่อม. 
           คําวา   ความผองแผว   ไดแก ธรรมขางฝายวิเศษ. 
           คําวา  ความออก  ไดแก แมความผองแผว  ก็ชื่อวา  ความออก  แม 
ความออกจากสมาธินั้น ๆ กช็ื่อวา   ความออก. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ   ในความเศราหมอง  ความผองแผว   ความออกแหงฌาน  วิโมกข  สมาธิ 
และสมาบัติ  นั้น อันใด นี้ชื่อวา  ญาณรูความเศราหมอง  ความผองแผว 
ความออกแหงฌาน  วิโมกข  สมาธิ   และสมาบติั  ตามความเปนจริง 
ของพระตถาคต.  
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           [๘๔๖]  ๘.  ญาณรูความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปน  
จริงของพระตถาคต  เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้   ยอมทรงระลึกชาติหนหลังไดหลาย ๆ ชาติ  คือ 
ชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง  สามชาติบาง  สี่ชาติบาง  หาชาติบาง  สิบชาติบาง 
ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง 
พันชาติบาง   แสนชาติบาง   หลายสังวัฏฏกัปบาง   หลายวิวัฏฏกัปบาง   หลาย 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง    วาขาพเจาอยูในภพโนน     มีชื่ออยางนี้    มีโคตรอยางนี้ 
มีวรรณะอยางนี้    มีอาหารอยางนี้   ไดเสวยสุขและทุกขอยางนี้    มีกําหนดอายุ 
อยางนี้   ขาพเจาจุติจากชาตินั้นแลวไปเกิดในภพโนน   ขาพเจาอยูในภพนั้น   ม ี
ชื่ออยางนี้   มีโคตรอยางนี้    มีวรรณะอยางนี้   มอีาหารอยางน้ี    ไดเสวยสุขและ 
ทุกขอยางนี้     มีกําหนดอายุอยางนี้    ขาพเจาจุติจากชาตินั้นแลวมาเกิดในภพนี้ 
พระตถาคตทรงระลึกชาตินั้นแลวมาเกิดในภพน้ี       พระตถาคตทรงระลึกชาติ 
หนหลังไดหลาย ๆ ชาติ   พรอมท้ังอาการและอุทเทส  ดวยประการฉะน้ี. 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ   ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ  ในความระลึกชาติหนหลังไดนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา ญาณรูความระลึก 
ชาติหนหลังได  ตามความเปนจริงของพระตถาคต. 
           [๘๔๗]  ๙.  ญาณรูความจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลายของ 
พระตถาคต  เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้    มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงเลยจักษุของสามัญ 
มนุษย   ทรงเห็นเหลาสัตวผูกําลังจุติและอุปบัติ  เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี  ม ี
ผิวพรรณทราม   ไปสุคติ   ไปทุคติ   ทรงทราบเหลาสัตวผูเปนไปตามกรรมวา 
สัตวทั้งหลายผูเจริญเหลาน้ีหนอ ประกอบกายทุจริต  ประกอบวจีทุจริต  ประกอบ 
มโนทุจริต    ติเตียนพระอริยเจาท้ังหลาย    เปนมจิฉาทิฏฐิ   ถอืเอามิจฉาทิฏฐิ-  
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กรรม    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     ยอมเขาถึงอบาย     ทุคติ     วินิบาต  
นรก  หรือสัตวผูเจริญเหลาน้ี  ประกอบกายสุจริต  ประกอบวจีสุจริต  ประกอบ 
มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยเจาท้ังหลาย   เปนสัมมาทิฏฐิ   ถือเอาสัมมาทิฏฐิ 
กรรม    สัตวเหลาน้ัน    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    ยอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค  พระตถาคตมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงเลยจักษุของสามัญมนุษย   ทรง 
เห็นเหลาสัตวผูกําลังจุติและอุปบัติ   เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณ 
ทราม  ไปสุคติ  ไปทุคติ  ทรงทราบเหลาสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการ 
ฉะน้ี  
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ  ในความจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลายน้ัน อันใด นี้ชื่อวา ญาณรูความ 
จุติและอุปบติแหงสัตวทั้งหลายของพระตถาคต. 
           [๘๔๘] ๑๐.  ญาณรูความสิ้นอาสวะ   ตามความเปนจริงของ 
พระตถาคต  เปนไฉน ? 
           พระตถาคตในโลกนี้   ทรงรูยิ่งดวยพระองคเอง   ทรงทําใหแจง   ทรง 
เขาถึงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ   อันไมมีอาสวะ   เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้น 
ไป  อยู   ในทิฏฐธรรม. 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั  ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ   ในความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา   ญาณรูความ 
สิ้นอาสวะ  ตามความเปนจริง  ของพระตถาคต  ฉะน้ีแล. 
              ญาณวิภังค  จบบริบูรณ  
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                                    อรรถกถาญาณวิภังค     
                                       อธิบายบทมาติกา 
           บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจา  ทรงต้ังมาติกา  (แมบท) ไวในญาณวิภังค 
ในลําดับแหงปฏิสัมภิทาวิภังคนั้น ดวยปริจเฉททั้ง ๑๐ ซึ่งมีแมบทหมวด ๑ เปน  
ตน  มีแมบทหมวด ๑๐ เปนปริโยสานกอน  โดยนัยมีคําเปนตน วา  เอกวเธน 
าณวตฺถุ ดังน้ี    (แปลวาญาณวัตถุหมวดหนึ่ง)    แลวทําอธิบายโดยลําดับ 
แหงบทท้ังหลายที่พระองคทรงตั้งไว. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา   เอกวิเธน ไดแก   โดยประการหน่ึง 
หรือโดยสวนหนึ่ง.  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา าณวตฺถุ นี้  ชือ่วา  ญาณวัตถุ 
เพราะอรรถวา  ญาณนั้นดวย   วัตถุนัน้ดวย    มีอยูแกสมบัติทั้งหลายมีประการ 
ตาง ๆ.   แมคําวา   ชื่อวา   วัตถุแหงญาณ เพราะอรรถวา   เปนการปรากฏ 
(โอกาสฏเน) ดังน้ีก็ชื่อวา   ญาณวัตถุ. แตในที่นี้    พึงทราบวา   ชื่อวา 
ญาณวัตถุ เพราะอรรถอันมีนัยกอนเทานั้น.  ดวยเหตุนั้นแหละ  ในที่สุดแหง 
การกําหนดญาณวัตถุหมวดหน่ึงพระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  ยาถาวกวตฺถุ- 
วิภาวนา  ปฺา  เอว  เอกวิเธน  าณวตฺถุ  ดังน้ี  (แปลวา  ปญญา 
ที่แสดงเรื่องของวิญญาณ  ๕ ตามความเปนจริงดังกลาวมานี้   ญาณวัตถุหมวด ๑ 
ยอมมี  ดวยประการฉะน้ี). 
           คําวา  ปฺจ   วิฺาณา ไดแก วิญญาณ ๕ มีจักขุวิญญาณ  เปน 
ตน.  บัณฑิตพึงทราบคําทั้งหลาย  มีคําวา  น  เหตุ เปนตน   (คําวา น  เหตุ  
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แปลวา  ไมชือ่วาเหตุ)   โดยนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาธัมมสงัคหะในหนหลัง  
นั่นแหละ.   แตเมื่อวาโดยสังเขป (โดยยอ) แลว   คําใดท่ีจะพึงกลาวในท่ีนี้   คํา 
นั้น    จักแจมแจงในวาระแหงนิทเทส. 
           อน่ึง    ในแมบทญาณวัตถุหมวดหนึ่งน้ี   ฉันใด    แมในบทแหงทุก- 
มาติกาเปนตน  ก็ฉันนั้น    คือวาคําใดท่ีขาพเจาจะพึงกลาว  คําน้ัน   ก็จักแจมแจง 
ในนิทเทสวาระนั้นนั่นแหละ.   ก็บัณฑิตพึงทราบคําอยางนี้  ในแมบทแหงญาณ. 
วิภังคนี้    สกัวาเปนเครื่องกําหนดซ่ึงบทต้ัง.   จรงิอยู   ในญาณวิภังคนี้  พระผูมี 
ภาคเจาทรงต้ังมาติกา   (แมบท)   แหงธรรมหมวดที่หน่ึง มี ๗๘  บท  โดยแยก 
ออกเปน ๒  โดยยอ คือ ดวยสามารถแหงธัมมสังคหมาติกา   มีคําวา (วิญญาณ 
๕) เปน นเหตุ เปน  อเหตุกะ    เปนตนกอน    และดวยสามารถแหงธรรมมิใช 
แมบท   มีคําวา   (วิญญาณ  ๕) เปน  อนิจจะ   เปน   ชราภิภูตะเปนตน. 
           สําหรับ  ทุกมาติกา   ทรงต้ังไวหมวดละ ๒  ดวยทุกะ มี ๓๕ หมวด 
ซึ่งสมควรแกธรรมหมวด ๒ 
           ติกมาติกา   ทรงตั้งไวหมวดละ  ๓  มี ๘๘ หมวด คือ 
           พาหิรติกะ ๔ หมวด    มีคําวา   จินฺตามยา   ปฺา    เปนตน 
อันสมควรแกธรรมหมวด ๓ มาติกาติกะ ๑๔ หมวด   ที่ตรัสไวดวยสามารถ 
แหง   อนิยมติปญญา  (ปญญาอันไมแนนอน)   มีคําวา    วิปากา   ปฺา 
เปนตน  ดวยบท ๑๓  บท  ที่ตรัสไวดวยสามารถแหง นิยมิตปญญา  (ปญญา 
อันแนนอน)    อันเปนบทที่หน่ึงในวิตักกติกะดวยบท ๗ บท     ที่ตรัสไวดวย 
สามารถแหงปญญาอันแนนอน    อันเปนบทที่ ๒ ดวยบท ๑๒ บท   ที่ตรัสไว 
ดวยสามารถแหงปญญาอันแนนอน  อันเปนบทที่ ๓ ดวยบท ๑๓ บท   ที่ตรสั 
ไวดวยสามารถแหงปญญาอันแนนอน    อันเปนบทที่หน่ึงในปติติกะ    ดวยบท  
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๑๒ บท  ที่ตรัสไวดวยสามารถแหงปญญาอันแนนอน   อันเปนบทที่ ๒ และที่  
๓ ในปติติกะน้ันแหละ. 
           ก็    จตุกกมาติกา    ทรงตั้งไวโดยหมวด ๔ มี ๒๑  บท    มีคําวา 
กมฺมสฺสกตสฺาณ  เปนตน. 
           ปญจกมาติกา  ทรงต้ังไว  หมวดละ ๕ มี ๒ หมวด. 
           ฉักกมาติกา  ทรงตั้งไว  หมวดละ ๖ ม ี๑ หมวด. 
           สัตตกมาติกา  ทรงต้ังไว  หมวดละ ๗ ม ี๑๑ หมวด ที่ตรัสไวโดย 
ยออยางนี้วา "สตฺตสตฺตติ  าณวตฺถุ"  (แปลวา  ญาณวัตถุ ๗๗)  ดังน้ี. 
           อัฏฐมาติกา  ทรงตั้งไว  หมวดละ ๘ มี ๑ หมวด. 
           นวกมาติกา  ทรงตั้งไว  หมวดละ ๙  ม ี๑ หมวด. 
           ทสกมาติกา  พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวหมวดละ ๑๐ มีเพียงหมวด 
เดียวเทาน้ันซ่ึงมีคําวา "ทส  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานิ"  ดังนี้เปนตน. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา ๑๐ เปนคํากําหนดจํานวน. 
           คําวา  ตถาคตสฺส (แปลวา ของพระตถาคต) ไดแก พระฤาษีทั้งหลาย 
ในปางกอน  มีพระพุทธเจาทรงพระนามวา  วิปสสี เปนตน    เสด็จมาแลว  ฉัน 
ใด  พระตถาคตพระองคนี้   กเ็สด็จมาแลวฉันนั้น     อน่ึง   พระพุทธเจาเหลาน้ัน 
เสด็จไปแลวฉันใด   พระตถาคตพระองคนี้    ก็เสด็จไปแลวฉันนั้น. 
           คําวา  ตถาคตพลานิ ไดแก  กําลังของพระตถาคตน้ัน     มิไดทั่ว 
ไปแกชนเหลาอ่ืน ๆ อีกอยางหน่ึง   อธิบายวา   กําลังท้ังหลายของพระพุทธเจา 
ในปางกอนผูเสด็จมาแลว   ดวยอุปนสิสัยสมบัติ  คือ บุญ ฉันใด    แมกําลังแหง 
พระตถาคตพระองคนี้ผูเสด็จมาแลว   ก็ฉันนั้น.  
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           กําลังของพระตถาคต  ในท่ีนี้ มี ๒ อยาง คือ  กําลังของกาย  
อยางหนึ่ง  กาํลังของญาณอยางหน่ึง. 
           ในกําลัง ๒ อยางนั้น      บัณฑิตพึงทราบกําลังกายของพระตถาคตได 
โดยทํานองแหงตระกูลของชางทีเดียว. 
 

                         วาดวยกําลังกายของพระตถาคต 
           กาฬาวกฺจ   คงฺเคยฺย         ปณฺฑร  ตมฺพปงฺคล 
           คนฺธ  มงฺคลเหมฺจ              อุโปสถ  ฉทฺทนฺติเม  ทสาติ 
                                   อิมานิ  ห ิ  ทส  หตฺถิกุลานิ.     
           แปลวา  สมจริง    ดังโปราณาจารยกลาวไววา     ตระกูลแหง 
ชางท้ังหลาย ๑๐ ตระกูลเหลาน้ี  คือ 
           ๑.  ตระกูลแหงชาง        ชื่อวา     กาฬาวกะ   (กายสีดํา)   
           ๒.    "        "         "            "         คังเคยยะ    (สีน้ําไหล)    
           ๓.     "        "         "            "         ปณฑระ      (สีขาวดังเขาไกรลาส) 
           ๔.     "        "         "            "         ตัมพะ          (สีทองแดง) 
           ๕.     "        "         "            "         ปงคละ         (สีเหลืองออน) 
           ๖.      "        "         "            "         คันธะ            (สีไมกฤษณามีกลิ่นตัวหอม)  
           ๗.      "        "         "            "         มังคละ          (สีนลิอัญชันกริิยาทาทางงด 
                                                                  งาม)  
           ๘.       "        "         "            "         เหมาะ             (สีเหลอืง) 
           ๙.       "        "         "             "         อุโบสถ           (สีทองคํา) 
          ๑๐.      "        "         "            "         ฉัททันตะ         (สีขาวบริสุทธิ์ดังสีเงินยวง 
                                                                   ปากและเทาแดง)          
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           บรรดาตระกูลแหงชางเหลาน้ัน       คําวา      ตระกูลแหงชางชื่อวา  
กาฬาวกะ   บัณฑิตพึงทราบวา  เปนตระกูลชางธรรมดา    (ปกติหตฺถิกุล). 
พึงเทียบกําลัง  ดังนี้ 
           กําลังบุรุษ  ๑๐ คน  เทากับกําลงัชาง  ตระกูล  กาฬาวกะ  ๑  เชือก 
           กําลังชาง  กาฬาวกะ  ๑๐ เชือก      "       "       คังเคยยะ    ๑     "          
           "               คังเคยยะ  ๑๐     "          "       "       ปณฑระ     ๑     " 
           "               ปณฑระ   ๑๐     "          "       "       ตัมพะ         ๑     " 
           "               ตัมพะ       ๑๐    "           "       "       ปงคละ       ๑     "        
           "               ปงคละ     ๑๐     "           "       "      คันธะ         ๑      " 
           "               คันธะ       ๑๐     "           "       "       มังคละ       ๑     " 
           "               มังคละ      ๑๐     "           "       "      เหมาะ         ๑     " 
           "               เหมาะ       ๑๐     "           "       "       อุโบสถ       ๑     " 
           "               อุโบสถ      ๑๐     "           "       "       ฉัททันตะ    ๑    " 
           "               ฉัททันตะ   ๑๐     "   เทากับกําลงัของพระตถาคตพระองคหน่ึง 
           กําลังน้ีนั่นแหละ   ทานเรียกวา     "กําลังของพระโพธิสัตวพระนามวา 
นารายณ*"   ดังน้ีบาง.  กําลังของพระตถาคตน้ัน   เทากับกําลังของชางตระกูล 
กาฬาวกะหนึ่งพันโกฏิเชือก   และเทากับกําลังของบุรุษ ๑๐ พันโกฏิคน. 
           นี้เฉพาะกําลังกายของพระตถาคตพุทธเจากอน 
 
๑.  ในปรมัตถทีปนี  อุทานวรรณนา  กลาววา  กําลังกายของชางตระกูลฉัทททันต   ๖๐ ตัว เทากับ 
กําลังกายของพระโพธิสัตวในปจฉิมภพ  (พระโพธิสัตวท่ีจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา ๑๐  องค 
คือ  พระศรีอาริยเมตไตรย  พระราม  พระเจาปสเสนทิโกศล  พระยามาราธิราช พระยาอสุรินท- 
ราหู   โสณพราหมณ    โตไทยพราหมณ      ชางนาฬาคีรี     ชางปาลิไลยกะ)  
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                          วาดวยกาํลังแหงญาณของพระตถาคต 
           ก็กําลงั  คือ   พระญาณของพระตถาคตน้ี      ทสพลญาณอันมาแลวใน  
พระบาลีนี้กอนน่ันแหละ   ก็พันแหงพระญาณแมอ่ืนอีกมิใชนอย   คือ 
           ทสพลญาณ  (ญาณอันเปนกําลัง ๑๐)  ในมหาสีหนาทสูตร 
           เวสารัชชญาณ ๔ 
           อกัมปนญาณ  (ญาณอันไมหว่ันไหว)  ในบริษัท  ๘ 
           ญาณอันกําหนดรูซึ่งกําเนิด ๔ 
           ญาณอันกําหนดรูคติ  ๕   
           ญาณ ๗๓ อันมาแลวในสังยุตตกะ 
           ญาณท้ังหลายมี  ๗๗  อยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
           นี้   ชือ่วา  ญาณพละ  (กําลังคือพระญาณ). ญาณพละ   เทาน้ัน 
ทานประสงคเอาในท่ีนี้.   จริงอยู    ญาณ    พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสเรียกวา 
กําลัง     เพราะอรรถวาเปนภาวะอัน ไมหว่ันไหว     และเพราะอรรถวาเปนการ 
อุปถัมภคํ้าชู.  
           คําวา "เยหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต"     (แปลวา   พระตถาคตประ- 
กอบดวยกําลังเหลาใด)   ไดแก  พระตถาคตนั้น   ทรงเขาถึงแลว      เขาถึงแลว 
ดวยดี   ดวยกําลังแหงพระญาณ  ๑๐ เหลาใด. 
           คําวา   อาสภณฺาน  ไดแก   ฐานะอันประเสริฐ    ฐานะอันสูงสุด. 
อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา  พระพุทธเจาในปางกอนผูยิ่งใหญมีอยู   (พระตถาคต) 
ทรงเขาถึงฐานะเหมือนพระพุทธเจาเหลาน้ัน.   อกีอยางหน่ึงเปรียบเหมือนโค 
อุสภะ (โคจาฝูง)  ตัวที่เจริญท่ีสุดในจํานวนโค ๑๐๐ ตัว โควสภะตัวท่ีเจริญท่ีสุดใน 
จํานวนโค ๑,๐๐๐ ตัว หรอืวา โคอุสภะตัวที่เจริญท่ีสุดในจํานวนโคลาน ๑๐๐ ตัว  
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หรือโควสภะตัวที่เจริญสุดในจํานวนโคลาน ๑,๐๐๐  ตัว    โคนิสภะเปนโคผูอด  
ทนตออันตรายท้ังปวง   มีสีขาว  นารัก  นําภาระไปไดมาก   ไมหว่ันไหว  แม 
ดวยเสียงอสนีบาตต้ัง ๑๐๐ ครั้ง  เปนจาฝูงของโคท้ังหมด    ในท่ีนี้ประสงคเอา 
โคอุสภะ   (โคเผือก)  นั้น.   จริงอยู   แมคําวาโคอุสภะเผือกนี้  ก็เปนคําเปรียบ 
เทียบซึ่งฐานะอันประเสริฐนั้น.    ชื่อวา  อาสภะ  ประเสริฐ    เพราะอรรถวา 
คําน้ี    เปนชือ่ของโคอุสภะนั้น.   คําวา   ฐานะ ไดแก  ฐานะอันไมหว่ันไหว 
ของโคอุสภะ  ผูใชเทาท้ัง ๔ ยันแผนดิน.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  อาสภะ  สูงสุด 
เพราะอรรถวา  ฐานะน้ี    ราวกะวาการดํารงอยูของโคผูเปนหัวหนา.    เหมือน 
อยางวา  โคอุสภะ คือ โคนิสภะ   ประกอบดวยกําลังของโคอุสภะ  ใชเทาท้ัง ๔ 
ยันแผนดินไว    ยอมยืนมัน่คงไมหว่ันไหว    ฉันใด    แมพระตถาคตก็ฉันน้ัน 
ประกอบดวยกําลังของพระตถาคต ๑๐ (ทสพลญาณ) ใชพระบาท คือ เวสารัชช- 
ญาณ ๔ (ญาณอันทําความแกลวกลา)  ยันซึ่งแผนดิน  คือ  บริษัท ๘ ทรงเปนผู 
ไมหว่ันไหวดวยปจจามิตร อันมีประโยชนขัดกันไร ๆ ในโลกนี้ทั้งเทวโลก ชื่อวา 
ทรงดํารงอยูในฐานะอันไมหว่ันไหว.  ก็เม่ือทรงดํารงอยูอยางน้ี  จึงทรงปฏิญาณ 
คือ  ทรงเขาถึงฐานะความเปนผูเลิศประเสริฐนั้นอยู    ยอมไมกลาวใหคลาดจาก 
ความเปนจริง และทรงยกฐานะอันเลิศประเสริฐนั้นไวในพระองค. ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา   อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ ดังน้ี   (แปลวา 
ทรงปฏิญาณฐานะอันเลิศประเสริฐ). 
           คําวา  ปริสาสุ  ไดแก ในบริษัท ๘*. 
           คําวา   สีหนาท  นทติ ไดแก ทรงบันลือ  คือ  ทรงเปลงพระสุรเสียง 
 
*.  บริษัท ๘ คือ  ขัตติยบริษทั,  พราหมณบริษัท,  คหบดีบริษัท,   สมณบริษัท, จาตุ- 
มหาราชิกาบริษัท,  ดาวดึงสบริษัท,  มารบริษัท,   พรหมบริษัท  (จากมหาปรินิพพานสูตร)  
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อันองอาจ    (หมายความวา  ทรงเปลงพระสุรเสียงอันไมเกรงภัย).    อีกอยาง  
หน่ึง ทรงเปลงพระสุรเสียงเชนกับสีหนาท (คือ เชนกับการบนัลือของสีหราช). 
เนื้อความน้ี   บัณฑิตพึงแสดงดวยพระสูตรชื่อวา  สีหนาทสูตร.  อีกอยางหน่ึง 
สีหะ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก  สีหะ   เพราะอดทน   และเพราะการฆา 
ฉันใด  พระตถาคตก็ฉันน้ัน   ทรงพระนามวา  สีหะ  เพราะอดทนตอโลกธรรม 
ทั้งหลายได และเพราะการฆาซ่ึงลัทธิอ่ืน ๆ.  การแผดเสียง  คือการบันลือ 
ของสีหะอันกลาวแลว  ดวยอาการอยางน้ี   ชื่อวา   สีหนาท.   ในท่ีนี้ 
สีหะผูประกอบแลวดวยกําลังของสีหะ    เปนผูแกลวกลาในท่ีทั้งปวง    เปนผูมี 
ขนชูชันไปปราศแลว  ยอมบันลือสีหนาท  ฉันใด  แม  สหีะ  คือพระตถาคต 
ก็ฉันนั้นประกอบแลวดวยกําลังของพระตถาคต      เปนผูแกลวกลาในบริษัท ๘ 
ไมเปนผูมีขนพองสยองเกลา.  ยอนทรงบันลือซ่ึงสีหนาท  อันถึงพรอมแลวดวย 
ความงามของเทศนามีวิธีตาง ๆ  โดยนัยมีคําวา   อิติ  รูป   เปนตน.  ดวยเหตุ 
นั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปริสาสุ สีหนาท นทติ  (แปลวา  ทรง 
บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย)  ดังนี้. 
           คําวา  พฺรหมฺ  ในขอวา  พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตติ นี้  ไดแก ประ- 
เสริฐ   สูงสุดคือบริสุทธิ์แลว. 
           ก็แล ศัพทวา จักกะ (จักกศัพท) นี้  ยอมปรากฏในอรรถวา สมบัติ 
ในลักขณะ  ในสวนแหงรถคือลอ ในอริิยาบถ  ในทาน ในรัตนะ ใน 
ธรรม ในจักรอันคมกลา เปนตน  ในที่นี้  บัณฑิตพึงทราบศัพทวา  ธรรม 
จักร(ลอรถคือพระธรรม)  แลวพึงยังคําวา   ธรรมจักรนั้นใหแจมแจง  โดยแยก 
ออกเปน (ดังนี้).  
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           จักกะ ศัพทนี้  ยอมปรากฏในอรรถวาสมบัติ (การถึงพรอม) อันมาแลว  
ในคําวาจตฺตารีมานิ  ภิกฺขเุว  จกฺกานิ  เยหิ   สมนฺนาคตาน  เทวมนุสฺสาน 
เปนตน  (แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักร ๔๑  เหลาน้ี    ยอมเปนไปแกเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย    ผูประกอบพรอมแลว . . . ยอมถึงความไพบูลยอันใหญใน 
โภคะ๒ ทั้งหลาย).  จักกะ ศัพท  ยอมปรากฏในอรรถวา  ลักขณะ  อันมาแลว 
ในคําวา  เหฏา  ปาทตเลสุ  จกฺกานิ  ชาตานิ นี้  (แปลวา จักรท้ังหลายเกิด 
ข้ึนที่พ้ืนฝาพระบาททั้งสอง).  จักกะ  ศัพทยอมปรากฏในอรรถวา  สวนแหง 
รถคือลอ  (ลอรถ)  อันมาในคําวา  จกฺกว  วหโต  ปท นี้  (แปลวา  เพียง 
ดังลอหมุนไปตามอยูซึ่งรอยเทาแหงโคพลิพัท).  จกักะ  ศัพท  ยอมปรากฏใน 
อิริยาบถ  อันมาแลวในคําวา  จตุจกฺก  นวทฺวาร  นี ้(แปลวา ยนต คือ สรีระ 
อันมีลอ  ๔ มีทวาร ๙). จกักะ ศัพท ยอมปรากฏในอรรถวา ทาน อันมาแลว 
ในคําวา ขาท ภฺุช  มา จ ปมาโท จกฺก  วตฺตสฺสุ  นี้  (แปลวา ทานจงเค้ียว 
จงบริโภค ก็จงอยาประมาท ยังจักร (จักรคือ ทาน) ใหเปนไป.   จักกะ ศัพท 
ยอมปรากฏในอรรถวา   จักกรัตนะ   (รัตนะ  คือ  จักร)   อันมาแลวในคําวา 
ทิพฺพจกฺกรตน   ปาตุรโหสิ นี้   (แปลวา  รัตนะ  คือ  จักรอันเปนทิพย 
ปรากฏแลว). จักกะ ศัพท ยอมปรากฏในอรรถวา  ธรรมจักร (จักร คือ พระ- 
ธรรม)อันมาแลวในคําวา มยา ปวตฺติต  จกฺก นี้ (แปลวา จักร คือ พระธรรม 
อันเราใหเปนไปแลว). จกักะ ศัพท ยอมปรากฏในอรรถวาจักรคมกลา อันมา 
แลวในคําวา อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส จกฺก  ภมติ  มตฺถเก  นี ้ (แปลวา  จักร 
 
 ๑. จักร ๔ คือ. ปฏิรูปเทสวาสะ  การอยูในประเทศอันสมควร   ๒. สับปุริสูปสสยะ 
การคบสัตบุรุษ   ๓. อัตตสัมมาปณิธิ  การตัง้ตนไวโดยชอบ  ๔. ปุพเพกตปุญญตา  ความเปนผูไดทา 
ความดีไวในปางกอน.  ธรรม ๔ นี้  ดจุลอรถนําไปสูความเจริญ    (อังคุตตรนิกาย    จตกุกนิบาต  
๒๑/๔๐) 
๒. โภคะท้ังหลาย   หมายถึงมนุษยสมบัติ   สวรรคสมบัติ  นิพพานสมบัติ.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 626 

ยอมหมุนไปบนศีรษะของบุรุษผูถูกความอยากนํามาแลว).  ยอมปรากฏในอรรถ  
วา จักร เครื่องประหารในคําวา  ขุรปรยินฺเตน  เจป  จกฺเกน  นี้   (แปลวา 
ดวยจักรมีคมกลาโดยรอบ)   ยอมปรากฏในอรรถวา   อสนิมณฑฺเล   (บริเวณ 
แหงสายฟา)  ในคําวา  อสนิจกฺก นี้   (แปลวา ฟาผา). 
           แตในที่นี้    จักกะ   ศัพทบัณฑิตทราบแลววาจักร  คือ   พระธรรม 
ทั้งหลาย. 
           ก็จักร  คือ  พระธรรมนั้นมี  ๒ อยาง  คือ 
                         ๑.  ปฏิเวธญาณ  (ญาณในการแทงตลอด) 
                         ๒.  เทสนาญาณ  (ญาณในเทศนา) 
           ใน ๒ อยางนั้น   ปฏิเวธญาณ    อันนํามาซึ่งอริยผลของตนอันปญญา 
อบรมแลว.   เทสนาญาณ  อันนํามาซึ่งอริยผลของพระสาวกท้ังหลายซึ่งเพ่ิมพูน 
แลวดวยกรณุา.                                                                                
           บรรดาญาณเหลาน้ัน  ปฏิเวธญาณ  มี  ๒  คือ 
                         ๑.  อุปปชชมานะ  (ปฏเิวธญาณอันกําลังเกิดขึ้น) 
                         ๒.  อุปปนนะ       (ปฏิเวธญาณอันเกิดขึ้นแลว) 
           จริงอยู   ปฏิเวธญาณอันกําลังเกิดข้ึน     นับจําเดิมต้ังแตการออกมหา- 
ภิเนษกรมณของพระพุทธเจา   จนถึงอรหัตตมรรค.    ในขณะแหงผล    ชื่อวา 
ปฏิเวธญาณ  อันเกิดข้ึนแลว.  อีกอยางหนึ่ง  ปฏิเวธญาณ ชื่อวา  อันกําลังเกิด 
นับจําเดิมแตเสด็จอยูภพดุสิต   จนถึงพระอรหัตตมรรค  ที่มหาโพธิบัลลังก.   ใน 
ขณะแหงผล   ปฏิเวธญาณ  ชื่อวา  เกดิข้ึนแลว.    อีกอยางหนึ่ง    นับจําเดิมแต 
การทรงพยากรณของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา     ทีปงกร     จนถึง 
พระอรหัตตมรรค   ปฏิเวธญาณ   ชื่อวา  อันกําลังเกิดข้ึน.     ในขณะแหงผล 
ปฏิเวธญาณ ชื่อวา อันเกิดข้ึนแลว.  
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           แมเทสนาญาณก็มี  ๒  คือ  
           ๑.  ปวัตตนานะ  (เทสนาญาณอันกําลังเปนไป) 
           ๒.  ปวัตตะ        (เทสนาญาณอันเปนไปแลว) 
           จริงอยู   เทสนาญาณน้ัน   ชื่อวา   กําลังเปนไป     นับจําเดิมแตโสดา- 
ปตติมรรคของพระอัญญาโกณฑัญญะ    ในขณะแหงผล    เทสนาญาณ    ชื่อวา 
เปนไปแลว.                                                                          
           ในเทสนาญาณเหลาน้ัน   ปฏิเวธญาณเปนโลกุตตระ  เทสนา- 
ญาณเปนโลกิยะ. 
           ก็ญาณแมทั้งสองน้ัน    เปนโอรสญาณ    (ญาณที่เกิดข้ึนในพระอุระ) 
ของพระพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน  ไมทั่วไปกับชนเหลาอ่ืน. 
 
                         วรรณนากําลัง  ๑๐  ของพระตถาคต 
           บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงกําลังแหงพระตถาคตท่ีทรงตั้งไววา  เยหิ  ทสห ิ
พเลหิ  สมนนฺาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ  ยานิ  อาทิโต 
จ ทส  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานิ  ดังนี้  (แปลวา  พระตถาคตประกอบ 
ดวยกําลัง ๑๐ เหลาใด    จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ    และกําลังเหลาใด 
ชื่อวา   กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต   จําเดิมแตตน)   โดยพิสดาร   จึงตรัสคําวา 
กตมานิ  ทส อิธ  ตถาคดต  านฺจ  านโต  เปนอาทิ   (แปลวากําลัง ๑๐ 
ของพระตถาคต  เปนไฉน คือ  พระตถาคตในโลกนี้  ยอมทรงทราบธรรมที่เปน 
 ฐานะ  โดยความเปนฐานะ   เปนตน) 
 
                         วรรณนากําลังของพระตถาคตขอท่ี ๑ 
           บรรดาคําเหลาน้ัน     คําวา    านฺจ   านโต  ไดแก   ทรงทราบ 
ธรรมอันเปนเหตุ   โดยความเปนเหตุ.    ก ็เหตุ  ยอมใหผลต้ังข้ึนในที่นั้น    คือ  
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ยอมเกิดข้ึนดวย  ยอมเปนไปดวย   เพราะการเขาไปอาศัย   และความเปนไปใน  
กาลน้ัน    ฉะน้ัน    ทานจึงเรียกวา  ฐานะ.  อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทราบซ่ึงฐานะนั้นโดยความเปนฐานะ    และอฐานะโดยความเปนอฐานะ    คือ 
ยอมทรงทราบตามความเปนจริงอยางน้ีวา  ธรรมเหลาใด ๆ เปนเหตุ  เปน 
ปจจัยแกธรรมเหลาใด ๆ  เพราะอาศัยซ่ึงธรรมนั้น  ๆ  อันเปนฐานะ 
และทรงทราบวา     ธรรมเหลาใด ๆ  มิใชเหตุ     มใิชปจจัยของธรรม 
เหลาใด ๆ เพราะเขาไปอาศัยซ่ึงธรรมนั้น ๆ อันมใิชฐานะ  ดังนี.้ 
           คําวา   ยมฺป   (แปลวา แมใด)   ไดแก ดวยญาณใด  
           คําวา  อิทมฺป   ตถาคตสฺส    (แปลวา   แมขอน้ี    ก็เปนกาํลังของ 
พระตถาคต)    อธิบายวา    ฐานาฐานญาณของพระตถาคตแมนี้    ชื่อวา   เปน 
กําลังของพระตถาคต.  บัณฑิตพึงทราบการประกอบในบททั้งปวงอยางนี้.  
 
                             วรรณนากําลังของพระตถาคตขอท่ี ๒ 
           คําวา  กมมฺสมาทาน   ไดแก  กรรมอันเปนกุศล   และอกุศล   อัน 
ต้ังใจกระทําแลว .   อีกอยางหน่ึง  กรรมนั่นแหละ   ชื่อวา    กรรมสมาทาน  
คําวา   านโส   เหตุโส   แปลวา  โดยฐานะ  โดยเหตุ.  ไดแก  โดยปจจัย 
และโดยเหตุ   ในคําเหลานั้น  คติ  อุปธิ  กาล  และปโยคะ  ชื่อวา  ฐานะของ 
วิบาก.   กรรม   ชื่อวา  เหตุ. 
 
                             วรรณนากําลังของพระตถาคตขอท่ี ๓ 
           คําวา  สพฺพตฺถคามินึ   (แปลวา ไปสูภูมิทั้งปวง)  ไดแก  ไปสูคติ 
ทั้งปวงและไปสูอคติ.    คําวา   ปฏิปท   ไดแก  ทาง   (คือ   มรรค).   คําวา 
ยถาภิต ปชานาติ   ไดแก  ยอมทรงทราบสภาวะการปฏิบัติ   กลาวคือเจตนา  
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อันเปนกุศลและอกุศลโดยไมวิปริต     (ไมผิด)    แมในวัตถุหน่ึง   โดยนัยนี้วา  
ครั้นเมื่อมนษุยทั้งหลายแมมีจํานวนมากฆาอยูซึง่สัตวหน่ึงน่ันแหละ 
เจตนาของเขาผูนี้จักไปสูนิรยะ     และเจตนาของผูนี้จักถึงกําเนิดใน 
สัตวเดียรัจฉาน  ดังนี้.  
 
                    วรรณนากําลงัของพระตถาคตขอท่ี  ๔ 
           คําวา  อเนกธาตุ  ไดแก   ทรงทราบธาตุมากมายมีจักขุธาตุเปนตน 
หรือกามธาตุเปนตน.  คําวา นานาธาตุ ไดแกธาตุนานัปการ (มีประการตางๆ) 
เพราะความท่ีธาตุเหลาน้ันนั่นแหละมีลักษณะตางกัน. คําวา โลก  ไดแก โลก 
คือ ขันธ  อายตนะ  และธาตุ.   คําวา  ยถาภูต   ปชานาติ  ไดแก ทรงแทง 
ตลอดซึ่งธาตุเหลาน้ัน   ๆ โดยไมวิปริต. 
 
                    วรรณนากําลงัของพระตถาคตขอท่ี ๕ 
           คําวา   นานาธิมุตฺติกต   (แปลวา   มีอัธยาศัยตางๆ กัน)   ไดแก 
ทรงทราบซ่ึงความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน  คือ  มีอัธยาศัยอัน 
เลวเปนตน. 
 
                        วรรณนากาํลังของพระตถาคตขอท่ี ๖ 
           คําวา   ปรสตฺตาน  (แปลวา  ของสัตวเหลาอ่ืน)  ไดแก  ของสัตวผู 
เปนใหญ.  คําวา  ปรปุคฺคลาน  (แปลวา  ของบุคคลเหลาอ่ืน)  ไดแก สัตว 
ตํ่าชา.  อีกอยางหน่ึงบทท้ังสองท่ีกลาวมาน้ี  มีอรรถอยางเดียวกัน   การท่ีพระผูมี 
พระภาคเจา ตรัสไวสองอยางดวยอํานาจแหงเวไนยสัตว คือ สัตวที่ควรแนะนํา. 
คําวา อินฺทริยปโรปริยตฺต (แปลวา ความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรีย) 
อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบซ่ึงความเปนไปแหงสัตวอ่ืน ๆ   และ 
ทรงทราบความเส่ือมแหงอินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตน.  
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                           วรรณนากําลังพระตถาคตขอท่ี  ๗   
           คําวา  ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน  (แปลวา  แหงฌาน วิโมกข 
สมาธิ  สมาบัติ) ไดแก ทรงทราบความเศราหมอง  ควานผองแผว  ความออก  
แหงฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน. . . แหงวิโมกข ๘ มีคําวา รูปารูปานิ ปสฺสติ 
เปนตน . . . แหงสมาธิ  ๓  อันเปนไปกับดวยวิตกและวิจารเปนตน . . . แหง 
อนุปุพพสมาบัติ  ๙ มีปฐมฌานสมาบัติเปนตน. คําวา สงฺกิเลส (แปลวา ความ 
เศราหมอง) ไดแก ธรรมอันเปนสวนแหงความเส่ือม.  คําวา   โวทาน  (แปล 
วา  ความผองแผว )  ไดแก ธรรมอันเปนสวนวิเศษ  คือฝายดี.  คําวา  วุฏาน 
(แปลวา  ความออก) ไดแก ยอมออกจากฌานเปนตน   ดวยเหตุใด  ยอมทราบ 
ซึ่งเหตุนั้น. 
 
                         วรรณนากําลังพระตถาคตขอท่ี   ๘, ๙, ๑๐. 
           คําวา   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ (แปลวา   ความระลึกชาติหนหลัง) 
ไดแก ทรงระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยแลวในกาลกอน.   การจุติและการอุปบติั 
ชื่อวา   จุตูปปาตะ พระองคทรงทราบท้ังความตายและความเกิดข้ึนแหงสัตว 
ทั้งหลาย. คําวา อาสวาน  ขย (แปลวา ความส้ินอาสวะ)  ไดแก พระนิพพาน 
อันดับเสียงซึ่งอาสวะ    กลาวคือ    ความสิ้นไปแหงกามาสวะเปนตน.   คําวา 
อิมานิ (แปลวา  กําลังเหลาน้ี)    ไดแก   ญาณ ๑๐ เหลาใด   ที่กลาวแลวใน 
หนหลังวาเปนกําลังของพระตถาคตเหลาน้ี    ก็คือญาณ ๑๐ เหลาน้ัน   แล. 
           บัดนี้    บัณฑิตทราบการวรรณนาบทมาโดยลําดับในมาติกาน้ีอยางนี้ 
แลว    พึงทราบอีกวา    พระตถาคตยอมทรงเห็นซึ่งเวไนยสัตวทั้งหลายผูมี 
กิเลสาวรณ (คือ  มีกิเลสเปนเครื่องกั้น)   อันเปนฐานะและอฐานะของสัตวผู  
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จะบรรลุและไมบรรลุซึ่งความส้ินไปแหงอาสวะ ดวยฐานาฐานญาณกอน เพราะ  
ทรงเห็นฐานะคือโลกิยสัมมาทิฏฐิ    และทรงเห็นซ่ึงความไมมีฐานะคือ   นยิต-  
มิจฉาทิฏฐิ.   ตอจากนั้น     ก็ทรงเห็นซึ่งความท่ีสัตวทั้งหลายเหลาน้ันมีวิบาก 
เปนเครื่องกั้นมิใหบรรลคุุณวิเศษ   ดวยกัมมวิปากญาณ   (คือญาณรูผลของ 
กรรม)   เพราะทรงเห็นสัตวผูปฏิสนธิมาดวยติเหตุกะ.   ยอมทรงเห็นซึ่งความที่ 
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนเครื่องกั้น   ดวยสัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ   (คือ 
ญาณหย่ังรูทางไปสูภูมิทั้งปวง)    เพราะทรงเห็นความไมมีแหงอนันตริยกรรม. 
ทรงเห็นคุณวิเศษแหงความประพฤติ   เพ่ือแสดงธรรมอนุเคราะหแกสัตวผูไมมี 
กรรมเปนเครื่องกั้นอยางนี้   ดวยอเนกธาตุนานาธาตุญาณ   (ญาณ   หยั่งรู 
โลกอันเปนอเนกธาตุและนานาธาตุ)     เพราะทรงเห็นความตางกันแหงธาตุ. 
ลําดับนั้น  ทรงเห็นซึ่งอธิมุตติ (คือ อัธยาศัยของสัตวเหลาน้ัน) ได ดวยนานา- 
ธิมุตติกตญาณ  (ญาณ  หยั่งรูอัธยาศัยตาง ๆ กัน)  จึงมิไดทรงถือเอาพิธีการ 
เพ่ือแสดงธรรมดวยอํานาจแหงอัธยาศัย.   ตอจากนั้น    ทรงเห็นความหยอนและ 
ความยิ่งแหงอินทรีย    เพ่ือแสดงธรรมตามสติ    ตามกําลังแหงสัตวผูมีอัธยาศัย 
ที่จะรูไดดวยอินทริยปโรปริยัตติญาณ  เพราะทรงเห็นความท่ีศรัทธาเปนตน 
เปนธรรมแกกลาและออน.   กถ็าวา   ความยิ่งและหยอนแหงอินทรียอันสัตวพึง 
รูไดอยางนี้เปนธรรมชาติแกกลาไซร    อินทรียเหลาน้ันยอมเขาถึงไดเร็วพลัน 
ดวยคุณวิเศษแหงฤทธิ์    เพราะความท่ีตนเปนผูชํานาญแลวในฌานเปนตนดวย 
ญาณในฌานเปนตน.   ก็แลครั้นเขาถึงแลว    จึงทรงแสดงธรรมซ่ึงความท่ีสัตว 
เหลาน้ันเปนผูมีอัธยาศัยอันเกิดในกาลกอน  ดวย ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เพราะอานุภาพแหงทิพยจักษุ   ทรงเห็นอยูซึ่งความวิเศษแหงจิตท่ีถึงพรอมดวย 
เจโตปริยญาณ   ดวยอานุภาพแหงอาสวักขยญาณ    จึงทรงแสดงธรรมเพื่อ  
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ความส้ินไปแหงอาสวะ  เพราะสัตวเหลาน้ัน  มีความหลงใหลไปปราศแลว  ดวย  
ทางอันใหถึงอาสวักขยญาณ  ฉะนั้น   โดยลําดับนี้   บัณฑิตพึงทราบวา  พระผู- 
มีพระภาคเจา  ตรัสญาณ ๑๐ เหลาน้ันวาเปนกําลัง. 
           นี้เปนการวรรณนาเนื้อความในมาติกากอน.  
 
                                          อรรถกถาเอกกนิทเทส 
                                       อธิบายญาณวัตถุหมวด  ๑ 
           บัดนี้   เปนการปฏเิสธการแสดงสาธารณเหตุ  ในคําวา  เปน น   เหตุ 
ทั้งน้ัน ในนิทเทสวาระท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงเร่ิมไว  ในมาติกาตามท่ีทรงตั้ง 
ไววา  ปฺจวิฺาณา  น  เหตุเมว  เปนตน. 
           ในคําเหลาน้ัน    คําใดท่ีจะพึงกลาวโดยนัยวา   จตุพฺพิโธ   เหตุ   เปน 
ตน   (แปลวา   เหตุมี ๔ อยาง)   คือ. 
           ๑.  เหตุเหตุ 
           ๒.  ปจจยเหตุ 
           ๓.  อตุตมเหตุ 
           ๔.  สาธารณเหตุ 
           คําน้ันทั้งหมด    ขาพเจากลาวไวแลวในการวรรณนาเนื้อความแหงคํา 
ทั้งหลายในรูปกัณฑวา  สพฺพ  รูป   น  เหตุเมว  เปนตน   (แปลวา  รูปทั้ง 
หมดเปน  นเหตุทั้งน้ัน)  นั่นแหละ. 
           ในคําวา   อเหตุกเมว เปนตน   บัณฑิตพึงทราบ ม อักษร   ดวย 
สามารถแหงพยัญชนะสนธิ.  คือเปน  อเหตุกาเอว  (แปลวา  เปนอเหตุกะท้ัง  
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นั้น).   แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้แหละ.   อีกอยางหนึ่ง   ในหมวดแหงธรรมมีคํา  
วา  เหตู  ธมมฺา  น เหตู  ธมฺมา  เปนตน  วิญญาณ ๕ เปนเหตุธรรม  หรือ 
ไมเปนดังน้ี    บัณฑิตพึงทราบเน้ือความของบทท้ังปวงในท่ีนี้โดยสวนเดียววา 
ก็วิญญาณ ๕  เปนนเหตุ  ทั้งน้ัน   เปนอเหตุกะทั้งน้ัน     ดังน้ี.  
           บทวา  อพฺยากตเมว  (แปลวา  เปนอัพยากตะทั้งน้ัน) นี้  พระผู- 
มีพระภาคเจา  ตรัสดวยสามารถแหงวิบากอัพยากตะ.                            
           บทวา   สารมมฺณเมว   นี ้  ตรสัดวยสามารถแหงอารมณเปนเครื่อง 
ยึดเหน่ียว   (โอลุพฺภารมฺมณวเสน).   จริงอยู    อารมณ   มี ๒ อยาง   คือ 
ปจจยารัมมณะ   ไดแกอารมณอันเปนปจจัย    โอลุพภารัมมณะ    ไดแก 
อารมณอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยว.    แตในที่นี้เปนหนาที่ของโอลุพภารัมมณะนั้น  
แหละ.   แมปจจยารัมมณะ   ก็ยอมไดเหมือนกัน. 
           บท   อเจตสิกเมว   แปลวา   ธรรมอันไมประกอบจิต.  ในอเจตสิก- 
ธรรม   (ธรรมท่ีไมใชเจตสิก) ๓ อยาง   คือ   จิต รูป  และพระนิพพาน  พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา  จิต  เทานั้น.   บทวา   โน   อปริยาปนฺนเมว 
ไดแก    ธรรมอันนับเนื่องแลวโดยความเปนธรรมอันนับเนื่องดวยคติ      จุติ 
และภพ   ในสังสารวัฏ   ชื่อวา โน อปริยาปนนะ.   สภาวธรรมใด   ยอมไม 
นําออกจากโลก   คือจากวัฏฏะ    เพราะเหตุนั้น     สภาวธรรมนั้น    จึงชื่อวาเปน 
อนิยยานิกะ.   คําวา  อุปฺปนฺน   มโนวญิญาณวิเยฺยเมว  นี ้ พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวในรูปกัณฑวา ธรรมที่เกิดข้ึนแลวอันวิญญาณ ๖ พึงรูได 
เพราะกระทําแมมโนวิญญาณอันเปนวิสัยแหงอดีตเปนตน  เพราะปรารภรูปเปน 
ตนอันกําลังเกิดข้ึนใหเปนไปแกจักขุวิญญาณเปนตน.    ก็วิญญาณ ๕ แมกําลัง 
เกิดข้ึนแลว  ยอมไมเปนอารมณแกจักขุวิญญาณเปนตน     ยอมเปนไปแกมโน- 
วิญญาณเทาน้ัน    เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "มโนวิฺาณ- 
วิฺเยฺย"   (แปลวา  วิญญาณ ๕ เปนธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณ)  ดังนี้.  
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           คําวา   อนิจฺจเมว    ไดแก  วิญญาณ ๕   ชื่อวา   เปนอนิจจะทั้งน้ัน  
เพราะอรรถวา   มีแลวหามีไม   (เกิดข้ึนแลวก็ดับไป)  
           คําวา  ชราภิภูตเมว   ไดแก  วิญญาณ ๕ ชือ่วา  ชราภิภูตะ  เพราะ 
อันชราครอบงําแลว.                                                             
           คําวา   อุปฺปนฺนวตฺถุกา   อุปฺปนนฺารมฺมณา   (แปลวา  วิญญาณ 
๕ มีวัตถุอันเกิดแลว   มีอารมณอันเกิดข้ึนแลว)  บณัฑิตพึงทราบวา ทานปฏิเสธ 
อนาคต. จริงอยู  วิญญาณ ๕ นั้น  ยอมไมเกิดข้ึนในเพราะอารมณและวัตถุที่เปน 
อนาคตท้ังหลาย.    คําวา   ปุเรชาตวตฺถุกา   ปุเรชาตารมฺมณา   (แปลวา 
วิญญาณ ๕  มีวัตถุเกิดกอน  มีอารมณเกิดกอน)  ไดแก เปนการปฏิเสธการเกิด 
ข้ึนพรอมกัน. จริงอยู วิญญาณ ๕ นั้นยอมไมเกิดข้ึนเพราะอาศัยวัตถุ หรืออารมณ 
ที่เกิดข้ึนพรอมกัน.   ก็วิญญาณ ๕  นัน้  เปนธรรมชาติเกิดภายหลัง  ยอมเกดิข้ึน 
ในเพราะวัตถุและอารมณที่เกิดกอน. 
           คําวา  อชฺฌตฺติกวตฺถุกา   (แปลวา  วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนภายใน) 
นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยสามารถแหงวัตถุภายในอันเปนของตน   จริงอยู 
วิญญาณ ๕  นั้น  ยอมเกิดข้ึนเพราะ   กระทําปสาทรูป ๕ อันเปนภายในให 
เปนวัตถุที่อาศัยเกิด. คําวา พาหิรารมมฺณา (แปลวา มีอารมณภายนอก) ไดแก 
มีอารมณมีรูปเปนตนภายนอกเปนอารมณ. ในขอนั้นบัณฑิตพึงทราบธรรมหมวด 
๔. จริงอยู   วิญญาณ  ๕ นั้น   ชื่อวาเปนภายใน มีวัตถุเปนภายใน  เพราะกระทํา 
ปสาทะใหเปนวัตถุ   ที่อาศัยเกิด. 
           มโนวิญญาณ   ชื่อวาเปนภายใน   มีวัตถุภายนอก   เพราะเวลาเกิดข้ึน 
กระทําหทัยรูปใหเปนวัตถุที่อาศัยเกิด.    ขันธ ๓ อัน    สัมปยุตดวยวิญญาณ ๕ 
เปนภายนอก    มีวัตถุเปนภายใน.    ขันธ  ๓  อันสมัปยุตดวยมโนวิญญาณเปน 
ภายนอก   มวัีตถุเปนภายนอก    เพราะเวลาเกิดข้ึนกระทําหทยรูปใหเปนที่อาศัย  
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คําวา  อสมฺภนิฺนวตฺถุกา ไดแก มีวัตถุอันยังไมแตกดับ.  จริงอยู  วิญญาณ 
๕ เหลาน้ันยอมไมเกิดข้ึน     เพราะอาศัยวัตถุอันเปนอดีตซึ่งดับไปแลว.     แม  
เพราะความท่ีวิญญาณ ๕ มีอารมณอันยังไมแตกดับ    ก็นัยนี.้ 
           ในคําวา  อฺ  จกฺขุวิฺาณสฺส  วตฺถุ  จ อารมฺมณฺจ  เปน 
ตน   ก็วัตถุและอารมณของจักขุวิญญาณเปนอยางหน่ึง  ของโสตวิญญาณเปนตน 
ก็เปนอยางหน่ึง.   จักขุวิญญาณแมถึงความสําเร็จแลว   ยอมไมเกิดตอจากความ 
สําเร็จโดยกระทําวัตถุอยางใดอยางหน่ึง    ในโสตปสาท เปนตนใหเปนวัตถ ุ
หรือทํารูปอยางใดอยางหนึ่ง ในเสียง เปนตนใหเปนอารมณ.  แตจักขุวิญญาณ 
ยอมเกิดข้ึน     เพราะทําจักขุปสาทเทานั้นใหเปนวัตถุและทํารูปใหเปนอารมณ. 
วัตถุก็ดี  ทวารก็ดี  อารมณก็ดีของจักขุวิญญาณ   ยอมไมกาวไปสูวัตถุอ่ืน   หรือ 
ไปสูทวารอ่ืน  หรืออารมณอ่ืน  อันเนื่องกันดวยประการอยางนี้. 
           จักขุวญิญาณมีวัตถุที่เน่ืองกัน   มีทวารท่ีเนือ่งกัน  มีอารมณที ่
เน่ืองกันเทานั้น   จึงเกิดขึ้น.  แมในโสตวิญญาณเปนตน  ก็นัยนี้ 
นั่นแหละ. 
           ในขอวา   น  อฺมฺสฺส   โคจรวิสย   ปจฺจานุโภนฺติ   นี ้
(แปลวา  วิญญาณ ๕ ยอมไมเสวยอารมณของกันและกัน) อธิบายวา "วิญญาณ 
เหลาน้ัน    ยอมไมเสวยอารมณ   สักอยางหน่ึงของกันและกันอยางนี้  คือ จักขุ- 
วิญญาณ   ยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ   หรือวาโสตวิญญาณก็ยอมไม 
เสวยอารมณของจักขุวิญญาณ"  เปนตน.   จริงอยู   ถาจักขุวิญญาณประมวลมา 
ซึ่งสีอันตางดวยสีเขียวเปนตนเปนอารมณแลวพึงมอบใหแกโสตินทรียวา 
" เชิญเถิด ทานจงกําหนดสีนั้น จงชี้แจงวา อารมณนั้นชื่ออะไร ดังน้ี.  แมเวน 
จักขุวิญญาณเสียแลว   พึงกลาวตามธรรมดาของตนเฉพาะหนาอยางนี้วา "แนะ  
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อันธพาล  ทานคนหาอยูสักรอยปก็ตาม   สักพันปก็ตาม   เวนจากเรา   (จักขุ-  
วิญญาณ)  ทาน  (โสตวิญญาณ)   จักทราบสีนั้นไดที่ไหน  ทานจงนําสีนั้นมา 
จงนอมไปท่ีจักขุปสาท      เราจักรูซึ่งอารมณนั้นจะเปนสีเขียวหรือสีเหลืองก็  
ตามที    ก็เพราะนั่นมิใชวิสัยของธรรมอ่ืน    นั่นเปนวิสัยของเราเทาน้ัน.   แม 
ในวิญญาณที่เหลือ  ก็นัยน้ี.  ดวยอาการอยางนี้    วิญญาณ ๕ จึงชื่อวา  ยอมไม 
เสวยอารมณของกันและกัน. 
           คําวา  สมนฺนาหรนฺตสฺส  ไดแก  เมื่อนําอาวัชชนะมาอยูนั่นแหละ 
ปญจวิญญาณจึงเกิดข้ึน.    คําวา  มนสิกโรนฺตสฺส   ไดแก  เมื่อทําไวในใจ 
โดยการคํานึงถึงน่ันแหละ.  ปญจวิญญาณจึงเกิด.   จริงอยู   จิตเหลาน้ี    (ปญจ- 
วิญญาณ)  ยอมเกิดข้ึนในเวลานึกถึง  หรือในเวลากระทําไวในใจดวยอาวัชชนะ. 
           คําวา  น  อพฺโพกิณฺณา   (แปลวา  ไมสับสนกันก็หาไม)   ไดแก 
ไมถูกแทรกแซงดวยวิญญาณอื่นยอมเกิดติดตอกันไปก็หาไม.     การเกิดรวมกัน 
แมแหงจิตท้ังปวง    พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธแลวดวยบทวา  น  อปุพฺพ 
อจริม    นี้    และทรงปฏิเสธการเกิดข้ึนโดยลําดับแหงกันและกันดวยบทวา 
น  อฺญมฺสฺส  สมนนฺตรา  นี้.  ชือ่ท้ังหลายของอาวัชชนะมี  ๔  เทา 
นั้น    ซึ่งมีคําวา   อาวัฏฏนา  (แปลวา  ความสนใจ).  จริงอยู   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียก  อาวัชชนะ  นั้นวา  อาวัฏฏนา  เพราะการหมนุเวียน 
เปลี่ยนไปแหงภวังค     ตรัสเรียกวา    อาโภคะ    (แปลวา    ความคํานึง) 
เพราะความคํานึงของจิตน้ันนั่นแหละ   ตรัสเรียกวา   สมันนาหรณะ   เพราะ 
ประมวลมาซ่ึงรูปเปนตน  ตรัสเรียกวา   มนสิการ    เพราะการทําไวในใจของ 
จิตเหลาน้ันแหละ.   ความสามารถเพ่ือทําหนาท่ี  (กิจ)  แหงอาวัฏฏนา    (ความ  
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สนใจ) พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวในฐานะแหงอาวัชชนะของวิญญาณ ๕ โดย  
สังเขปในท่ีนี้   และทรงปฏิเสธจิตแตละดวงเกิดรวมกันดวยอาการอยางน้ี. 
           คําวา  น  กิฺจิ    ธมฺม  ปฏิวิชานาติ (แปลวา   บุคคลยอมไมรู 
แจงซ่ึงธรรมอะไร ๆ ดวยวิญญาณ ๕)   อธิบายวา    บุคคลยอมไมรูแจง   ซึ่ง 
กุศลหรืออกศุลแมสักอยางหน่ึง     ซึง่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้วา 
ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา  เปนตน. 
           คําวา    อฺตฺร   อภินิปาตมตฺตา  (แปลวา   สักแตวาเปนที่ตก 
ไปแหงอารมณอันใดอันหน่ึง)   อธิบายวา   วิญญาณ ๕ สักแตวาเปนที่ตกไป 
โดยเวนรูปเปนตน แลวยอมไมรูอะไร ๆ  ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายไว 
วา  "บุรุษแมเปนผูฉลาดดีแลวก็ยอมไมรูธรรมอ่ืนสักอยางหนึ่งในบรรดากุศล 
และอกุศลดวยวิญญาณ ๕ เวนรูปที่มาสูคลอง. อนึ่ง จักขุวิญญาณในที่นี้  ยอม 
เปนสักแตวาการเห็นเทานั้น .   แมโสตวิญญาณเปนตน    ก็ยอมสักแตวา   การ 
ฟง... การดม... การลิ้ม   และการสัมผัสเทานั้น.   กก็ารรับรูอารมณโดย 
สักแตวาการเห็นเปนตน    ชื่อวา  การรายงาน  (หรือการบอกกลาว)  ซึ่งธรรม 
เหลาน้ันอยางอ่ืนมีกุศลเปนตน   หามีไม. 
           คําวา    มโนธาตุยาป  (แปลวา    แมดวยมโนธาตุ)   ไดแก   แม 
ดวยมโนธาตุ คือ  สัมปฏจิฉนจิต.  อน่ึง  ในคําวา  มโนธาตุยาป นี้  ป 
อักษร เปนคําประมวลมาซ่ึงเนื้อความ  เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงทราบเน้ือความ 
ในที่นี้     อยางนี้วา     บุคคลยอมไมรูแจงซ่ึงธรรมอะไร ๆ   อันเปนกุศลได 
ดวยวิญญาณอันเปนไปทางทวาร ๕ แมทั้งหมด คือ แมดวยมโนธาตุ   แมดวย 
มโนวิญญาณธาตุซึ่งตอจากมโนธาตุนั้น.  
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           แมในคําวา   "น  กิฺจิ   อิริยาปถ   กปฺเปติ"   เปนตน     (แปลวา 
บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึงดวยวิญาณ ๕)   ก็นัยนี้    จริง   
อยู   บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอะไร ๆ ในการเดินเปนตนไดดวยวิญญาณอัน 
เปนไปทางทวาร ๕. 
           บุคคลยอมไมต้ังกายกรรม  ไมต้ังวจีกรรมดวยวิญญาณ ๕   ยอมไม 
สมาทานธรรมอันเปนกุศลอกุศลดวยวิญญาณ  ๕    ยอมไมเขาสมาธิ   (สมาบัติ) 
อันเปนโลกิยะหรือโลกุตตระ   ยอมไมออกจากสมาธิ   อันเปนโลกิยะ   หรือโล- 
กุตตระดวยวิญญาณ ๕   ยอมไมจุติ (เคลื่อน) จากภพ    ยอมไมเกิดข้ึนในภพ 
ดวยวิญญาณ ๕.  จริงอยู กิจ (หนาที่ของจิต)   มีการรูแจงซ่ึงธรรมอันเปนกุศล 
และอกุศลเปนตน    มีการจุติเปนปริโยสาน   แมทัง้หมดน้ัน    ยอมมีไดดวยจิต  
ทางมโนทวารเทาน้ัน      ยอมไมมีดวยจิตอันเปนไปทางทวาร ๕    เพราะฉะนั้น  
วิถีจิตแมทั้งปวงอันเปนไปกับดวยชวนะในเพราะการทําซึ่งกิจนี้     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงทรงปฏิเสธแลวในวิญญาณ ๕ นี้.  อน่ึงกิจท้ังหลายท่ีกลาวแลวเหลาน้ัน 
ยอมไมมีแกจิตอันประกอบดวยวิญญาณ ๕ นี้   ฉันใด    แมการกาวลงสูนิยาม- 
ธรรมก็ฉันนัน้.  คือวาบุคคลยอมไมกาวลงสู มิจฉัตตนิยาม๑ หรอื สัมมัตต- 
นิยาม๒   ไดดวยวิญญาณ ๕. 
           จริงอยู   ชวนะ  (ของปญจทวาร)   ยอมไมแลนไป   (เสพ- 
อารมณ)  เพราะปรารภนามและโคตร   ยอมไมแลนไปเพราะปรารภ 
บัญญัติอันมีกสิณเปนตน     ยอมไมเปนไปดวยสามารถแหงวิปสสนา 
อันมีไตรลักษณเปนอารมณ  ยอมไมเปนไปดวยสามารถแหงวิปสสนา 
อันมีกําลังคือวุฏฐานคามินี   ยอมไมแลนไปเพราะปรารภรูปและอรูป 
 
๑.  อภิ.ส. ๓๔/ ขอ๖๘๑  ไดแกอนันตริยกรรม ๕ และนยิตมิจฉาทิฏฐิ  ๒. ไดแกโลกตุตรมรรค ๔.   
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ธรรม  ยอมไมแลนไปสูพระนิพพาน.  อนึ่ง  ปฏิสมัภิทาญาณยอมไม  
เกิดดวยชวนะ  (ในปญจทวาร)  นั้น  อภิญญาญาณ  สาวกปารมญีาณ 
ปจเจกโพธิญาณ  สัพพัญุตญาณ   ก็ยอมไมเกิดดวยชวนะนั้น. 
แตวา     ธรรมมีประเภทตาง ๆ แมทั้งหมด     ยอมมีไดในชวนะทาง 
มโนทวารเทาน้ัน. 
           คําวา  น สุปติ น ปฏิพุชฺฌติ น สุปน ปสฺสติ (แปลวา บุคคล 
ยอมไมหลับ ไมต่ืน ไมฝน  ดวยวิญญาณ ๕) อธิบายวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงปฏิเสธวิถีจิตพรอมดวยชวนะในฐานะท้ัง  ๓  เหลาน้ันวา   บุคคล    ยอมไม 
กาวลงสูความหลับ  ยอมไมหลับ  ยอมไมต่ืน ยอมไมเห็นสุบิน (ฝน) อะไร ๆ 
ดวยจิตอันเปนไปทางปญจทวารแมทั้งหมด. 
           จริงอยู   เมื่อบุคคลกําลังหลับสนิท    ถึงจะยังไสเทียนใหญใหติดไฟลุก 
โพลงแลวนอมแสงสวางน้ันเขาไปใกลนัยนตาของบุคคลน้ัน  ปฐมภวังค ยอม 
ไมหมุนไป  (ยังไมเปลี่ยนไป)  สูอาวัชชนะอันเปนไปทางจักขุทวาร  กอน. 
           ก็จิตอันประกอบดวยมโนทวารเทาน้ันยอมหมุนไป   ลําดับนั้น   ชวน- 
จิตเสพอารมณแลว ก็หยั่งลงสูภวังค. 
           ในวาระที่ ๒ ภวังคจิตยอมหมุนไปสูอาวัชชนจิตอันเปนจักขุทวาร. 
ตอจากนั้นจักขุวิญญาณเปนตน  มีชวนะเปนปริโยสาน ยอมเปนไป.  ลําดับนั้น 
ภวังคจิต  จึงเปนไปอีก. 
           ในวาระที่ ๓ เมื่อภวังคหมุนไปสูอาวัชชนะอันเปนมโนทวารแลว 
ชวนะอันเปนมโนทวารวิถี  จึงแลนไป.  ทานกลาววา   เพราะรูดวยจิต   (ชวน- 
จิตทางมโนทวาร)  นั้น  บุคคลจึงแลดู   จึงทราบอะไร ๆ ไดในท่ีนี้.  
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           โดยทาํนองเดียวกัน  เมื่อบุคคลกําลังหลับสนิท  ใครๆ ประโคมดนตรี  
ที่ใกลหูหรือนอมดอกไมซึ่งมีกลิ่นหอมก็ตาม   เหม็นก็ตามไปใกลจมูก    หรือใส 
เนยใส      หรือใสน้ําออยเขาไปในปาก      หรือเอาฝามือประหารท่ีหลังก็ตาม. 
ปฐมภวังคก็ยังไมหมุนไปสูอาวัชชนะอันเปนไปทางโสตทวารเปนตนกอน. 
           จิตอันเปนมโนทวารเทาน้ันยอมหมุนไป   ลําดับน้ัน   ชวนะ 
เสพอารมณแลวก็หยั่งลงสูภวังค. 
           ในวาระที่ ๒ ภวังคจึงหมุนไปสูอาวัชชนะทั้งหลายอันเปนไปทาง 
โสตทวารเปนตน   จากน้ัน  โสตะ   ฆานะ   ชิวหา   กายวิญญาณเปนตน   ม ี
ชวนะเปนปริโยสาน   ยอมเปนไป.  ตอจากนั้น  ภวังคก็เปนไปอีก. 
           ในวาระที่ ๓ ครั้นเมื่อภวังคหมุนไปสูอาวัชชนะอันเปนมโนทวาร 
แลว   ชวนะอันเปนมโนทวาร   ก็แลนไป.   เพราะรูดวยจิต     (ชวนจิตอันเปน 
มโนทวารวิถี)  นั้น   บุคคลจึงรูเสียงอะไร ๆ ในทีน่ี้วา  เปนเสียงสังข  เปนเสียง 
กลอง.   หรือรูกลิ่นอะไร ๆ ในที่นี้วา   เปนกลิ่นเกิดแตราก   กลิน่เกิดแตแกน. 
หรือรูรสอะไร ๆ ที่เขาใสเขาไปในปากของตน  วาเปนเนยใส   น้ําออย  หรอืรู 
วาการประหารน้ี   ใครตี   ใครทุบ   ใครประหารท่ีหลัง   ดังน้ี   บุคคลจึงชื่อวา 
ยอมต่ืนดวยชวนจิตอันเปนไปทางมโนทวารเทานั้น  ดวยอาการอยางนี้    บุคคล 
จึงมิไดต่ืนข้ึนดวยจิตอันเปนไปทางปญจทวาร. 
           บุคคลยอมเห็นแมสุบิน (ฝน) ดวยชวนจิตทางมโนทวารน้ันนั่นแหละ 
มิไดฝนเห็นจิตอันเปนไปทางปญจทวาร. 
 
                                           เหตุแหงการฝน  ๔ 
           ก็แล   บุคคลเมื่อเห็นสุบิน (ฝน) นั้น  ๆ ยอมฝนเห็นดวยเหตุ ๔ ประ- 
การ  คือ  
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           โดยธาตุกําเริบ  
           โดยเคยประสพมา 
           โดยเทวดาดลใจ 
           โดยบุพนิมิต 
           ใน ๔ อยางนั้น   บคุคลมีธาตุกําเริบ   เพราะประกอบดวยปจจัยทํา 
ใหผิดปกติของน้ําดีเปนตน   จึงชื่อวายอมฝนไปเพราะธาตุกําเริบ.  จริงอยู  เมื่อ 
ฝนไปตาง ๆ ยอมเปนราวกะวา  กําลังตกลงไปจากภูเขา  ราวกะวากําลังเดินไป 
ทางอากาศ   และเปนราวกะวาถูกเน้ือราย   ชางรายและโจรเปนตนติดตามแลว. 
           วาโดยเคยประสพมา บุคคลเมื่อฝน  ยอมฝนเห็นอารมณอันตนเคย 
ประสพมาแลวในกาลกอน. 
           วาโดยเทวดาดลใจ    เทวดายอมนอมอารมณมีอยางตาง ๆ   เขาไป 
เพราะความเปนผูใครจะใหประโยชน   หรือเพราะความประสงคจะใหเกิดความ 
เสื่อม หรือเพ่ือใหเกิดความเจริญ หรือเพ่ือใหเกิดความพินาศแกบุคคลผูฝนนั้น. 
บุคคลน้ัน    ยอมฝนเห็นอารมณเหลานั้น  ดวยอานุภาพแหงเทวดาเหลาน้ัน. 
           วาโดยบุพนิมิต     บุคคลเมื่อฝนเห็น     ยอมฝนเห็นสุบินอันเปน 
บุพนิมิต    (ลางที่บอกเหตุข้ึนกอน)    แหงความเจริญ  หรือความพินาศ  ดวย 
สามารถแหงบุญและบาปยอมเปนดุจพระมารดาของพระโพธิสัตว ทรงสุบินนิมิต  
ในการไดเฉพาะซ่ึงพระราชบุตร  ยอมเปนดุจพระโพธิสัตว   ทรงมหาสุบินนิมิต  
๕ ขอ   และยอมเปนดุจพระเจาโกศลทรงสุบินนิมิต ๑๖ ขอ. 
           ในเหตุ ๔ เหลาน้ัน    บุคคลยอมฝนเห็นสิง่ใดโดยธาตุกําเริบ 
และโดยการกินกอนนอน  สิ่งน้ันมใิชความจริง.   บุคคลยอมฝนเห็น 
สิ่งใดโดยเทวดาดลใจ   สิ่งนั้นเปนจริงก็ได   ไมจริงก็ได   เพราะวา  
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เทวดาโกรธแลว    ใครเพ่ือจะใหถึงความพินาศดวยอุบายของตน  จึง  
กระทําการดลใจแสดงสิ่งน้ันใหวิปริตไปก็ได. 
           ไดยินวา ในมหาวิหารอันประเสริฐในพระนครโรหนะ  พระมหาเถระ 
ไมขออนุญาตพระภิกษุสงฆ   สั่งใหตัดตนไมใหญตนหน่ึง   เทวดาผูสิงอยูที่ตน 
ไมโกรธพระเถระแลว  ครั้งแรกนั่นแหละทําประเลาประโลม (ชื่นชม) พระเถระ 
ภายหลังบอกในสุบินนิมิตวา  "พระราชาผูเปนอุปฏฐากของทานจักสวรรคตภาย 
ใน ๗ วัน    นับแตวันนี้"  ดังน้ี.   พระเถระนําเรื่องนั้นไปบอกแกนางสนมของ 
พระราชา.   เทวดานั้นก็แกลงรองเสียงดังราวกะวาถูกประหารครั้งหนึ่ง.    พระ- 
ราชาทรงถามวา  "นั่นอะไรกัน".   เทวดานั้นทูลวา   พระเถระกลาวอยางนี้. 
พระราชาใหราชบุรุษนับจํานวนวัน   ครั้นพระชนมชีพของพระองคเกิน ๗ วัน 
แลว  ทรงกริว้จึงใหราชบุรุษตัดมือและเทาของพระเถระเสีย. 
           ก็บุคคล  ยอมเห็นสิ่งใดโดยบุพนิมิต   สิ่งนั้น     ยอมเปนจริง 
โดยสวนเดียว.  และประเภทแหงความฝนยอมมีแมเพราะความแตกตางกันไป 
ตามการเกี่ยวของดวยมูลเหตุทั้ง  ๔ เหลาน้ันทีเดียว. 
           อนึ่ง   พระเสกขะและปุถุชนเทาน้ัน   ยอมฝนเห็นสุบินนิมิต. 
แมทั้ง ๔ อยาง  เพราะความท่ีตนยังมิไดละวิปลลาส ๔. 
           สําหรบัพระอเสกขบุคคล ยอมไมฝน เพราะทานมีวิปลลาส ๔ 
อันละไดแลว. 
            ถามวา  ก็บุคคลเมื่อจะฝน   หลับแลวยอมฝน   หรือต่ืนแลวยอมฝน 
หรือวาทั้งมิใชหลับแลวท้ังมิใชต่ืนแลว   ยอมฝน   ดังน้ี. 
            ตอบวา  ก็ในที่นี ้ ความฝนจะเปนอยางไร  พึงทราบดังน้ี 
            ถาวา  บุคคลหลับแลวยอมฝนไซร  ขอนี้  ยอมไมตรงตาม            
พระอภิธรรม  เพราะวา  (ในพระอภิธรรม)  บุคคลยอมหลบัดวย  
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ภวังคจิต     และภวังคจิตซึ่งมีรูปนิมิตเปนตนเปนอารมณนั้น    มิได  
สัมปยุตดวยกิเลสมีราคะเปนตน. สวนบุคคลฝนอยู จิตท้ังหลายเชนนี้ 
(คือจิตท่ีสัมปยุตดวยราคะเปนตน)  ยอมเกิดได. 
           ถาบุกคลต่ืนแลวยอมฝนได   ขอนี้   ก็ไมตรงตามพระวินัย    เพราะวา 
บุคคลต่ืนแลวยอมฝนเห็นสิ่งใดน้ันยอมเห็นดวยจิตอันเปนไปกับดวยอัพโพหาริก 
(คือ  สิ่งที่กลาวอางไมได)   ดวยวา   ชือ่วา    อนาบัติในเพราะการกาวลวงพระ- 
บัญญัติที่ภิกษุทําแลวดวยจิตอันเปนไปกับดวยส่ิงที่กลาวอางไมได  มิไดมี  อนึ่ง 
เมื่อบุคคลทํากรรมดวยจิตท่ีกําลังฝนซึ่งเปนการลวงพระบัญญัติ ยอมเปนอนาบัติ 
โดยสวนเดียว. 
           ถาบุคคลไมหลับ  ไมต่ืน   ยอมฝนได   เขายอมจะชื่อวา    ไมฝนเห็น 
ซึ่งสุบิน  (ในท่ีนี้ )  ก็ครัน้เมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู   ความไมมีแหงสุบินเทียว 
ยอมปรากฏ   ความมีแหงสุบินก็ยอมไมปรากฏ   ขอน้ีเปนเพราะเหตุไร    เพราะ 
บุคคลมีความงวงเหงาไปปราศแลวดุจลิง   ยอมฝน.   สมจริง    ดังท่ีกลาวไววา 
ดูกอนมหาราช   บุคคลมคีวามงวงเหงาซบเซาไปปราศแลวดุจลิง 
ยอมฝน ดังน้ี.  คําวา   กปมิทฺธปเรโต ทานประกอบไว    ดวยการนอน 
ของวานร.   เหมือนอยางวา    การนอนหลับของลิง    ยอมเปนไปเร็ว   ฉันใด 
ชื่อวาการนอนหลับขอองบุคคล    เพราะความเกลื่อนกลนแลวดวยกุศลจิตเปนตน 
ซึ่งเปนไปรวดเร็วบอย ๆ อันใดก็ฉันนั้น.   การขามไปจากภวังคบอย ๆ เพราะ 
ความเปนไปของการหลับอันใด  การประกอบดวยการหลับนัน้    ยอมเห็นสุบิน 
เพราะเหตุนั้นการฝนนี้  ยอมเปนกุศลบาง   อกุศลบาง  เปนอัพยากตะบาง.  ใน 
การฝนเหลานั้น  เมื่อบุคคลฝนวาทําการไหวพระเจดีย  การฟงธรรม  การแสดง 
ธรรมเปนตน   ยอมเปนกุศล   เมื่อฝนวาทําปาณาติบาตเปนตน   ยอมเปนอกุศล 
พนจากจิตท้ังสองน้ี   ในขณะแหงอาวัชชนะและตทารัมมณะ    พึงทราบวาเปน 
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อัพยากตะ.   แมในเวลาท่ีกลาววา    *สิง่น้ีเราเห็นแลว    สิ่งน้ีเราไดยินแลว    สิ่ง 
ที่ปรากฏแลวน่ันแหละ  ก็เปนอัพยากตะเชนกัน.  
           ถามวา  กุศลธรรมและอกุศลธรรมที่บุคคลทําในขณะฝนเปนธรรม 
มีวิบากหรือไม ? 
           ตอบวา  มีวบิาก   แตกรรมที่ทาํในเวลาฝนนั้นไมอาจใหปฏิ- 
สนธิได  เพราะความท่ีวิบากน้ันมีกําลังทราม.    แตครั้นเมื่อปฏสินธิ 
เปนไปแลวดวยกรรมอยางอื่นใหผลแลว    (กรรมทีท่ําในเวลาฝน) 
ยอมใหผล. 
           คําวา  เอว  ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา  ปฺา   (แปลวา  ความรูเรื่อง 
วิญญาณ ๕ ดังกลาวมานี้  ชื่อวาปญญา)    บัณฑิตพึงทราบวา    มิใชเปนการ 
อธิบายถึงเหตุของวิญญาณ ๕   แตเปนการอธิบายความเปนจริงของวิญญาณ ๕ 
เทาน้ัน. 
           คําวา   ต   ยาถาวกวตฺถุ   วิภาเวติ    ไดแก  เปนการชี้แจงถึงเรื่อง 
วิญญาณ ๕ ตามความเปนจริง.  บัณฑิตพึงทราบคําอธิบาย  ความรูเรื่องวิญญาณ 
๕  ตามความเปนจริงอันน้ัน    ชื่อวา  ปญญา   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงต้ัง 
ไวในมาติกาวา    ความรูเรื่องวิญญาณ ๕   ตามความเปนจริง   อันใด   ชื่อวา 
ปญญา  ในหนหลัง   ดังพรรณนามาฉะนี้.   และพึงทราบวา   การนับญาณดวย 
สามารถแหงธรรมหมวดหนึ่ง   หรือการนับญาณดวยอาการอยางหน่ึง    อยางนี้  
วา  เอกวิเธน  าณวตฺถุ  ดังวรรณนามาฉะน้ี. 
                                  ญาณวัตถุหมวดหนึ่ง  จบ 
 
* บาลีใช  ทิฏ วิย   เม   สุตวิย   เม  เชนเดยีวกับคําวา   รูปอันเราเห็นแลว    เสียงอัน 
เราไดยนิแลว  ซ่ึงจัดเปนอัพยากตะ  เพราะเปนรูป    
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                                       อรรถกถาทุกนิทเทส 
                                   อธบิายญาณวัตถุหมวด  ๒ 
           คําวา  จตูสุ  ภมูีสุ   กุสเล  (แปลวา  ในกุศลธรรมในภูมิ ๔) ไดแก 
ปญญาเปนกุศลอันเปนไปในภูมิ ๔ ของพระเสกขะ   และปุถุชนท้ังหลาย    พึง 
ทราบวินิจฉัยในที่นี้วา  ปญญาใด   ยอมยังประโยชนกลาวคือวิบากอันนับเน่ือง 
แลวดวยภูมิของตน. ใหเกิดข้ึน ใหผลติผล คือใหเปนไปท่ัวในประโยชน ๕*  
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฏิสัมภิทาวิภังค   เพราะเหตุนั้น    ปญญาน้ัน 
จึงชื่อวา  อัตถชาปกา.  คําวา  อรหโต  อภิฺ    อุปฺปาเทนฺตสฺส  สมา- 
ปตฺตึ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  กิรยิาพฺยากตา (แปลวา ปญญาที่เปนกิริยาอัพยากตะ) 
ของพระอรหันตผูกําลังยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  ผูกําลังยังสมาบัติใหเกิดข้ึน) ไดแก 
ปญญาอันเปนกิริยาในกามาวจร    ในเวลาทําบริกรรมแหงอภิญญาและสมาบัติ. 
จริงอยู   ปญญานั้น    ยอมยังประโยชนกลาวคือกิริยาอันตางดวยอภิญญาและ 
สมาบัติใหเกิด  ใหผลิตผล  ใหเปนไปท่ัว   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสเรียกวา  อัตถชาปกปญญา. 
 
                     นัยแหงอรรถกถาอันเปนบาลีมุตตกะ  นัยหน่ึง 
           ก็ปญญาแมใด   เปนกามาวจรกิริยาซึ่งเกิดข้ึนกอน   ยอมเปนปจจัยแก 
กามาวจรกิริยาที่เกิดภายหลังดวยอํานาจอนันตรปจจัย.    ปญญาแมนั้น     ชื่อวา 
อัตถชาปกปญญา  เพราะยอมยังประโยชนกลาวคือกิริยานั้นใหเกิดข้ึน.   แม 
 
        *.  คือ ๑. สัจจวาระ  ๒. เหตุวาระ   ๓. ธรรมวาระ   ๔.  ปจจยาการวาระ   ๕.  ปริยตัติ- 
ธรรมวาระ  
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ปญญาในรูปาวจรท้ังหลาย   ก็นัยนี้.    พึงทราบในนิทเทสแหงบทที่ ๒  มีคําวา  
จตูสุ  ภูมีส ุ วิปาเก   (แปลวา  ในวิบากธรรมในภูมิ ๔)  ไดแก   ปญญาใน 
กามาวจรวิบาก  ชื่อวา  ชาปตัตถา เพราะยังประโยชนในกามาวจรวิบากให 
เกิดแลวดํารงอยู   ดวยสามารถแหงปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน.   แมปญญาใน 
วิบากมีรูปาวจรปญญา  เปนตน  ก็นัยน้ีเหมือนกัน. 
           อีกอยางหนึ่ง   ปญญานี้   แมทั้งหมด  ชื่อวา  ชาปตัตถา เพราะให 
เกิด  ใหผลิตผลใหเปนไปท่ัวดวยเหตุทั้งหลายของตน ๆ    และแมตัวเองก็เปน 
ประโยชน  ดังน้ีบาง.   แมในปญญาอันเปนกิริยาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
ปญญาของพระอรหันตเมื่อขณะที่อภิญญาเกิดแลว     เมื่อขณะที่สมาบัติเกิดแลว 
ดังน้ี    ก็นัยนี้แหละ. 
 
                    นัยแหงอรรถกถาอันเปนบาลีมุตตกะ  อีกนัยหน่ึง 
           ก็แมปญญาในกิรยิาอันเปนกามาวจร  ชื่อวา   ชาปตัตถา เพราะยัง 
ประโยชนกลาวคือกามาวจรกิริยาใหเกิดแลว ดํารงอยูดวยอํานาจแหงสหชาต- 
ปจจัยเปนตน.     แมในปญญาอันเปนกิริยาในรูปาวจรและอรูปาวจร     กน็ัยนี้ 
แหละ. 
           อีกอยางหนึ่ง   ปญญานี้แมทั้งหมด  ชื่อวา  ชาปตัตถา เพราะใหเกิด 
ใหผลิตผล    ใหเปนไปท่ัว    ดวยเหตุทั้งหลายของตน ๆ    และแมตัวเองก็เปน 
ประโยชนดงัน้ีบาง.    คําท่ีเหลือท้ังหมดในที่นี้    ปรากฏชัดแลวท้ังน้ัน    เพราะ 
มีนัยดังที่กลาวแลวในอรรถกถาแหงธัมมสังคหะ   ฉะน้ีแล.                          
                                       ญาณวัตถุหมวด  ๒  จบ  
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                                  อรรถกถาติกนิทเทส 
                               อธิบายญาณวัตถุหมวด  ๓     
                                     จนิตามยปญญา  
           ปญญา   อันพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกวา โยคะ  ในคําวา โยค- 
วิหิเตสุ   นี ้  มีอธิบายวา   ในการจัดแจงดวยปญญา   ชื่อวา    นอมนําไปดวย 
ปญญา.    อายตนะคือบอเกิดแหงการงานในคําวา    กมมฺายตเนสุ  นี ้  ชื่อวา 
การงานั่นแหละ.   อีกอยางหน่ึงแมแตคําวา    การงานน้ันดวย    อายตนะนั้น 
ดวย   มีอยูแกบุคคลผูมีอาชีพเปนตน ดังน้ี   กช็ื่อวา  บอเกิดแหงการงาน.   แม 
ในคําวา  สิปฺปายตเนสุ  ก็นัยนี้. 
           ในคําเหลาน้ัน   การงานมี ๒ อยาง คือ หีนกรรม และ อุกกัฏฐกรรม 
(ชนิดเลวและดี).   ใน ๒  อยางนั้น      การงานของชางไม     การงานของผูเท 
ดอกไม  เปนตน   ชื่อวา  หีนกรรม   (ชนิดเลว).   กสิกรรม    วาณิชกรรม 
โครักขกรรมเปนตน   ชื่อวา  อุกกัฏฐกรรม (ชนิดดี). 
           แมในศีลปะก็มี  ๒  อยาง  คือ  ชนิดเลว  และดี. 
           ใน ๒ อยางนั้น  ศิลปะของชางสาน    ศิลปะของชางหูก    ศลิปะของ 
ชางหมอ ศิลปะของชางหนัง และศิลปะของชางตัดผมเปนตน   ชื่อวาชนิดเลว. 
ศิลปะที่ใชปญญา (มุทฺธา) ศิลปะการคํานวณ (คณนา) ศิลปะขีดเขียน  (เลข) 
เปนตน    ชื่อวา   ชนิดดี.  ฐานะแหงวิชชา  ชื่อวา   วิชชาเทียว.    ฐานะแหง 
วิชชานั้นตองประกอบโดยธรรม   ทานจึงถือเอา.  ก็หมอ   พอคา    ซึ่งมีวิชชา 
เชนกับมนตเครื่องคุมครอง  คือทําใหนาคงงงวย   เชนกับมนตของบุคคลผูเปา  
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ไมเลาแมน  จักษุวิทยา  ศัลยกรรม  เปนตนทานไมถือเอา   เพราะความท่ีศิลปะ  
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนั้นไมเขาไปรวมอยูในศีลปะอันมีคําวา   ขาแตทาน 
อาจารย  กระผมปรารถนา  เพ่ือศึกษาศิลปะ  ดังนี้. 
 
                                      นัยแหงหีนกรรม 
           พึงทราบในขอน้ีวา   บุรุษผูฉลาดคนหน่ึง   สรางบาน  ปราสาท  ยาน 
เรือเปนตน     โดยธรรมดาของตนเองเพ่ือตองการอยูเปนสุขของมนุษยทั้งหลาย 
เพราะวา  บุรษุผูฉลาดคนน้ันดํารงอยูดวยการกระทําประโยชนเกื้อกูล   โดยคิด 
วา  มนุษยเหลาน้ันเปนทุกขเพราะไมมีที่เปนที่อยูอาศัย   จึงสรางบานอันตางดวย 
บานมีรูปยาวและสี่เหลี่ยมเปนตนข้ึน       และเพ่ือปองกันความหนาวและรอนก็ 
สรางปราสาทอันตางดวยปราสาทมีชั้นเดียวและสองชั้นเปนตน  เมื่อยานพาหนะ 
ไมมีอยู   ก็คิดวา  ชื่อวา  การสัญจรไปมาเปนทุกข   เพ่ือตองการบรรเทาความ 
ปวดเม่ือยแขงเปนตน      ก็สรางพาหนะเปนเครื่องนําไปมีเกวียนและรถเปนตน 
ครั้นเมื่อเรือไมมีอยู   ก็คิดวา   ชื่อวาเครื่องสัญจรไปในสมุทรเปนตนไมมี    จึง 
สรางเรือมีประการตาง ๆ.  บุรุษผูฉลาดน้ัน    ยอมไมเห็นวัตถุทั้งหลายเหลาน้ัน 
ทั้งหมดท่ีบุคคลอ่ืนกระทําอยู     มิไดเก็บเอาของที่บุคคลอ่ืนทําแลวมา   ยอมไม 
ไดฟงจากผูอ่ืน  ก็แตวา   เขายอมกระทําดวยความติดตามธรรมดาของตน. 
           จริงอยู   การงานอันบุคคลผูมีปญญา    แมกระทําตามธรรมดาของตน 
ยอมเปนเชนกับการงานท้ังหลาย      อันชนเหลาอ่ืนเรียนมากระทําใหสําเร็จ 
นั่นแหละ.   นี้เปนนัยในหีนกรรม   (การงานอันตํ่า)   กอน. 
 
                                      นัยแหงอุกกฏัฐกรรม 
           แมในอุกกัฏฐกรรม (การงานอันสูง) บัณฑติคนหน่ึง  คิดวา 
เมื่อกสิกรรมไมมีอยู  ชีวติของมนุษยทั้งหลาย  ยอมไมเปนไป  ดังน้ี  
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เพ่ือตองการใหอยูเปนสุขของมนุษยทัง้หลาย     จึงสรางอุปกรณการ  
ทํานามี   แอกและไถเปนตน.    โดยทํานองน้ัน    ยอมสรางวาณิชย- 
กรรม และโครักขกรรมขึ้น. เขายอมไมเห็นการงานเหลาน้ันทั้งหมด 
ที่บุคคลอื่นทําอยู   ฯลฯ   ยอมเปนเชนกับการงานที่บุคคลอื่นเรียนมา 
ทําใหสําเร็จแลวน่ันแหละ.  นี้เปนนัยในอุกกัฏฐกรรม   (การงานอัน 
สูง). 
 
                           นัยแหงศิลปะท้ัง  ๒  อยาง 
           ในบอเกิดแหงศิลปะแมทั้งสอง บัณฑิตคนหนึ่ง  ประสงคจะ 
ใหมนุษยทั้งหลายมีความผาสุก จึงจัดสรางหีนศิลปะมีศิลปะของชาง 
สานเปนตนขึ้น   และสรางศิลปะอันสูงสุดกลาวคือเพ่ือใหไดจํานวน 
โดยสูงสุดแหงหัตถกรรม    สรางอุปกรณคํานวณกลาวคือเพ่ือมิให 
ขาดปริมาณ    สรางเครื่องขีดเขียนอันเปนแบบอยางตาง ๆ เปนตน. 
บัณฑิตนั้น      มิไดเห็นสิง่เหลาน้ัน  แมทั้งหมดท่ีบคุคลอื่นทําอยู  ฯลฯ 
ยอมเปนเชนกับศิลปะท่ีบคุคลอื่นเรียนมาแลวทําใหสําเร็จนั่นแหละ. 
ขอนี้เปนนัยในบอเกิดแหงศิลปะ. 
           อน่ึง   บัณฑิตบางพวก   ยังฐานะแหงวิชาท้ังหลาย   มมีนตอันยังนาค 
ใหงง  (ใหหมุนไป)  เปนตน  ใหเกิดข้ึน  เพ่ือตองการเยียวยามนุษยทั้งหลายผู 
เขาไปเลนกบัอมนุษยมีงูเปนตน.   บณัฑิตนั้น    ยอมไมเห็นฐานะแหงวิชาเหลา 
นั้นซึ่งบุคคลอ่ืนทําอยู   ไมไดเรียนฐานะแหงวิชาท่ีบุคคลอ่ืนเรียนแลว   ทัง้มิได 
ฟงตอบุคคลอ่ืน  แตวา  เขายอมกระทําดวยความคิดตามธรรมดาของตน.  จริง 
อยู   ฐานะแหงวิชานั้นอันบุคคลผูมีปญญา   แมทําตามธรรมดาของตน   ก็ยอม 
เปนเชนกับบุคคลอ่ืนที่เรียนมากระทําอยูใหสําเร็จน่ันแหละ.  
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           คําวา  กมมฺสฺสกต  วา (แปลวา กัมมัสสกตาญาณ) ไดแก ญาณ 
คือการรูอยางนี้วา  นี้เปนกรรมของสัตวทั้งหลาย   นี้เปนกรรมของตน   นี้มิใช  
กรรมของตน  ดังน้ี. 
           คําวา  สจฺจานุโลมกิ  วา (แปลวา   สัจจานุโลมิกญาณ)  ไดแก 
วิปสสนาญาณ. 
   จริงอยู   วปิสสนาญาณน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียก 
วา  สัจานุโลมิกญาณ  ก็เพราะคลอยตามสัจจะ ๔. 
           บัดนี้    เพ่ือแสดงซึ่งอาการ    คือความเปนไปแหงสัจจานุโลมิกญาณ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  รูป  อนจิฺจนฺติ วา   เปนอาทินั้น   (แปลวา  รูป 
ไมเที่ยง).      ก็รูปมีความไมเที่ยงเปนลักษณะน่ันแหละ      มาแลวในขอวา 
รูป  อนิจฺจ  นี้    มิใชมีทกุขเปนลักษณะ   หรือมีอนัตตะเปนลักษณะ.   แตพึง 
ทราบวา   เมื่อวาโดยอํานาจแหงอรรถ   (เน้ือความ)   แลว   สภาวะเหลาน้ันพึง 
เปนอยางเดียวกัน  เพราะพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  ยฺหิ  อนิจฺจ ต ทุกขฺ 
ย ทกฺข  ต  อนตฺตา   (แปลวา  สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งน้ันเปนทุกข   สิง่ใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันเปนอนัตตา)  ดังนี้. 
           คําวา   ย เอวรูป   (แปลวา   อันใด   ซึ่งมีลักษณะอยางนั้น)   ไดแก 
ญาณใด    เปนสภาวะอันพระผูมีพระภาคเจา     ทรงอธิบายไวตอนหลังอยางนี้ 
ญาณนั้น  ชื่อวา  อนุโลมิกญาณ. 
           คําวา  ขนฺตึ๑ เปนตน  เปนไวพจนของ  ปญญา  ทั้งนั้น.  จริงอยู 
ปญญา นั้น ชื่อวา  อนุโลมิกะ เพราะอรรถวา ยอมอนุโลม (คือ คลอยตาม) 
ซึ่งเหตุอันเปนการกระทํา ๕ อยาง    มบีอเกิดแหงการงานเปนตน     ที่พระผูมี- 
 
๑. คือ  ขันติญาณ    ทิฏฐิญาณ    รุจิญาณ  มุติญณ   เปกขญาณ  ธัมมนิชฌานขันติญาณ  
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พระภาคเจาตรัสไวในหนหลัง    โดยการเห็นซึ่งธรรมอันไมเปนขาศึก    ดังนี้. 
อน่ึง  ปญญา  ชื่อวา  อนุโลมิกะ  เพราะอรรถวา   ยอมคลอยตามประโยชน 
แหงสัตวทั้งหลาย   ดังน้ีดวย    ยอมคลอยตามมัคคสัจจะดังน้ีดวย    ยอมคลอย 
ตาม   เพราะการคลอยตามพระนิพพานอันเปนปรมัตถสัจจะ   ดังนี้ก็ได. 
           ญาณใด    ยอมอดทน   ยอมสามารถ    ยอมอาจเพ่ือเห็นซ่ึงเหตุเปนที่ 
กระทํา  (การณะ๑)   แมทั้งหมดเหลาน้ัน    เพราะเหตุนั้น   ญาณนั้น   จึงชื่อวา 
ขันติ.  คําวา  ปสฺสติ  ไดแก ทิฏฐิญาณ.  คําวา  โรเจติ  ไดแก รุจิญาณ. 
คําวา มุจติ  ไดแก มุติญาณ. พระบาลวีา  มุทตีติ  มุทีติ  ชื่อวา มุติญาณ ดังนี้  
ก็มี.  คําวา  เปกฺขติ   ชื่อวา   เปกขญาณ.  ธรรมท้ังหลายมีบอเกิดแหงการงาน 
เปนตนแมทั้งหมดเหลาน้ัน   ยอมเขาไปประจักษแจง    แกญาณนั้น    จึงชื่อวา 
ธัมมนิชฌานขันติญาณ.  อน่ึง เมื่อวาโดยพิเศษ  ธรรมท้ังหลายกลาวคือ ขันธ 
๕ เมื่อเขาไปเพงพิจารณา     ยอมใหประจักษแจงดวยสามารถแหงความเปนสิ่ง 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตาบอย ๆ เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลาน้ัน    จึงชือ่วา 
ธัมมนิชฌานขันติญาณ. 
           คําวา   ปรโต   อสตฺุวา ปฏิลภติ   (แปลวา   บุคคลมิไดฟงจากผูอ่ืน 
ยอมได...) ไดแก มิไดฟงคําแนะนําของผูอ่ืน คิดอยูเองน่ันแหละ  ยอมได... 
           คําวา อย  วุจฺจติ  (แปลวา นี้เรียกวา) ไดแก  ปญญาน้ี  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกวา  จินตามยปญญา. 
           ก็จินตามยปญญาน้ัน   ยอมไมเกิดแกบุคคลพวกใดพวกหน่ึง 
ยอมเกิดขึ้นแกพระมหาสตัวทั้งหลาย  ผูรูยิ่งเทาน้ัน. 
           สัจจานุโลมิกญาณแมในท่ีนี ้   ก็ยอมเกิดแกพระโพธิสัตวทั้ง 
สอง  (ทฺวินฺนเยว  โพธิสตฺตาน)  เทาน้ัน. 
๑.  การณะ  คือ  กัมมะ  ศิลปะ  วิชา  กัมมัสสกตาญาณ  สัจจานุโลมิกญาณ  
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           ปญญาที่เหลือ   บณัฑิตพึงทราบวา    ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีปญญา 
มากแมทั้งหมดซึ่งมีบารมีเต็มแลว.  
 
                                      อธิบายสุตมยปญญา 
           ในคําวา  ปรโต สุตฺวา ปฏิลภติ  นี ้ บัณฑิตพึงทราบวา   ปญญา 
ทั้งหมดท่ีบุคคลไดแลว  เพราะเห็นบอเกิดแหงการงานเปนตนอันบุคคลอ่ืนกําลัง 
ทําอยู   หรือทําเสร็จแลวก็ดี   พึงถอยคําของใคร ๆ ผูบอกอยูกด็ี    เรียนเอาใน 
สํานักของอาจารยก็ดี   ชือ่วา   บุคคลฟงจากผูอ่ืนแลวน่ันแหละ. 
 
                                    อธบิายภาวนามยปญญา 
           คําวา  สมาปนฺนสสฺ   (แปลวา  ผูเขาสมาบัติ)   อธิบายวา   ปญญา 
ในภายในสมาบัติของบุคคลผูพรั่งพรอมดวยสมาบัติ  ชื่อวา  ภาวนามยปญญา. 
 
                                      อธิบายทานมยปญญา 
           คําวา   ทาน  อารพฺภ   (แปลวา  ปรารภทาน)  ไดแก  อาศัยทาน 
อธิบายวา    มีเจตนาในทานเปนปจจัย.   คําวา  ทานาธิคจฺฉ  (แปลวา  บุคคล 
ผูใหทาน)  อธิบายวา  บุคคลผูกําลังนอมเขาไปใหอยูซึ่งทาน  ชื่อวา  ผูใหทาน. 
คําวา  ยา  อปฺุปชฺชติ  (แปลวา  ยอมเกิดข้ึน)  ไดแก ปญญาใด  อันสัมปยุต  
ดวยเจตนาในทาน   ยอมเกิดข้ึนอยางน้ี    ปญญานี้   ชื่อวา   ทานมยปญญา.  ก ็
เมื่อบุคคลคิดวา   เราจักใหทานดังนี้   ก็ใหทานอยู  ครั้นใหทานแลว  ก็พิจารณา 
อยูซึ่งทานนั้น. 
           ทานมยปญญาน้ัน  ยอมเกิดข้ึนโดยอาการ  ๓  อยาง  คือ 
                         ปุพพเจตนา 
                         มุญจนเจตนา 
                         อปรเจตนา  
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                                       อธิบายสีลมยปญญา 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาปญญาอันสัมปยุตดวยเจตนาในศีล 
แมในคําวา สีล อารพฺภ  สีลาธิคจฺฉ  นี้วา  เปน  สลีมยปญญา. ก็เม่ือคิดวา 
เราจักยังศีลใหบริบูรณ   ดังน้ี   แลวกย็ังศีลนั้นใหบริบูรณอยู   ครั้นยังศีลให 
บริบูรณแลว   ก็พิจารณาศีลนั้นอยู  สลีมยปญญาน้ีจึงเกิดข้ึนโดยอาการ ๓ อยาง 
คือ  ปุพพเจตนา มุญจนเจตนา  อปรเจตนา.  สําหรับภาวนามยปญญา  ขาพเจา  
กลาวไวแลวในหนหลังน่ันแหละ.       
                                   
                                 อธิบาย  อธิสีลปญญา   เปนตน 
           ใน  อธิสีลปญญา  เปนตน   บณัฑิตพึงทราบศีลเปนตน  โดยเปน 
ไปอยางละ ๒ คือ  ศีล  อธิศีล,  จิต  อธิจิต,  ปญญา  อธิปญญา. ในคําเหลาน้ัน 
ศีล ๕  ก็ดี  ศลี  ๑๐  ก็ดี  ชือ่วา  ศีล  ดวยสามารถแหงการสงเคราะหลงในแบบ 
แผนน้ีวา  ความอุบัติข้ึนแหงพระตถาคตทั้งหลาย   หรือไมทรงอุบัติข้ึนก็ตามที 
ธาตุ ธัมมฐิติ  ธัมมนิยามเหลาน้ันก็ดํารงอยูแลวเทียว.  จริงอยู  เม่ือพระตถาคต  
ทรงอุบัติข้ึนก็ดี  ยังไมทรงอุบัติข้ึนกด็ี  ศีลนั้นก็มีอยู. 
           ถามวา เมื่อพระตถาคตยังมิไดทรงอุบัติข้ึน   ใครเลา   ยอมบัญญัติ 
ศีล   (คือยอมประกาศใหรู). 
           ตอบวา ดาบส    ปริพาชก   สพัพัญูโพธิสัตว    และพระเจาจักร- 
พรรดิราชยอมบัญญัติศีล. 
           เมื่อพระสัมมาสมัพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว ภิกษุสงฆ  ภกิษุณ-ี 
สงฆ   อุบาสก   และอุบาสิกา   ยอมประกาศใหรูซึง่ศีลนั้น.    อนึ่ง 
เมื่อพระตถาคตทรงอุบัติขึ้นแลวน้ันแหละ    ปาฏิโมกขสังวรศีลอัน  
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เปนศีลยิ่งกวาศีลท้ังหมดจึงปรากฏขึน้    เมื่อพระตถาคตยังมิไดทรง 
อุบัติ    ปาฏิโมกขสังวรศีลนั้นก็มิไดปรากฏ   ดวยวา   พระสัพพัญู-  
พุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน   ยอมบัญญัติประกาศซ่ึงปาฏิโมกขสังวรศีล 
นั้น  หาใชเปนวิสัยของชนเหลาอื่นที่จะบัญญัติวา ชื่อวาศีลขอนี้ ยอม 
มีเพราะการกาวลวงในเรื่องน้ี ดังน้ี.  อนันี้เปนวิสัยแหงพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเทาน้ัน    และเปนกําลังของพระพุทธเจาท้ังหลายดวยประการ 
ฉะนี้.  ปาฏิโมกขสังวรศีลนี้เปน  อธศิีล  เหตุใด  เพราะเหตุนั้นเพ่ือ 
ทรงแสดงอธิสีลปญญา  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ปาฏิโมกฺข- 
สวร  สวรนตฺสฺส   เปนตน    (แปลวา   ปญญา  เกดิแกผูสํารวมดวย 
ปาฏิโมกขสังวรศีล). 
           อน่ึง  สมาบัติ ๘ อันเปนเครื่องดําเนินไปในวัฏฏะ  ชื่อวา   จิต  ดวย 
สามารถแหงการสงเคราะหไวดวยแบบแผนท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในหน 
หลัง.  จริงอยู    จิตอันเปนไปในสมาบัติ  ๘ เหลาน้ัน   เมื่อพระตถาคตทรงอุบัติ 
แลวก็ตาม   ไมทรงอุบัติก็ตาม   จิตเชนนั้นยอมเกิดข้ึนได. 
           ถามวา   เมื่อพระตถาคตยังมิไดทรงอุบัติข้ึน  ใครเลา  ยอมยังจิตอัน 
เปนไปในสมาบัติเหลาน้ันใหเกิดข้ึน. 
           ตอบวา  ดาบส  ปริพาชก  พระสัพพัญูโพธิสัตว  และพระเจาจักร- 
พรรดิราช.  
           ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติแลว     ชนท้ังหลายผู 
ปรารถนาคุณวิเศษแมมภีิกษุเปนตน  ยอมยังจิตเชนนั้น  ใหเกิดขึ้นได. 
แตวา สมาบติั ๘ อัน เปนบาทใหวิปสสนาอันยิ่งกวาจิตทั้งปวงเกิดขึ้น 
นั้น เมื่อพระตถาคตทรงอุบติแลวเทาน้ันจึงมีได ยังมิไดทรงอุบัติขึ้น  
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จิตเชนนั้นหามีไดไม. พระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน  ยอมทรง  
บัญญัติประกาศจิตอันเปนไปในสมาบัติ ๘  อันเปนบาทแหงวิปสสนา 
เหลาน้ันไว   ดวยประการฉะนี้    สมาบัติ    เปนอธจิิตได   เหตุใด 
เพราะเหตุนั้นเพ่ือแสดงปญญาอันบรรลุเปนอธิจตินั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   จึงตรัสวา    รูปาวจรารูปาวจรสมาปตฺตึ     สมาปชฺชนตสฺส 
เปนตน    (แปลวา  ปญญา. . . อันใด   เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคลผู 
เขารูปาวจรสมาบัติและอรูปาวจรสมาบัติ). 
           ก็กัมมัสสกตาญาณ  ชื่อวา ปญญา ดวยสามารถแหงการสงเคราะห 
ไวในแบบแผนท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลังน่ันแหละ.  จริงอยู  เมื่อ 
พระตถาคตทรงอุบัติแลวก็ดี    ยังมิทรงอุบัติก็ดี   กัมมัสสกตาญาณน้ัน   กม็ีได 
คือ    เม่ือพระตถาคตยังมิทรงอุบัติข้ึน    กัมมัสสกตาญาณน้ัยอมเกิดข้ึนดวย 
อํานาจของการใหทานของเวลามพราหมณและของพระเวสสันดร เปนตน. ครั้น 
เมื่อพระตถาคต.     ทรงอุบัติแลว     ประมาณบุคคลผูยังมหาทานใหเปนไปดวย 
ญาณนั้นหาไดไม. 
           ปญญาในมรรคและผลเปนสภาพยิ่งกวาปญญาท้ังหมด   เมื่อ 
พระตถาคตทรงอุบัติแลวเทาน้ัน   จึงเปนสภาวะแผออกไป    เมื่อยัง 
มิไดทรงอุบัติขึ้น   หาเปนเชนนั้นไม.    ดวยประการฉะน้ี   ปญญา 
ในมรรคและผล   ชื่อวา  อธิปญญา   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น     เพ่ือ 
แสดงซ่ึงปญญา ดวยอธิปญญา  จึงตรัสคําวา จตูสุ   มคฺเคสุ เปนตน. 
           ถามวา  ในสวนท้ัง ๖ เหลาน้ัน คือ ศีล  อธิศลี  จิต  อธิจิต  ปญญา 
อธิปญญา  พึงมีไซร  วิปสสนาปญญา  อาศัยธรรมอันไหนเปนไป. 
           ตอบวา  อาศัย  อธิปญญา.  
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           ในขอน้ี    เปรียบเหมือนบุคคลเรียกวา  อธิฉัตรและอธิธัชซ่ึงมีปริมาณ  
มาก  เพราะอาศัยฉัตร  (รม)  หรือธัช  (ธง)  ซึ่งมีปริมาณนอย  ฉันใด  แมขอน้ี 
ก็ฉันนั้น     ชื่อวา  ปาฏิโมกขสังวรศีลอันเปนอธิศีลก็เพราะอาศัยศีล ๕ 
และศีล  ๑๐  อันเปนเบื้องตน 
           สมาบติั  ๘   อันเปนบาทใหวิปสสนาเกิดขึ้น   ชื่อวา  อธิจิต 
เพราะอาศัยสมาบัติ  ๘  อันเปนไปในวัฏฏะ. 
           และพึงทราบวา  วปิสสนาปญญา และปญญาในมรรคในผล 
ชื่อวา  อธิปญญา ดังน้ี   ก็เพราะอาศัย  กมัมัสสกตาปญญา ดังนี้. 
 
                             อธิบาย  อายโกศล  เปนตน 
           ในนทิเทสแหงอายโกศลเปนตน     คําวา   อาโย ไดแก   ความเจริญ 
อายะคือ  ความเจริญน้ัน     มี ๒ อยาง คือ   อนัตถหานิ   (การละความพินาศ 
คือ   อกุศลธรรม)   และ  อัตถุปปตติ   (การยังประโยชนคือ   กศุลธรรมให 
เกิดข้ึน).   คําวา  อปาโย ไดแก ความไมเจริญ.   ความไมเจริญแมนั้น    ก็ม ี
๒ คือ อัตถหานิ (การละสิง่เปนประโยชน  คือกุศลธรรม) และ อนัตถุปปตติ 
(การยังส่ิงทีไมเปนประโยชนคือ   อกศุลธรรม   ใหเกิดข้ึน)    ยอมมี    เหตุใด 
เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา    อิเม   ธมฺเม  มนสิกโรโต 
เปนตน. 
           คําวา   อิท  วุจฺจติ  อธิบายวา  ปญญาอันใด   ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกชื่อวา    อายโกศล ก็เพราะเปนไปในการละ   คือไมใหอกุศลธรรม 
เหลาน้ีเกิดข้ึน    และเพราะการดํารงอยูในการเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมท้ังหลาย. 
ก็แล   ปญญานี้ใด  ที่พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา   นี้ชื่อวา  อปายโกศล  ดังนี้   
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ปญญาน้ัน  เมื่อพิจารณาอยู  ยอมรูในการยังไมเกิดข้ึนและการดับไปแหงกุศลธรรม  
ทั้งหลาย   ยอมรูในการเกิดข้ึนและความต้ังอยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย  ดังนี้. 
           ถามวา ความเปนคนฉลาดในอายะ   คือ   ความเจริญน้ัน   จงยกไว 
กอน  ความเปนคนฉลาดในอปายะ  คือ  ความไมเจริญ  ชื่อวาปญญาน้ัน    เกิด 
ข้ึนไดอยางไร. 
           ตอบวา พราะวา  เมื่อบุคคลพิจารณาดวยปญญาของตนอยางนี้  ยอม 
รูชัดวา   กุศลธรรมทั้งหลายท่ียังไมเกิดข้ึน   ยอมไมเกิดข้ึน  กุศลธรรมท้ังหลาย 
ที่เกิดข้ึนแลวยอมดับไป   และยอมรูชดัวา    อกุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน 
ยอมเกิดข้ึน  อกุศลกรรมท้ังหลายที่เกิดข้ึนแลวยอมเจริญ ดังน้ี   บุคคลน้ัน ครั้น 
ทราบอยางนี้แลว  ยอมไมใหเพ่ือการเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรมท้ังหลายที่ยังไมเกิด 
ข้ึน    ยอมละอกุศลธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลว     และยอมยังกุศลธรรมทีย่ังไม 
เกิดใหเกิดข้ึน   ยอมยังกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว  ใหถึงความบริบูรณ   ดวยการ 
เจริญปญญา.  แมความเปนผูฉลาดในอปายะดวยอาการอยางน้ี บัณฑิตพึงทราบ 
วาเปนปญญา  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
           ก็ในคําวา สพฺพาป  ตตฺรุปายา  ปฺา  อุปายโกสลฺล นี้ (แปลวา 
ปญญาแมทั้งหมดท่ีเปนอุบายแกไขในกิจรีบดวน    หรือภัยที่เกิดข้ึนแลวน้ัน 
ชื่อวา  อุปายโกศล)  บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงการรูถึงเหตุในการเกิด 
ข้ึนแหงฐานะ   เพ่ือแกไขในกิจการท่ีรีบดวน   หรือภัยที่เกิดข้ึนน่ันแหละ.  คํา 
ที่เหลือในที่ทั้งปวง   มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน    แล. 
                                   ญาณวัตถุหมวด  ๓  จบ  
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                                  อรรถกถาจตุกกนิทเทส 
                                อธบิาย  ญาณวัตถุหมวด  ๔ 
           ในคําวา อตฺถิ ทินฺน เปนตน   (แปลวา ทานท่ีใหแลวมีผล) บัณฑิต 
พึงทราบเน้ือความโดยอุบายนี้วา  ผลมีอยูเพราะทานอันตนไหแลวเปน 
ปจจัย ดังน้ี.  
           คําวา  อิท วุจฺจติ (แปลวา  นี้เรยีกวา  กัมมัสสกตาญาณ)   อธิบายวา 
ญาณใดยอมรูวา  นี้เปนกรรมของตน  นี้มิใชของตน ดังน้ี   ญาณนี้   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสเรียกชื่อวา   กัมมสัสกตาญาณ.    
           ในบรรดากรรมท้ังสอง   (คือ   ทั้งของตนและมิใชนั้น)  
           กรรม คือ   กายทุจจริต ๓   วจีทุจจริต ๔   มโนทุจจริต ๓    
เหลาน้ี  ไมชือ่วา  เปนกรรมของตน.  
           สุจริตกรรมแมทั้ง ๑๐  อยางในทวารท้ัง  ๓   ชื่อวาเปนกรรม 
ของตน. 
           อกุศลแมทั้งหมดจะเปนของตน    หรือของบุคคลอื่นก็ตาม 
ไมชื่อวา  เปนกรรมของตน. 
           ถามวา เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา เพราะทําลายซึ่งประโยชน   และเพราะการเกิดข้ึนแหงความ 
เสื่อม. 
           กุศลแมทั้งหมดจะเปนของตนเอง  หรือของผูอื่นก็ตาม  ชื่อวา  เปน 
กรรมของตน. 
           ถามวา เพราะเหตุไร ?  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 659 

           ตอบวา เพราะการทําลายส่ิงซึ่งมิใชประโยชน    และเพราะใหประ- 
โยชนเกิดข้ึน.  
           ครั้นเมื่อกุศลสามารถเพ่ืออันยังประโยชน   (ความเจริญ)   ใหเกิดข้ึน 
อยางนี้    การกําหนดจํานวนบุคคลผูต้ังอยูในกัมมัสสกตาญาณนั้นวา 
           กัมมสัสกตาญาณน้ี  คือ  ผูใหทานมากแลวยังศีลใหบรบิูรณ 
สมาทานอุโบสถ    แลวเสวยความสุขดวยความสุข   เสวยสมบัติดวย 
สมบัติ   แลวบรรลุพระนพิพาน  นับประมาณมิได. 
           เหมือนอยางวา    บุรุษมีทรัพยยังบุคคลใหยกวัตถุทั้งหลายมีเนยใส 
น้ําผ้ึง   น้ําออย   เปนตน    และเกลือ   เมล็ดงา   ขาวสาร   เปนตน    ใสเกวียน 
๕ เลม  ดําเนินไปสูทางกันดาร  (ทองเท่ียวไปในวัฏฏะ)  ครั้นเมื่อความตองการ 
ดวยกิจอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน    เขายอมไมคิด    คือ   ไมสะดุง    ยอมดําเนิน 
ไปจนถึงท่ีอันเกษมน้ัน  เพราะความท่ีอุปกรณทั้งปวงเปนของอันเขาครอบครอง 
แลว  ฉันใด   บุคคลผูต้ังอยูในกัมมัสสกตาญาณแมนี้  ใหทานเปนอันมากฯลฯ 
ยอมดําเนินไปจนถึงพระนิพพาน  จะนับจะประมาณหาไดไม. 
           คําวา    เปตฺวา  สจฺจานุโลมิก  าณ    (แปลวา  ยกเวนสัจจานุ- 
โลมิกญาณ)  อธิบายวา  ยกเวนวิปสสนาญาณซ่ึงมีชื่อวา สัจจานุโลมิก- 
ญาณ  เพราะการคลอยตามมัคคสัจจะ  และปรมัตถสัจจะแลว  กศุล 
ปญญาท่ีเหลือเปนไปกับดวยอาสวะ  ชื่อวา  กมัมสัสกตาญาณท้ังน้ัน.   
                     
                               อธิบาย  มัคคสมังคิญาณ 
           ในคําวา มคฺคสมงฺคิสฺส าณ  ทุกฺเขเปต  าณ (แปลวา มัคค- 
สมังคิญาณ  คือ  ความรูแมในทุกขนี้)  ไดแก   มัคคสัจจะหน่ึงเทาน้ัน   ที่พระ-  
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ผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาในฐานะ ๔  ดวยสามารถแหงการแทงตลอดสัจจะหน่ึง  
ในสัจจะ ๔. 
 
                                  อธบิาย  ธมัมญาณ  เปนตน 
           คําวา   ธมฺเม าณ (แปลวา  ธัมมญาณ) นี้  ปญญาในมรรค 
ชื่อวา   ธัมมญาณ ดวยสามารถแหงการแทงตลอดสัจจะหน่ึงในสัจจะ ๔  จง 
ยกไวกอน  ปญญาในผล   ชื่อวาธัมมญาณไดอยางไร   ปญญาในผลชื่อวาธัมม- 
ญาณไดดวยสามารถแหงนิโรธสัจจะ.                                                    
         จริงอยู  ปญญาแมทั้งสองน้ัน (คือในมรรคในผล) พึงทราบ 
วา   ชือ่วา   ธัมมญาณ   เพราะความท่ีญาณน้ันเปนไปในธรรมคือ 
อริยสัจ  ๔  อันเปนปจจัยอ่ืนอีก  ซึ่งยังอรรถใหแจมแจงโดยกิจ  และ 
โดยอารมณ. 
           ในคําวา  โส  อมิินา  ธมฺเมน  นี ้ พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกวา 
ธรรมโดยโวหารกลาววาเปนโคจร    เพราะความท่ีมัคคญาณท้ังหลายเปนธัมม- 
โคจร. อีกอยางหน่ึง คําน้ีเปนตติยาวิภัตติ  ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ  อธิบาย 
วา   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงรูซึ่งธรรมน้ี     และทรงอธิบายวา    มัคคญาณ 
อันรูซึ่งสัจธรรม  ๔  แลวดํารงอยู. 
           คําวา  ทิฏเน  (แปลวา  ทรงเห็นแลว)   อธิบายวา   ทรงเห็น  คือ 
ทรงเห็นธรรมแลวดํารงอยู. 
           คําวา  ปตฺเตน  (แปลวา ทรงบรรลุแลว) คือ   ทรงบรรลซุึ่งธรรม 
เพราะความท่ีพระองคทรงบรรลุอรยิสัจ ๔  แลวดํารงอยู. 
           คําวา   วิทิเตน (แปลวา   ทรงรูแจงแลว) ไดแก   สัจจะ ๔   เปน 
ธรรมอันพระองครูแจงแลว   จึงกระทําใหปรากฏ   ดวยมัคคญาณ.  เพราะฉะนั้น   
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อริยสัจ ๔ นัน้   จึงชื่อวา  เปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงรูแจงแลว   ดวย  
เหตุนั้น  จึงชื่อวา   มีธรรมอันทรงรูแจงแลว. 
           คําวา   ปริโยคาฬฺหา   (แปลวา  ทรงหยั่งถึงแลว )   ไดแก  ทรงหยั่ง 
ลงสูสัจธรรมทั้ง  ๔ แลวดํารงอยู. 
           คําวา  นย  เนติ   (แปลวา  สงนัยไป)   ไดแก  ทรงนอมไป  ทรง 
นําไป  ชื่อวา   ทรงสงนัยไปในอดีตและอนาคต.  อน่ึง  ในท่ีนี้เปนกิจ  (หนาท่ี) 
ของปจจเวกขณญาณ    หาใชเปนกิจของมัคคญาณไม.   ก็นัย  คือ  มัคคญาณ 
อันพระศาสดากระทําแลวใหเปนเชนกับการนอมไปในอดีตและอนาคต.  เพราะ 
เหตุไร  เพราะความท่ีเปนปจจเวกขณะน้ัน  มีมรรคเปนเหตุ.  จรงิอยู  ปจจเวก- 
ขณะนั้น     ยอมมีแกพระผูมีพระภาคเจาผูมีมรรคอันเจริญแลว.    เพราะฉะนั้น  
พระศาสดา  จึงทรงทํานัย  คือ  มัคคญาณน้ันใหเปนเชนกับการนอมไป.   อีก 
นัยหน่ึง  พึงทราบอธิบายในขอน้ี  อยางนี้วา 
           มัคคญาณน้ีใด  อนัมีสัจจะ ๔ เปนโคจร   อนัทรงรูแลวมีอยู 
เพราะญาณน้ีนั้นเปนเหตุ    พระองคจึงทรงนอมไปซึ่งนัยกลาวคือ 
ปจจเวกขณญาณในอดีตและอนาคต. 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา   จะทรงนอมไปซ่ึงนัยดวยญาณนั้น    โดย 
ประการใด   เพ่ือแสดงซ่ึงอาการนั้น  จึงตรัสคําวา  เย  ห ิ เกจิ  อตีตมทฺธาน 
เปนอาทิ.  บรรดาคําเหลาน้ัน     คําวา อพฺภฺ ึสุ   (แปลวา ไดรูแลว)  ไดแก 
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง แทงตลอดแลวในความรูทั้งหลาย. คําวา อิมเยว 
(แปลวา  นี้เอง)  ไดแก สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ไดรูทุกขใดในอดีต  
จักไมรูแจงทุกขนี้นั้นแหละหามิได.   อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอธิบายไว 
เชนนี้  ก็เพราะอรรถเปนอยางเดียวกัน.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแม  
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ในอดีตวา   เวนตัณหาสมณพราหมณทั้งหลายรูแลวซ่ึงขันธอันเปนไปในภูมิ ๓  
นั่นแหละ  เปนทุกขสัจจะ  รูแลวซ่ึงสมุทัย คือ ตัณหานั่นแหละ  รูแลวซ่ึงนิโรธ 
สัจจะ  คือ  พระนิพพานน่ันแหละ  รูแลวซ่ึงมัคคสัจจะ  คือ  อริยมรรคนั่นแหละ 
แมในอนาคตก็จักแทงตลอดอยางนี้เทียว    แมในปจจุบันก็จักแทงตลอดอยางนี้ 
แหละ.   ชื่อวานัยทั้งหลายอื่นก็ตรัสไวแลวดวยอรรถคลายกันทั้งน้ันแล. 
           คําวา  อิท วุจฺจติ  อนฺวเย าณ  (แปลวา  นี้เรยีกวา อันวยญาณ) 
นี้   ยอมตรัสวา  นี้เปนญาณเครื่องนําไป    นี้เปนญาณเครื่องนอมไป    นี้ญาณ 
เปนเหตุ. 
           คําวา  ปริจฺเฉทาณ ไดแก  ญาณเปนเครื่องกําหนดจิต.    คําวา 
ปรสตฺตาน แปลวา  ของสัตวอ่ืน)    ไดแกสัตวที่เหลือเวนตนเอง.   คําวา 
ปรสตฺตาน นี้เปนไวพจนของคําวา สัตวที่เหลือ.  คําวา  เจตสา เจโต ปริจฺจ 
ปชานาติ  (แปลวา  กําหนดรูจิตของสัตวเหลาอ่ืนดวยจิต)  อธิบายวา  กําหนด 
จิตของสัตวทั้งหลายเหลาน้ันดวยจิตของตน    แลวรูไดโดยประการตาง ๆ  ดวย 
สามารถแหงจิตมีจิตมีราคะเปนตน. คําใดท่ีพึงกลาวในบรรดาคําวา จิตมีราคะ 
เปนตน  คํานั้น  ขาพเจากลาวไวแลวในสติปฏฐานวิภังคในหนหลังแลว  แล. 
           ก็นัยพิเศษ ในปรจิจญาณน้ี แมโลกุตตรจิตก็ยอมไดในคําวาอนุตฺตร 
วา จิตฺต วิมุตฺต  วา  จิตฺต  (แปลวา  จิตเปนอนุตตระ หรือ  จิตหลุดพน) 
นี้.  จริงอยูจิตของผูอ่ืน   แมปญญายังไมเขาไปเห็น   ก็ชื่อวาเปนวิสัยของญาณ 
นั่นแหละ. 
           คําวา  อวเสสา  ปฺา  (แปลวา  ปญญาท่ีเหลือ) ไดแก เวนปญญา 
๓ อยาง มีธัมมญาณเปนตน  (คือเวน   ธัมมญาณ อันวยญาณ  และปริจจญาณ) 
ที่เหลือแมทั้งหมด ชื่อวา ญาณ  เพราะฉะนั้น    ญาณนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง  
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ตรัสเรียกวา  สัมมติญาณ.  อน่ึงพึงทราบวจนัตถะวา   ชื่อวา   สมัมติญาณ 
เพราะอรรถวาความรูในสมมติ.  
          คําวา  กามาวจรกุสเล  ปฺา  (แปลวา  ปญญาในกามาวจรกุศล) 
อธิบายวา      ปญญาน้ียอมสั่งสมซ่ึงจิตจุติและปฏิสนธิในวัฏฏะโดยสวนเดียวเทาน้ัน 
เพราะฉะนั้นปญญาน้ัน  จึงชื่อวา   อาจยโนอาจยปญญา   เพราะสั่งสมอันหา 
ความส้ินสุดมิได.     แตปญญาในโลกุตตรมรรค    ไมสั่งสมซ่ึงจุติและ 
ปฏิสนธิ  ฉะนั้น  จึงตรัสเรียกวาอปจยโนอาจยปญญา. ปญญาในรูปาวจร 
ยอมส่ังสมจุติปฏิสนธิ    ยอมทําลายซ่ึงกิเลสทั้งหลาย    และธรรมท้ังหลายอันมี 
กิเลสเปนมูลดวย  ดวยสามารถแหงการขมไว.   ปญญาท่ีเหลือยอมส่ังสมจุติและ 
ปฏิสนธิก็ไมใช  ไมสั่งสมก็ไมใช   เพราะฉะน้ัน   จึงตรัสเรียกวา  เนวาจยโน- 
อปจยปญญา  ดังนี้. 
           คําวา   น  จ  อภิญฺาโย  ปฏิวิชฺฌติ  (แปลวา  แตไมไดแทงตลอด 
อภิญญา) นี้  ตรัสหมายเอาปญญาในปฐมฌาน.  จรงิอยู  ปญญานั้น ยอมเปนไป 
พรอมเพ่ือความเบ่ือหนายตอกิเลส เพราะความท่ีปฐมฌานนั้นเปนธรรมอันพระ 
โยคาวจรพึงบรรลุดวยความสงัดจากกาม   ก็บุคคลผูมีราคะไปปราศแลวในกาม 
ทั้งหลาย ยอมมีดวยปญญาในปฐมฌานน้ัน.   อน่ึง บุคคลผูปราศจากความยินดี 
เพราะปฐมฌานน้ัน    ยอมไมชื่อวา   แทงตลอดซ่ึงอภิญญาท้ัง ๕๑  เพราะมิได 
บรรลฌุานอันเปนบาทแหงอภิญญา และชื่อวาไมแทงตลอดสัจจะท้ังหลาย เพราะ 
ความท่ีปฐมฌานนั้นมีนิมิตเปนอารมณ  ดวยอาการอยางนี้  ปญญาน้ัน จึงชื่อวา 
ยอมมีเพื่อความเบ่ือหนายตอกิเลสอยางเดียว    ยอมไมมีเพ่ือการแทงตลอดสัจจะ 
ทั้งหลาย. 
 
๑. อภิญญาท้ัง ๕ คือ  ๑.  อิทธิวิธญาณ ๒.ทิพโสตธาตุญาณ  ๓. เจโตปริยญาณ 
๔. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ๕. จตูปปาตญาณ.  
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           คําวา เสฺวว  (แปลวา  บุคคลน้ัน...นั่นแล)   ไดแก  บุคคลผูบรรลุ  
ปฐมฌานแลวดํารงอยู.  คําวา  กาเมสุ   วีตราโค  สมาโน  (แปลวา ผูปราศ- 
จากความยินดีในกามทั้งหลาย)   ไดแก   ผูมีราคะไปปราศแลวดวยอํานาจกาม 
ทั้งหลายอันตนขมไวแลวอยางนั้นนั่นแหละ.  คําวา  อภิฺาโย  ปฏิวิชฺฌติ 
(แปลวา  แทงตลอดอภิญญา)  นี้พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสหมายเอาปญญาใน 
จตุตถฌาน  จริงอยู   ปญญาในจตุตถฌาน   ยอมแทงตลอดอภิญญา ๕   เพราะ 
เปนบาทแหงอภิญญาบาง   ยอมแทงตลอดอยางนั้นแหละเพราะบรรลุความเปน 
อภิญญาบาง   ฉะน้ัน    ปญญาน้ัน  ยอมมีเพ่ือการแทงตลอด   แตไมมีเพ่ือความ 
เบื่อหนาย    ก็เพราะความท่ีปญญาในปฐมฌานเทาน้ันเปนธรรมเพื่อความเบ่ือ- 
หนายแมในกิเลสทั้งหลาย. 
           ถามวา  ปญญาในทุติยฌานและตติยฌานน้ีใด   ปญญานี้นั้น    ยอม 
เสพสวนไหน     (หมายความวาปญญาในฌานทั้งสองนี้พระผูมีพระภาคเจามิได 
ตรัสไว   เม่ือเปนเชนนี้จะสงเคราะหในฌานที่ ๑ หรือ ที่ ๔) 
           ตอบวา  ปญญาในทุติยฌานและตติยฌาน   ยอมเสพ  (คือ จัดเขาใน 
ประเภทปฐมฌาน)  ดวยอํานาจแหงโสมนัสก็ได    และยอมเสพจตุตถฌานดวย 
อํานาจแหงความไมมีวิตกก็ได  ปญญาในทุติยฌานและตติยฌานนั้น    บัณฑิต  
พึงทําอธิบายใหเปนปญญาเพราะอาศัยปฐมฌาน  หรือวา   อาศัยจตุตถฌาน 
ดวยอาการอยางน้ี. 
           คําวา  นิพฺพิทาย   เจว  ปฏิเวธาย  จ   (แปลวา   เพราะความเบ่ือ- 
หนายและเพราะการแทงตลอด)   ไดแก  มัคคปญญา   ยอมเกิดความเบ่ือหนาย 
เพราะความเบ่ือหนาย   ในวัฏฏะแมทั้งหมด     และดวยการแทงตลอด     เพราะ 
การแทงตลอดซ่ึงอภิญญา ๖.  
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                          อธบิาย  หานคามินีปญญา  เปนตน  
           ในคําวา  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภึ     (แปลวา  พระโยคาวจรผูได 
ปฐมฌาน)  เปนตน  อธิบายวา   บุคคลน้ีใดไดปฐมฌานซ่ึงมีคุณอันนอยมีอยู 
สัญญามนสิการเปนธรรมสหรคตดวยสามารถแหงอารมณ   ยอมปรากฏ    ยอม 
ทวง   ยอมรบกวนพระโยคาวจรใหเสื่อมจากฌานน้ัน    เพราะฉะนั้นปญญาใน 
ปฐมฌานน้ัน    จึงเสื่อม    เสื่อมรอบดวยสามารถแหงสัญญามนสิการอันเขาไป 
เพงกามของบุคคลน้ัน  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    จึงเรียกปญญานั้น 
วา  หานภาคินี   ดังน้ี  
           คําวา  ตทนุธมฺมตา   (แปลวา  สมควรแกธรรมนั้น)  ไดแก  เปน 
สภาพสมควรแกปญญาน้ัน.  คําวา สติ สนฺติฏติ (แปลวา สติ...ยอมต้ังม่ัน) 
นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอามิจฉาสติ  มิไดหมายเอาสัมมาสติ.   จริงอยู 
สภาพอนุรูปแหงปฐมฌานอันไมนายินดี   ก็ยินดีอยู    เพราะเห็นปฐมฌานโดย 
เปนธรรมประณีตแลว   ความใคร   (ตัณหา)   ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลใด  ปญญา 
ในปฐมฌานน้ัน   ของบุคคลน้ัน   ยอมไมเสื่อม   และก็ยอมไมเจริญดวยอํานาจ 
แหงความใคร   (นิกันติ)  ยอมเปนปญญาอันมีสวนแหงการดํารงอยู    ดวยเหตุ 
นั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกปญญาน้ันวา  ิติภาคินี  ดังน้ี. 
           คําวา   อวิตกฺกสหคตา     (แปลวา   สหรคตดวยฌานอันไมมีวิตก) 
ไดแก ชื่อวา  สหรคตดวยฌานอันไมมีวิตก    เพราะมนสิการทุติยฌานอันไมมี 
วิตก   ดวยสามารถแหงอารมณอันสงบประณีต.  คําวา  สมุทาจรนฺติ   ไดแก 
ยอมรบกวน   ยอมเตือนซ่ึงพระโยคาวจรผูออกจากปฐมฌานอันคลองแคลวนั้น 
เพ่ือตองการบรรลุทุติยฌาน.  อธิบายวา  ปญญาในปฐมฌานน้ัน  พระผูมพีระ 
ภาคเจา  ตรัสเรียกวา   วิเสสภาคินี     เพราะความเปนฐานะ  คือ  การเกิดข้ึน  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 666 

แหงทุติยฌานอันเปนของวิเศษ   ดวยสามารถแหงสัญญามนสิการท้ังหลาย   อัน  
เขาไปเพงซ่ึงทุติยฌานอันมีในเบื้องบนแหงปฐมฌานน้ัน.  
           คําวา   นิพฺพทาสหคตา (แปลวา สหรคตดวยนิพพิทาญาณ)  ไดแก 
บุคคลผูไดปฐมฌานนั้นออกจากฌานแลว     สหรคตดวยวิปสสนาญาณกลาววา 
นิพพิทา   จรงิอยูครั้นเมื่อการแตกไปแหงองคของฌาณกําลังเปนไป    วิปสสนา 
ญาณ   ยอมเบื่อหนาย  ยอมเดือดรอน  เพราะฉะนั้น  จึงตรัสเรียกวา  นิพพิทา- 
ญาณ   ดังน้ี.    คําวา    สมทุาจรนฺติ  ไดแก  ยอมเดอืดรอน    ยอมรบกวน 
เพ่ือตองการกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน.   คําวา  วิราคูปสฺหิตา  (แปลวา 
ประกอบดวยวิราคะ)   ไดแก  ประกอบดวยพระนิพพาน    กลาวคือ   วิราคะ 
จริงอยู  วิปสสนาญาณ  อันมรรคนี้สามารถทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานคือ  วิราคะ 
เพราะฉะนั้น    จึงตรัสเรียกวา   ประกอบดวยวิราคะ   เพราะความเปนไป.    แม 
สัญญามนสิการอันสัมปยุตดวยวิราคะน้ัน    ก็ชื่อวา  ประกอบดวยวิราคะน่ันแหละ 
วาดวยอํานาจแหงสัญญามนสิการท้ังหลายของวิปสสนานั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา   นิพเพธภาคินี   เพราะความเปนปทัฏฐาน   (คือ เปนเหตุเกิดข้ึน) 
แหงการแทงตลอดในฐานะทั้ง ๔  ดวยประการฉะน้ี.     แมปญญาในทุติยฌาน 
เปนตน    บณัฑิตพึงทราบเนื้อความ   โดยนัยนี้แหละ. 
 
                                    อธบิายปฏิปทาปญญา  ๔ 
           คําวา  กิจฺเฉน  กสิเรน สมาธ ึ อปฺุปาเทนฺตสฺส   (แปลวา  ผูยัง 
สมาธิใหเกิดข้ึนโดยยากลําบาก)   ไดแก   ผูยังโลกุตตรสมาธิใหเกิดข้ึน   ลาํบาก 
อยูดวยสัมปโยคะอันเปนไปกับสังขาร   ยาก  ลําบาก  เปนทุกข   คือวา  ขมกิเลส 
ทั้งหลายแลวมาถึงไดโดยยากลําบากเปนทุกขในกาลท่ีเขาถึงบุพภาค.        คําวา  
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ทนฺธ  ตณฺาน  อภิชานนฺตสฺส   (แปลวา  รูฐานะน้ันก็ชา)  อธิบายวา ใน 
การอาศัยวิปสสนาในกิเลสทั้งหลายท่ีตนขมไวแลวส้ินกาลนาน   จึงรู  จึงบรรล ุ
จึงถึงฐานะ  กลาวคือโลกุตตรสมาธินั้นชา  คอย ๆ เปนไป.   คําวา  อย  วุจฺจติ 
(แปลวา   นี้เรียกวา)   ไดแก  ปญญาน้ีใด   ยอมเกิดข้ึนดวยอาการอยางน้ี   คือ  
ปญญาน้ีแมเกิดข้ึนแลวในขณะแหงจิคดวงหน่ึงในกาลแหงมรรค    เพราะความ 
ที่ปฏิปทาซ่ึงขมกิเลสไดโดยยาก   และเพราะความท่ีปญญาที่อาศัยอยูในวิปสสนา 
ดําเนินไปชา  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสเรียกวา   ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
(ปฏิบัติลําบากตรัสรูไดชา)   ดวยสามารถแหงการบรรล ุ ดังนี้.   แมในบททั้ง ๓ 
ขางหนาบัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้แหละ. 
 
                                         อธิบายอารมัมณปญญา  ๔ 
           คําวา   สมาธิสฺส น  นิกามลาภิสฺส   (แปลวา   พระโยคาวจร ผูได 
สมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว) ไดแก พระโยคาวจรใด   ไมไดสมาธิตามความ 
ตองการ พระโยคาวจรน้ัน ชื่อวา ไดสมาธินั้นยังไมชํานาญคลองแคลว.  อธิบายวา 
สมาธิของบุคคลใด  ไมเปนปจจัยเพ่ือความพยายาม  คือ   เพ่ือประโยชนในการ 
เขาสมาธิในเบ้ืองบน ๆ สมาธิของบุคคลน้ันมีปกติในฌานอันมีคุณนอย.  คําวา 
อารมฺมณ  โถก  ผรนฺตสฺส   (แปลวา   แผอารมณไปเล็กนอย)     อธิบายวา 
อารมณนั้น   ชื่อวา  ไมเจริญแลว   เพราะทําบริกรรมในปริตตารมณมีประมาณ 
เทากระดงหรือถวยเปนประมาณ  (หมายถึงนิมิต)  แลวบรรลุอัปปนาในอารมณ 
นั้นนั่นแหละ   จึงชื่อวา   แผอารมณไปเล็กนอย  ดงัน้ี.    ในบทท่ีเหลือท้ังหลาย 
ก็นัยนี้.   จริงอยู    พระโยคาวจรผูไดฌานอันคลองแคลว   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ชื่อวา   ผูไดสมาธิอันชํานาญคลองแคลว  ดังนี้   เพราะเปนปฏิปกษตอ  
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บุคคลผูไดสมาธิอันยังไมชํานาญคลองแคลว. ก็คําวา แผอารมณไปหาประมาณ  
มิได.  พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวโดยเปนปฏิปกษตอการแผอารมณไปเล็กนอย. 
คําท่ีเหลือเชนกับที่กลาวมาแลวน่ันแหละ. 
 
                               อธิบาย  มัคคสมังคิญาณ  เปนตน 
           คําวา  ชรามรเณเปต   าณ (แปลวา  ญาณแมในชราและมรณะ) 
นี้   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวยสามารถแหงการแทงตลอดเปนอันเดียวกัน 
แหงสัจจะทั้ง ๔  เพราะกระทําพระนิพพานน่ันแหละใหเปนอารมณ.     กคํ็าวา 
ชรามรณ  อารพฺภ    (แปลวา  ปรารภชราและมรณะ)    เปนตน     พระผูม ี
พระภาคเจา     ตรัสไวดวยสามารถแหงการกําหนดสัจจะในบุพภาคในเวลาที่ 
ปรารภวัตถุ   (วัตถุสัจจะ)  หน่ึง ๆ เปนไป.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวง   มีอรรถ 
ต้ืนทั้งน้ัน    แล. 
                                      ญาณวัตถุหมวด  ๔  จบ 
 
                                      อรรถกถาปญจกนิทเทส 
                                     อธิบายญาณวัตถุหมวด ๕ 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   ปญญาที่แผปติไป เปนตน.   ปญญาใด 
เกิดข้ึนแผไปซึ่งปติ  เพราะเหตุนั้น  ปญญาในฌานทั้งสองน้ัน  จึงชื่อวา แผปติ 
ไป.   ปญญาใดเกิดข้ึนแผไปซ่ึงความสุข   เพราะเหตุนั้น   ปญญาในฌานท้ัง ๓ 
นั้น     จึงชื่อวา    แผความสุขไป.  ปญญาใด    เกิดข้ึนแผจิตไปสูบุคคลอ่ืน 
เพราะเหตุนั้น     ปญญากําหนดจิตบุคคลอ่ืนนั้น   จึงชื่อวา   แผจิตไป.   ปญญา 
ใด   เกิดข้ึนแผอาโลกะ   คือแสงสวางไป   เพราะเหตุนั้น    ปญญาอันเปนทิพย-  
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จักษุนั้น    จึงชื่อวา   แผแสงสวางไป.   ปจจเวกขณญาณ   ชื่อวา  ปจจเวก- 
ขณนิมิต. คําวา ปฺา ปติผรณตา เปนตน ในฌาน ๒ พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไว  โดยคําเชนกับที่กลาวแลวน่ันแหละ.  
           ก็ในคําเหลาน้ัน  การแผปติไป  การแผสุขไป  เปนดุจเทาท้ังสอง การ 
แผจิตไป   การแผอาโลกะ   คือแสงสวางไปเปนราวกะมือทั้งสอง   ฌานอันเปน 
บาทแหงอภิญญาเปนราวกะกายในทามกลาง   ดังนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   จึง 
ทรงแสดงสัมมาสมาธิมีองค ๕ ราวกะบุรุษผูถึงพรอมแลว     ดวยสวนประกอบ 
แหงรางกาย  (คืออวัยวะนอยใหญ)  ดวยประการฉะน้ี.  คําวา   อย  ปฺจงฺคิโก  
สมฺมาทิฏ ิ  (แปลวา  นี้เรยีกวา  สัมมาสมาธิมีองค ๕)   อธิบายวา  พระผูมี- 
พระภาคเจา  ตรัสสมาธิแหงฌานอันเปนบาทวา  พระโยคาวจรนี้   ประกอบแลว 
ดวยองค ๕ เชนกับดวยมือ  เทา  และศีรษะ  วาเปน  สมัมาสมาธิ   ดังน้ี. 
 
                                อธบิายสัมมาสมาธิมีฌาน  ๕ 
           สมาธใินอรหัตผล    พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในคําวา 
อย สมาธ ิ ปจฺจุปฺปนฺนสุโข  เจว เปนตน  (เเปลวา สมาธินี้  มีสขุในปจจุบัน 
ดวย)  ก็สมาธินั้น  ชื่อวา  มีสุขในปจจุบัน   เพราะความเปนสุขในขณะแหงสมาธิ 
นั้นแนวแนแลว ๆ สมาธิที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสมาธิที่เกิดหลัง  ๆ จึงชื่อวา 
มีสุขเปนวิบากตอไป  เพราะความท่ีสุขนั้นเปนปจจัย.  สมาธินัน้  ยอมยังผลจิต 
อันสงบ  อันสุขุม  อันประณีต  อันเปนมธุรรูป  (รปูที่ดี)  ใหต้ังข้ึน. 
           จริงอยู   เมื่อบุคคลออกจากผลสมาบัติแลว  กายวิญญาณที่สหรคตดวย 
ความสุขอาศัยโผฏฐัพพะมีสัมผัสเปนสุขอันเขาถึงกายท้ังปวง  ยอมเกิดข้ึน ชื่อวา 
มีสุขเปนวิบากตอไปโดยปริยายแมนี้.   สมาธินี้    ชือ่วา   อริยะ   (ไกล)  เพราะ 
ไกลจากกิเลสทั้งหลาย.  ชื่อวา  หาอามิสมิได   เพราะความไมมีนิมิต   คือ  กาม  
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วัฏฏะ และ โลก. ชื่อวา บรุุษผูมีปญญาทรามเสพไมได เพราะความทีมหาบุรุษ  
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน เสพแลว.  ชื่อวา  สงบแลว   เพราะสงบจากองค 
(คือ  สวนประกอบ  หรือเหตุ)  เพราะสงบจากอารมณ  และเพราะสงบแลวจาก 
ความกระวนกระวายจากกิเลสทั้งปวง  ชื่อวา  ประณีต  เพราะอรรถวา ไมเดอืด 
รอน.  ชื่อวา  ไดความสงบระงับ   เพราะไดความสงบระงับกิเลส หรือวา เพราะ 
ความท่ีภาวะคือความสงบระงับจากกิเลสอันตนไดแลว.   จริงอยู   คําวา  ความ  
สงบระงับ   ชื่อวา  ปฏิปสสัทธิ   นี้  ยอมชื่อวา  เปนธรรมเอกโดยอรรถ. 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ไดความสงบระงับ  แมเพราะความเปนพระอรหันตอันตน 
ไดแลว    และเพราะกิเลสสงบระงับไปแลว.   ชื่อวา   บรรลุแลวโดยความเปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะความท่ีตนบรรลุแลวโดยความเปนธรรมแนวแน  หรือ 
เพราะความท่ีบรรลุแลวซึ่งความเปนสมาธิ. ชื่อวา ไมไดบรรลโุดยการขมนิวรณ 
หามกิเลสที่เปนสสังขาริก  เพราะความท่ีสมาธินั้นไมไดขมปจจนิกธรรม  (ธรรม 
อันเปนขาศึก) แลวหามกิเลสทั้งหลายดวยจิตอันประกอบพรอมเปนไปกับสังขาร 
แลวจึงบรรล ุ   เหมือนสมาธิอันเปนไปกับดวยอาสวะซึ่งมีคุณอันนอย     กเ็มื่อ 
พระโยคาวจรเขาสมาธินั้น     (สัมมาสมาธิ)   หรอืวา   ออกจากสมาธินั้น    ยอม  
เปนผูมีสติเขาสมาธิ    และมีสติออกจากสมาธิ.   อีกอยางหนึ่ง   มีสติอยูยอมเขา 
สมาธิ    และมีสติอยูยอมออกจากสมาธิดวยสามารถแหงกาลตามที่กําหนดไวได 
เพราะฉะนั้น    ในขอน้ี    ญาณใดอันไมมีสิ่งอ่ืนเปนของเฉพาะตนเทานั้น   ยอม 
เกิดแกผูพิจารณาอยูอยางนี้วา  สมาธินี ้  มีความสขุในปจจุบันดวย  มีสุข  
เปนวิบากตอไปดวย  ดังนี้   นี้เปนองคหน่ึง  (ในบรรดาองค ๕)  แมในองค 
ที่เหลือก็นัยนี้.  สมาธินี้    ชื่อวา  สมัมาสมาธิ   อันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว   ดวยปจจเวกขณญาณ  ๕  เหลาน้ี  ดวยประการฉะนี.้  
                                     ญาณวัตถุหมวด  ๕  จบ  
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                                     อรรถกถาฉักกนิทเทส 
                                 อธิบายญาณวัตถุหมวด  ๖ 
           คําวา  อิทฺธิวิเธ   าณ  (แปลวา  อิทธิวิธญาณ)  บัณฑิตพึงทราบ  
วา   ชื่อวา   ญาณในการแสดงฤทธิ์อันเปนไปโดยนัยวา  บุคคลแมคนเดียว 
ทําใหเปนบุคคลมากได  ดงัน้ี   เปนตน .   รูปาวจรท้ังหลายอันสหรคตดวย 
อุเบกขา   อันไมมีวิตกและวิจารเปนปญญาในอัปปนาซ่ึงมีขณะแหงจิตดวงหนึ่ง 
อันสําเร็จซ่ึงความเปนบุคคลมากน่ันแหละ  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวยคํา 
วา  อิทฺธิวิเธ  าณ  นี.้ 
           คําวา   โสตธาตุวิสุทฺธิยา  าณ   (แปลวา   โสตธาตุวิสุทธิญาณ) 
ไดแก    ญาณในทิพโสตธาตุ   อันมีเสียงไกลและใกลเปนอารมณ   อธิบายวา 
รูปาวจรอันสหรคตดวยอุเบกขา   ไมมีวิตกและวิจาร   จัดเปนปญญาเทียว  ซึ่ง 
มีขณะแหงจิตดวงหน่ึงอันมีเสียงลวงวิสัยแหงโสตธาตุธรรมดาเปนอารมณแมนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยคําวา  โสตธาตุวิสุทฺธิยา  าณ  ดังนี้. 
           คําวา  ปรจิตตฺเต   าณ   (แปลวา  ปรจิตตญาณ)   ไดแก  ญาณ 
ในการกําหนดจิตของสัตวอ่ืน  อธิบายวา  ปญญาในอัปปนาเทียว  อันเปนขณะ 
แหงจิตดวงหนึ่ง   มีจิตมีราคะเปนตนของสัตวอ่ืนเปนอารมณ   มีประการตามท่ี 
กลาวแลว  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวยคําวา  ปรจิตฺเต   าณ   แมนี.้ 
           คําวา  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  ไดแก ญาณอันสัมปยุตดวยการ 
ตามระลึกถึงขันธอันเคยอาศัยในกาลกอน   อธิบายวา    ปญญาในอัปปนาเทียว 
ซึ่งเปนขณะแหงจิตดวงหนึ่ง  สัมปยตุดวยสติเปนเครื่องตามระลึกถึงขันธอันเคย  
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อาศัยแลวในกาลกอน  มปีระการตามท่ีกลาวแลว   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไว  
ดวยคําวา  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  แมนี้. 
           คําวา   สตฺตาน   จตูุปปาเต   าณ  ไดแก ญาณในการจุติและใน 
การอุบัติของสัตวทั้งหลาย  อธิบายวา   ปญญาในอัปปนาเทียวอันเปนขณะแหง 
จิคดวงหน่ึงซึ่งมีวรรณธาตุของสัตวทั้งหลายผูตายและเกิดเปนอารมณมีประการ 
ตามท่ีกลาวแลว   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยคําวา   สตฺตาน   จุตูปปาเต 
าณ  แมนี้. 
           คําวา อาสวาน  ขเย  าณ (แปลวา อาสวักขยญาณ) ไดแก ญาณ 
เปนเครื่องกําหนดรูสัจจะ   กญ็าณนี้เทาน้ันเปนโลกุตตระ   ญาณที่เหลือ ๕ เปน 
โลกีย   ดังน้ีแล. 
                                     าณวัตถุหมวด  ๖  จบ 
 
                                      อรรถกถาสัตตกนิทเทส 
                                    อธบิายญาณวัตถุหมวด  ๗ 
           พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสซึ่งปจจเวกขณญาณอันตางโดยกาล  ๓  ใน 
องคแหงปฏิจจสมุปบาท ๑๑ ไวแตละองค  ดวยสามารถแหงความเปนไปและไม 
เปนไป  โดยนัยวา  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  เปนตน   แลวก็ตรัสญาณอันใด 
นั้นโดยสังเขปอยางนี้วา  ความรูวา  ธัมมฐิติญาณของบุคคลน้ัน  ดังนี้อีก  โดย 
ประการทั้งหลาย   มีความส้ินไปเปนธรรมดา   เปนตน.   บรรดาญาณเหลาน้ัน  
ญาณ ๒ หมวด  คือ  ชรามรณะเกิดเพราะชาติปจจัย  เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะ  
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ก็ไมมี  ดังนี้   ตรัสไวดวยสามารถแหงปจจุบันกาลอันยาวนาน*.  ญาณ ๖ เหลา  
นี้  คือ  ญาณ ๒ หมวดในอดีต  และญาณ ๒ หมวดในอนาคต อยางนี้วา อดีต  
กาลอันยาวนานก็ดี  อนาคตอันยาวนานก็ดี  (รวมปจจุบันอีก ๒)  เปน ๗ กับ 
ดวย   ธัมมฐิติญาณ.   บรรดาคําเหลานั้น    คําวา   ธมฺม ิติาณ   (แปลวา 
ปญญาในการกําหนดปจจัย)   ไดแก ญาณในปจจยาการ  จริงอยู   ปจจยาการ 
(คือธรรมที่อาศัยกันเกิดข้ึน)  พระผูมพีระภาคเจา  ยอมเรียกวา  ธรรมฐิติดังน้ี  
เพราะความท่ีธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน  เปนเหตุ  (การณะ)  แหงการเปนไปและ 
ต้ังอยู.  ธัมมฐิติญาณนี้   เปนชื่อของญาณ  ๖  อยางนั้น  นั่นแหละ.  เพราะทํา 
ญาณเหลาน้ันในองคหน่ึง ๆ  ใหเปนหมวดละ ๗ ละ ๗ ในองค  ๑ (ปจจยาการ 
๑๑) จึงรวมเปน ๗๗ ญาณ  ดวยประการฉะน้ี. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา ขยธมฺม   (แปลวา   มีความส้ินไปเปน 
ธรรมดา) ไดแกสภาวะอันถึงซ่ึงความส้ินไป. คําวา วยธมมฺ (แปลวา  มีความ 
เสื่อมไปเปนธรรมดา) ไดแกสภาวะอันถึงซึ่งความเส่ือมไป. คําวา วิราคธมฺม   
(แปลวา   มีความคลายไปเปนธรรมดา)  ไดแก   ภาวะอันไมนายินดี.  คําวา 
นิโรธธมฺม   (แปลวา  มีความดับไปเปนธรรมดา)   ไดแก  สภาวะอันหมด 
ไป. 
           ถามวา   มีประโยชนอะไร ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ดวยคํากลาว 
มาน้ี. 
           ตอบวา  เพ่ือวิปสสนาในเวลาอ่ืนอีก  (คือ  ในอนาคตกาล)  พระผู- 
มีพระภาคเจาจึงตรัสใหพิจารณาดวยวิปสสนาในธรรมอันมีมากอน. 
 
*.  ปจจุบัน ๔ คือ ปจจุบันขณะ  ปจจุบันสันตติ   ปจจุบันสมัย   และปจจุบันอัทธา  อดีตและ 
อนาคต  ก็มีอยางละ ๔ เชนเดยีวกัน  (จากสัมโมหวิโนทน ี อรรถกถา  หนา ๙)  
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           ถามวา   ดวยคําน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสซึ่งวิปสสนาอยางไร ?   
           ตอบวา  ตรัสวิปสสนา  และปฏิวิปสสนา  สิ้น ๗ ครั้ง. 
           จริงอยู  ญาณ  (วิปสสนา)  นั้น   ยอมควรเพ่ืออันเห็นดวยญาณ  
(วิปสสนาญาณ)  ที่ ๒ เพราะเห็นความไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา   ใน 
สังขารทั้งปวงดวยญาณ (วิปสสนา) ที่ ๑.  ญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่ ๒  ยอม 
ควรเพ่ืออันเห็นสภาพเหลาน้ัน  ดวยญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่ ๓.  ญาณ (วิปส- 
สนาญาณ) ที่ ๓ ยอมควรเพ่ือการเห็นสภาพเหลาน้ันดวยญาณ (วิปสสนาญาณ) 
ที่ ๔.   ญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่  ๔   ยอมควรเพ่ืออันเห็นสภาพเหลาน้ันดวย 
ญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่ ๕.  ญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่ ๕   ยอมควรเพ่ืออัน 
เห็นสภาพเหลาน้ันดวยญาณ  (วิปสสนาญาณ)  ที่ ๖.   ญาณ  (วิปสสนาญาณ) 
ที่ ๖  ยอมควรเพ่ืออันเห็นสภาพเหลาน้ันดวยญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่ ๗ อีก. 
ดวยประการฉะน้ี    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวิปสสนา   และปฏิวิปสสนาไวสิ้น 
๗ ครั้ง  ฉะนี้แล. 
                                 ญาณวัตถุหมวด  ๗  จบ 
 
                                  อรรถกถาอัฏฐกนิทเทส 
                                 อธิบายญาณวัตถุหมวด ๘                                
           คําวา   โสตาปตฺติมคฺเค  ปฺา ไดแก ปญญาในโสดาปตติมรรค 
อธิบายวา   ปญญาอันสัมปยุตดวยโสดาปตติมรรคน้ีนั่นเอง  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวดวยคําวา     โสตาปตฺติมคฺเค   ปฺา   นี.้ แมในบทที่เหลือ   ก็นัย 
นี้    แล. 
                                    ญาณวัตถุหมวด  ๘  จบ  
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                                     อรรถกถานวกนิทเทส 
                                 อธิบายญาณวัตถุหมวด  ๙ 
           คําวา อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ ไดแก สมาบัติทั้งหลาย  กลาวคือ  
ธรรมเปนเครื่องอยูโดยลาํดับ    (อนุปุพพวิหาร).  ความท่ีปญญาเหลาน้ัน   ชื่อวา 
อนุปุพพวิหาร    เพราะอรรถวา   อันพระโยคาวจรพึงเขาอยูในกระบวน   โดย 
ลําดับ.   พึงทราบความท่ีปญญาเหลาน้ัน    ชื่อวา   เปนสมาบัติ   (การเขาฌาน) 
เพราะอรรถวา    เปนธรรมอันพระโยคาวจรพึงถึงพรอม.    ในปญญาเหลาน้ัน 
พึงทราบ    สมัปยุตตปญญา ๘  อยาง    มีคําวา     ปญญาในปฐมฌานสมาบัติ 
เปนตนอยางน้ี.   ปญญาในปจจเวกขณะ   (การพิจารณา)   เปนปญญาขอท่ี ๙. 
จริงอยู   ปญญาในปจจเวกขณะน้ัน    ยอมเปนไปแกพระโยคาวจรผูพิจารณาอยู 
โดยสงบ  โดยประณีต.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา   ปจจ- 
เวกขณญาณของพระโยคาวจรบุคคลผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ- 
สมาบัติ ดังน้ี. 
                                     ญาณวัตถุหมวด  ๙ จบ 
 
                                      อรรถกถาทสกนิทเทส                                     
                                 อธิบายญาณวัตถุหมวด  ๑๐ 
                              อธบิายกําลังท่ี ๑ของพระตถาคต 
           คําวา    อฏาน  (แปลวา  ไมใชฐานะ)    ไดแก  ปฏิเสธ   เหตุ. 
คําวา    อนวกาโส   (แปลวา   ไมใชโอกาส)    ไดแก  ปฏิเสธปจจัย.    แม 
ดวยคําท้ังสองก็ปฏิเสธ  การณะ  (การณะ คือ เหตุนั่นแหละ).  จริงอยู  การณะ  
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พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสเรียกวา  ฐานะ และ อวกาส  (อวกาส คือ  โอกาส)  
เพราะความท่ีการณะน้ันเปนที่อาศัยใหเปนไปแกผลของตน.  คําวา  "ย" (แปล 
วา  ใด)  ไดแก  ดวยเหตุใด. 
           คําวา   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ไดแก  พระอริยสาวกผูเปนพระโสดาบัน 
ถึงพรอมแลวดวยมัคคทิฏฐิ.  คําวา   กฺจิ   สงฺขาร   (แปลวา  สังขารอะไรๆ) 
ไดแก  แมสังขารอะไร ๆ  สักอยางหนึ่งในสังขารท้ังหลายอันปจจัยปรุงแตงแลว 
ซึ่งเปนไปในภูมิ ๔.  คําวา  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺย   (แปลวา  พึงถือเอา... 
โดยความเปนของเที่ยง)  ไดแก พึงถือเอาวาเปนของเที่ยง.  คําวา   เนต   าน 
วิชฺชติ    (แปลวาไมใชฐานะท่ีมีอยู)    ไดแก   เหตุนั้นไมมีอยู    คือหยั่งเห็น 
(ดวยปญญา)  ไมได.   คําวา   ปุถุชฺชโน   ไดแก   ปุถุชน . . .พึงยึดถือเอา 
ดวยเหตุใด.   คําวา    านเมต    วิชฺชติ   ไดแก   เหตุนี้มีอยู.    อธิบายวา 
ก็ปุถุชนน้ัน.   พึงยึดเอาส่ิงสังขารอะไร ๆ ในบรรดาสังขารท้ังหลายอันเปนไปใน 
ภูมิ ๔ วา  เปนของเที่ยง  ดวยสัสสตทิฏฐิ.  ก็* สังขารอันเปนไปในภูมิ ๔ ยอม 
ไมเปนอารมณของทิฏฐิหรือวาของอกุศลทั้งหลายเหลาอ่ืน       ราวกะกอนเหล็ก 
แดงที่รอนตลอดวัน    ยอมไมเปนอารมณของแมลงวันทั้งหลาย     เพราะความ 
เปนของหนาแนนดวยไฟ ฉะน้ัน.  พึงทราบอธิบายแมในคําวา  กิฺจิ  สงฺขาร 
สุขโต   โดยนัยนี้.   คําวา   สขุโต   อุปคจฺเฉยฺย  นี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสหมายเอาการยึดถือวาเปนสุขดวยสามารถแหงอัตตทิฏฐิ    อยางนี้วา    ตนมี 
 
*  ในท่ีนีแ้ปลตามบาลีอรรถกถาท่ีวา   จตุภมิูกสังขาโร   แตโดยสภาวปรมัตถแลวควรจะเปนสังขาร 
ในภูมิท่ี ๔ คือโลกุตตรธรรม  จึงจะถูกตองท่ีไมเปนอารมณของทิฏฐิและอกุศลท้ังหลาย  
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ความสุขโดยสวนเดียว   เบื้องหนาแตการตาย   ก็ไมมีโรค    ดังน้ีเปนตน.   ก็  
พระอริยสาวกผูครอบงําซ่ึงความเรารอนแลว      ดวยจิตอันเปนทิฏฐิวิปปยุต 
เหมือนนายหัตถาจารยผูยังชางตกมัน ใหสะดุงเพ่ือตองการใหความเรารอนสงบ 
ระงับ     เหมือนโปกขรพราหมณผูใครตอความสะอาด     ยอมไมยึดถือสังขาร 
อะไร ๆ ดุจคูถ   วาเปนความสุข.  ในอัตตวาทะ   (ในลัทธิวาตนมีอยู)   พระผู 
มีพระภาคเจา   ไมตรัสคําวา  สังขาร  ดังนี้  เพ่ือสงเคราะหซึ่งบัญญัติ  มีกสณิ- 
บัญญัติเปนตน  จึงตรัสวา ธรรมอะไร ๆ ดังน้ี.  บัณฑิตพึงทราบการกําหนดใน 
ญาณแมนี้ดวยสามารถแหงภูมิ ๔  ของพระอริยสาวก   และดวยสามารถแหงภูมิ 
๓ ของปุถุชน.   อีกอยางหนึ่ง   การกาํหนดในวาระทั้งปวง  ดวยสามารถแหงภูมิ 
๓ นั่นแหละ     ยอมควรแมแกพระอริยสาวก.      กป็ุถุชนยอมยึดถือซ่ึงส่ิงใดๆ 
พระอริยสาวก    ยอมกําจัดซึ่งความยึดถือแตสิ่งน้ัน ๆ   จริงอยู    ปุถุชน   ยอม 
ยึดถือสังขารใด ๆ วาเปนของเที่ยง   เปนสุข    เปนอัตตาดังน้ี     พระอริยสาวก 
เมือกําหนดสังขารนั้น  ๆ วา  เปนสิ่งไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  ชื่อวา  กําจัด 
ซึ่งความยึดถือ. 
           ในคําวา  มาตร  (แปลวา  มารดา)  เปนตน   มารดาผูเปนท่ีเกิด บิดา 
ก็คือผูใหเกิด.  พระขีณาสพ  ผูเปนมนุษยเทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประสงค 
เอาในคําวา  ฆาพระอรหนัต.   เมื่อมีคําถามวา  พระอริยสาวกพึงปลงสัตวลง 
จากชีวิต  (ฆาสัตว) หรือ  ก็ตองตอบวา  แมขอนี้เปนอฐานะ.  แมถาวา  ใคร ๆ 
พึงกลาวกะพระอริยสาวกผูอยูคนละภพก็ดี     กะบุคคลผูแมไมรูความที่ตนเปน  
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พระอริยสาวกก็ดีวา   ทานจงปลงมดดําเล็ก ๆ  ตัวน้ีลงจากชีวิตไซร   แลวกจ็ะ  
ถึงความเปนพระเจาจักรพรรดิในหวงแหงจักรวาลท้ังส้ิน  ดังน้ี.   พระอริยสาวก 
นั้น    จะไมพึงปลงซ่ึงสัตวนั้นลงจากชีวิตแนแท.  แมอีกอยางหนึ่ง  ชนทั้งหลาย 
พึงกลาวกะพระอริยสาวกน้ัน     อยางนี้วา    ถาทานจักไมฆาซึ่งสัตวนี้ลงจาก 
ชีวิตไซร   พวกเราจักตัดศีรษะของทาน  ดังนี้    ชนเหลาน้ัน   ก็จะพึงตัดศีรษะ 
ของพระอริยสาวกนั้นแน   เพราะวา  ทานไมพึงฆาสัตวนั้นเลย.  ก็คําน้ีกลาวไว 
เพ่ือแสดงของความเปนปุถุชนมีโทษมาก    และเพ่ือแสดงซ่ึงกําลังของพระอริย- 
สาวก.   จริงอยู   ในญาณขอน้ี    พึงทราบอธิบาย   ดังน้ี  
           ปุถชุน  จักกระทําอนันตริยกรรม   มีการฆามารดาเปนตนใดแล   ชือ่ 
วา   ความเปนปุถุชนผูเปนไปกับดวยโทษ   จักกระทําอนันตริยกรรมแมนัน้ได. 
พระอริยสาวกชื่อวา  ผูมีกาํลังมาก   เพราะทานไมทํากรรมเหลาน้ี    ดังน้ี. 
           คําวา  ทุฏเน  จิตฺเตน   (แปลวา   ผูมีจิตประทุษราย)   ไดแก  ม ี
จิตฆาอันสัมปยุตดวยโทสะ.  คําวา  โลหิต   อุปฺปาเทยฺย  (แปลวา   ยังพระ- 
โลหิตของพระพุทธเจาใหหอข้ึน) ไดแก ยังพระโลหิตในสรีระของพระพุทธเจา 
ผูยังทรงพระชนมอยูแมมีประมาณการด่ืมกินของแมลงตัวเล็ก ๆ ใหหอข้ึน. 
           คําวา   สงฺฆ  ภินฺเทยฺย   (แปลวา  พึงยังสงฆใหแตกจากกัน)  ได 
แก   ยังสงฆผูมีสังวาสเสมอกัน   ผูต้ังอยูในสีมาเสมอกัน    ใหแตกไปดวยเหตุ ๕ 
ประการ   สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา 
           ดูกอนอุบาลี   สงฆยอมแตกจากกัน  ดวยอาการ  ๕  ประการ 
คือ   ดวยกรรมอุทเทส   การกลาวขัดแยงกัน     อนุสาวนา   การจับ 
สลาก.  
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           บรรดาคําเหลาน้ัน     คําวา  ดวยกรรม   ไดแก  ในกรรม ๔ อยาง มี   
อปโลกนกรรม๑ เปนตน    กรรมอยางใดอยางหน่ึง.   คําวา   โดยอุทเทส   ไดแก 
ในการสวดพระปาฏิโมกขุทเทส ๕ อยาง  ดวยการสวดพระปาฏิโมกขุทเทสอยาง 
ใดอยางหน่ึง. คําวา การกลาว ไดแก การกลาวคือแสดงอยูซึ่งเภทกรวัตถุ (เรือ่ง 
วิวาท) ๑๘๒ มีคําวา   อธมม  ธมฺโม   (แปลวา    สิง่ท่ีไมใชธรรม    กลาววา 
เปนธรรม)   เปนตน   โดยเรื่องวิวาทกันเหลาน้ัน   ๆ ที่เกิดข้ึน.    คําวา    โดย 
อนุสาวนา   ไดแก ดวยการกลาวประกาศ   เพราะเปลงวาจาใกลหู (เปาหู)  โดย 
นัยวา   ทานท้ังหลายยอมทราบซ่ึงความท่ีเราบวชแลวจากตระกูลสูง     และเราก็ 
เปนพหูสูต  บุคคลชื่อวาผูเชนกบัดวยเรา  พึงถือเอาซึ่งคําส่ังสอนของพระพุทธ- 
 
๑.  กรรม ๔ อปโลกนกรรม ๑  ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๑ 
๒.  เภทกรวัตถุ ๑๘ คือ:- 
        ๑.  ส่ิงไมใชธรรม  กลาววา  เปนธรรม 
        ๒.  ส่ิงท่ีเปนธรรม  กลาววา  ไมใชธรรม 
        ๓.  ส่ิงท่ีไมใชวนิัย  กลาววา  เปนวนิยั 
        ๔.  วินยั  กลาววา  ไมใชวินัย 
        ๕.  ส่ิงท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  กลาววา  ไมไดตรัสไว 
        ๖.  ส่ิงท่ีตรัสไว  กลาววา   ไมไดตรัสไว 
        ๗.  ส่ิงท่ีพระผูมีพระภาคเจาเคยทํามา   กลาววา  ไมเคยทํามา 
        ๘.  ส่ิงท่ีเคยทํามา   กลาววา  ไมเคยทํามา 
        ๙.  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว  กลาววา  ไมไดทรงบัญญัติไว 
    ๑๐.  สิกขาบทท่ีไมทรงบัญญัติไว  กลาววา  บัญญัติไว 
    ๑๑.  วัตถุเปนอาบัติ   กลาววา  ไมเปนอาบัติ 
    ๑๒.  วัตถุไมเปนอาบัติ   กลาววา  เปนอาบัติ 
    ๑๓.  อาบัติเบา  กลาววา  เปนอาบัติหนกั 
    ๑๔.  อาบัตหินัก  กลาววา  เปนอาบัติเบา 
    ๑๕.  อาบัติท่ีแกไขได  กลาววา   แกไขไมได 



    ๑๖.  อาบัติท่ีแกไขไมได  กลาววา  แกไขได 
    ๑๗.  อาบัติหยาบชา  กลาววา  เปนอาบัติไมหยาบชา 
    ๑๘.  อาบัติไมหยาบชา  กลาววา  เปนอาบัติหยาบชา  
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เจาผิดไปจากธรรมจากวินัยหรือ   แมแตความคิด  ทานทั้งหลายก็ไมควรเพ่ือให   
เกิดข้ึน  ประโยชนอะไรของเรา   เรายอมไมกลัวอะไร ๆ จากอบาย  อวีจินรก 
เปนธรรมชาติสงบ  ราวกะดงแหงดอกอุบลเขียว  เปนตน. คําวา  โดยการจับ 
สลาก  ชื่อวา  การจับสลาก   เพราะวาครั้นประกาศอยางนั้นแลว     จึงอุปถัมภ 
เจตนาของบุคคลเหลาน้ันใหกําเริบ   แลวก็กลาววา   ทานท้ังหลายจงถือเอาซ่ึง 
สลากนี้   (หมายถึงเขียนสลากใหจับเพื่อใหเปนพวกของตนมาก). 
           อน่ึง  ในขอน้ี    กรรม   (การกระทํา) นั่นแหละเปนอุทเทส  หรือเปน 
ประมาณ   (เครื่องกําหนด).   ก็การถอืเอาสลาก   เพราะกลาวขัดแยงกัน    และ 
การประกาศ  จัดเปนบุพภาค   (เบื้องตน)   จริงอยู    สงฆยังไมแตกกัน   แม 
เพราะบุคคลผูกลาวขัดแยงกัน   ดวยสามารถแหงการแสดงวัตถุ      (เรื่องวิวาท) 
๑๘ ขอ     เพราะการประกาศความตองการใหเกิดความเห็นชอบในที่นั้นแลวถือ 
เอาสลาก    (อันนี้คงหมายถึงการนับคะแนนวาใครมีความเห็นทางไหนเปนเหตุ 
ใหแตกแยกกัน).    แตวา     เมื่อใด     สงฆถือเอาสลาก ๔ รูปหรือเกินกวาดวย 
อาการท่ีกลาวมาแลวก็ทํากรรม   หรือทําอุทเทส   สงฆแยกออกไปเปน ๒ พวก 
ในกาลน้ัน    สงฆจึงชื่อวา   แตกกันแลว. 
           ขอวา  บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (มัคคทิฏฐิ) ดวยอาการอยางนี้  พึง 
ทําลายสงฆนี้   มิใชฐานะ.   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสถึงอนันตริยกรรม ๕ ม ี
การฆามารดาเปนตนไวดวยคํามีประมาณเทาน้ีวา     ปถุุชนยอมทําซ่ึงอนันตริย- 
กรรมใด  พระอริยสาวก   ยอมไมทําซ่ึงกรรมนั้น. 
           เพ่ือความแจมแจงแหงกรรมเหลาน้ัน    พึงทราบวินิจฉยัน้ีคือ 
           โดยกรรม 
           โดยทวาร  
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           โดยการต้ังอยูตลอดกัป   
           โดยปากะ  (ผลของกรรม) 
           โดยสาธารณะ 
 
                                      วนิิจฉัย  วาโดยกรรม 
           ในคําเหลาน้ัน    วาโดยกรรมกอน.   จริงอยูในอนันตริยกรรมนี ้  เมื่อ 
เปนมนุษยนั่นแหละแกลงปลงชีวิตมารดาหรือบิดาผูเปนมนุษย    ผูมีเพศไม 
เปลี่ยนแปลง๑  (ฆามารดาบิดา)  อนันตริยกรรมยอมมีแกเขา.  มนุษยผูทํากรรม 
นั้น   คิดวา  เราจักหามวิบากของอนันตริยกรรมนัน้    ดังน้ี   จึงยังจักรวาลท้ังส้ิน 
ใหเต็มดวยพระสถูปอันสําเร็จแลว ดวยทองคํามีประมาณเทามหาเจดียก็ดี   ยงั 
ภิกษุสงฆผูนั่งตลอดจักรวาลแลวถวายมหาทานก็ดี   จับชายผาสังฆาฏิของพระผู- 
มีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวเที่ยวไปก็ดี    ก็ยอมเกิดในนรกน่ันแหละ    เพราะกาย 
แตก.   แตวา  ผูใดเปนมนษุยแกลงปลงชีวิตมารดาหรือบิดาผูเปนสัตวเดรัจฉาน 
หรือวา   ตนเองเปนสัตวเดรัจฉานปลงชีวิตมารดาหรือบิดาผูเปนมนุษย   หรือ 
เปนสัตวเดรัจฉานน่ันแหละปลงชีวิตมารดาบิดาผูเปนสัตวเดรัจฉานใหตกลวงไป 
กรรมของผูนั้นไมเปนอนันตริยกรรม.   แตก็เปนกรรมอันหนัก   ยอมต้ังอยูจด 
อนันตริยกรรมนั่นแหละ.  ปญหานี้  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวยสามารถ 
แหงสัตวผูเกิดเปนมนุษย. 
           ในขอน้ี  บัณฑิตพึงกลาวถึง  หมวด  ๔  แหงการฆาแพะ  หมวด ๔   
แหงสงคราม  และหมวด  ๔  แหงการฆาโจร  ดังนี้  คือ 
           ก็มนษุยผูยังมารดาหรือบิดาผูเปนมนุษยซึ่งยืนอยูในที่ใกลแพะใหตาย 
แมดวยความมุงหมายวา   เราจักฆาแพะ  ดังนี้    ยอมไดรับอนันตริยกรรม.   ก็ 
 
๑. หมายความวาเพศของบิดามารดาต้ังอยูโดยปกติมิไดเปล่ียนไปเปนสัตวเดยีรฉาน  
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มีเจตนาฆาแพะ๑ แพะนั้นตายก็ดี    เจตนาฆามารดา๒บิดา    แตแพะตายก็ดี 
ยอมไมไดรับอนันตริยกรรม.    เจตนาฆามารดาบิดา    ยังมารดาบิดาใหตายอยู  
ยอมไดรับอนันตริยกรรมแนนอน. ในหมวดท้ังสองท่ีเหลือนอกนี้ ก็นัยนีแ้หละ.  
           ก็ใน  มารดาและบิดาเปนตน  ฉันใด แมการฆาพระอรหันต ก็ฉันนั้น. 
บัณฑิตพึงทราบหมวด ๔ แหงการฆาพระอรหันต  ตอไป. 
           ก็บุคคล  ยังพระอรหันตผูเปนมนุษยเทาน้ันใหตาย   ยอมไดรับอนัน- 
ตริยกรรม   ยังพระอรหันตผูเปนยักษใหตาย    ยอมไมเปนอนันตริยกรรม   แต 
ก็เปนกรรมอันหนัก  เชนกับอนันตริยกรรมนั่นแหละ.  อน่ึง เมื่อบุคคลประหาร 
ดวยศัสตรา  หรือแมแตใหยาพิษในกาลท่ีทานยังเปนมนุษยปุถุชนน่ันแหละ  ถา 
วา    ทานบรรลุพระอรหัตแลวก็ปรินพิพาน    (ตาย)    ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ 
ยอมเปนอรหันตฆาตทีเดียว.    แตทานท่ีบุคคลถวายในกาลท่ีทานยังเปนปุถุชน 
อยู    ครั้นทานบรรลุเปนพระอรหันตแลวจึงฉันอาหารนั้น      อาหารที่ถวายแลว 
ในกาลน้ัน  ยอมชื่อวาถวายแกปุถุชนเทาน้ัน  เมื่อบุคคลฆาพระอริยบุคคลท่ีเหลือ 
(มีพระอินทรเปนตน )   ยอมไมจัดเปนอนันตริยกรรม  แตก็เปนกรรมอันหนัก 
เชนกับอนันตริยกรรมเหมือนกัน. 
           ในโลหิตตุปบาท ชื่อวา  การไหลออกแหงพระโลหิตเพราะการตัด 
ซึ่งธรรม  (รปูธรรม)     โดยการรุกรานของขาศึกดวยการทําใหกายแตกไปแหง 
พระตถาคต    ยอมไมมี.   แตจะมีก็เพียงโลหิตในที่หน่ึง  ประชมุ  (รวมกัน)  ใน 
ภายในแหงพระสรีระเทาน้ัน.    แมสะเก็ดอันแตกไปแลว จากศิลาอันพระเทวทัต 
กลิ้งไปประหารท่ีสุดปลายพระบาทของพระตถาคต. พระบาทไดมีเพียงพระโลหิต  
 
๑.  เจตนาฆาแพะโดยสําคัญวาเปนมารดาบิดา 
๒.  เจตนาฆามารดาบิดาโดยสําคัญวาเปนแพะ  
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หอข้ึนภายในเทาน้ัน   การกระทํานั้นราวกะบุคคลประหารแลวดวยขวาน.   เมื่อ  
พระเทวทัตทําอยูเชนนั้น     อนันตริยกรรมก็ไดมแีลวแกเขา. 
           สวนหมอชีวก  ทาํการผาตัดพระฉวี (ตัดหนัง) ของพระตถาคต  ดวย 
มีดตามชอบใจ   แลวนําพระโลหิตอันโทษประทุษรายออกจากท่ีนั้น   ไดทําให 
ผาสุก.   เม่ือหมอชีวกทําอยูอยางนั้นบุญกรรมเทาน้ัน   ยอมเกิดข้ึน. 
           อน่ึง  เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว   ชนเหลาใด   ยอมทําลายพระ- 
เจดีย  ยอมตัดซึ่งตนพระศรีมหาโพธิ์   ยอมเหยียบย่ําพระธาตุ  กรรมอะไร  ยอม 
มีแกชนเหลาน้ัน.   กรรมอันหนักเชนกับอนันตริยกรรม   ยอมเกิดแกเขา.  กแ็ล 
บุคคลยอมควรเพ่ือตัดกิ่งมหาโพธ์ิอันเบียดเบียนพระสถูปบรรจุพระธาตุพระรูป- 
ปฏิมากร   (รปูจําลอง)     หรือแมถาพวกนกท้ังหลายแอบแฝงที่ตนมหาโพธ์ินั้น 
ยอมถายวัจจะ   (อุจจาระ)   ตกลงไปท่ีพระเจดีย   จึงสมควรเพ่ือตัดกิ่งมหาโพธิ์ 
นั้นทีเดียว.   เพราะวา   สรีรเจดีย   (เจดียที่บรรจุพระธาตุ)  ใหญกวาบริโภค 
เจดีย    (เจดียที่บรรจุของใชของพระพุทธเจา)     การตัดแมที่โคนตนโพธิ์อัน 
ทําลายวัตถุเจดีย   นําออกไปก็ควร.   ก็กิ่งแหงตนโพธิ์ใด   ยอมเบียดเบียนเรือน 
โพธิ์   ไมควรตัดกิ่งโพธิ์นั้นเพ่ือรักษาเรือนโพธ์ิเอาไว  จริงอยู  เรือน  เพ่ือประ- 
โยชนแกตนโพธ์ิมีอยู   ไมควรตัดตนโพธิ์เพ่ือประโยชนแกเรือน.   แมในเรอืน 
อาสนะ (ที่เก็บพระธาตุ) ก็นัยนี้. แตพระธาตุอันบุคคลรักษาไวที่เรือนอาสนะใด 
เพ่ือตองการรักษาเรือนอาสนะนั้น  ควรเพ่ือตัดกิ่งโพธิ์.   และเพื่อตองการรักษา 
ตนโพธิ์ไว    สมควรตัดกิ่งที่นําโอชะออกไป   หรือท่ีเนา  (ที่เสีย)   นั่นแหละ. 
แมบุญก็ยอมเกิดแกบุคคลน้ัน  เชนการปฏิบัติตอพระสรีระ. 
           ในสังฆเภท     เมื่อสงฆอยูในสีมาไมประชุมกันแลว     การแตกแหง 
สงฆดวย   อนันตริยกรรมดวย   ยอมมีแกผูกลาวประกาศใหจับสลากกระทําแลว  
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เพราะถือเอาบริษัทเปนคนละพวกกระทําอยูซึ่งกรรม     หรือสวดอยูซึ่งอุทเทส.  
ก็เม่ือทํากรรม   หรือสวดอุทเทส   ดวยความสําคัญวามีความพรอมเพรียงกันจึง 
ควรทํา.   จรงิอยู    เม่ือทํากรรมดวยสัญญาแหงความพรอมเพรียงกัน    ความ 
แตกแหงสงฆ   และอนันตริยกรรม   ยอมไมมี.  โดยทํานองเดียวกัน  ทํากรรม 
โดยฟนฟูบรษัิทใหม   กส็มควร.   บรรดาชนผูใหม   กําหนดตํ่าสุดกวาทุกคน 
(ผูยังไมรู)  คนใดยอมทําลายสงฆ  อนันตริยกรรมก็ยอมเกิดแกเขา.  กรรมอัน 
มีโทษมาก   ยอมเกิดแกอธรรมวาทีทั้งหลายผูเปนขาศึกตอสงฆ.   กรรมอันไมมี 
โทษ  ยอมเกดิแกธรรมวาที. 
           ในขอน้ัน  สูตรในสังฆเภทของผูใหมนั่นแหละ  ดังนี ้
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูจับสลาก ๔ รูปพวกหน่ึง    อีก ๔ รูปพวกหนึง่ 
ภิกษุผูใหมยอมประกาศใหถือเอาสลากวา    นี้เปนธรรม    นี้เปนวินัย    นี้เปน 
สัตถุศาสนเปนตน    ทานท้ังหลายจงถือเอาฉลากน้ี   จงชอบใจคําน้ี   ดวยอาการ 
อยางนี้แล   ดูกอนอุบาลี   ความราวรานแหงสงฆ    และความแตกแหงสงฆดวย 
ยอมมีแกผูใหมยิ่ง  ดังนี้   ก็บรรดาอนันตริยกรรม ๕ อยาง   สังฆเภทเทาน้ัน 
เปนวจีกรรม   ที่เหลือเปนกายกรรม  พึงทราบวินิจฉัยวาโดยกรรมดวยประการ 
ฉะน้ี. 
 
                                      วนิิจฉัย  วาโดยทวาร 
           คําวา  วาโดยทวาร   ก็กรรมเหลาน้ันทั้งหมด  ยอมต้ังข้ึนแตกายทวาร 
บาง    แตวจีทวารบาง   แตในอนันตริยกรรม ๕ นัน้      อนันตริยกรรม ๔ ใน 
กอน (เวนสังฆเภท) แมต้ังข้ึนแลวแตวจีทวารดวยสามารถแหงปโยคะอันสําเร็จ 
ดวยวิชชาโดยใชใหทํา   ก็ยอมยังกายทวารน้ันแหละใหเต็มดวยสังฆเภท.    เมื่อ  
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บุคคลกระทําการแยกสงฆดวยการชี้แจงดวยมือ     แมจะต้ังข้ึนแตกายทวาร     ก ็ 
ชื่อวายังวจีทวารน่ันแหละใหเต็ม. พึงทราบวินิจฉัยในขอน้ีแมวาโดยทวาร  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
 
                             วินิจฉยั   วาโดยการต้ังอยูตลอดกัป 
           คําวา  วาโดยการต้ังอยูตลอดกัป  ก็ในอนันตริยกรรมทั้ง ๕ เหลาน้ี  
สังฆเภทเทานั้นเปนกรรมต้ังอยูตลอดกัป.    จริงอยู    ครั้นเมือ่กัปกําลังเปนไป 
(ตนกัป)   หรือทามกลางแหงกัปกําลังเปนไป    ผูทาํสังฆเภทยอมพนจากการให 
ผลของกรรมในเมื่อกัปนั้นพินาศไปทีเดียว.  แมวา  กัปจักพินาศไปในวันพรุงน้ี 
ไซร  บุคคลทําสังฆเภทในวันนี้เขาก็จักพนจากอบายในวันพรุงนี้แนนอน.   คือ 
เขายอมถูกไหมในนรกสิน้วันหน่ึงเทาน้ัน.   แตวา   การทํากรรมดังกลาวมาน้ีหา 
มีไม.   อนันตริยกรรม ๔ ที่เหลือ  เปนอนันตริยกรรมเหมือนกัน   แตไมต้ังอยู 
ตลอดกัป   พึงทราบวินิจฉัยในอนันตริยกรรมนี้    แมวาโดยการต้ังอยูตลอดกัป 
ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
 
                            วินิจฉัย  วาโดยปากะ  คือ  ผลของกรรม 
           คําวา วาโดยปากะ  ก็อนันตริยกรรม อันบุคคลใดทําแลวท้ัง ๕ อยาง 
สังฆเภทเทานั้นยอมใหผลแกเขา   กรรมที่เหลือ   ยอมถึงการนับวา   เปนอโหสิ- 
กรรม คือ กรรมนั้นมิไดใหผล.  เมื่อไมทําสังฆเภท  โลหิตุปบาทยอมใหผลดวย 
สามารถนําปฏิสนธิ.  เพราะความไมมีแหงกรรมท้ังสองท่ีกลาวแลว อรหันตฆาต 
ยอมใหผล.   ถาอรหันตฆาตไมมี    บิดาเปนผูมีศีล    มารดาเปนผูทุศีล   หรือมี 
ศีลตํ่ากวาบิดา   ปตุฆาตยอมใหผล   ดวยสามารถนําปฏิสนธิ.   ถามารดามีศีลสูง  
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กวา มาตุฆาตยอมใหผล. ถามารดาและบิดามีศีลหรือไมมีศีลเสมอกัน  มาตุฆาต  
เทาน้ัน   ยอมใหผล  ดวยสามารถแหงการนําปฏิสนธิ  เพราะมารดาเปนผูกระทํา 
สิ่งท่ีทําไดโดยยาก   และเพราะมีอุปการะมากแกบุตร.   พึงทราบวินิจฉัยในขอน้ี  
แมวาโดยการใหผล   ดวยประการฉะน้ี. 
 
                               วินิจฉัย  วาโดยสาธารณะเปนตน 
           คําวา  วาโดยสาธารณะ  เปนตน   อนันตริยกรรม ๔ (เวนสังฆเภท) 
มีในกอน   ทัว่ไปแกคฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลาย.    สวนสังฆเภท    ยอมเปน 
อนันตริยกรรมแกภิกษุ   มีประการตามท่ีกลาวแลว  ยอมไมเปนอนันตริยกรรม 
แกบุคคลอ่ืน  เพราะพระบาลีวา   ดูกอนอุบาลี   ภิกษุณี   ยอมทําลายสงฆไมได 
สิกขมานา . . .สามเณร . . .อุบาสกและอุบาสิกา     ยอมทําลายสงฆใหแตกจากกัน 
ไมได  ดูกอนอุบาลี   ภิกษุแลผูมีสังวาสเสมอกันเปนปกตัตตะ  (เปนปกติ)  ต้ัง 
อยูในสีมาเสมอกัน    ยอมทําลายสงฆ   ดังน้ี   เพราะฉะน้ัน    สังฆเภทน้ี   จึงไม 
ทั่วไปแกบุคคลอ่ืน.     อนันตริยกรรมเหลาน้ี แมทั้งหมดสหรคตดวยทุกขเวทนา 
สัมปยุตดวยโทสะและโมหะ    ทานกลาวสงเคราะหไวดวยอาทิศัพท    ฉะน้ีแล  
พึงทราบวินิจฉัยในขอน้ีแมวาโดยสาธารณะเปนตน    ดวยประการฉะน้ี. 
           คําวา  อฺ  สตฺถาร (แปลวา ศาสดาอ่ืน)   อธิบายวา  พระโสดาบัน 
จะพึงยึดถือเจาลัทธิอ่ืนอยางนี้วา   ผูนีเ้ปนศาสดาของเรา   เราสามารถเพ่ือทํากิจ 
ของศาสดาได  ดังนี้   แมในระหวางภพจะพึงยึดถือวา    ผูนี้เปนศาสดาของเรา 
ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะมีได. 
           คําวา  อฏม  ภว  นิพฺพตฺเตยฺย    (แปลวา  พึงเกิดในภพท่ี ๘) 
อธิบายวา  พระโสดาบัน    แมมีปญญานอยกวาพระอริยบุคคลท้ังหมด  กาวลวง  
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ภพที่ ๗   แลวพึงเกิดในภพที่ ๘   ขอน้ีนั้น    มิใชฐานะที่มีได.   เพราะวาพระ-  
ผูมีพระภาคเจา   หมายเอาภพที่ ๗   โดยกําหนดสูงสุด  จึงตรัสวา   เปนผูเที่ยง 
ตอการตรัสรูในเบื้องหนา   ดังน้ี. 
    ถามวา    ก็อะไรเลา    ยอมกําหนดภพนั้น    อะไรเลากําหนดบุพเหตุ 
มรรคท่ีทานไดเฉพาะแลวกําหนด   หรือวามรรค ๓ เบื้องบน  ยอมกําหนด. 
    ตอบวา   ขอน้ันเปนเพียงสักวาชื่อ    อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงถือ 
เอาแลว. 
           ก็บุคคล  ชื่อวาเท่ียงยอมไมมี ใครๆ เมื่อกลาววา บุพเหตุยอมกําหนด 
ดังน้ี      ก็เปนอันกลาวถึงอุปนิสสัยแหงมรรค   ๓   เบื้องบน      ยอมถึงความ 
ไมมีอุปนิสสัยแหงปฐมมรรค   เพราะเหตุนั้น   ปฐมมรรคนั้นจึงไมใชเหตุไมใช 
ปจจัยใหถึงการเกิด.  เมื่อกลาววา มรรคท่ีไดแลว ยอมกําหนด ดงัน้ี  มรรค 
เบื้องบน ๓  ก็ไมมีกิจ  (คือ ไมมีหนาที่)  ปฐมมรรคเทาน้ันมีหนาท่ี   (เมื่อเปน 
เชนนี้)   ปฐมมรรคเทาน้ัน   พึงยังกิเลสทั้งหลายใหสิ้นไปแลวปรินิพพาน.   ถา 
กลาววา  มรรคเบื้องบน ๓ ยอมกําหนด  ดังนี้  ปฐมมรรคก็ไมมีหนาที่   มรรค 
เบื้องบน ๓ มีหนาที่     เพราะมรรคเบ้ืองบน ๓ มิไดยังปฐมมรรคใหเกิดแลว 
จึงเกิดข้ึน.    ก็กิเลสทั้งหลายพึงส้ินไปไมเกิดข้ึนดวยปฐมมรรคเทาน้ัน    เพราะ 
ฉะน้ัน  ธรรมอะไร ๆ อ่ืนยอมมิไดกําหนดภพน้ัน   วิปสสนาของมรรค ๓ เบื้อง 
บนนั่นแหละยอมกําหนด.  จริงอยู   ถาวิปสสนาของโสดาบันบุคคลเหลาน้ันเปน 
ธรรมมีปญญาคมกลานําไปอยู     บุคคลน้ันยังภพหนึ่งเทาน้ันใหเกิดข้ึนแลวก็ 
บรรลุพระอรหัตแลวปรนิิพพาน.   ถามีปญญาออนกวาน้ัน    ก็ยังภพท่ี  ๒, ๓, 
๔,  ๕,  ๖    ใหเกิดแลวบรรลุพระอรหัตแลวปรินิพพาน.     ผูมีปญญาออนกวา  
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บุคคลท้ังหมด   ยังภพท่ี ๗ ใหเกิดข้ึนแลวก็บรรลพุระอรหัต.   ปฏิสนธิในภพ  
ที่ ๘ ของทาน   จึงไมมี.   ดวยประการฉะน้ี   การกําหนดน้ี   จึงเปนเพียงชื่อ 
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงถือเอาแลว. 
           จริงอยู   พระศาสดา   ทรงพิจารณาชั่งแลวดวยการพิจารณาของพระ- 
พุทธเจา  จึงทรงกําหนัดไวดวยพระสัพพัญุตญาณวา  บุคคลผูนี้  มีปญญามาก 
กวาชนทั้งปวง   มีวิปสสนาคมกลา    จักยังภพท่ีหนึ่งเทาน้ันใหเกิดแลวก็ถือเอา 
พระอรหัต  ดังน้ี   จึงไดทรงทําชื่อวา บุคคลน้ีเปนเอกพีชี.  บุคคลนี้ยังภพท่ี ๒ 
ที่ ๓  ที่ ๔  ที ่๕   ที่ ๖    ใหเกิดแลวจักถือเอาพระอรหัต   ดังน้ี    และทรง 
ทําชื่อวา  โกลังโกละ  ดังน้ี,     และบุคคลน้ียังภพท่ี  ๗  ใหเกิดข้ึนแลวจักถือเอา 
พระอรหัต  และไดทรงทําชื่อวา   สตัตักขัตตุปรมะ  ดังนี้.   กบ็ุคคลไร ๆ  ชื่อวา 
เที่ยง    ยอมไมมีแกภพทั้ง  ๗.   อน่ึง    พระอริยสาวกผูมีปญญานอยกวาดวย  
อาการแมอยางใดอยางหน่ึง  ทานก็ไมถึงภพท่ี ๘  ยอมปรินิพพานในระหวางภพ 
นั้นแหละ.    จริงอยู    พระโสดาบันผูยินดียิ่งในภพแมเชนกับทาวสักกะก็ยอมไป 
สูภพที่ ๗ เทาน้ัน.  แมทานมีปกติอยูดวยความประมาทโดยอาการท้ังปวง  วิปส- 
สนาญาณของทานก็ยอมถึงความสุกรอบในภพที่ ๗. เพราะเม่ือทานเบื่อหนายใน 
อารมณแมมีประมาณนอยแลว   ยอมบรรลุพระนิพพานได.   ก็แมถาวาเมื่อทาน 
กาวลงสูความหลับ  หรือวา  กําลังเดินไป   มใีคร ๆ ที่จะประทุษรายยืนอยูใน 
ที่ลับขางหลัง  พึงยังศีรษะของทานใหตกไปดวยดาบอันคมกลา หรือพึงจับทาน 
กดลงในนํ้าใหตาย   ก็หรอืวา   สายฟาพึงตกลงบนศีรษะ  ในเวลาแมเห็นปานนี้ 
ชื่อวา  การทํากาละ   ปฏสินธิในภพท่ี ๘ อีก  ยอมไมมี   ยอมจะบรรลุพระ- 
อรหัตน่ันแหละแลวปรินพิพาน.  ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา 
พระโสดาบันพึงยังภพท่ี ๘ ใหเกิด  ดังน้ี  ไมใชฐานะท่ีมีได  ดงัน้ี.  
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                              อธบิายโลกธาตุ  พุทธเกษตร              
           คําวา   เอกิสฺสา   โลกธาตุยา   (แปลวา   ในโลกธาตุเดียวกัน)  ได 
แก  โลกธาตุมีจํานวนหน่ึงหมื่น.  จริงอยู   พุทธเกษตร  (เขตฺตานิ) มี  ๓ คือ 
ชาติเกษตร (ชาติเขตฺต) อาณาเกษตร (อาณาเขตฺต) วิสัยเกษตร (วิสยกฺเขตฺต). 
           บรรดาเกษตรเหลานั้น โลกธาตุมีจํานวนหน่ึงหมื่น  ชื่อวา  ชาติ 
เกษตร  (กําหนดดวยชาติ)  จริงอยู  หม่ืนโลกธาตุนั้น    ยอมหว่ันไหวในกาล 
ที่พระตถาคตเสด็จสูคัพโภทรของพระมารดา    ในกาลท่ีเสด็จออกมหาภิเนษ- 
กรมณ  ในกาลท่ีทรงตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในกาลยังพระธรรม 
จักรใหเปนไป  ในกาลปลงพระชนมายุสังขาร  และในกาลปรนิิพพาน. 
           ก็  จักรวาลจํานวนแสนโกฏิจักรวา   ชื่อวา  อาณาเกษตร 
(กําหนดดวยอํานาจ) จริงอยู  อาณา (อํานาจ)  แหงอาฏานาฏิยปริตร โมรปรติร 
ธชัคคปริวัตร   และรัตนปริตรเปนตน    ยอมเปนไป   (แผไป)   ในแสนโกฏ ิ
จักรวาลน้ี. 
           ก็แตวา  การกําหนดซ่ึงวิสัยเกษตร  ยอมไมมี   จริงอยู  เพราะ 
พระบาลีวา   ญาณของพระพุทธเจาท้ังหลายมีประมาณเทาใด   ธรรมที่พระองค 
พึงนอมไป   (มีความประสงคจะรู)   กม็ีประมาณเทาน้ัน    ธรรมท่ีพระองคพึง 
นอมไปมีประมาณเทาใด   ญาณก็มีประมาณเทาน้ัน    ธรรมท่ีพึงนอมไปมีที่สุด 
ดวยพระญาณ  พระญาณก็มีที่สุดดวยธรรมท่ีพึงนอมไปดังนี้  ชื่อวา  เหลือวิสัย 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมไมมี. 
           ก็พุทธเกษตรท้ัง ๓ นั้น  คําวา  ยกเวนจักรวาลน้ี   พระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ยอมทรงอุบัติขึ้นในจักรวาลอ่ืน   ดังน้ี   เปนสูตร  (เปนคําท่ี 
ตรัสไว)   หามีไม.   แตคําวา   พระพุทธเจาท้ังหลายยอมไมทรงอุบัติข้ึน   ดังน้ี  
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เปนสูตร มีอยู. คําวา ปฎก ๓ คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธัมมปฎก ดังน้ี  
และคําวา  สังคีติ ๓ คือ  สังคีติของพระมหากัสสปเถระ  ของพระยสเถระ  ของ 
พระโมคคลีปุตตติสสเถระ  ดังนี้  เปนสูตร  มีอยู.   คําวา  นอกจากจักรวาลน้ี 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  ยอมทรงอุบัติข้ึนในจักรวาลอ่ืน ดังน้ี  ไมมีสูตรในพระ- 
ไตรปฎก  คือ  พุทธพจนที่พระสังคีติกาจารยทั้งหลายยกข้ึนสูสังคีติทั้ง ๓ เหลา 
นี้.  แตคําวา พระพุทธเจาทั้งหลาย  ยอมไมทรงอุบัติข้ึน ดังน้ี   เปนสูตรมีอยู. 
           คําวา อปุพฺพ อจริม  ไดแก ไมทรงอุบัติข้ึนพรอมกัน คือ ไมกอน 
ไมหลังกัน.  พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายไววา   พระพุทธเจาทั้งหลาย  ยอม 
ทรงอุบัติข้ึนกอนหรือหลงักัน  (ไมใชพรอมกัน)  ดังน้ีมีอยู. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กอน หรือคําวา หลัง  ดังนี้  
           นับจําเดิมแตการถือปฏิสนธิในครรภพระมารดา จนถึงเสด็จประทับนั่ง 
ที่โพธิบัลลังก    ทรงต้ังพระหฤทัยมั่นคงวา    เรายงัไมบรรลุพระโพธิญาณแลว 
จักไมลุกข้ึน  ดังนี้   ขอน้ี  ไมพึงทราบวา เปนกาลกอน จริงอยู การกําหนดชาติ 
เกษตรในการถือเอาปฏิสนธิของพระโพธิสัตว  ทานทําอธิบายไว  ดวยการหว่ัน 
ไหวแหงจักรวาลหมื่นหน่ึง.     ในระหวางนี้      การบังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา 
องคอ่ืนเปนสภาพอันธรรมดาหามไว.   และจําเดิมแตการปรินิพพาน  พระธาตุ 
แมมีประมาณเทาเมล็ดผักกาด   ตราบเทาทีมีอยู   บัณฑิตไมพึงทราบวา   เปน 
กาลหลัง.  จริงอยู   เมื่อพระบรมธาตุยังทรงอยู   พระพุทธเจาท้ังหลาย (ชื่อวา) 
ยังดํารงอยูนั่นแหละ   เพราะฉะน้ัน    ในระหวางแหงพระพุทธเจาพระองคนี้ยัง 
ดํารงอยู     ความบังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาพระองคอ่ืน    ยอมเปนสภาวะอัน 
ธรรมดาหามไวแลวเทียว.  ก็ครั้นเมื่อพระธาตุปรินิพพานแลว   ความบังเกิดข้ึน 
แหงพระพุทธเจาพระองคอ่ืน  อันอะไร ๆ มิไดหามไว.  
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           จริงอยู   ชื่อวา  อนัตรธาน   (ความสูญหาย)  ม ี๓ อยาง  คือ 
           ปริยัตติอันตรธาน  (การสูญหายแหงการเรยีนพระไตรปฎก)  
           ปฏิเวธอันตรธาน  (การสูญหายแหงมรรคผล) 
           ปฏิปตติอันตรธาน  (ความสญูหายแหงการปฏิบัติ) 
           ในบรรดา ๓ อยางนั้น  พระไตรปฎก  ชื่อวา  ปรยิัติ,  การแทงตลอด 
สัจจะ   ชื่อวา  ปฏิเวธ,   ปฏิปทา   ชื่อวา   ปฏิบัติ.   ในคําเหลาน้ัน   ปฏิเวธและ 
ปฏิบัติ  มีอยูบาง  ไมมีอยูบาง  จริงอยู  ภิกษุผูเปนพหูสูตผูทําซ่ึงปฏิเวธ มีอยูใน 
กาลครั้งหนึ่ง    ที่บัณฑิตพึงเหยียดนิ้วมือออกแสดงวา    ผูนี้ไมเปนภิกษุปุถุชน 
ดังน้ี  ในกาลนั้นมีอยู.  ไดยินวา  ในเกาะน้ีนั่นแหละ  ในครั้งหนึ่ง ข้ึนชื่อวาภิกษุ 
ผูเปนปุถุชน   มิไดมีแลว.    แมภิกษุผูบําเพ็ญปฏิบัติ    ในกาลบางครั้งก็มีมาก 
บางครั้งก็มีนอย   ดวยประการฉะนี้   ปฏิเวธ   และปฏิบัติ   จึงชื่อวา   มีอยูบาง 
ก็ปริยัติ  ชื่อวาเปนประมาณในกาลต้ังอยูแหงพระศาสนา.  จริงอยู  บัณฑิต  ฟง 
พระไตรปฎก   แลวก็ยอมยังปฏิบัติและปฏิเวธแมทั้งสองใหเต็ม.   เหมือนพระ- 
โพธิสัตวของเราท้ังหลายยังอภิญญา ๕  (เวนอาสวักขยญาณท่ี ๖)   และสมาบัติ 
๘  ใหเกิดข้ึนในสํานัก  อาฬารดาบส  แลวจึงถามบริกรรมในเนวสัญญานา- 
สัญญายตนสมาบัติ    ดาบสน้ันทูลวา   ไมทราบ   จึงเสด็จไปสูสํานักของอุทก- 
ดาบส    รามบุตร    ทรงเทียบเคียงคุณวิเศษที่พระองคบรรลุ    แลวทรงถาม 
บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ. อุทกดาบสรามบุตรนั้นบอกแลว.  พระ- 
มหาสัตวทรงยังสมาบัตินั้นใหถึงพรอมแลวในลําดับแหงคําของดาบสน้ันนั่น 
แหละ.   ภิกษุผูมีปญญา   ก็ฉันนั้นนั่นแหละ   ฟงปริยัติแลว   ยอมยังปฏิบัติและ 
ปฏิเวธแมทั้งสองใหเต็ม.  ดวยเหตุนั้น  พระศาสนาจึงชื่อวา  ต้ังอยูแลว  เพราะ 
ความต้ังม่ันแหงปริยัติ   ดังน้ี.  
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           ในกาลใด  ปริยัตินัน้    ยอมอันตรธานไป  ในกาลน้ัน    พระ- 
อภิธรรมปฎกยอมพินาศไปกอน  ในพระอภิธรรมนั้น  คัมภีรปฏฐาน  
ยอมอันตรธานกอนกวาคัมภีรทั้งหมด  ยอมอันตรธานตอมาโดยลําดับ 
ธัมมสังคหะ๑ ยอมอันตรธานไปในภายหลัง ครั้นพระอภิธรรมปฎกนั้น  
อันตรธานไปหมดแลว  ปฎกท้ังสองนอกนี้  แมต้ังอยูแลว  พระศาสนา 
ก็ชื่อวา  ยังดํารงอยูนั่นแหละ. 
           ในบรรดา ๒ ปฎกท่ีเหลือน้ัน  เมื่อพระสุตตันตปฎกจะอันตรธาน 
ไป   อังคุตตรนิกายท้ังหลาย   (พระสูตรที่แจกธรรมออกไปเปนขอ ๆ)  ยอม 
อันตรธานต้ังแตเอกาทสกนิบาตลงมาถึงเอกนิบาต.  ในลําดับนัน้  สังยุตตนิกาย 
ทั้งหลาย    (พระสูตรแสดงเรื่องบุคคลเปนหมวด ๆ)  ยอมอันตรธานต้ังแตจักก- 
เปยยาล  ลงมาจนถึง  โอฆตรณา.  ในลําดับนั้นมัชฌิมนิกายท้ังหลาย  (พระสูตร 
เรื่องยาวปานกลาง)     ยอมอันตรธานต้ังแตอินทริยภาวนาสูตรลงมาจนถึงมูล 
ปริยายสูตร.  ลําดับนั้น    ทีฆนิกาย  (พระสูตรเรื่องยาว)  ยอมอันตรธานต้ังแต 
ทสุตตรสูตรลงมาจนถึงพรหมชาลสูตร.  คําถาม (ปุจฉา) แหงคาถาหน่ึงก็ดี สอง 
ก็ดี   ยอมเปนไปนาน   แตคําปุจฉานั้น   ยอมไมอาจเพ่ือยังพระศาสนาใหดํารง 
อยู   ราวกะสภิยปุจฉา   และอาฬวกปุจฉา.   ไดยินวาคําถามเหลาน้ีระหวางกาล 
แหงพระพุทธเจาพระนานวา  กัสสป  ก็ไมอาจเพ่ือยังพระศาสนาใหดํารงอยู. 
           ก็เม่ือปฎกทั้ง ๒ แมอันตรธานไปแลว  แตเมื่อพระวินัยปฎกยังดํารงอยู 
พระศาสนาก็ชื่อวาดํารงอยู.     เมื่อปริวารและขันธกะท้ังหลายอันตรธานไปแลว 
แตอุภโตวิภังคยังดํารงอยู  พระศาสนาก็ชื่อวาดํารงอยูนั่นแหละ.  เมื่ออุภโตวิภังค 
อันตรธานไปแลว    แตมาติกาแมยังดํารงอยู   พระศาสนาก็ยังดํารงอยูนั่นแหละ 
เมื่อมาติกาอันตรธานไปแลว   แตพระปาฏิโมกข   การบรรพชา    อุปสมบทยัง 
 
๑. ธัมมสังคณี.  
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ดํารงอยู  พระศาสนาก็ยอมดํารงอยู.  ลงิค  (เพศ)  ยอมดําเนินไปสูกาลนาน.   ก็  
วงศแหงสมณะผูครองผาขาว  (เสตวตฺถสมณวโส) ไมอาจเพ่ือทรงพระศาสนา 
ไวจําเดิมแตการแหงพระพุทธเจาพระนามวา   กัสสป.   นับต้ังแตการแทงตลอด 
สัจจะของชนผูเกิดในภายหลัง     และต้ังแตสีลเภทคือการแตกไปแหงศีลของ 
บุคคลผูเกิดในภายหลัง   (แหงพุทธกาลแลว)   จากน้ันมา   พระศาสนา   ชื่อวา 
ยอมเสื่อมถอย.   จําเดิมแตนั้นมา   ความบังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาพระองคอ่ืน 
อันอะไร ๆ มิไดหามไว. 
 
                                          ปรินิพพาน  ๓ 
           ชื่อวา  ปรินิพพาน ม ี ๓ คือ 
                      กิเลสปรินพิพาน 
                      ขันธปรินิพพาน 
                      ธาตุปรินิพพาน 
           บรรดานิพพานเหลาน้ัน    กิเลสปรินิพพาน  (การดับสนิท 
เเหงกิเลส)  ไดมีแลวท่ีโพธิบัลลังก. 
           ขันธปรินิพพาน (การดับสนิทแหงขันธ) ไดมีแลว ณ พระ- 
นครกุสินารา. 
           ธาตุปรินิพพาน (การดับสนิทแหงพระธาตุ)  จักมีในอนาคต 
กาล. 
           ไดยินวา   ในกาลที่พระศาสนาจะเสื่อมถอย  พระธาตุทั้งหลายท่ีตัมพ- 
ปณณิทวีป  (ทวีปลังกา)  จักประชุมกันแลวเสด็จไปสูมหาเจดีย.   ตอแตนั้นจัก 
ไปสูตนไมราชายตนะ  (ตนไมเกด) ในนาคทีปะ  จากน้ันจักไปสูมหาโพธิบัลลังก.  
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พระธาตุทั้งหลายแตนาคพิภพก็ดี   แตพรหมโลกกด็ี   จักเสด็จไปสูตนมหาโพธิ-  
บัลลังกเทาน้ัน. พระธาตุแมประมาณเทาเมล็ดผักกาดจักไมสูญหายไปในระหวาง 
ทาง.    พระธาตุทั้งหมดจักประชุมรวมเปนแทงเดียวกัน   ดุจแทงทองคํา  ณ 
มหาโพธิบัลลังกแลวจักเปลงออกซึ่งฉัพพัณณรังสี   (รัศมีมีวรรณะ  ๖ ประการ) 
ฉัพพัณณรังสีนั้นจักแผไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.   ในลําดับนั้น     เทวดาในหม่ืน 
จักรวาล   จักมาประชุมกัน     จักกระทําซ่ึงความกรุณาอันยิ่งใหญกวาวันที่พระ- 
ทศพลปรินพิพาน   แลวจักกลาววา   วันนี้   พระศาสดาจะปรินิพพาน   วันนี้  
พระศาสนาจะเสื่อมถอย  บัดนี้   การเห็นของพวกเรานี้   เปนการเห็นครั้งสุดทาย 
ดังน้ี.    บุคคลท้ังหมดท่ีเหลือยกเวนพระอนาคามีและพระขีณาสพแลว    จักไม 
อาจเพ่ือทรงไวโดยภาวะของตน.   ลําดับนั้น   เตโชธาตุในพระธาตุทั้งหลายจัก 
ต้ังข้ึนแลวพวยพุงไปถึงพรหมโลก.   เมื่อพระธาตุแมมีประมาณเทาเมล็ดผักกาด 
ยังมีอยู  เปลวอัคคีหน่ึงเทียวจักมี  ครั้นเม่ือพระธาตุทั้งหลายถึงกาลส้ินสุดลงแลว 
เปลวอัคคีนั้นก็จักดับสนิท.     ครั้นพระธาตุทั้งหลายแสดงอานุภาพอันใหญดวย 
ประการฉะน้ีแลว  ก็อันตรธานไปส้ิน  พระศาสนายอมชื่อวาอันตรธานไปแลว. 
พระพุทธเจาทั้งหลายพึงอุบัติข้ึนพรอมกันทั้งสองพระองค    ขอนี้นั้น   ไมเปน 
ฐานะที่มีได   ดวยประการฉะน้ี. 
           ถามวา   ก็เพราะเหตุไร  พระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมไมทรงอุบัติข้ึน 
พรอมกัน. 
           ตอบวา   เพราะไมมีความอัศจรรย. 
           จริงอยู   พระพุทธเจาท้ังหลายทุกองคลวนเปนมนุษยอัศจรรย. 
เหมือนอยาง  ที่ไดตรัสไววา          
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลคนหน่ึง   เมื่อบังเกิดขึ้นในโลก  
ยอมบังเกิดขึน้เปนมนุษยผูอัศจรรย  บุคคลคนหน่ึง เปนไฉน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลคนหน่ึง   คือพระตถาคตผูเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  ๑ดังน้ี 
           อน่ึง   ถาพระพุทธเจา ๒ พระองค หรือ ๓, ๔, ๘ หรือ ๑๖ พระองค 
พึงบังเกิดข้ึนพรอมกันไซร  ความอัศจรรยทั้งหลาย  ก็ไมพึงมี  เพราะวา  ลาภ 
สักการะยอมไมโอฬาร    แมลาภสักการะของพระเจดียทั้งสองในวิหารเดียวกันก็ 
ไมโอฬาร  (ใหญ).  แมแตภิกษุทั้งหลาย   ก็ไมอัศจรรย   เพราะเหตุนั้น    พระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย    จึงไมทรงอุบัติข้ึนพรอมกันดวยประการฉะน้ี.    และเพราะ 
ความท่ีพระธรรมเทศนาก็เปนสภาพไมแปลกกันเลย.   จริงอยู    พระพุทธเจา 
พระองคหน่ึง   ยอมแสดงธรรมมีสติปฏฐานเปนตน    พระธรรมน้ันแหละ   อัน 
พระพุทธเจาพระองคอ่ืนก็แสดงได  ความอัศจรรยก็ไมพึงมี.  แตเมื่อพระพุทธ- 
เจาองคเดียวแสดงธรรมอยู   แมเทศนาก็ยอมเปนธรรมอัศจรรย   และเพราะไม 
เกิดความขัดแยงดวย   ดวยวา    เม่ือพระพุทธเจาหลายพระองคทรงอุบัติพรอม 
กันแลว   สาวกท้ังหลายตางก็จะพึงกลาวขัดแยงกันและกันวา   พระพุทธเจาของ 
พวกเราเปนผูนาเลื่อมใส  พระพุทธเจาของพวกเรามีสุรเสียงเพราะ  มีลาภมีบุญ 
ดังน้ี  ราวกะหลายอาจารยกลาวแกงแยงกันอยู.  แมเพราะเหตุนั้น  พระพุทธเจา 
ทั้งหลาย  จึงไมทรงอุบัติข้ึนพรอมกัน  ดวยประการฉะน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  ดวยเหตุนี้    พระนาคเสนเถระ    อันพระยามิลินททรง 
ถามแลว   จึงใหพิสดารแลวทีเดียว. 
           ก็ในเรื่องนั้น  ทานกลาวไว   ดังน้ี 
 
๑.  อัง.เอก.  ๒๐/.ขอ ๑๔๑    
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                                      มลิินทปญหา  
           ทวินฺน  พุทฺธาน  โลเก  นุปฺปชฺชนปฺหา 
           (ปญหาวาดวย  การไมบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา ๒ พระองค) 
           พระยามิลินท  ตรสัถามวา  ขาแตพระนาคเสน  แมพระพุทธพจน 
นี้  พระผูมีพระภาคเจาทราบภาษิตแลววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาท้ังสองพระองค    พึงบังเกิดข้ึนไมกอนไมหลัง    พรอมกนัใน 
โลกธาตุอันเดียว  ดวยเหตุใด  เหตุนั้น   ไมใชฐานะที่มีได  ดังนี้  เพราะเหตุไร ? 
           พระนาคเสนเถระ  ทูลวา   ขอถวายพระมหาบพิตร   พระตถาคต  
แมทั้งปวงเมื่อทรงแสดง  ยอมทรงแสดงธรรมทั้งหลายอันเปนฝกฝายแหงปญญา 
เครื่องตรัสรู ๓๗ ประการเทาน้ัน     (โพธิปกขิยธรรม ๓๗)  ก็เม่ือจะตรัส   ยอม 
ตรัสอริยสัจท้ัง ๔  ก็เม่ือจะใหศึกษา  ยอมใหศึกษาในสิกขาทั้ง ๓ ก็เม่ือพร่ําสอน 
สอน  ยอมพร่ําสอนในการปฏิบัติเพ่ือความไมประมาท  ดังนี้. 
           พระราชา   ตรัสถามวา   ขาแตทานนาคเสน  ถาวาเทศนาของพระ- 
ตถาคตแมทั้งปวงเปนอยางเดียวกัน   กถาก็อยางเดียวกัน     สิกขาก็อยางเดียวกัน 
การพร่ําสอนก็อยางเดียวกัน     เพราะเหตุไร    พระตถาคต  ๒ พระองค   จึงไม 
บังเกิดข้ึนในคราวเดียวกันเลา  อนึ่ง   โลกนี ้    มีแสงสวางเกิดข้ึน    ดวยความ 
บังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาแมองคเดียวกอน  ถาวา  พระพุทธเจาองคที่  ๒  พึง 
บังเกิดข้ึนไซร    โลกน้ีพึงมีแสงสวางเกิดแลว เกินประมาณดวยแสงสวางแหง 
พระพุทธเจาทั้ง ๒ พระองค  มิใชหรือ  ก็พระตถาคตท้ังสอง   เมื่อจะกลาวสอน 
ก็พึงกลาวสอนงาย  (สะดวก)   เมื่อจะพร่ําสอนพึงพร่ําสอนงาย  มิใชหรือ  ขอ 
พระผูเปนเจา    จงแสดงเหตุในขอน้ันแกขาพเจา     ขาพเจาจะพึงส้ินความสงสัย 
อยางไร.  
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           พระเถระ ทูลวา ขอถวายพระพร  มหาบพิตร  หม่ืนโลกธาตุนี้ทรง  
พระพุทธเจาไดเพียงพระองคเดียว       ยอมทรงคุณของพระตถาคตไดพระองค 
เดียวเทาน้ัน     ถาวาพระพุทธเจาองคที่ ๒  พึงบังเกิดข้ึนไซร    หม่ืนโลกธาตุ 
นี้    จะพึงทรงไวไมได  พึงเขยื้อน  พึงหว่ันไหว   พึงนอมไป   พึงทรุดลง  พึง 
กวัดแกวง   พึงเรี่ยราย   พึงกระจัดกระจาย   พึงเขาถึงความต้ังอยูไมได. 
           ขอถวายพระพร  มหาบพิตร   เปรียบเหมือนเรือท่ีพาขามฝงไปไดคน 
เดียว    ครั้นเมื่อบุรุษคนเดียวข้ึนแลวเรือน้ันก็พึงใหถึงฝง    ถาวาบุรุษคนท่ี ๒ 
พึงมาไซร   และเขาก็เปนผูเชนเดียวกันโดยอายุ   โดยวรรณะ  โดยวัยเปนประ- 
มาณ   และโดยอวัยวะใหญนอยผอมหรืออวน  (ขนาดเดียวกัน)   บุรุษคนท่ีสอง 
นั้น  พึงข้ึนสูเรือน้ัน     ดกูอนมหาบพิตร    เรือน้ันพึงทรงแมบุรุษทั้งสองไวได 
หรือ  ดังนี้. 
           พระราชา   ตรัสวา  หามิได   พระคุณเจาผูเจริญ    เรือน้ันพึงขยับ 
เขยื้อน  พึงหว่ันไหว   พึงเอียงไป    พึงเพียบลง    พึงกวัดแกวง    พึงสายไป 
พึงกระจัดกระจาย   พึงเขาถึงความทรงอยูไมได   พึงจมลงในนํ้า   ดังน้ี  
           พระเถระ   ทูลวา   ขอถวายพระพร   เรือน้ันพึงทรงบุรุษสองคนไม 
ได  ยอมจมลงในนํ้า  ฉันใด   หม่ืนโลกธาตุนี้   ทรงไวซึ่งพระพุทธเจาไดเพียง 
พระองคเดียว   ทรงคุณของพระตถาคตไดเพียงพระองคเดียว    ถาวาพระพุทธ- 
เจาองคที่สองพึงบังเกิดข้ึน   หม่ืนโลกธาตุพึงทรงไวไมได   พึงขยับเขยื้อน  พึง 
หว่ันไหว   พึงเอนลง   ทรดุลง   กวัดแกวง   เรี่ยราย   กระจัดกระจาย    พึงเขา 
ถึงความต้ังอยูไมได   ฉันน้ัน. 
           ดูกอนมหาบพิตร  อีกอยางหนึ่ง   เปรียบเหมือนบุรุษพึงบริโภคอาหาร 
ตามตองการ   เขายังอาหารท่ีชอบใจใหเต็มถึงคอ  อ่ิมแลว   บรบิูรณแลว   ไมมี  
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ชองวาง  ถึงซ่ึงความเปนผูเฉ่ือยชา   เปนดังทอนไมโนมไมลง   แลวพึงบริโภค  
อาหารอีกเทาน้ันนั่นแหละ   ขาแตมหาบพิตร    บรุษุน้ันพึงมีความสุขบางหรือ 
ดังน้ี. 
           พระราชา   ตรัสวา   ขาแตพระคุณเจา  หามิได   บรุุษนั้นพึงบริโภค 
คราวเดียวน่ันแหละแลวก็จะตาย   ดังน้ี. 
           พระเถระ.  ขอถวายพระพร  ขอน้ีฉันใด  หมื่นโลกธาตุนี้  ก็ฉันนั้น 
นั่นแหละ   ทรงพระพุทธเจาไดแตเพียงพระองคเดียว   ทรงคุณของพะตถาคต 
ไวไดเพียงพระองคเดียว      ถาวาพระพุทธเจาองคที่สอง     พึงบังเกิดข้ึนไซร 
หม่ืนโลกธาตุนี้พึงทรงไวไมได    พึงขยับเขยื้อน    หว่ันไหว   เอนลง  ทรุดลง 
กวัดแกวง   เรี่ยราย   กระจัดกระจาย   และพึงเขาถึงความต้ังอยูไมได. 
           พระราชา.   พระผูเปนเจานาคเสน   แผนดินยอมเขยื้อน   หว่ันไหว 
ดวยหนักธรรมเกินไปดวยหรือ. 
           พระเถระ.  ขอถวายพระพร  ในขอนี้    เกวียนสองเลมเต็มดวยรัตนะ 
จนเสมอขอบ   บุกคลพึงขนเอารัตนะแตเกวียนเลมหน่ึงใสในเกวียนอีกเลมหน่ึง 
ดูกอนมหาบพิตร   เกวียนเลมนั้น  พึงทรงรัตนะแหงเกวียนแมทั้งสองไดหรือ. 
           พระราชา.   หามิได  พระคุณเจา   แมดุมของเกวียนนั้นพึงแยกออก 
ไป   แมกําของเกวียนนั้นก็พึงแตกออกไป    แมกงของเกวียนนั้นก็พึงฉีกออกไป 
แมเพลาของเกวียนนั้นก็พึงทําลายไป   ดังน้ี. 
           พระเถระ.  ขอถวายพระพร  เกวียนยอมถกูทําลายไป  ดวยหนักรัตนะ 
เกินไปหรือ. 
           พระราชา.   อยางนั้นแหละ  พระคุณเจา. 
           พระเถระ.   ขอถวายพระพร   เกวียนถูกทําลายไปดวยการหนักรัตนะ. 
เกิน  ฉันใด  แผนดินก็ฉันน้ันนั่นแหละ  ยอมเขยื้อน  หว่ันไหว   ดวยการหนัก  
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ธรรมเกินไป   อีกอยางหน่ึง   มหาบพิตร    อาตมาจะชี้แจงซ่ึงเหตุแมอ่ืนอันเปน 
การเหมาะสมในขอนั้นอีก   ขอถวายพระพร    พระสัมมาสัมพุทธะทั้งสองพระ-  
องค   ยอมไมเกิดข้ึนในขณะเดียวกันดวยเหตุใด    ขอมหาบพิตรจงสดับเหตุนั้น 
ดังน้ี. 
           ดูกอนมหาบพิตร   ถาวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค  พึง 
บังเกิดข้ึนในขณะเดียวกันไซร   ความวิวาทพึงเกิดแกบริษัท    และพึงแตกแยก 
ออกเปนสองฝาย   เพราะคําวา    พระพุทธเจาของพวกทาน    พระพุทธเจาของ 
พวกเรา  ดังนี้  ดูกอนมหาบพิตร  เปรียบเหมือนความวิวาท   ยอมเกิดแกบริษัท 
ของอํามาตยผูมีกําลังท้ังสองคน    ยอมเกิดการแตกแยกวา    นี้อํามาตยของพวก 
ทาน    นี้อํามาตยของพวกเรา   ฉันใด   ขอถวายพระพร  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
สองพระองค   ถาวา   พึงบังเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน   ก็ฉันนั้นนั่นแหละ   ความ 
วิวาทท้ังหลาย   พึงเกิดข้ึนแกบริษัทของพระพุทธเจาท้ังสองพระองควา    พระ- 
พุทธเจาของพวกทาน   พระพุทธเจาของพวกเรา  ดังนี้   บริษัทพึงเกิดแตกแยก 
ออกเปนสองฝาย   นี้เปนเหตุที่หน่ึง. 
           พระสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค    ยอมไมทรงอุบัติข้ึนในขณะเดียว 
กันดวยเหตุใด   ขอบรมบพิตรจงสดับซ่ึงเหตุนั้นแมอ่ืนอีกใหยิ่งข้ึนไป. 
           ดูกอนมหาบพิตร  ถาวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค  พึงบังเกิด 
ข้ึนในขณะเดียวกันไซร     คําท่ีวาพระพุทธเจาผูเลิศ   ดังน้ี    นั้นก็พึงเปนคําผิด 
คําท่ีวา  พระพุทธเจาประเสริฐสุดดังน้ี  นั้นก็พึงเปนคําผิด คําท่ีวา พระพุทธเจา 
ผูวิเศษดังน้ี   นั้นก็พึงเปนคําผิด   คําที่วาพระพุทธเจาสูงสุดดังน้ี    นั้นก็พึงเปน 
คําผิด   คําที่วา   พระพุทธเจาผูบวรดังน้ี    นั้นก็พึงเปนคําผิด   คําท่ีวา    พระ- 
พุทธเจาไมมีใครเสมอดังนี้   นั้นก็พึงเปนคําผิด   คําที่วา    พระพุทธเจาผูเสมอ  
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ดวยบุคคลผูไมมีใครเสมอดังน้ี     นั้นก็ผิด    คําท่ีวา    พระพุทธเจาไมมีใคร 
เปรียบดังนี้  นั้นก็พึงเปนคําผิด  คําที่วา  พระพุทธเจาไมมีสวนเปรียบดังน้ี   นั้น   
ก็พึงเปนคําผิด  คูกอนมหาบพิตรพระองคจงรับเหตุแมนี้แล โดยความเปนจริง. 
           อีกอยางหนึ่ง   มหาบพิตร   พระพุทธเจาสองพระองคไมเกิดข้ึนใน 
ขณะเดียวกันดวยเหตุใด   ขอมหาบพิตรจงทราบเหตุอยางนี้วา  ความบังเกิดข้ึน 
แหงพระพุทธเจา     ยอมบังเกิดข้ึนในโลกเฉพาะพระองคเดียว     นี้เปนปกติ 
โดยสภาพของพระพุทธเจาท้ังหลาย       เพราะเหตุไร     เพราะความท่ีคุณของ 
พระพุทธเจา   ผูตรัสรูแลว   ผูเปนสัพพัญู  เปนของใหญ, 
           ขอถวายพระพร  แมสิ่งอ่ืนใดที่เปนของใหญ  สิ่งนั้นก็เปนของอันเดียว 
เทาน้ัน ดูกอนมหาบพิตร   แผนดินเปนของใหญ   แผนดินนั้น  ก็เปนแผนเดียว 
เทาน้ัน    สาครเปนของใหญ  สาครน้ัน  ก็เปนอันเดียวเทาน้ัน   ขุนเขาสิเนรุเปน 
ของใหญ  สิเนรุนั้นก็เปนลูกเดียวเทานั้น     อากาศเปนของใหญ    อากาศน้ันก็ 
เปนอากาศเดียวเทาน้ัน    ทาวสักกะผูเปนใหญ  ทาวสักกะนั้นก็เปนผูเดียวเทาน้ัน 
มารผูเปนใหญ   มารน้ันกผู็เดียวเทาน้ัน     พรหมผูเปนใหญ     มหาพรหมน้ันก็ 
ผูเดียวเทาน้ัน    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ก็เปนใหญเพียงพระองค 
เดียวเทาน้ัน     แผนดินเปนตนยอมไมเกิดข้ึนในที่ใด    การปรากฏของแผนดิน 
เปนตนยอมไมมีในที่นั้น     เพราะฉะน้ัน   พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคเดียวเทาน้ัน    จึงบังเกิดข้ึนในโลก  ดังนี้. 
           พระราชา  ขาแตทานนาคเสน  ปญหาพระผูเปนเจาแกดีแลว    ดวย 
เหตุทั้งหลายอันเปนเครื่องอุปมา  ดังนี้.  
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                     อธิบายการบังเกิดขึ้นแหงพระเจาจักรพรรดิ  
           คําวา  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา   ไดแก   จักรวาลหน่ึง.    อธิบายวา 
ทานถือเอาหม่ืนจักรวาล   ดวยบทวา  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  นี้เชนนี้ในหนหลัง 
นั่นแหละ.    การกําหนดหมื่นจักรวาลแมเหลาน้ัน      ดวยจักรวาลหน่ึงนั่นแหละ 
ก็ควร.  เพราะพระพุทธเจาท้ังหลายเม่ือบังเกิด   ยอมบังเกิดในจักรวาลน้ีเทาน้ัน. 
ก็เม่ือฐานะคือการบังเกิดข้ึน  อันธรรมดาหามแลว  ทีช่ื่อวา  หามไวแลว  เพราะ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย   ยอมไมทรงบังเกิดในจักรวาลอ่ืน ๆ นอกจากจักรวาลน้ัน. 
           ในคําวา   อปุพฺพ  อจริม  (แปลวา  ไมกอน  ไมหลัง) ไดแก ชื่อวา 
กอน  (ปุพฺพ )   เพราะกอนแตกาลปรากฏของจักรรัตนะ.  ชื่อวาหลัง   (จริม) 
เพราะหลังแตจักรรัตนะนั้นนั่นแหละอันตรธานแลว.    ในคําเหลาน้ัน   การ 
อันตรธานแหงจักรรัตนะมี  ๒   คือ   เพราะการสวรรคตของพระเจาจักรพรรดิ 
หรือวาการทรงบรรพชา อน่ึง  จักรรัตนะน้ัน   เมื่อจะอันตรธาน ยอมอันตรธาน 
ในวันที่ ๗ นบัจากการสวรรคตหรือทรงบรรพชา.    เบื้องหนาจากนั้น    ความ 
ปรากฏของพระเจาจักรพรรดิพระองคอ่ืนอันธรรมดามิไดหามไว ก็เพราะเหตุไร 
เพราะพระเจาจักรพรรดิสองพระองคมิไดทรงอุบัติข้ึนรอมกันในจักรวาลเดียว 
กัน   เพราะทําใหเกิดความวิวาท   เพราะไมเปนสิ่งอัศจรรยและเพราะความมี 
อานุภาพมากแหงจักรรัตนะ.  จริงอยู  เมื่อพระเจาจักรพรรดิสองพระองคบังเกิด 
อยู   ความวิวาทพึงเกิดข้ึนวา    ราชาของพวกเราใหญ    ราชาชองพวกเราใหญ 
ดังน้ี   อน่ึง  ความไมเกิดอัศจรรยพึงเกิดข้ึนวา  ในทวีปหน่ึงมีพระเจาจักรพรรดิ 
และในทวีปหน่ึงโนนก็มีพระเจาจักรพรรดิ   ดังน้ี   ก็ผูใดน้ีสามารถเพ่ิมใหจักร 
รัตนะ   เพ่ือความเปนใหญในทวีปใหญทั้ง ๔   ซึ่งมีทวีปสองพันเปนบริวาร 
อานุภาพใหญแหงจักรรัตนะนั้น   พึงเส่ือมไป  เพราะเหตุนั้น   พระเจาจักรพรรดิ  
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สองพระองคจึงชื่อวา   จึงไมเกิดข้ึนในจักรวาลเดียวกัน     เพราะเขาไปตัดความ  
วิวาท   เพราะความไมอัศจรรย    และเพราะความมีอานุภาพมาก   (มีมากแหง) 
ของจักรรัตนะ.     
 
               อธบิายหญิงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนตนไมได 
           ในขอวา  ย อิตฺถี อรห อสฺส สมมฺาสมฺพุทฺโธ   (แปลวาหญงิจะ 
พึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา)  นี ้ อธิบายวา    ความเปนพระพุทธเจาผู 
สามารถขามโลกเพราะยังคุณคือ   สัพพัญู   ใหเกดิข้ึนนั้น     จงยกไวกอน   แม 
เหตุสักวาการตั้งปณิธาน   (การต้ังความปรารถนา)   ก็ยอมไมสําเร็จแกหญิง. 
           มนุสสฺตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺติ         เหตุ  สตฺถารทสฺสน 
           ปพฺพชฺชา  คุณสมปฺตฺต          อธิกาโร จ  ฉนทฺตา 
           อฏธมฺมสโมธานา                อภินีหาโร  สมิชฺฌติ 
                                          แปลวา 
           จริงอยู    เหตุอันเปนปณิธานสมบัติเหลานี้    คือ   อภินีหาร     (ความ 
ปรารถนาดังใจจริง)    ยอมสําเร็จพรอมเพราะธรรมสโมธาน   (การประชุมแหง 
ธรรม)  ๘ ประการ  คือ 
           ๑.  มนุสฺสตฺต  (เมือ่ต้ังความปรารถนา  ตองเปนมนุษย) 
           ๒.  ลงฺิคสมฺปตฺติ  (ลิงคสมบัติคือเปนเพศชาย) 
           ๓.  เหตุ (มีเหตุคือสรางกุศลมาก สมควรจะเปนพระอรหันต 
ได)  
           ๔.  สตฺถารทสฺสน  (พบพระพุทธเจาและไดรับพยากรณ) 
           ๕.  ปพฺพชฺชา   (บวชเปนภิกษุ    สามเณร   หรือฤาษีผูเปน 
กัมมวาที)  
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           ๖.  คุณสมปตฺติ    (บริบูรณดวยคุณ  คือ  ฌานสมาบัติและ  
อภิญญา) 
           ๗.  อธิกาโร  (การกระทํากุศลอันยิ่งใหญ) 
           ๘.  ฉนฺทตา  (พอใจในโพธิญาณ) 
           ความต้ังปณิธานปรารถนาเพื่อใหถึงความเปนพระสัมพุทธเจาไดดวย 
อาการอยางนี้     ความเปนพระพุทธเจาของหญิงผูไมสามารถจักมีแตที่ไหน 
เพราะฉะนั้น      พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา     ขอท่ีหญิงจะพึงเปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน   ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดังน้ี. อีกอยาง 
หน่ึง  ธรรมเครื่องอาศัยคือบุญ   ยอมบริบูรณดวยอาการท้ังปวง   ยอมยังอัตภาพ 
อันเต็มดวยอาการท้ังปวงนั่นแหละใหเกิดข้ึน     เพราะฉะนั้น     บุรุษเทาน้ัน 
ยอมเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาได  มิใชหญงิ. 
           แมในขอวา  ย   อตฺิถี    ราชา   อสฺส  จกฺกวตฺติ  (แปลวา   ขอท่ี 
วาหญิงจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ)    เปนตน     อธิบายวา    ลกัษณะท้ังหลาย 
(มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ)  ของหญิง  ชื่อวา   ยอมไมบริบูรณ   เพราะ 
ความไมมีซึ่งลักษณะท้ังหลาย   มีคุยหะซอนลับอยูในฝก   ดุจคุยหะแหงโคและ 
ชางเปนตนและชื่อวาเปนผูไมพรั่งพรอมดวยรัตนะ ๗   เพราะความไมมีอิตถี- 
รัตนะ (นางแกว) อน่ึง   อัตภาพอันยิ่งกวามนุษยทั้งปวงก็ไมมี    เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา   ขอท่ีหญิงจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้น   ไม 
ใชฐานะ  ไมใชโอกาส   ดังน้ี.   แมความเปนทาวสักกะเปนตน    (พระอินทร 
พระยามาร  มหาพรหม)    ทั้ง  ๓  เปนตําแหนงสูง     แตเพศหญิงเปนเพศตํ่า 
เหตุใด   เพราะฉะนั้น  แมความที่หญิงน้ันจะพึงเปนทาวสักกะเปนตน พระผูมี- 
พระภาคเจา   จึงทรงปฏิเสธแลว.    
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           ถามวา  เพศหญิง  ไมมีในพรหมโลก   ฉันใด   แมเพศชาย    ก็ฉัน  
นั้น   มิใชหรอื  เพราะฉะน้ัน   บุรุษพึงทําความเปนพรหมดวยเหตุใด  เหตุนั้น 
ก็ไมพึงกลาววา   แมฐานะน้ัน    (คือเพศชาย)   มอียู   ดังน้ี. 
           ตอบวา  ไมพึงกลาว  หามิได. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา  เพราะความท่ีบุรุษในโลกนี ้    บังเกิดข้ึนในพรหมโลกนั้นม ี
อยู.   จริงอยูความบังเกิดเปนมหาพรหม     พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงค 
เอาในคําวา  พฺรหฺมตฺต  (แปลวา  ความเปนพรหม).  สวนหญิง  เจริญฌาน 
ในโลกน้ี   ทาํกาละแลว   ยอมเขาถึงความเปนสหายของพรหมปาริสัชชาทั้งหลาย 
(หมายถึงพรหมผูเปนบริษัทของมหาพรหม)    มิใชบังเกิดเปนมหาพรหม    แต 
บุรุษไมพึงกลาววายอมไมบังเกิดในพรหมปาริสัชชานั้น.      ครั้นเมื่อความเปน 
แหงเพศท้ังสองแมมีอยูในพรหมโลกนั้น    หญิงน้ันก็ชื่อวาเปนพรหมเพราะต้ังอยู 
ในความเปนบุรุษ   มิใชต้ังอยูในความเปนหญิง   เพราะฉะน้ัน     คําน้ันจึงเปน 
คําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวน่ันแหละ. 
 
               อธบิายกายทุจจริตเปนตน  ไมเกิดผลนาปรารถนาเปนตน           
           พึงทราบในคําวา   กายทุจฺจริตสฺส   เปนตน   พืชทั้งหลาย   มีพืช 
แหงไมสะเดา   และบวบขมเปนตน    ยอมไมใหเกิดผลมีความหวาน   ยอมให 
บังเกิดผลอันไมชอบใจ   อันไมมีรสหวานน่ันแหละ   ฉันใด   กายทุจจริตเปน 
ตน   ก็ฉันนัน้   ยอมไมใหบังเกิดวิบากอันนาปรารถนา  ยอมบังเกิดวิบากอันไม 
นาชอบใจ.   เหมือนอยางวา  พืชแหงตนออย  และพืชแหงขาวสาลี  ยอมยังผล 
อันนาชอบใจ   อันมีรสอันดีเทาน้ัน  ยอมไมยังผลอันไมนายินดี   อันขมข่ืนให  
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เกิดข้ึน  ฉันใด  กายสุจริตเปนตน    ยอมใหวิบากอันนาปรารถนา   นาชอบใจ 
ใหเกิดข้ึน  ยอมไมยังวิบากอันไมนาปรารถนาใหเกิดข้ึน  ฉันนั้น. 
           สมจริงดังท่ีไดตรัสไววา 
           ยาทิส  วปเต  พีช       ตาทิส  หรเต  ผล 
           กลฺยาณการี  กลฺยาณ    ปาปการ ี จ  ปาปก๑  
                                           แปลวา 
           บุคคลหวานพืชเชนใด   ยอมไดผลเชนนั้น     ผูทําดียอมไดดี 
ผูทําชั่วยอมไดชั่ว.                                                   
           เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ขอท่ีกายทุจจริตเปน 
ตน  จะพึงใหผลท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจน้ัน  ไมใชฐานะ 
ไมใชโอกาส  ดังน้ี  เปนตน. 
 
                อธบิายบุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายทุจจริตเปนตน 
           คําวา  บุคคลผูพรั่งพรอม  ในคําวา    ผูพรั่งพรอมดวยกายทุจจริต 
เปนตน   ไดแกความพรั่งพรอม ๕ อยาง   คือ 
           อายูหนสมงฺคิตา    (ความพรั่งพรอม    ดวยกรรมเปนเครือ่ง 
ประมวลมา) 
           เจตนาสมงฺคิตา  (ความพรั่งพรอม  ดวยเจตนา) 
           กมมฺสมงฺคิตา  (ความพรั่งพรอม  ดวยกรรม) 
           วิปากสมงฺคิตา  (ความพรั่งพรอม  ดวยวิบาก) 
           อุปฏานสมงฺคิตา  (ความพรัง่พรอม   ดวยการปรากฏ) 
๑.  ขุ.ชา.  ๒๗/ขอ  ๒๙๔  
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           ในความพรั่งพรอมเหลาน้ัน  ในขณะแหงการประมวลมาซ่ึงกุศลกรรม  
และอกุศลกรรม   เรียกวา   อายูหนสมังคิตา.   เจตนาสมังคิตา   ก็เหมือน 
กัน.    ก็สัตวแมทั้งหมดยังไมบรรลุพระอรหัตตราบใด     ตราบน้ัน      พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกวา   ผูมีความพรั่งพรอมดวยกรรม   เพราะหมายเอากรรม  
อันเหมาะสมกับวิบากท่ีสั่งสมไวในกอน   ฉะน้ันขอน้ีจึงชื่อวา   กัมมสมงัคิตา  
แต   วิปากสมังคิตา   พึงทราบในขณะแหงการใหผล. 
           ก็ตราบใด  สัตวทัง้หลาย   ยังไมบรรลุพระอรหัต    นิมติแหงการเกิด 
ข้ึน    ยอมปรากฏอยางนี้คือ    เม่ือสัตวเหลาน้ันทองเท่ียวไปแตที่นั้น   ๆ เม่ือจะ 
เขาถึงนรกกอน   นรกยอมปรากฏโดยอาการอันต้ังข้ึนมีเปลวไฟในโลหกุมภีเปน 
ตน    เมื่อสัตวทั้งหลายจะเขาถึงความเปนคัพภเสยยกะ  (เกิดในครรภ)    ทอง 
ของมารดายอมปรากฏ    เมื่อจะบังเกิดในเทวโลก    เทวโลกยอมปรากฏ    โดย 
อาการท้ังหลายมีตนกัลปพฤกษ  (ตนไมที่ต้ังอยูตลอดกัป)   และวิมาน   เปนตน 
ดังน้ี    ดวยอาการอยางนี้     ชื่อวา   อปุฏฐานสมังคิตา    เพราะความท่ีสัตว 
เหลาน้ันไมพนไปจากการปรากฏแหงนิมิตแหงการเกิด  ดังกลาวมานี้.   
           อุปฏฐานสมังคิตานั้นแล  ยอมเคลื่อน (ไมคงที่) ที่เหลือไมเคลื่อน 
จริงอยู    เม่ือนรกแมปรากฏแลว    เทวโลกยอมปรากฏก็ได     เมื่อเทวโลกแม 
ปรากฏแลว   นรกยอมปรากฏก็ได.   เม่ือมนุษยโลกแมปรากฏแลว   กําเนิดสัตว 
เดรัจฉาน    ยอมปรากฏก็ได    และเม่ือกําเนิดแหงสัตวเดรัจฉานแมปรากฏแลว 
มนุษยโลกยอมปรากฏก็ได   เปนไปไดทั้งน้ัน    ในขอน้ี   มีเรือ่งเปนอุทาหรณ 
ดังน้ี.  
           ไดยินวา  ที่เชิงเขาโสณะ มีพระธรรมกถึกองคหน่ึง ชื่อวา โสณเถระ 
อยูในปปผลิวิหาร บิดาของทานเปนนายพราน ชื่อวา สุนักขวาชิกะ พระเถระ  
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แมหามบิดาอยูอยางไร ๆ ก็ไมอาจเพ่ือไหต้ังอยูในความสังวร   จึงคิดวา   บิดา  
ผูนาสงสาร   จงอยาฉิบหายเสียเลย   ดงัน้ี   จึงใหบิดาผูไมประสงคจะบวช   ได 
บวชแลวในเวลาเปนคนแก  เมื่อบิดานอนในท่ีนอนของคนปวย  (หมายถึงกําลัง 
ปวย)    นรกไดปรากฏแลว   (อารมณของนรก)    คือ  มีพวกสุนัขใหญ ๆ มา 
แตเชิงเขาโสณะแลวก็แวดลอม    ราวกะตองการจะเค้ียวกิน    บิดาของพระเถระ 
กลัวตอภัยอันใหญ   จึงเรียกพระเถระวา   พอโสณะ  จงหาม  พอโสณะ  จงหาม 
ดังน้ี.   พระเถระ   จึงถามวา   อะไรกนั,   บิดาของทานจึงกลาววา   พอไมเห็น 
หรือ   แลวบอกเหตุเปนไปนั้น. 
           พระเถระดําริวา  บิดาของผูเชนกับเรา   ข้ึนชื่อวา   จักเกิดในนรกได 
อยางไร   เราจักเปนที่พึงใหแกบิดา    ดังน้ี   แลวใหสามเณรท้ังหลายนําดอกไม 
ตาง ๆ มาใหแลวกระทําซ่ึงการบูชา    โปรยดวยดอกไม    และบชูาที่บนต่ัง   ที่ 
ลานเพระเจดีย   และที่ลานโพธิ์ทั้งหลาย   แลวนําบิดามาสูลานของพระเจดียดวย 
เตียง  (หามมาดวยเตียง)   ใหนอนบนเตียงแลวกลาวกะบิดาวา   ขาแตมหาเถระ 
การบูชาของขาพเจาน้ี   ทําเพ่ือประโยชนแกทาน   ทานจงกลาววา   ขาแตพระ- 
ผูมีพระภาคเจา     นี้เปนบรรณาการของขาพเจาผูทุคคตะ   ดังนี้    แลวจงถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจา   (พระเจดีย)    แลวกลาววา    ขอจงยังจิตใหเส่ือมใส 
ดังน้ี. 
           มหาเถระ   (บิดา)   นั้นเห็นการบูชา   เมื่อจะกระทําอยางนั้น  ยังจิต 
ใหเลื่อมใสแลว   ขณะนั้นนั่นแหละ   เทวโลกปรากฏแลว   (กรรมนิมิตอารมณ) 
แกมหาเถระนั้น  คือ  นันทวัน  จิตรลดา  มิสสกวัน  ปารุสกวัน    วิมานและการ 
ฟอนรําของเทพอัปสรท้ังหลาย   ไดมีแลวเปนราวกะมายืนแวดลอม  มหาเถระ 
นั้น    จึงกลาววา   โสณะ   (พระเถระลกูชาย)   จงหลีกไป   โสณะ  จงหลีกไป  
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ดังน้ี.  พระเถระกลาววา   นี้อะไร  มหาเถระ.  มหาเถระกลาววา   หญิงเหลาน้ี.  
จะมาเปนมารดาของทาน  ดังนี้.  พระเถระคิดวา   สวรรคปรากฏข้ึนแกมหาเถระ 
แลว   ดังน้ี 
           บัณฑติ  พึงทราบวา  อุปฏฐานสมิงคิตา  ยอมไมคงท่ีดวยประการ 
ฉะนี้. 
           ในบรรดาความพรั่งพรอม    (สมังคิตา)    เหลาน้ัน     คําวา   ความ 
พรั่งพรอมดวยกายทุจจริตเปนตน    พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสแลวในที่นี้    ดวย 
สามารถแหงความพรั่งพรอมดวยอายูหนะ  เจตนา  และกรรม  ดงัน้ี.    คําท่ีเหลือ 
ในที่ทั้งปวงมีอรรถต้ืนทัง้น้ัน     แล.  
                           อธิบายกําลังท่ี  ๑  ของพระตถาคต  จบ 
 
                               อธิบายกําลังท่ี ๒  ของพระตถาคต 
                               วาดวยกรรมสมาทานอันเปนบาป 
           คําวา   คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ (แปลวา   อันคติสมบัติหามไว) 
อธิบายวากัมมสมาทานอันเปนบาป    อันคติสมบัติหามไว    ปองกันไว    และ 
ปฏิเสธแลว.   แมในบทที่เหลือ   ก็นัยนี.้ 
           อน่ึง  ในคําวา  คติสมบัติ*  นี ้ ไดแก คติที่สมบูรณ  คือเทวโลก 
และ  มนุษยโลก. 
           คําวา  คติวิบัติ  ไดแก คติชั่ว   คืออบายภูมิ ๔.  
           ความสําเร็จดวยดีในอัตภาพ  ชื่อวา  อุปธิสมบัติ.  
 
*. สมบัติ ๔ คติสมบัติ    อุปธิสมบัติ  กาลสมบัติ   ปโยคสมบัติ,  วิบัติ ๔ คือ   คติวิบัติ    อุปธิวิบัติ  
กาลวิบัติ   ปโยควิบัติ.  
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           ความมีอัตภาพเลว  ชื่อวา  อุปธวิิบัติ.  
           กาลอันสมบูรณ   กลาวคือ   เปนกาลอันเจริญของพระราชาผูทรงธรรม 
และชนผูมีใจดี  ชื่อวา กาลสมบัติ.                  
           กาลอันพิบัติ    กลาวคือ     กาลที่มีพระราชาชั่วและบุคคลผูมีใจทราม 
ชื่อวา  กาลวบิัติ. 
           การประกอบโดยชอบ  ชื่อวา  ปโยคสมบัติ. 
           การประกอบในทางที่ผิด  ชื่อวา  ปโยควิบัติ. 
           ในบรรดาคําเหลานั้น     บาปกรรมมีจํานวนมาก    ยอมมีแกบุคคลบาง 
คน.  บาปกรรมน้ัน     พึงใหผลแกผูดํารงอยูในคติวิบัติ.  แตบุคคลเกิดข้ึนในคติ 
สมบัติ    คือในเทพท้ังหลาย   หรือมนุษย  ดวยกลัยาณกรรมอยางหน่ึงวาระของ 
อกุศลยอมไมเกิดในฐานะเชนนั้น วาระของกุศลโดยสวนเดียวเทาน้ันยอมเกิดข้ึน. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงทราบวา กรรมเหลาน้ัน    (บาป 
กรรม)  อันคติสมบัติหามไว  จึงไมใหผลแกบุคคลนั้น ดวยประการ 
ฉะนี้. 
           บุคคลอ่ืนอีกที่มีบาปกรรมมาก.    บาปกรรมเหลาน้ัน    ก็พึงใหผลแก 
บุคคลผูต้ังอยูในอุปธิวิบัติ.   อน่ึง  บุคคลนั้นต้ังอยูในอุปธิสมบัติ   ซึ่งมีสัณฐาน 
และอวัยวะนอยใหญต้ังอยูดีแลว  มรีูปงาม  นาชม  เชนกับบุตรของพรหม  ดวย 
กัลยาณกรรม    อยางหน่ึง    แมแตเกิดเปนทาสในทองของนางทาสี  อัตภาพ 
อันมีอยางนี้      เปนสภาพไมสมควรแกการงานอันเศราหมอง      เพราะฉะนั้น 
กัลยาณกรรมนั้นยอมไมยังบุคคลน้ันใหทําการงานตํ่า  มีการผูกเทาชาง แพะ มา 
และเลี้ยงโคเปนตน     ยอมใหนุงหมผาเนื้อละเอียด    ยอมต้ังไวในตําแหนง   ผู 
รักษาพระคลัง   (ภัณฑาคาริก)  เปนตน   ถาเปนหญิง   กัลยาณกรรมนั้นยอม  
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ไมใหกระทําการงานตํ่า      มีการใหอาหารชางเปนตน      แตจะใหผาและเครื่อง  
ประดับ   หรอืทําหญิงน้ันใหนอนในที่นอนอันสวยงาม    ยอมต้ังไวในตําแหนง 
ราชวัลลภ   (ตําแหนงคนสนิท)  ราวกะ   พระโสมเทวี. 
           ไดยินวา   ในกาลแหง    พระเจาภาติกราช   พวกอํามาตยทั้งหลาย 
จับชนทั้งหลายจํานวนมากผูอาศัยเน้ือโคเปนอยู    แสดงตอพระราชา    ถูกพระ 
ราชาตรัสถามวา  พวกทานยอมสามารถเพื่อใหคาปรับหรือ   กราบทูลวา พวก 
ขาพระองคไมอาจ  ดังนี้.  ลําดับนั้นจึงใหชนเหลาน้ัน ทําความสะอาดท่ีพระลาน- 
หลวง,  ธิดาคนหน่ึงของพวกตองหาเหลาน้ันมีรูปงาม  นาดู  นาชม.  พระราชา 
ทรงทอดพระเนตรเห็นธิดาน้ัน        จึงทรงใหนํามาตั้งไวในตําแหนงราชวัลลภ 
ภายในพระราชมณเฑียร.   แมญาติทั้งหลายท่ีเหลือ    ก็มชีีวิตอยูเปนสุข    ดวย 
อานุภาพของหญิงน้ัน.   จริงอยู   ในอัตภาพเห็นปานนั้น  แมบาปกรรมท้ังหลาย 
ก็ยอมไมอาจเพ่ือใหผล. 
           พระผูมีพระภาคเจา    ยอมทรงทราบวา   บาปกรรมทัง้หลาย 
อันอุปธิสมบติัหามไว  จึงไมใหผล  ดวยประการฉะนี้. 
           บาปกรรมท้ังหลายจํานวนมาก  ยอมใหผลแกบุคคลบางคน  บาปกรรม 
เหลาน้ัน  พึงใหผลแกบุคคลผูต้ังอยูในกาลวิบัติ.   อนึ่งบุคคลน้ัน     เกิดข้ึนแลว 
ดวยกัลยาณกรรมอยางหน่ึง   ในกาลแหงพระราชาผูทรงธรรม   และมนุษยผูใจ 
ดี       เชนในสมัยเปนที่บังเกิดข้ึนแหงชนผูเกิดอยูในปฐมกัป     หรือพระเจา- 
จักรพรรดิ   หรือวาพระพุทธเจาท้ังหลาย    ก็เม่ือบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึนแลวใน 
กาลเชนนั้น    โอกาสเพ่ือใหวิบากของอกุศลยอมไมมี   โอกาสของกุศลอยางเดียว 
เทาน้ัน   มีอยู. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา    บาปกรรมทัง้หลาย 
อันกาลสมบติั  หามไว  จงึไมใหผล  ดวยประการฉะน้ี.  
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           บุคคลอ่ืนอีกที่มีบาปกรรมมาก  บาปกรรมเหลาน้ัน   พึงใหผลแกบุคคล   
ผูต้ังอยูในปโยควิบัติ.   แตวา   บุคคลน้ันดํารงอยูในปโยคสมบัติ   ดวยกลัยาณ- 
กรรมอยางหน่ึง  คือเปนผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน    แลวยอมยังกายสุจริต  
วจีสุจริต   และมโนสุจริตท้ังหลายใหเต็ม.   ในฐานะเชนนั้น  โอกาสแหงการให 
ผลของอกุศลยอมไมมี   มีแตโอกาสของกุศลอยางเดียวเทาน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา   บาปกรรมเหลาน้ัน 
อันปโยคสมบัติหามไว  จงึไมใหผล  ดวยประการฉะน้ี. 
           บุคคลแมอ่ืนอีกที่มีบาปกรรมมาก    บาปกรรมเหลาน้ัน   ไมพึงใหผล 
แกบุคคลผูต้ังอยูในคติสมบัติ.   แตบุคคลน้ัน    เกดิในคติวิบัติ    ดวยบาปกรรม   
อยางหน่ึงน่ันแหละ    บาปกรรมเหลาน้ันพึงเขาถึงบุคคลน้ันในที่นั้นแลวก็ยอม 
ใหผลทุก ๆ ครั้ง   ยอมใหเกิดในนรกตามกาลอันควร   เกิดในกําเนิดสัตวดิรัจ- 
ฉาน... ในปตติวิสัย ... ในอสุรกายตามกาลอันควร        ยอมไมใหเพ่ืออันยก 
ศีรษะข้ึนจากอบายแมสิ้นกาลนาน. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา    บาปกรรมทัง้หลาย 
ยอมไมอาจเพ่ือใหผล  เพราะความท่ีบาปกรรมเหลาน้ันอันคติสมบัติ 
หามไว  แตยอมใหผลเพราะอาศัยคติวิบัติ  ดังน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
           บุคคลแมอ่ืนอีกที่มีบาปกรรมมาก    บาปกรรมเหลาน้ัน    ไมพึงใหผล 
แกบุคคลผูต้ังอยูในอุปธิสมบัติ.   แตวา  บุคคลน้ัน    ต้ังอยูในอุปธิวิบัติดวยกรรม 
นึ่งน่ันแหละ  ใหเปนผูมีผิวพรรณทราม  มีรูปชั่ว   มีสัณฐานไมดี  นาเกลียด 
เชนกับปศาจ.     ถาวาเขาเกิดเปนทาสในทองของนางทาสี     บาปกรรมเหลาน้ัน 
ยอมสมควรแกบุคคลน้ัน     เพราะฉะน้ัน   บาปกรรมท้ังปวง   ยอมยังบุคคลน้ัน 
ใหกระทําการงานอันเศราหมอง   โดยท่ีสุด   ยอมใหเขาไปอาศัยการงานของคน  
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เทดอกไม.     ถาเขาเกิดเปนหญิง     บาปกรรมเหลาน้ันสมควรแกความเปนหญิง  
คือ ยอมใหหญิงน้ันทําการงานอันเศราหมอง มีการใหอาหารชางเปนตน. หญิง 
นั้นแมเกิดในบานมีตระกูลก็จะเหมือนหญิงเจาเรือนของมหากุฎมพีในบาน 
โกตลวาป   ที่ถูกราชบรุษุจับไปดวยสําคัญวาเปนนางทาสี. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา   บาปกรรมทัง้หลาย 
ยอมไมอาจเพ่ือใหผล    เพราะความท่ีบาปกรรมนัน้      อันอุปธิสมบัติ  
หามไว  แตยอมใหผลเพราะอาศัยอุปธิวิบัติ ดังน้ี ดวยประการฉะน้ี. 
           บุคคลแมอ่ืนอีกที่มีบาปกรรมมาก   บาปกรรมเหลาน้ัน    ไมพึงใหผล 
แกบุคคลผูต้ังอยูในกาลสมบัติ.    แตวา    บุคคลน้ัน    เกิดในกาลวิบัติ     ดวย 
บาปกรรมหนึ่ง  คือในกาลที่มีพระราชาไมทรงตั้งอยูในธรรม   มนุษยชั่ว  หรือ 
ในกาลแหงสัตวมีอายุขัย ๑๐ ป ซึ่งเปนกาลลามก  ไรคา.  ในกาลเชนนั้น   แม 
เบญจโครสยอมเสื่อมไปเปนจํานวนมาก     หญากับแกนับวาเปนอาหารอันเลิศ. 
แมบุคคลน้ันเกิดในมนุษยโลกก็จริง    ถึงอยางนั้น    เขาก็มีการเปนอยูคลายกับ 
เนื้อ  หรือสัตวที่เลี้ยงไวเปนอาหาร   ในกาลเห็นปานนี้    โอกาสของการใหผล 
ของกุศลยอมไมมี   มีแตโอกาสของอกุศลโดยสวนเดียวเทาน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา     บาปกรรมจํานวน 
มาก  ยอมไมอาจใหผล  เพราะกาลสมบัติหามไว   แตยอมใหผลได 
เพราะอาศัยกาลวิบัติ  ดังน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
           บุคคลแมอ่ืนอีกที่มีบาปกรรมมาก     บาปกรรมน้ัน       ไมพึงใหผลแก 
บุกคลผูต้ังอยูในปโยคสมบัติ    แตวา   บุคคลน้ันต้ังอยูในกาลวิบัติแลว    ยอม  
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กระทําอกุศลกรรม ๑๐ มปีาณาติบาตเปนตน.    ราชบุรุษท้ังหลายจับผูทํากรรม  
อันหยาบชานั้นนั่นแหละแสดงตอพระราชา  พระราชาทรงใหกรรมกรณ  (การ 
ทรมานทางกาย)   เปนอันมากแลวก็ใหฆาเสีย. 
           พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงทราบวา บาปกรรมท้ังหลายมาก 
ยอมไมอาจใหผล  เพราะความท่ีปโยคสมบัติหามไว  แตก็ยอมใหผล 
ไดเพราะอาศัยปโยควิบัติ  ดังน้ี  ดวยประการฉะนี้. 
           บาปกรรม  อันสมบัติทั้ง  ๔  (คือ  คติสมบัติ  อุปธิสมบัติ  กาลสมบัติ 
ปโยคสมบัติ)  หามไวจึงไมใหผล  แตยอมใหผลเพราะอาศัยวิบัติ ๔ (ม ี
คติวิบัติเปนตน)  ดวยประการฉะน้ี. 
           เหมือนอยางวา   บรุุษบางคนน่ันแหละ    พึงใหพระราชาชอบพระทัย 
ดวยการงานอยางใดอยางหนึ่ง     ทีนัน้     พระราชาพึงใหฐานันดร     แลวก็ให 
ชนบทแกเขา  (บานสวย).  บุรุษน้ันไมอาจเพ่ือใชสอยชนบทนั้นโดยชอบ พึงทํา 
ใหพินาศไป  เหมือนภาชนะใสภัตท่ีวานรว่ิงถือไปแลว.  บุรุษน้ัน  เห็นสิ่งท่ีชอบ 
ใจอันใด คือ ยานหรือพาหนะ  ทาสหรือทาสี   ที่สวนหรือท่ีนา   ของบุคคลใด 
ก็พึงถือเอาสิ่งท้ังปวงน้ันโดยพละการ   พวกมนุษยไมอาจเพ่ือจะวากลาวอะไร ๆ 
ดวยสําคัญวา  ผูนี้เปน  ราชวัลลภ  ดังน้ี  ทั้งเขาผูนั้นก็พึงทํารายบุคคลผูสนิทสนม 
กับพระราชา หรือทํารายมหาอํามาตยของพระราชามหาอํามาตยนั้น   จับบุรษุน้ัน  
ใหโบยแลว  ๆ ก็จับมัดมอืใหลากไปเฝาพระราชา      กราบทูลใหทรงทราบวา 
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ      บุรุษชือ่โนน      ทําลายชนบทของพระองคดังน้ี. 
พระราชารับสั่งใหจองจําในตะรางแลว  ก็ใหราชบุรุษตีกลองประกาศในพระนคร 
วา  บุรุษชื่อโนน    ลักของอะไรของใคร   ดังน้ี.  พวกมนุษยมาแลวก็พึงยังเสียง 
ตะโกนต้ังพันวา วัตถุนี้ของเรา อันบุรุษนั้นถือเอาแลว  วัตถุนี้ของเรา  อันบุรุษ  
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นี้ถือเอาแลว  ดังนี้. พระราชาทรงกริ้วดวยเหตุเพียงดวยคําน้ัน จึงทําบุรุษน้ันให  
ลําบากในเรือนจําโดยประการตาง ๆ แลวก็ใหประหารเสีย    แลวตรัสวา   พวก 
ทานจงไป   จงลากบุรุษนั้นไปท้ิงในปาชา  ใหสมกับความผิด  ดังน้ี.   คําอุปมา 
เปนเครื่องยังอุปไมยใหถึงพรอมน้ี   บณัฑิตพึงทราบอยางนี้. 
           ก็ในกาลแหงปุถุชนแมเกิดในสวรรคดวยบญุกรรมอยางใด 
อยางหนึ่ง   นั่นแหละ   เปรียบเหมือนกาลท่ีบุรุษน้ันทําการงานอยาง 
ใดอยางหนึ่งใหพระราชาชอบพระทัย    แลวจึงไดฐานันดร.   กาลท่ี 
อกุศลกรรมไมไดโอกาสใหผล  ก็เพราะบุคคลนั้นเกิดในสวรรคแมนี้  
เปรียบเหมือนกาลท่ีใคร ๆ ไมอาจวากลาวคําอะไร ๆ ในเมื่อบรุษุน้ัน 
ทําลายชนบทนั้น   และถือเอาส่ิงของ ๆ มนุษยทั้งหลาย. 
           กาลท่ีบุรุษน้ีเคลื่อนจากสวรรคแลวเกิดในนรก     เปรียบเหมือนกาลท่ี 
บุรุษน้ันทํารายราชวัลลภคนหน่ึง    ในวันหน่ึง    แลวถูกราชบุรุษทุบตี    แลว 
กราบทูลแดพระราชา    เพราะทรงกริ้วจึงใหจองจําในเรือนจํา.   กาลท่ีบรุุษน้ัน 
เกิดในนรกแลวรับอกุศลกรรมทั้งปวงท่ีมาประชุมกันนั้น       เปรียบเหมือนกาล 
ตะโกนของมนุษยทั้งหลายวา   วัตถุนี้ของเรา  อันบุรุษนี้ถือเอาแลว   วัตถุนีข้อง 
เรา  อันบุรุษนี้ถือเอาแลว   ดังน้ี.   กาลที่เขาถูกเผาในนรกตลอดกัปทั้งสิ้น    ไม 
อาจยกศีรษะข้ึนจากนรกได   ดวยวิบากของกรรมน้ี  ๆ จนกวากรรมหนึ่ง ๆ จะ 
สิ้นไป  เปรียบเหมือนกาลนําบุรุษน้ันมาทิ้งไวในปาชา   อันเหมาะแกกรรมของ 
ตน.  จริงอยู    สัตวที่ถูกไหมในนรกส้ินกัปหน่ึง     เพราะทํากรรมอันใหต้ังอยู 
ตลอดกัป  มใิชคนเดียว  มิใชสองคน    มิใชรอยคน  มิใชพันคน.   ไดยินวา 
สัตวทั้งหลายที่ถูกไหมดวยอาการอยางนี้   เหลือประมาณท่ีจะนับ.  
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                           วาดวยกรรมสมาทานอันเปนกุศล  
           แมในคําทั้งหลายมีคําวา     กรรมสมาทานอนัเปนกุศลบางอยาง 
มีอยู กรรมสมาทานนั้นอันคติวิบัติหามไว ยอมไมใหผล ดังน้ี  เปนตน 
บัณฑิตพึงประกอบเน้ือความ   อยางนี้. 
           กัลยาณกรรมจํานวนมาก   มีอยูแกบุคคลบางคนในโลกน้ี    กรรมนัน้ 
พึงใหผลแกผูต้ังอยูในคติสมบัติ.   แตวา   เขาผูนั้นไปเกิดในคติวิบัติ   คือ    ใน 
นรก   หรือในอสุรกาย   ดวยบาปกรรมอยางหน่ึง.   ในฐานะเชนนี้   กุศลยอม 
ไมอาจเพ่ือใหผล   อกุศลเทาน้ันยอมใหผลโดยสวนเดียว. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา   กศุลกรรมเหลาน้ัน 
ของบุคคลนัน้  อันคติวิบติัหามไว  จึงไมใหผล  ดังน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้. 
           กัลยาณกรรมจํานวนมาก   มีอยูแมแกบุกคลอ่ืนอีก  กรรมนั้น  พึงให 
ผลแกผูต้ังอยูในอุปธิสมบัติ.   แตวาเขาต้ังอยูในอุปธิวิบัติ    ดวยบาปกรรมหนึ่ง 
คือ   เปนผูมีผิวพรรณทราม   เชนกับปศาจ   แมวาเขาเกิดในราชตระกูล   โดย 
การอันลวงไปแหงพระบิดายอมไมไดราชสมบัติ   เพราะวา   อะไร ๆ ดวยราช 
สมบัติของผูนี้หาสิริมิได.    แมเกิดในบานของเสนาบดีเปนตน    ก็ยอมไมได 
ตําแหนงเสนาบดี   หรือตําแหนงเศรษฐี.    ก็เพ่ือความแจมแจงแหงเนื้อความน้ี 
พึงทราบเรื่องพระเจาทีปราช. 
 
                                     เรือ่งพระเจาทีปราช 
           ไดยินวา   พระราชา    เมื่อพระราชบุตรประสูติแลว    ทรงเลื่อมใสใน 
พระเทวี   จึงไดทรงประทานพร   พระเทวีนั้นรับพรแลว  ทรงยับยั้งอยู.  ตอมา 
พระกุมารมีชันษา ๗ พรรษา     ไดใหราชบุรุษนําไกมาชนกันที่พระลานหลวง   
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ไกตัวหนึ่งบินข้ึนไปแลวทําลายพระเนตรของพระกุมาร.      พระเทวีผูเปนพระ-  
มารดาทรงดําริวา   เราจักทูลขอราชสมบัติในเวลาท่ีโอรสมีชันษา ๑๕ หรือ ๑๖ 
ดังน้ี    จึงเสด็จไปเฝาพระราชา   ทลูวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ในเวลาท่ี 
พระกุมารประสูติแลว   พระองคทรงประทานพรแกหมอมฉัน  หมอมฉันรับพร 
นั้นแลวรอเวลาอยู   บัดนี ้  หมอมฉันจักถือเอาพรน้ัน   ดังน้ี.  พระราชาตรัสวา 
ดีแลว  เทวี  เธอจงถือเอา  ดังนี้.   พระเทวีทูลวา   ขาแตสมมติเทพ  สิ่งอะไร ๆ 
ชื่อวา  หมอมฉันไมไดแลวจากสํานักของพระองค  มิไดมี  แตบัดนี้  หมอมฉัน 
ขอทูลขอราชสมบัติเพ่ือพระโอรสของหมอมฉัน  ดังนี้. พระราชาตรัสวา  ดูกอน 
เทวี    บุตรของเธอมีอวัยวะไมสมประกอบ    เราไมอาจเพ่ือจะใหราชสมบัติแก 
บุตรของเธอได  ดังน้ี. พระเทวีทูลวา  พระองค  เมื่อไมอาจเพ่ือประทานพรอัน 
พอพระทัยแกหมอมฉัน    เพราะเหตุไร   จึงไดประทานพรแกหมอมฉันในครั้ง 
นั้นเลา  ดังนี้.  พระราชา  เมื่อถูกบีบค้ันอยูอยางยิ่ง   ก็ไมอาจเพ่ือใหราชสมบัติ 
ในลังกาทวีปทั้งส้ินแกโอรสของพระองค    จึงทรงสงไปสูนาคทีปะ  (เกาะเล็ก) 
ดวยพระดํารัสวา จงใหราชบุรุษยกฉัตรข้ึนที่นาคทีปะแลวอยูเถิดดังน้ี พระราช- 
บุตรนั้น      จึงไดทรงพระนามวา    พระเจาทีปราช.    ถาวา    ความพิการแหง 
จักษุจักไมไดมีแลวไซร      ก็จักไดราชสมบัติอันแวดลอมดวยสมบัติทั้งปวงใน 
ตัมพปณณิทวีปทั้งส้ินซึ่งมี ๑๕๐  โยชนเปนประมาณ. 
           พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงทราบวา กัลยาณกรรมทัง้หลาย 
อันอุปธิวิบัติหามไว  จึงไมใหผล  ดังน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
           กัลยาณกรรมจํานวนมาก   มีอยู    แกบุคคลอ่ืนอีก    กรรมนั้นพึงให 
ผลแกบุคคลผูต้ังอยูในกาลสมบัติ.     แตวาบุคคลน้ันเกิดในกาลวิบัติ     คือใน 
กาลแหงพระราชาไมต้ังอยูในธรรมและมนุษยชั่ว   เปนกาลลามก  ไรคา   มีอายุ  
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นอยท่ีสุดแหงการดําเนินไป.  ก็ในกาลเชนนั้น  กลัยาณกรรม   ยอมไมอาจเพ่ือ  
ใหผล. 
           พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา   กลัยาณกรรมท้ังหลาย 
อันกาลวิบัติหามไว  ยอมไมใหผล  ดังน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
           กัลยาณกรรมท้ังหลายมาก   มอียูแกบุคคลแมบางคน   กรรมเหลาน้ัน 
พึงใหผลแกผูต้ังอยูในปโยคสมบัติ.   แตวา   บุคคลน้ีต้ังอยูในปโยควิบัติ    คือ 
ยอมฆาสัตว ฯลฯ ยอมยังความเปนผูทุศีลทั้งปวงใหเต็ม. โดยทาํนองนั้น   ตระกูล 
ทั้งหลาย   แมมีชาติเสมอกัน      กย็อมไมทําอาวาหะและวิวาหมงคลกับตระกูลผู 
ทุศีลนั้น  บุรษุเชนนี้    เปนผูลามก  คือ  เปนนักเลงหญิง  นักเลงสุรา   นักเลง 
การพนัน ฉะน้ัน  ผูหวังประโยชนตองเวนใหไกล.  เพราะกัลยาณกรรมท้ังหลาย 
ยอมไมอาจเพ่ือใหผล. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงทราบวา   กลัยาณกรรมเหลาน้ี 
อันปโยควิบัติหามไว  จึงไมใหผล  ดังน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
           กัลยาณกรรม  อันจะใหซึ่งผลเพราะอาศัยสมบัติ  ๔  แตยอมไม 
ใหผล  เพราะกัลยาณกรรมนั้น  อันวิบติั ๔ หามไว  จึงไมใหผล  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           กัลยาณกรรมจํานวนมาก    มีอยูแกบุคคลแมอ่ืนอีก    กรรมนั้นไมพึง 
ใหผลแกบคุคลผูต้ังอยูในคติวิบัติ.    แตวาบุคคลน้ัน    เกิดในคติสมบัติ    ดวย 
กัลยาณกรรมหน่ึงน่ันแหละ  กรรมเหลาน้ันเขาถึงผูนั้นแลว  จึงใหผลในที่นั้น  ๆ 
คือใหเกิดในมนุษยโลกตามกาลอันควร    ใหเกิดในเทวโลกตามกาลอันควร. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงทราบวา กัลยาณกรรมเหลาน้ี 
ไมอาจเพ่ือใหผล  เพราะคติวิบัติหามไว  แตยอมใหผล เพราะอาศัย 
คติสมบัติ  ดังน้ี  ดวยประการฉะน้ี.  
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           กัลยาณกรรมจํานวนมาก    มีอยูแกบุคคลแมอ่ืนอีก    กรรมเหลาน้ัน 
ไมพึงใหผลแกผูต้ังอยูในอุปธิวิบัติ.   แตวา   บุคคลน้ันต้ังอยูในอุปธิสมบัติดวย  
กัลยาณกรรมอยางหน่ึง คือ มีรูปงาม นาดู เชนกับรูปพรหม  กลัยาณกรรมเหลา 
นั้นชื่อวายอมใหผล   เพราะความท่ีบุคคลน้ันต้ังอยูในอุปธิสมบัติ.  ถากรรมน้ัน 
เกิดในราชสํานัก  ทั้งที่พระเชษฐาท้ังหลายแมมีอยู  อัตภาพของผูอันกรรมให 
เกิดข้ึนแลวน้ี    ยอมเปนของสําเร็จแลวดวยดี    ราชบุรุษท้ังหลาย   ยอมอภิเษก 
ผูนั้นนั่นแหละในราชสมบัติโดยความหวังวา  เมื่อเรายกเศวตฉัตรข้ึนแกผูนี้แลว 
ความผาสุกจักมีแกชาวโลก  ดังนี้.   ผูเกิดในบานของอุปราช   เปนตน    ยอมได 
ความเปนอุปราช โดยกาลอันลวงไปแหงบิดา ซึ่งเปนตําแหนงเสนาบดี ตําแหนง 
ขุนคลัง   หรอืตําแหนงเศรษฐี. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงทราบวา  กัลยาณกรรมเหลาน้ี 
ไมอาจใหผล   เพราะอุปธิวิบัติหามไว   แตยอมใหผล   เพราะอาศัย 
อุปธิสมบัติ  ดังน้ี  ดวยประการฉะนี้. 
           กัลยาณกรรมจํานวนมาก   มีอยูแกบุคคลแมอ่ืนอีก   กรรมเหลาน้ันไม 
พึงใหผลแกผูต้ังอยูในกาลวิบัติ.  แตวา  บุคคลน้ันเกิดในกาลสมบัติดวยกัลยาณ- 
กรรมอยางหน่ึง คือ ในกาลแหงพระราชาทรงธรรม และมนุษยผูใจดี. กัลยาณ- 
กรรมยอมใหผลแกบุคคลผูเกิดนั้น  เพราะการสําเร็จแหงกาลเชนนั้น    ในขอน้ี 
พึงทราบเรื่องของพระเถระ   ชื่อวา   มหาโสณะ   เปนอุทาหรณ. 
 
                         เรื่องพระเถระ  ชื่อวา   มหาโสณะ 
           ไดยินวา  ภิกษุมีจํานวนหนึ่งหมื่นสองพันรูป  อาศัยอยูที่จิตตลบรรพต 
ซึ่งมีภัยแตพราหมณ  (ผูเปนโจร)  ชื่อวา  ติสสะ.    ในติสสะมหาวิหาร   ก็เหมือน  
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กัน.  ในมหาวิหารแมทั้งสอง  พวกหนูใหญทั้งหลายพากันมากัดผาในเวลาราตรี  
สิ้นเวลาสามป  แลวนําไปไวที่สักวากองแกลบ.  ภิกษุสงฆที่จิตตลบรรพต คิดวา 
เราจักอาศัยผาในติสสมหาวิหาร    จึงออกจากวิหารดวยประสงควา    เราไปแลว 
จักอาศัยอยูในท่ีนั้น  ดังนี.้   ฝายภิกษุสงฆแมในติสสมหาวิหาร    ก็คิดวา    เรา 
จักอาศัยผาในจิตตลบรรพต   ออกจากวิหารดวยประสงควา   เราไปแลวจักอาศัย 
อยูในที่นั้น   ดังน้ี.   ภิกษุแมทั้งสองพวกก็มาพบกันที่ฝงแหงซอกเขาลึกแหงหนึ่ง 
จึงถามกันและกันแลว   ทราบแลวซ่ึงความท่ีผาเปนของหมดส้ินไปแลว     ภิกษุ 
ทั้งหมด ๒๔,๐๐๐  ไดปรกึษากันวา   พวกเราจักทําอยางไร  ดังนี้.  หมูแหงภิกษุ 
(บางพวก)   ก็เขาไปสูปาอันเปนซอกเขาลึก    นั่งแลวก็ปรินิพพานดวยนิพพาน 
ธาตุอันเปนอนุปาทิเสสะ   โดยกริิยาที่นั่งแลวน่ันแหละ. 
           ภายหลัง  ครั้นเมื่อภัยสงบแลว  ภิกษุสงฆอาศัยทาวสักกเทวราช    แลว 
รวบรวมพระธาตุทังหลายทําเปนเจดีย.     แมโจรแตพราหมณ    ชื่อวา   ติสสะ 
ก็ทําลายชนบทแลว.    สงฆประชุมกัน   ปรึกษาแลว   จึงสงพระเถระ ๘ รปูไป 
สูสํานักของทาวสักกะวา   ขอพระองค   จงหามโจร   ดังน้ี.   ทาวสักกเทวราช 
ตรัสวา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     โจรเกิดข้ึนแลว     โยมไมอาจเพ่ือจะหาม 
ขอสงฆจงไปสูทางทะเลขางหนา    โยมจักกระทําอารักขาสมุทร   (ทะเล).   สงฆ 
ไปสูนาคทีปะแตทิศทั้งปวง    ใหผูกแพใหญ ๓ ชัน้    ที่เมืองทาชื่อชัมพุโกละ. 
แพชั้นหน่ึงจมลงในน้ํา    ภิกษุสงฆนั่งอีกชั้นหน่ึง    ต้ังบาตรและจีวรไวอีกชั้น 
หน่ึง.  พระเถระทั้ง ๓ รปู   ผูเปนประธานบริษัทเหลาน้ัน  คือ  พระจูฬสิว- 
เถระ   ผูชํานาญสังยุตตนิกาย  อิสิทัตตเถระ  และ  มหาโสณเถระ.  บรรดา 
พระเถระเหลาน้ัน  พระเถระสองรูปกลาวเชิญ   พระมหาโสณเถระ  วา   ขา 
แตทานมหาโสณะผูมีอายุ   ทานจงกาวข้ึนแพใหญเถิด  ดังนี้.  พระมหาโสณเถระ  
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กลาววา   ขาแตทานผูเจริญ   ก็ทานเลา.    พระเถระทั้งสองกลาววา    ผูมีอายุ  
ความตายในนํ้าก็ดี   ความตายบนบกก็ดี   ก็เทากันนั่นแหละ   พวกเราจักไมไป 
แตทานอาศัยแพนั้นแลว    จักดํารงสืบตอพระศาสนาในอนาคต  ผูมีอายุ  ทาน 
จงไปเถิด  ดงัน้ี.   พระมหาโสณเถระ  แมกลาวถึง ๓ ครั้งวา ขาแตทานผูเจริญ 
เมื่อทานท้ังสองไมไป   กระผมจักไมไป   เมื่อพระเถระท้ังสอง   ไมอาจยังพระ- 
เถระใหข้ึนแพ  จึงพากันกลับแลว. 
           ลําดับนั้น  พระจูฬสิวเถระ    กลาวกะ  พระอิสิทัตตเถระวา   ผู 
มีอายุ   อิสิทตัตะ  ทานอาศัยพระมหาโสณะแลว   การสืบตอแหงพระศาสนาจัก 
ต้ังอยูในอนาคต  ทานจงอยาปลอยมือจากพระโสณเถระ  (หมายความวา    ให 
แนะนําส่ังสอน)   พระอิสิทัตตเถระกลาวกะพระจูฬสิวเถระวา   ก็ทานเลาขอรับ 
ดังน้ี   พระจูฬสิวเถระกลาววา   ผมจักไปไหวมหาเจดีย  ดังนี้. พระจูฬสิวเถระ 
กลาวสอนพระเถระทั้งสองแลว         ก็เท่ียวจาริกไปโดยลําดับจนถึงมหาวิหาร. 
ในสมัยนั้น   มหาวิหารวางเปลาจากภิกษุสงฆ.      ตนไมละหุงเกิดข้ึนที่ลานของ 
พระเจดีย.    พระเจดียมีพุมไมทั้งหลายแวดลอมแลว    มีสาหรายเกี่ยวพันแลว. 
พระเถระไหวมหาเจดียราวกะแสดงความนอบนอมตอพระผูมีพระภาคเจาผูยัง 
ทรงพระชนมอยู  แลวเขาไปสูศาลาทางทิศปจฉิม (ตะวันตก) เมื่อแลดู   นั่งตรึก 
อยูวา  ที่บรรจุพระสรีรธาตุของพระศาสดาผูถึงแลวซึ่งความย่ิงใหญดวยลาภ- 
สักการะดวยยศอันยิ่งใหญชื่อเห็นปานน้ี   ไมมีที่พึงแลวหนอ  ดังนี้. 
           ลําดับนั้น   เทวดาผูสิงอยูที่ตนไมอันไมไกลจากที่นั้น     ถือเอาทะนาน 
ขาวสารและงบนํ้าออย    ไปสูสํานักของพระเถระ    ดวยรูปของมนุษยดวยฤทธิ ์
แลวเรียนถามพระเถระวา  ขาแตทานผูเจริญ  ทานจะไปที่ไหน  ดังน้ี.  
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           พระเถระกลาววา   ดูกอนอุบาสก  อาตมาจักไปสูทิศทักษิณ  (ใต)  
ดังน้ี. 
           เทวดากลาววา   ขาแตทานผูเจริญ    แมกระผมก็ประสงคจะไปในท่ี 
นั้นนั่นแหละ  เราจักไปพรอมกัน  ดงัน้ี. 
           พระเถระกลาววา   อาตมามีกําลังทราม    จักไมอาจเพ่ือจะไปตาม 
อัชฌาสัยของทานได  ทานจงไปกอนเถิด   อุบาสก  ดังนี้. 
           เทวดากลาววา   แมกระผมก็จักไปตามอัชฌาสัยของพระคุณเจา  ดังน้ี  
แลวไดรับเอาบาตรและจีวรของพระเถระมาถือไว. 
           ก็ในกาลเปนที่ข้ึนไปสูสะพานอางเก็บน้ําชื่อวา    ติสสะ    พระเถระให 
นําบาตรมาแลวทํานํ้าด่ืม    เทวดาก็ไดทํานํ้าด่ืมถวายแลว    พอพระเถระมีกําลัง 
ต้ังอยูในเหตุสักวา     การดื่มแลวน่ันแหละ     เทวดายนแผนดินใหถึงวิหารราง 
หลังหนึ่ง  ในที่ใกล   เวณุนที  แลวปดกวาดสถานท่ีถวายแดพระเถระ.  วันรุง 
ข้ึน  พอพระเถระลางหนาเสร็จ  เทวดาก็หุงขาวยาคูถวาย   เมื่อพระเถระดื่มยาคู  
แลว  เทวดาก็หุงภัตนอมเขาไป.  พระเถระกลาววา  อุบาสก  ทานจงต้ังไวเพ่ือ 
ทานเถิด   แลวเอามือปดบาตร.   เทวดากลาววา   กระผมจักไมไปไกล   แลวจึง 
เอาภัตใสในบาตรของพระเถระน่ันแหละ       เมื่อพระเถระทําภัตกิจเสร็จแลว 
เทวดาก็ถือเอาบาตรและจีวรเพื่อดําเนินไปสูทางที่จะไป ยนแผนดินนําไปสูสํานัก 
แหงชัชชรนที    แลวกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ     นั่นเปนที่สําหรับอยูของพวก 
มนุษยผูอาศัยใบไมเปนอยู   ตนไมยอมปรากฏ  กระผมจักไปขางหนา ดังน้ี ไหว 
พระเถระแลว      ไปสูภพของตน.      พระเถระอาศัยพวกมนุษยผูอาศัยใบไม 
เปนอยู   อยูแลวตลอดกาลแหงภัยแมทั้งปวง.  
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           แม  พระอิสิทัตตเถระ  เมื่อจาริกไปโดยลําดับ   ก็บรรลถุึงอฬชน-   
บท.   พวกมนุษยในชนบทน้ันผาผลมะซางซึ่งยังไมสุกนัก    ถอืเอาเมล็ดในผล 
แลวท้ิงเปลือกไดไปแลว.  พระเถระกลาวกะพระมหาโสณะวา   ดูกอนทานมหา- 
โสณะ  ภิกษาหารยอมปรากฏแกเรา  ดงัน้ี  แลวใหพระมหาโสณะนําบาตรและ 
จีวรมา   หมจีวรแลว   ไดนําบาตรออกยืนอยูแลว.   หญิงรุนสาวคนหนึ่ง   เห็น 
พระเถระผูยืนอยู   จึงคิดวา   ประโยชนอะไร ๆ จักมีดวยผลมะซางนี้  จึงนําผล 
มะซางและเปลือกมะซางมาใสในบาตร  แลวไดถวายแลว.   พระเถระทั้งสองฉัน 
แลว   อาหารน้ันนั่นแหละไดเปนไปตลอด ๗ วัน.   ลําดับนั้น   ชนทั้งหลายสง 
ขาวเรื่องโจรมาโดยลําดับ.  มนุษยผูกลวัภัย   ถือเอาดอกโกมุททัง้หลาย   (ดอก 
บัวขาว)    ไดทิ้งดอกโกมุททั้งหลายแลวหนีไป.    พระเถระกลาววา     ดูกอน 
ทานมหาโสณะ  ภิกษาหารยอมปรากฏแกเรา  ดังน้ี   แลวใหนาํบาตรและจีวรมา 
หมจีวรแลวก็นําบาตรออกมายืนอยู.  ทาริกา  (หญงิสาว)  ในบานคนหน่ึง ทํา 
ความสะอาดกานโกมุทแลวใสในบาตรถวาย.    พระเถระทั้งสองฉันกานโกมุท 
แลว.  อาหารน้ันไดพอยังอัตภาพใหเปนไป ๗ วัน     พระเถระเม่ือเท่ียวไปโดย 
ลําดับ ไดบรรลุถึงประตูบานหลังหนึ่งในท่ีอยูแหงมนุษยผูอาศัยใบไมเปนอยู. 
           มารดาและบิดาของทาริกาคนหน่ึงในบานน้ัน   เมื่อจะไปปา   ไดสั่งวา 
แนะแม  ถาพระผูเปนเจาไร ๆ ยอมมาในท่ีนี้   เจาจงอยาใหทานไปในที่ไหน ๆ 
จงบอกท่ีเปนที่อยูแกพระผูเปนเจา  ดังนี้.  ทาริกานั้น   เห็นพระเถระทั้งสองแลว 
จึงรับบาตรและนิมนตใหนั่ง.    ข้ึนชื่อวา   ธัญชาติในบานไมมีอยู    ทาริกานั้น 
จึงถือเอามีดไปทุบเปลือกตนมะกล่ําและตนกลวยปาพรอมกับเครือเถาและใบผัก 
มารวมกันทําใหเปนกอน ๓ กอน วางกอนหนึ่งลงในบาตรของพระอิสิทัตตเถระ 
วางกอนหนึ่งลงบนบาตรของพระมหาโสณเถระ  เหยียดมือออกไป  ดวยประสงค  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 723 

วา   เราจักวางกอนท่ีเกินลงในบาตรของพระอิสิทัตตเถระ    แตมือหมุนกลับไป  
ใสลงในบาตรของพระมหาโสณเถระ.   พระอิสิทตัตเถระกลาววา   กรรมอันให 
ซึ่งผล    ในเพราะกอนมะกล่ําและกลวยปา   ในสมัยมีภัยแตพราหมณ    ชือ่วา 
ติสสะ   จักปรากฏผลมีประมาณเพียงไร   เพราะการถึงพรอมแหงเทศกาล  ดังนี้ 
แลวพระเถระท้ังสองก็ฉันกอนเหลาน้ันดวยกัน  ไดไปสูที่อยูแลว.  แมทาริกาน้ัน 
ก็บอกมารดาและบิดาผูมาจากปาวา    พระเถระทั้งสองมาแลว     และที่เปนที่อยู 
เพ่ือพระเถระท้ังสองน้ัน   ฉันก็บอกแลว   ดังน้ี.   มารดาและบิดาแมทั้งสองนั้น 
ไปสูสํานักของพระเถระท้ังสอง   ไหวแลวรับปฏญิาณ   (ใหสญัญา)   ดวยคําวา 
ชาแตทานผูเจริญ  พวกโยมยอมไดซึ่งส่ิงใดมา  โยมก็จักบํารุงพระคุณเจาท้ังสอง 
ดวยส่ิงนั้น   ดังน้ี.   แมพระเถระทั้งหลายก็อาศัยชนเหลาน้ันอยูแลวตลอดกาลมี 
ภัยทั้งปวง. 
           ครั้นเมื่อโจรชื่อติสสะผูเปนพราหมณตายแลว  ปตุมหาราชก็ยังราชบุรุษ 
ใหยกฉัตรข้ึน.  ภิกษุสงฆจากฝงสมุทรโนน   ฟงวา  ภัยสงบแลว  ชนบทสมบูรณ 
แลว   ดังน้ี    ก็ขามมาดวยเรือท่ีทาเรือชื่อวามหาติตถะ   และไดถามหา   พระ- 
มหาโสณเถระ  วา  พระมหาโสณเถระอยูที่ไหน  ดงัน้ี   แลวไดไปสูสํานักของ 
พระเถระ.   พระเถระ   (มหาโสณเถระ)   มีภิกษุสงฆหารอยเปนบริวาร   บรรล ุ
ถึงวิหารชื่อ  มัณฑลาราม   ในบาน  กาลกะ.   ในสมยันั้น    มีตระกูลอาศัย 
อยูในบานกาลกะ ๗๐๐ ตระกูล  ในเวลากลางคืนเทวดาทั้งหลายเท่ียวไปบอกแก 
พวกมนุษยทั้งหลายวา พระมหาโสณเถระผูมีภิกษุเปนบริวารหารอยมาถึงมัณฑ- 
ลารามวิหารแลว     ขอชนบานหน่ึง ๆ จงถวายอาหารบิณฑบาตอันเปนของมีคา 
ควรแกกหาปณะหน่ึง ๆ กับดวยผาสาฎกใหม  ดังน้ี.  ก็ในวันรุงข้ึน  พระเถระ 
ทั้งหลายเขาไปสูบานกาลกะ   เพ่ือบิณฑบาต.   มนุษยทั้งหลายนิมนตใหนั่งแลว  
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ไดถวายยาคู.   พระเถระ  ชื่อวา ติสสภูตะ   ผูอยูในมัณฑลารามเปนสังฆเถระ  
นั่งอยู. 
           มหาอุบาสกคนหน่ึง  ไหวพระสังฆเถระแลวเรียนถามวา   ขาแตทานผู 
เจริญองคไหน ชื่อวา มหาโสณะ ดังน้ี.  สมัยนั้น  พระมหาโสณะเถระเปนภิกษุ 
ใหมกวาจึงน่ัง  ณ ที่สุด    พระสังฆเถระจึงชี้มือไปแลวกลาววา    ดูกอนอุบาสก 
นั่นชื่อวา  มหาโสณะ  ดังนี้   อุบาสกไหวพระมหาโสณเถระนั้นแลวขอรับบาตร 
จากทาน  พระมหาโสณะไมให.  พระติสสภูตเถระ  กลาววา  ดูกอนทานโสณะ 
เธอยอมไมทราบโดยอาการอยางไร    แมเราก็ไมทราบโดยอาการอยางนั้นนั่น 
แหละ  เทวดาทั้งหลาย  ยอมใหหุงภัตเพ่ือผูมีบุญทั้งหลาย  เธอจงปลอย  (ให) 
บาตร   จงทําการสงเคราะหเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย   ดังน้ี.   พระโสณะเถระ 
ไดใหบาตรแลว.    มหาอุบาสกถือเอาบาตรไปแลวใหเต็มดวยอาหารบิณฑบาต 
อันมีราคาควรแกหน่ึงกหาปณะ  และทําผาสาฎกใหมรองบาตรแลวนํามาวางไวที่ 
มือของพระเถระ.    อุบาสกแมอ่ืนอีกก็ต้ังอาหารบิณฑบาตและผาสาฎก    รวม 
อาหารบิณฑบาตและผาสาฎกอยางละ  ๗๐๐  แกพระมหาโสณะเถระเทาน้ันได 
ถวายแลว. 
           พระมหาโสณเถระ   กระทําการจัดแบงส่ิงเหลาน้ัน  แกภิกษุสงฆเรียบ 
รอยแลว  ก็ไปสูมหาวิหารโดยลําดับ  ครั้นบวนปากลางหนาแลวก็ไหวพระมหา 
โพธิ์   ไหวพระมหาเจดียยืนอยูที่  ถูปาราม   หมจีวรแลวพาภิกษุผูเปนบริวาร 
เขาไปสูพระนครโดยประตูดานทักษิณ (ใต) ไดอาหารบิณฑบาตอันมีราคาควร 
แก ๖๐ กหาปณะในระหวางน้ันจนถึงทางไปสูศาลา.     จําเดิมแตกาลน้ันมา 
ประมาณแหงเครื่องสักการะนับไมได.  
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           ก็ในกาลวิบัติ  ซึ่งมีภิกษาอันหาไดโดยยาก  แมผลและเปลือกมะซาง  
แมกานดอกโกมุทก็หาไดโดยยาก   แตในกาลสมบัติ   มีลาภมากมายเห็นปาน 
นี้เกิดข้ึนแลว   ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                      เรื่องวัตตัพพกนิโครธเถระ* 

           ก็ภัยแตโจรชื่อวา     ติสสะ     ผูเปนพราหมณเกิดข้ึนในกาลแมแหง 
วัตตัพพกนิโครธเถระยังเปนสามเณร.     สามเณรและอุปชฌายของสามเณร 
ไมไดไปสูสมุทรฝงโนนแตไดมุงหนาไปประเทศชายแดน    ดวยคิดวา   พวก 
เราจักเขาไปอาศัยมนุษย     ผูมใีบไมเปนอยู   ดังนี ้  สามเณรเปนผูไมมี 
อาหารประมาณ ๗ วัน    เห็นลูกตาลท่ีตนตาลในที่ใกลบานแหงหนึ่ง     จึงกราบ 
เรียนกะพระเถระวา      ขอทานจงรอสักครู    ผมจักใหผลตาลตกลงมา    ดงัน้ี. 
พระอุปชฌาย   (พระเถระ)  กลาววาสามเณร   เธอเปนผูมีกําลังทราม   อยาข้ึน 
เลย  ดังน้ี.  สามเณรกราบเรียนวา.  ขาแตทานผูเจริญ  กระผมจักข้ึน  ดังนี้  แลว 
ถือมีดเล็กปนข้ึนตนตาล   เริ่มเพ่ือจะตัดพวงแหงลูกตาล    ใบมีดหลุดตกลงมาที่ 
พ้ืนดิน. 
           พระเถระคิดวา   สามเณรน้ีลําบากอยู   ข้ึนตนตาลแลว   ใบมีดหลุดตก 
ลงมา บัดนี้เขาจักทําอยางไร  ดังนี้.  สามเณร  ฉีกใบตาล ฉีกแลว  ๆ ผูกดามมีด 
หยอนลงมา ๆ ใหตกลงท่ีพ้ืนดิน   แลวเรียนพระเถระวา   ทานขอรับ   เปนการ 
ดีหนอ  ถาวาทานพึงสงใบมีดใหกระผมในท่ีนี้  ดงัน้ี.  พระเถระคิดวา สามเณร 
เปนผูฉลาดในอุบาย  ไดสงใบมีดใหแลว.   สามเณรน้ัน    กใ็ชมีดตัดลูกตาลท้ัง 
หลายใหตกลง.  สามเณรโยนมีดและลูกตาลลงมา  กําลังจะเฉาะผลตาล  พระเถระ 
*.  ชนท้ังหลายเรียกทานวาผูม่ันคงดังตนนโิครธ  
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กลาววา   สามเณร   เธอมกีําลังทราม  จงเค้ียวกินผลตาลนี้กอน  ดังน้ี.  สามเณร  
เรียนวา    ทานขอรับ    เมื่อทานยังไมฉันลูกตาลน้ี    กระผมก็จักไมฉัน   ดังนี้ 
แลวจับมีดเฉาะผลตาล      แลวนําบาตรออกมาใสจาวตาลถวายแกพระเถระแลว 
ตัวเองจึงเค้ียวกิน.   ผลแหงตาลยังมี   ทั้งสองนั้นก็ยังอยูในที่นั้นนั่นแหละ   เมื่อ 
ผลตาลส้ินแลว   จึงไปสูวิหารรางหลังหนึ่ง   ในทีเ่ปนที่อยูของพวกมนุษยผูอาศัย 
ใบไมเปนอยู. 
           สามเณรปดกวาดท่ีสําหรับเปนที่อยูเพ่ือพระเถระ.   พระเถระไดให 
โอวาทแกสามเณร    แลวก็เขาไปสูวิหาร.     สามเณรคิดวา     กําหนดประมาณ 
อัตภาพทั้งหลายอันฉิบหายแลว   ในเพราะสิ่งอันไมควร  (ความอดอยาก)   นับ 
ไมได   เราจักกระทําการบํารุงพระพุทธเจา  จึงไปสูลานพระเจดียแลวกระทําการ 
ถอนหญาออกแลว ๆ    สามเณรน้ันหว่ันไหวอยู    เพราะความท่ีตนไมมีอาหาร 
มา ๗ วัน   จึงลมลงไป   นอนอยูนั่นแหละก็ยังถอนหญา. 
           ก็มนษุยพวกหน่ึง   เที่ยวไปอยูในปา   ไดรวงผ้ึงแลวก็ถือเอาไมฟนทั้ง 
หลายดวยใบผักทั้งหลายดวย     ไปในที่ใกลแหงสามเณร    ดวยความสําคัญวา 
เอ  !  นั่นเนื้อหรือหนอ   ดังน้ี   ครั้นเห็นแลว   จึงถามวา  ดูกอนสามเณร   ทาน 
ทําอะไร   ดังน้ี.    สามเณรตอบวา    ดกูอนอุบาสก    อาตมาถอนหญา    ดังน้ี. 
พวกมนุษยกลาววา    สามเณร  ใคร ๆ แมอ่ืนมีอยูในที่นี้หรือ  ดังน้ี.   สามเณร 
กลาววา   ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย   มีพระอุปชฌายของเราอยูในหอง    ดังนี้. 
อุบาสกกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานจงถวายส่ิงนี้แกพระมหาเถระแลวพึง 
เค้ียวกินเถิด   ดังน้ี.    ครัน้แลว ก็ถวายรวงผึ้งแกสามเณรและบอกซ่ึงท่ีเปนท่ีอยู 
ของพวกตน   แลวกลาววา   ขาแตพระผูเปนเจา    พวกเราเม่ือทําการหักกิ่งไม 
เสร็จแลวก็จักกลับไป   ขอสามเณรจงพาพระเถระมาดวยเครื่องหมายน้ัน   ดังน้ี  
แลวพากันกลับไป.  
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           สามเณรรับรวงผ้ึงแลวไปสูที่อยูของพระเถระ ยืนอยูในภายนอก กราบ  
เรียนวา   ทานขอรับ   กระผมขอนมัสการ   ดังน้ี.   พระเถระไดเปนผูนิ่ง   ดวย 
คิดวา  สามเณรจักเปนผูอันความหิวเผาผลาญแลว จึงมา   สามเณรจึงกราบเรียน 
อีกวา  ทานขอรับกระผมขอนมัสการ  ดังนี้.  พระเถระ  กลาววา  ดูกอนสามเณร 
เธอไมใหภิกษุแกนอนตามสบาย   เพราะเหตุไร  ดังนี้.   สามเณรกลาววา  ทาน 
ควรเปดประตูขอรับ  ดังนี้.  พระเถระจึงลุกข้ึนเปดประตู  แลวถามวา  สามเณร 
เธอไดอะไรมา  ดังนี้.   สามเณรกลาววา  รวงผ้ึง  ทานควรเค้ียวกินรวงผ้ึง   อัน 
มนุษยทั้งหลายถวายนา.     พระเถระกลาววา    สามเณร    เราจักลําบากเพ่ือจะ 
เค้ียวกินอยางนี้   จักทําใหเปนของควรด่ืมแลวจักดื่ม  สามเณรกระทําใหเปนของ 
ควรด่ืม   แลวถวายแกพระเถระ. 
           ลําดับนั้น   พระเถระกลาววา    ดูกอนสามเณร    เธอถามถึงท่ีอยูของ 
มนุษยหรือ.   สามเณรกราบเรียนวา    ขาแตทานผูเจริญ    พวกมนุษยบอกเอง 
ขอรับ.   พระเถระกลาววา  ดูกอนสามเณร   เมื่อเราไปตอนเชา   จักลําบาก  เรา 
จักไปวันนี้ทีเดียว     แลวใหสามเณรถือบาตรและจีวรออกไป.     ทั้งสองน้ันไป 
แลว   อาศัยอยูในที่อันไมไกลจากท่ีเปนที่อยูของพวกมนุษย.  ในเวลาแหงราตรี 
สามเณรคิดวา   จําเดิมแตเราบวชแลว   ชื่อวาอรุณภายในบาน   (ในที่แหงเดียว 
กับพระเถระ)  เราไมเคยใหข้ึนไปแลว   จึงถือเอาบาตรออกไปสูปา.   พระมหา- 
เถระ   เมื่อไมเห็นสามเณรในที่เปนที่นอน   จึงคิดวา   สามเณรจักเปนผูอัน 
มนุษยผูกินคนจับไปแลว   ดังน้ี.   สามเณร  ยังอรุณใหต้ังข้ึนในปาแลว   ถือเอา 
น้ําและไมสีฟนกลับมา.   พระเถระถามวา   สามเณร    เธอไปไหน    ทําใหเกิด 
วิตกแกภิกษุผูแก    เธอจงนํามาซึ่งทัณฑกรรม   (จงรับทัณฑกรรม).   สามเณร 
ตอบวา  กระผมจะนําทัณฑกรรมมา  (หมายถึงจะประพฤติการอยางใดอยางหนึ่ง 
เปนการลงโทษตัวเอง).   พระเถระลางหนาแลว   หมจีวรแลว.   แมทานทั้งสอง  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 728 

ไดพากันไปสูที่เปนที่อยูแหงมนุษยทั้งหลาย.  แมมนุษยทั้งหลายก็ไดถวายอาหาร  
มีเผือก   ผลไม    ใบไมอันเปนเครื่องบริโภคของตน.    พระเถระฉันเสร็จแลว 
ไปสูวิหาร.   สามเณรนํานํ้ามาแลวกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ    กระผมจักลาง 
เทาของทาน (เปนการทําทัณฑกรรม) ดังน้ี.  พระเถระกลาววา  ดูกอนสามเณร 
เธอไปไหนในเวลากลางคืน   ทําใหเรามีวิตกเกิดข้ึน  ดังนี้.  สามเณรกราบเรียน 
วา  ทานขอรับ  กระผมไมเคยใหอรุณต้ังข้ึนในบานเดียวกันกับทาน   ดวยเหตุ 
นี้   จึงไดไปสูปา   เพ่ือตองการใหอรุณต้ังข้ึน  ดังนี้.  พระเถระกลาววา  ดูกอน 
สามเณร   ทณัฑกรรมไมสมควรแกเธอ    สมควรแกเรา    ดังน้ีแลวอยูในที่นั้น  
นั่นแหละ.   อน่ึง   พระเถระไดใหซึ่งความหมายรูแกสามเณรไววา   เราเปนคน 
แก  ชื่อวา  สิง่น้ี  (ความตาย)  จักมีกอน   เพราะฉะน้ัน    ความตายน้ัน ใครๆไม 
ไมอาจเพ่ือจะรู  เธอจงรักษาตน   ดังนี้.   ไดยินวา  พระเถระเปนพระอนาคามี. 
ในกาลอ่ืนอีก  พวกมนุษยกินคนจับพระเถระกินเปนอาหารแลว. 
           สามเณร   รักษาตนได   ครั้นเม่ือภัยสงบแลว     กถ็ือเอาพระอุปชฌาย 
ในที่เชนนั้น  อุปสมบทแลวเรียนพระพุทธพจน   เปนผูทรงพระไตรปฎก   มหา- 
ชนจึงเรียกวาวัตตัพพกนิโครธเถระ     (แปลวา พระเถระผูมั่นคงดังตนนิโครธ) 
เกิดข้ึนแลว.   ปตุมหาราช  ทรงครองราชสมบัติแลว.   ภิกษุทั้งหลายผูมาแลว ๆ 
จากฝงสมุทรโนน   ถามวา  พระเถระชื่อวา  วัตตัพพกะนิโครธไปไหน    ดงัน้ี  
แลวก็ไปสูสํานักของวัตตัพพกนิโครธนั้น    หมูแหงภิกษุใหญแวดลอมทานแลว 
พระเถระนั้นผูอันภิกษุหมูใหญแวดลอมแลวไปสูมหาวิหาร    ไหวมหาโพธิ์ไหว 
มหาเจดีย   และถูปาราม   โดยลําดับ   แลวเขาไปสูพระนคร.    ไตรจีวรในท่ีทั้ง 
สามเกิดข้ึนแกพระเถระผูกําลังเปนไปน่ันแหละ   ต้ังแตประตูดานทิศทักษิณ.  
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           ในกาลวิบัติ   มีภิกษาหาไดโดยยาก    แมแตผลตาล    เผือกมันและ  
ใบไม  แตในกาลสมบัติ   มหาลาภเห็นปานน้ีเกิดข้ึนแลว   ดวยประการฉะน้ี  
           พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงทราบวา กัลยาณกรรมทัง้หลาย 
ไมอาจเพ่ือใหผล    เพราะกาลวิบัติหามไวอยางน้ี   แตยอมใหผลใน 
กาลสมบัติ  ดังน้ี. 
           กัลยาณกรรมจํานวนมาก  มีอยูแกบุคคลแมอ่ืนอีก    กรรมนั้นไมพึง 
ใหผลแกบุคคลผูต้ังอยูในปโยควิบัติ. แตบุคคลน้ัน  ต้ังอยูเฉพาะในสัมมาปโยคะ 
(ความเพียรโดยชอบ) ดวยกัลยาณกรรมอยางหน่ึง คือ ยอมบําเพ็ญสุจริต  ๓ ยอม 
รักษาศีล ๕ ศีล  ๑๐ เมื่อบุคคลเกิดในกาลสมบัติ    เปนพระราชาท้ังหลายผูประ- 
กอบดวยเครื่องประดับทั้งปวง     กรรมนั้นยอมสงราชกัญญาท้ังหลายอันสมควร 
แกพระราชานั้น    ยอมสงซ่ึงบรรณาการน้ัน ๆ อันตางดวยส่ิงมีคา  มียานพาหนะ 
แกวมณี   ทองคํา   และเงิน   เปนตน   ให.   แมเขาถึงการบรรพชา   ยอมมียศ 
ใหญ  มีอานุภาพใหญ.  ในขอน้ันมีเรื่องนี้    เปนอุทาหรณ 
 
                                 เรื่องพระเจากูฏกัณณราช 
           ไดยินวา  พระเจากูฏกัณณราช ทรงรักใคร  พระจูฬสุธัมมเถระ 
ผูอาศัยอยูในกัณณคาม  ใกลภูเขา.  พระราชานั้น  เมื่อประทับอยูใกลหนองนํ้า 
มีดอกอุบล   (ในอุปปลวาป)    รับสงใหนิมนตพระเถระมา.    พระเถระมาแลว 
อาศัยอยูในวิหารชื่อวามาลาราม.       พระราชาตรัสถามมารดาของพระเถระวา 
พระเถระยอมพอใจในอาหารประเภทไหน   ดังน้ี.   มารดาของพระเถระ  ทลูวา 
ขาแตมหาราช   พระเถระพอใจในเผือก   ดังน้ี.   พระราชารับสั่งใหราชบุรุษถือ 
เผือกไปสูวิหาร   เมื่อถวาย   ไมอาจเพ่ือจะทอดพระเนตรดูหนาของพระเถระ  
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ครั้นเสด็จออกจากวิหารแลว      ตรัสถามพระเทวี ณ   ภายนอกบริเวณวิหารวา   
พระเถระเปนเชนไร  ดังน้ี.    พระเทวีทูลวา    พระองคเปนชายไมอาจเพ่ือจะ 
ทอดพระเนตร  หมอมฉันจักอาจอยางไร    ทั้งหมอมฉันก็ไมทราบวาทานเปน 
เชนไร   ดังน้ี.   พระราชาไมอาจเพ่ือทอดพระเนตรแมแตบุตรของคหบดีผูถวาย 
เครื่องสังเวยในแวนแควนของพระองค    การนับถือศาสนาของพระองค   เปน 
เพียงดีดพระหัตถ    ตรัสวา   ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย     ชื่อวาพระศาสนาเปน 
ของใหญหนอ   ดังนี้.   พระราชายอมทรงพอพระทัยแมพระเถระ    ชื่อวา 
จูฬนาคผูทรงพระไตรปฎก. 
           ครั้งหนึ่งตอมา    ฝต้ังข้ึนที่นิ้วของพระเถระน้ัน     พระราชาเสด็จไปสู 
วิหาร   ดวยต้ังพระทัยวา   เราจักเย่ียมพระเถระ   ดงัน้ี.    ดวยความรักที่มีกําลัง 
จึงใชพระโอษฐดูดหัวฝที่นิ้วของพระเถระ      ฝแตกแลวในพระโอษฐนั่นแหละ 
ไมทรงบวนบุพโพโลหิต   (น้ําเลือดนํ้าหนอง)    ออก    ไดทรงกลืนเขาไปแลว 
ราวกะวานํ้าอมฤต    ดวยความรักในพระเถระ.    ในกาลอ่ืนอีก    พระเถระน้ัน 
นั่นแหละ  อาพาธหนักนอนบนเตียงมรณะ  พระราชาเสด็จไปแลวทรงเอาศีรษะ 
ซบลงที่เตียงมรณะอันไมสะอาด    ทรงรองคร่ําครวญอยูวา   เพลาเกวียน    คือ 
พระธรรม   ยอมแตก   ดงัน้ี   แลวเสด็จไป. 
           ชื่อวา     การยกศีรษะซบลงที่เตียงอันไมสะอาด     แลวรองคร่ําครวญ 
เที่ยวไปตามทาง     ทางนั้นจะเปนทางไปของใคร.     ตอบวาเปนทางไปของผู 
ประกอบโดยชอบ. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงทราบวา   กลัยาณกรรมไมอาจ 
เพ่ือใหผล  ดวยอาการอยางน้ี  เพราะปโยควิบัติหามไว   แตยอมให 
ผลเพราะอาศัยปโยคสมบัติ  ดังน้ี. 
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           กัลยาณกรรมอันวิบัติ  ๔ หามไวไมใหผล  แตยอมใหผล  เพราะ  
อาศัยสมบัติ  ๔ ประการฉะน้ี  ในขอน้ี  บัณฑิตพึงทําอุปมาใหแจมแจง  ใน 
เรื่องตอไปนี้. 
 
                                    อปุมาดวยอํามาตย 
           ไดยินวา    มหาราชาพระองคหน่ึง    ทรงกริ้วอํามาตยคนหนึ่ง     ดวย 
เหตุอยางใดอยางหน่ึงมีประมาณเล็กนอย      จึงใหจองจําอํามาตยนั้นในเรือนจํา 
ญาติทั้งหลายของอํามาตยนั้นทราบความท่ีพระราชาทรงพิโรธแลว   พวกเขาไม 
กลาวคําอะไรๆ ครั้นพระราชาทรงปราศจากความพิโรธแลว  จึงขอใหพระราชา 
ทรงทราบถึงความท่ีอํามาตยนั้นไมมีความผิด   พระราชาทรงใหปลอยแลว   ทั้ง 
ใหพระราชทานตําแหนงแกอํามาตยนั้นใหกลับเปนปกติ.  ทนีั้น   ประมาณแหง 
เครื่องบรรณาการท้ังหลายก็มาสูอํามาตยนั้นนับไมได   จนไมอาจเพ่ือจะรับ. 
           ในขอนั้น   กาลท่ีปุถุชนเกิดในนรก   พึงทราบวา    เปรียบ 
เหมือนกาลท่ีอํามาตยนั้นถูกพระราชาทรงกริ้วดวยเหตุสักวาเล็กนอย 
แลวใหจองจําในเรือนจํา.  ตอมา  กาลที่ปุถุชนนั้นเกิดในสวรรค  พึง 
ทราบวา    เปรียบเหมือนกาลท่ีญาติทั้งหลายของอํามาตยนั้นใหพระ- 
ราชาทรงทราบความท่ีอํามาตยนั้น  ไมผิด  ใหปลอยจากเรือนจํา  และ 
กระทําฐานันดรใหกลับเปนปกติ.   การที่กัลยาณกรรมทั้งหลายอาศัย 
สมบัติทั้ง  ๔  แลวใหผลอนัเปนสุข   แมต้ังแสนแหงกัป    อันนําไป 
สูที่อันเปนสุข  แตที่นี้ไปสูที่โนน  คือ  นํามาสูมนษุยโลกจากเทวโลก 
นําไปสูเทวโลกจากมนุษยโลก   แลวใหถึงพระนิพพาน   บัณฑติพึง 
ทราบวา  เปรียบเหมอืนกาลท่ีอํามาตยนั้นไมสามารถเพ่ือจะรับเครื่อง 
บรรณาการอนัมากมาย.  
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                                    กรรมในปฏิสมัภิทามรรค 
           บัณฑิต   ครั้งแสดงกําลังขอท่ี ๒  ดวยสามารถแหงพระบาลีดวยอาการ  
อยางนี้กอนแลว     พึงแสดงโดยนัยแหงปฏิสัมภิทามรรคนี้วา  อโหสิ   กมมฺ 
อโหสิ  กมฺมวิปาโก  ดังนี้.  บรรดาคําเหลาน้ัน  อโหสิ  กมมฺ   (แปลวา 
กรรมไดมีแลว) ไดแก กรรมอันสั่งสมแลวในอดีต  ก็ไดมีแลวในอดีตน่ันแหละ  
และคําวา    อโหสิ   กมมฺวิปาโก    (แปลวา     กัมมวิบากคือผลของกรรม 
ไดมีแลว)  นี ้ ทานกลาวไวหมายเอาวิบากอันใหผลแลวในอดีตน้ัน   ก็บรรดา 
กรรมท้ังหลายแมมาก      มีทิฏฐธัมมเวทนียกรรมเปนตน       (กรรมใหผลใน 
ภพปจจุบัน)   กรรมอยางหน่ึงใหผลในภพปจจุบันแลว    กรรมที่เหลือยอมไม 
ใหผล.  กรรมอยางหน่ึงใหผลเปนอุปปชชเวทนียะใหปฏิสนธิแลว   กรรมที ่
เหลือท้ังหลายยอมไมใหผล.    กรรมอยางหน่ึงใหเกิดในนรกดวยอนันตริยกรรม 
หน่ึงแลว   กรรมทั้งหลายท่ีเหลือยอมไมใหผล.   บรรดาสมาบัติ  ๘ สมาบัติหน่ึง 
ใหผลเกิดในพรหมโลก   กรรมท่ีเหลือยอมไมใหผล.   ดวยเหตุนี้ทานจึงกลาววา 
กัมมวิบากไมไดมีแลว   ซึ่งหมายเอาคําดังกลาวนี้. 
           อน่ึง   บุคคลใดทํากรรมอันเปนกุศลและอกุศลแมมาก   อาศัยกัลยาณ- 
มิตรแลวยอมบรรลุพระอรหัตได   ดงัน้ัน    กัมมวิบากน้ัน    จึงชื่อวา   ไมไดมี 
แลวแกพระอรหันตนั้น.     กรรมใดอันสั่งสมแลวในอดีต     ยอมใหผลในภพนี้  
กรรมน้ันชื่อวา  ไดมีแลว   แตชื่อวา   กัมมวิบาก   ยังมีอยู.   กรรมใดยอมถึงซ่ึง 
ความเปนอวิบาก   (คือไมใหผล)    โดยนัยกอนน่ันแหละ    กรรมนั้นไดมีแลว 
ชื่อวากัมมวิบากยอมไมมี.      กรรมใดอันสั่งสมแลว ในอดีตจักใหผลในอนาคต 
กรรมน้ันไดมีแลว    ชื่อวากัมมวิบากจักมี.    กรรมใดจักปรากฏเปนอวิบากโดย 
นัยกอนน่ันแหละ   กรรมนั้นไดมีแลว   ชื่อวากัมมวิบาก  จักไมมี.   กรรมใดอัน  
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สั่งสมในภพน้ี   จะใหผลในภพนี้นั่นแหละ  กรรมนั้นยอมมีอยู   ชื่อวากัมมวิบาก  
ก็มีอยู    กรรมใดยอมปรากฏเปนอวิบากโดยนัยกอนนั่นแหละ    กรรมนั้นมอียู 
ชื่อวากัมมวิบากยอมไมมี.      กรรมใดอันสั่งสมแลวในภพนี้จักใหผลในอนาคต  
กรรนน้ันมีอยู    ชื่อวากัมมวิบากจักมี.    กรรมใดจักถึงความเปนอวิบากโดยนัย 
กอนน่ันแหละ  กรรมนั้นมีอยู   ชื่อวากัมมวิบากจักไมมี.   กรรมใดแมตัวเองเปน 
อนาคต    แมวิบากของกรรมนั้นก็เปนอนาคต    กรรมนั้นจักมีชือ่วากัมมวิบากก็ 
จักมี.   กรรมใดตัวเองจักมี   จักถึงความเปนอวิบาก   (ไมใหผล)   โดยนัยกอน 
นั่นแหละ  กรรมนั้นจักมชีื่อวากัมมวิบากจักไมมี. 
         คําวา  อิท  ตถาคตสฺส   (แปลวา  นี้เปนกําลังของพระตถาคต)   นี้ 
บัณฑิตพึงทราบ      ญาณเครื่องกําหนดรูความแตกตางแหงกรรมและวิบากของ 
พระตถาคต   โดยอาการแมทั้งปวงเหลาน้ันชื่อวาเปนกําลังขอท่ี ๒ เพราะอรรถวา 
ไมหว่ันไหว  ดังน้ี. 
                                      นิทเทสแหงกําลังท่ีสอง  จบ 
 
                                  อธบิายญาณอันเปนกําลังขอท่ี ๓ 
           คําวา ทาง  (มรรค)  หรือวา ปฏปิทา นี้   เปนชื่อของกรรมน่ันแหละ. 
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  นิรยคามินี   (แปลวา  ไปสูนรก)  เปนตน    ชื่อวา 
นรก   เพราะอรรถวาที่เปนที่ไมชอบใจ   และเพราะอรรถวาท่ีเปนที่อันหาความ 
ยินดีมิได.    ชื่อวา   เดรัจฉาน   เพราะอรรถวา    เคลื่อนไหวอัตภาพไปตาม 
ขวาง  ไมเหยียดตรงข้ึนไป.   เดรัจฉานน่ันแหละ   ชื่อวา  กําเนดิสัตวเดรัจ- 
ฉาน.  ชื่อวา  เปรต   (ปตติ)  เพราะความเปนผูละไปแลว   อธิบายวา   เพราะ 
ความท่ีตนละโลกน้ีไปแลว.  เปรตน่ันแหละ  ชื่อวา  ปตติวิสัย.  
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           ชื่อวา   มนุษย เพราะความเปนผูมีใจสูง.   มนุษยนั่นแหละ    ชื่อวา  
มนุษยโลก   ชื่อวา   เทวะ   (เทพ)   เพราะอรรถวา     ยอมรื่นเรงิมีประมาณ 
มากมายดวยเบญจกามคุณ หรือวาดวย  สมบัติเปนเหตุ. เทวะ (เทพ) นั่นแหละ 
ชื่อวา   เทวโลก.   ตัณหา พระผูมีพระภาคเจา    ยอมตรัสเรียกวา   วานะ 
(เครื่องรอยรดั )   วานะน้ัน  ยอมไมมใีนที่นั้น   เพราะเหตุนั้น   ที่นั้น 
จึงชื่อวา   นพิพาน. ชื่อวา   (ทาง)  ไปสูนรก     เพราะอรรถวายอมเคลื่อน 
ไปสูนรก.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาทางนี้.   แมในบทท่ีเหลือ   ก็นัยนี้. 
           พระตถาคต  ยอมทรงทราบปฏิปทาแมทั้งปวงน้ี  อยางไร. ?            
           ก็เม่ือชนทั้งหลายแมอยูในบานท้ังส้ิน   รวมกันปลงสุกรตัวหนึ่ง   หรือ 
เนื้อตัวหน่ึงลงจากชีวิต (ฆา)  เจตนาแมของชนท้ังหมด    ยอมมีชีวิตนทรียของ 
สัตวอ่ืนเปนอารมณทุกคน    แตวากรรมนั้น     ของบุคคลเหลานั้นยอมแตกตาง 
กัน       ในเพราะความพยายามน่ันแหละ.   เพราะวา   ในชนเหลาน้ัน   คนหน่ึง 
มีความพอใจเกิดข้ึนแลว   ยอมทําการฆาดวยความเอาใจใส.   คนหน่ึงยอมกระ- 
ทํา   เพราะถูกผูอ่ืนบีบค้ันดวยคําวา   เธอจงมา    เธอจงทําการฆา   ดังน้ี.   คน 
หน่ึงไมขัดขวางการฆาอยู   เที่ยวไป   เปนราวกะวา   มีความพอใจดวย   (เสมอ 
กัน). ในชนเหลาน้ัน คนหน่ึงยอมเกิดในนรกดวยกรรมน้ันนั่นแหละ.  คนหน่ึง 
ยอมเกิดในกําเนิดสัตวเดรัจฉาน. คนหน่ึงยอมเกิดในปตติวิสัย  (กําเนิดเปรต). 
           พระตถาคต   ยอมทรงทราบวา   ผูนี้จักเกดิในนรก   ผูนี้จัก 
เกิดในกําเนิดสัตวเดรัจฉาน   ผูนี้จักเกิดในปตติวิสัย   เพราะความท่ี  
บุคคลนั้น พยายามแลวดวยกิริยาอาการน้ี ในขณะแหงความเพียรนั่น 
แหละ  ดังน้ี.  ยอมทรงทราบวา  บรรดาบุคคลท้ังหลายแมเมื่อจะเกิด 
ในนรก ผูนี้จกัเกิดในมหานรก  ๘ ขุม ผูนี้จักเกิดในอุสสัททะ  (นรก  
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ที่เบียดเสียดยักเยียด) ๑๖ ขุม  ดังน้ี ยอมทรงทราบวา แมบรรดาผูจะไป  
เกิดในกําเนิดสัตวเดรัจฉาน  ผูนี้จักเปนสัตวไมมีเทา  ผูนี้จักเปนสัตว  
๒ เทา  ผูนี้จกัเปนสัตว ๔ เทา  ผูนี้จักเปนสัตวมีเทามาก  ดังน้ี  ยอม 
ทรงทราบวา   แมผูจะไปเกิดในปตติวิสัย   ผูนี้จักเปนนิชฌามตัณหิก- 
เปรต  (เปรตผูถูกความอยากเผาผลาญ)  ผูนี้จักเปนขุปปปาสิกเปรต 
(เปรตผูหิวกระหาย)    ผูนี้จักเปนปรทัตตูปชีวีเปรต    (เปรตผูอาศัย 
ทานของผูอื่นเลี้ยงชีวิต)  ดังน้ี.  ยอมทรงทราบวา   ในบรรดากรรม 
เหลาน้ัน   กรรมนี้จักไมอาจครามาซึ่งปฏิสนธิ  (คือใหปฏิสนธิ ) กรรม  
นี้มีกําลังทรามจักมีผลผูกพันเพราะปฏิสนธิอันกรรมอื่นใหแลว ดังน้ี. 
           อน่ึง   บรรดาชนทัง้หลาย   ผูอยูในบานท้ังสิ้น   รวมกัน   ถวายอาหาร 
บิณฑบาตก็เหมือนกัน   คือวาเจตนาของชนแมทั้งหมดเหลาน้ัน   ยอมมีอาหาร 
บิณฑบาตเปนอารมณทั้งนั้น.   แตวา   กรรมนั้น   ของบุคคลเหลาน้ัน   ยอม 
แตกตางกันโดยนัยกอนน่ันแหละ   ในขณะแหงความพยายาม.   ในชนเหลาน้ัน 
บางคน  (บางพวก)  ยอมเกิดในเทวโลก   บางคนยอมเกิดในมนุษยโลก. 
           พระตถาคต ยอมทรงทราบวา บุคคลผูนี้จักเกิดในมนุษยโลก 
ผูนี้จักเกิดในเทวโลก    เพราะความท่ีผูนั้น  พยายามแลว    ดวยกิริยา 
อาการน้ี  ในขณะแหงความเพียรนั่นแหละ  ดังน้ี. 
           ยอมทรงทราบวา  แมบรรดาผูที่จะเกิดในเทวโลก  ผูนี้จกัเกิด 
ในปรนิมมิตวสวัตดีทั้งหลาย  (ชั้น ๖)    ผูนี้จักเกิดในนิมมานรดีทั้ง- 
หลาย (ชั้น ๖)   ผูนี้จักเกิดในดุสิตท้ังหลาย (ชั้น ๔)   ผูนี้จักเกิดใน 
ยามาท้ังหลาย (ชั้น  ๓)   ผูนี้จักเกิดในดาวดึงสทั้งหลาย (ชั้น ๒)   ผู 
นี้จักเกิดในจาตุมหาราชิกาท้ังทลาย  (ชั้น  ๑)   ผูนีจ้ักเกิดในภุมมเทพ 
ทั้งหลาย    ยอมทรงทราบวา    ผูนี้จักเกิดเปนเทวราชผูประเสริฐสุด 
ผูนี้จักเกิดเปนผูรับใชมีตําแหนงท่ี ๒ ที่  ๓ ของเทวราชนั้น.  
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           ยอมทรงทราบวา   แมบรรดาผูที่จะเกิดในมนุษยทั้งหลาย  ผู   
นี้จักเกิดในขตัติยตระกูล ผูนี้จักเกิดในตระกูลพราหมณ ...ในตระกูล 
พอคา  (แพศย)... ในตระกูลศูทร. 
           ยอมทรงทราบวา     บรรดามนุษยทั้งหลาย   ผูนี้จักเกิดเปน 
พระราชา  ผูนี้จักเกิดเปนผูรับใชพระราชาซึ่งมีตําแหนงท่ี  ๒ หรือ ๓ 
ดังน้ี. 
           ยอมทรงทราบวา   บรรดากรรมเหลาน้ัน   กรรมนี้จักไมอาจ 
เพ่ือครามาซึ่งปฏิสนธิ   (ใหกําเนิด)  กรรมนีม้ีกําลังทราม   จักใหผล 
ผูกพัน   เพราะปฏิสนธิอันกรรมอื่นใหแลว   ดังน้ี. 
           อน่ึง  เมื่อบุคคลเหลาน้ัน เริ่มต้ังวิปสสนาอยูนั่นแหละ  และมีวิปสสนา 
อันปรารภแลวโดยกิรยิาอาการอันใด   
           พระผูมีพระภาคเจา    ยอมทรงทราบวา    ผูนี้จักบรรลพุระ- 
อรหัต   ผูนี้จกัไมอาจเพ่ือบรรลุพระอรหัต    ผูนี้จกัเปนพระอนาคามี 
เทาน้ัน   ผูนีจ้ักเปนพระสกทาคามีเทาน้ัน    ผูนี้จกัเปนพระโสดาบัน 
เทาน้ัน   แตบุคคลนี้จักไมอาจเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงมรรคผล  ผูนี้จัก 
ต้ังอยูในวิปสสนาอันมีเพียงลักษณะเปนอารมณ    ผูนี้จักต้ังอยูใน 
ปจจยปริคคหญาณ  (ญาณท่ีกําหนดรูซึ่งปจจัยเทาน้ัน  )   ผูนี้จักต้ังอยู 
ในนามรูปปริตตญาณ  (ญาณท่ีกําหนดรูนามและรปู)  เทาน้ัน  ผูนี้ 
จักต้ังอยูในอรูปปริคคหญาณเทาน้ัน   ผูนี้จักต้ังอยูในรูปปริคคหญาณ 
เทาน้ัน ผูนี้จักกําหนดไดเพียงมหาภูตะเทาน้ัน  ผูนี้ไมอาจเพ่ือกําหนด 
อะไร ๆ ไดเลย  ดังน้ี. 
           แมเม่ือพระโยคาวจรท้ังหลาย     กระทํากสิณบริกรรมอยู     พระผูม-ี 
พระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา   ก็กสณิบริกรรมของผูนี้   จักเปนไป  
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เพียงบริกรรมเทาน้ัน  จักไมอาจเพ่ือใหนิมิตเกิดขึน้   ผูนี้จักอาจเพ่ือ   
ใหนิมิตเกิดขึน้    แตจักไมอาจเพ่ือใหอปัปนาเกิดขึ้น    ผูนี้จักบรรล ุ
อัปปนาแลวกระทําฌานใหเปนบาท  เริ่มต้ังวิปสสนา  แลวจักถือเอา 
พระอรหัต  ดังน้ี  แล. 
                               นิทเทสแหงกําลังที่  ๓  จบ 
 
                                    อธบิายกําลังขอที่ ๔ 
           คําวา    ขนฺธนานตฺต  (แปลวา  ความเปนตาง ๆ แหงขันธ)  อธิบาย 
วา   พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบเหตุตาง ๆ แหงขันธ ๕ อยางนี้วา  นี้ 
ชื่อวา  รูปขันธ ฯลฯ  นี ้   ชื่อวา  วิญญาณขันธ  ดังนี้.  ในบรรดาขันธแม 
เหลาน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบความท่ีขันธหน่ึง ๆ แตกตางกัน 
อยางนี้    คือ   รูปขันธมีอยางเดียว ฯลฯ   รูปขันธม ี๑๑ อยาง    เวทนาขันธมี  
อยางเดียว ฯลฯ เวทนาขันธมีมากอยาง, สัญญาขันธมีอยางเดียว ฯลฯ สัญญา- 
ขันธมีมากอยาง,  สังขารขันธมีอยางเดียว ฯลฯ สังขารขันธมีมากอยาง วิญญาณ 
ขันธมีอยางเดียว ฯลฯ  วิญญาณขันธมีมากอยาง  ดังน้ี. 
           คําวา  อายตนนานตฺต  (แปลวา  ความเปนตาง ๆ แหงอายตนะ)  นี้ 
พระผูมีพระภาคเจา    ยอมทรงทราบความแตกตางกันแหงอายตนะ    อยางนี้วา 
นี้   ชื่อวา   จักขวายตนะ ฯลฯ  นี้ชื่อวา  ธัมมายตนะ    ในอายตนะเหลาน้ัน 
กามาวจรมี ๑๐ อายตนะ  อายตนะอันเปนไปในภูมิ ๔ ม ี๒ อายตนะ ดังน้ี. 
           คําวา  ธาตุนานตฺต   (แปลวา  ความเปนตางกันแหงธาตุ)  อธิบายวา 
พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบความตางกันแหงธาตุ   อยางนี้วา  นี้   ชื่อวา 
จักขุธาตุ ฯลฯ นี้  ชื่อวา  มโนวิญญาณธาตุ.  ในธาตุเหลาน้ันกามาวจรธาตุมี 
๑๖.  ธาตุอันเปนไปในภูมิ ๔ ม ี๒  ธาตุ ดังน้ี.  
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           คําวา  อเนกธาตุ  นานาธาตุ  โลก  (แปลวา  โลกธาตุเปนอเนกธาตุ  
เปนนานาธาตุ) อีกนี้  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงถอืเอาเพ่ือแสดงวา  พระตถาคต 
ยอมทรงทราบความเปนตางกันแหงโลก คือ อุปาทินนกสังขารนี้เพียงอยางเดียว 
เทาน้ันก็หาไม  ยอมทรงทราบแมความตางกันแหงโลก  คือ อนุปาทินนกสังขาร 
ดวยน่ันแหละ  ดังนี้. 
           ก็พระปจเจกพุทธะทั้งหลาย   และพระอัครสาวกท้ังสองยอมทรงทราบ 
ความเปนตางกันแมแหงโลก คือ อุปาทินนกสังขารโดยเอกเทศ (โดยสวนหนึ่ง) 
เทาน้ัน    ยอมไมทราบโดยพิศดาร    (คือ  โดยไมเหลือ)    และไมทราบความ 
ตางกันแหงอนุปาทินนกสังขาร.  สวนพระสัพพัญูพุทธะ  ยอมทรงทราบความ 
เปนตางกันแหงโลก คือ อนุปาทินนกสังขาร  อยางนี้วา  ลําตนแหงตนไมนี้ยอม 
มีสีขาว    เพราะมีธาตุชื่อน้ีมาก    ลําตนแหงตนไมนี้มีสีดํา ... ลาํตนแหงตนไม 
นี้มีเปลือกเกลี้ยง...  ลําตนของตนไมนี้มีเปลือกหนา...  ลําตนของตนไมนี้มี 
เปลือกบาง เพราะมีธาตุชื่อน้ีมาก ใบของตนไมนี้มีรูปอยางนี้   ดวยสามารถแหง 
สีและสัณฐานเปนตน    เพราะมีธาตุชื่อน้ีมาก   ผลของตนไมนี้มีสีเขียว  เพราะมี 
ธาตุชื่อน้ีมาก   มีสีเหลือง.. .  มีสีแดง. . .  มีสีขาว . . .  มีกลิ่นหอม . . .  มีกลิน่ 
เหม็น...  มีผลเล็ก.. .  มีผลใหญ ... มีผลยาว. .. มีผลสั้น  ... มีผลกลม. .. 
มีสัณฐานดี . . . มีสัณฐานทราม...มีผลเกลี้ยง...มีผลหยาบ.. .มีกลิ่นหอม .. . 
มีกลิ่นเหม็น...   มีรสหวาน . . .   มีรสขม. ..   มรีสเปรี้ยว . . .   มรีสเผ็ด     
มีรสฝาด    เพราะมีธาตุชื่อน้ีมาก    และหนามของตนไมนี้แหลม    มีหนามไม 
แหลม   มีหนามตรง   มหีนามคด   มสีีแดง   มีสีดาํ   มีสีเขียว   มีสีขาว   เพราะ 
มีธาตุชื่อน้ีมาก  ดังนี้   เพราะวา    ญาณขอน้ีเปนกําลังแหงพระสัพพัญูพุทธะ 
เทาน้ัน  ไมเปนกําลังของชนท้ังหลายเหลาอ่ืน   ดังนี้   แล.       
                                  อธิบายกําลังขอที่ ๔  จบ  
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                                       อธิบายกําลังขอท่ี ๕ 
           คําวา  หีนาธิมุตฺติกา  ไดแก  อัธยาศัยอันเลวทราม.   คําวา  ปณีตา-  
ธิมุตฺติกา   ไดแก   มีอัธยาศัยอันดี.    คําวา   เสวนฺติ   ไดแก  (ยอมคบหา 
สมาคม)   ยอมอาศัย   ยอมติดใจ.    คําวา   ภชนติฺ  ไดแก   การเขาไปใกล. 
คําวา  ปยิรุปาสนฺติ   ไดแก  การเขาไปหาบอย ๆ  จริงอยู   ถาวาพระอาจารย 
และอุปชฌายไมมีศีล    สัทธิวิหาริก   (ผูอยูรวม)   มีศีล  สัทธิวิหาริกเหลาน้ัน 
ยอมไมเขาไปใกลแมในอาจารยและอุปชฌายของตน    ยอมเขาไปใกลในภิกษุผู 
สมควรเชนกับคนเทาน้ัน.   ถาวาอาจารยและอุปชฌายคนใดเปนผูมีศีล   สทัธิ- 
วิหาริกไมมีศีล  ก็ยอมไมเขาไปใกลอาจารยและอุปชฌาย ยอมเขาไปใกลภิกษุผูมี 
อัธยาศัยเลวเชนกับตนเทาน้ัน.   ก็การเขาไปคบทาสมาคมดวยอาการอยางน้ี  ไม 
มีในกาลบัดนี้เทาน้ัน    เพ่ือแสดงวา   มีแลวแมแตในอดีตกาล     และจักมีใน 
อนาคตกาล    ดังน้ี     ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา     อตีตมปฺ 
อทฺธาน   เปนตน.  คําน้ันมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
           ถามวา   บุคคลผูทุศีลคบหาสมาคมกับผูทุศีลดวยกัน   บคุคลผูมีศีลคบ 
หาสมาคมกับผูมีศีลดวยกัน  ผูมีปญญาทรามคบหาสมาคมกับผูมีปญญาทรามดวย 
กัน    บุคคลผูมีปญญาดีคบหาสมาคมกับผูมีปญญาดีดวยกันเทาน้ัน.  อะไรยอม 
กําหนด ? 
           ตอบวา   อัชฌาสยธาตุ   (ความพอใจอันเปนมูลเดิม)   ยอมกําหนด. 
           ไดยินวา   ภิกษุทั้งหลายมีจํานวนมาก    ยอมเที่ยวไปสูบานหนึ่ง   เปน 
การไปเพ่ือภิกษาเปนคณะ. พวกมนุษยนําอาหารจํานวนมากใสบาตรใหเต็มถวาย 
แลว   ก็สงไปดวยคําวา  ขอทานท้ังหลายจงฉันอาหารตามสวนของทานท้ังหลาย 
ดังน้ี.   แมภิกษุทั้งหลายก็กลาววา   ดกูอนผูมีอายุ  พวกมนุษยยอมประกอบการ 
งานอันประกอบพรอมดวยธาตุ   (ความพอใจ) ดังนี้. แมพระเถระชื่อวา   จูฬาภัย  
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ผูทรงพระไตรปฎก   เมื่อไปพรอมกับภิกษุหารอย   เพ่ือไหวพระเจดียในนาค-  
ทีปะ  ผูอันมนุษยทั้งหลายในบานหน่ึงนิมนตแลว ก็ในภิกษุเหลาน้ัน  รูปหนึ่ง 
เปนผูไมเหมาะสมไปกับพระเถระมีอยู  และในวิหารใกลเคียงก็มีภิกษุผูไมเหมาะ 
สมรูปหน่ึง  ครั้นเมื่อภิกษุทั้งสองเขามาสูบาน  ชนเหลาน้ัน  แมทั้งสอง  คือ  ภิกษุ 
ผูอาศัยอยูกอนกับอาคันตุกภิกษุ  ซึ่งไมเคยเห็นอาคันตุกภิกษุมากอน  ทั้งอาคัน- 
ตุกภิกษุก็ไมเคยเห็นภิกษุผูมากอน   ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น  แมมีอยู  ภิกษุ 
ทั้งสองนั้นก็เขากันได   ตางคนก็หัวเราะแลว   หัวเราะแลว   ไดยืนคุยกันอยู  ณ 
ที่สมควรสวนขางหน่ึง   พระเถระเห็นแลว   จึงกลาววา   ธาตุสังยุค   (หมายถึง 
การประกอบพรอมดวยความพอใจอันเปนมูลเดิม)     อันพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูทรงทราบ   ตรัสไวแลว   ดังน้ี  
           ครั้นกลาววา   ธาตุ  คือ  อัธยาศัย  (ความพอใจ)   ยอมกําหนดอยางนี้ 
แลว   พึงแสดงเน้ือความน้ีนั่นแหละดวยธาตุสังยุตตอไป   วา 
           ก็พระผูมีพระภาคเจา    ทรงบรรทมบนท่ีนอนสําหรับ ผูปวย ณ ที่ใกล 
ภูเขาคิชฌกูฏ   ทอดพระเนตรเห็นภิกษุผูเปนหัวหนาและรูปที่เดินจงกรมกับ 
ดวยบริษัทของตน ๆ    ในภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
เปนตน    ผูแวดลอมอยูเพ่ือประโยชนแกการรักษาพระองค    จึงตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาแลว     ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงดูสารีบุตรของเรา 
ผูกําลังเดินจงกรมกับพวกภิกษุจํานวนมาก  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  เปนอยาง 
นั้น   พระพุทธเจาขา.   บัณฑิตพึงยังคําท้ังปวงวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
ทั้งปวงเหลานี้แล  มีปญญามาก  เปนตน   ใหพิสดาร. 
                                    อธิบายกําลังขอท่ี  ๕  จบ  
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                                       อธิบายกําลังขอท่ี ๖ 
           สัตวทั้งหลาย   ยอมปรารถนา   ยอมอาศัย   ในสภาวะใด   สภาวะนั้น  
เปนที่อาศัยของสัตวทั้งหลาย คือ เปนทิฏฐิคตะ  (ความเห็นผิด)  ก็ตาม   เปน 
ยถาภูตญาณ  (ญาณรูความตามเปนจริง)  ก็ตาม   ชือ่วา   อาสยะ.   กิเลสอัน 
นอนเน่ืองในขันธสันดานท่ียังละไมได  ชื่อวา  อนุสัย.  กุศลและอกุศล  อันมี 
สังขารทั้งหลายมีกายเปนตนปรุงแตงแลว  ชื่อวา จริต. อัธยาศัย ชื่อวา อธิมตุติ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   อปฺปรชกฺเข   เปนตน   (แปลวา   มีธุล ี
คือ   กิเลสนอย)   ชื่อวา   มีธุลี คือ กิเลสนอย   เพราะวา   ธุลี คือ ราคะ โทสะ 
โมหะ  ในนัยนตา คือ ปญญาของสัตวเหลาน้ันมีนอยคือมีนิดหนอย. ชื่อวา ธุลี 
คือ   กิเลสมมีาก   เพราะความท่ีบุคคลน้ันนั่นแหละมีกิเลสหนาแนน.   พระผูมี 
พระภาคเจา   ยอมทรงแสดงซ่ึงความท่ีสัตวทั้งหลายผูมีกิเลสนอยและมีกิเลสมาก 
ดวยบทแมทั้งสองน้ี.    อินทรียทั้งหลาย    มีศรัทธาเปนตน ของบุคคลใดแกกลา 
บุคคลเหลานั้น  ชื่อวา มอีินทรียแกกลา.  อินทรียเหลาน้ันของบุคคลใดออน 
บุคคลเหลานั้น   ชื่อวา   มีอินทรียออน.   โกฏฐาส   (หมวดธรรมเหลาน้ัน) 
มีอาสยะเปนตนของบุคคลใดดี  บุคคลเหลาน้ัน  ชือ่วา  มีอาการดี.  โกฏฐาส 
เหลาน้ันของบุคคลใดวิปริต  (ผิดไปจากความดี)  บุคคลน้ัน   ชื่อวา  มีอาการ 
ชั่ว.    บุคคลเหลาใด    ยอมกําหนดเหตุ    (การณะ)    อันเขากลาวแนะนําแลว 
สามารถเพ่ือรูไดโดยงาย     บุคคลเหลาน้ัน      ชื่อวา     แนะนําใหรูไดโดยงาย. 
วิปริต  (ผิดไปจากน้ี)  ชื่อวา  แนะนําใหรูไดโดยยาก.  บุคคลใด  เปนผูสมควร 
คือเปนผูถึงพรอมดวยธรรมอันเปนอุปนิสสัย   เพ่ือแทงตลอดมรรคผล   บุคคล 
นั้น    ชื่อวาผูสมควรแกการตรัสรู  วิปรติไปจากนี้  ชื่อวา  ผูอภัพพะ คือ ผูไม 
ควรเพ่ือตรัสรู. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงตั้งมาติกา (แมบท) แหงญาณเปนกําลัง 
ที่ ๖ ดวยอาการอยางนี้แลว   บัดนี้เมื่อจะจําแนกเนื้อความตามลําดับ    จึงตรัสคํา  
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เปนตนวา กตโม  จ  สตฺตาน อาสโย   (แปลวา     กอ็าสยะของสัตวทั้งหลาย)   
เปนไฉน. 
           ก็เน้ือความแหงคําวา   สสฺสโต  โลโก  (แปลวา  โลกเท่ียง)  เปนตน 
ขาพเจากลาวไวในนิกเขปกัณฑวรรณนา   ในหนหลังน่ันแหละ.    อีกอยางหนึ่ง 
คําวา  อิติ  ภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา วา (แปลวา  อาศัยภวทิฏฐิ)  ไดแก สัตวทั้ง 
หลายผูอาศัยสัสสตทิฏฐิ     ดวยอาการอยางนี้.    จรงิอยู    สัสสตทิฏฐิ   พระผูมี 
พระภาคเจา ตรัสวา  ภวทิฏฐิ ในที่นี.้  อุจเฉททิฏฐิ  ตรัสเรียกวา  วิภวทิฏฐิ. 
ดวยวา  สัตวทั้งหลายผูมีความเห็นผิดท้ังปวงเหลานั้น  ยอมอาศัยทิฏฐิทั้งสองเหลา 
นี้เทาน้ัน     เพราะวาทิฏฐิทั้งหมด   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงสงเคราะหไวดวย 
สัสสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ.  แมคํานี้พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา   ดูกอน 
กัจจายนะ   ก็แลสัตวโลก   อาศัยทิฏฐิทั้งสองน้ีโดยมาก คือ เห็นวา  (สิ่งท้ังปวง) 
มีอยู   (อตฺถิต)   และ   (สิ่งท้ังปวง)   ไมมีอยู   (นตฺถิต)   ดังน้ี.   ก็ในทิฏฐิ 
ทั้งสองนั้น   ความเห็นวาเที่ยง   ชื่อวา  อัตถิตา  (ความมีอยู)  ความเห็นวาขาด 
สูญ  ชื่อวา    นัตถิตา (ความไมมี).    นี้เปนอาสยะของสัตวทั้งหลาย    ผูเปน 
ปุถุชน  ซึ่งอาศัยวัฏฏะกอน. 
 
                           วาดวยอาสยะของสัตวผูไมอาศัยวัฏฏะ 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือแสดงอาสยะของสัตวผูบริสุทธิ์    ผูไม  
อาศัยวัฏฏะ   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสคําเปนตนวา   เอเต  วา  ปน  อุโภ  
อนฺเต   อนุปคมฺม   (แปลวา   ก็หรือวา   สัตวทั้งหลายไมเขาไปอาศัยสวนสุด 
ทั้ง ๒ นี้) 
           บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา   เอเต  วา  ปน ไดแก  ก็หรือวา   สัตว 
เหลาน้ันนั่นแหละ.   คําวา   อุโภ   อนฺเต ไดแก สวนสุด ๒ อยาง   กลาวคือ  
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สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ.   คําวา   อนุปคมฺม  ไดแก  ไมยึดถอืแลว.  คําวา  
อิทปฺปจฺจยตา  ปฏิจฺจสมปฺุปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ  (แปลวา  ในธรรมทั้งหลาย 
อันเปนปจจัยของกันและกัน  และอาศัยกันและกนัเกิดข้ึน)  ไดแก ในธรรมท้ัง 
หลาย   อันเปนปจจัยของกันและกัน   และธรรมท้ังหลายอันอาศัยกันและกนัเกิด 
ข้ึน.  คําวา  อนุโลมิกา  ขนติฺ  ไดแก วิปสสนาญาณ.  คําวา  ยถาภูต  วา 
ญาณ ไดแก  มรรคญาณ.   พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายไววา   วิปสสนาอัน 
พระโยคาวจรไมอาศัยซึ่งสวนสุด ๒ คือ สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเหลาน้ัน  ใน 
ปฏิจจสมุปบาท   (คือในการเกิดข้ึนแหงอวิชชาเปนตน)   และในธรรมอันอาศัย 
กันและกันเกิดข้ึน    อันใด   และมรรคญาณอันยิ่งกวาวิปสสนาญาณน้ัน    อันใด 
นี้เรียกวา    อาสยะ    ของสัตวทั้งหลาย    และขอน้ีแหละเปนอาสยะของสัตวทั้ง 
หลายแมทั้งหมดผูอาศัยวัฏฏะและไมอาศัยวัฏฏะ   จึงชื่อวา   นี้เปนที่อยูอาศัยของ 
สัตวทั้งหลาย. 
 
                                     ถอยคําของอาจารท้ังหลาย             
           ก็อาจารยวิตัณฑวาที    (ผูมีปกติกลาวเคาะ)    กลาววา    ธรรมดาวา 
มรรคทําลายท่ีอยู    ยอมไป    มใิชหรือ    เพราะเหตุไร    ทานจึงกลาววา 
มรรค คือ ทีอ่ยูอาศัยของสัตวทั้งหลาย   ดังน้ี   พึงโตอาจารยนั้นวา   ทานมีสูตร 
อันวาดวยท่ีเปนที่อยูอันเปนของพระอริยะหรือไม   ก็ถาวา   อาจารยวิตัณทวาที 
กลาววา  มีอยู   ก็พึงกลาวกะอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นวา    ทานไมรู  เพราะสูตร 
นั้นทานไมทองไว  ถาอาจารยวิตัณฑวาทีกลาววา กระผมสวดอยูดังน้ี  พึงกลาว 
วา   ขอทานจงนําสูตรมา   ดังน้ี   ถาวาอาจารยวิตัณฑวาทีนํามา   นั่นเปนการดี 
ถาไมนํามา    ก็พึงนํามาเองวา    ทสยิเม    ภิกฺขเว    อริยวาสา   ยทิริยา 
อาวสึสุ  วา  อาวสนฺติ  วา  อาวสิสฺสนติฺ  วา เปนตน    (แปลวา ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย   ที่อยูอันประเสริฐ  ๑๐ เหลาน้ัน คือ พระอริยะท้ังหลาย  อาศัยแลว 
หรือยอมอาศัย   หรือวา   จักอาศัย . . .ใด   ดังน้ี.   จริงอยู  สูตรนี ้  ยอมสองซึ่ง  
ความท่ีมรรคเปนที่อยูอาศัย    เพราะฉะน้ัน     คําน้ัน     จึงเปนคําอันพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวดีแลวน่ันแหละ. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบวา   ธรรมน้ีเปนอาสยะของ 
สัตวทั้งหลาย    และยอมทรงทราบแมในขณะแหงบุคคลผูมีความเห็นผิดเหลาน้ัน 
วา   ไมสามารถเพ่ือยังวิปสสนาญาณและมรรคญาณใหเปนไปดวย.  แมคํานี้   ก ็
ทรงอธิบายไววา   เมื่อบุคคลเสพอยูซึ่งกามนั่นแหละ   ก็ยอมทราบวา   บุคคลน้ี  
ชื่อวา   มีกามเปนใหญ   มีกามเปนอัธยาศัย   มีการนอมไปในกาม   ดังนี้   เม่ือ 
เสพอยูซึ่งเนกขัมมะน่ันแหละ   ก็ทราบวา   บุคคลนี้มีเนกขัมมะเปนใหญ  มีเนก- 
ขัมมะเปนอัธยาศัย   มีการนอมไปในเนกขัมมะ   ดงัน้ี   เมื่อเสพพยาบาท ฯลฯ  
ความไมพยาบาท ฯลฯ  ถนีมิทธะ ฯลฯ  เมื่อเสพอยูซึ่งอาโลกสัญญานั่นแหละ 
ยอมทราบวา   บุคคลน้ี   มีอาโลกสัญญาเปนใหญ   มีอาโลกสัญญาเปนอัธยาศัย 
มีการนอมไปในอาโลกสัญญา  ดังนี.้ 
 
                                    วาดวยนิทเทสแหงอนุสัย           
           พึงทราบในนิทเทสแหงอนุสัย  ดังนี้. กช็ื่อวา  กามราคานุสัย เพราะ 
กามราคะนั้นดวย เปนธรรมนอนเนื่องเพราะอรรถวายังละไมไดดวย.  แมในบท 
ที่เหลือท้ังหลายก็นัยนี้.   คําวา   ย  โลเก  ปยรูป   ไดแก  รูปใด  อันใหความ 
รักเกิดข้ึนในโลกน้ี.   คําวา   สาตรูป   ไดแก รูปที่ยงัความพอใจใหเกิดข้ึนเปน 
อารมณที่นาปรารถนา  มคีวามพอใจเปนปทัฏฐาน.  ราคานุสัยของสัตวทั้งหลาย 
ยอมนอนเน่ืองในปยรูปและสาตรูปนี้    เพราะเหตุนั้น   ราคานุสัยจึงชื่อวา   ยอม  
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นอนเน่ืองในสัตวทั้งหลายในอารมณที่นาปรารถนาน้ีเพราะอรรถวายังละไมได.  
เปรียบเหมือน  เมื่อสัตวจมลงในน้ําแลว  น้ําเทาน้ัน  ยอมมีขางลาง   ขางบนและ 
โดยรอบ  ชื่อฉันใด  ชื่อวาความเกิดข้ึนแหงราคะในอารมณที่นาปรารถนาก็ฉัน 
นั้นนั่นแหละ    ยอมมีแกสัตวทั้งหลาย    เพราะเปนผูเคยสั่งสมมาแลวเปนนิตย. 
ความเกิดข้ึนแหงปฏิฆะในเพราะอารมณอันไมนาปรารถนา  กเ็หมือนกัน.  คําวา 
อิติ   อิเมสุ   ทฺวีสุ   ธมฺเมสุ   (แปลวา   ในธรรมท้ัง ๒ นี้   ดวยอาการอยาง 
นี้)  ไดแก บคุคลมีกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยเหลาน้ัน  มีอิฏฐารมณและอนิฏ- 
ฐารมณ   ดวยอาการอยางน้ี.   คําวา   อวิชชา  อนุปติตา  (แปลวา  อวิชชาตก 
ไปแลว)    ไดแก   อวิชชาเปนธรรมสัมปยุตดวยกามราคะและปฏิฆะ   จึงชื่อวา 
เปนธรรมตกไปแลว  ดวยสามารถแหงการกระทําซึ่งอารมณ. คําวา ตเทกฏโ 
(แปลวา    ต้ังอยูในที่แหงเดียวกัน)    ไดแก   ชื่อวาต้ังอยูในที่แหงเดียวกันกับ 
อวิชชานั้น   ดวยสามารถแหงการต้ังอยูในที่แหงเดียวกัน   โดยความเปนธรรม 
ที่ประกอบดวยอวิชชา.  คําวา  มาโน จ ทิฏ ิ  จ วจิิกิจฺฉา จ  ไดแก มานะ 
๙ อยาง  ทิฏฐิ ๖๒ อยาง  และวิจิกิจฉามีวัตถุ ๘. ก็ในคําวา   ภวราคานุสัย  นี้  
บัณฑิตพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงสงเคราะหไวดวยกามราคานุสัย 
นั่นแหละ. 
 
                                 วาดวยนิทเทสแหงจริต  เปนตน 
            ในนทิเทสแหงจริต    ไดแก    เจตนาอันเปนปุญญาภิสังขาร ๑๓ 
อปุญญาภิสังขาร   ๑๒   อเนญชาภิสังขาร ๔.    ในเจตนาเหลาน้ัน     กามาวจร 
เปนปริตตภูมิ  (มีอารมณนอย)  นอกนี้เปนมหาภูมิ  (มีอารมณใหญ). 
            อีกอยางหน่ึง   ในสังขารแมทั้ง  ๓ เหลาน้ัน   สังขารไร ๆ มีวิบากเล็ก 
นอย    พึงทราบวาเปนปริตตภูมิ   มีวิบากมากพึงทราบวาเปนมหาภูมิ   ดังน้ี.  
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           ในนทิเทสแหงอธิมุตติ (อัธยาศัย) ขาพเจาไดประกาศไวแลวในหนหลัง  
นั่นแหละ. 
           ถามวา   ก็อธิมุตติ (อัธยาศัย) นี้   แมพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวใน 
หนหลังแลว   เพราะเหตุไร   จึงทรงถือเอาอีกเลา. 
           ตอบวา   เพราะอธิมุตติ (อัธยาศัย) นี้   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงถือ 
เอาโดยแยกออกจากหนหลัง      ดวยสามารถแหงการแสดงญาณอันเปนกําลัง. 
อัธยาศัยในที่นี้   ทรงถือเอาเพื่อแสดงความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมีอินทรียแกกลา 
และอินทรียออน. 
           ในนทิเทสแหงสัตวทั้งหลายผูมีธุลี   คือกิเลสมากน้ัน    คําวา อุสฺสท- 
คตานิ   (แปลวา   เพ่ิมพูนใหมากแลว)   ไดแก  ถงึความไพบูลย.   เมื่อวาดวย 
สามารถแหงลําดับการประหาณแลว ในนิทเทสน้ี  มิไดทรงอธิบายไปตามลําดับ. 
คําวา  อนุสฺสทคตานิ  ไดแก  ไมไพบลูย. 
           ชื่อวา   อินทรีย     คือธรรมอันเปนอุปนิสสัย     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวในนิทเทสแหงสัตวผูมีอินทรียแกกลา และมีอินทรียออน. ก็การประกอบ 
คําในคําวา   ผูมีอินทรียแกกลาและอินทรียออน   ในที่นี้บัณฑิตพึงทราบโดยนัย 
ที่กลาวแลว   ในนิทเทสแหงขอความอันมิไดเปนไปตามลําดับนั้นแหละ. 
           ในนิทเทสแหงอาการช่ัว เปนตน  ก็เหมือนกัน. คําวา ปาปาสยา 
(แปลวา  อาสยะชั่ว)  ไดแก อาสยะ  คือ  อกุศล.  คําวา  ปาปจริตา  (แปลวา 
มีจริตชั่ว)  ไดแก บริบูรณดวยอปุญญาภิสังขาร.  คําวา ปาปาธิมุตฺติกา (แปล 
วา  มีอัธยาศัยชั่ว)   ไดแก มีอัธยาศัยในวัฏฏะยินดยีิ่งในสักกายะ    (คืออุปาทาน 
ขันธ ๕).  
           ในนิทเทสแหงอาการดี  อนุสัย  ชื่อวาเปนความดี  ยอมไมมี  เหตุ 
ใด  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  อนุสัยดี  ดงัน้ี   คําท่ีเหลือ 
พึงทราบโดยนัยตรงกันขาม.  
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             วาดวยนิทเทสแหงภัพพบุคคลและอภัพพบุคคล  
           พึงทราบวินิจฉัย  ในนิทเทสแหงสัตวผูควรแกการตรัสรู   และ 
ไมควรแกการตรัสรู  ตอไป   คําวา  กมฺมาวรเณน   (แปลวา   ดวยเครื่อง 
กั้นคือกรรม)  ไดแก ดวยอนันตริยกรรม  ๕ อยาง.  คําวา  กิเลสาวรเณน 
(แปลวา   ดวยเครื่องกั้น   คือกิเลส)    ไดแก   ดวยนิยตมิจฉาทิฏฐิ.    คําวา 
วิปากาวรเณน   (แปลวา   ดวยเครื่องกั้นคือ   วิบาก)   ไดแก  ปฏิสนธิดวย 
อเหตุกจิต.     ก็เพราะความแทงตลอดอริยมรรค     ยอมไมมีแกบุคคลแมผูเปน 
ทุเหตุกบุคคล๑  ฉะนั้น   พึงทราบวา  แมทุเหตุกปฏิสนธิ๒    กช็ือ่วา  เปนเครื่อง 
กั้นคือวิบากเหมือนกัน.   คําวา  อสทฺธา  (แปลวา  ไมมีศรัทธา)   ไดแก เวน 
จากศรัทธาในพระพุทธเจาเปนตน  คําวา  อจฺฉนฺทิกา  (แปลวา  ไมมีฉันทะ) 
ไดแก   เวนจากฉันทะในกุศลของบุคคลผูใครเพ่ือกระทํา.   มนษุยทั้งหลายชาว-  
อุตตรกุรุทวีป   เขาไปสูฐานะของผูไมมีฉันทะ.   คําวา   ทุปฺปฺา    (แปลวา 
มีปญญาทราม)    ไดแก    เปนผูเสื่อมจากภวังคปญญา.    ก็เม่ือภวังคปญญาแม 
บริบูรณ   ภวังคของบุคคลใดยอมไมเปนบาทแกโลกุตตระ   บคุคลน้ัน  ก็ชือ่วา 
มีปญญาทรามนั่นแหละ.    คําวา   อภพฺพา   นิยาม   โอกฺกมิตุ   กุสเลสุ 
ธมฺเมสุ   สมมฺตฺต   (แปลวา  ไมควรเพ่ือหยั่งลงสูสัมมตัตนิยามในกุศลธรรม 
ทั้งหลายได)    ไดแก   ไมควรเพ่ือกาวลงสูมรรค   กลาวคือ   สมัมัตตนิยามใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย.  คําวา   น  กมฺมาวรเณน  เปนตน  (แปลวา  ไมประกอบ 
ดวยเครื่องกั้น  คือ   กรรม)  บัณฑิตพึงทราบ  โดยนัยตรงกันขามกับที่กลาว 
แลว.  ขอน้ี  บัณฑิตพึงแยกออกเปนสองญาณ  คือ   อินทริยปโรปริยัตติญาณ 
และอาสยานุสยญาณ.  จรงิอยู   ในขอนี้   แมอินทรยิปโรปริยัตติญาณ  พระผูมี- 
 
๑.  บุคคลผูเกิดดวยเหตุสอง คือ    อโลภเหตุและอโทสเหตุ. 
๒.  ปฏิสนธิจิตท่ีประกอบดวยเหตุ ๒.  
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พระภาคเจา    ก็ทรงแจกไวดวยอาสยานุสยญาณ    เพราะเหตุนั้น     ญาณทั้งสอง  
เหลาน้ัน   จึงจัดเปนญาณเดียวกัน   ชื่อวาญาณเปนกําลังอยางหน่ึงเกิดแลว  ดังน้ี. 
                              นิทเทสแหงญาณเปนกําลังขอที่ ๖  จบ 
 
                                      อธิบายญาณท่ีกําลังขอท่ี ๗ 
           บุคคลใด  ยอมเพง   (เขาฌาน)   เพราะเหตุนั้น   บุคคลน้ันจึงชื่อวา 
ฌายี  (ผูเขาฌาน).  ชน ๔ จําพวกผูเขาฌาน  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรยีก 
วา   ผูเจริญฌาน ๔ จําพวก. 
           ในชนเหลาน้ัน   ในบุคคล ๔ จําพวกแรก  บุคคลท่ีหนึ่ง  กอน  ได 
สมาบัติอยูนั่นแหละ   ยอมสําคัญวา   เราไมไดฌาน   คือสําคัญกรรมฐานที่มีอยู 
วาไมใชกรรมฐาน  ดังนี้.  บุคคลน้ี  พึงทราบวา  เปนผูไดฌานมีคุณนอย  ดังนี้. 
          บุคคลที่  ๒  ไมไดสมาบัติเทียว  ยอมสําคัญวา   เราไดสมาบัติ   คือ 
ไมใชกรรมฐานท่ีมีอยู   สาํคัญวาเปนกรรมฐาน   ดงัน้ี.   บุคคลน้ี   พึงทราบวา 
ชื่อวา  ผูเขาฌานหลับ    (นิทฺทาฌายี)   ครั้นหลับแลวต่ืนข้ึนมา   ก็สําคัญ 
อยางนั้น. 
           บุคคลท่ี  ๓  ไดสมาบัติ   ยอมสําคัญวา  เราไดสมาบัติ   คือ  สําคัญ 
กรรมฐานน่ันแหละวาเปนกรรมฐานมีอยู  ดังนี้ บคุคลน้ี  พึงทราบวา  ไดฌาน 
อันคลองแคลวแลว. 
           บุคคลท่ี  ๔  ไมไดฌานเลย  สาํคัญวา  เราไดกรรมฐาน  คือสําคัญ 
สิ่งท่ีมิใชกรรมฐานน่ันแหละวาเปนกรรมฐาน  ดังน้ี. 
           ในท่ีนี้  ชนสองจาํพวกไมไดฌานอยางน้ีนั่นแหละ  พระผูม-ี 
พระภาคเจา  ตรัสเรียกวา  ฌายี  (ผูเขาฌาน)  เพราะความท่ีชนเหลา 
นั้นเขาไปเพงภายในเชนกับผูไดฌานท้ังหลาย.  
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           ในบุคคล ๔ จําพวกท่ี ๒ บุคคลเม่ือขมอยูซึ่งธรรมอันเปนขาศึกตอ  
สมาธิ   ดวยความพากเพียรอันเปนไปกับดวยสังขาร   ชื่อวา    การเขาฌานชา. 
ผูนั้นต้ังอยูในฌานสิ้นวาระแหงจิตหน่ึงหรือสองแลวก็ออกโดยเร็ว   ชื่อวา  ยอม 
ออกเร็ว.   กบ็ุคคลชําระธรรมอันเปนขาศึกตอสมาธิไดโดยงายเทียว   ชื่อวาเขา 
ฌานเร็ว.   บคุคลไมออกจากฌานตามท่ีกําหนด  ใหเวลาผานไปนานแลวจึงออก 
จากฌาน  ชื่อวา  ยอมออกชา.  แมชน ๒ จําพวกนอกน้ี   ก็พึงทราบโดยนัยน้ี 
แหละ.   ชนท้ังหลายแม ๔ จําพวกเหลาน้ี    เปนผูไดสมาบัติเทียว. 
           ในบุคคล ๔ จําพวกท่ี ๓ บุคคลผูฉลาดในการกําหนดแยกองค 
ฌานอยางนี้วา  ฌานน้ีมีองค ๕ ฌานน้ีมีองค ๔  ดังนี้   ชื่อวา   ผูฉลาดกําหนด 
สมาธิในสมาธิ.    บุคคลผูไมฉลาดเพ่ือจะขมนิวรณทั้งหลายแลวใหจิตต้ังอยูใน 
ธรรมเครื่องรักษาจิต    ชือ่วา   ผูฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิ.   ชนสามจําพวก 
แมนอกนี้     พึงทราบโดยนัยนี้แหละ   บุคคล ๔  จําพวกแมเหลานี้     เปนผูได 
สมาบัติทั้งนั้น. 
           บัดนี้   ชื่อวาบุคคลผูเขาฌานเหลาน้ี    อาศัยฌานเหลาใด   เพ่ือแสดง 
ฌานเหลาน้ัน  อันเกิดข้ึนแลว   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  จตฺตาริ  ฌา- 
นานิ  (แปลวา ฌาน ๔)   เปนตน    บรรดาคําเหลานั้น    ฌาน ๔ วิโมกข ๓ 
วาโดยอรรถ   ขาพเจาอธิบายไวแลว   ในอรรถกถาแหงธรรมสังคหะในหนหลัง 
นั่นแหละ.  อรรถแหงวิโมกขแมแหงบทที่เหลือก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน 
ที่นั้นเหมือนกัน  อีกอยางหนึ่ง  ในที่นี ้ ชื่อวา  วิโมกข  เพราะหลุดพนวิเศษ 
จากธรรมอันเปนขาศึก     ในขณะที่จิตแนวแนแลว   ๆ  ทั้ง  ๗  ขณะโดยลําดับ 
และการนอมไปในอารมณ.  ก็วิโมกขที่ ๘ ชื่อวา  อปคตวิโมกข  เพราะหลุด 
พนวิเศษแลว   ดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ   โดยประการท้ังปวง.  
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                                          วาดวยสมาธิ  ๓ 
         พึงทราบวินิจฉัยในสมาธิทั้งหลายอันเปนจตุกกนัย  และปญจกนัย  ตอ 
ไป   ในจตุกกนัย  สมาธิในปฐมฌาน  ชื่อวา  เปนไปกับดวยวิตกและวิจาร.   ใน  
ปญจกนัย สมาธิในทุติยฌาน ชื่อวาเปนสมาธิสักวาไมมีวิตกมีแตวิจาร. ในจตุกก- 
นัยก็ดี   ในปญจกนัยก็ดี.  สมาธิในฌาน ๓ เบื้องบน   ชื่อวา   สมาธิไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร.   จริงอยู    ในสมาบัติทั้งหลาย   มีชื่อวา   สมาธิของผูเขาสมาบัติ ๘ 
โดยลําดับ   ดังน้ีบาง   มีชื่อวา   สมาบัติ   ดังน้ีบาง. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร ?   
           ตอบวา   เพราะความพรอมของเอกัคคตาแหงจิต. 
           ความพรอมของเอกัคคตาแหงจิตเชนนั้น   ชือ่วา   สมาธขิองนิโรธ- 
สมาบัติ ก็หามิได. คําวา หานภาคิโย  ธมฺโม  (แปลวา  เปนธรรมฝายเส่ือม) 
อธิบายวา   เมื่อออกจากปฐมฌานเปนตน ซึ่งมีคุณอันนอยแลวก็แลนไปตามกาม 
เปนตน ของผูมนสิการดวยสัญญา. คําวา วิเสสภาคิโย  ธมฺโม (แปลวา ธรรม 
ฝายดี ธรรมวิเศษ) อธิบายวา เมื่อออกจากปฐมฌานเปนตน.  ความผองแผวของ 
ฌานท่ีคลองแคลวแลว   ชื่อวา  การออกอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยคําวา 
แมความผองแผว  ก็ชื่อวา การออก นี้. จริงอยู  ฌานอันคลองแคลวซ่ึงเปน 
ชั้นตํ่า ๆ ยอมเปนปทัฏฐานแกฌานในเบ้ืองบน ๆ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา  แม 
ความผองแผว  กช็ื่อวา การออก ดังน้ี.  ชื่อวา การออกจากภวังค  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา    ตรสัแลวดวยบทวา  แมการออกจากสมาธินั้น   ๆ  ก็ชือ่วา   การ 
ออก.  
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           จริงอยู  การออกจากฌานท้ังหมด ยอมมีดวยภวังค.  แตการ 
ออกจากนิโรธ   ยอมมีดวยผลสมาบัติอยางเดียว. 
           ขอน้ี  ชื่อวา การออก อันเปนปาลีมุตตกะ (คือนอกจากบาลี) ดังน้ี แล. 
                          อธิบายญาณเปนกําลังขอท่ี ๗  จบ 
 
                             อธิบายญาณเปนกําลังขอท่ี ๘     
           ในนทิเทสญาณเปนกําลังขอที่  ๘  คําวา  ปุพฺเพนิวาส  (ระลึกชาติ  
หนหลัง)  เปนตน    พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวเปนอเนก   ขาพเจาใหพิสดาร 
แลวในวิสุทธิมรรคนั่นแหละ. 
                          อธิบายญาณเปนกําลังขอท่ี ๘  จบ 
 
                             อธิบายญาณเปนกําลังขอท่ี ๙  
           แมในนิทเทสแหงญาณเปนกําลังขอท่ี   ๙   คําท้ังปวงวา     ทิพฺเพน 
จกฺขุนา   เปนตน    พิสดารแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแหละ. 
                           อธิบายญาณเปนกําลังขอท่ี ๙  จบ   
 
                             อธิบายญาณเปนกําลังขอท่ี ๑๐ 
           คําวา  เจโตวิมุตฺตึ  ไดแก ผลสมาธิ.  คําวา  ปฺาวิมุตฺตึ  ไดแก 
ผลญาณ.  คําที่เหลือในที่ทั้งปวง  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
           นี้เปนกถาที่เสมอกันของอาจารยทั้งหลายในท่ีนี้กอน. 
           ก็ปรวาที   กลาววา   ชื่อวา  ทศพลญาณ  แยกออกเปนสวนหนึ่งไมมี 
นี้เปนประเภทของสัพพัญุตญาณ  ขอน้ันมิพึงเห็นอยางนั้น    เพราะวา ทศพล-   
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ญาณเปนอยางหน่ึง    สัพพัญุตญาณก็เปนอยางหน่ึง.   ก็ทศพลญาณยอมรูซึ่ง  
กิจ  (หนาที่)  ของตน ๆ  เทาน้ัน   สวนสัพพัญุตญาณ   ยอมรูแมซึ่งกิจอัน 
ทศพลญาณรูแลวน้ัน      และยอมรูซึ่งกิจแมอันเหลือจากทศพลญาณรูแลวนั้น 
ดวย.   
           จริงอยู  ในบรรดาทศพลญาณเหลาน้ัน    ญาณท่ีหน่ึงยอมรูซึ่งธรรม 
อันเปนเหตุและมิใชเหตุเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี  ๒  ยอมรูซึ่งความแตกตางกันแหงธรรมและวิบาก 
เทาน้ัน. 
           ญาณท่ี ๓  ยอมรูการกําหนดความเปนไปแหงธรรมเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี  ๔  ยอมรูเหตุแหงความเปนตาง ๆ กันแหงธาตุเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี  ๕ ยอมรูซึ่งอัธยาศัยและความนอมไปแหงจิตเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี  ๖  ยอมรูซึ่งความท่ีอินทรียทั้งหลายเปนธรรมแกกลา 
และออนเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี  ๗  ยอมรูซึ่งความท่ีแหงสัตวทั้งหลายมีความเศรา 
หมองเปนตน  ดวยฌานเปนตนเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี ๘  ยอมรูซึ่งความสืบตอแหงขันธอันเคยอาศัยมาแลว 
ในกาลกอนเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี ๙   ยอมรูซึ่งจุติและปฏิสนธิของสตัวทั้งหลายเทาน้ัน. 
           ญาณท่ี ๑๐ ยอมรูซึ่งการกําหนดสัจจะเทาน้ัน   
           สวนสัพพัญุตญาณ   ยอมรูทั่วซ่ึงธรรมอันทศพลญาณเหลา 
นั้นพึงรูดวย     ซึ่งธรรมอันยิ่งกวาทศพลญาณน้ันดวย.      กแ็ตวา 
สัพพัญุตญาณน้ัน   ยอมไมทํากิจท้ังปวงของทศพลญาณเหลาน้ันได  
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ดวยวา  สัพพัญุตญาณน้ัน  เปนฌานแตไมอาจเพ่ือแนวแน  (แนบ  
แนน)  เปนอทิธิแตไมอาจเพ่ือแสดงฤทธ์ิ  เปนมรรคแตไมอาจเพ่ือ 
ยังกิเลสท้ังหลายใหสิ้นไป  ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง ปรวาที  พึงถามอยางนี้วา ชื่อวา ทศพลญาณนี้  เปนไป 
กับดวยวิตกและวิจาร ไมมีวิตกมีแตเพียงวิจาร  ไมมีวิตกไมมีวิจาร  เปนกามา- 
วจร   เปนอรปูาวจร   เปนโลกิยะ   หรอืเปนโลกุตตระ   ดังน้ี. 
           ตอบวา   ผูรูก็จักกลาววา   ญาณท้ัง ๗ ตามลําดับ   คือต้ังแต   ฐานา- 
ฐานญาณเปนตน)  เปนไปกับดวยวิตกและวิจาร  ดังนี้  ตอจากนั้น  จักกลาววา 
ญาณทั้ง ๒ ขางหนา   (คือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ   และจุตูปปาตญาณ)  ไมมี 
วิตก   และวิจาร   ดังน้ี   ตอจากนั้น   ก็จักกลาววา   อาสวักขยญาณพึงเปนไป 
กับดวยวิตกและวิจารก็มี   ไมมีวิตกมีแตวิจารก็มี    เปนอวิตักกะและอวิจาระก็มี 
ดังน้ี    โดยทาํนองเดียวกัน    ญาณ ๗ โดยลําดับต้ังแตฐานาฐานญาณเปนตน 
เปนกามาวจร ญาณ ๒ จากน้ันเปนรูปาวจร  ญาณสุดทายเปนโลกุตตระ  ดังน้ี. 
แตสัพพัญุตญาณ    จักกลาววา    เปนไปกับดวยวิตกและวิจารเทาน้ัน    เปน 
กามาวจรเทานั้น๑  เปนโลกิยะเทาน้ัน   ดังน้ี. 
           ดวยประการฉะนี้  ทศพลญาณจึงเปนอยางหน่ึง  สัพพัญุต- 
ญาณก็เปนอยางหนึ่ง  ดังพรรณนามาฉะน้ีแล.  
                                อรรถกถาญาณวิภังคนิทเทส  จบ 
 
๑.  มหากิริยาญาณสัมปยุต   
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                                    ๑๗.  ขุททกวัตถุวิภังค 
                                            เอกกมาติกา 
           [๘๔๙]   ความมัวเมาในชาติ   ความมัวเมาในโคตร    ควานมัวเมาใน  
ความไมมีโรค   ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว   ความมัวเมาในชีวิต    ความ 
มัวเมาในลาภ      ความมัวเมาในสักการะ      ความมัวเมาในการทําความเคารพ 
ความมัวเมาในความเปนหัวหนา   ความมัวเมาในบริวาร    ความมัวเมาในโภค- 
สมบัติ    ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี     ความมัวเมาในการ 
ศึกษา    ความมัวเมาในปฏิภาณ    ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู    ความ 
มัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวัตร ความมัวเมาในความไมมีใครดูหม่ิน ความ 
มัวเมาในอิริยาบถ   ความมัวเมาในอิทธิฤทธ์ิ    ความมัวเมาในยศ   ความมัวเมา 
ในศีล    ความมัวเมาในฌาน     ความมัวเมาในศิลปะ    ความมัวเมาในความมี 
ทรวดทรงสูง   ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด     ความมัวเมาในความมี 
ทรวดทรงงาม    ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ    ความมัวเมา    ความ 
ประมาท   ความหัวด้ือ   ความแขงดี   ความอยากไดเกินประมาณ  ความมักมาก 
ความปรารถนาลามก    การพูดเสียดแทง    การพูดเกียดกัน    การชอบตกแตง 
การประพฤติไมสมควร   ความไมยินดี   ความโงกงวง    ความบิดกาย    ความ 
เมาอาหาร   ความยอหยอนแหงจิต   การหลอกลวง   การพูดประจบ   การแสดง 
นิมิต   การพูดติเตียน   การแลกเปลี่ยนลาภดวยลาภ   ความสําคัญตนวาเลิศกวา 
เขา   ความสําคัญตนวาเสมอเขา    ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา    ผูเลิศกวาเขา 
สําคัญกวาเลิศกวาเขา  ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตนวาเสมอเขา   ผูเลิศกวาเขา   สําคัญ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 755 

ตนวาเลวกวาเขา   ผูเสมอเขา   สําคัญตนวาเลิศกวาเขา   ผูเสมอเขา    สําคัญตน  
วาเสมอเขา   ผูเสมอเขา   สําคัญตนวาเลวกวาเขา    ผูเลวกวาเขา    สําคัญตนวา 
เลิศกวาเขา   ผูเลวกวาเขา   สําคัญตนวาเสมอเขา    ผูเลวกวาเขา    สําคัญตนวา 
เลวกวาเขา  ความถือตัว  ความดูหม่ินผูอ่ืน   ความเยอหยิ่ง   ความดูหม่ินตัวเอง 
ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ   ความสําคัญวามีอัตตาตัวตน     ความถือตัว 
ผิด   ความคิดถึงญาติ   ความคิดถึงชนบท   ความคิดไมตายตัว    ความคิดเกี่ยว 
ดวยความเอ็นดูผูอ่ืน   ความคิดเกี่ยวดวยลาภสักการะและชื่อเสียง  ความคิดเกี่ยว 
ดวยความไมมีใครดูหม่ิน. 
 
                                          ทุกมาติกา 
           [๘๕๐]   โกธะ   ความโกรธ    อุปนาหะ    ความผูกโกรธไว,    มักขะ 
ความลบลูคุณทาน   ปลาสะ    ความตีเสมอ,    อิสสา    ความริษยา    มัจฉรยิะ 
ความตระหน่ี,   มายา   ความเจาเลห  สาเถยยะ   ความโออวด,    อวิชชา   ความ 
ไมรู  ภวตัณหา    ความปรารถนาภพ,   ภวทิฏฐิ  ความเห็นวาเกิด    วิภวทิฏฐิ 
ความเห็นวาไมเกิด,   สัสสตทิฏฐิ   ความเห็นวาเที่ยง   อุจเฉททิฏฐิ    ความเห็น 
วาขาดสูญ,   อันตวาทิฏฐิ   ความเห็นวามีที่สุด    อนันตวาทิฏฐิ    ความเห็นวา 
ไมมีที่สุด.    ปุพพันตานุทิฏฐิ    ความเห็นปรารภสวนอดีต    อปรันตานุทิฏฐิ 
ความเห็นปรารภสวนอนาคต,   อหิริกะ    ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต 
อโนตตัปปะ   ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต   โทวจัสสตา  ความเปน 
ผูวายาก   ปาปมิตตตา    ความเปนผูมีมิตรชั่ว,    อนาชชวะ    ความไมซื่อตรง 
อมัททวะ  ความไมออนโยน,  อขันติ  ควานไมอดทน  อโสรัจจะ    ความไม 
สงบเสง่ียม,   อสาขัลยะ   ความไมมีวาจาออนหวาน  อัปปฏิสันถาระ   ความไมมี  
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การปฏิสันถาร.    อินทรยิอคุตตทวารตา    ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖  
โภชนอมัตตัญุตา  ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร,  มุฏฐสัจจะ  ความ 
เปนผู ไมมีสติ  อสัมปชัญญะ    ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ,  สีลวิปตติ  ความ 
วิบัติแหงศีล ทิฏฐิวิปตติ  ความวิบัติแหงทิฏฐิ,  อัชฌัตตสัญโญชนะ  สญัโญชน 
ภายใน  พหิทธาสัญโญชนะ  สัญโญชนภายนอก. 
 
                                                ติกมาติกา 
           [๘๕๑]  อกุศลมลู ๓   อกุศลวิตก ๓  อกุศลสัญญา ๓  อกุศลธาตุ ๓ 
ทุจริต ๓ อาสวะ ๓ สัญโญชน ๓ ตัณหา ๓ ตัณหา ๓ แมอีกนัยหนึ่ง  ตัณหา ๓ 
แมอีกนัยหน่ึง  เอสนา ๓ วิธา ๓  ภัย ๓  ตมะ ๓  ติตถายตนะ  ๓  กญิจนะ ๓ 
อังคณะ ๓ มละ ๓ วิสมะ ๓ วิสมะ ๓ แมอีกนัยหน่ึง อัคคิ ๓ กสาวะ ๓ กสาวะ ๓ 
แมอีกนัยหน่ึง,  อัสสาททิฏฐิ ความเห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี  อัตตานุ- 
ทิฏฐิ  ความเห็นผิดวามีอัตตาตัวตน  มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิด,   อรติ  ความ 
ไมยินดี  วิเหสา   ความเบียดเบียน   อธัมมจริยา   ความประพฤติอธรรม,    โท- 
วจัสสตา  ความเปนผูวายาก  ปาปมิตตตา  ความเปนผูมีมิตรชั่ว  นานัตตสัญญา 
สัญาตาง ๆ,  อุทธัจจะ  ความฟุงซาน  โกสัชชะ    ความเกียจคราน   ปมาทะ 
ความประมาท,  อสันตุฏฐิตา  ความไมสันโดษ   อสัมปชัญญตา   ความเปนผู 
ไมมีสัมปชัญญะ   มหิจฉตา  ความมักมาก,  อหิรกิะ  ความไมละอายตอการประ- 
พฤติทุจริต   อโนตตัปปะ   ควานไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต   ปมาทะ 
ความประมาท,   อนาทริยะ  ความไมเอ้ือเฟอ   โทวจัสสตา   ความเปนผูวายาก 
ปาปมิตตตา  ความเปนผูมีมิตรชั่ว,     อัสสัทธิยะ    ความไมเชื่อ    อวทัญุตา 
ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจความตระหน่ีอันกระดาง    โกสัชชะ    ความ  
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เกียจคราน,  อุทธัจจะ   ความฟุงซาน    อสังวร    ความไมสํารวม    ทุสสลียะ  
ความทุศีล  อริยอทัสสนกัมยตา   ความไมอยากเห็นพระอริยเจา  สัทธัมมอโสตุ- 
กัมยตา  ความไมอยากฟงพระสัทธรรม  อุปารัมภจิตตตา   ความเปนผูมีจิตคิด 
แขงดี,    มุฎฐสัจจะ    ความเปนผูไมมีสติ    อสัมปชัญญะ    ความเปนผูไมมี 
สัมปชัญญะ    เจตโสวิกเขปะ  ความฟุงซานแหงจิต,  อโยนิโสมนสิการ   ความ 
ทําไวในใจโดยไมแยบคาย    กุมมัคคเสวนา    การเสพทางชั่ว    เจตโสลีนัตตะ 
ความยอหยอนแหงจิต. 
 
                                          จตุกกมาติกา     
           [๘๕๒]  อาสวะ ๔ คันถะ  ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔  อุปาทาน ๔  ตัณ- 
หุปปาทา ๕  อคติคมนะ ๔  วิปริเยสะ ๔  อนริยโวหาร  ๔  อนริยโวหาร ๔  แม 
อีกนัยหน่ึง,  ทุจริต  ๔ ทุจริต ๔  แมอีกนัยหน่ึง,   ภัย ๔ ภัย ๔  แมอีกนัยหน่ึง, 
ภัย ๔  แมอีกนัยหน่ึง,   ภัย ๔  แมอีกนยัหน่ึง,  ทิฏฐิ  ๔. 
 
                                          ปญจกมาติกา 
           [๘๕๓]   โอรัมภาคิยสัญโญชน  ๕  อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕  มัจฉริยะ  
๕  สังคะ  ๕  สัลละ  ๕  เจโตขีละ ๕  เจตโสวินิพันธะ ๕  นิวรณ  ๕  อนันตริย- 
กรรม ๕  ทฏิฐิ  ๕   เวร   ๕  พยสนะ  ๕  ภัย   ๕  ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ  ๕. 
 
                                           ฉักกมาติกา 
           [๘๕๔]  วิวาทมูล ๖ เคหสิตฉันทราคธรรม ๖ วิโรธวัตถุ ๖ ตัณหา- 
กายะ ๖   อคารวะ  ๖   ปรหิานิยธรรม ๖   ปริหานิยธรรม ๖   แมอีกนัยหน่ึง 
โสมนัสสุปวิจาร ๖   โทมนัสสุปวิจาร ๖   อุเปกขูปวิจาร  ๖   เคหสิตโสมนัส ๖ 
เคหสิตโทมนัส  ๖ เคหสติอุเปกขา ๖ ทิฏฐิ  ๖.  
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                                         สัตตกมาติกา  
           [๘๕๕]  อนุสัย  ๗ ปริยฏุฐาน ๗  สัญโญชน ๗  อสัทธรรม ๗ ทุจรติ 
๗ มานะ ๗ ทิฏฐิ  ๗. 
 
                                          อัฏฐกมาตกิา 
           [๘๕๖]  กิเลสวัตถุ ๘   กุสีตวัตถุ ๘    จิตตปฏิฆาคในโลกธรรม   ๘ 
อนริยโวหาร ๘ มิจฉัตตะ  ๘ ปรุิสโทษ ๘  อสัญญีวาทะ ๘  เนวสัญญีนาสัญญี-  
วาทะ ๘. 
 
                                            นวกมาติกา 
           [๘๕๗]  อาฆาตวัตถุ ๙  ปรุิสมละ ๙  มานะ ๙   ตัณหามูลกธรรม ๙ 
อิญชิตะ  ๙  มัญญิตะ  ๙  ผันทิตะ  ๙  ปปญจิตะ  ๙  สังขตะ ๙. 
 
                                            ทสกมาติกา 
           [๘๕๘]  กิเลสวัตถุ ๑๐  อาฆาควัตถุ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ สัญโญชน 
๑๐ มิจฉัตตะ ๑๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐. 
           [๘๕๙]   ตัณหาวิจริตอาศัยอายตนะภายใน ๑๘       ตัณหาวิจริตอาศัย 
อายตนะภายนอก ๑๘     ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๓๖. 
           ตัณหาวิจริตเปนอดีต  ๓๖  ตัณหาวิจริตเปนอนาคต ๓๖  ตัณหาวิจริต 
เปนปจจุบัน ๓๖ ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘. 
           ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพรหมชาลสูตร. 
                                             มาติกา  จบ  
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                                        เอกกนิทเทส  
           [๘๖๐]  ในเอกกมาติกาเหลาน้ัน  ความมัวเมาในชาติ เปนไฉน ?  
           ความมัวเมา   กิริยาท่ีมัวเมา   สภาพที่มัวเมา    ความถือตัว    กิรยิาที่ 
ถือตัว  สภาพท่ีถือตัว   การยกตน  การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง  การยกตน 
ข้ึน   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยชาติ   นี้เรียกวา   ความมัวเมา 
ในชาติ.   
           [๘๖๑]  ความมัวเมาในโคตร  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยโคตร 
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในโคตร. 
           ความมัวเมาในความไมมีโรค  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ    ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง    เพราะอาศัยความ 
ไมมีโรค  นี้เรียกวา  ความมัวเมาในความไมมีโรค.  
           ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ    ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยความ 
เปนหนุมสาว  นี้เรียกวา  ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว. 
           ความมัวเมาในชีวติ  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ    ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง    เพราะอาศัยชีวิต 
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในชีวิต. 
           ความมัวเมาในลาภ  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ    ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง     เพราะอาศัยลาภ 
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในลาภ.  
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           ความมัวเมาในสักการะ  เปนไฉน  ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ  ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยสักการะ  
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในสักการะ. 
           ความมัวเมาในการทําความเคารพ  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยการทา 
ความเคารพ  นี้เรียกวา  ความมัวเมาในการทําความเคารพ. 
           ความมัวเมาในความเปนหัวหนา  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง    เพราะอาศัยความ 
เปนหัวหนา   นี้เรียกวา  ความมัวเมาในความเปนหัวหนา. 
           ความมัวเมาในบรวิาร  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยบริวาร 
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในบริวาร. 
           ความมัวเมาในโภคสมบัติ  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง      เพราะอาศัยโภค 
สมบัตินี้เรียกวา  ความมวัเมาในโภคสมบัติ. 
           ความมัวเมาในวรรณะแหงสรรีะและคุณความดี  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง  เพราะอาศัยวรรณะ 
แหงสรีระและคุณความดี    นี้เรียกวา     ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระ 
และคุณความดี. 
           ความมัวเมาในการศึกษา  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ    ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง     เพราะอาศัยการ 
ศึกษา  นี้เรียกวา  ความมวัเมาในการศึกษา.  
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           ความมัวเมาในปฏภิาณ  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ  ความทีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยปฏิภาณ  
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในปฏิภาณ. 
           ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู    เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ    ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง    เพราะอาศัยความ 
เปนผูรัตตัญู  นี้เรียกวา  ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู. 
           ควานมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวัตร  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยความ 
เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร  นี้เรียกวา ความมัวเมาในความถือบิณฑบาต 
เปนวัตร. 
           ความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ  ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง  เพราะอาศัยความไม 
มีใครดูหม่ิน  นี้เรียกวา  ความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น. 
           ความมัวเมาในอิรยิาบถ  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยอิริยาบถ 
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในอิริยาบถ. 
           ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง  เพราะอาศัยอิทธิฤทธิ์  
นี้เรียกวา  ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์. 
           ความมัวเมาในยศ  เปนไฉน  ?   
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยยศนี้ 
เรียกวา  ความมัวเมาในยศ.  
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           ความมัวเมาในศีล  เปนไฉน ?  
           ความมัวเมา ฯลฯ   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   เพราะอาศัยศีล   นี ้
เรียกวา  ความมัวเมาในศีล. 
           ความมัวเมาในฌาน  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง  เพราะอาศัยฌาน  นี้ 
เรียกวา   ความมัวเมาในฌาน. 
           ความมัวเมาในศิลปะ  เปนไฉน  ?   
           ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง  เพราะอาศัยศิลปะ  นี ้
เรียกวา  ความมัวเมาในศิลปะ. 
           ความมัวเมาในควานมีทรวดทรงสูง  เปนไฉน  ?  
           ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง     เพราะอาศัยความมี 
ทรวดทรงสูง  นี้เรียกวา   ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง. 
           ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด   เปนไฉน ? 
           ความเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวด 
ทรงสูง  นี้เรียกวา  ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด. 
           ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม  เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง     เพราะอาศัยความมี 
ทรวดทรงงาม   นี้เรียกวา   ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม 
           ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ   เปนไฉน ? 
           ความมัวเมา   กิริยาท่ีมัวเมา   สภาพที่มัวเมา   ความถือตัว   กิริยาที่ถอื 
ตัวสภาพท่ีถือตัว   กายยกคน   การเทิดตน   การเชิดชูคนดุจธง    การยกตนข้ึน 
ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง    เพราะอาศัยความมีรางกายบริบูรณ     นี้เรียกวา 
ความมัวเมาในควานมีรางกายบริบูรณ  
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           [๘๖๒]   ความมวัเมา  เปนไฉน ?                                 . 
           ความมัวเมา  กิริยาที่มัวเมา   สภาพที่มัวเมา  ความถือตัว   กิริยาที่ถือ  
ตัว  สภาพท่ีถือตัว   การยกตน   การเทิดตน   การเชดิชูตนดุจธง    การยกตน 
ข้ึน  ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   อันใด  นี้เรียกวา   ความมวัเมา. 
           [๘๖๓]   ความประมาท  เปนไฉน ? 
           ความปลอยจิตไป       ความเพ่ิมพูนการปลอยจิตไป       ในกายทุจริต  
วจีทุจริต   มโนทุจริต  หรือในกามคุณ ๕  หรือความกระทําโดยไมเคารพ  ความ 
กระทําโดยไมติดตอ   ความกระทําไมมั่นคง    ความประพฤติยอหยอน  ความ 
ทอดท้ิงฉันทะ   ความทอดท้ิงธุระ   ความไมเสพใหมาก    ความไมทําใหเจริญ 
ความไมทําใหมาก  ความไมต้ังใจจริง  ความไมประกอบเนือง ๆ ความประมาท. 
ในการเจริญกุศลธรรมทัง้หลาย    ความประมาท    กริิยาท่ีประมาท    สภาพที่ 
ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มลีกัษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา ความประมาท. 
           [๘๖๔]  ความหัวด้ือ  เปนไฉน ? 
           ความหัวดื้อ  กิริยาที่หัวด้ือ   สภาพที่หัวด้ือ  ความแข็งกระดาง   ความ 
หยาบคาย  ความดื้อรั้น   ความไมออนโยน   อันใด  นี้เรียกวา   ความหัวด้ือ. 
           [๘๖๕]   ความแขงดี    เปนไฉน ? 
           ความแขงดี    ความแขงข้ึนหนา     กริิยาท่ีแขงดี    กริิยาท่ีแขงข้ึนหนา 
สภาพที่แขงข้ึนหนา   อันใด   นี้เรียกวา   ความแขงดี. 
           [๘๖๖]  ความอยากไดเกินประมาณ  เปนไฉน ? 
           ความอยากไดมากของภิกษุผู  ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ 
คิลานปจจยเภสัชบริวาร  หรือดวยกามคุณ ๕   ความปรารถนา   การปรารถนา 
ความมักมาก  ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิต 
อันใด    มลีกัษณะเชนวานี้    นี้เรียกวา    ความอยากไดเกินประมาณ.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 764 

           [๘๖๗]  ความมักมาก  เปนไฉน ?  
          ความอยากไดมากของภิกษุผูไมสันโดษดวยจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ 
คิลานปจจยเภสัชบริขาร  หรือดวยกามคุณ ๕   ความปรารถนา   การปรารถนา 
ความมักมาก  ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก  ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิต 
อันใด  มลีักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  ความมักมาก. 
           [๘๖๘]  ความปรารถนาลามก  เปนไฉน ? 
           คนบางคนในโลกน้ี   เปนผูไมมีศรัทธา   ยอมปรารถนาวา    ขอชนจง 
รูเราวา    เปนผูมีศรัทธา    เปนผูทุศีล    ยอมปรารถนาวา    ขอชนจงรูเราวา 
เปนผูมีศีล   เปนผูมีการศึกษานอย   ยอมปรารถนาวา   ขอชนจงรูเราวา  เปน 
ผูมีการศึกษามาก    เปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ     ยอมปรารถนาวา 
ขอชนจงรูเราวา  เปนผูชอบสงัด   เปนผูเกียจคราน  ยอมปรารถนาวา  ขอชน 
จงรูเราวา    เปนผูปรารภความเพียร    เปนผูมีสติหลงลืม    ยอมปรารถนาวา 
ขอชนจงรูเราวา    เปนผูมีสติต้ังม่ัน     เปนผูมีจิตไมต้ังม่ัน       ยอมปรารถนาวา 
ขอชนจงรูเราวา    เปนผูมีจิตต้ังม่ัน     เปนผูมีปญญาทราม    ยอมปรารถนาวา 
ขอชนจงรูเราวา   เปนผูมีปญญา   เปนผูยังไมสิ้นอาสวะ  ยอมปรารถนาวา  ขอ 
ชนจงรูเราวา  เปนผูสิ้นอาสวะ  ความปรารถนา  การปรารถนา  ความปรารถนา 
ลามก  ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ  ความกําหนัดนักแหงจิต  อันใด 
มีลักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  ความปรารถนาลามก. 
           [๘๖๙]  การพูดเสียดแทง  เปนไฉน ? 
           การพูดเสียดแทง    สภาพที่พูดเสียดแทง    การพูดเปนสี่เหลี่ยมสี่คม 
กิริยาที่พูดเปนสี่เหลี่ยมสี่คม  การพูดมีเหลี่ยมมีคู   สภาพที่พูดมีเหลี่ยมมีคู  อันใด 
นี้เรียกวา  การพูดเสียดแทง.  
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           [๘๗๐]  การพูดเกียดกัน   เปนไฉน ?  
           การพูดเกียดกัน    กิริยาที่พูดเกียดกัน  สภาพที่พูดเกียดกัน   ความละ- 
โมภ   กิริยาที่ละโมภ   สภาพที่ละโมภ   ความถอมตนเพ่ือจะได   ความตองการ 
สิ่งท่ีประณีต  อันใด  นี้เรยีกวา  การพูดเกียดกัน. 
           [๘๗๑]  การชอบตกแตง  เปนไฉน ? 
           การตกแตงจีวร   การตกแตงบาตร   การตกแตงเสนาสนะ  การตกแตง 
กายอันเปอยเนา   หรือการตกแตงบริขารภายนอก    การประเทืองผิว   การเลน 
หัว  การราเรงิ   ความกําหนัดยินดี   สภาพที่กําหนัดยินดี   ความตกแตง  กิริยา 
ที่ตกแตง   อันใด   นี้เรียกวา   การชอบตกแตง. 
           [๘๗๒]  ความประพฤติไมสมควร  เปนไฉน ? 
           ความไมประพฤติตาม  ความประพฤติขัดขืน ความไมเอื้อเฟอ  สภาพ 
ที่ไมเอ้ือเฟอ   ความไมเคารพ   ความไมเชื่อฟง   ในบุคคลใดบุคคลหน่ึงผูควร 
เคารพ   คือ   บิดามารดา  พ่ีชาย   พ่ีสาว   อาจารย   อุปชฌายะ   พระพุทธเจา 
หรือสาวกของพระพุทธเจา  นี้เรียกวา  ความประพฤติไมสมควร. 
           [๘๗๓]  ความไมยินดี   เปนไฉน ? 
           ความไมยินดี    กริยิาที่ไมยินดี   ความไมยินดียิ่ง   กริิยาท่ีไมยินดียิ่ง 
ความรําคาญ   ความกระวนกระวายใจ   ในเสนาสนะท่ีสงัด   หรอืในอธิกุศล- 
ธรรมคือสมถะและวิปสสนาอยางใดอยางหน่ึง   นี้เรียกวา   ความไมยินดี. 
           [๘๗๔]  ความโงกงวง  เปนไฉน ? 
           ความงวงงุน   กิรยิาท่ีงวงงุน    สภาพที่ใจงวงงุน    ความเกียจคราน 
กิริยาที่เกียจคราน  สภาพที่เกียจคราน   อันใด  นีเ้รียกวา   ความโงกงวง.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 766 

           [๘๗๕]  ความบดิกาย  เปนไฉน ? 
           ความเหยียดกาย    การเหยียดกาย    ความโนมกายไปขางหนา    ความ  
โนมกายไปขางหลัง   ความโนมกายไปรอบ ๆ  ความต้ังตัวตรง   ความไมสบาย 
กาย   อันใด   นี้เรียกวา   ความบิดกาย. 
           [๘๗๖]   ความเมาอาหาร   เปนไฉน ? 
           ความมึนเมาเพราะอาหาร   ความอึดอัดเพราะอาหาร   ความรอนกระ- 
วนกระวายเพราะอาหาร   ความหนักเน้ือหนักตัวเพราะอาหาร   อันใด   ของผู 
บริโภคอาหารแลว   นี้เรียกวา   ความเมาอาหาร. 
           [๘๗๗]  ความยอหยอนแหงจิต  เปนไฉน ? 
           ความไมสมประกอบแหงจิต   ความไมควรแกการงานแหงจิต    ความ 
ทอแท    ความถดถอย    การยอหยอน    กริิยาท่ียอหยอน    สภาพที่ยอหยอน 
การหดหู    กิริยาที่หดหู    สภาพที่หดหู    แหงจิต   อันใด   นีเ้รียกวา   ความ 
ยอหยอนแหงจิต. 
           [๘๗๘]  การหลอกลวง  เปนไฉน ? 
           การหลอกลวงเกี่ยวดวยการเสพปจจัย   การหลอกลวงดวยการพูดเสียบ 
เคียง   หรือการดํารงอิริยาบถ   กริิยาท่ีดํารงอิริยาบถ   ความดํารงอิริยาบถดวยดี 
ความสย้ิวหนา   สภาพที่สยิ้วหนา   การหลอกลวง   กิริยาที่หลอกลวง   สภาพที่ 
หลอกลวงของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง   ผูมีความปรารถนาลามก  ถูก 
ความอยากครอบงํา   นี้เรยีกวา   การหลอกลวง.  
           [๘๗๙]  การพูดประจบ  เปนไฉน ? 
           การทักทายคนอ่ืน   การแนะนําตนเอง    การพูดปลอบโยน   การพูด 
ยกยอง  การพูดเยินยอ   การพูดออมคอม   การพูดชมเชย   การพูดสรรเสรญิ  
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การพูดสรรเสริญบอย ๆ   การพูดเอาใจใหคนรัก    การพูดยกยองเพ่ือตองการ  
ใหเขารัก    การพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถั่ว    การเปนผูรับเลี้ยงเด็ก    ของ 
ภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง    ผูมีความปรารถนาลามก     ถูกความอยาก 
ครอบงํา  อันใด  นี้เรียกวา  การพูดประจบ. 
           [๘๘๐]  การแสดงนิมิต  เปนไฉน  ? 
           การทํานิมิต   ความฉลาดในการทํานิมิต   การพูดเกี่ยวดวยปจจัย  การ 
พูดเปนเลศนัย  การกระซิบใกล ๆ  การพูดเลียบเคียง   แกชนเหลาอ่ืน   อันใด 
ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง   ผูมีความปรารถนาลามก   ถูกความอยาก 
ครอบงํา  นี้เรียกวา  การแสดงนิมิต. 
           [๘๘๑]  การพูดติเตียน  เปนไฉน ? 
           การดา   การพูดขม   การนินทา   การพูดตําหนิโทษ   การกลาวโทษ 
การพูดติเตียน  การพูดเหยียดหยาม   การพูดใหเสียชื่อเสียง   การพูดใหเสียชื่อ 
เสียงอยางรายแรง    การนําเรื่องไปเที่ยวติเตียน    การพูดไพเราะตอหนานินทา 
ลับหลังแกชนเหลาอ่ืน  อันใด  ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง   ผูมคีวาม 
ปรารถนาลามก   ถูกความอยากครอบงํา   นี้เรียกวา  การพูดติเตียน. 
           [๘๘๒]  การแลกเปลี่ยนลาภดวยลาภ  เปนไฉน ?   
           ภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง   ผูมีความปรารถนาลามก  ถูกความ 
อยากครอบงํา  นําอามิสที่ไดจากขางนี้ไปใหขางโนน   นําอามิสท่ีไดจากขางโนน 
มาใหขางนี้    การปรารถนา   การเสาะหา   การแสวงหา   กิรยิาที่เที่ยวหา   กริิยา 
ที่แสวงหา  ซึ่งอามิสดวยอามิส อันใด มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  การแลก 
เปลี่ยนลาภดวยลาภ.  
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           [๘๘๓]  ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา  เปนไฉน ?  
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมถอืตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดย 
ชาติ  โดยโคตร  โดยความเปนลูกผูมีสกุล  โดยความเปนผูมีรูปงาม  โดยทรพัย 
โดยความเปนใหญ   โดยหนาท่ีการงาน   โดยศลิปะ   โดยวิทยฐานะ    โดยการ 
ศึกษาหรือโดยปฏิภาณ   ความถือตัว   กิริยาที่ถือตัว   สภาพที่ถอืตัว   การยกตน 
การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง   ความยกตนข้ึน   ความที่จิตตองการเปนดุจธง 
อันมีลักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา. 
           [๘๘๔]  ความสําคัญตนวาเสมอเขา  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมถอืตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดย 
ชาติ  โดยโคตร   โดยความเปนลูกผูมีสกุล  โดยความเปนผูมีรูปงาม   โดยทรพัย 
โดยความเปนใหญ   โดยหนาท่ีการงาน   โดยศลิปะ   โดยวิทยฐานะ   โดยการ 
ศึกษา  หรือ  โดยปฏิภาณ  ความถือตัว  กิริยาที่ถือตัว  สภาพท่ีถือตัว   การยกตน 
การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง   ความยกตนข้ึน   ความที่จิตตองการเปนดุจธง 
อันใด  มลีักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  ความสําคัญตนวาเสมอเขา. 
           [๘๘๕]  ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี      ยอมดูหม่ินตนเองโดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง 
คือโดยชาติ    โดยโคตร    โดยความเปนลูกผูมีสกุล    โดยความเปนผูมีรูปงาม 
โดยทรัพย  โดยความเปนใหญ   โดยหนาที่การงาน  โดยศิลปะ  โดยวิทยฐานะ 
โดยการศึกษา  หรือโดยปฏิภาณ  ความดูหม่ินตน  กิริยาที่ดูหม่ินตน   สภาพที่ 
ดูหม่ินตน  ความเกลียดตน   ความเกลียดตนย่ิง   สภาพที่เกลียดตนย่ิง  ความดู 
ถูกตน   ความดูถูกตนวาตํ่าชา    ความดูแคลนตน    อันใด   มลีักษณะเชนวานี้ 
นี้เรียกวาความสําคัญตนวาเลวกวาเขา.  
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           [๘๘๖]  ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตนวาเลิศกวาเขา  เปนไฉน ?  
           บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูเลิศกวาเขา   ถือตนวาเลิศกวาคนอ่ืน ๆ 
โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง  คือ  โดยชาติ   โดยโคตร   โดยความเปนลูกผูมีสกุล 
โดยความเปนผูมีรูปงาม   โดยทรัพย   โดยความเปนใหญ    โดยหนาที่การงาน 
โดยศิลปะ  โดยวิทยฐานะ  โดยการศึกษา  หรือโดยปฏิภาณ    เขาอาศัยการถือ 
ตนวาเลิศกวาคนอ่ืน ๆ เชนนั้น  แลวถอืตัว  ความถือตัว  กิริยาทีถ่ือตัว  สภาพที่ 
ถือตัว   การยกตน  การเทิดตน  การเชดิชูตนดุจธง  ความยกตนข้ึน    ความท่ี  
จิตตองการเปนดุจธงอันใด    มลีักษณะเชนวานี้    นี้เรียกวา    ผูเลิศกวาเขา 
สําคัญตนวาเลิศกวาเขา. 
           [๘๘๗]  ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตนวาเสมอเขา  เปนไฉน ?   
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูเลิศกวาเขา  ถือตนวาเสมอกับคนอ่ืน ๆ 
โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง คือ  โดยชาติ   โดยโคตร   โดยความเปนลูกผูมีสกุล 
โดยความเปนผูมีรูปงาม   โดยทรัพย   โดยความเปนใหญ   โดยหนาท่ีการงาน 
โดยวิทยฐานะ  โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ   เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกับ 
คนอ่ืน ๆ เชนนั้นแลวถือตัว  ความถือตัว  กิริยาที่ถอืตัว  สภาพที่ถือตัว   การ 
ยกตน   การเทิดตน   การเชิดชูตนดุจธง   ความยกตนข้ึน   ความท่ีจิตตองการ 
เปนดุจธงอันใด   มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา   ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตน 
วาเสมอเขา. 
           [๘๘๘]   ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตนวาเลวกวาเขา  เปนไฉน ?   
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูเลิศกวาเขา   ถือตนวาเลวกวาคนอ่ืน ๆ 
โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง คือ  โดยชาติ   โดยโคตร   โดยความเปนลูกผูมีสกุล 
โดยความเปนผูมีรูปงาม   โดยทรัพย   โดยความเปนใหญ   โดยหนาท่ีการงาน  
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โดยศิลปะ  โดยวิทยฐานะ  โดยการศึกษา   หรือโดยปฏิภาณ    เขาอาศัยการถือ  
ตนวาเลวกวาคนอ่ืน ๆ เชนนั้นแลวดูหม่ินตน   ความดูหม่ินตน   กิริยาที่ดูหม่ิน 
ตน  ความเกลียดตน  กิริยาท่ีเกลียดตนย่ิง   สภาพที่เกลียดตนอยางยิ่ง   ความดู 
ถูกตน   ความดูถูกตนวาตํ่าชา    ความดูแคลนตน   อันใด   มลีกัษณะเชนวานี้ 
นี้เรียกวา   ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตนวาเลวกวาเขา. 
           [๘๘๙]  ผูเสมอเขา  สําคัญตนวาเลิศกวาเขา  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูเสมอเขา  ถือตัววาเลิศกวาคนอ่ืน ๆ โดย 
เหตุอยางใดอยางหน่ึง คือ โดยชาติ  โดยโคตร  โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ 
เขาอาศัยการถือตนวา   เลศิกวาคนอ่ืน ๆ เชนนั้นแลวถือตัว  ความถือตัว  กิรยิา 
ที่ถือตัว   สภาพท่ีถือตัว   การยกตน   การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง  ความยก 
ตนข้ึน   ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   อันใด   มีลกัษณะเชนวานี้    นี้เรียกวา 
ผูเสมอเขา  สําคัญตนวาเลิศกวาเขา. 
           [๘๙๐]   ผูเสมอเขา  สําคัญตนวาเสมอเขา  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูเสมอเขา    ถอืคนวาเสมอกับคนอ่ืน ๆ 
โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง คือ  โดยชาติ   โดยโคตร   โดยความเปนลกูผูมีสกุล 
ฯลฯ เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกับคนอ่ืน ๆ เชนนัน้แลวถือตัว    ความถือตัว 
กิริยาที่ถือตัว    สภาพที่ถอืตัว    การยกตน    การเทิดตน    การเชิดชูตนดุจธง 
ความยกตนข้ึน   ความที่จิตตองการเปนดุจธง   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้   นี้  
เรียกวา  ผูเสมอเขา  สําคัญ  นี้วาเสมอเขา. 
           [๘๙๑]  ผูเสมอเขา   สําคัญตนวาเลวกวาเขา  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูเสมอเขา    ถอืคนวาเลวกวาคนอ่ืน ๆ 
โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง คือ  โดยชาติ   โดยโคตร   โดยความเปนลูกผูมีสกุล  
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ฯลฯ    เขาอาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอ่ืน ๆ  เชนนั้นแลวดูหม่ินตน  ความดู  
หม่ินตน  กิรยิาที่ดูหม่ินตน  สภาพที่ดูหม่ินตน  ความเกลียดตน  กริิยาที่เกลยีด 
ตนยิ่ง   สภาพที่ดูหม่ินตน  ความดูถูกตน  ความดูถูกตนวาตํ่าชา   ความดูแคลน 
ตน  อันใด  มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา   ผูเสมอเขา   สําคัญตนวาเลว 
กวาเขา. 
           [๘๙๒]   ผูเลวกวาเขา   สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนคนเลวกวาเขา  ถือตนวาเลิศกวาคนอ่ืน ๆ 
โดยอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติ  โดยโคตร  โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ 
เขาอาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอ่ืน ๆ  เชนนั้นแลวถือตัว   การถือตัว   กิริยาที่ 
ถือตัว  สภาพท่ีถือตัว  การยกตน  การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง  ความยกข้ึน 
ข้ึน  ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้    นี้เรียกวา   ผูเลว 
กวาเขา   สําคัญตนวาเลิศกวาเขา. 
           [๘๙๓]   ผูเลวกวาเขาสําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูเลวกวาเขา   ถือตนวาเสมอกับคนอ่ืน ๆ 
โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง   คือ   โดยชาติ    โดยโคตร     โดยความเปนลูกผูมี 
สกุล ฯลฯ เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกับคนอ่ืน ๆ  เชนนั้นแลวถือตัว    ความ 
ถือตัว   กิริยาที่ถือตัว   สภาพที่ถือตัว   การยกตน   การเทิดตน   การเชิดชูตน 
ดุจธง   การยกตนข้ึน  ความที่จิตตองการเปนดุจธง   อันใด   มลีักษณะเชนวานี้ 
นี้เรียกวา   ผูเลวกวาเขา   สําคัญตนวาเสมอเขา. 
           [๘๙๔]  ผูเลวกวาเขา  สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี     ถือตนวาเลวกวาคนอ่ืน ๆ  โดยเหตุอยางใด 
อยางหน่ึง   คือ   โดยชาติ   โดยโคตร   โดยความเปนลูกผูมีสกุล  ฯลฯ   เขา  
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อาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอ่ืน ๆ   เชนนั้นแลวดูหม่ินตน     ความดูหม่ินตน  
กิริยาที่ดูหม่ินตน   สภาพที่ดูหม่ินตน  ความเกลียดตน  กิรยิาที่เกลียดตน  สภาพ 
ที่เกลียดตนย่ิง  ความดูถูกตน  ความดูถูกตนวาตํ่าชา  ความดูแคลนตน  อันใด 
มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  ผูเลวกวาเขา   สําคัญตนวาเลวกวาเขา.  
           [๘๙๕]  ความถือตัว เปนไฉน ? 
           ความถือตัว  กิรยิาที่ถือตัว    สภาพที่ถือตัว   การยกตน   การเทิดตน 
ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง  การเชิดชูตนดุจธง  การยกตนข้ึน  ความที่จิตตอง 
การเปนดุจธง   อันใด   นีเ้รียกวา  ความถือตัว.  
           [๘๙๖]  ความดูหมิน่ผูอื่น เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี     ดูหม่ินคนอ่ืน ๆ โดยเหตุอยางหนึ่ง คือ โดย 
ชาติ  โดยโคตร   โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ  ความถือตัว   กิริยาที่ถือตัว 
สภาพที่ถือตัว  การยกตน  การเทิดตน  การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง  ความยกตนข้ึน 
ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง   อันใด   มลีักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา   ความดู 
หมิ่นผูอื่น.                                                             
           [๘๙๗]   ความเยอหยิ่ง เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี      เบื้องตนถือตนวาเสมอกับคนอ่ืน ๆ  ตอมา 
ภายหลังถือตนวาเลิศกวาคนอ่ืน ๆ ไมลดตนใหตํ่ากวาคนอ่ืน ๆ โดยเหตุอยางใด 
อยางหน่ึง คือ โดยชาติ  โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ ความถือตัว 
กิริยาที่ถือตัว      สภาพที่ถือตัว     การยกตน    การเทิดตน    การเชิดชูตนดุจธง 
ความยกตนข้ึน  ความที่จิตตองการเปนดุจธง   อันใด    มลีักษณะเชนนี้วาน้ี  นี ้
เรียกวา  ความเยอหยิ่ง.      
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           [๘๙๘]  ความดูหมิ่นตนเอง  เปนไฉน ?   
            บุคคลบางคนในโลกน้ี   ดูหม่ินตนเอง   โดยเหตุอยางหนึ่ง  คือ  โดย 
ชาติ  โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม   โดยทรพัย 
โดยความเปนใหญ   โดยหนาท่ีการงาน   โดยศลิปะ   โดยวิทยฐานะ   โดยการ 
ศึกษาหรือโดยปฏิภาณ  ความดูหม่ินตน  กิริยาที่ดหูม่ินตน  สภาพที่ดูหม่ินตน 
ความเกลียดตน  ความดูถูกตน  ความดูถูกตนวาตํ่าชา   ความดูแคลนตน  อัน 
ใด  มลีักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  ความดูหมิ่นตนเอง. 
           [๘๙๙]  ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ  เปนไฉน ? 
           ความสําคัญวาถึงแลวในธรรมท่ีตนยังไมถึง   ความสําคัญวาทําแลวใน 
กิจท่ีตนยังไมไดทํา   ความสําคัญวาบรรลุแลวในธรรมท่ีคนยังไมบรรลุ   ความ 
สําคัญวาไดทําใหแจงแลว   ในธรรมที่ตนยังไมไดทําใหแจง   ความถือตัว  กิริยา 
ที่ถือตัว   สภาพที่ถือตัว   การยกตน  การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง  ความยก 
ตนข้ึน  ความที่จิตตองการเปนดุจธง  อันใดมีลักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา ความ 
สําคัญวาไดบรรลุธรรมวเิศษ. 
           [๙๐๐]  ความสําคัญวามีอัตตาตัวตน  เปนไฉน ? 
           ความสําคัญในรูปวาเปนตัวเรา  ความพอใจในรูปวาเปนตัวเรา  ความ 
เขาใจรูปวาเปนตัวเรา  ความสําคัญในเวทนาวาเปนตัวเรา ฯลฯ ความสําคัญใน 
สัญญาวาเปนตัวเรา ฯลฯ    ความสําคัญในสังขารวาเปนตัวเรา ฯลฯ    ความ 
สําคัญในวิญญาณวาเปนตัวเรา   ความพอใจในวิญญาณวาเปนตัวเรา   ความเขา 
ใจในวิญญาณวาเปนตัวเรา   ความถือตัว   กริิยาท่ีถือตัว   สภาพที่ถือตัว   การ 
ยกตน  การเทิดตน   การเชิดชูตนดุจธง   ความยกตนข้ึน   ความที่จิตตองการ 
เปนดุจธง  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  ความสําคัญวา  มีอัตตา 
ตัวตน.  
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           [๙๐๑]  ความถือตัวผิด  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   ถือตนโดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง   คือโดยหนา  
ที่การงานอันลามก  โดยศลิปะอันลามก  โดยวิทยฐานะอันลามก  โดยการศึกษา 
อันลามก   โดยปฏิภาณอันลามก  โดยศีลอันลามก   โดยวัตรอันลามก   โดยศีล 
แลววัตรอันลามก   หรือโดยทิฏฐิอันลามก   ความถือตัว   กิรยิาที่ถือตัว   สภาพ 
ที่ถือตัว  การยกตน  การเทิดตน  การเชิดชูตนดุจธง  การยกตนขึ้น   ความท่ีจิต 
ตองการเปนดุจธง   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา   ความถือตัวผิด.       
           [๙๐๒]  ความคิดถึงญาติ  เปนไฉน ? 
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง   ฯลฯ    ความดําริผิด    อันอิงอาศัย 
กามคุณ   ปรารภถึงหมูญาติ  นี้เรียกวา   ความคิดถึงญาติ. 
           [๙๐๓]  ความคิดถึงชนบท  เปนไฉน ? 
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง   ฯลฯ    ความดําริผิด    อันอิงอาศัย 
กามคุณ  ปรารภถึงชนบท  นี้เรียกวา  ความคิดถึงชนบท. 
           [๙๐๔]  ความคิดไมตายตัว   เปนไฉน  ?   
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง   ฯลฯ   ความดําริผิด    อันอิงอาศัย 
กามคุณ ประกอบดวยทุกกรกิริยา  หรอืประกอบดวยทิฏฐิ  นี้เรยีกวา ความคิด 
ไมตายตัว. 
           [๓๐๕]  ความคิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอื่น  เปนไฉน ? 
           สมณพราหมณบางคนในโลกนี้  คลุกคลกีบัคฤหัสถอยู   มีความรื่นเริง 
รวมกัน   มีความโศกเศรารวมกัน   ถึงคราวสุข  สุขดวย  ถึงคราวทุกข  ทุกขดวย 
เมื่อมีกิจท่ีจะพึงทําเกิดข้ึน  ก็พยายามชวยทําดวยตนเอง  ความตรึก   ความตรึก  
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อยางแรง ฯลฯ   ความดําริผิดอันอิงอาศัยกามคุณ    ในการคลุกคลีกับคฤหัสถ  
เหลาน้ัน  นี้เรียกวา  ความคิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอื่น. 
           [๙๐๖]  ความคิดเกีย่วดวยลาภสักการะและชือ่เสียง เปนไฉน ? 
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง  ฯลฯ   ความดําริผิด    อันอิงอาศัย 
กามคุณ  ปรารภลาภสักการะและชื่อเสียง   นี้เรียกวา  ความคิดเกี่ยวดวยลาภ 
สักการะและชื่อเสียง. 
           [๙๐๗]  ความคิดเกีย่วดวยความไมอยากใหใครดูหมิ่น    เปน 
ไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   รําพึงวา   คนเหลาอ่ืนอยาไดดูหม่ินเรา   โดย 
เหตุอยางใดอยางหน่ึง  คือ  โดยชาติ  โดยโคตร  โดยความเปนลูกผูมีสกุล  โดย 
ความเปนผูมีรูปงาม  โดยทรัพย  โดยความเปนใหญ  โดยหนาที่การงาน  โดย 
ศิลปะ   โดยวิทยฐานะ   โดยการศึกษา   โดยปฏิภาณ   ความตรึก   ความตรึก 
อยางแรง  ฯลฯ  ความดําริผิด  อันอิงอาศัยกามคุณ   ในความไมอยากใหใคร 
ดูหม่ินนั้น  นี้เรียกวา  ความคิดท่ีเกี่ยวดวยความไมอยากใหใครดูหมิ่น. 
 
                                          ทุกนิทเทส 
           [๙๐๘]  ในทุกมาติกาเหลาน้ัน  โกธะ  ความโกรธ   เปนไฉน ? 
           ความโกรธ  กริิยาที่โกรธ  สภาพที่โกรธ   ความคิดประทุษราย  กิริยาที่ 
คิดประทุษราย   สภาพที่คิดประทุษราย   ความคิดปองราย   กิรยิาที่คิดปองราย 
สภาพที่คิดปองราย   ความยินราย   ความยินรายอยางราย   ความดุราย   ความ 
ปากราย   ความไมแชมชื่นแหงจิต   อันใด  นี้เรียกวา  โกธะ   ความโกรธ. 
           อุปนาหะ  ความผูกโกรธไว  เปนไฉน  ?    
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           ความโกรธครั้งแรก   ชื่อวา   ความโกรธ    ความโกรธในเวลาตอมา  
ชื่อวา ความผูกโกรธไว   ความผูกโกรธไวอยางนี้   กริิยาท่ีผูกโกรธไว  สภาพที่ 
ผูกโกรธไว   ความต้ังไว  ความทรงไว  ความดํารงไว   ความส่ังสมไว   ความ  
ผูกพันไว  ความยึดมั่นไวซึ่งความโกรธ  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา 
อุปนาหะ  ความผูกโกรธไว. 
           [๙๐๙]  มักขะ  ความลบหลูคุณทาน  เปนไฉน ? 
           ความลบหลูคุณทาน   กิริยาที่ลบหลูคุณทาน   สภาพที่ลบหลูคุณทาน 
กิริยาที่ดูหม่ินผูมีบุญคุณ  การดูหม่ินผูมีบุญคุณ  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้ นี้ 
เรียกวา  มักขะ  ความลบหลูคุณทาน. 
           ปลาสะ  ความตีเสมอ  เปนไฉน ? 
           ความตีเสมอ   กิริยาท่ีตีเสมอ   สภาพที่ตีเสมอ   ความตีตัวเสมอ   โดย 
นําความชนะของตนมาอาง   เหตุแหงความวิวาท   ความแขงดี   ความไมลดละ 
อันใด  นี้เรียกวา  ปลาสะ  ความตีเสมอ. 
           [๙๑๐]   อิสสา  ความริษยา  เปนไฉน ? 
           ความริษยา กิริยาที่ริษยา สภาพที่ริษยา ความเกียดกัน กริิยาเกียดกัน 
สภาพที่เกียดกัน   ในลาภ   สักการะ   การทําความเคารพ   ความนับถือ   การ 
กราบไหว   และการบูชา  ของผูอ่ืน  อันใด  นี้เรียกวา  อิสสา  ความริษยา. 
           มัจฉรยิะ  ความตระหนี่  เปนไฉน ? 
           มัจฉริยะ  ความตระหน่ี ๕ อยาง คือ ความตระหน่ีที่อยู  ความตระหน่ี 
ตระกูล  ความตระหน่ีลาภ  ความตระหน่ีวรรณะและความตระหน่ีธรรม  ความ 
ตระหน่ี   กริยิาที่ตระหน่ี     สภาพที่ตระหน่ี     ความหวงแหน   ความเหนียวแนน 
ความปกปด  ความไมเอาใจใส   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา   มจั-  
ฉริยะ  ความตระหนี่.  
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           [๙๑๑]  มายา  ความเจาเลห  เปนไฉน ?   
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   ประพฤติทุจริตดวยกาย   วาจา  ใจ   แลวต้ัง 
ความปรารถนาลามกไว    เพราะมีความตองการปกปดทุจริตน้ันเปนเหตุ   คือ 
ปรารถนาวาใครอยารูทันเราเลย    ดํารวิาใครอยารูทันเราเลย    พูดวาใครอยารู 
ทันเราเลย  พยายามดวยกายวาใครอยารูทันเราเลย  ความเจาเลห  ความเปนคน 
เจาเลห   กริยิาที่ทําใหหลง   ความลวง   ความโกง   ความกลบเกลื่อน  ความ 
หลีกเลี่ยง  ความซอน  ความซอนบัง  ความปกปด  ความปดบัง  ความไมเปด 
เผย   ความไมทําใหแจง   ความปดมิดชิด   การกระทําท่ีชั่ว   อันใด  มลีักษณะ 
เชนวานี้   นี้เรียกวา  มายา  ความเจาเลห. 
           สาเถยยะ  ความโออวด  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูโออวด   เปนผูโออวดมาก   การโออวด 
สภาพที่โออวด    ความโออวด   ความกระดาง   สภาพที่กระดาง   การพูดเปน 
เหลี่ยมเปนคู   สภาพที่พูดเปนเหลี่ยมเปนคู   ของบุคคลน้ัน   อันใด   นี้เรียกวา 
สาเถยยะ   ความโออวด. 
           [๙๑๒]  อวิชชา  ความไมรู  เปนไฉน ? 
           ความไมรู  ความไมเห็น ฯลฯ  ลิ่มคืออวิชชา  อกุศลมลู  คือ  โมหะ 
อันใด  นี้เรียกวา  อวิชชา  ความไมรู. 
           ภวตัณหา  ความปรารถนาภพ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจในภพ   ความยินดีในภพ   ความเพลิดเพลินในภพ   ความ 
ปรารถนาในภพ    ความเย่ือใยในภพ    ความเรารอนในภพ    ความสยบในภพ 
ความหมกมุนในภพ  อันใด  นี้เรียกวา  ภวตัณหา  ความปรารถนาภพ.  
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           [๙๑๓]  ภวทิฏฐิ   ความเห็นวาเกิด  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา  อัตตาและโลกจักมี  ดังนี้    ทฏิฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ  
ฯลฯ  การถือเอาโดยวิปลาส  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  ภวทิฏฐ ิ
ความเห็นวาเกิด. 
           วิภวทิฏฐิ  ความเห็นวาไมเกิด  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา  อัตตาจักไมมีและโลกจักไมมี  ดังนี้  ทิฏฐิ  ความเปนไป 
ขางทิฏฐิ ฯลฯ   การถือเอาโดยวิปลาส   อันใด   มลีกัษณะเชนวานี้    นี้เรียกวา 
วิภวทิฏฐิ   ความเห็นวาไมเกิด.  
           [๙๑๔]  สัสสตทิฏฐิ  ความเห็นวาเท่ียง  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา   อัตตาเที่ยงและโลกเที่ยง  ดงัน้ี    ทิฏฐิ  ความเห็นไปขาง 
ทิฏฐิ ฯลฯ   การถือเอาโดยวิปลาส   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้    นี้เรียกวา 
สัสสตทิฏฐิ  ความเห็นวาเท่ียง. 
           อุจเฉททิฏฐิ  ความเห็นวาขาดสูญ   เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา  อัตตาจักขาดสูญและโลกจักขาดสูญ  ดังนี้   ทิฏฐิ  ความ 
เห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ   การถือเอาโดยวิปลาส   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้    นี้  
เรียกวา  อุจเฉททิฏฐิ  ความเห็นวาขาดสูญ. 
           [๙๑๕]  อันตวาทิฏฐิ  ความเห็นวามีที่สุด  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา  อัตตามีที่สุด   และโลกมีที่สุด   ดังน้ี   ทฏิฐิ   ความเห็น 
ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ   การถอืเอาโดยวิปลาส   ความเห็นวาไมมีที่สุด   อันใด   มี 
ลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  อันตวาทิฏฐิ  ความเหน็วามีที่สุด. 
           อนันตวาทิฏฐิ  ความเห็นวาไมมีที่สุด  เปนไฉน  ?  
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           ความเห็นวา  อัตตาไมมีที่สุด   และโลกไมมีที่สุด  ดังน้ี  ทิฏฐิ  ความ 
เห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ    การถือเอาโดยวิปลาส    อันใด     มีลักษณะเชนวานี้  
นี้เรียกวา  อนันตวาทิฏฐิ  ความเห็นวาไมมีที่สุด. 
           [๙๑๖] ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต เปนไฉน ? 
           ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ    การถือเอาโดยวิปลาส    อันใด 
ปรารภสวนอดีตเกิดข้ึน    นี้เรียกวา   ปุพพันตานุทิฏฐิ  ความเห็นปรารภ 
สวนอดีต. 
           อปรนัตานุทิฏฐิ  ความเห็นปรารภสวนอนาคต  เปนไฉน ? 
           ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ    การถือเอาโดยวิปลาส    อันใด 
ปรารภสวนอนาคตเกิดข้ึน  นี้เรียกวา   อปรันตานุทิฏฐิ  ความเห็นปรารภ 
สวนอนาคต. 
           [๙๑๗]  อหิริกะ  ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต  เปน 
ไฉน ? 
           ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีควรละอาย  ความไม 
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย   อันใด   นี้เรยีกวา   อหิรกิะ 
ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต. 
           อโนตตัปปะ   ความไมเกรงกลวัตอการประพฤติทุจริต   เปน 
ไฉน ? 
           ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีควรเกรงกลัว 
ความไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย    อันใด   นี้เรียกวา 
อโนตตัปปะ  ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต.  
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           [๙๑๘]  โทวจัสสตา  ความเปนผูวายาก  เปนไฉน ? 
           กิริยาที่เปนผูวายาก   ความเปนผูวายาก   สภาพที่เปนผูวายาก   ความ  
ยึดถือขางขัดขืน   ความพอใจทางโตแยง   กริิยาท่ีไมเอ้ือเฟอ   ความไมเอ้ือเฟอ 
ความไมเคารพ    ความไมเชื่อฟง    ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม    นี้เรียกวา 
โทวจัสสตา  ความเปนผูวายาก. 
           ปาปมิตตตา  ความเปนผูมีมิตรชั่ว  เปนไฉน ? 
           บุคคลเหลาใด  ไมมีศรัทธา ไมมีศีล  มีการศึกษานอย  มีความตระหน่ี 
มีปญญาทราม   การเสพ   การเสพเปนนิตย   การเสพดวยดี   การคบ   การคบ 
ดวยดี ความภักดี  ความจงรักภักดีแกบุคคลเหลานั้น     ความเปนผูโนมนาวไป 
ตามบุคคลเหลาน้ัน อันใด นี้เรียกวา ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมติรชั่ว.         
           [๙๑๙]  อนาชชวะ  ความไมซื่อตรง  เปนไฉน ? 
           ความไมตรง  สภาพที่ไมตรง   ความคด   ความโคง  ความงอ  อันใด 
นี้เรียกวา  อนาชชวะ  ความไมซื่อตรง. 
           อมัททวะ  ความไมออนโยน  เปนไฉน ?  
           ความไมออนนอม   สภาพที่ไมออนนอม   ความกระดาง  ความหยาบ- 
คาย   สภาพที่กระดาง   ความแข็งกระดาง   ความถือรั้น     ความไมออนนอม 
อันใด  นี้เรียกวา  อมัททวะ  ความไมออนโยน. 
           [๙๒๐]  อขันติ  ความไมอดทน  เปนไฉน ? 
           ความไมอดทน    สภาพที่ไมอดทน    ความไมอดกลั้น    ความดุราย 
ความปวดราว  ความไมแชมชื่นแหงจิต   อันใด   นีเ้รียกวา   อขนัติ   ความ 
ไมอดทน.     
           อโสรจัจะ  ความไมสงบเสง่ียม  เปนไฉน ?  
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           ความลวงละเมิดทางกาย   ความลวงละเมิดทางวาจา   ความลวงละเมิด  
ทั้งทางกายและทางวาจา    นี้เรียกวา    อโสรัจจะ    ความไมสงบเสง่ียม    ความ 
เปนผูทุศีลแมทั้งหมด  ก็เรียกวา  อโสรัจจะ  ความไมสงบเสง่ียม. 
           [๙๒๑]  อสาขัลยะ  ความเปนผูมีวาจาไมออนหวาน  เปนไฉน ? 
           วาจาใด   เปนปม   หยาบคาย   เผ็ดรอนตอผูอ่ืน   กระทบผูอ่ืน  ยั่ว 
ใหโกรธ   ไมเปนไปเพ่ือสมาธิ   บุคคลพูดวาจาเชนนั้น    ความเปนผูมีวาจาไม 
ออนหวาน  ความเปนผูมีวาจาไมสละสลวย  ความเปนผูมีวาจาหยาบในลักษณะ 
ดังกลาวนั้น   อันใด   นี้เรยีกวา   อสาขลัยะ   ความเปนผูมีวาจาไมออน 
หวาน. 
           อัปปฏิสันถาระ  ความไมมีการปฏิสันถาร  เปนไฉน ? 
           ปฏิสนัถาร ๒ คือ    อามิสปฏิสันถาร ๑    ธมัมปฏิสันถาร ๑   บุคคล 
บางคนในโลกนี้   ไมทําการปฏิสันถาร   ดวยอามิสปฏิสันถาร    หรือดวยธัมม- 
ปฏิสันถาร  นี้เรียกวา  อปัปฏิสันถาระ  ความไมมกีารปฏิสันถาร. 
           [๙๒๒]  อินทริยอคุตตทวารตา     ความเปนผูไมสํารวมใน 
อินทรีย ๖  เปนไฉน ?  
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   เห็นรปูดวยจักษุแลว    เปนผูถอืนิมิต   เปนผู 
ถืออนุพยัญชนะ    บาปอกุศลธรรมทัง้หลาย    คือ  อภิชฌาและโทมนัส    พึง 
ครอบงําบุคคลน้ัน   ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู    เพราะการไมสํารวมจักขุนทรีย 
ใดเปนเหตุ    ยอมไมปฏิบติัเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น      ไมรักษาจักขุนทรียนั้น 
ไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น    ฟงเสียงดวยโสตะแลว  ฯลฯ   สูดกลิ่น 
ดวยฆานะแลว  ฯลฯ   ลิม้รสดวยชิวหาแลว  ฯลฯ   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย 
แลว ฯลฯ   รูธรรมารมณดวยใจแลว   เปนผูถือนิมิต   เปนผูถืออนุพยัญชนะ 
บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย    คือ   อภิชฌาและโทมนัส    พึงครอบงําบุคคลน้ัน  
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ผูไมสํารวมมนินทรียอยู     เพราะการไมสํารวมมนินทรียใดเปนเหตุ    ยอมไม  
ปฏิบัติ เพ่ือสํารวมมนินทรียนั้น  ไมรกัษามนินทรียนั้น  ไมสําเร็จการสํารวมใน 
มนินทรียนั้น. 
           การไมคุมครอง    กิริยาที่ไมคุมครอง   การไมรักษา    การไมสํารวม 
ซึ่งอินทรีย ๖ เหลาน้ี    อันใด   นี้เรียกวา   อินทริยอคุตตทวารตา  ความ 
เปนผูไมสํารวมในอินทรยี  ๖. 
           โภชนอมัตตัญุตา  ความไมรูประมาณในโภชนาหาร   เปน 
ไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   ไมพิจารณาโดยแยบคาย   บรโิภคอาหารเพ่ือ 
เลน   เพ่ือมัวเมา   เพ่ือใหผิวพรรณสวยงาม  เพ่ือความอวนพี  ความไมสันโดษ 
ความไมรูประมาณ  ความไมพิจารณา   ในโภชนาหารนั้น    อันใด   นี้เรียกวา 
โภชนอมัตตัญุตา  ความไมรูประมาณในโภชนาหาร. 
           [๙๒๓]  มุฏฐสัจจะ  ความเปนผูไมมีสติ  เปนไฉน ? 
           ความระลึกไมได  ความตามระลึกไมได  ความหวนระลึกไมได  ความ  
ระลึกไมได   สภาพที่ระลึกไมได  สภาพที่ทรงจํา  ความเลื่อนลอย   ความหลง 
ลืม  อันใด  นี้เรียกวา  มฏุฐสัจจะ  ความเปนผูไมมีสติ. 
           อสัมปชัญญะ    ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน ? 
           ความไมรู   ความไมเห็น ฯลฯ    ลิ่มคืออวิชชา   อกุศลมูลคือโมหะ 
อันใด  นี้เรียกวา  อสัมปชัญญะ    ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ. 
           [๙๒๔]  สลีวิปตติ    ควานวิบติัแหงศีล  เปนไฉน ?  
           ความลวงละเมิดทางกาย   ความลวงละเมิดทางวาจา   ความลวงละเมิด 
ทั้งทางกายและทางวาจา  นี้เรียกวา  สลีวิปตติ  ความวิบัติแหงศีล.   ความ  
ความทุศีลแมทั้งหมด   กเ็รียกวา   สีลวิปตติ   ความวิบัติแหงศีล.  
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           ทิฏฐวิิปตติ  ความวิบัติแหงทิฏฐิ  เปนไฉน ?  
           ความเห็นวา     ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล    การบูชาไมมีผล ฯลฯ 
สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซ่ึงโลกน้ีและโลกอื่น ดวยปญญา 
อันยิ่งดวยตนเอง   แลวประกาศใหผูอ่ืนรูได  ไมมีในโลก  ดังนี้    ทิฏฐิ   ความ 
เห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ    การถือเอาโดยวิปลาส    อันใด     มีลักษณะเชนวานี้ 
นี้เรียกวา  ทฏิฐิวิปตติ   ความวิบัติแหงทิฏฐิ.   มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด   ก ็ 
เรียกวา  ทิฏฐิวิปตติ  ความวิบัติแหงทิฏฐิ. 
           [๙๒๕]  อัชฌัตตสัญโญชนะ  สัญโญชนภายใน  เปนไฉน ? 
           สัญโญชนเบื้องตํ่า ๕ จัดเปนอัชฌัตตสัญโญชนะ  สัญโญชนภายใน 
สัญโญชนเบื้องสูง ๕  จัดเปนพหิทธาสัญโญชนะ  สญโญชนภายนอก. 
 
                                             ติกนิทเทส  
           [๙๒๖]  ในติกมาติกาเหลาน้ัน  อกุศลมูล ๓  เปนไฉน ? 
           โลภะ  โทสะ  โมหะ. 
           บรรดาอกุศลมูล  ๓ นั้น  โลภะ  เปนไฉน  ? 
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก  ความคลอยตามอารมณ  ความยินดี 
ความเพลิดเพลิน  ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน   ความกําหนัดนัก 
แหงจิต   ความอยาก   ความสยบ   ความหมกมุน   ความใคร    ความรักใคร 
ความของอยู   ความจมอยู   ธรรมชาติผูคราไป  ธรรมชาติผูหลอกลวง  ธรรม- 
ชาติผูยังสัตวใหเกิด     ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม    ธรรมชาติอันรอยรัด 
ธรรมชาติอันมีขาย   ธรรมชาติอันกําซาบใจ  ธรรมชาติอันซานไป   ธรรมชาติ 
เหมือนเสนดาย  ธรรมชาติอันแผไป   ธรรมชาติผูประมวลมา   ธรรมชาติเปน  
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เพ่ือนสอง ปณิธิ (การต้ังความปรารถนา)  ธรรมชาตินําไปสูภพ  ตัณหาเหมือนปา 
ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยื่อใย ความหวงใย ความผูกพัน การหวัง  
กิริยาที่หวัง   สภาพที่หวัง  ความหวังรูป  ความหวังเสียง  ความหวังกลิ่น ความ 
หวังรส  ความหวังโผฏฐัพพะ  ความหวังลาภ   ความหวังทรัพย  ความหวังบุตร 
ความหวังชีวิต   ธรรมชาติผูกระซิบ  ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว  ธรรมชาติผูกระซิบ 
ยิ่ง  การกระซิบ  กริิยาที่กระซิบ   สภาพที่กระซิบ   การละโมภ  กริิยาที่ละโมภ 
สภาพที่ละโมภ  ธรรมชาติที่เปนเหตุซมซานไป  ความใครในอารมณดี ๆ ความ 
กําหนัดในฐานะอันไมควร    ความโลภเกินขนาด   ความติดใจ     กริิยาท่ีติดใจ 
ความปรารถนา  ความกระหยิ่มใจ  ความปรารถนานัก  กามตัณหา  ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  ตัณหาในรูปภพ  ตัณหาในอรูปภพ  ตัณหาในนิโรธ  (คือ  ราคะ 
ที่สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ)   รูปตัณหา   สัททตัณหา   คันธตัณหา   รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา   ธัมมตัณหา   โอฆะ   โยคะ    คันถะ    อุปาทาน    อาวรณ 
นิวรณ   เครื่องปดบัง   เครื่องผูก  อุปกเิลส   อนุสัย  ปริยฏุฐาน  ตัณหาเหมือน 
เถาวัลย  ความปรารถนาวัตถุมีอยางตาง ๆ   รากเหงาแหงทุกข   เหตุแหงทุกข 
แดนเกิดแหงทุกข   บวงแหงมาร   เบ็ดแหงมาร   แดนแหงมาร  ตัณหาเหมือน 
แมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย  ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา 
อกุศลมูลคือโลภะ  อันใด  นี้เรียกวา  โลภะ. 
           โทสะ  เปนไฉน ? 
           ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา  ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา 
แลว    ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา     ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา 
ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา  ผูนี้จักทําความเส่ือมเสียแกเรา,  ความอาฆาต 
ยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสียแกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอของเรา  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 785 

แลว,   ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา     ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกคนผู 
เปนที่รักที่ชอบพอของเรา.  ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้จักทําความ  
เสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักที่ชอบพอของเรา,   ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา 
ผูนี้ไดทําความเจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเราแลว,     ความ 
อาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา    ผูนี้กําลังทําความเจริญแกผูไมเปนที่รักไมเปนที่ 
ชอบพอของเรา  ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา  ผูนี้จักทําความเจริญแกคน 
ผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา    หรือความอาฆาตยอมเกิดข้ึนในฐานะ 
อันมิใชเหตุ.   ความอาฆาตแหงจิต     การกระทบกระท่ัง     ความกระทบกระท่ัง 
ความยินราย   ความขุนเคือง   การขุนเคือง   ความขุนเคืองอยางแรง   ความคิด 
ประทุษราย   การมุงคิดประทุษราย    ความมุงคิดประทุษราย    ความพยาบาท 
แหงจิต  ความคิดประทุษรายทางใจ   ความโกรธ  กิริยาที่โกรธ   สภาพที่โกรธ 
ความคิดประทุษราย   กริยิาที่คิดประทุษราย   สภาพที่คิดประทุษราย   ความคิด 
ปองราย   กิรยิาที่คิดปองราย    สภาพที่คิดปองราย    การยินราย  ความยินราย 
ความดุราย    ความปากราย    ความไมแชมชื่นแหงจิตอันใด   มลีักษณะเชน 
วา  นี้เรียกวา  โทสะ. 
           โมหะ  เปนไฉน ?   
           ความไมรูในทุกข  ความไมรูในทุกขสมุทัย   ความไมรูในทุกขนิโรธ 
ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ความไมรูในสวนอดีต     ความไมรูใน 
สวนอนาคต   ความไมรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต    ความไมรูในธรรม 
อันเปนปจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกนัเกิดข้ึน   ความไมรู    ความไม 
เห็น  ความไมตรัสรู  ความไมรูโดยสมควร    ความไมรูตามเปนจริง    ความ 
ไมแทงตลอด   ความไมถือเอาโดยถูกตอง  ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ  ความ  
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ไมพินิจ    ความไมพิจารณา    การไมกระทําใหประจักษ    ความทรามปญญา  
ความโงเขลา ความไมรูชัด  ความหลง   ความลุมหลง   ความหลงใหล  อวิชชา 
โอฆะคืออวิชชา  โยคะคืออวิชชา  อนุสัยคืออวิชชา  ปรยิุฏฐานคืออวิชชา  ลิ่ม 
คืออวิชชา  อกุศลมูลคือโมหะ   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  โมหะ.  
           เหลาน้ีเรียกวา  อกุศลมูล ๓     
           [๙๒๗]  อกุศลวติก ๓ เปนไฉน ? 
           กามวิตก  พยาบาทวิตก   วิหิงสาวิตก 
           บรรดาวิตก ๓ นั้น  กามวิตก เปนไฉน ? 
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง ฯลฯ   ความดําริผิด    อันเกี่ยวดวย 
กามน้ีเรียกวา   กามวิตก. 
           พยาบาทวิตก เปนไฉน ? 
           ความตรึก    ความตรึกอยางแรง ฯลฯ  ความดําริผิด    อันเกี่ยวดวย 
ความพยาบาท  นี้เรียกวา  พยาบาทวิตก.  
           วิหิงสาวิตก เปนไฉน ? 
           ความตรึก  ความตรึกอยางแรง ฯลฯ   ความดําริผิด    อันเกี่ยวดวย 
ความเบียดเบียน   นี้เรียกวา  วิหิงสาวิตก. 
           เหลาน้ันเรียกวา   อกุศลวิตก ๓. 
           [๙๒๘]  อกุศลสญัญา ๓ เปนไฉน ?   
          กามสัญญา  พยาบาทสัญญา  วิหิงสาสัญญา 
           บรรดาสัญญา ๓ นั้น  กามสัญญา เปนไฉน ? 
           ความจํา  กิริยาที่จํา  สภาพที่จํา  อันเกี่ยวดวยกาม   นี้เรียกวา  กาม 
สัญญา.  
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           พยาบาทสัญญา  เปนไฉน ?  
           ความจํา  กิริยาที่จํา  สภาพที่จํา  เกี่ยวดวยพยาบาท  นี้เรียกวา  พยา- 
บาทสัญญา. 
           วิหิงสาสัญญา  เปนไฉน ? 
           ความจํา   กิริยาที่จํา    สภาพที่จํา    อันเดียวดวยความเบียดเบียน  นี้  
เรียกวา   วหิงิสาสัญญา. 
           เหลาน้ันเรียกวา  อกุศลสัญญา  ๓. 
           [๙๒๙]  อกุศลธาตุ ๓ เปนไฉน ? 
           กามธาตุ   พยาบาทธาตุ   วิหิงสาธาตุ 
           บรรดาอกุศลธาตุ ๓ นั้น  กามธาตุ  เปนไฉน ? 
           กามวิตก    จัดเปนกามธาตุ    พยาบาทวิตก    จัดเปนพยาบาทธาตุ 
วิหิงสาวิตก   จัดเปนวิหิงสาธาตุ. 
           บรรดาวิตก ๓ นั้น    กามวิตก  เปนไฉน ? 
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง ฯลฯ    ความดําริผิด,    อันเกี่ยวดวย 
กามน้ีเรียกวา   กามวิตก. 
           พยาบาทวิตก  เปนไฉน ? 
           ความตรึก    ความตรึกอยางแรง ฯลฯ   ความดําริผิด    อันเกี่ยวดวย 
ความพยาบาท  นี้เรียกวา  พยาบาทวิตก. 
           วิหิงสาวิตก  เปนไฉน ? 
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง  ฯลฯ   ความดําริผิด    อันเกี่ยวดวย 
ความเบียดเบียน   นี้เรียกวา  วิหิงสาวิตก. 
           เหลาน้ีเรียกวา   อกุศลธาตุ ๓.  
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           [๙๓๐]  ทุจริต ๓ เปนไฉน ?  
           กายทุจริต  วจีทุจริต    มโนทุจริต  
           บรรดาทุจริต ๓ นั้น    กายทุจรติ เปนไฉน ? 
           ปาณาติบาต  อทินนาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร  นี้เรียกวา   กายทุจริต. 
           วจีทุจริต เปนไฉน ? 
           มุสาวาท  ปสุณาวาจา ผรุสวาจา  สัมผัปปลาปะ   นี้เรียกวา  วจีทุจริต 
           มโนทุจริต เปนไฉน ? 
           อภิชฌา  พยาบาท  มิจฉาทิฏฐิ  นี้เรียกวา  มโนทุจริต. 
           กายทุจริต เปนไฉน ? 
           กายกรรมฝายอกุศล   ชื่อวา  กายทุจริต 
           วจีกรรมฝายอกุศล  ชื่อวา  วจีทจุริต 
           มโนกรรมฝายอกุศล  ชื่อวา  มโนทุจริต 
           บรรดาทุจริต ๓ นั้น  กายกรรมฝายอกุศล เปนไฉน ? 
           กายสัญเจตนาฝายอกุศล  ชื่อวา  กายกรรมฝายอกุศล 
           วจีสัญเจตนาฝายอกุศล  ชื่อวา  วจีกรรมฝายอกุศล 
           มโนสัญเจตนาฝายอกุศล  ชื่อวา  มโนกรรมฝายอกุศล  
           เหลาน้ันเรียกวา  ทุจริต ๓.  
           [๙๓๑]  อาสวะ ๓ เปนไฉน ? 
           กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ 
           บรรดาอาสวะ ๓ นั้น     กามาสวะ เปนไฉน ? 
           ความพอใจในกาม ฯลฯ    ความหมกมุนในกาม    อันใด  นี้เรียกวา 
กามาสวะ.  
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           ภวาสวะ  เปนไฉน ?  
           ความพอใจในภพ ฯลฯ    ควานหมกมุนในภพ    อันใด    นี้เรียกวา 
ภวาสวะ. 
           อวิชชาสวะ  เปนไฉน ? 
           ความไมรูในทุกข  ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา  อกุศลมูลคือ  โมหะ  นี้เรียก 
วา  อวิชชาสวะ. 
           เหลาน้ีเรียกวา  อาสวะ ๓. 
           [๙๓๒]  สัญโญชน  ๓ เปนไฉน ? 
           สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส 
           บรรดาสัญโญชน ๓ เหลาน้ัน   สักกายทิฏฐิ  เปนไฉน ? 
           ปุถชุนในโลกนี ้  ผูไรการศึกษา  ไมไดเห็นพระอริยเจา   ไมฉลาดใน 
ธรรมของพระอริยเจา    ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา    ไมได 
เห็นสัปบุรุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ   ไมไดรับการแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ  ยอมเห็นรูปเปนตน  หรือเห็นตนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรปู 
ยอมเห็นเวทนาเปนตน ฯลฯ   ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ   ยอมเห็นสังขาร 
เปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ  เห็นวิญญาณ 
ในตน    เห็นตนในวิญญาณ  ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ  ฯลฯ   การถือเอา 
โดยวิปลาส  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  สักกายทิฏฐ.ิ 
           วิจิกิจฉา  เปนไฉน ? 
           ปุถชุนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา      เคลือบแคลงสงสัยในพระ- 
ธรรม   เคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ    เคลือบแคลงสงสัยในสิกขา    เคลือบ-  
แคลงสงสัยในสวนอดีต   เคลือบแคลงสงสัยในสวนอนาคต    เคลือบแคลงสงสัย  
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ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยในธรรมอันเปนปจจัยของกัน  
และกัน   และอาศัยกันและกันเกิดข้ึน   ความเคลือบแคลง   กริยิาที่เคลือบแคลง 
สภาพที่เคลือบแคลง ฯลฯ  ความกระดางแหงจิต     ความลังเลใจ    อันใด    ม ี
ลักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  วิจิกิจฉา. 
           สีลัพพตปรามาส  เปนไฉน ? 
           สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้    มีความเห็นวา    ความบริสุทธิ์ยอม 
มีไดดวยศีล   ดวยวัตร  ดวยท้ังศีลและวัตร    ดังน้ี     ทิฏฐิ    ความเห็นไปขาง 
ทิฏฐิ  ฯลฯ   การถือเอาโดยวิปลาส    อันใด    มลีักษณะเชนวานี้    นี้เรียกวา 
สีลัพพตปรามาส. 
           เหลาน้ันเรียกวา  สัญโญชน  ๓. 
           [๙๓๓]  ตัณหา ๓ เปนไฉน? 
           กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา 
           บรรดาตัณหา ๓ นั้น    ภวตัณหา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก ฯลฯ    ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
สหรคตดวยภวทิฏฐิ  นี้เรยีกวา  ภวตัณหา. 
           วิภวตัณหา  เปนไฉน  ?   
           ความกําหนัด     ความกําหนัดนัก  ฯลฯ  ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ  นี้เรียกวา  วภิวตัณหา. 
           ตัณหาที่เหลือนอกนั้น   เรียกวา  กามตัณหา. 
           บรรดาตัณหา ๓ นั้น  กามตัณหา เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก ฯลฯ    ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
ประกอบดวยกามธาตุ   นี้เรียกวา   กามตัณหา.  
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           ความกําหนัด   ความกําหนัดนักแหงจิต  ฯลฯ  อันประกอบดวยรูปธาตุ  
และอรูปธาตุ  นี้เรียกวา  ภวตัณหา. 
           ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ  นี้เรียกวา  วภิวตัณหา. 
           เหลาน้ีเรียกวา  ตัณหา  ๓. 
           [๙๓๔]  ตัณหา ๓  แมอีกนัยหนึ่ง  เปนไฉน ? 
           กามตัณหา  รูปตัณหา  อรูปตัณหา 
           บรรดาตัณหา ๓ นั้น  กามตัณหา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก ฯลฯ    ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
ประกอบดวยกามธาตุ  นี้เรียกวา  กามตัณหา. 
           รูปตัณหา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก ฯลฯ    ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
ประกอบดวยรูปธาตุ  นี้เรียกวา  รูปตัณหา. 
           อรูปตัณหา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
ประกอบดวยอรูปธาตุ  นีเ้รียกวา  อรูปตัณหา. 
           เหลาน้ีเรียกวา  ตัณหา ๓. 
           [๙๓๕]   ตัณหา ๓ แมอีกนัยหน่ึง  เปนไฉน ? 
           รูปตัณหา  อรูปตัณหา  นิโรธตัณหา 
           บรรดาตัณหา ๓ นั้น   รูปตัณหา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
ประกอบดวยรูปธาตุ  นี้เรียกวา  รูปตัณหา.  
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           อรูปตัณหา  เปนไฉน ?  
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิตอัน 
ประกอบดวยอรูปธาตุ  นีเ้รียกวา  อรูปตัณหา. 
           นิโรธตัณหา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนดนักแหงจิตอัน 
สหรคต  ดวยอุจเฉททิฏฐิ  นี้เรียกวา  นิโรธตัณหา. 
           เหลาน้ีเรียกวา ตัณหา ๓. 
           [๙๓๖]  เอสนา ๓  เปนไฉน ?   
           กาเมสนา  ภเวสนา  พรหมจริเยสนา 
           บรรดาเอสนา ๓ นั้น  กาเมสนา  เปนไฉน ? 
           ความพอใจในกาม ฯลฯ   ความหมกมุนในกาม    อันใด   นี้เรียกวา 
กาเมสนา. 
           ภเวสนา  เปนไฉน ? 
           ความพอใจในภพ ฯลฯ   ความหมกมุนในภพ    อันใด   นี้เรียกวา 
ภเวสนา. 
           พรหมจริเยสนา  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวาโลกเที่ยง  หรือความเห็นวาโลกไมเที่ยง ฯลฯ  สัตวเบ้ือง 
หนาแตตาย  จะเกิดอีกก็หามิได  จะไมเกิดอีกก็หามิได ดังน้ี  ทิฏฐิ  ความเห็นไป 
ขางทิฏฐิ ฯลฯ  การถือเอาโดยวิปลาส   อันใด  มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา 
พรหมจริเยสนา. 
           บรรดาเอสนา ๓ นั้น  กาเมสนา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัดในกาม  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม   อันเปนอกุศล 
ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับความกําหนัดในกามน้ัน  นีเ้รียกวา   กาเมสนา.  
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           ภเวสนา  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัดในภพ  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม   อันเปนอกุศล 
ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับความกําหนัด ในภพน้ัน  นีเ้รียกวา   ภเวสนา.  
           ความเห็นวาโลกมีที่สุด   กายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   อันเปน 
อกุศลต้ังอยูในฐานเดียวกันกับความเห็นวาโลกมีที่สุดนั้น   นี้เรยีกวา   พรหม- 
จริเยสนา. 
           เหลาน้ีเรียกวา  เอสนา ๓. 
           [๙๓๗]  วิธา ๓  เปนไฉน ? 
           ความถือตัววาประเสริฐกวาเขา   ความถือตัววาเสมอเขา    ความถือตัว 
วาเลวกวาเขา   เหลาน้ันเรียกวา   วิธา ๓. 
           [๙๓๘]  ภัย ๓  เปนไฉน ? 
           ชาติภัย  ชราภัย   มรณภัย 
           บรรดาภัย ๓ นั้น  ชาติภัย  เปนไฉน ? 
           ความกลัว   ความขลาด   ความหวาดเสียว   ความชูชันแหงขน   ความ 
สะดุงแหงจิต   เพราะอาศัยความเกิด   นี้เรียกวา   ชาติภัย. 
           ชราภยั  เปนไฉน ? 
           ความกลัว   ความขลาด  ความหวาดเสียว   ความชูชันแหงขน   ความ 
สะดุงแหงจิต   เพราะอาศัยชรา   นี้เรยีกวา   ชราภัย. 
           มรณภัย   เปนไฉน ? 
           ความกลัว   ความขลาด   ความหวาดเสียว   ความชูชันแหงขน   ความ 
สะดุงแหงจิต    เพราะอาศัยความตาย   นี้เรียกวา   มรณภัย. 
           เหลาน้ีเรียกวา   ภยั  ๓  
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           [๙๓๙]  ตมะ ๓  เปนไฉน ?    
           ๑. บุคคลยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อไมเลื่อมใส ปรารภอดีต 
กาล ๒.  ยอมเคลือบแคลงสงสัย  ไมนอมใจเชื่อ  ไมเลื่อมใส  ปรารภอนาคตกาล 
๓.   ยอมเคลอืบแคลงสงสัย   ไมนอมใจเชื่อ  ไมเลือ่มใส   ปรารภปจจุบันกาล 
           เหลาน้ีเรียกวา   ตมะ ๓. 
           [๙๔๐]  ติตถายตนะ ๓  เปนไฉน ? 
           ๑.  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี    เปนผูมีวาทะอยางนี้     ม ี
ความเห็นอยางนี้วา   คนเรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง   ทุกขบาง   ไมสุขไมทุกขบาง 
อยางใดอยางหนึ่ง  ยอมไดเสวยสุขทุกขหรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนั้น  เพราะได 
ทําเหตุไวในปางกอน. 
           ๒.  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี    เปนผูมีวาทะอยางนี้    ม ี
ความเห็นอยางนี้วา   คนเรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง   ทุกขบาง   ไมสุขไมทุกขบาง 
อยางใดอยางหนึ่ง   ยอมไดเสวยสุขทุกขหรือไมสุขทุกขทั้งหมดน้ัน     เพราะเหตุ 
คือมีผูเปนใหสรางให. 
           ๓. สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี     เปนผูมีวาทะอยางนี้    ม ี
ความเห็นอยางนี้วา  คนเรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง  ทุกขบาง   ไมสุขไมทุกขบาง 
อยางใดอยางหนึ่ง   ยอมไดเสวยสุขทุกขหรือไมสุขไมทุกขทั้งหมดนั้น    โดยไมมี 
เหตุไมมีปจจัย. 
           เหลาน้ันเรียกวา   ติตถายตนะ ๓. 
           [๙๔๑]  กิญจนะ ๓  เปนไฉน  ?   
           กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ     กิเลสเครื่องกังวลคือโทสะ     กิเลสเครื่อง 
กังวลคือโมหะ   เหลาน้ันเรียกวา   กญิจนะ ๓.  
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           [๙๔๒]  อังคณะ ๓ เปนไฉน ?  
           กิเลสเพียงดังเนินคือราคะ   กิเลสเพียงดังเนินคือโทสะ    กิเลสเพียงดัง 
เนินคือโมหะ  เหลาน้ันเรียกวา  อังคณะ ๓. 
           [๙๔๓]  มละ ๓ เปนไฉน  ? 
           มลทนิคือราคะ   มลทินคือโทสะ   มลทินคือโมหะ   เหลาน้ันเรียกวา 
มละ ๓. 
           [๙๔๔]  วิสมะ ๓ เปนไฉน ? 
           ความไมสม่ําเสมอคือราคะ   ความไมสม่ําเสมอคือโทสะ   ความไมสม่ํา 
เสมอคือโมหะ   เหลาน้ีเรียกวา   วิสมะ ๓. 
           [๙๔๕]  วิสมะ ๓  แมอีกนัยหนึ่ง  เปนไฉน ? 
           ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางกาย     ความประพฤติไมสม่ําเสมอทาง 
วาจา  ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจ   เหลาน้ีเรียกวา  วิสมะ ๓. 
           [๙๔๖]  อัคคิ  ๓  เปนไฉน ? 
           ไฟคือราคะ  ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  เหลาน้ันเรียกวา  อัคคิ ๓. 
           [๙๔๗]  กสาวะ ๓ เปนไฉน  ?   
           น้ําฝาดคือราคะ   น้ําฝาดคือโทสะ   น้ําฝาดคือโมหะ    เหลาน้ันเรียกวา 
กสาวะ ๓. 
           [๙๔๘]  กสาวะ ๓ แมอีกนัยหน่ึง  เปนไฉน ?   
           น้ําฝาดทางกาย    น้ําฝาดทางวาจา    น้ําฝาดทางใจ    เหลาน้ีเรียกวา 
กสาวะ ๓. 
           [๙๔๙]  อัสสาททิฏฐิ     ความเหน็ผิดอันประกอบดวยความ 
ยินดี เปนไฉน ?  
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           สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้  เปนผูมีวาทะอยางนี้   มีความ   
เห็นอยางนี้วา   กามท้ังหลายไมมีโทษ   ดังน้ี   เขาจึงบริโภคถาม   นี้เรียกวา 
อัสสาททิฏฐิ  ความเห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี. 
           อัตตานุทิฏฐิ   ความตามเห็นวามีอัตตาตัวตน เปนไฉน  ?   
           ปุถชุนในโลกนี ้  ผูไรการศึกษา  ไมไดเห็นพระอริยเจา   ไมฉลาดใน 
ธรรมของพระอริยเจา    ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา    ไมได 
เห็นสัปบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  ไมไดรับการแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ  ยอมเห็นรูปเปนตน  หรือเห็นตนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรปู 
ยอมเห็นเวทนาเปนตน ฯลฯ   ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ  ยอมเห็นสังขาร 
เปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณเปนตน  หรือเห็นตนมีวิญญาณ  เห็นวิญญาณ 
ในตน  เห็นตนในวิญญาณ   ทฏิฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ  ฯลฯ   การถือเอา 
โดยวิปลาสอันใด  มลีักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  อตัตานุทิฏฐิ  ความตาม 
เห็นวามีอัตตาตัวตน. 
           มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด  เปนไฉน  ?  
           ความเห็นวา    ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล    การบูชาไมมีผล ฯลฯ 
สมณะหรือพราหมณผูรูยิ่งเห็นจริงประจักษซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยตนเอง 
แลวประกาศใหผูอ่ืนรูได   ไมมีในโลกน้ี   ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ 
การถือเอาโดยวิปลาส   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  มจิฉาทิฏฐิ. 
           สัสสตทิฏฐิ จัดเปนอัสสาททิฏฐิ สักกายทิฏฐิ  จัดเปนอัตตานุทิฏฐิ 
อุจเฉททิฏฐิ  จัดเปนมิจฉาทิฏฐิ.  
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           [๙๕๐]  อรติ  ความไมยินดี  เปนไฉน ?    
           ความไมยินดี   กิรยิาที่ไมยินดี    ความไมยินดียิ่ง   กริิยาท่ีไมยินดียิ่ง 
ความกระสัน  ความดิ้นรน  ในเสนาสนะอันสงัด  หรือในอธิกุศลธรรมอยางใด 
อยางหน่ึง  นี้เรียกวา  อรติ  ความไมยินดี. 
           วิเหสา  ความเบียดเบียน  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายดวยฝามือบาง 
กอนดินบาง  ทอนไมบาง  ศาสตราบาง   เชือกบาง  อยางใดอยางหน่ึง  ความ 
บีบค้ัน   ความบีบค้ันยิ่ง  ความเบียดเบียน  ความเบียดเบียนยิ่ง  ความทําใหเดือด 
รอน  ความทําใหเดือดรอนยิ่ง   ความทํารายสัตวอ่ืน  อันใด   มีลักษณะเชนวา 
นี้   นี้เรียกวา  วิเหสา  ความเบียดเบียน. 
           อธัมมจริยา  ความประพฤติไมเปนธรรม  เปนไฉน ? 
           ความประพฤติไมเปนธรรมทางกาย     ความประพฤติไมสม่ําเสมอทาง 
กาย   ความประพฤติไมเปนธรรมทางวาจา ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจา 
ความประพฤติไมเปนธรรมทางใจ   ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจ   นี้เรียก 
วา  อธัมมจรยิา  ความประพฤติไมเปนธรรม. 
           [๙๕๑]  โทวจัสสตา  ความเปนผูวายาก  เปนไฉน ? 
           กิริยาที่เปนผูวายาก   ความเปนผูวายาก   สภาพที่เปนผูวายาก   ความ 
ยึดถือขางขัดขืน   ความพอใจทางโตแยง   กริิยาท่ีไมเอ้ือเฟอ   ความไมเอ้ือเฟอ 
ความไมเคารพ   ความไมเชื่อฟง   ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม    นี้เรียกวา 
โทวจัสสตา  ความเปนผูวายาก. 
           ปาปมิตตตา  ความเปนผูมีมิตรชั่ว  เปนไฉน ?  
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           บุคคลเหลาใดไมมีศรัทธา  ไมมีศีล   มีการศึกษานอย   มีความตระหน่ี  
มีปญญาทราม   การเสพ   การเสพเปนนิตย   การเสพดวยดี   การคบ   การคบ 
ดวยดี   ความภักดี   ความจงรักภักดีแกบุคคลเหลาน้ัน     ความเปนผูโนมนาวไป 
ตามบุคคลเหลาน้ัน   อันใด  นี้เรียกวา  ปาปมิตตตา  ความเปนผูมีมิตรชั่ว. 
           นานัตตสัญญา  สัญญาตาง ๆ เปนไฉน ? 
           สัญญาที่เกี่ยวดวยกาม   สญัญาที่เกี่ยวดวยพยาบาท   สัญญาที่เกี่ยวดวย 
ความเบียดเบียน  นี้เรียกวา  นานัตตสัญญา   สัญญาตาง ๆ  อกุศลสัญญา 
แมทั้งหมด  ก็เรียกวา  นานัตตสัญญา.      
           [๙๕๒]  อุทธัจจะ  ความฟุงซาน  เปนไฉน ? 
           ความฟุงซานแหงจิต    ความไมสงบแหงจิต     ความกวัดแกวงแหงจิต  
ความพลานแหงจิต    อันใด  นี้เรียกวา  อุทธัจจะ   ความฟุงซาน. 
           โกสัชชะ  ความเกยีจคราน  เปนไฉน ? 
           การปลอยจิต     ความเพ่ิมพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต     วจีทุจริต  
มโนทุจริต   หรือในกามคุณ ๕   หรือความไมเคารพ    ความทําโดยไมติดตอ 
ความทําโดยไมมั่นคง   ความประพฤติยอหยอน   ความทอดท้ิงฉันทะ   ความ 
ทอดท้ิงธุระ    ความไมเสพใหมาก    ความไมทําใหเจริญ       ความไมทําใหมาก 
ความไมต้ังมั่น     ความไมประกอบเนือง ๆ    ความประมาทในการเจริญกุศล 
ธรรมทั้งหลาย  นี้เรียกวา  โกสัชชะ  ความเกียจคราน.                       
           ปมาทะ  ความประมาท  เปนไฉน ? 
           การปลอยจิต    ความเพ่ิมพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต     วจีทุจริต  
มโนทุจริต  หรือในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ    ความทําโดย  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 799 

ไมติดตอ ความทําโดยไมมั่นคง  ความประพฤติยอหยอน  ความทอดท้ิงฉันทะ 
ความทอดท้ิงธุระ  ความไมเสพใหมาก  ความไมทําใหเจริญ  ความไมทําใหมาก  
ความไมต้ังมั่น  ความไมประกอบเนือง ๆ  ความประมาทในการเจริญกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  ความประมาท  กิริยาที่ประมาท  สภาพท่ีประมาท อันใด  มลีักษณะ 
เชนวานี้  นี้เรียกวา  ปมาทะ  ความประมาท. 
           [๙๕๓]  อสันตุฏฐิตา  ความไมสันโดษ  เปนไฉน ? 
           ความอยากไดมากย่ิง     ของบุคคลผูไมสันโดษดวยจีวร     บิณฑบาต  
เสนาสนะ   คิลานปจจยเภสัชบริขารตามที่ตามได   หรือดวยกามคุณ ๕  ความ 
ปรารถนา   การปรารถนา   ความไมสันโดษ   ความกําหนัด  ความกําหนัดนัก 
ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิตอันใดมีลักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  อสันตุฏฐิ- 
ตา  ความไมสันโดษ. 
           อสัมปชัญญตา  ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ   เปนไฉน ? 
           ความไมรู   ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา   อกุศลมูลคือ   โมหะ 
อันใด  นี้เรียกวา  อสัมปชัญญตา  ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ. 
           มหิจฉตา  ความมกัมาก  เปนไฉน ? 
           ความอยากไดมากย่ิงของบุคคลผูไมสันโดษดวยจีวร      บิณฑบาต 
เสนาสนะ   คิลานปจจยเภสัชบริขาร   ตามมีตามไดหรือดวยกามคุณ ๕   ความ 
ปรารถนา    การปรารถนา    ควานมักมาก    ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก 
ฯลฯ  ความกําหนัดนักแหงจิต  อันใด  มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  มหิจ- 
ฉตา  ความมกัมาก. 
           [๙๕๔]  อหิริกะ  ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต  เปน 
ไฉน ?  
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           ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีควรละอาย   ความไม  
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย   อันใด   นี้เรยีกวา   อหิรกิะ  
ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต. 
           อโนตตัปปะ  ความไมเกรงกลวัตอการประพฤติทุจริต    เปน 
ไฉน ? 
           ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีควรเกรงกลัว 
ความไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย    อันใด    นี้เรยีกวา 
อโนตตัปปะ  ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต.  
           ปมาทะ  ความประมาท  เปนไฉน ? 
           การปลอยจิต   ความเพ่ิมพูน   การปลอยจิตไปในกายทุจริต    วจีทุจริต 
มโนทุจริต   หรือในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ    ความทําโดย 
ไมติดตอ    ความไมมั่นคง     ความประพฤติยอหยอน     ความทอดท้ิงฉันทะ 
ความทอดท้ิงธุระ  ความไมเสพใหมาก  ความไมทําใหเจริญ  ความไมทําใหมาก 
ความไมต้ังมั่น  ความไมประกอบเนือง ๆ ความประมาทในการเจริญกุศลธรรม 
ทั้งหลาย   ความประมาท   กิริยาที่ประมาท   สภาพที่ประมาท  อันใด   มลีกัษณะ 
เชนวานี้   นี้เรียกวา  ปมาทะ  ความประมาท. 
           [๙๕๕]  อนาทริยะ  ความไมเอื้อเฟอ  เปนไฉน ? 
           ความไมเอ้ือเฟอ  สภาพที่ไมเอ้ือเฟอ  ความไมเคารพ  ความไมเชื่อฟง 
ความไมถือเอา  กิริยาที่ไมถือเอา   สภาพที่ไมถือเอา   ความไมมีศีล   ความไม 
ยําเกรงอันใด  นี้เรียกวา  อนาทริยะ   ความเอื้อเฟอ.  
           โทวจัสสตา  ความเปนผูวายาก  เปนไฉน ? 
           กิริยาที่เปนผูวายาก   ความเปนผูวายาก    สภาพที่เปนผูวายาก    ความ 
ยึดถือขางขัดขืน    ความพอใจทางโตแยง    ความไมเอ้ือเฟอ  ความไมเคารพ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 801 

ความไมเชื่อฟง    ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรมิก    นี้เรียกวา   โทวจัสสตา  
ความเปนผูวายาก. 
           ปาปมิตตตา  ความเปนผูมีมิตรชั่ว  เปนไฉน  ?   
           บุคคลเหลาใด  ไมมีศรัทธา  ทุศีล  มีการศึกษานอย  มีความตระหน่ี 
มีปญญาทราม   การเสพ   การเสพเปนนิตย   การเสพดวยดี   การคบ   การคบ 
ดวยดี   ความภักดี   ความจงรักภักดีแกบุคคลเหลาน้ัน    ความเปนผูโนมนาวไป 
ตามบุคคลเหลาน้ัน  อันใด  นี้เรียกวา ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว. 
           [๙๕๖]  อัสสัทธิยะ  ความไมมีศรัทธา  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมมีศรัทธา  ไมเชือ่พระพุทธเจา  พระธรรม 
พระสงฆ  ความไมมีศรัทธา   กริิยาท่ีไมเชื่อ   กริิยาท่ีไมปลงใจเชื่อ   ความไม 
เลื่อมใสยิ่ง   อันใด   มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา   อัสสัทธิยะ   ความไมม ี
ศรัทธา. 
           อวทญัุตา    ความเปนผูไมรูถอยคํา  เปนไฉน ? 
           มัจฉริยะ   ความตระหน่ี ๕ คือ   อาวาสมัจฉริยะ   ความตระหน่ีที่อยู,  
กุลมัจฉริยะ   ความตระหน่ีตระกูล,    ลาภมัจฉริยะ   ความตระหน่ีลาภ,  วัณณ- 
มัจฉริยะ   ความตระหน่ีวรรณะ,    ธัมมมัจฉริยะ   ความตระหน่ีธรรม,    ความ 
ตระหน่ี  กิรยิาที่ตระหน่ี  สภาพที่ตระหนี่   ความหวงแหน   ความเหนียวแนน 
ความปกปด  ความไมเอาใจใส อันใด ลักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  อวทัญุตา 
ความเปนผูไมรูถอยคํา. 
           โกสัชชะ  ความเกยีจคราน  เปนไฉน ?   
           การปลอยจิต     ความเพ่ิมพูนการปลอยจิตไปในกายทุจริต    วจีทุจริต 
มโนทุจริต  หรือในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ  ความไมทําโดย  
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ติดตอ ความไมทําใหมั่นคง  ความประพฤติยอหยอน ความทอดท้ิงฉันทะ ความ 
ทอดท้ิงธุระ.    ความไมเสพใหมาก    ความไมทําใหเจริญ    ความไมทําใหมาก 
ความไมต้ังมั่น    ความไมประกอบเนืองๆ  ความประมาทในการเจริญกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  นี้เรียกวา  โกสัชชะ  ความเกียจคราน.  
           [๙๕๗]  อุทธัจจะ ความฟุงซาน  เปนไฉน ? 
           ความฟุงซานแหงจิต    ความไมสงบแหงจิต     ความกวัดแกวงแหงจิต 
ความพลานแหงจิต  อันใด  นี้เรียกวา  อุทธัจจะ ความฟุงซาน. 
           อสังวร  ความไมสาํรวม  เปนไฉน ? 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี   เห็นรปูดวยจักษุแลว    เปนผูถอืนิมิต   เปนผู 
ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส  พึงครอบงํา 
บุคคลน้ัน     ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู     เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปน 
เหตุ  ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น   ไมรักษาจักขุนทรียนั้น    ไมสําเร็จ 
การสํารวมในจักขุนทรียนั้น      ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ สดูกลิ่นดวยฆานะ 
แลว ฯลฯ  ลิม้รสดวยชิวหาแลว ฯลฯ   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รู 
ธรรมารมณดวยใจแลว  เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ  บาปอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส   พึงครอบงําบุคคลน้ัน  ผูไมสํารวมมนินทรีย 
อยู       เพราะการไมสํารวมมนินทรียใดเปนเหตุ       ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวม 
มนินทรียนั้น   ไมรักษามนินทรียนั้น  ไมสําเร็จการสํารวมนมนินทรียนั้น  นี ้
เรียกวา  อสังวร  ความไมสํารวม. 
           ทุสสีลยะ  ความเปนผูทุศีล  เปนไฉน  ? 
           ความลวงละเมิดทางกาย   ความลวงละเมิดทางวาจา   ความลวงละเมิด 
ทั้งทางกายและวาจา  นี้เรียกวา  ทุสสีลยะ  ความเปนผูทุศีล.  
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           [๙๕๘]  อริยอทัสสนกัมยตา   ความไมอยากเห็นพระอรยิเจา  
เปนไฉน ? 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   พระอริยเจา   เปนไฉน   พระพุทธเจาและพระ- 
สาวกของพระพุทธเจา   เรียกวา   พระอริยเจา.   ความไมตองการจะพบ   ความ 
ไมตองการจะเห็น   ความไมตองการจะเขาใกล   ความไมตองการจะสมาคมกับ 
พระอริยเจา   เหลาน้ัน  อันใด   นี้เรียกวา   อริยอทสัสนกัมยตา  ความไม 
อยากเห็นพระอริยเจา. 
           สัทธมัมอโสตุกัมยตา  ความไมอยากฟงพระสัทธรรม เปนไฉน ?  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  พระสัทธรรม  เปนไฉน  สติปฏฐาน ๔ สัมมัป- 
ปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ 
นี้เรียกวา    พระสัทธรรม.    ความไมตองการจะฟง   ควานไมตองการจะสดับ 
ความไมตองการจะเรียน  ความไมตองการจะทรงจําซ่ึงพระสัทธรรมน้ี    อันใด 
นี้เรียกวา  สทัธัมมอโสตุกัมยตา  ความไมอยากฟงพระสัทธรรม. 
           อุปารมัภจิตตตา  ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี  เปนไฉน ? 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  ความคิดแขงดี   เปนไฉน  ความคิดแขงดี  ความ 
คิดแขงดีเนือง ๆ  กิริยาทีคิ่ดแขงดี   กิริยาที่คิดแขงดีเนือง ๆ   สภาพที่คิดแขงดี 
เนือง ๆ  ความดูถูก    ความดูหม่ิน    ความดูแคลน    ความคอยแสวงหาโทษ 
อันใด  นี้เรียกวา  อุปารัมภจิตตตา  ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี. 
           [๙๕๙]  มุฏฐสัจจะ  ความเปนผูไมมีสติ  เปนไฉน ? 
           ความระลึกไมได   ความตามระลึกไมได  ความหวนระลึกไมได  ความ 
ระลึกไมได   สภาพที่ระลึกไมได   ความทรงจําไมได   ความเลื่อยลอย   ความ 
หลงลืม  อันใด  นี้เรียกวา  มุฏฐสัจจะ  ความเปนผูไมมีสติ.  
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           อสัมปชัญญะ    ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ  เปนไฉน ?  
           ความไมรู  ความไมเห็น ฯลฯ   ลิ่มคืออวิชชา   อกุศลมูลคือ  โมหะ 
อันใด  นี้เรียกวา อสัมปชญัญะ    ความเปนผูไมมสีัมปชัญญะ. 
           เจตโสวิกเขปะ  ความฟุงซานแหงจิต  เปนไฉน  ? 
           ความฟุงซานแหงจิต     ความไมสงบแหงจิต    ความกวัดแกวงแหงจิต 
ความพลานแหงจิต     อันใด    นี้เรียกวา   เจตโสวิกเขปะ   ความฟุงซาน 
แหงจิต. 
           [๙๖๐]  อโยนิโสมนสิการ    ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย 
เปนไฉน ? 
           ความทําไวในใจโดยไมแยบคายในส่ิงท่ีไมเทียง   วาเที่ยง   ความทําไว 
ในใจโดยไมแยบคาย    ในสิ่งท่ีเปนทุกข    วาเปนสุข     ความทําไวในใจโดยไม 
แยบคาย   ในส่ิงท่ีไมใชอัตตาตัวตนวาเปนอัตตาตัวตน  ความทําไวในใจโดยไม 
แยบคาย   ในส่ิงท่ีไมงาม   วางาม   หรือความนึก   ความนึกเนือง ๆ   ความคิด 
ความพิจารณา    ความทําไวในใจแหงจิต     โดยผิดจากความจริง    นี้เรียกวา 
อโยนิโสมนสิการ   ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย.  
           กุมมคัคเสวนา   การเสพทางผิด  เปนไฉน ? 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  ทางผิด  เปนไฉน   มจิฉาทิฏฐิ   มิจฉาสังกัปปะ 
มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ 
นี้เรียกวา  ทางผิด   การเสพ   การเสพเปนนิตย   การเสพดวยดี  การคบ   การ 
คบดวยดี  การชอบใจ   ความชอบใจ   ซึ่งทางผิดนี้    ความเปนผูโนมนาวไป 
ตามทางผิดนี้   อันใด  นี้เรยีกวา  กุมมัคคเสวนา   การเสพทางผิด.  
           เจตโสลีนัตตะ  ความยอหยอนแหงจิต  เปนไฉน ?   
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           ความไมสมประกอบแหงจิต    ความไมควรแกการงานแหงจิต   ความ  
ทอแท   ความถดถอย   ความยอหยอน   กิริยาที่ยอหยอน   สภาพที่ยอหยอน 
ความซบเซา  กิริยาที่ซบเซา  สภาพที่ซบเซาแหงจิต  อันใด นี้เรียกวา เจตโส- 
ลีนัตตะ  ความยอหยอนแหงจิต. 
                                           จตุกกนิทเทส 
           [๙๖๑]  ในจตุกกมาติกาเหลาน้ัน   อาสวะ ๔  เปนไฉน ? 
           กามาสวะ  ภวาสวะ  ทฏิฐาสวะ  อวิชชาสวะ. 
           บรรดาอาสวะ ๔ นั้น    กามาสวะ  เปนไฉน ?  
           ความพอใจในกาม ฯลฯ   ความหมกมุนในกาม   อันใด   นี้เรียกวา 
กามาสวะ. 
           ภวาสวะ  เปนไฉน ? 
           ความพอใจในภพ ฯลฯ    ความหมกมุนในภพ    อันใด    นี้เรียกวา 
ภวาสวะ. 
           ทิฏฐาสวะ  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวาโลกเที่ยง ฯลฯ  ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว 
จะเกิดอีกก็หามิได   จะไมเกิดอีกก็หามิได   ดังน้ี   ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มลีกัษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา ทิฏฐาสวะ 
มิจฉาทิฏฐิ  แมทั้งหมดก็เรียกวา  ทิฏฐอาสวะ. 
           อวิชชาสวะ  เปนไฉน ? 
           ความไมรูในทุกข ฯลฯ  ลิ่มคืออวิชชา  อกุศลมูลคือโมหะ  นี้เรียกวา 
อวิชชาสวะ 
           เหลาน้ีเรียกวา   อาสวะ  ๔.  
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           [๙๖๒]  คันถะ ๔  เปนไฉน ?  
           อภิชฌากายคันถะ    พยาปาทกายคันถะ    สีลัพพตปรามาสกายคันถะ 
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ. 
           บรรดาคันถะ ๔ นัน้  อภิชฌากายคันถะ  เปนไฉน ? 
           ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก  ฯลฯ    ความเพงเล็งก็จะเอาทรัพย 
สมบัติของผูอ่ืน  อกุศลมลูคือโลภะ  อันใด  นี้เรียกวา   อภิชฌากายคันถะ. 
           พยาปาทกายคันถะ  เปนไฉน ?  
           ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสียแกเราแลว 
ฯลฯ   ความดุราย   ความปากราย   ความไมแชมชื่นแหงจิต  อันใด  นี้เรียกวา 
พยาปาทกายคันถะ. 
           สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  เปนไฉน ? 
           สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้   มีความเห็นวา  ความบริสุทธิ์   ยอม 
มีไดดวยศีล  ดวยวัตร   ดวยศีลและวัตร   ดังน้ี   ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ  
ฯลฯ   การถอืเอาโดยวิปลาส  อันใด  มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  สีลัพพต- 
ปรมาสกายคันถะ.                                                            
           อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวาโลกเที่ยง   นี้แหละจริง    อยางอ่ืนไมจริง   ความเห็นวา 
โลกไมเที่ยง   นี้แหละจริง  อยางอ่ืนไมจริง ฯลฯ  ความเห็นวา  สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวจะเกิดอีกก็หามิได    จะไมเกิดอีกก็หามิได    นี้แหละจริง    อยางอ่ืน 
ไมจริง    ทฏิฐิ    ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ    การถือเอาโดยวิปลาส    อันใด 
มีลักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา    อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ    ยกเวนสีลัพพต- 
ปรามาสกายคันถะ   มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด   ก็เรียกวา  อิทังสัจจาภินิเวสกาย- 
คันถะ.  
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           เหลาน้ีเรียกวา  คันถะ  ๔.  
           [๙๖๓]  โอฆะ  ๔  ฯลฯ   โยคะ ๔  ฯลฯ    อปุาทาน ๔  เปนไฉน ?  
           กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลพัพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน. 
           บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น  กามุปาทาน เปนไฉน ? 
           ความพอใจในกาม ฯลฯ   ความหมกมุนในกาม   อันใด   นี้เรียกวา 
กามุปาทาน. 
           ทิฏปุาทาน เปนไฉน ?  
           ความเห็นวา  ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล  การบูชาพระรัตนตรัยไมมี 
ผล ฯลฯ  สมณพราหมณผูปฏิบัติดี   ผูปฏิบัติชอบ   รูยิ่งเห็นแจงประจักษซึ่ง 
โลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลว      ประกาศใหผูอ่ืนรูไดไมมีในโลก    ทิฏฐิ 
ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ   การถือเอาโดยวิปลาส   อันใด   มลีกัษณะเชนวานี้  
นี้เรียกวา  ทฏิุปาทาน.  ยกเวนสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทาน   มิจฉา- 
ทิฏฐิแมทั้งหมด  ก็เรียกวา  ทิฏุปาทาน.                                          
           สีลัพพตุปาทาน เปนไฉน ? 
           สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้   มีความเห็นวา   ความบริสุทธิ์ยอม 
มีไดดวยศีล  ดวยวัตร  ดวยศีลและวัตร   ดังน้ี    ทฏิฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้   นี้เรียกวา  สีลัพพ- 
ตุปาทาน. 
           อัตตวาทุปาทาน เปนไฉน ? 
           ปุถชุนในโลกนี ้   ผูไรการศึกษา    ไมไดเห็นพระอริยเจา    ไมฉลาด 
ในธรรมของพระอริยเจา    ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา    ไม 
ไดเห็นสัปบุรุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ   ไมไดรับการแนะนําในธรรม  
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ของสัปบุรุษ  ยอมเห็นรูปเปนตน  หรือเห็นตนมีรูป   เห็นรูปในตน   เห็นตน  
ในรูป  ยอมเห็นเวทนาเปนตน ฯลฯ  ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ  ยอมเห็น 
สังขารเปนตน ฯลฯ  ยอมเห็นวิญญาณเปนตน  หรอืเห็นตนมีวิญญาณ  เห็น 
วิญญาณในตน  เห็นตนในวิญญาณ  ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ  การ 
ถือเอาโดยวิปลาส  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  อัตตวาทุปาทาน 
           เหลาน้ีเรียกวา  อปุาทาน ๔. 
           [๙๖๔]  ตัณหุปาทา ๔  เปนไฉน ? 
           ตัณหาเมื่อจะเกิดข้ึนแกภิกษุ   ยอมเกิดเพราะจีวรเปนเหตุบาง   ตัณหา 
เมื่อจะเกิดแกภิกษุ   ยอมเกิดเพราะบิณฑบาตเปนเหตุบาง   ตัณหาเมื่อจะเกิดแก 
ภิกษุ   ยอมเกิดเพราะเสนาสนะเปนเหตุบาง    ตัณหาเม่ือจะเกิดแกภิกษุ    ยอม 
เกิดเพราะปจจัยดังกลาวมาน้ีอันประณีตและประณีตยิ่งเปนเหตุบาง 
           เหลาน้ีเรียกวา  ตัณหุปาทา ๔. 
           [๙๖๕]  อคติคมนะ ๔  เปนไฉน ? 
           บุคคลยอมลําเอียงเพราะรักใครกัน ยอมลําเอียงเพราะไมชอบกัน  ยอม 
ลําเอียงเพราะเขลา   ยอมลําเอียงเพราะกลัว    ความลําเอียง   การถึงความลําเอียง 
การลําเอียงเพราะรักใครกัน   การลําเอียงเพราะเปนพวกพองกัน   ความหันเห 
ไปเหมือนนํ้าไหล  อันใด  มลีักษณะเชนวานี้ 
           เหลาน้ีเรียกวา  อคติคมนะ ๔. 
           [๙๖๖]  วิปริเยสะ ๔ เปนไฉน ? 
           ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา  ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต    ความ  
เขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ    ในส่ิงท่ีไมเที่ยงวาเที่ยง    ความเขาใจผิดดวยอํานาจ 
สัญญา   ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต   ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ   ในสิง่ท่ี  
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เปนทุกขวาเปนสุข  ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา  ความเขาใจผิดดวยอํานาจ  
จิต    ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ    ในส่ิงท่ีไมใชอัตตาตัวตนวาเปนอัตตาตัว 
ตน   ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา    ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต    ความ 
เขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิในสิ่งท่ีไมงามวางาม 
           เหลาน้ีเรียกวา  วปิริเยสะ ๔. 
           [๙๖๗]  อนริยโวหาร ๔ เปนไฉน ? 
           เมื่อไมเห็น  พูดวาเห็น  เมื่อไมไดยิน  พูดวาไดยิน   เมื่อไมรู   พูด 
วารู   เมื่อไมรูแจง   พูดวารูแจง 
           เหลาน้ีเรียกวา  อนริยโวหาร ๔. 
           [๙๖๘]  อนริยโวหาร ๔ อกีนัยหน่ึง  เปนไฉน ? 
           เมื่อเห็น   พูดวาไมเห็น   เมื่อไดยิน   พูดวาไมไดยิน   เมือ่รู    พูดวา 
ไมรู  เมื่อรูแจง   พูดวาไมรูแจง 
           เหลาน้ีเรียกวา  อนริยโวหาร ๔. 
           [๙๖๙]  ทุจริต ๔ เปนไฉน ? 
           ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท 
           เหลาน้ีเรียกวา  ทจุริต ๔. 
           [๙๗๐]  ทุจริต ๔ อกีนัยหนึ่ง  เปนไฉน  ?   
           มุสาวาท   ปสุณาวาจา   ผรุสวาจา   สัมผัปปลาปะ 
           เหลาน้ี เรียกวา  ทจุริต ๔. 
           [๙๗๑]  ภัย ๔ เปนไฉน  ?   
           ชาติภัย  ชราภัย  พยาธิภัย  มรณภัย 
           เหลาน้ีเรียกวา   ภยั ๔.  
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           [๙๗๒]  ภัย ๔ อกีนัยหนึ่ง  เปนไฉน ?  
           ราชภัย  โจรภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  
           เหลาน้ีเรียกวา  ภยั  ๔. 
           [๙๗๓]  ภัย ๔ อกีนัยหนึ่ง  เปนไฉน ? 
           ภัยเกิดแตคลื่น   ภัยเกิดแตจรเข   ภัยเกิดแตวังวน   ภัยเกิดแตปลาราย 
           เหลาน้ีเรียกวา   ภยั  ๔. 
           [๙๗๔]  ภัย  ๔ อกีนัยหนึ่ง  เปนไฉน ? 
           ภัยเกิดแตการคอนขอดตัวเอง   ภัยเกิดแตการคอนขอดผูอ่ืน    ภัยเกิด 
แตอาชญา   ภัยเกิดแตอบาย 
           เหลาน้ีเรียกวา   ภยั ๔. 
           [๙๗๕]  ทิฏฐ ิ ๔ เปนไฉน   
           ทิฏฐิเกิดข้ึนโดยแนแทมั่นคงวา   สุขทุกขตนทําเอง     ทฏิฐิเกิดข้ึนโดย 
แนแทมั่นคงวา   สุขทุกขคนอ่ืนกระทําให   ทฏิฐิเกิดข้ึนโดยแนแทมั่นคงวา  สุข 
ทุกขตนทําเองดวย   คนอ่ืนทําใหดวย   ทิฏฐิเกิดข้ึนโดยแนแทมั่นคงวา  สุขทุกข 
ตนไมไดทําเองดวย   คนอ่ืนไมไดทําใหดวย   แตเกดิข้ึนเองโดยเฉพาะ 
           เหลาน้ีเรียกวา  ทฏิฐิ  ๔. 
 
                                        ปญจกนิทเทส 
           [๙๗๖]   ในปญจกมาติกาเหลาน้ัน  โอรมัภาคิยสัญโญชน ๕  เปน 
ไฉน ? 
           โอรัมภาคิยสัญโญชน  ๕   คือ 
                         ๑.  สักกายทิฏฐิ 
                         ๒.  วิจิกิจฉา  
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                         ๓.  สีลัพพตปรามาส  
                         ๔.  กามฉันทะ 
                         ๕.  พยาบาท 
           เหลาน้ีเรียกวา  โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕. 
           [๙๗๗]  อุทธมัภาคิยสัญโญชน ๕  เปนไฉน ? 
           อุทธมัภาคิยสัญโญชน ๕  คือ 
                         ๑.  รูปราคะ 
                         ๒.  อรูปราคะ 
                         ๓.  มานะ 
                         ๔.  อุทธัจจะ 
                         ๕.  อวิชชา 
           เหลาน้ีเรียกวา  อทุธัมภาคิยสัญโญชน  ๕. 
           [๙๗๘]   มัจฉริยะ  ๕  เปนไฉน ? 
           มัจฉรยิะ ๕  คือ 
                         ๑.  อาวาสมิจฉริยะ    ความตระหน่ีที่อยู. 
                         ๒.  กุลมจัฉริยะ         ความตระหน่ีตระกูล 
                         ๓.  ลาภมจัฉริยะ        ความตระหน่ีลาภ 
                         ๔.  วัณณมัจฉริยะ      ความตระหน่ีวรรณะ 
                         ๕.  ธัมมมัจฉริยะ        ความตระหน่ีธรรม 
           เหลาน้ีเรียกวา  มจัฉริยะ  ๕.  
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           [๙๗๙]  สังคะ ๕  เปนไฉน ?   
           สังคะ ๕  คือ 
                         ๑.  ราคสังคะ      เครื่องของคือราคะ 
                         ๒.  โทสสังคะ    เครื่องของคือโทสะ 
                         ๓.  โมหสังคะ    เครื่องของคือโมหะ 
                         ๔.  มานสังคะ     เครือ่งของคือมานะ 
                         ๕.  ทิฏฐสิังคะ    เครือ่งของคือทิฏฐ ิ
           เหลาน้ีเรียกวา   สงัคะ  ๕. 
           [๙๘๐]  สัลละ ๕  เปนไฉน ?   
           สัลละ ๕  คือ 
                         ๑.  ราคสัลละ     ลูกศรคือราคะ 
                         ๒.  โทสสัลละ    ลูกศรคือโทสะ 
                         ๓.  โมหสัลละ    ลูกศรคือโมหะ 
                         ๔.  มานสัลละ    ลูกศรคือมานะ 
                         ๕.  ทิฏฐสิัลละ    ลูกศรคือทิฏฐ ิ
           เหลาน้ีเรียกวา   สลัละ ๕. 
           [๙๘๑]  เจโตขลีะ ๕  เปนไฉน ? 
           เจโตขีละ ๕  คือ 
           ๑.  บคุคลยอมเคลือบแคลง   สงสัย    ไมปลงใจเชื่อ    ไมเลื่อมใสใน 
พระพุทธเจา 
           ๒.  ยอมเคลือบแคลง  สงสัย  ไมปลงใจเชื่อ   ไมเลื่อมใสในพระธรรม 
           ๓.  ยอมเคลือบแคลง  สงสัย ไมปลงใจเชื่อ   ไมเลื่อมใสในพระสงฆ  
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           ๔.   ยอมเคลือบแคลง  สงสัย ไมปลงใจเชื่อ  ไมเลื่อมใสในสิกขา  
           ๕.  เปนผูมีจิตขุนเคือง   ไมชอบใจ    มีจิตกระทบกระทั่ง    กระดาง 
กระเด่ืองในเพ่ือนพรหมจารีบุคคลท้ังหลาย 
           เหลาน้ีเรียกวา   เจโตขีละ ๕. 
           [๙๘๒]  เจโตวินิพันธะ ๕  เปนไฉน ? 
           เจโตวินิพันธะ ๕  คือ     
           ๑.  บคุคลเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด     ยังไมปราศจากความ 
พอใจ  ยังไมปราศจากความรักใคร  ยงัไมปราศจากความกระหาย   ยังไมปราศ- 
จากความเรารอน   ยังไมปราศจากความอยากในกาม 
           ๒.   เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด      ยังไมปราศจากความพอใจ 
ยังไมปราศจากความรักใคร     ยังไมปราศจากความกระหาย     ยังไมปราศจาก 
ความเรารอน   ยังไมปราศจากความอยากในกาย 
           ๓.   เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด       ยังไมปราศจากความพอใจ 
ยังไมปราศจากความรักใคร     ยังไมปราศจากความกระหาย      ยังไมปราศจาก 
ความเรารอน   ยังไมปราศจากความอยากในรูป 
           ๔.   บริโภคอาหารเต็มทองตามความตองการแลว    หาความสุขในการ 
นอน  หาความสุขในการพลิกไปมา  หาความสุขในการหลับอยู 
           ๕.  ปรารถนาเปนเทวดาตนใดตนหน่ึง      แลวประพฤติพรหมจรรย 
ดวยผูกใจวา  เราจักเปนเทวดาผูมีศักด์ิใหญ   หรือเทวดาผูมีศักดิ์นอยตนใดตน 
หน่ึงดวยศีลนี้  หรือดวยตบะนี้  หรือดวยพรหมจรรยนี ้
           เหลาน้ีเรียกวา  เจโตวินิพันธะ ๕.  
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           [๙๘๓]  นิวรณ  ๕   เปนไฉน ?  
           นิวรณ  ๕  คือ 
           ๑.  กามฉันทนิวรณ      ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน   คือ 
                                               กามฉันทะ 
           ๒.  พยาปาทนิวรณ     ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน   คือ 
                                               พยาบาท 
           ๓.  ถีนมิทธนิวรณ      ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน  คือ 
                                              ถีนมิทธะ 
           ๔.  อทุธัจจกุกกุจจนิวรณ   ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดข้ึน 
                                               คืออุทธัจจกุกกุจจะ 
           ๕.  วจิิกิจฉานิวรณ      ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน  คือ 
                                               วิจิกิจฉา 
           เหลาน้ีเรียกวา  นวิรณ  ๕. 
           [๙๘๔]  อนันตริยกรรม ๕   เปนไฉน ? 
           อนันตริยกรรม ๕   คือ 
                         ๑.  มาตุฆาต          ฆามารดา 
                         ๒.  ปตุฆาต           ฆาบิดา 
                         ๓.  อรหนัตฆาต     ฆาพระอรหันต 
                         ๔.  โลหิตุปบาท      ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิต  
                                                        ใหหอข้ึน 
                         ๕.  สังฆเภท            ยงัสงฆใหแตกจากกัน                 
           เหลาน้ันเรียกวา  อนันตริยกรรม  ๕.  
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           [๙๘๕]  ทิฏฐ ิ  ๕   เปนไฉน  ?  
           ทิฏฐิ  ๕  คือ 
           ๑.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง  กลาวยืนยันดังน้ีวา  อัตตามีสัญญา 
เบื้องหนาแตตายไมแปรผัน 
           ๒.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง   กลาวยืนยันดังนี้วา   อัตตาไมมี 
สัญญา   เบื้องหนาแตตายไมแปรผัน 
           ๓.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งกลาวยืนยันดังนี้วา อัตตามีสัญญา 
ก็ไมใช   ไมมีสัญญาก็ไมใช   เบื้องหนาแตตายไมแปรผัน 
           ๔.  กห็รือวา  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง   ยอมบัญญัติความขาด 
สูญ     ความพินาศ  ความไมมี  ของสัตวซึ่งปรากฏมีอยู 
           ๕.   กห็รือวา  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง   กลาวยืนยันทิฏฐธัมม- 
นิพพาน 
           เหลาน้ีเรียกวา  ทฏิฐิ  ๕. 
           [๙๘๖]  เวร  ๕ เปนไฉน ?  
           เวร  ๕   คือ 
           ๑.  ปาณาติบาต          ฆาสัตว 
           ๒.  อทินนาทาน        ลักทรัพย 
           ๓.  กาเมสุมิจฉาจาร   ประพฤติผิดในกาม 
           ๔.  มสุาวาท               พูดเท็จ 
           ๕.  สรุาเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    ดื่มน้ําเมาคือสุราและ 
เมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
           เหลาน้ีเรียกวา   เวร  ๕.  
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           [๙๘๗]  พยสนะ ๕   เปนไฉน ?  
           พยสนะ  ๕  คือ 
                         ๑.  ญาติพยสนะ    ความพินาศแหงชาติ 
                         ๒.  โภคพยสนะ     ความพินาศแหงทรัพย 
                         ๓.  โรคพยสนะ      ความพินาศเพราะโรค 
                         ๔.  สีลพยสนะ       ความพินาศแหงศีล 
                         ๕.  ทิฏฐพิยสนะ     ความพินาศแหงทิฏฐิ 
           เหลาน้ีเรียกวา  พยสนะ ๕. 
           [๙๘๘]  โทษแหงความไมอดทน  ๕  เปนไฉน ? 
           โทษแหงความไมอดทน  ๕  คือ 
                         ๑.  ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของชนมาก 
                         ๒.   มีเวรมาก 
                         ๓.  มีโทษมาก 
                         ๔.   ตายโดยความหลงลืม 
                         ๕.   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ 
วินิบาต  นรก 
           เหลาน้ีเรียกวา  โทษแหงความไมอดทน ๕. 
           [๙๘๙]  ภัย  ๕  เปนไฉน ? 
           ภัย  ๕   คือ 
                         ๑.  ภัยเกิดแตการเลี้ยงชีพ 
                         ๒.  ภัยเกิดแตการติเตียน 
                         ๓.  ภัยคือความขลาดกลัว   เมื่อเขาสูที่ประชุม  
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           ๔.  ภัยเกิดแตมรณะ  
           ๕.  ภัยเกิดแตอบาย 
           เหลาน้ีเรียกวา   ภยั  ๕. 
           [๙๙๐]  ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ   ๕  เปนไฉน ? 
           ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ  ๕  คือ 
           ๑.   สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี   มีวาทะอยางนี้  มีทฏิฐิอยาง 
นี้วา   ทานผูเจริญ   เมื่อใดแล   อัตตานี้เพียบพรอม   พรั่งพรอม   บํารุงบําเรอ 
ดวยกามคุณ  ๕ อยู   ทานผูเจริญ   ดวยเหตุเพียงเทานี้แล   อัตตานี้จึงชื่อวา  ได 
บรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม   สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง   ยอม 
บัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู. ดวยประการอยางนี้  
           ๒. สมณะหรือพราหมณอ่ืน    กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา 
ทานผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานี้มีอยูแล   เราจะไดกลาววา  อัตตาน้ัน 
ไมมีก็หามิได   ทานผูเจริญ   แตอัตตานี้จะชื่อวาไดบรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอัน 
ยอดเยี่ยม    ดวยเหตุเพียงเทาน้ีก็หามิได   ขอน้ันมอีะไรเปนเหตุ   ทานผูเจริญ 
เพราะกามท้ังหลายไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ความ 
เศราโศก   ความร่ําไห   ความทุกข   ความโทมนัส   ความคับแคนใจ   ยอมเกดิ 
ข้ึน  เพราะกามเหลาน้ันแปรปรวนเปนอยางอ่ืน  ทานผูเจริญ  เมื่อใดแล  อัตตา 
นี้สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมแลว   บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ อยู    ทานผู 
เจริญ  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  อัตตานี้จึงชื่อวา  ไดบรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอัน 
ยอดเยี่ยม  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอด 
เยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู   ดวยประการอยางนี้   
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           ๓.  สมณะหรือพราหมณอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา ทาน   
ผูเจริญ  ทานกลาวอัตตาใด  อัตตานี้มีอยู  เราจะไดกลาววา  อัตตานั้นไมมีก็หานิ 
ได    ทานผูเจริญ      แตอัตตาน้ีจะชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีก็หามิได   ขอน้ันมอีะไรเปนเหตุ   วิตก   วิจารใด   มีอยูใน 
ปฐมฌานน้ัน     ปฐมฌานน้ียอมปรากฏเปนของหยาบเพราะวิตกและวิจารน้ัน 
ทานผูเจริญ    เมื่อใดแล    อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน    อันเปนธรรมชาติผองใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ ฯลฯ อยู   ดวยเหตุเพียงเทานี้แล   อัตตานี้จึงชื่อวา   ได 
บรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม   สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง   ยอม 
บัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม  ของสัตวผูปรากฏมีอยู  ดวยประการอยาง 
นี้  
           ๔.  สมณะหรือพราหมณอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา ทาน 
ผูเจริญ  ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานี้มีอยูแล   เราจะไดกลาววา   อัตตานั้นไมมี 
ก็หามิได  ทานผูเจริญ  แตอัตตานี้จะวาไดบรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีก็หามิได  ขอน้ันมีอะไรเปนเหตุ  ปติ  ความลําพองใจใด  ม ี
อยูในทุติยฌานน้ัน    ทุติยฌานน้ียอมปรากฏเปนของหยาบเพราะปติและความ 
ลําพองใจน้ัน   ทานผูเจริญ    เมื่อใดแล  เพราะคลายปติไดอีกดวย  อัตตานี้บรรล-ุ 
ตติยฌาน ฯลฯ อยู  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล  อัตตานี้จึงชื่อวาไดบรรลุทิฏฐธัมม- 
นิพพานอันยอดเยี่ยม   สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง   ยอมบัญญัติทิฏฐธัมม- 
นิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู   ดวยประการอยางนี้ 
           ๕.  สมณะหรือพราหมณอ่ืน  กลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นวา ทาน 
ผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานี้มีอยูแล   เราจะไดกลาววา  อัตตานั้นไมมีก็ 
มิได  ทานผูเจริญ  แตอัตตานี้ชื่อวาไดบรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ดวย  
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เหตุเพียงเทานี้ก็หามิได  ขอน้ีมีอะไรเปนเหตุ   สุขและความนึกคิดทางใจใด  ม ี 
อยูในตติยฌานน้ัน    ตติยฌานน้ี    ยอมปรากฏเปนของหยาบเพราะสุขและความ 
นึกคิดทางใจน้ัน    เมื่อใดแล   อัตตานี้บรรลุจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมสีุข 
เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ อยู   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล   อัตตาน้ีจึงชื่อวาได 
บรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม    สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง    ยอม 
บัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู  ดวยประการอยางนี้ 
           เหลาน้ีเรียกวา  ทฏิฐธัมมนิพพานวาทะ ๕. 
 
                                           ฉักกนิทเทส 
           [๙๙๑]  ในฉกักมาติกาเหลาน้ัน   วิวาทมูล ๖   เปนไฉน ? 
           ความโกรธ   ความลบหลูคุณทาน   ความริษยา   ความโออวด   ความ 
ปรารถนาลามก   ความยึดถือแตความเห็นของตน 
           เหลาน้ีเรียกวา  วิวาทมูล  ๖. 
           [๙๙๒]  ฉันทราคเคหสิตธรรม ๖  เปนไฉน ?   
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต   อัน 
อิงอาศัยกามคุณ ในรูปทีน่าชอบใจ ฯลฯ  ในเสียงที่นาชอบใจ ฯลฯ  ในกลิน่ 
ที่นาชอบใจ ฯลฯ  ในรสท่ีนาชอบใจ ฯลฯ  ในโผฏฐัพพะท่ีนาชอบใจ  ความ 
กําหนัด   ความกําหนัดนัก ฯลฯ   ความกําหนัดนักแหงจิตอันอิงอาศัยกามคุณ 
ในธรรมารมณที่นาชอบใจ 
           เหลาน้ีเรียกวา  ฉนัทราคเคหสิตธรรม ๖. 
           [๙๙๓]  วิโรธวัตถุ ๖  เปนไฉน ? 
           ความอาฆาต   ความกระทบกระท่ังแหงจิต ฯลฯ   ความดุราย   ความ 
ปากราย   ความไมแชมชื่นแหงจิต    ในรูปที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ   ในเสียงที่ไม  
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นาชอบใจ ฯลฯ  ในกลิ่นที่ไมนาชอบใจ ฯลฯ  ในรสท่ีไมนาชอบใจ ฯลฯ  
ในโผฏฐัพพะท่ีไมนาชอบใจ  ความอาฆาต   ควานกระทบกระท่ังแหงจิต ฯลฯ 
ความดุราย   ความปากราย    ความไมแชมชื่นแหงจิต    ในธรรมารมณที่ไมนา 
ชอบใจ 
           เหลาน้ีเรียกวา   วโิรธวัตถุ. 
           [๙๙๔]  ตัณหากายะ ๖  เปนไฉน ? 
           รูปตัณหา สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา    โผฏฐัพพตัณหา ธัมม- 
ตัณหา 
           เหลาน้ีเรียกวา  ตัณหากายะ ๖. 
           [๙๙๕]  อคารวะ ๖  เปนไฉน  ?  
           บุคคลไมเคารพ  ไมเชื่อฟงในพระศาสดา  ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ 
ในพระธรรม   ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ   ในพระสงฆ    ประพฤติเปนไปอยู 
ฯลฯ  ในสิกขา   ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ  ในความไมประมาท   ประพฤติ  
เปนไปอยู   บุคคลไมเคารพ  ไมเชื่อฟงในการปฏิสันถาร  ประพฤติเปนไปอยู 
           เหลาน้ีเรียกวา   อคารวะ  ๖. 
           [๙๙๖]  ปรหิานิยธรรม ๖  เปนไฉน ? 
           ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา  ความยินดีในการ 
หลับนอน ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู  ความยินดีในการอยูรวมกัน  ความ 
ยินดีในธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา 
           เหลาน้ีเรียกวา  ปริหานิยธรรม ๖.  
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           [๙๙๗]  ปรหิานิยธรรม ๖ อกีนยัหน่ึง  เปนไฉน ?  
           ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา  ความยินดีในการ 
หลับนอน  ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู   ความเปนผูวายาก  ความเปนผูมี 
มิตรชั่ว 
           เหลาน้ีเรียกวา  ปริหานิยธรรม ๖. 
           [๙๙๘]  โสมนัสสุปวิจาร ๖  เปนไฉน ? 
           เห็นรูปดวยตาแลว    ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ต้ังแหงโสมนัส    ฟงเสียง 
ดวยหูแลว ฯลฯ  ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ  ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว    ครุนคิดถึงธรรมารมณ 
อันเปนที่ต้ังแหงโสมนัส 
           เหลาน้ีเรียกวา  โสมนัสสุปวิจาร ๖. 
           [๙๙๙]  โทมนัสสปุวิจาร ๖ เปนไฉน ? 
           เห็นรูปดวยตาแลว    ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ต้ังแหงโทมนัส    ฟงเสียง 
ดวยหูแลว ฯลฯ  ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ  ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว    ครุนคิดถึงธรรมารมณ 
อันเปนที่ต้ังแหงโทมนัส 
           เหลาน้ันเรียกวา  โทมนัสสุปวิจาร ๖. 
           [๑๐๐๐]  อุเปกขูปวิจาร ๖ เปนไฉน ? 
           เห็นรูปดวยตาแลว    ครุนคิดถึงรูปอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา   พึงเสียง 
ดวยหูแลว ฯลฯ  ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ  ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว    ครุนคิดถึงธรรมารมณ 
อันเปนที่ต้ังแหงอุเขกขา  
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           เหลาน้ีเรียกวา   อุเปกขูปวิจาร ๖.  
           [๑๐๐๑]  เคหสิตโสมนัส  ๖ เปนไฉน ?   
           ความสบายทางใจ   ความสุขทางใจ   ควานเสวยอารมณที่สบายเปนสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส      กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
อันอิง  อาศัยกามคุณ   ในรูปอันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ   ในเสียงอันเปนที่ชอบใจ 
ฯลฯ ในกลิ่นอันเปนที่ชอบใจ ฯสฯ ในรสอันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ 
อันเปนที่ชอบใจ    ความสบายทางใจ    ความสุขทางใจ    ความเสวยอารมณที่ 
สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส    กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัสอันอิงอาศัยกามคุณ  ในธรรมารมณอันเปนที่ชอบใจ 
           เหลาน้ันเรียกวา  เคหสิตโสมนัส  ๖. 
           [๑๐๐๒]  เคหสิตโทมนัส ๖ เปนไฉน ? 
           ความไมสบายทางใจ   ความทุกขทางใจ   ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริิยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส  อันอิงอาศัยกามคุณ   ในรปูอันไมเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันไม 
เปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นอันไมเปนที่ชอบใจ ฯลฯ ในรสอันไมเปนที่ชอบใจ 
ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันไมเปนที่ชอบใจ  ความไมสบายทางใจ  ความทุกขทางใจ 
ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส    กิริยาเสวยอารมณ 
ที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส    อันอิงอาศัยกามคุณ   ในธรรมารมณ 
อันไมเปนที่ชอบใจ 
           เหลาน้ีเรียกวา  เคหสิตโสมนัส ๖. 
           [๑๐๐๓]  เคหสิตอุเปกขา ๖ เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช     ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข  
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อันเกิดแตเจโตสัมผัส  อันอิงอาศัยกามคุณ  ในรูปอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา ฯลฯ  
ในเสียงอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา ฯลฯ    ในกลิ่นอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา ฯลฯ 
ในรสอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา ฯลฯ   ในโผฏฐัพพะอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา 
ความสบายทางใจก็ไมใช   ความไมสบายทางใจก็ไมใช   ความเสวยอารมณที่ไม 
ทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส      กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส   อันอิงอาศัยกามคุณ   ในธรรมอารมณอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา 
           เหลาน้ีเรียกวา  เคหสิตอุเปกขา ๖. 
           [๑๐๐๔]  ทฏิฐิ ๖ เปนไฉน ? 
           ความเห็นเกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา  อัตตาของเรามีอยู   ดังน้ีบาง 
ความเห็นเกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา  อัตตาของเราไมมี  ดังนี้บาง   ความ 
เห็นเกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา   เรารูจักอัตตาดวยอัตตา  ดังนี้บาง  ความ 
เห็นเกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา     เรารูจักอนัตตาดวยอัตตา     ดังน้ีบาง 
ความเห็นเกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา     เรารูจักอัตตาดวยอนัตตา    ดังนี้ 
บาง   ความเห็นเกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทมั่นคงวา  อัตตาของเราน้ีนั้นเปนผูกลาว 
เปนผูเสวย     ยอมเสวยผลแหงความดีและความชั่วในภพนั้น  ๆ สิ้นกาลนาน 
อัตตานั้นไมเกิด  ไมไดมมีาแลวในอดีต   อัตตานั้นไมเกิด   จักไมมีในอนาคต 
อัตตาเปนของเที่ยง   ยั่งยืนมั่นคง  ไมแปรผัน  ดังน้ีบาง 
           เหลาน้ีเรียกวา  ทฏิฐิ  ๖. 
 
                                         สัตตกนิทเทส 
           [๑๐๐๕]   ในสัตตกมาติกาเหลาน้ัน  อนุสัย ๗ เปนไฉน ? 
           กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย 
ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย  
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           เหลาน้ีเรียกวา  อนุสัย ๗.  
           [๑๐๐๖]  ปริยุฏฐาน ๗ เปนไฉน ? 
           กามราคปริยุฏฐาน  ปฏิฆปริยุฏฐาน  มานปริยุฏฐาน  ทิฏฐิปริยุฏฐาน 
วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  ภวราคปริยุฏฐาน   อวิชชาปริยฏุฐาน 
           เหลาน้ีเรียกวา  ปริยุฏฐาน ๗. 
           [๑๐๐๗]  สัญโญชน  ๗ เปนไฉน  ? 
           กามราคสัญโญชน  ปฏิฆสัญโญชน   มานสัญโญชน   ทิฏฐิสัญโญชน 
วิจิกิจฉาสัญโญชน  ภวราคสัญโญชน   อวิชชาสัญโญชน 
           เหลาน้ีเรียกวา  สญัโญชน  ๗. 
           [๑๐๐๘]  อสัทธรรม ๗ เปนไฉน ? 
           บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา  ไมมหีิริ  ไมมโีอตตัปปะ  มีการศึกษานอย 
เกียจคราน  หลงลืมสติ  ปญญาทราม 
           เหลาน้ีเรียกวา   อสัทธรรม ๗. 
           [๑๐๐๙]  ทุจริต ๗   เปนไฉน ? 
           ปาณาติบาต    อทินนาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร   มุสาวาท   ปสุณาวาจา 
ผรุสวาจา   สมัผัปปลาปะ 
           เหลาน้ีเรียกวา  ทจุริต  ๗. 
           [๑๐๑๐]  มานะ ๗ เปนไฉน ?   
           มานะ อติมานะ  มานาติมานะ โอมานะ อธิมานะ อัสมิมานะ  มิจฉา- 
มานะ 
           เหลาน้ีเรียกวา   มานะ ๗.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 825 

           [๑๐๑๑]  ทิฏฐ ิ ๗ เปนไฉน ?  
           ๑.  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี  มีวาทะอยางนี้   มีทิฏฐิอยาง 
นี้วา  ทานผูเจริญ  เพราะอัตตาน้ีมีรูป สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ เกิดโดยมีมารดา 
และบิดา เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมขาดสูญ   ยอมพินาศ.  ยอมไมมี 
ทานผูเจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล   อัตตานี้จึงไดชื่อวา   ขาดสูญดวยดี   สมณะ 
หรือพราหมณพวกหน่ึง  บัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ  ความไมมี   ของ 
สัตวผูปรากฏมีอยู   ดวยประการอยางนี้. 
           ๒.  สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา 
ทานผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานั้นมีอยูแลว   เราจะไดกลาววา   อัตตา 
นั้นไมมี   กห็ามิได   ทานผูเจริญ   แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี   ดวย 
เหตุเพียงเทานี้   ก็หามิได   ทานผูเจริญ   อัตตาอ่ืนเปนทิพยมีรูป   ทองเท่ียวอยู 
ในกามภูมิ   มีอาหารคือคําขาวเปนภักษา   มีอยูแล   ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตา 
นั้น   เรายอมรูเห็นอัตตานั้น   ทานผูเจริญ   เพราะอัตตานั้นแล    เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก   ยอมขาดสูญ   ยอมพินาศ    ยอมไมมี    ทานผูเจริญ   ดวย 
เหตุเพียงเทานี้แล   อัตตานี้จึงไดชื่อวาขาดสูญดวยดี    สมณะหรือพราหมณพวก 
หน่ึง  บัญญติัความขาดสูญ   ความพินาศ   ความไมมี   ของสัตวผูปรากฏมีอยู 
ดวยประการอยางนี้. 
           ๓.  สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา 
ทานผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานั้นมีอยูแล   เราจะไดกลาววา    อัตตา 
นั้นไมมี  ก็หามิได   ทานผูเจริญ  แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี   ดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ี   ก็หามิได   ทานผูเจริญ  อัตตาอ่ืนเปนทิพยมีรูป   สาํเร็จแลวดวยใจ 
มีอวัยวะนอยใหญครบทกุสวน   มีอินทรียไมบกพรอง   มีอยูแล   ทานยอมไมรู  
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ไมเห็นอัตตาน้ัน   เรายอมรูเห็นอัตตานั้น   ทานผูเจริญ  เพราะอัตตาน้ันแลเบื้อง  
หนาแตตายเพราะกายแตกยอมขาดสูญ     ยอมพินาศ    ยอมไมมี    ทานผูเจริญ  
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล  อัตตานี้จึงไดชื่อวา  ขาดสูญดวยดี  สมณะหรือพราหมณ 
พวกหน่ึง  บัญญัติความขาดสูญความพินาศ  ความไมมี  ของสัตวผูปรากฏมีอยู 
ดวยประการอยางนี้.      
           ๔.   สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา 
ทานผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด  อัตตานั้นมีอยูแล  เราจะไดกลาววา  อัตตาน้ัน 
ไมมีก็หามิได   ทานผูเจริญ   แตอัตตานี้จะไดชื่อวา    ขาดสูญดวยดี    ดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ี     ก็หามิได   ทานผูเจริญ   อัตตาอ่ืนที่เขาถึงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยบริกรรมวา   อากาศไมมีที่สุด    เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง 
เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา  เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา   มีอยูแล 
ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น      เรายอมรูเห็นอัตตานั้น    ทานผูเจริญ    เพราะ 
อัตตานั้นแล   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ   ยอม 
ไมมี   ทานผูเจริญ   ดวยเหตุเพียงเทานี้แล   อัตตานี้จึงไดชื่อวา    ขาดสูญดวยดี 
สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง  บัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ   ความไมมี   
ของสัตวผูปรากฏมีอยู   ดวยประการอยางนี้. 
           ๕.  สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้น  อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานั้นมีอยูแล    เราจะไดกลาววา   อัตตา 
นั้นไมมี   กห็ามิได   ทานผูเจริญ   แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี   ดวย 
เหตุเพียงเทานี้    ก็หามิได  ทานผูเจริญ  อัตตาอ่ืนที่เขาถึงวิญญาณัญจายตนฌาน 
โดยบริกรรมวา   วิญญาณไมมีที่สุด   ดงัน้ี     เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง    มีอยูแล   ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น    เรายอมรูเห็น  
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อัตตานั้น     ทานผูเจริญ   เพราะอัตตาน้ันแล   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  
ยอมขาดสูญ   ยอมพินาศ  ยอมไมมี  ทานผูเจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล  อัตตา 
นี้จึงไดชื่อวา  ขาดสูญดวยดี  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง  บัญญัติความขาด 
สูญ     ความพินาศ   ความไมมี   ของสัตวผูปรากฏมีอยู   ดวยประการอยางนี้. 
           ๖.  สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา 
ทานผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานั้นมีอยูแล    เราจะไดกลาววา   อัตตา 
นั้นไมมี  ก็หามิได  ทานผูเจริญ  แตอัตตานี้จะไดชื่อวา   ขาดสูญดวยดี  ดวย 
เหตุเพียงเทานี้    ก็หามิได  ทานผูเจริญ   อัตตาอ่ืนท่ีเขาถึงอากิญจัญญายตนฌาน 
โดยบริกรรมวา  อะไร ๆ นอยหน่ึงไมมี  ดังนี้    เพราะกาวลวงวิญญาณัญจาย- 
ตนะโดยประการทั้งปวง    มีอยูแล    ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น     เรายอมรู 
เห็นอัตตานั้น   ทานผูเจริญเพราะอัตตานั้นแล  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก 
ยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ  ยอมไมมี  ทานผูเจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล  อัตตา 
นี้จึงไดชื่อวา  ขาดสูญดวยดี  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง  บัญญัติความขาด 
สูญ   ควานพินาศ   ควานไมมี   ของสัตวผูปรากฏมีอยู   ดวยประการอยางนี้. 
           ๗.  สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้น  อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ   ทานกลาวอัตตาใด   อัตตานั้นมีอยูแล   เราจะไดกลาววา   อัตตา 
นั้นไมมี    กห็ามิได   ทานผูเจริญ   แตอัตตานี้จะไดชื่อวาขาดสูญดวยดี   ดวย 
เหตุเพียงเทานี้   ก็หามิได  ทานผูเจริญ   อัตตาอ่ืนที่เขาถึงเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนฌาน  เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  มีอยูแล  ทาน 
ยอมไมรูไมเห็นอัตตานั้น  เรายอมรูเห็นอัตตานั้น    ทานผูเจริญ   เพราะอัตตา 
นั้นแล  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมขาดสูญ   ยอมพินาศ    ยอมไมมี 
ทานผูเจริญ   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล   อัตตานี้จึงไดชื่อวาขาดสูญดวยดี    สมณะ  
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หรือพราหมณพวกหน่ึง  บัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ   ความไมมี  ของ  
สัตวผูปรากฏมีอยู   ดวยประการอยางนี้. 
           เหลาน้ีเรียกวา   ทฏิฐิ  ๗. 
 
                                          อัฏฐกนิทเทส 
           [๑๐๑๒]  ในอัฏฐกมาติกาเหลาน้ัน  กิเลสวัตถุ ๘ เปนไฉน ? 
           โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  ถีนะ  อุทธัจจะ. 
           เหลาน้ีเรียกวา   กิเลสวัตถุ ๘. 
           [๑๐๑๓]  กุสีตวัตถุ  ๘  เปนไฉน ? 
           กุสีตวัตถุ  ๘  คือ 
           ๑.   ภิกษุในศาสนานี้   มีการงานท่ีตองทํา   เธอเกิดความคิดอยางนี้วา 
เราจักตองทําการงานแล   แตเมื่อเราทําการงานอยู   จักลําบากกาย   อยากระน้ัน 
เลย   เราจะนอนละ   เธอก็นอนเสีย   ไมปรารภความเพียร   เพ่ือถึงคุณท่ียังไม 
ถึง     เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรล ุ    เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังมิไดทําใหแจง    นี ้ 
จัดเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๑. 
           ๒.   ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ภิกษุทําการงานแลว    เธอมีความคิดอยางนี้วา 
เราไดทําการงานแลว    เมื่อเรากําลังทําการงานอยู   ลําบากกาย   อยากระน้ันเลย 
เราจะนอนละ    เธอก็นอนเสีย    ไมปรารภความเพียร    เพ่ือถงึคุณท่ียังไมถึง 
เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณที่ยังมิไดทําใหแจง   นี้จัดเปน 
กุสีตวัตถุขอท่ี ๒. 
           ๓.   ขออ่ืนยังมีอยูอีก      ภิกษุตองเดินทาง     เธอมีความคิดอยางนี้วา 
เราจักตองเดินทางแล    แตเมื่อเราเดินทางไป    จักลําบากกาย    อยากระน้ันเลย  
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เราจะนอนละ    เธอก็นอนเสีย    ไมปรารภความเพียร    เพ่ือถงึคุณท่ียังไมถึง  
เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณที่ยังมิไดทําใหแจง  นี้จัดเปน  
กุสีตวัตถุขอท่ี ๓. 
           ๔.   ขออ่ืนยังมีอยูอีก     ภิกษุเดินทางแลว     เธอมีความคิดอยางนี้วา 
เราไดเดินทางแลว     เมื่อเรากําลังเดินทางอยู      ลาํบากกาย     อยากะนั้นเลย 
เราจะนอนละ    เธอก็นอนเสีย    ไมปรารภความเพียร     เพ่ือถงึคุณท่ียังไมถึง 
เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณที่ยังมิไดทําใหแจง  นี้จัดเปน 
กุสีตวัตถุขอท่ี ๔. 
           ๕.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก     ภิกษุเที่ยวไปในบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต 
ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ     เธอคิดอยางนี้วา 
เมื่อเราเที่ยวไปตามบานหรือนิคม   กไ็มไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอ 
แกความตองการ   กายของเรานั้นลําบาก   ไมควรแกการงาน   อยากระน้ันเลย 
เราจะนอนละ     เธอก็นอนเสีย    ไมปรารภความเพียร    เพ่ือถงึคุณท่ียังไมถึง 
เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณที่ยังมิไดทําใหแจง  นี้จัดเปน 
กุสีตวัตถุขอท่ี  ๕. 
           ๖.   ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุเที่ยวไปตามบานเรือนหรือนิคมเพื่อบิณฑ- 
บาต   ไดโภชนะอันเศราหมอง   หรือประณีตพอแกความตองการแลว    เธอคิด 
อยางนี้วา เมื่อเราเท่ียวไปตามบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต   ไดโภชนะอันเศรา- 
หมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว     กายของเรานั้นหนัก    ไมควรแก 
การงาน  จะเปนเหมือนถั่วหมัก   อยากระน้ันเลย    เราจะนอนละ   เธอก็นอน 
เสีย  ไมปรารภความเพียร   เพ่ือถึงคุณท่ียังไมถึง   เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรล ุ
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังมิไดทําใหแจง   นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๖.  
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           ๗. ขออ่ืนยังมีอยูอีก    ภิกษุเกดิอาพาธข้ึนเล็กนอย    เธอมีความคิด  
อยางนี้วา   เราเกิดอาพาธข้ึนเล็กนอย   ความดําริเพ่ือจะนอนมีอยู   อยากระน้ัน  
เลย   เราจะนอนละ  เธอกน็อนเสีย   ไมปรารภความเพียร   เพ่ือถึงคุณท่ียังไม 
ถึง   เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรล ุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังมิไดทําใหแจง   นี้  
จัดเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๗. 
           ๘.   ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ภิกษุหายไขแลว   แตยังไมนาน   เธอคิดอยาง 
นี้วา   เราหายไดแลว   แตยังไมนาน   กายของเราออนเพลีย  ไมควรแกการงาน 
อยากระน้ันเลย   เราจะนอนละ   เธอก็นอนเสีย   ไมปรารภความเพียร   เพ่ือถึง 
คุณท่ียังไมถึง    เพ่ือบรรลุคุณท่ียังไมบรรล ุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังมิไดทํา 
ใหแจง  นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอท่ี  ๘. 
           เหลาน้ีเรียกวา  กสุีตวัตถุ ๘. 
           [๑๐๑๔]  จิตตปฏฆิาตในโลกธรรม ๘  เปนไฉน ? 
           จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘  คือ 
           ๑.  ความยินดีในลาภ 
           ๒.  ความยินรายในความเสื่อมลาภ 
           ๓.  ความยินดีในยศ 
           ๔.  ความยินรายในความเสอมยศ 
           ๕.  ความยินดีในความสรรเสริญ 
           ๖.  ความยินรายในความนินทา 
           ๗.  ความยินดีในสุข   
           ๘.  ความยินรายในทุกข 
           นี้เรียกวา  จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘.  
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           [๑๐๑๕]  อนริยโวหาร  ๘  เปนไฉน ?   
           อนริยโวหาร ๘  คือ 
           ๑.  เมื่อไมเห็น  พูดวาเห็น 
           ๒.  เมื่อไมไดยิน  พูดวาไดยิน 
           ๓.  เมือ่ไมรู  พูดวารู 
           ๔.  เม่ือไมรูแจง   พูดวารูแจง 
           ๕.  เมื่อเห็น  พูดวาไมเห็น 
           ๖.  เมื่อไดยิน  พูดวาไมไดยิน 
           ๗.  เมื่อรู  พูดวาไมรู 
           ๘.  เม่ือรูแจง    พูดวาไมรูแจง 
           เหลาน้ันเรียกวา  อนริยโวหาร ๘. 
           [๑๐๑๖]  มิจฉัตตะ ๘   เปนไฉน  ? 
           มิจฉตัตะ ๘  คือ 
           มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ 
มิจฉาวายามะ   มิจฉาสติ   มิจฉาสมาธิ 
           เหลาน้ีเรียกวา  มจิฉัตตะ ๘. 
           [๑๐๑๗]  ปุริสโทษ ๘  เปนไฉน ? 
           ปุริสโทษ ๘  คือ   
           ๑.  ภิกษุในศาสนานี้   โจทภิกษุดวยอาบัติ   ภิกษุที่ถูกโจทดวยอาบัติ 
นั้นแกตัวดวยความไมมีสติวา    เราระลึกไมได ๆ  ดังนี้    นี้จัดเปนปุริสโทษ 
ขอท่ี ๑ 
           ๒.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุในศาสนานี้  โจทภิกษุดวยอาบัติ  ภิกษุที่ 
ถูกโจทดวยอาบัตินั้น  ไดโตตอบผูโจทวา  ประโยชนอะไรหนอ ดวยการกลาว  
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สําหรับทานผูโงเขลา   ผูไมฉลาด   แมทานยังสําคัญผิดที่จะกลาวกะเรา   ดังน้ี   
นี้จัดเปน  ปุริสโทษขอที่ ๒. 
           ๓.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุในศาสนานี้  โจทภิกษุดวยอาบัติ  ภิกษุที่ 
ถูกโจทดวยอาบัตินั้น  กลับปรับอาบัติแกภิกษุผูโจทน่ันแหละวา    ทานนัน่แหละ 
ตองอาบัติชื่อนี้     ทานจงแสดงอาบัตินั้นเสียกอน  ดังนี้    นี้จัดเปนปุริสโทษ 
ขอท่ี ๓. 
           ๔.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ภิกษุในศาสนานี้   โจทภิกษุดวยอาบัติ   ภิกษุ 
ที่ถูกโจทดวยอาบัตินั้น   ยกเหตุอ่ืน ๆ มาพูดกลบเกลื่อน  พูดชักใหเขวไปนอก 
เรื่อง  ทําเคือง  ทําโกรธ  ทําอาการไมพอใจ  นี้จัดเปนปุริสโทษขอท่ี  ๔. 
           ๕.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ภิกษุในศาสนานี้   โจทภิกษุดวยอาบัติ   ภิกษุ 
ที่ถูกโจทดวยอาบัตินั้น   โบกมือปฏิเสธในทามกลางสงฆ   นี้จัดเปนปุริสโทษ 
ขอท่ี ๕. 
           ๖.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุในศาสนานี้  โจทภิกษุดวยอาบัติ  ภิกษุที่ 
ถูกโจทดวยอาบัตินั้น  นิ่งเสีย  ทรมานสงฆใหลําบาก   นี้จัดเปนปุริสโทษขอ 
ที่ ๖. 
           ๗.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุในศาสนานี้   โจทภิกษุดวยอาบัติ    ภิกษุ 
ที่ถูกโจทดวยอาบัตินั้น    ไมเอ้ือเฟอตอสงฆ    ไมเอ้ือเฟอตอโจท    หลกีไปเสีย 
ตามชอบใจทั้งท่ียังตองอาบัติอยู   นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๗.       
           ๘.  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุในศาสนานี้   โจทภิกษุดวยอาบัติ   ภิกษุที่ 
ถูกโจทดวยอาบัตินั้น พูดอยางนี้วา ทําไมหนอทานจึงขวนขวายในเรานัก  บัดนี้ 
เราจะลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถ    เธอน้ันก็ลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถแลวกลาว 
อยางนี้วา   ทานผูมีอายุทั้งหลาย   บัดนีแ้ลทานท้ังหลายจงยินดีแชมชื่นเถิด ดงัน้ี 
นี้จัดเปนปุริสโทษขอที่ ๘.  
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           [๑๐๑๘]  อสัญญีวาทะ  ๘   เปนไฉน ?  
           อสัญญีวาทะ  ๘  คือ 
           ๑.   สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา  อัตตาที่มีรูป    เบื้องหนาแต 
ตายยอมไมแปรผัน  จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา  ไมมีสัญญา 
           ๒.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา  อัตตาที่ไมมีรูป   เบื้องหนา 
แตตาย  ยอมไมแปรผัน  จึงบัญญัติอัตตานั้นวา  ไมมีสัญญา 
           ๓.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา    อัตตาท้ังท่ีมีรูปและไมมีรูป 
เบื้องหนาแตตาย   ยอมไมแปรผัน  จึงบัญญัติอัตตานั้นวา  ไมมีสัญญา. 
           ๔.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา    อัตตาท่ีมีรูปก็ไมใช    ที ่
หารูปมิไดก็มิใช   เบื้องหนาแตตาย    ยอมไมแปรผัน    จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา 
ไมมีสัญญา. 
           ๕.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา   อัตตาที่มีที่สุด   เบื้องหนา 
แตตาย   ยอมไมแปรผัน  จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา  ไมมีสัญญา. 
           ๖.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา  อัตตาที่หาที่สุดมิได   เบื้อง 
หนาแตตาย  ยอมไมแปรผัน  จึงบัญญติัอัตตานั้นวา  ไมมีสัญญา. 
           ๗.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา     อัตตาทั้งท่ีมีที่สุดและไมมี 
ที่สุด  เบื้องหนาแตตาย  ยอมไมแปรผัน  จึงบัญญติัอัตตานั้นวา  ไมมีสัญญา. 
           ๘.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา  อัตตาที่มีที่สุดก็ไมใช  ที่หา 
ที่สุดมิไดก็ไมใช   เบื้องหนาแตตาย    ยอมไมแปรผัน    จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา 
ไมมีสัญญา. 
           เหลาน้ีเรียกวา  อสัญญีวาทะ ๘.  
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           [๑๐๑๙]  เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘  เปนไฉน ?  
           เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ  ๘   คือ 
           ๑.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา  อัตตาที่มีรูป    เบื้องหนาแต 
ตายยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา  มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
           ๒.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา  อัตตาที่ไมมีรูป   เบื้องหนา 
แตตาย  ยอมไมแปรผัน   จึงบัญญัติอัตตานั้นวา   มีสัญญาก็ไมใช   ไมมีสัญญา 
ก็ไมใช 
           ๓.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา   อัตตาทั้งท่ีมีรูปและไมมีรูป 
เบื้องหนาแตตาย   ยอมไมแปรผัน  จึงบัญญัติอัตตานั้นวา   มีสัญญาก็ไมใช ไม 
มีสัญญาก็ไมใช  
           ๔.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา  อัตตามีรูปก็ไมใช  ไมมีรูป 
ก็ไมใช  เบื้องหนาแตตาย   ยอมไมแปรผัน    จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา  มีสัญญาก็  
ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช 
           ๕.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา   อัตตาที่มีที่สุด   เบื้องหนา 
แตตายยอมไมแปรผัน   จึงบัญญัติอัตตานั้นวา   มีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสัญญาก็ 
ไมใช        
           ๖.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาที่ไมมีที่สุดเบ้ืองหนา 
แตตาย  ยอมไมแปรผัน   จึงบัญญัติอัตตานั้นวา  มีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสัญญา 
ก็ไมใช       
           ๗.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา     อัตตาทั้งท่ีมีที่สุดและไมมี 
ที่สุด  เบื้องหนาแตตาย   ยอมไมแปรผัน     จึงบัญญัติอัตตานั้นวา    มีสญัญาก็  
ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  
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           ๘.  สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา   อัตตามีที่สุดก็ไมใช   ไมม ี 
ที่สุด   ก็ไมใช   เบื้องหนาแตตาย   ยอมไมแปรผัน   จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา   ม ี
สัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช 
           เหลาน้ีเรียกวา  เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘. 
 
                                          นวกนิทเทส 
           [๑๐๒๐]  ในนวกมาติกาเหลาน้ัน   อาฆาตวตัถุ ๙ เปนไฉน ? 
           อาฆาตวัตถุ ๙   คือ 
           ๑.   ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา     ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสีย 
แกเราแลว 
           ๒.   ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา       ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสยี 
แกเรา 
           ๓.   ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา     ผูนี้จักกระทําความเส่ือมเสีย 
แกเรา 
           ๔.  ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา     ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสีย 
แกคนผูเปนที่รักท่ีชอบพอของเราแลว 
           ๕.   ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา   ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแก 
คนผูเปนที่รักท่ีชอบพอของเรา 
           ๖.   ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา     ผูนี้จักกระทําความเส่ือมเสีย 
แกคนผูเปนที่รักท่ีชอบพอของเรา 
           ๗.  ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นดวยคิดวา  ผูนี้ไดกระทําประโยชนแกคน 
ผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเราแลว  
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           ๘.   ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา     ผูนี้กําลังทําประโยชนแกคน  
ผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา 
           ๙.   ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา  ผูนี้จักทําประโยชนแกคนผูไม 
เปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา 
           เหลาน้ีเรียกวา  อาฆาตวัตถุ ๙. 
           [๑๐๒๑]  ปุริสมละ ๙  เปนไฉน ?   
           ปุริสมละ ๙  คือ 
           ๑.  โกธะ           ความโกรธ 
           ๒.  มกัขะ         ควานลบหลูคุณทาน 
           ๓.  อสิสา          ความริษยา 
           ๔.  มจัฉริยะ      ความตระหน่ี 
           ๕.  มายา           ความเจาเลห 
           ๖.  สาเถยยะ      ความโออวด 
           ๗.  มสุาวาท      พูดเท็จ 
           ๘.  ปาปจฉา      ความปรารถนาลามก 
           ๙.  มจิฉาทิฏฐิ    ความเห็นผิด 
           เหลาน้ีเรียกวา  ปุริสมละ ๙. 
           [๑๐๒๒]  มานะ ๙  เปนไฉน ? 
           มานะ  ๙  คือ 
           ๑.  ผูเลิศกวาเขา      สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
           ๒.  ผูเลิศกวาเขา      สําคัญตนวาเสมอเขา 
           ๓.  ผูเลิศกวาเขา      สําคัญตนวาเลวกวาเขา  
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           ๔.  ผูเสมอเขา         สําคัญตนวาเลิศกวาเขา  
           ๕.  ผูเสมอเขา         สําคัญตนวาเสมอเขา 
           ๖.  ผูเสมอเขา          สําคัญตนวาเลวกวาเขา 
           ๗.  ผูเลวกวาเขา      สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
           ๘.  ผูเลวกวาเขา      สําคัญตนวาเสมอเขา 
           ๙.  ผูเลวกวาเขา       สําคัญตนวาเลวกวาเขา  
           เหลาน้ีเรียกวา   มานะ ๙. 
           [๑๐๒๓]  ตัณหามลูกธรรม ๙  เปนไฉน ? 
           ตัณหามูลกธรรม ๙  คือ 
           ๑.  เพราะอาศัยตัณหา  จึงเกิดการแสวงหา 
           ๒.  เพราะอาศัยการแสวงหา   จึงเกิดการได 
           ๓.  เพราะอาศัยการได   จึงเกิดการวินิจฉัย 
           ๔.  เพราะอาศัยการวินิจฉัย   จึงเกิดฉันทราคะ 
           ๕.  เพราะอาศัยฉันทราคะ   จึงเกิดความยึดถือ 
           ๖.  เพราะอาศัยความยึดถือ   จึงเกิดการหวงแหน 
           ๗.  เพราะอาศัยการหวงแหน  จึงเกิดความตระหนี่ 
           ๘.  เพราะอาศัยความตระหนี   จึงเกิดการรักษา 
           ๙.  เพราะอาศัยการรักษา  จึงเกิดบาปอกุศลธรรม   หลายประการ คือ 
การจับทอนไม   การจับศาสตรา   การทะเลาะ  การโตเถียง   การวิวาท    การ 
พูดข้ึนมึงกู   การพูดสอเสียด  การพูดเท็จ 
           เหลาน้ีเรียกวา  ตัณหามูลกธรรม ๙.   
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           [๑๐๒๔]  อิญชิตะ ๙   เปนไฉน ?  
           อิญชิตะ ๙  คือ 
           ๑.  ความหว่ันไหววา      มีเรา 
           ๒.  ความหว่ันไหววา      เปนเรา 
           ๓.  ความหว่ันไหววา      นี้เปนเรา 
           ๔.  ความหว่ันไหววา      เราจักมี 
           ๕.  ความหว่ันไหววา      เราจักเปนสัตวมีรูป 
           ๖.  ความหว่ันไหววา       เราจักเปนสัตวไมมีรูป 
           ๗.  ความหว่ันไหววา      เราจักเปนสัตวมีสัญญา 
           ๘.  ความหว่ันไหววา       เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา 
           ๙.  ความหว่ันไหววา       เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใช   ไมมีสัญญา 
ก็ไมใช 
           เหลาน้ีเรียกวา  อญิชิตะ ๙. 
           [๑๐๒๕]  มัญญิตะ  ๙ ผันทิตะ ๙ ปปญจิตะ ๙ สังขตะ ๙  เปน 
ไฉน ? 
           สังขตะ ๙  คือ 
           ๑.  ความปรุงแตงวา    เราม ี
           ๒.  ความปรุงแตงวา   เปนเรา 
           ๓.  ความปรุงแตงวา   นี้เปนเรา 
           ๔.  ความปรุงแตงวา   เราจักมี 
           ๕.  ความปรุงแตงวา   เราจักเปนสัตวมีรูป 
           ๖.  ความปรุงแตงวา    เราจักเปนสัตวไมมีรูป  
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           ๗.  ความปรุงแตงวา   เราจักเปนสัตวมีสัญญา  
           ๘.  ความปรุงแตงวา   เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา 
           ๙.  ความปรุงแตงวา   เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใช     ไมมีสัญญาก็ 
ไมใช 
           เหลาน้ีเรียกวา   สงัขตะ ๙. 
 
                                               ทสกนิทเทส 
           [๑๐๒๖]  ในทสกมาติกาเหลาน้ัน  กิเลสวัตถุ  ๑๐ เปนไฉน ? 
           กิเลสวัตถุ  ๑๐ คือ 
           โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ 
อโนตตัปปะ 
           เหลาน้ีเรียกวา  กิเลสวัตถุ  ๑๐. 
           [๑๐๒๗]  อาฆาตวตัถุ  ๑๐  เปนไฉน ? 
           อาฆาตวัตถุ ๑๐  คือ 
           ๑.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสียแกเราแลว 
           ๒.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา 
           ๓.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้จักทําความเส่ือมเสียแกเรา 
           ๔.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสียแกคนผู 
เปนที่รักที่ชอบพอของเราแลว 
           ๕.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกคนผู 
เปนที่รักเปนที่ชอบพอของเรา 
           ๖.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา   ผูนี้จักทําความเส่ือมเสียแกคนผู 
เปนที่รักที่ชอบพอของเรา  
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           ๗.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา    ผูนี้ไดทําประโยชนแกคนผูไม  
เปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเราแลว 
           ๘.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา    ผูนี้กําลังทําประโยชนแกคนผูไม 
เปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา 
           ๙.  ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา  ผูนี้จักทําประโยชนแกคนผูไมเปน 
ที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา 
           ๑๐.  ความอาฆาตเกิดข้ึนในฐานะอันไมควร 
           เหลาน้ีเรียกวา  อาฆาตวัตถุ  ๑๐. 
           [๑๐๒๘]  อกุศลกรรมบถ  ๑๐  เปนไฉน ? 
           อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 
           ๑.  ปาณาติบาต         ฆาสัตว 
           ๒.  อทินนาทาน        ลักทรัพย 
           ๓.  กาเมสุมิจฉาจาร     ประพฤติผิดในกาม 
           ๔.  มสุาวาท             พูดเท็จ 
           ๕.  ปสุณาวาจา          พูดสอเสียด 
           ๖.  ผรุสวาจา            พูดคําหยาบ 
           ๗.  สมัผัปปลาปะ       พูดเพอเจอ 
           ๘.  อภิชฌา                โลภอยากไดของเขา 
           ๙.  พยาบาท                ปองรายเขา 
           ๑๐.  มิจฉาทิฏฐิ           เห็นผิดจากคลองธรรม 
           เหลาน้ีเรียกวา  อกุศลกรรมบถ.  
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           [๑๐๒๙]  สัญโญชน ๑๐  เปนไฉน ?    
           สัญโญชน  ๑๐  คือ  
           ๑.  กามราคสัญโญชน  
           ๒.  ปฏิฆสัญโญชน  
           ๓.  มานสัญโญชน  
           ๔.  ทฏิฐิสัญโญชน 
           ๕.  วจิิกิจฉาสัญโญชน 
           ๖.  สลีัพพตปรามาสสัญโญชน  
           ๗.  ภวราคสัญโญชน  
           ๘.  อสิสาสัญโญชน  
           ๙.  มจัฉริยสัญโญชน 
           ๑๐.  อวิชชาสัญโญชน  
           เหลาน้ีเรียกวา  สญัโญชน  ๑๐. 
           [๑๐๓๐]  มิจฉัตตะ  ๑๐  เปนไฉน ? 
           มิจฉตัตะ ๑๐  คือ 
           ๑.  มจิฉาทิฏฐิ 
           ๒.  มจิฉาสังกัปปะ 
           ๓.  มจิฉาวาจา 
           ๔.  มจิฉากัมมันตะ 
           ๕.  มจิฉาอาชีวะ 
           ๖.  มจิฉาวายามะ 
           ๗.  มจิฉาสติ  
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           ๘.   มจิฉาสมาธิ  
           ๙.  มจิฉาญาณ 
          ๑๐.  มจิฉาวิมุตติ 
           เหลาน้ีเรียกวา   มจิฉัตตะ  ๑๐ 
           [๑๐๓๑]  มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐  เปนไฉน ?   
           มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐  คือ 
           ๑.  ความเห็นวา   ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล 
           ๒.  ความเห็นวา   การบูชาพระรัตนตรัยไมมีผล 
           ๓.  ความเห็นวา   การบูชาเทวดาไมมีผล 
           ๔.  ความเห็นวา   ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไมมี 
           ๕.  ความเห็นวา   โลกนี้ไมม ี
           ๖.  ความเห็นวา   โลกหนาไมมี 
           ๗.  ความเห็นวา   มารดาไมมี 
           ๘.  ความเห็นวา   บิดาไมมี 
           ๙.  ความเห็นวา   สัตวที่จุติและเกิดไมมี 
          ๑๐.  ความเห็นวา  สมณพราหมณ   ผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  รูยิ่งเห็น 
แจงประจักษซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลว      ประกาศใหผูรูไดไมมีใน 
โลก      
           เหลาน้ีเรียกวา   มจิฉาทิฏฐิมีวตัถุ  ๑๐. 
           [๑๐๓๒]  อันตคาหิกทิฏฐิวัตถุ ๑๐  เปนไฉน ? 
           อันตคาหิกทิฏฐิมวีัตถุ ๑๐  คือ 
           ๑.  ความเห็นวา   โลกเท่ียง 
           ๒.  ความเห็นวา   โลกไมเที่ยง  
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           ๓.  ความเห็นวา  โลกมีที่สุด  
           ๔.  ความเห็นวา  โลกไมมีที่สดุ 
           ๕.  ความเห็นวา  ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น 
           ๖.  ความเห็นวา  ชีพเปนอ่ืน  สรีระก็เปนอ่ืน 
           ๗.  ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก 
           ๘.  ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก 
           ๙.  ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไม 
เกิดอีกก็มี 
          ๑๐.  ความเห็นวา    สัตวเบื้องหนาแตตายแลว     ยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิได 
           นี้เรียกวา  อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐. 
 
                                   อัฏฐารสกนิทเทส 
           [๑๐๓๓]  ในมาติกานั้น   ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภาย 
ใน เปนไฉน ? 
           ตัณหาวาเรามี   ดังน้ี    ก็ม ี ตัณหาวาเราเปนโดยประการนี้   ดังน้ี  ก็ม ี
ตัณหาวาเราเปนอยางนั้น    ดังน้ี    ก็ม ี  ตัณหาวาเราเปนโดยประการอ่ืน   ดงัน้ี 
ก็มี  ตัณหาวาเราจักเปน  ดังนี้   ก็ม ี  ตัณหาวาเราจักเปนโดยประการน้ี   ดังนี้  
ก็มี   ตัณหาวาเราจักเปนอยางนั้น   ดังน้ี  ก็ม ีตัณหาวาเราจักเปนโดยประการอ่ืน 
ดังน้ี   ก็ม ี ตัณหาวาเราแนนอน  ดังนี้  ก็ม ี ตัณหาวาเราไมแนนอน  ดังนี้  ก็มี 
ตัณหาวาเราพึงเปน  ดังนี้  ก็ม ี  ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการนี้  ดังนี้   ก็ม ี
ตัณหาวาเราพึงเปนอยางนั้น ดังน้ี ก็มี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการอ่ืน  ดงัน้ี   
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ก็มี  ตัณหาวาเราพึงเปนบาง  ดังน้ี  ก็ม ี ตัณหาวาเราพึงเปนโดยประการนี้บาง  
ดังน้ี    ก็มี   ตัณหาวาเราพึงเปนอยางนั้นบาง   ดังน้ี    ก็ม ี  ตัณหาวาเราพึงเปน 
โดยประการอื่นบาง  ดังน้ี   ก็มี. 
           [๑๐๓๔]  ก็ตัณหาวา  เราม ี  คืออยางไร ? 
           คือ  ไมแยกธรรมอันใดอันหน่ึง  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  ออกจากกันแลว   ไดฉันทะวา  เรามี  ไดมานะวา  เรามี   ไดทิฏฐิวา 
เรามี  เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้น  มีอยู   ธรรมเปนเครื่องเน่ินชาเหลาน้ีวา  เราเปนโดย 
ประการนี้    หรือเราเปนอยางนั้น     หรือเราเปนโดยประการอ่ืน   ก็ยอมมี. 
           [๑๐๓๕]  ก็ตัณหาวา  เราเปนโดยประการน้ี  คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาวา   เราเปนกษัตริย  หรือเปนพราหมณ  เปนแพศย  หรือ 
เปนศูทร  เปนคฤหัสถ  หรือเปนบรรพชิต  เปนเทวดา  หรือเปนมนุษย  มีรปู 
หรือไมมีรูปมีสัญญา หรอืไมมีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราเปนโดยประการนี้.  
           [๑๐๓๖]  ก็ตัณหาวา  เราเปนอยางน้ัน    คืออยางไร   
           คือ   ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา   เขาเปนกษัตริย 
เราก็เปนกษัตริยเหมือนกัน  หรือเขาเปนพราหมณ  เราก็เปนพราหมณเหมือน 
กัน   หรือเขาเปนแพศย  เราก็เปนแพศยเหมือนกัน    หรือเขาเปนศูทร   เราก ็
เปนศูทรเหมือนกัน    หรอืเขาเปนคฤหัสถ   เราก็เปนคฤหัสถเหมือนกัน   หรือ 
เขาเปนบรรพชิต  เราก็เปนบรรพชิตเหมือนกัน  หรือเขาเปนเทวดา  เราก็เปน 
เทวดาเหมือนกัน    หรือเขาเปนมนุษย   เราก็เปนมนุษยเหมือนกัน   หรือเขามี 
รูป   เราก็มีรปูเหมือนกัน   หรือเขาไมมีรูป   เราก็ไมมีรูปเหมือนกัน   หรือเขา 
มีสัญญา  เราก็มีสัญญาเหมือนกัน   หรือเขาไมมีสัญญา  เราก็ไมมีสัญญาเหมือน  
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กัน    หรือเขามีสัญญาก็ไมใช   ไมมีสญัญาก็ไมใช   เราก็มีสัญญาก็ไมใช   ไมมี  
สัญญาก็ไมใชเหมือนกัน    อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราเปนอยางน้ัน. 
           [๑๐๓๗]  ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการอื่น  คืออยางไร ?   
           คือ   ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา   เขาเปนกษัตริย 
เราไมไดเปนกษัตริยเหมือนเขา  หรือเขาเปนพราหมณ  เราไมไดเปนพราหมณ 
เหมือนเขา   หรือเขาเปนแพศย   เราไมไดเปนแพศยเหมือนเขา   หรือเขาเปน 
ศูทร   เราไมไดเปนศูทรเหมือนเขา  หรือเขาเปนคฤหัสถ  เราไมไดเปนคฤหัสถ 
เหมือนเขา   หรือเขาเปนบรรพชิต    เราไมไดเปนบรรพชิตเหมือนเขา  หรือเขา 
เปนเทวดา  เราไมไดเปนเทวดาเหมือนเขา   หรือเขาเปนมนุษย  เราไมไดเปน 
มนุษยเหมือนเขา   หรือเขามีรูป   เราไมมีรูปเหมือนเขา   หรือเขาไมมีรูป   เรา 
มิใชไมมีรูปเหมือนเขา  หรือเขามีสัญญา   เราไมใชมีสัญญาเหมือนเขา  หรือเขา 
ไมมีสัญญา    เราไมใชไมมีสัญญาเหมือนเขา    หรอืเขามีสัญญาก็ไมใช    ไมมี 
สัญญาก็ไมใช   เราไมใชมีสัญญาก็ไมใช   ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา  อยางนี้ 
ชื่อวา  ตัณหาวา  เราเปนโดยประการอ่ืน. 
           [๑๐๓๘]  ก็ตัณหาวา  เราจักเปน  คืออยางไร ? 
           คือ  ไมแยกธรรมอันใดอันหน่ึง  คือ  รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณออกจากกันแลว   ไดฉันทะวา    เราจักเปน   ไดมานะวา    เราจักเปน 
ไดทิฏฐิวา   เราจักเปน   เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู  ธรรมเปนเครื่องเน่ินชาเหลา 
นี้วา   เราจักเปนโดยประการนี้  หรือเราจักเปนอยางน้ัน   หรือเราจัก 
เปนโดยประการอื่น  ก็ยอมมี. 
           [๑๐๓๙]  ก็ตัณหาวา  เราจักเปนโดยประการน้ี  คืออยางไร ? 
           คือ ตัณหาวา   เราจักเปนกษัตริย   หรือจักเปนพราหมณ   จักเปน 
แพศย  หรือจักเปนศูทร  จักเปนคฤหัสถ   หรือจักเปนบรรพชติ  จักเปนเทวดา  
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หรือจักเปนมนุษย   จักมรีูป  หรือจักไมมีรูป  จักมีสัญญา   หรือจักไมมีสัญญา  
หรือจักมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราจัก 
เปนโดยประการนี้. 
           [๑๐๔๐]  ก็ตัณหาวา   เราจักเปนอยางน้ัน คืออยางไร ? 
           คือ   ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา   เขาเปนกษัตริย 
เราก็จักเปนกษัตริยเหมือนกัน       หรอืเขาเปนพราหมณ       เราก็จักเปน 
พราหมณเหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช   ไมมีสัญญาก็ไมใช   เราก็ 
จักมีสัญญาก็ไมใช   ไมมสีัญญาก็ไมใชเหมือนกัน    อยางนี้ชื่อวา    ตัณหาที่ 
เราจักเปนอยางน้ัน. 
           [๑๐๔๑]  ก็ตัณหาวา   เราจักเปนโดยประการอื่น  คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนวา  เขาเปนกษัตริย 
เราจักไมไดเปนกษัตริยเหมือนเขา    หรือเขาเปนพราหมณ    เราจักไมไดเปน 
พราหมณเหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช   เราจัก 
ไมเปนผูมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา 
เราจักเปนโดยประการอื่น. 
           [๑๐๔๒]  ก็ตัณหาวา  เราแนนอน  คืออยางไร ? 
           คือ  ไมแยกธรรมอันใดอันหน่ึง  คือ  รูป  เวทนา   สัญญา    สังขาร 
วิญญาณออกจากกันแลว   มีตัณหาวา    เราเท่ียง   เราย่ังยืน  เราแนนอน    เรา 
ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราแนนอน. 
           [๑๐๔๓]  ก็ตัณหาวา  เราไมแนนอน  คืออยางไร ? 
           คือ  ไมแยกธรรมอันใดอันหน่ึง  คือ  รูป  เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณออกจากกันแลว   มีตัณหาวา   เราจักขาดสูญ     เราจักพินาศ   เราจักไม 
มี   อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราไมแนนอน.   
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           [๑๐๔๔] ก็ตัณหาวา  เราพึงเปน  คืออยางไร ? 
           คือ   ไมแยกธรรมอันใดอันหน่ึง   คือ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร  
วิญญาณออกจากกันแลว    ไดฉันทะวา   เราพึงเปน   ไดมานะวา    เราพึงเปน 
ไดทิฏฐิวา   เราพึงเปน   เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู   ธรรมเปนเครื่องเน่ินชาเหลา 
นี้วา  เราพึงเปนโดยประการนี้  หรือเราพึงเปนอยางน้ัน   หรือเราพึง   
เปนไปโดยประการอื่น  กย็อมมี. 
           [๑๐๔๕]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนโดยประการนี้  คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาวา   เราพึงเปนกษัตริย   หรือพึงเปนพราหมณ   พึงเปน 
แพศย  หรือพึงเปนศูทร  พึงเปนคฤหัสถ หรือพึงเปนบรรพชิต   พึงเปนเทวดา 
หรือพึงเปนมนุษย  พึงมีรูป  หรือพึงไมมีรูป  พึงมีสัญญา  หรอืพึงไมมีสัญญา 
หรือพึงมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราพึง 
เปนโดยประการนี้. 
           [๑๐๔๖]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนอยางน้ัน   คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา    เขาเปนกษัตริย 
เราก็พึงเปนกษัตริยเหมือนกัน    หรือเขาเปนพราหมณ   เราก็พึงเปนพราหมณ 
เหมือนกัน  ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสญัญาก็ไมใช   เราก็พึงมีสัญญา 
ก็ไมใช  ไมมสีัญญาก็ไมใชเหมือนกัน   อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราพึงเปน 
อยางน้ัน. 
           [๑๐๔๗]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนโดยประการอื่น  คืออยางไร ? 
           คือ   ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา     เขาเปนกษัตริย 
เราไมพึงเปนกษัตริยเหมือนเขา     หรือเขาเปนพราหมณ      เราไมพึงเปน 
พราหมณเหมือนเขา ฯลฯ  หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  เราไม  
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พึงมีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา   อยางนี้ชื่อวา   ตัณหาวา  
เราพึงเปนโดยประการอื่น. 
           [๑๐๔๘]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนบาง  คืออยางไร ? 
           คือ   ไมแยกธรรมอันใดอันหน่ึง  คือ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณออกจากกันแลว   ไดฉันทะวา   เราก็พึงเปนบาง  ไดมานะวา   เราก็พึง 
เปนบาง  ไดทิฏฐิวา   เราก็พึงเปนบาง   เมื่อธรรมทัง้ ๓   นั้นมีอยู   ธรรมเปน 
เครื่องเน่ินชาเหลาน้ันวา เราก็พึงเปนโดยประการนี้บาง  หรือพึงเปนอยาง 
นั้นบาง  หรอืพึงเปนโดยประการอื่นบาง  ก็ยอมมี. 
           [๑๐๔๙]  ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้บาง คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาวา   เราก็พึงเปนกษัตริยบาง    หรือพึงเปนพราหมณบาง 
พึงเปนแพศยบาง    หรือพึงเปนศูทรบาง    พึงเปนคฤหัสถบาง     หรือพึงเปน 
บรรพชิตบาง  พึงเปนเทวดาบาง  หรอืพึงเปนมนุษยบาง   พึงมีรูปบาง   หรือ 
พึงไมมีรูปบาง  พึงมีสัญญาบาง  หรือพึงไมมีสัญญาบาง   หรอืพึงมีสัญญาก็ไม 
ใช   ไมมีสัญญาก็ไมใชบาง อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการ 
นี้บาง. 
           [๑๐๕๐]   ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนอยางน้ันบาง  คืออยางไร  ? 
           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา     เขาเปนกษัตริย 
เราก็พึงเปนกษัตริยเหมือนเขาบาง       หรือเขาเปนพราหมณ       เราก็พึงเปน 
พราหมณเหมือนเขาบาง ฯลฯ   หรือเขามีสัญญาก็ไมใช     ไมมีสัญญาก็ไมใช 
เราพึงมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาบาง  อยางนี้ชื่อวา  ตัณหา 
วา  เราพึงเปนอยางน้ันบาง.  
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           [๑๐๕๑]  ก็ตัณหาวา     เราพึงเปนโดยประการอื่นบาง    คือ 
อยางไร ?  
           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย 
เราก็พึงเปนกษัตริยเหมือนเขาบางก็หาไม   หรือเขาเปนพราหมณ   เราก็พึงเปน 
พราหมณเหมือนเขาบางก็หาไม ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไม 
ใช   เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสญัญาก็ไมใชเหมือนเขาบางก็หาไมอยาง 
นี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราพึงเปนโดยประการอื่นบาง. 
           เหลาน้ีชื่อวา  ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายใน. 
           [๑๐๕๒]  ตัณหาวจิริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก  เปนไฉน ? 
           ตัณหาวา   เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้    ตัณหาวา   เราเปนโดย 
ประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนอยางน้ันดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้   ตัณหาวา  เราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี 
ตัณหาวา   เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรอืวิญญาณนี้   ตัณหาวา   เราจักเปนโดย 
ประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  ตัณหาวา   เราจัก  เปนอยางนั้นดวยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้   ตัณหาวา  เราจักเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรอื 
วิญญาณนี้   ตัณหาวา เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรอืวิญญาณนี้    ตัณหาวา  เรา 
ไมแนนอนดวยรูป  ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้    ตัณหาวา   เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้ตัณหาวา  เราพึงเปนโดยประการนี้  ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้  ตัณหาวา  เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เรา 
พึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  ตัณหาวา  เราพึงเปนดวย 
รูป ฯลฯ หรอืวิญญาณนี้บาง  ตัณหาวา  เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป.  ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้บาง  ตัณหาวาเราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี 
บางตัณหาวา  เราพึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ีบาง.  
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           [๑๐๕๓]   ก็ตัณหาวา  เรามีดวยรูป ฯลฯ  หรอืวิญญาณน้ี  คือ  
อยางไร ? 
           คือ  แยกธรรมอันใดอันหน่ึง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ออกจากกันแลว   ไดฉันทะวา  เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้    ไดมานะวา 
เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  ไดทิฏฐิวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้   เมื่อธรรมท้ัง ๓ นั้นมอียู   ธรรมเครื่องเน่ินชาเหลาน้ีวา    เรามีดวยประการ 
นี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือเราเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้  หรือเราเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  ก็ยอมมี. 
           [๑๐๕๔]  ก็ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ  หรือ 
วิญาณน้ี  คืออยางไร ? 
           คือ   ตัณหาวา   เราเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้    หรือ 
เปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี      เปนแพศยดวยรูป ฯลฯ    หรอื 
วิญญาณนี้     หรือเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี     เปนคฤหัสถดวยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้   หรือเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี   เปน 
เทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  หรือเปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้ มีรูปดวยรปู ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญาณนี้  
มีสัญญาดวยรูป ฯลฯ  หรอืวิญญาณนี้     หรือไมมีสัญญาณดวยรูป ฯลฯ   หรอื 
วิญญาณนี้    หรือมีสัญญาณก็ไมใช    ไมมีสัญญาณก็ไมใชดวยรปู ฯลฯ  หรือ 
วิญาณนี้  อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา  เราเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ  
หรือวิญญาณน้ี. 
           [๑๐๕๕]  ก็ตัณหาวา   เราเปนอยางน้ันดวยรูป  ฯลฯ      หรือ 
วิญญาณน้ี   คืออยางไร ?  
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           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา    เขาเปนกษัตริย  
เราก็เปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ 
เราก็เปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ  เขามีสัญญา 
ก็ไมใช  ไมมสีัญญาก็ไมใช   เราก็มีสญัญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  ดวยรูป 
ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อยางนี้ชื่อวา ตัณหาวา  เราเปนอยางน้ัน  
ดวยรูป  ฯลฯ    หรือวิญญาณน้ี. 
           [๑๐๕๖]  ก็ตัณหาวา     เราเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ   
หรือวิญญาณน้ี  คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา    เขาเปนกษัตริย 
เราไมเปนกษัตริยเหมือนเขา    ดวยรปู ฯลฯ     หรือวิญญาณนี้   หรือเขาเปน 
พราหมณ    เราไมเปนพราหมณเหมือนเขา    ดวยรปู ฯลฯ    หรอืวิญญาณนี้ 
ฯลฯ  หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสญัญาก็ไมใช   เรามีสัญญาก็ไมใช  ไมม ี
สัญญาก็ไมใชเหมือนเขา  ดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ีก็หามิได  อยางนี้ชื่อ 
วา  ตัณหาวา  เราเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป  ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ี. 
           [๑๐๕๗]  ก็ตัณหาวา  เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณ 
นี้   คืออยางไร ? 
           คือ    แยกธรรมอันใดอันหน่ึง   คือรูป    เวทนา    สัญญา    สังขาร 
วิญญาณออกจากกันแลว  ไดฉันทะวา  เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  
ไดมานะวา   เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้   ไดทฏิฐิวา   เราจักเปน 
ดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ี   เมื่อธรรมท้ัง ๓ นั้นมีอยู    ธรรมเปนเครื่อง 
เนิ่นชาเหลานี้วา   เราจักเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้  หรือ 
เราจักเปนอยางนั้น  ดวยรูป ฯลฯ   หรอืวิญญาณนี้   หรือเราจักเปนโดยประการ 
อ่ืนดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญาณน้ี  ก็ยอมมี.  
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           [๑๐๕๘]  ก็ตัณหาวา   เราจักเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ   
หรือวิญญาณน้ี  คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาวา เราจักเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือ 
จักเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ี   จักเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรอืวิญญาณนี้ จักเปนคฤหัสถ 
ดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณน้ี     หรือจักเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ    หรือ 
วิญญาณนี้   จักเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ี    หรอืจักเปนมนุษย 
ดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้   หรือจักมีรูปดวยรปู ฯลฯ   หรอืวิญญาณนี้ 
หรือจักไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี  จักมีสัญญาดวยรปู   ฯลฯ หรอื 
วิญญาณนี้   หรือจักไมมีสัญญาดวยรปู ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้  หรือจักมีสัญญา 
ก็ไมใช     ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้    อยางนี้ชื่อวา 
ตัณหาวา  เราจักเปนโดยประการนี้ดวยรูป  ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี.  
           [๑๐๕๙]  ก็ตัณหาวา  เราจักเปนอยางน้ัน  ดวยรูป ฯลฯ  หรือ 
วิญญาณน้ี  คืออยางไร ? 
           คือ   ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา    เขาเปนกษัตริย 
เราก็จักเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ     หรือวิญญาณที่เหมือนกัน    หรือเขาเปน 
พราหมณ เราก็จักเปนพราหมณดวยรูป  ฯลฯ  หรอืวิญญาณนี้เหมือนกัน  ฯลฯ 
หรือเขามีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสัญญาก็ไมใช    เราก็จักมีสัญญาก็ไมใช    ไมมี 
สัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ีเหมือนกัน  อยางนี้ชือ่วา ตัณหา 
วา  เราจักเปนอยางน้ันดวยรูป  ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี.  
           [๑๐๖๐]  ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป  ฯลฯ  
หรือวิญญาณน้ี  คืออยางไร ?  
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           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา    เขาเปนกษัตริย 
เราจักไมเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ    หรอืวิญญาณนี้เหมือนเขา    หรือเขาเปน  
พราหมณ    เราจักไมเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา 
ฯลฯ    หรือเขามีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสัญญาก็ไมใช    เราจักมีสัญญาก็ไมใช 
ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาก็หามิได   อยางนี้ 
ชื่อวา    ตัณหาวา    เราจกัเปนโดยประการอื่นดวยรูป  ฯลฯ     หรือ 
วิญญาณน้ี. 
           [๑๐๖๑]  ก็ตัณหาวา  เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณ 
นี้   คืออยางไร ? 
           คือ   แยกธรรมอันใดอันหน่ึง   คือ    รูป    เวทนา    สัญญา    สังขาร 
วิญญาณ    ออกจากกันแลว    มีตัณหาวา    เราเท่ียง    เรายั่งยืน    เราแนนอน 
เราไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี    อยางนี้ 
ชื่อวา  ตัณหาวา  เราแนนอนดวยรูป  ฯลฯ  หรือวญิญาณน้ี.  
           [๑๐๖๒]  ก็ตัณหาวา    เราไมแนนอนดวยรูป  ฯลฯ     หรือ 
วิญญาณน้ี   คืออยางไร ?              
           คือ   แยกธรรมอันใดอันหน่ึง   คือ   รูป   เวทนา  สัญญา   สังขาร 
 วิญญาณ  ออกจากกันแลว   มีตัณหาวา   เราจักขาดสูญ   เราจักพินาศ   เราจัก 
ไมมี  ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้   อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา  เราไมแน 
นอนดวยรูป  ฯลฯ    หรือวิญญาณน้ี. 
           [๑๐๖๓]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนดวยรูป  ฯลฯ    หรือวญิญาณ 
นี้  คืออยางไร ?  
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           คือ  แยกธรรมอันใดอันหน่ึง  คือ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณ    ออกจากกันแลว    ไดฉันทะวา    เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ    หรือ  
วิญญาณนี้  ไดมานะวา   เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้    ไดทิฏฐิ 
วา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี  เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู  ธรรม 
เครื่องเน่ินชาเหลาน้ีวา   เราพึงเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้ 
หรือเราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้     หรือเราพึงเปนโดย 
ประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี   ก็ยอมมี. 
           [๑๐๖๔]  ก็ตัณหาวา   เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป  ฯลฯ  
หรือวิญญาณน้ี  คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาวา  เราพึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี   หรอื 
พึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้    พึงเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรอืวิญญาณนี้ พึงเปนคฤหัสถ 
ดวยรูป ฯลฯ     หรือวิญญาณน้ี    หรอืพึงเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ    หรือ 
วิญญาณนี้    พึงเปนเทวดาดวยรูป   ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ี   หรอืพึงเปนมนุษย 
ดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ี   พึงเปนผูมีรูปดวยรูป ฯลฯ   หรอืวิญญาณนี้ 
หรือพึงเปนผูไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้    พึงเปนผูมีสัญญาดวยรูป 
ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้   หรือพึงเปนผูไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณ 
นี้    หรือพึงเปนผูมีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ    หรือ 
วิญญาณนี้    อยางนี้ชื่อวา   ตัณหาวา   เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป 
ฯลฯ   หรือวญิญาณน้ี. 
           [๑๐๖๕]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนอยางน้ันดวยรูป  ฯลฯ  หรือ 
วิญญาณน้ี  คืออยางไร  ?  
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          คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึน   เพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา   เขาเปนกษัตริย  
เราก็พึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ    หรอืวิญญาณนี้เหมือนกัน     หรือเขาเปน 
พราหมณ   เราก็พึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน 
ฯลฯ  หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช   เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใชไมมี 
สัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ีเหมือนกัน  อยางนี้ชือ่วา  เราพึง 
เปนอยางน้ันดวยรูป   ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ี.   
           [๑๐๖๖]  ก็ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป   ฯลฯ   
หรือวิญญาณน้ี  คืออยางไร ?  
           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา    เขาเปนกษัตริย 
เราไมพึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ     หรือวิญญาณเหมือนเขา     หรือเขาเปน 
พราหมณ    เราไมพึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา 
ฯลฯ  หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช   เราไมพึงมีสัญญาก็ไมใชไม 
มีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ีเหมือนเขา  อยางนี้ชื่อวา ตัณหา 
วา  เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ   หรือวญิญาณน้ี. 
           [๑๐๖๗]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนดวยรูป  ฯลฯ   หรือวญิญาณ 
นี้บาง   คืออยางไร ? 
           คือ   แยกธรรมอันใดอันหน่ึง   คือ    รูป    เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณ ออกจากกันแลว ไดฉันทะวา  เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้บาง  ไดมานะวา   เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้บาง   ไดทิฏฐิวา 
เราพึงเปนดวยรปู ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้บาง  เมื่อธรรมท้ัง ๓ นัน้มีอยู   ธรรม 
เครื่องเน่ินชาวา     เราพึงเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้บาง 
หรือเราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้บาง    หรือเราพึงเปน 
โดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ีบาง  ก็ยอมมี.  
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           [๑๐๖๘]  ตัณหาวา   เราพึงเปนโดยประการน้ีดวยรูป   ฯลฯ  
หรือวิญญาณน้ีบาง  คืออยางไร ? 
           คือ  ตัณหาวา  เราพึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญาณน้ีบาง 
หรือพึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้บาง  เราพึงเปนแพศยดวย 
รูป ฯลฯ  หรอืวิญญาณนี้บาง  หรือพึงเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ  หรอืวิญญาณ 
นี้บาง    เราพึงเปนคฤหัสถดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้บาง    หรือพึงเปน 
บรรพชิตดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้บาง   เราพึงเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้บาง     หรือพึงเปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้บาง 
เราพึงมีรูปดวยรูป ฯลฯ    หรือวิญญาณนี้บาง   หรอืพึงไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้บาง  เราพึงมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้บาง   หรอื 
พึงไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ีบาง   หรือพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมี 
สัญญาก็ไมใช  ดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณน้ีบาง   อยางนี้ชื่อวา  ตัณหาวา 
เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป  ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ี. 
           [๑๐๖๙]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนอยางน้ันดวยรูป ฯลฯ  หรือ 
วิญญาณน้ีบาง  คืออยางไร ?   
           คือ  ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา    เขาเปนกษัตริย 
เราก็พึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน   หรือเขาเปน 
พราหมณ  เราก็พึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ  หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกัน 
ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช   เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใชไมมี 
สัญญาก็ไมใช   ดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณน้ีบางเหมือนกัน   อยางนี้ชื่อวา 
ตัณหาวา  เราพึงเปนอยางน้ันดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ีบาง. 
           [๗๐๗๐]  ก็ตัณหาวา  เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณน้ีบาง  คืออยางไร ?  
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           คือ   ตัณหาที่เกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา     เขาเปนกษัตริย   
เราไมพึงเปนกษัตริยเหมือนเขา  ดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้บาง   หรอืเขา 
เปนพราหมณเราไมพึงเปนพราหมณเหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
บาง ฯลฯ   หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช    เราไมพึงมีสัญญาก็ไม 
ใชไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา  ดวยรูป ฯลฯ   หรือวิญญาณนี้บางอยางนี้ 
ชื่อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอื่นดวยรูป ฯลฯ  หรือวญิาณ 
นี้บาง. 
           เหลาน้ีชื่อวา  ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก. 
           [๑๐๗๑]   ตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธภายใน ๑๘   เหลาน้ี   ตัณหา- 
วิจริตอาศัยเบญจขันธภายนอก ๑๘  เหลาน้ี     ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหา- 
วิจริต  ๓๖. 
           ตัณหาวิจริตดังกลาวนี้เปนอดีตกาล ๓๖ เปนอนาคตกาล  ๓๖ เปน 
ปจจุบันกาล ๓๖ ประมวลเขากันเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘. 
           [๑๐๗๒]  ในมาติกาน้ัน ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผูมพีระภาคเจาตรัสไว 
ในพรหมชาลสูตร  เปนไฉน ? 
           คือ  สสัสตวาทะ  ๔   เอกัจจสัสสติกวาทะ  ๔   อันตานันติกวาทะ  ๔ 
อมราวิกเขปกวาทะ  ๔   อธิจจสมุปปนนิกวาทะ ๒ สัญญีวาทะ ๑๖  อสัญญีวาทะ 
๘ เนวสัญญนีาสัญญีวาทะ ๘ อุจเฉทวาทะ ๗ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ ทิฏฐิ 
๖๒ เหลาน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพรหมชาลสูตร  ดวยประการฉะน้ี. 
                                       ขุททกวัตถุวิภังค  จบ  
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                                 อรรถกถาขุททกวัตถุวิภังค 
                                    การกําหนดบทมาติกา 
           บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังปฐมมาติกาแมในขุททกวัตถุวิภังค 
อันเปนลําดับแหงญาณวิภังคนั้น    แลวทรงทําคําอธิบาย   โดยลําดับแหงบทที่ 
พระองคทรงต้ังไว.  
 
                        กําหนดแมบท (มาติกา]) ในขุททกวิภังค 
           ธรรมหมวดท่ีหน่ึง   (เอกกมาติกา)   พระผูมพีระภาคเจา    ทรงตั้งไว 
๗๓ บท  มีคําวา   ความมวัเมาในชาติ   เปนตนกอน   ตอจากนั้น      ทรงตั้ง 
ธรรมหมวดสอง   (ทุกมาติกา)   ๑๘ บท   มีคําวา   ความโกรธ     และความ 
ผูกโกรธ    เปนตน.   ทรงต้ังธรรมหมวดสาม   (ติกมาติกา)   ๓๕ บท   มีคําวา 
อกุศลมูล ๓ เปนตน.  ทรงต้ังธรรมหมวดสี่  (จตุกกมาติกา)   ๑๔ บท    ม ี
อาสวะ ๔ เปนตน.  ทรงต้ังธรรมหมวดหา  (ปญจกมาติกา) ๑๕  บท  มีคําวา 
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เปนตน.   ทรงตั้งธรรมหมวดหก   (ฉักกมาติกา) ๑๔ 
บท  มีคําวา   วิวาทมูล ๖ เปนตน .   ทรงต้ังธรรมหมวดเจ็ด    (สัตตกมาติกา) 
๗ บท  มีอนสุัย  ๗  เปนตน  ทรงตั้งธรรมหมวดแปด (อัฏฐกมาติกา) ๘ บท 
มีกิเลสวัตถุ ๘   เปนตน.    ทรงตั้งธรรมหมวดเกา    (นวกมาติกา)   ๙ บท ม ี
อาฆาตวัตถุ ๙  เปนตน.  ทรงตั้งธรรมหมวดสิบ   (ทสกมาติกา)  ๗  บท  ม ี
กิเลสวัตถุ  ๑๐   เปนตน.   และพึงทราบวา   ทรงตั้งตัณหาวิจริต ๑๘   มีคําวา 
ตัณหาวิจริต*     อาศัยอายตนะภายใน   ๑๘    และอาศัยอายตนะภายนอก  ๑๘ 
ประมวลเขาดวยกันเปน ๓๖  เปนตน    (ตัณหา  ๓๖ * กาล  ๓ =  ๑๐๘)   ดงัน้ี.   
นี้เปนการกําหนดบทมาติกา   กอน.                                    
 
* ในบาลีนิทเทส   กลาววา  ตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธภายใน ๑๘ ภายนอก ๑๘...        
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                                  อรรถกถาเอกกนิทเทส 
                                อธบิายมาติกาหมวดหน่ึง  
            บัดนี ้ บัณฑิตพึงทราบนิทเทสวาระ  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภ 
ไวในบทมาติกาท่ีทรงตั้งไวในเอกกมาติกาเหลาน้ัน    โดยนัยวา  กตโม  ชาติ- 
มโท   (แปลวา  ความมัวเมาในชาติ  เปนไฉน ?)  เปนตน. 
 
                         วาดวยความมัวเมาในชาติ  เปนตน 
           คําวา  ชาตึ  ปฏิจฺจ   ไดแก  เพราะอาศัยชาติ.     ก็ในเอกกมาติกาน้ี  
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไววา ชื่อวา  การอาศัยมอียู   เพราะฉะนั้น   พึงทราบ 
เนื้อความในมาติกาน้ีวา   ไดแก  เมื่อชาติมีอยู   ดังน้ี.    แมในคําวา    เพราะ 
อาศัยโคตร   เปนตน    กน็ัยนี้แหละ  ชื่อวา   มัวเมา   ดวยสามารถแหงความ 
มัวเมา.     อาการแหงความมัวเมา     คือกิริยาที่มัวเมา.    ความเปนแหงกิริยาที่ 
มัวเมา   คือ    สภาพที่มัวเมา.    คําวา    ความถือตัว   (มานะ)    กริิยาท่ีถือตัว 
(มฺนา)  เปนตน    มีเนื้อความดังที่กลาวไวในอรรถกถาแหงธัมมสังคหะใน 
หนหลัง.   คาวา   อย   วุจจฺติ    (แปลวา   บุคคลน้ีเรยีกวา)   ไดแก  บุคคลน้ี  
นั่นแหละ   เม่ือชาติมีอยู   อาศัยชาตินั้นแลวมีมานะ   (มีความถอืตัว)  อันถึงซึ่ง 
กิริยาอันมัวเมา   อันเกิดข้ึนแลวน้ี   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรยีกวา  มีความ 
มัวเมาในชาติ   ดังน้ี.    บรรดาวรรณะ   แมทั้ง ๔   เหลา    มีกษัตริยเปนตน 
(กษัตริย   พราหมณ   แพศย   ศูทร)   ชื่อวา   ความมัวเมาน้ีนั่นแหละ    ยอม 
เกิดข้ึน.  จริงอยู   กษัตริยผูสมบูรณดวยชาติ    ยอมทํามานะ  (ความถือตัว) วา 
บุคคลอ่ืนเชนเรายอมไมมี    กษัตริยที่เหลือ    (เวนเรา)    ต้ังข้ึนมาในภายหลัง 
สวนเราเปนกษัตริยสืบสันตติวงศ  ดังนี้.  แมพราหมณเปนตน  ก็นัยนี้.  
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           แมในนิทเทสแหงความมัวเมาในโคตรเปนตน ก็พึงทราบเน้ือความ   
โดยนัยนี้เชนกัน.  เพราะวาแมกษัตริย  ก็ทํามานะ  (ถือตัว)  วา  เราเปนกษัตริย 
โกณฑัญญโคตร  เปนกษัตริยอาทิจจโคตร  ดังนี้.  แมพราหมณ  ก็ทํามานะวา 
เราเปนพราหมณกัสสปโคตร    เราเปนพราหมณภารทวาชโคตร    ดังน้ี.    แม 
แพศย   แมศทูร   ก็อาศัยตระกูลวงศของตน  แลวทํามานะ.   ชนทั้งหลายผูเปน 
หัวหนาคณะแมทั้ง ๑๘ คณะ   ก็ยอมทํามานะวา     หัวหนาหมูโนนแตกแยกกัน 
เราไมแตกแยกกัน   ดังน้ีเปนตน. 
                                      
                     วาดวยความมัวเมาในความไมมีโรค  เปนตน 
           ในบรรดาความมัวเมาทั้งหลาย มีความมัวเมาในความไมมีโรคเปนตน 
มานะ    ที่เกดิข้ึนดวยอํานาจความท่ีมัวเมาวา     เราไมมีโรค     ชนทั้งหลายท่ี 
เหลือ   (เวนเรา)   มโีรคมาก   ข้ึนชื่อวา   พยาธิแมเพียงจะผานผิวของเราก็ไมมี 
ดังน้ี  ชื่อวา  ความมัวเมาในความไมมีโรค. 
 
                        วาดวยความมัวเมาโดยความเปนหนุมสาว 
           มานะ     ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา     เรายังเปนหนุมสาว 
อัตภาพของสัตวทั้งหลายที่เหลือ  (เวนเรา)   เปนเชนกับตนไมต้ังอยูริมเง้ือมผา 
สวนเราตั้งอยูในปฐมวัย  ดังน้ี   ชื่อวา  ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว. 
 
                                      วาดวยความมัวเมาในชีวิต 
           มานะ     ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   เราเปนอยูนาน   เราจะ 
เปนอยูนาน    เราจักเปนอยูนาน    เราเปนสุข     เราจะเปนสุข    เราจักเปนสุข 
ดังน้ี  ชื่อวา  ความมัวเมาในชีวิต.  
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                             วาดวยความมัวเมาในลาภ   
           มานะ   ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   เรามีลาภมากสัตวทั้งหลาย 
ที่เหลือ  (นอกจากเรา) มีลาภนอย  กล็าภทั้งหลายของเราประมาณไมได   ดังน้ี  
ชื่อวา  ความมัวเมาในลาภ. 
 
                            วาดวยความมัวเมาในสักการะ 
           มานะ  ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา  สัตวทั้งหลายยอมไดปจจัย 
ใด ๆ    เราเทานั้นที่ไดปจจัยมีจีวรเปนตนอันประณีตท่ีเขากระทําดีแลว    ดังน้ี 
ชื่อวา  ความมัวเมาในสักการะ. 
 
                   วาดวยความมัวเมาในความทําความเคารพ  
           มานะ    ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา    ชนทั้งหลายเดินตามไป 
ขางหลังของภิกษุทั้งหลาย   ยอมไมไหวภิกษุนั้น    ดวยคิดวา    ผูนี้เปนสมณะ 
ดังน้ีบาง  แตพวกเขาเหลานั้นเห็นเราแลวยอมไหวทีเดียว กระทําความเคารพเรา 
เสมือนวาเปนฉัตรที่ปกติดอยูเราในหิน   ยอมกระทําความสําคัญเราวาเปนผูเขา 
ไปหาไดยากราวกะกองไฟฉะน้ัน   ดังนี้    ชื่อวา   ความมัวเมาในความทํา  
ความเคารพ. 
 
                      วาดวยความมัวเมาในความเปนหัวหนา  
           มานะ     ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา     ปญหาที่เกิดข้ึนแลว 
ยอมตัดสินไดดวยปากของเราเทาน้ัน       แมเม่ือไปภิกขาจาร    ก็ทําเราเทานั้น 
ใหไปขางหนา   แลวจึงหอมลอมตามไป   ดังนี้   ชื่อวา   ความมัวเมาใน 
ความเปนหัวหนา.  
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                               วาดวยความมัวเมาในบริวาร 
           มานะท่ีเกิดข้ึนแกผูครองเรือนผูมีบริวารมากกอน  ดวยอํานาจความมัว 
เมาวา    "บรุษุรอยหน่ึงบาง  บุรุษพันหน่ึงบาง   ยอมแวดลอมเรา"  ดังน้ี   สวน 
ที่เกิดข้ึนแกผูไมครองเรือน  (คือสมณะ)  ดวยอํานาจความมัวเมาวา   "สมณะ 
รอยหน่ึงบาง   สมณะพันหน่ึงบาง   ยอมแวดลอมเรา   สมณะทีเ่หลือมีบริวาร- 
นอย  เรามีบริวารมากดวย  มีบริวารดีดวย"  ดังน้ี  ชื่อวา  ความมัวเมาใน 
บริวาร. 
 
                             วาดวยความมัวเมาในโภคสมบัติ 
           ก็โภคสมบัติ  ทานถือเอาดวย ลาภะ ศัพท นั่นแหละแมก็จริง ถึงอยาง 
นั้น   ทานก็ถอืเอากองแหงโภคะอันต้ังไวในที่นี้อีก   เพราะฉะนั้น    มานะท่ีเกิด 
ข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   สัตวทั้งหลายที่เหลือ   (นอกจากเรา) แลว  ยอม 
ไมไดแมแตการใชสอยเพ่ือตน   สวนเรามีทรัพยเก็บไวนับไมได   ดังน้ี  ชือ่วา 
ความมัวเมาในโภคสมบัติ. 
 
                                 วาดวยความมัวเมาในวรรณะ 
           คําวา วณฺณ ปฏิจฺจ ไดแกอาศัยวรรณะคือ ผิวพรรณแหงสรีระบาง 
วรรณะคือ   คุณความดีบาง   มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   สัตวทั้ง 
หลายที่เหลือ  (เวนเรา) มีผิวพรรณไมดี  มีรูปไมงาม  สวนเรามีรูปงามนาเลื่อม 
ใสสัตวทั้งหลายที่เหลือไมมีคุณงามความดี ไมเปนที่สรรเสรญิ  สวนเรามกีิตติ 
ศัพทที่ฟุงปรากฏไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายวา   แมเพราะเหตุนี้ๆ เราเปน 
พระเถระผูเปนพหูสูต   แมเพราะเหตุนี้เราเปนผูมีศีล   แมเพราะเหตุนี้เราเปนผู 
ประกอบดวยองคคุณแหงธุดงค ดังน้ี เปนตน  ชื่อวา ความมัวเมาในวรรณะ  
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                           วาดวยความมัวเมาในการศึกษา   
           มานะ    ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา      สัตวทั้งหลายท่ีเหลือมี 
การศึกษานอย   แตเรามีการศึกษามาก  ดังนี้   ชื่อวา    ความมัวเมาในการ 
ศึกษา. 
 
                               วาดวยความมัวเมาในปฏิภาณ 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา         สัตวทั้งหลายท่ีเหลือ 
(เวนเรา)   ไมมีปฏิภาณ    สวนเรามีปฏิภาณมากจนนับไมได   ดังน้ี   ชื่อวา 
ความมัวเมาในปฏิภาณ. 
 
                               วาดวยความมัวเมาในรัตตัญู 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา    เราเปนผูรูราตรีนาน    เรา 
ยอมรูวงศของพระพุทธเจาพระองคโนน       ยอมรูวงศแหงพระราชาพระองค 
โนน  รูวงศแหงชนบทโนน   รูวงศแหงบานโนน    ยอมรูซึ่งการกําหนดท้ังกลาง 
คืนและกลางวัน  ยอมรูซึ่งการประกอบฤกษและการทํานาย ดังนี้ ชื่อวา ความ 
มัวเมาในรัตตัญู. 
 
                   วาดวยความมัวเมาในการถือบิณฑบาตเปนวัตร  
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา    ภิกษุทั้งหลายถือบิณฑบาต 
เปนวัตรเพียงเล็กนอย    แตเราถือบิณฑบาตเปนวัตรต้ังแตบวช  ดังน้ี    ชื่อวา 
ความมัวเมาในการถือบิณฑบาตเปนวัตร.  
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                       วาดวยความมัวเมาในความไมมีใครดูหมิ่น  
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา     สัตวทั้งหลายที่เหลือเปนผู 
ถูกดูหม่ินดูแคลน   เราไมมีใครดูหม่ินดูแคลน   ดังน้ี   ชื่อวา   ความมัวเมา 
ในความไมมใีครดูหมิ่น. 
 
                                วาดวยความมัวเมาในอิริยาบถ 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา     อิริยาบถของสัตวทั้งหลาย 
ไมนาเลื่อมใส    สวนของเรานาเลื่อมใส    ดังน้ี   ชื่อวา    ความมัวเมาใน 
อิริยาบถ. 
 
                                วาดวยความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์ 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจควานมัวเมาวา       สัตวทั้งหลายที่เหลือเชน 
กับนกกาปกหักบินไมได    สวนเรามีฤทธิ์มาก   มอีานุภาพมาก    หรือวาเราจะ 
ทําส่ิงใด ๆ กย็อมสําเร็จ ดังน้ี   ชื่อวา  ความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์. 
 
                                     วาดวยความมัวเมาในยศ 
           ยศ ทานถือเอาดวย  ปริวาระ  ศัพทนั่นแหละ   แตในที่นี้ทานถือเอา 
ความเปนผูมัวเมาในอุปฏฐาก   ความมัวเมาน้ัน   บัณฑิตพึงแสดงดวยบุคคลผู 
ครองเรือนบาง  ผูไมครองเรือนบาง  ก็บรรดาประชุมชน ๑๘ พวก   ผูครอง- 
เรือนพวกหน่ึงก็มีหัวหนาคนหนึ่ง      มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา 
เราจักแตงต้ังคนผูบํารุงเรา     เราจักเท่ียวไป     แมผูไมครองเรือน    (สมณะ) 
เปนหัวหนาคณะมีอยู   กม็ีความสําคัญตนดวยสามารถแหงความเมามัววา    เรา 
เปนหัวหนา  ภิกษุทั้งหลายเปนไปในโอวาทของเรา   เปนตน    ชื่อวา  ความ 
มัวเมาในยศ.  
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                                   วาดวยความมัวเมาในศีล  
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   สตัวทั้งหลายที่เหลือ   (เวน 
เรา)  เปนผูทุศีล   สวนเราเปนผูมีศีล  ดงัน้ี   ชื่อวา   ความมัวเมาในศีล. 
 
                                  วาดวยความมัวเมาในฌาน 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   สตัวทั้งหลายที่เหลือ   (เวน 
เรา)     ไมมีเอกัคคตาจิต    (สมาธิ)    ในกาลแมสักวาเพียงการดื่มน้ําของไก 
สวนเราไดอุปจารสมาธิหรืออัปปนาฌาน  ดังนี้  ชื่อวา ความมัวเมาในฌาน. 
 
                                   วาดวยความมัวเมาในศีลปะ 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   สตัวทั้งหลายที่เหลือ   (นอก 
จากเรา).    ไมมีศิลปะ   แตเรามีศิลปะ    ดังน้ี   ชื่อวา    ความมัวเมาใน 
ศิลปะ. 
 
                           วาดวยความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา   สตัวทั้งหลายที่เหลือ   (เวน 
เรา)  มีทรวดทรงเต้ีย    แตเรามีทรวดทรงสูง   ดังน้ี   ชื่อวา    ความมัวเมา 
ในความมีทรวดทรงสูง. 
 
                          วาดวยความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด 
           มานะท่ีอันเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา     สัตวทั้งหลายที่เหลือ 
(เวนเรา)   มทีรวดทรงเต้ียไป   สูงไป    แตเรามีทรวดทรงเรียบรอยพอดีดุจตน 
นิโครธ   ดังน้ี   ชื่อวา  ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด.  
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                     วาดวยความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม   
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา      รูปรางทรวดทรงของ 
สัตวทั้งหลายที่เหลือ    (เวนเรา)    มรีปูรางแปลก    ไมนาชม    แตเรามีรูปราง 
นาปลื้มใจ  นาเลื่อมใส  ดังน้ี  ชื่อวา   ความมัวเมาในความมีทรวดทรง 
งาม.      
 
                   วาดวยความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ 
           มานะท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจความมัวเมาวา      รางกายของสัตวทั้งหลาย 
ที่เหลือ   (เวนเรา)     มีโทษมาก    แตของเราไมมีโทษแมสักเทาปลายเสนผม 
ดังน้ี  ชื่อวา  ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ.  
           พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นตรัสมานะ   (ความถือตัว)   อันเปนไปกับ 
ดวยวัตถุ  (สวัตถุกะ)   ดวยฐานะน้ีมีประมาณเทาน้ีแลว  บัดนี ้  เมื่อจะทรงแสดง 
มานะอันไมมีวัตถุ  (อวัตถุกะ)   อันกําลังเกิดข้ึนนั่นแหละ   จึงตรัสคําเปนตนวา 
ตตฺถ  กตฺโม  มโท  (แปลวา ในคําเหลานั้น ความมัวเมา เปนไฉน)  คําน้ัน 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน    แล. 
 
                                         ปมาทนิทเทส 
                                   อธบิายความประมาท 
           คําวา   จิตฺตสฺส   โวสฺสคฺโค  (แปลวา  การปลอยจิต)   ไดแก  การ 
ปลอยจิต   เพราะความไมขมไวดวยสติ   ในฐานะท้ังหลายเหลาน้ี    มีประมาณ 
เทาน้ี  อธิบายวา  เวนจากสติ.  คําวา  โวสฺสคฺคานุปฺปทาน  แปลวา  การ 
เพ่ิมพูนการปลอยจิตไป  คือ  การปลอยจิตไปบอย ๆ. คําวา  อสกฺกจฺจกิริยตา  
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(แปลวา  ความกระทําโดยไมเคารพ)  ไดแก ชื่อวา   ความกระทําโดยไมเคารพ 
ดวยสามารถแหงการไมทําดวยความเคารพ คือ การเจริญกุศล  ธรรมท้ังหลาย  ม ี 
การใหทานเปนตน     หรอืวา   ดวยสามารถแหงการไมทําความเคารพตอบุคคล 
หรือวา    ตอไทยธรรม.     ความเปนแหงการกระทําโดยติดตอกันไป     ชื่อวา 
สาตัจจะ.   ความไมทําโดยติดตอกัน   ชื่อวา  อสาตัจจะ.  อาการท่ีทําโดยไม 
ติดตอกัน    ชื่อวา    อสาตัจจกิริยตา.    ความกระทําโดยไมมั่นคง    ชื่อวา 
อนัฏฐิตกิริยตา.   ในขอน้ี     เปรียบเหมือนตัวกิ้งกา    ว่ิงไปหนอยหน่ึงแลว 
หยุดหนอยหน่ึง   ยอมไมว่ิงไปติดตอกัน   ฉันใด   ขอน้ี   ก็ฉันนั้นนั่นแหละ 
บุคคลใด  ใหทานครึ่งหน่ึง   (วันหน่ึง)   หรือทําการบุชาครั้งหน่ึง   หรือวาพึง 
ธรรมครั้งหนึ่ง   ก็หรือวาทําสมณธรรมครั้งหนึ่งแลว   ยอมไมทําตอไป    ยอม 
ไมใหกุศลน้ัน ๆ เปนไปติดตอกัน  การทําน้ันของบุคคลน้ัน พระผูมีพระภาค- 
เจา  ตรัสเรียกวา  ความกระทําไมมั่นคง  ดังนี้.  คําวา  โอลีนวัตฺติตา  (แปล 
วา  ความประพฤติยอหยอน)  ไดแก  ชื่อวา   ความประพฤติยอหยอน  เพราะ 
ไมมีความประพฤติแผออกไป     กลาวคือการกระทําไมใหขาดระยะ.     คําวา 
นิกฺขิตฺตฉนฺทตา  (แปลวา ความทอดท้ิงฉันทะ) ไดแก ความท่ีวิริยะฉันทะ 
ในการทํากุศลเปนสภาพอันเขาทิ้งเสียแลว.     คําวา    นิกขฺิตฺตธุร     (แปลวา 
ความทอดท้ิงธุระ)  ไดแก  การตัดธุระ  คือ  ตัดความเพียรออกไป   อธิบายวา 
ความท่ีบุคคลนั้น   มีฉันทะอันมีในใจ   ทอดท้ิงเสียแลว.  คําวา  อนธิฏาน 
(แปลวา   ความไมต้ังใจจริง)   ไดแก  ความไมมีความต้ังใจเฉพาะในการกุศล. 
           คําวา  อนนุโยโค ไดแกการไมประกอบความเพียรเนือง ๆ.  ความ 
เผลอสติ  ชื่อวา ความประมาท.  ก็คําวา โย เอวรูโป ปมาโท  (แปลวา  ความ 
ประมาท .. อันใด   มีลักษณะเชนนี้)  นี ้   เปนการแสดงอาการโดยความไมมี  
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ขอบเขตแหงปริยายโดยอรรถ    และโดยพยัญชนะ.   คําน้ี   พระผูมีพระภาคเจา  
ทรงอธิบายไววา   ความประมาทน้ีใด  ที่แสดงแลวแตตน   ความประมาทอันใด 
แมอ่ืนก็มีอาการอยางนี้   มีชาติอยางนี้     กิริยาที่ประมาทดวยสามารถแหงอาการ 
ที่มัวเมา   (กด็ี)   สภาพที่ประมาทดวยสามารถแหงความเปนผูปลอยปละละเลย 
(ก็ดี)   ก็มีอาการอยางนี้    มีชาติอยางนี้   บุคคลน้ี    ชื่อวา   มีความประมาท. 
แตเมื่อวาโดยลักษณะ  ความประมาทน้ี   มีการสละสติในเพราะกามคุณ ๕  เปน 
ลักษณะ  (เปนเหตุ).  บัณฑิต    พึงทราบความประมาทน้ันนั้นแหละวา   เปน 
อาการสละสติ  ดังนี้. 
 
                                         ถัมภนิทเทส 
                                    อธบิายความหัวด้ือ 
           ชื่อวา  ความหัวดื้อ   เพราะอรรถวา  กระดาง.   ความกระดางของจิต 
ราวกะผาเนื้อหยาบแข็งกระดาง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในท่ีนี้     อาการแหง 
ความหัวดื้อ   เรียกวา  กริยิาที่หัวด้ือ.  ความเปนสภาพที่ดื้อแลว   ชื่อวา  สภาพ 
หัวด้ือ.  ความเปนแหงบุคคลผูกักขฬะ ชื่อวา กกฺขลิย (แปลวา แข็งกระดาง). 
ความเปนแหงบุคคลผูหยาบชา    ชื่อวา   ผารุสิย   (แปลวา  ความหยาบคาย) 
ความเปนแหงจิตอันถือรั้นนั่นแหละดวยสามารถแหงการไมทําความออนนอม 
นั้น   แกบุคคลผูควรออนนอมมีการอภิวาทเปนตน   ชื่อวา อุชจุิตตฺตา ความ 
เปนผูมีจิตถือรั้น.  ความเปนแหงความกระดาง  ไมเปนธรรมชาติออน   ชื่อวา 
อมุทุตา  ความเปนผูไมออนโยน.  คําวา  อย วุจฺจติ นี้  พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา  ถมฺภ  ความหัวดื้อ.   อธิบายวา  บุคคลประกอบดวยความหัวด้ือ 
อันใด   ผูเปนเชนกับงูเหลือมซ่ึงกินเหยื่อแลวก็นอนงอศีรษะดังงอนไถ   ฉะน้ัน.  
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ครั้นเห็นพระเจดีย    หรอืบุคคลผูเจริญกวา    ก็ไมนอบนอม    ยอมประพฤติ  
เครงครัด   เปนราวกะถุงลมอันเต็มดวยลม   บุคคลน้ีนั้น    บณัฑิตพึงทราบวา 
มีความพองข้ึนแหงจิตเปนลักษณะ. 
 
                                       สารัมภนิทเทส 
                                   อธบิายความแขงดี  
           ชื่อวา   ความแขงดี  (สารัมภะ)  ดวยสามารถแหงการฉุนเฉียว.  ความ 
แขงดีแผออกไป    ชื่อวา    ความแขงข้ึนหนา   (ปฏิสารัมภะ).    อาการท่ีแขงดี 
ชื่อวา   กริิยาท่ีแขงดี.   กริยิาที่แขงดีแผออกไป   ชื่อวา   กิรยิาที่แขงดีข้ึนหนา  
ความเปนแหงบุคคลแขงดีแผไปแลว   ชื่อวา   สภาพความแขงดีข้ึนหนา  คําวา 
อย วุจฺจติ  นี ้   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา  บุคคลน้ี   ชื่อวา  มคีวามแขงดี  
วาโดยลักษณะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกบุคคลน้ันวา  มีสิ่งเปรียบดวยการ 
การทําเกินเปนลักษณะ.  คือวา  บุคคลใดประกอบดวยส่ิงใด  บคุคลผูแขงดีนั้น 
ยอมกระทําส่ิงน้ัน   ๆ ใหเปนสองเทา.   เชน   ผูครองเรือน   บคุคลอ่ืนตกแตง 
หรือตระเตรียมสิ่งของภายในบานดวยวัตถุเพียงหน่ึงอยาง     บุคคลผูแขงดียอม 
จัดแจงสิ่งน้ีนัยสองอยาง  ผูแขงดีคนอ่ืนอีกยอมจัดแจงส่ิงน้ันเปนสี่  ผูอ่ืนอีกยอม 
จัดแจงเปนแปด  ผูแขงดีอ่ืนอีกยอมจัดแจงเปน ๑๖.                   
           ผูไมครองเรือน (สมณะ) ผูมีการแขงดีมีอยู  เมื่อผูหน่ึงเรียนพระพุทธ- 
พจนนิกายหน่ึงดวยสูตรหน่ึง ผูแขงดีคนอ่ืนยอมคิดวา  เราจักเปนผูลาหลังผูนั้น 
ดังน้ี   จึงเรียน ๒ นิกาย   ผูแขงดีอ่ืนอีกยอมเรียนเอา ๓ นิกาย   ผูแขงดีอ่ืนอีก 
ยอมเรียน ๔  นิกาย  ผูแขงดีอ่ืนอีกยอมเรียนพระพุทธพจน ๕ นิกาย.  ก็การเรียน 
พระพุทธพจนนั้น   ไมควรดวยสามารถแหงความแขงดี.    เพราะวาความแขงดี  
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นั้นเปนฝกฝายแหงอกุศล   เปนทางยังสัตวใหถึงนรก.   แตวา    วาดวยสามารถ  
แหงฝกฝายในกุศล   เมื่อบุคคลถวายสลากภัตเพียงหน่ึงอยาง   บุคคลอ่ืนควรให 
เพ่ิมเปนสอง    เมื่อบุคคลถวายสองอยาง     บุคคลอ่ืนควรถวายเพิ่มเปนสี่อยาง 
อยางนี้สมควร.  ก็ครั้นเมือ่ภิกษุเรียนพระพุทธพจนนิกายหน่ึง  ภิกษุอ่ืนเรียนเอา 
สองนิกายดวยคิดวา  เมื่อเราสาธยายพระพุทธพจนอยู  ความผาสุกยอมมี  ดงัน้ี 
ก็ควร   ฉะน้ัน     การเรียนพุทธพจนใหยิ่งกวานั้น    เพราะมั่นอยูในฝกฝายแหง 
กุศลอันเปนวิวัฏฏะ  ก็ควร. 
 
                                          อัตริจฉตานิทเทส 
                             อธิบายความอยากไดเกินประมาณ 
           อรรถแหงความชั่วชาลามกท่ีกลาวไวใน  อริยวังสสูตร ฉันใด  อรรถ 
แหงความเปนผูอยากไดเกินประมาณ    ก็ฉันนั้น.     ในบรรดาปจจัยทั้งหลายมี 
จีวรเปนตน     ภิกษุไดสิ่งใด ๆ มา  ก็ไมยินดีสิ่งนั้น ๆ   ก็หรือวา  เปนคฤหัสถ 
ยอมไดสิ่งใด ๆ ในบรรดารูป   เสียง   กลิ่น  รส   และโผฏฐัพพะ     ก็ไมยินดี 
ดวยส่ิงนั้น ๆ. คําวา  ภิยฺโยกมฺยตา  (ความปรารถนาใหวิเศษข้ึนไป.)   ชื่อวา 
ความอยาก   เพราะอํานาจแหงความปรารถนา.  หรอืวา   อาการแหงความอยาก 
นั่นแหละ   ชื่อวา   กริิยาที่ปรารถนา.    สภาพแหงความอยากเกินการไดของ 
ตน  ชื่อวา   ความมักมาก.    คําวา    ราคะ เปนตน     มีอรรถตามท่ีกลาว 
แลวในหนหลัง   แล.   คําวา   อย  วุจฺจติ  ไดแก  ผูนี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกชื่อวา   ความมักมาก    แมความอยากเกินประมาณนี้     ก็เปนชื่อของ 
ความมักมากน่ันแหละ.     แตเมื่อวาโดยลักษณะ    ความอยากไดเกินประมาณ 
นี้  ไดแก ความไมสันโดษในลาภของตน   และความปรารถนาในลาภของผูอ่ืน  
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ขอน้ี    มกีารอยากไดเกินประมาณเปนลักษณะ   (เปนเครื่องกําหนด).    จริงอยู   
แมวัตถุอันประณีต   อันบุคคลผูมีความอยากเกินประมาณนั้น  ไดแลว   ยอม 
ปรากฏเปนราวกะวาของลามก   (ตํ่าชา).  แมวัตถุอันลามกอันบุคคลอ่ืนไดแลว 
ยอมปรากฏราวกะวาเปนของประณีต.   ขาวยาคูอันสุกแลวในภาชนะหน่ึง  หรือ 
วาภัต     หรอืวาขนมท่ีเขาใสไวในบาตรของตน    เปนราวกะวาเปนของลามก. 
ในบาตรของผูอ่ืน   ยอมปรากฏราวกะวา   เปนของประณีต.    อนึ่งความอยาก 
เกินประมาณน้ี    ยอมมีแมแกบรรพชิตท้ังหลาย    ยอมมีแมแกคฤหัสถทั้งหลาย 
ยอมมีแมแกสัตวเดรัจฉานท้ังหลาย.   ในขอน้ีพึงทราบเรื่องทั้งหลายเหลาน้ันเปน 
อุทาหรณตอไป. 
 
                             เรื่องของผูมีความโลภเกินประมาณ 
           ไดยินวา  กฏมพีคนหน่ึง  นิมนตภิกษุณี ๓๐ รูป   ไดถวายภัต   กับ 
ขนม     พระสังฆเถรียังขนมในบาตรของภิกษุณีทั้งปวงใหเปลี่ยนแปลงแลว 
(เขาใจวาแบงขนมในบาตรอ่ืน)     แลวจึงไดเค้ียวกินขนมน้ันอันตนไดแลวใน 
ภายหลัง. 
           แมพระเจาพาราณสี  ก็ทรงพระดําริวา   เราจักเสวยเนื้อสุกดวยถานไฟ 
ดังน้ีจึงทรงพาพระเทวีเสด็จเขาไปประพาสปา      ทอดพระเนตรเห็นกินนรีนาง 
หน่ึง   ทรงทิง้พระเทวีเสด็จตามนางกินนรีนั้นไป.   พระเทวีจึงเสด็จไปสูอาศรม 
บท  (บวชเปนตาปสินี)    แลวกระทํากสิณบริกรรม    บรรลุสมาบัติ ๘   และ 
อภิญญา ๕  นั่งอยู  เห็นพระราชากําลังเสด็จมา  จึงเหาะข้ึนไปในอากาศไดเสด็จ 
ไปแลว.   เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไม  ทราบเหตุการณนั้นแลว     ไดกลาวคาถา 
นี้   วา  
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           อตฺริจฉฺ  อติโลเภน               อติโลภมเทน   จ  
           เอว  โส  หายติตฺตาน           จนทฺว  อสิธาภุยา 
                                       แปลวา 
                     พระองคนั้น  ทรงปรารถนานาง 
           จันทกินนรีอยู     ทรงละทิ้งพระราชบิดา 
           อสิตาภูเส่ือมแลว  ฉันใด  พระองคยอมยัง 
           พระสรีระใหเสื่อมโทรมไป    เพราะความ 
           โลภมากและเพราะความมัวเมาในความ 
           โลภเกินไปฉันนั้น    ดังน้ี. 
           เทวดา     ไดทําการเยาะเยยพระราชาวา     พระองค     เมื่อปรารถนา 
นางจันทกินนรี   ทรงละทิ้งพระราชธิดาอสิตาภู   จึงเส่ือมจากนางทั้งสอง   เมื่อ 
โลภเกินไปอยางนี้   ยอมทําตนใหเส่ือมไป  ดังนี้. 
 
                                        เรื่องบุตรเศรษฐ ี
           แมในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากัสสป  บุตรเศรษฐี 
คนหน่ึงชื่อวา  มิตตวินทุกะ  ไมมีศรทัธา  ไมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ผู 
อันมารดาออนวอนอยูวา  พอ  เจาจงรักษาอุโบสถศีล จงฟงธรรมในวันนี้ตลอด 
ราตรีในวิหารแลว     แมจักใหทรัพยแกเจาพันหน่ึง   ดังน้ี    เพราะความโลภใน 
ทรัพย    จึงไปสูวิหารสมาทานองคแหงอุโบสถศีล    ครั้นแลวก็กําหนดสถานท่ี 
วา  ที่นี้ไมมีภัย  (คือ  ไมมีใครเห็น)    แลวนอนภายในธรรมาสน  ครั้นนอน 
ตลอดคืนแลว  กล็ุกข้ึนไปบาน.  มารดาของเขาหุงขาวยาคูสงใหแตเชาตรู.   นาย 
มิตตวินทุกะน้ัน  ขอรับทรัพยพันหน่ึงกอนน่ันแหละ  แลวจึงด่ืมขาวยาคู.  
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           ลําดับนั้น    เขาไดมีปริวิตกวา   เราจะรวบรวมทรัพยใหมาก   ดวยทุน  
ทรัพยนี้   ดังน้ี   จึงปรารถนาจะข้ึนเรือไปสูสมุทรเพ่ือไปคาขาย.    ทีนั้นมารดา 
ของเขาไดกลาวหามวา พอ  ในตระกูลของเรามีทรัพยอยู ๔๐ โกฏ ิ  เจาอยาไป 
เลย  ดังน้ี    เขาไมเชื่อฟงถอยคําของมารดา  เดินไปอยูนั่นแหละ.  มารดาจึงไป 
ยืนขวางขางหนา   ในขณะน้ันแหละ    เขาโกรธแลว     จึงใชเทาประหารมารดา 
ใหลมลง  ดวยคิดวา  หญิงน้ี    มายืนขวางหนาเรา   ดังน้ี   ไดทํามารดาใหอยู 
ในระหวาง   (ขามไป)   ไปแลว   มารดาลุกข้ึนแลว     กลาววา    พอเจาอยาได 
สําคัญอยางน้ีวา   เมื่อเราทํากรรมเห็นปานน้ีในมารดาผูเชนกับดวยเรา   ไปแลว 
จักมีความสุข  ดังนี้. 
           เมื่อนายมิตตวินทุกะน้ัน    กาวข้ึนเรือไปอยู    เรือแลนไปถึงวันที่ ๗ ก็ 
หยุด.   ลําดับนั้น  มนุษยทัง้หลายเหลานั้น   กลาววา   บุรุษผูลามกตองมีอยูใน 
เรือน้ีแนแท   ทานท้ังหลายจงจับสลากกัน   ดังน้ี    สลากที่พวกเขาใหจับอยู   ก ็
ตกแกนายมิตตวินทุกะน้ันนั่นแหละถึง   ๓   ครั้ง.     มนุษยเหลาน้ันจึงจับนาย 
มิตตวินทุกะน้ันลอยแพ   แลวจึงแลนเรือไปในสมุทร.   แพของนายมิตตวินทุกะ 
นั้นลอยไปถงึเกาะหน่ึง  เขาเสวยสมบัติอยูกับดวยนางเวมานิกเปรตทั้งหลาย  แม 
ผูอันนางเวมานิกเปรตทั้งหลายกลาวออนวอนวา    ขอทานอยาไป  ดังนี้    เมื่อ 
เขาไปอยูเห็นสมบัติสองเทาของสมบัตินั้นก็เสวยอยู ๆ  เปนไปโดยลําดับในท่ีสุด 
ไดเห็นบุรุษคนหนึ่งมีกงจักรคมกลาหมุนอยูที่ศีรษะ     จักรนัน้ปรากฏราวกะวา 
ดอกปทุม.   นายมิตตวินทุกะน้ัน    จึงกลาวกะบุรุษผูนั้นวา    ขาแตทานผูเจริญ 
ขอทานจงใหดอกปทุมที่ทานประดับไวนี้แกขาพเจา    ดังนี้.    บุรุษน้ันกลาววา 
ขาแตนาย   นี้มิใชดอกปทุม   นี้เปนกงจักรอันคมกลา  ดังนี้.  นายมิตตวินทุกะ 
กลาววา   ขอทานอยาไดลวงขาพเจา   ดอกปทุมเปนอยางไร  ขาพเจามิเคยเห็น  
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หรือ  ดังนี้    แลวกลาววา   ก็ทานฉาบทาดวยจันทนแดง   จึงไมตองการใหดอก  
ปทุมอันเปนเครื่องประดับนั้นแกเรา   ดังน้ี.  บุรุษนั้น     คิดวา   แมชนนี ้   จัก 
เปนผูทํากรรมเชนเราน่ันแหละ   จึงใครจะเสวยผลของกรรมน้ัน   ดังน้ี    ลําดับ 
นั้น  บุรุษผูมกีงจักรอันพัดผันอยูที่ศีรษะนั้น   จึงกลาววา   เอาเถิด    เราจักให 
ดังน้ีแลวเอากงจักรใสใหบนศีรษะของนายมิตตวินทุกะแลวไป. 
           พระศาสดาทรงทราบเน้ือความน้ันแลว  จึงตรัสพระคาถาน้ี  วา 
              จตฺพภิ  อฏชฺฌคมา         อฏาภิป  จ  โสฬส 
              โสฬสาภิ  จ   พาตฺตึส        อตฺริจฺฉ  จกฺกมาสโท 
              อิจฉฺาหตสฺส   โปสสฺส        จกฺก  ภมติ  มตฺถเก 
                                            แปลวา 
                     บุรษุน้ัน    (นายมิตตวินทุกะ)    ละจาก 
              นางเวมานิกเปรต   ๔  นาง     เสวยสมบัติกับ 
              นางเวมานิกเปรต  ๘  นาง    ละจากนางเวมานิก 
              เปรต  ๘  นาง      เสวยสมบัติอยูกับนางเวมานิก 
              เปรต  ๑๖  นาง      ละจากนางเวมานิกเปรต ๑๖ 
              นางแลวเสวยสมบัติอยูกับนางเวมานิกเปรต ๓๒ 
              นาง เปนผูมีความอยากเกินประมาณเขาถึงจักร 
              อยู จักรน้ันยอมหมุนไปบนศีรษะของบุรษุผูอัน 
              ความอยากนํามาแลว  ดังนี้. 
 
                                           เรื่องอํามาตย 
           อํามาตยคนหน่ึง  มีความอยากเกินประมาณแมอ่ืนอีก  กาวลวงเขตแดน 
ของตนเขาไปสูแดนของผูอ่ืน     ถูกโบยตีแลวในที่นั้น     จึงหนีไปสูที่เปนท่ีอยู  
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ของดาบสองคหน่ึง  อธิษฐานองคอุโบสถแลวนอน.  อํามาตยนั้นถูกดาบสถามวา  
ทานทํากรรมอะไรมา   เขาจึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา 
           สก นิเกต อติเหฬยาโน  ฯลฯ   อตฺริจฺฉตา มา  ปุนราคามาสิ 
ดังน้ี  
           แปลวา    ขาพเจาเกลียดชังท่ีอยูของขาพเจา     ไดไปสูสถานที่อันเปน 
มลทิน  ดวยความโลภมาก   ลําดับนั้น  ชนทั้งหลายออกจากบานพากันมาโบยตี 
ขาพเจาดวยเกาทัณฑ   ขาพเจาน้ันมีศีรษะแตกแลว    มีโลหิตโซมตัว    จึงหนี 
ออกมา   เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ    ขอความปรารถนาอันเลวทราม 
อยาไดกลับมาหาขาพเจาอีกเลย  ดังนี้.       
 
                                         มหิจฉตานิทเทส 
                    อธิบาย  ความมักมาก  หรือความหิวกระหาย 
           บุคคลใด  ปรารถนาวัตถุทั้งหลายเกินประมาณ   ก็หรือวา    ความอยาก 
ของผูนั้นมีอยู   เพราะเหตุนั้น  ผูนั้น   จึงชื่อวา   เปนผูมีความมกัมาก   (ม ี
ความหิวกระหาย).    ความเปนแหงบุคคลผูมีความมักมากนั้น  ชื่อวา    สภาพ 
ความมักมาก.   ก็เม่ือวาโดยลักษณะไดแก  การไมรูจักประมาณในการรับ   ใน 
การบริโภค   ก็เพราะการเจริญคุณอันไมมีอยู    นี้ชือ่วา    มีความอยากมากเปน 
ลักษณะ.   จริงอยู   บุคคลผูอยากมาก  (อยากใหญ)  มีความหิวกระหาย เปรียบ 
เหมือน  พอคาหาบเร   (กจฺฉปูฏวาณิชฺโช)   ถือสินคา     เครื่องประดับดวยมือ 
และหอยส่ิงท่ีควรขายไวที่หนาตัก   แลวกลาวโฆษณาเชิญชวนมหาชนที่เห็นอยู 
นั่นแหละวา   แม   จงถือเอาสิ่งชื่อโนน    ชื่อโนน    ดังน้ี   ชื่อฉันใด  ขอน้ีกฉั็น 
นั้นนั่นแหละ คุณคือ  ศีล  หรือการศึกษาพระพุทธพจน  หรือธุดงคคุณ  โดยที่  
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สุดแมสักวาการอยูปาเปนวัตรของตน   แมมีประมาณนอย     แตเปนผูใครเพ่ือ  
ยังมหาชน     ผูรูอยูนั้นใหสงเสริมตน.    ก็แลบุคคลเชนนี้    ครั้นเม่ือมหาชน 
สงเสริมตน  นอมปจจัยทั้งหลายแมต้ังเลมเกวียนมาให  ก็ไมพอ  ไมกลาวหาม 
วา   อยาเลย   ยอมถือเอาเทียว.   จริงอยู     ใคร ๆ กไ็มอาจเพ่ือยังส่ิงท้ัง ๓ ให 
อ่ิม   ใหเต็ม   คือ  ไฟ   ยอมไมอ่ิมดวยเชื้อ   สมุทร    ยอมไมอ่ิมเต็มดวยนํ้า 
บุคคลผูมีความอยากใหญ    ผูหิวกระหาย    ยอมไมอ่ิมไมพอดวยปจจัยทั้งหลาย 
ดังน้ี. 
              อคฺคิกฺขนโธ  สมุทฺโท  จ      มหิจฺโฉ  จาป  ปุคฺคโล 
              พหเุก   ปจฺจเย   เทนฺเต        ตโยเปเต   น   ปูรเย. 
                                         แปลวา 
                        สิ่งท้ัง ๓ เหลาน้ี  คือ กองไฟ ๑ มหาสมุทร ๑ 
              บุคคลผูมักมาก ๑  เมื่อใคร ๆ  ใหปจจัยท้ังหลายแม 
              มากมาย   ก็ไมพึงใหอิ่มใหเต็มได. 
           จริงอยูบุคคลผูมักมาก   แมแตมารดาผูใหกําเนิด    ก็ไมอาจเพ่ือถือ 
เอาใจของเขาไวได   จะปวยกลาวไปไยถึงบุคคลผูเปนอุปฏฐากเลา   ในขอน้ี  ม ี
เรื่องเหลาน้ีเปนอุทาหรณ:- 
 
                                      เรื่องภิกษุหนุม  
           ไดยินวา  ภิกษุหนุมรูปหน่ึง  ยอมติดใจในขนมทําดวยแปง   ลําดับนั้น 
มารดาของภิกษุนั้น   เมื่อจะทดลองขอปฏิบัติของบุตรดูวา   ถาวา   บุตรของเรา 
ยอมรูประมาณในการรับไซร     เราจักบํารุงดวยขนมทั้งหลายตลอดไตรมาส  
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ดังน้ี   จึงเริ่มทดลองในวันใกลฤดูฝน   ครั้งแรกไดถวายขนมชิ้นหน่ึง  เมื่อขนม  
ชิ้นนั้นหมดแลว   จึงถวายชิ้นที่  ๒  เมื่อขนมชิ้นที่  ๒  หดแลว   จึงถวายขนม 
ชิ้นที่ ๓ ภิกษุหนุมไมหามวา  พอละ    เค้ียวกินอยูนั่นแหละ    มารดาทราบซ่ึง 
ความท่ีภิกษุลูกชายน้ันไมรูจักประมาณ    จึงกลาววา   ขนมของไตรมาสท้ังสิ้น 
บุตรของเราเค้ียวกินหมดแลวในวันนี้แหละ   ดังน้ี     ต้ังแตวันนั้นมาไมไดถวาย 
อีกแมสักชิ้นหน่ึง. 
           แมพระเจาติสสมหาราช  เม่ือถวายทานแกภิกษุสงฆที่เจติยบรรพต  
ทุก ๆ วัน  ผูอันชาวชนบทกราบทูลวา  ขาแตมหาราช  พระองคยอมเสพเฉพาะ 
ที่แหงเดียวเทาน้ันหรือ  (ถวายทานแหงเดียว)   การถวายทานในที่อ่ืน   ยอมไม 
สมควรแกพระองคหรือ   ดังน้ี   ในวันที่ ๒ แตวันนั้น    จึงใหถวายมหาทานใน 
เมืองอนุราธบุรี.  ในภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุแมรูปหน่ึง    ไมรูจักประมาณในการ 
รับ ชนทั้งหลาย ๒-๓ คน ทิ้งขวางซึ่งขาทนียะโภชนียะท่ีภิกษุรูปหน่ึง ๆ รบัไป 
แลว.     พระราชาใหนิมนตภิกษุสงฆที่เจติยบรรพตในวันที่สอง    แลวตรัสวา 
ทานท้ังหลายจงใหบาตรในเวลาท่ีทานทั้งหลายมาสูพระราชวัง  ดังนี้    แมภิกษุ 
รูปหน่ึง   ก็มไิดใหบาตร   ดวยคําวา    อยาเลยมหาราช    ภิกษุทัง้หลายจักรับ 
ภิกษาโดยประมาณของตนเทานั้น   ดังน้ี.   ภิกษุทั้งปวงรับซึ่งภิกษาอันสมควร 
แกประมาณของตนน้ันแหละ.  ลําดับนั้น  พระราชาตรัสวา  ทานทั้งหลาย   จง 
ดูภิกษุเหลานี้   ในบรรดาภิกษุทั้งหลาย   แมรูปหนึ่ง  ก็รูประมาณของตน.  เมื่อ  
วันวาน  วัตถุอะไร ๆ ก็มิไดเหลือ   แตวันนี้    ภิกษุถือเอานอยพอประมาณแก 
ตน  ของจึงเหลือมากมาย   ดังน้ี.  บรรดาภิกษุเหลานั้น    ผูมีใจเปนของ ๆ ตน 
เพราะรูจักประมาณ  สวนภิกษุนอกน้ี  ไมมีใจเปนของ ๆ ตน  เพราะความเปน 
ผูไมรูจักประมาณ.  
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                                       ปาปจฉตานิทเทส    
                               อธิบายความปรารถนาลามก 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  บางคนในโลกนี้   เปนผูไมมีศรัทธา    เมื่อ 
ปรารถนาอยางน้ีวา  ขอชนจงรูวา   เราเปนผูมีศรัทธา  เปนตน   ยอมทําอาการ 
อยางไร  คือ  บุคคลน้ัน  ไมมีศรัทธา   ยอมแสดงอาการวา  มีศรทัธา  ผูทุศีล 
เปนตน    ยอมแสดงอาการของผูมีศีลเปนตน.     
           ถามวา   ยอมแสดงอาการอยางไร ? 
           ตอบวา   ผูไมมีศรัทธากอน  ในวันมีมหรสพ   เธอจะถือเอาไมกวาด 
ปดกวาดวิหารและทําการเทหยากเยื่อในเวลาที่พวกมนุษยมาสูวิหาร  ครั้นทราบ 
วา   การกระทําของเธอ    มนุษยทั้งหลายรูแลว    จึงไปสูลานพระเจดีย    ยอม 
เทหยากเยื่อ   ยอมเกลี่ยทรายทําพ้ืนใหเสมอกัน   ยอมลางอาสนะท้ังหลาย   ยอม 
รดนํ้าท่ีตนโพธิ์.  มนุษยทั้งหลายเห็นเธอแลวก็สําคัญวา   ภิกษุอ่ืนที่ปฏิบัติวิหาร 
เห็นจะไมมี  ภิกษุนี้เทาน้ันเปนพระเถระผูมีศรัทธาปฏิบัติวิหารน้ีอยู   ดังน้ี  จึง 
นิมนตภิกษุนั้น เพ่ือฉันอาหาร. 
           แมผูทุศีล    ก็เขาไปหาพระวินัยธร     ยอมถามในท่ีพรอมหนาแหง 
อุปฏฐากท้ังหลายวา   ขาแตทานผูเจริญ   ครั้นเมื่อกระผมเดินไป   โคตกใจแลว 
เมื่อกระผมปดกวาดโคก็ว่ิงเตลิดไป   ทําใหหญาท้ังหลายขาดแลว   เมื่อกระผม 
จงกรมอยูหญาท้ังหลายยอมอับเฉา   เมื่อกระผมบวนนํ้าลายใหตกไปตัวแมลง 
เล็ก ๆ ยอมตาย   การใหน้าํลายตกไปท่ีหญาโดยไมมีสติ    โทษอะไรยอมมีในที่ 
นั้น  ขอรับ  ดังน้ี.   เมื่อพระวินัยธรกลาววา  ดูกอนผูมีอายุ   เมื่อเราไมรู  ไม 
แกลง  ไมเจตนาฆาสัตว  อาบัติยอมไมมี  ดังนี้   แลวกลาวยกยองพระวินัยธร 
วา  ขาแตทานผูเจริญ  สิ่งนี้ยอมปรากฏแกกระผม   ราวกะวาเปนของหนัก  ทาน  
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ยอมพิจารณาชอบแลว   ดังน้ี.    มนุษยทั้งหลายฟงถอยคําน้ันแลวเลื่อมใสวา  
พระผูเปนเจาของพวกเรา     ยอมรังเกียจแมในเหตุมีประมาณเทาน้ี    ทานจัก 
กระทํากรรมหยาบอ่ืนไดอยางไร    ภิกษุผูมีศีลเชนกับภิกษุนี้   ยอมไมมี   ดงัน้ี 
แลวทําสักการะ. 
           แมผูศึกษานอย กจ็ะน่ังในทามกลางแหงอุปฏฐาก     ยอมกลาววา 
ภิกษุโนนทรงพระไตรปฎก     ภิกษุโนนทรงนิกาย ๔   เปนอันเตวาสิกของเรา 
ภิกษุเหลาน้ัน   เรียนธรรมในสํานักของเรา  ดังนี้   พวกมนุษยเลื่อมใสวา   ภิกษุ 
ผูเปนพหูสูตเชนกับดวยพระผูเปนเจาของเราไมมี   ไดยินวา    ภิกษุรูปโนน  ๆ 
เรียนธรรมในสํานักของพระผูเปนเจาของเรา   ดังน้ี   จึงทําสักการะ. 
           แมผูยนิดีดวยหมูคณะ   ในวันที่มีมหรสพ    ยังบุคคลใหถือเอาต่ัง 
คือท่ีนั่งยาวและหมอนขาง   ยอมน่ังพักอยูในที่พักเวลากลางวันท่ีโคนไมสุดเขต 
แดนแหงวิหาร.  มนุษยทัง้หลายมาแลว   ยอมถามวา  พระเถระไปไหน   ดังนี้ 
ชื่อวาบุตรของคัณฐิกะ    ผูกลาวคําอันคลุมเคลือน่ันแหละมีอยู    ยอมกลาวดวย 
เหตุนั้นนั่นแหละวา  พระเถระยอมไมนั่งในกาลเห็นปานน้ี   ยอมอยูในที่จงกรม 
อันมีระยะทางยาว   อยู  ณ ที่สุดแหงวิหาร   ดังน้ี.    แมภิกษุนั้น      ก็ยังกาลให 
ลวงไปครึ่งวัน   แลวยังใยแหงแมลงมุมที่ติดไวที่หนาผา    แลวก็ใหบุคคลถอื 
เอาต่ังมานั่งที่ประตูแหงบริเวณ.   มนษุยทั้งหลาย   ยอมกลาววา    ขาแตทานผู 
เจริญ  ทานไปที่ไหน    พวกกระผมมาไมเห็นทาน   ดังน้ี.  ภิกษุนั้น    ยอมยัง 
มนุษยใหรูซึ่งความท่ีตนเปนผูชอบความสงบดวยคําวา    ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย 
ภายในวิหารน้ีเกลื่อนกลน ที่นี้เปนที่เที่ยวเดินและยืนของภิกษุหนุมและสามเณร 
ทั้งหลาย   อาตมานั่งในท่ีพักในเวลากลางวันซึ่งมีที่จงกรม  ๖๐ ศอก  ดังน้ี.  
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           แมภกิษุผูเกียจคราน   ก็นั่งในทามกลางแหงอุปฏฐาก   ยอมกลาววา  
ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย  พวกทานเห็นอุกาบาต   (การตกลงของคบเพลิง)   แลว 
หรือ  ดังนี้   ถูกพวกมนุษยถามวา   ขาแตทานผูเจริญ    พวกกระผมยอมไมเห็น 
อุกกาบาตไดมีในเวลาไหนขอรับ   ดังนี้   จึงกลาววา   ในเวลาเปนที่จงกรมของ 
พวกเรา   แลวจึงถามวา    พวกทานไดยินเสียงสั่นสะเทือนของแผนดิน     หรอื 
ดังน้ี   เมื่อเขากลาววา  พวกกระผมยอมไมไดยิน.  ก็เสียงสั่นสะเทือนของแผนดิน 
ยอมมีในเวลาไหนขอรับ  ดังนี้    ก็กลาววา   ในเวลามัชฌิมยาม    คือในเวลาที่ 
พวกเรายืนพิงแผน   กระดานกําหนดอารมณ   โอภาสใหญไดมีแลว    แลวถาม 
วา  โอภาสใหญนั้น  พวกเธอเห็นแลวหรือ  ดังนี้   เมื่อมนุษยถามวา   โอภาส 
ใหญไดมีเวลาไหนขอรับ   ดังน้ี    จึงกลาววา    ในเวลาเปนที่หยังลงแตการ 
จงกรมของอาตมา  ดังนี้.  มนุษยทั้งหลายเลื่อมใสวา   พระเถระของเราทั้งหลาย 
ยอมจงกรมตลอดยามทั้งสามเทียว    ภิกษุผูปรารภความเพียรเชนกับดวยพระผู- 
เปนเจาของยอมไมมี  ดังนี้   จึงทําสักการะ. 
           แมผูหลงลืมสติ   ก็นั่งในทามกลางแหงอุปฏฐาก   ยอมกลาววา  เรา 
เรียนพระสูตรทีฆนิกายในกาลชื่อโนน  เรียนมชัฌิมนิกายในกาลโนน   สงัยุตต- 
นิกาย   อังคุตตรนิกายในกาลโนน    ชือ่วาการแลดูอยางอ่ืนในระหวางยอมไมมี 
แบบแผนเปนราวกะเกิดข้ึนในปากของเรา     และยอมมาในท่ีแหงเราปรารถนา 
แลว  ๆ  สวนภิกษุอ่ืน   ยงัปากใหสายไป    (เพ่ือถามปญหา)    เปนราวกะแพะ 
ดังน้ี.    มนุษยทั้งหลายเลื่อมใสแลว     ดวยคิดวา    บุคคลอ่ืนจักปฏิบัติเชนกบั 
พระคุณเจาของเรายอมไมมี   ดังน้ี   แลวทําสักการะ. 
           แมผูมีจิตไมต้ังมั่น   ก็ยอมถามปญหาในพระอรรถกถาจารย   ในที ่
พรอมหนาแหงอุปฏฐากทั้งหลาย   คือ   ยอมถามวา  ชื่อวา   กสิณ   ยอมเจริญ  
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อยางไร  ชื่อวานิมิตท่ีเกิดข้ึนมีประมาณเทาไร     อุปจาระยอมมีประมาณเทาไร  
อัปปนายอมมีประมาณเทาไร  องคของปฐมฌานมีประมาณเทาไร องคของทุติย- 
ฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  มีประมาณเทาไร  ดังนี้  เมื่อพระอรรถกถาจารย 
กลาววา   ดูกอนอาวุโส  ประโยชนอะไรดวยคําเหลาน้ี    คําอะไร ๆ  อยางนี้ไม 
มีหรือ    และกระทําการยิ้มในเวลาที่กลาวถอยคําอันเหมาะแกการศึกษา    ดังน้ี 
จึงแสดงการไดสมาบัติของตนดวยคําวา   ขาแตทานผูเจริญ   ขอน้ียอมถูกตอง 
ดังน้ี.  มนุษยทั้งหลายพากันเลื่อมใสวา    พระผูเปนเจาของพวกเราไดสมาบัติ 
แลว   ยอมทําสักการะ. 
           แมผูมีปญญาทราม  ก็จะน่ังในทามกลางแหงอุปฏฐากทั้งหลาย  กลาว 
อยูวา   เรายอมสละปริยัติ   ดังน้ีเปนตน    ดวยคําวา    เมื่อเราตรวจดูหมวดสาม 
แหงธรรมอันยังสัตวใหเนิ่นชาในมัชฌิมนิกายอยู   มรรคน่ันแหละมาแลวพรอม 
ดวยฤทธิ์    ชือ่วาปริยัติ     ไมเปนสิ่งท่ีกระทําไดโดยยากสําหรับพวกเรา    การ 
สนใจในปริยัติ   ยอมไมพนไปจากทุกข   ดังน้ี   ยอมแสดงซ่ึงความท่ีตนเปนคน 
มีปญญามาก.     ก็เม่ือภิกษุนั้นกลาวอยูอยางนี้   ชือ่วา   ยอมทําลายพระศาสนา. 
ชื่อวา  มหาโจรเชนกับบุคคลน้ี   ยอมไมมี   เพราะวา   บุคคลผูทรงพระปริยัติ  
ชื่อวา  ยอมไมพนไปจากทุกข  หามีไม. 
           แมผูยงัไมสิ้นอาสวะ เห็นทารกในบานแลว ถามวา มารดาบิดาของ 
พวกเธอยอมกลาววา เราเปนอะไร.  พวกทารกกลาววา  มารดาบิดาของกระผม 
กลาววา  ทานเปนพระอรหันต  ขอรบั.    ภิกษุนั้น    ยอมแสดงซ่ึงความท่ีตน 
เปนผูมีอาสวะสิ้นแลวดวยคําวา  ดุกอนบุตรคหบดีผูฉลาด   ใคร ๆ ไมอาจเพ่ือ 
จะลวงทานได  ดังนี้  ก็ในท่ีนี้บัณฑิตพึงทราบซ่ึงภิกษุแมอ่ืนอีกที่แสดงตนเปน 
พระอรหันต  มีพระอรหันตตุมน้ําและพระอรหันตยานไทร  เปนตน.  
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                          เรื่องพระอรหันตตุมนํ้า  (จาฏิอรหันต) 
           ไดยินวา  ภิกษุโกหก   (ผูหลอกลวง)    รูปหนึ่งฝงตุมน้ําใบใหญไว 
ภายในหองของตน  ยอมเขาไปในตุมในเวลาที่พวกมนุษยมาหา  มนุษยทั้งหลาย  
จึงถามกันวา    พระเถระไปไหน    ดงัน้ี.     ก็เม่ือภิกษุนั้นกลาววา   พระเถระ 
อยูในหอง   ดังน้ี    พวกมนุษยแมเขาไปคนหาอยู     เมื่อไมเห็นจึงออกมาแลว 
กลาววา  พระเถระไมมี    ดังน้ี     ก็เม่ือภิกษุนั้นกลาววา    พระเถระอยูภายใน 
หองน้ันแหละ   ดังน้ี    พวกมนุษยจึงเขาไปอีก     พระเถระนั้นออกจากตุมแลว 
มาน่ังอยูที่ต่ัง.   ลําดับนั้น   เมื่อมนุษยทั้งหลายกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ   พวก 
กระผมไมเห็นทานเมื่อเขามาครั้งแรกจึงออกไป  ทานไปอยูที่ไหน ดังน้ี  ภิกษุ 
นั้น  ยอมแสดงซึ่งความท่ีตนเปนผูมีอาสวะสิ้นแลว   ดวยคําวา   ชื่อวา   สมณะ 
ทั้งหลายยอมไปสูที่อันตนปรารถนาแลว  ๆ ดังน้ี. 
  
                         เรื่องพระอรหันตยานไทร  (ปาโรหอรหันต) 
           ภิกษุโกหก (ผูหลอกลวง) อีกรปูหน่ึง  อาศัยอยูที่บรรณศาลาใกลภูเขา 
ลูกหนึ่ง  ก็ตนไทรตนหน่ึงมีอยูที่เง้ือมเขา  (เหว)  ขางหลังแหงบรรณศาลา  ราก 
ของตนไทรนั้น   ไปปรากฏอยูที่พ้ืนดินสวนหนึ่ง.    มนุษยทั้งหลายเดินมาตาม 
ทางแลว     ยอมนิมนตภิกษุนั้นเพ่ือภัตตาหาร.    ภิกษุนั้นถือบาตรและจีวรแลว 
โหนลงมาตามรากของตนไทรนั้น  แลวมาปรากฏตัวใกลประตูบาน.     ลําดับนั้น 
ผูอันมนุษยทั้งหลายผูมาถึงท่ีลังถามวา  ขาแตทานผูเจริญทานมาทางไหน ดังนี้ 
ภิกษุนั้น  ยอมแสดงซ่ึงความท่ีตนเปนผูมีอาสวะส้ินแลวดวยคําวา  ชื่อวา  ทางอัน 
สมณะทั้งหลายมาแลว   ไมสมควรถาม    สมณะทั้งหลาย    ยอมมาโดยท่ีอันตน 
ปรารถนาแลว  ๆ.   ดังน้ี.   ก็บรุุษผูฉลาดคนหน่ึงฟงเรื่องโดยตลอด   ทราบแลว  
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คิดวา  เราจักเฝาจับดูภิกษุนี้  ดังนี้    ในวันหน่ึง    เขาเห็นที่เปนที่ภิกษุนั้นอยู  
ดังน้ี     ในวันหน่ึง     เขาเห็นที่เปนที่ภิกษุนั้น กาวลงตามรากตนไทร     จึงตัด 
รากไทรนั้นขางหลัง   เหลือไวเล็กนอย.    ภิกษุผูหลอกลวงนั้น  คิดวา   เราจัก 
จับรากไทรกาวลงไป    จึงจับรากไทรน้ัน     ทีนั้น   ก็หลนลงไปท่ีดินเหนียว 
บอบช้ําแลว   เธอทราบวา ใคร ๆ ทราบเรื่องของตนแลว   จึงหนีออกไป ดังน้ี. 
           ความเปนแหงบุคคลผูปรารถนาลามก   ชือ่วา   สภาพลามก    ก็เม่ือวา 
โดยลักษณะแลว   บัณฑิตพึงทราบวา   ความท่ีบุคคลน้ัน   ยังบุคคลอ่ืนใหสรร 
เสริญความดีอันไมมีอยูและความที่ตนเปนผูไมรูจักประมาณในการรับ     ขอน้ี 
เปนลักษณะของความเปนผูมีความปรารถนาลามก   ดังน้ี. 
 
                                         สิงคนิทเทส 
                                 อธิบาย  การพูดท่ิมแทง 
           ชื่อวา  สิงคะ   เพราะอรรถวา  เปนเครื่องทิ่มแทง.   เครื่องท่ิมแทงน้ี  
เปนชื่อของการท่ิมแทงเพราะกิเลส  กลาวคือ ความที่วาจาน้ันเปนเครื่องทิ่มแทง 
ชองชาวเมือง.  ความเปนแหงวาจาเปนเครื่องทิ่มแทง  ชื่อวาสภาพแหงวาจาเปน 
เครื่องทิ่มแทง  อีกอยางหน่ึง  อาการเปนเครื่องพูดท่ิมแทง   กช็ือ่วา สภาพที่พูด 
ทิ่มแทง.   ความเปนแหงบุคคลผูพูดเปนสีเหลียม   ชื่อวา   การพูดเปนสีเหลี่ยม. 
การพูดเปนสี่คมก็อยางนั้น.   ความเปนแหงบุคคลผูพูดเปนเหลี่ยมเปนคู   ชือ่วา 
สภาพที่พูดมีเหลี่ยมมีคู.    คําน้ี      เปนชื่อของความเปนของบุคคลผูชํานาญการ 
พูดทิ่มแทง   ซึ่งตระเตรียมไวกอนน่ันแหละ   (เชนกับขุดบอลอปลา)   คํานอก 
นี้เปนไวพจนของคําพูดท่ิมแทงท้ังนั้น.      การพูดทิ่มแทงดวยอํานาจแหงกิเลส 
ทานกลาวไวดวยบทแมทั้งหมด   ดวยอาการอยางน้ี.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 884 

                                         ตินติณนิทเทส  
                                   อธบิาย  การพูดเกียดกัน 
           คําวา  ตินฺติณ  ไดแก  การพูดติเตียน   หรือพูดเกียดกัน.    อาการ 
แหงความประพฤติเกียดกัน    เรียกวากริิยาที่พูดเกียดกัน.  ความเปนแหงบุคคล 
ผูพรั่งพรอมดวยความเกียดกันของผูพูดดวยความเกียดกัน    ชื่อวาสภาพท่ีเกียด 
กัน.  ความเปนแหงบุคคลผูละโมบ   ชื่อวา    สภาพที่ละโมบ.    คํานอกจากนี้  
เปนคําอธิบายความเปนแหงกิริยาอาการของคําพูดเกียดกัน. คําวาปุจฺฉฺชิกตา 
ไดแก  ความหว่ันไหวของการเสวยอารมณในฐานะแหงประโยชนที่ควรได 
หรือไมควรได  ทานเรียกวา    ความประพฤติถอมตน.  คําวา   สาธุกมฺยตา 
ไดแก ความปรารถนาที่จะไดสิ่งอันประณีตย่ิงข้ึนไป.  ทานกลาวอาการเกียดกัน 
ไว  ดวยสามารถแหงกิเลสดวยบทท้ังปวง  โดยหมายเอาวา   วัตถุของผูอ่ืนเปน 
ราวกะวาเปนของตน       เชนกับการเหาของสุนัขที่กําลังด่ืมน้ําขาวที่รางน้ําขาว 
เพราะเห็นสุนัขอ่ืนมา  ดังนี้. 
 
                                               จาปลยนิทเทส 
                                       อธิบาย  การชอบตกแตง 
           การตกแตงจีวร ดวยวัตถุทั้งหลายมีการทําใหเรียบรอยเปนกลีบเปนตน 
ชื่อวา   การตกแตงจีวร.    การตกแตงบาตร    ดวยวัตถุทั้งหลายมีการกระทําให 
มีผิวหมดจดดังสีแหงแกวมณี  ชื่อวา   การตกแตงบาตร.   การตกแตงเสนาสนะ 
อันเปนของเฉพาะบุคคล  ดวยจิตรกรรมเปนตน   ชื่อวา   การตกแตงเสนาสนะ. 
คําวา  อิมสฺส วา  ปูติกายสฺส   (แปลวาการตกแตงกายอันเปอยเนา)   ไดแก 
การตกแตงกายของมนุษยนี้    เหมือนอยางวา   สุนขัจ้ิงจอก    แมเกิดในวันนั้น 
ถึงกระดูกขายังออนอยูก็ตาม   เขาก็เรียกกันวา   สนุัขจ้ิงจอกแกนั่นแหละ    และ 
 
๑.  บาลีวา  ปฺุจิกตา,  ม.  ปุจฺฉฺชิกตา  
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ตนเครือเถาท่ีเปนยา  มีตนบรเพ็ด   เถาหัวดวน    ยอมถึงซ่ึงการนับวาเถาวัลย  
เนาน่ันแหละ   ฉันใด   กายมนุษยแมมีสีเพียงดั่งสีแหงทองพระผูมีพระภาคเจา 
ยอมตรัสเรียกวา  กายอันเปอยเนาน้ัน  ดวยเครื่องอาภรณมีเครื่องนุงหมเปนตน 
อันมีสีแดงสีเหลืองเปนตน   ชื่อวา   การตกแตง. คําวา พาหิราน  วา  ปริก-ฺ 
ขาร    (แปลวา   หรือวาการตกแตงบริขารภายนอก)  ไดแก  การตกแตงบริขาร 
ที่เหลือนอกจากบาตรและจีวร. 
           อีกอยางหนึ่ง   บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในท่ีนี้   อยางนี้วา  การตก- 
แตงจีวร   การตกแตงบาตร  นี้อันใด  การตกแตงกายดวยบริขารเหลาน้ัน  หรือ 
วา  การตกแตงบริขารภายนอกจากกาย   ก็เรียกวาการตกแตง   ดวยสามารถแหง 
ชื่อตามท่ีต้ังไวสําหรับเรียก.  ในคําวา มณฺฑนา วิภสูนา นี้ พึงทราบวา ชื่อวา 
มัณฑนา  (การแตงกาย)  ดวยสามารถแหงการยังท่ีอันบกพรองใหเต็ม   ชื่อวา 
วิภูสนา   (การประดับ)    ดวยสามารถแหงการประเทืองผิว   เปนตน.   คําวา 
เกฬนา  ไดแกการเลนที่ราเริง.   คําวา ปริเกฬนา  ไดแกการราเริง.  ความ 
เปนแหงจิตท่ีหว่ันไหว    ชื่อวา    สภาพที่หว่ันไหว.    ความเปนแหงบุคคล 
ผูชอบตกแตง   ก็อยางนั้น.     คําวา   อิท   วุจฺจติ   นี้    พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา   ความเปนผูหว่ันไหวไปเพราะชอบตกแตง.  บุคคลผูประกอบดวย 
การตกแตงใด    บุคคลน้ันแมมีอายุต้ังรอยป      กย็อมเปนราวกะทารกผูเกิดใน 
วันนั้น    ดังน้ี. 
 
                                       อสภาควุตตินิทเทส 
                           อธิบาย  ความประพฤติไมสมควร 
         ความประพฤติไมคลอยตามพระพุทธพจน ชื่อวา ความประพฤติไม 
สมควร.   วิถทีางแหงความสุข    โดยการกระทําใหขัดแยงอันเปนขาศึกตาง ๆ  
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ชื่อวา  ความประพฤติขัดขืน.   ความเปนแหงบุคคลผูไมเอ้ือเฟอ  ชื่อวา  สภาพ  
ที่ไมเอ้ือเฟอ  กิริยาที่ไมเอ้ือเฟอก็เหมือนกัน.   ความเปนแหงบุคคลผูไมคารวะ 
ชื่อวา  ความไมเคารพ.   ความเปนผูไมทําตามคําของผูเจริญ (หัวหนา)  ชื่อวา 
ความไมเชื่อฟง.  คําวา  อย  วุจฺจติ   ความวา  บุคคลน้ี   พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสเรียก  ชือ่วา ผูมีความประพฤติไมสมควร อธิบายวา ความเปนผูมีชีวิตอันไม 
เหมาะสมดังนี้.  บุคคลผูประกอบดวยความเปนผูมีชีวิตอยูอันไมสมควรใด  คือ 
ยอมไมปฏิบัติเหลียวแลเลี้ยงดูมารดาหรือบิดาผูปวยไข     ยอมทําการทะเลาะกับ 
บิดามารดาเพราะทรัพยสมบัติ  ยอมทะเลาะกับพีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว 
เพราะเหตุแหงทรัพยของมารดาบิดา   ยอมกลาววาจาหมดยางอาย    (หนาดาน) 
ยอมไมทําวัตรและวัตรอาศัยตออาจารย ตออุปชฌาย  ไมอุปฏฐากภิกษุผูอาพาธ 
ยอมถายอุจจาระ   ถายปสสาวะในสถานท่ีเปนที่เคารพแหงพระเจดียของพระผูมี 
พระภาคผูเปนพระพุทธเจา     ยอมถมเขฬะบาง     สั่งนํ้ามูกบาง     ยอมกั้นรม 
ยอมเดินใสรองเทาเขาไป   ยอมไมละอายในพระสาวกของพระพุทธเจา  ยอมไม 
เคารพยําเกรงในสงฆ     ยอมไมยังหิริโอตตัปปะใหต้ังข้ึนในที่อันควรเคารพใน 
บุคคลท้ังหลายมีมารดาและบิดาเปนตน.       การทําอยางนี้แมทั้งปวงในวัตถุ 
ทั้งหลายและในบุคคลมีมารดาเปนตน    ของผูประพฤติอยูอยางนี้     ยอมชื่อวา 
ความประพฤติไมสมควร. 
 
                                           อรตินิทเทส 
                                   อธบิาย  ความไมยินดี 
           คําวา   ปนฺเตสุ   แปลวา  ในเสนาสนะอันสงัด   อีกอยางหนึ่ง  ไดแก 
เสนาสนะอันสงัดอันอยูในที่ไกล.    คําวา    อธิกสุเลสุ    ไดแก    สมถะและ  
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วิปสสนา.  คําวา   อรติ   เปนคําปฏิเสธความยินดี.     อาการแหงความไมยินดี 
ชื่อวา   กริิยาท่ีไมยินดี.   ความเปนแหงบุคคลผูไมยินดียิ่ง   ชื่อวา  สภาพท่ีไม  
ยินดียิ่ง.   อาการแหงความไมยินดียิ่ง   ชื่อวา   กิริยาท่ีไมยินดียิ่ง.     อาการแหง 
บุคคลผูกระวนกระวาย   ชื่อวา ความกระวนกระวายใจ.  คําวา ปริตสฺสิตา ได 
แก   ความเปนผูสะดุงดวยสามารถแหงความเปนผูกระวนกระวายใจ. 
 
                                       ตันทีนิทเทส 
                               อธิบาย  ความโงกงวง 
           ความเกียจครานชนิดหน่ึง   ชื่อวา   ตันที   (คือความงวง   หรือความ 
ประมาท).    อาการแหงความเปนผูโงกงวง    ชื่อวา    กิริยาที่โงกงวง.   คําวา 
ตนฺทิมนกตา  ไดแกความเปนผูมีจิตอันความเกียจครานครอบงําแลว .  ความ 
เปนแหงบุคคลผูเกียจคราน    ชื่อวา   สภาพที่จิตโงกงวง.    อาการแหงบุคคลผู 
เกียจคราน  ชื่อวา  กิริยาแหงความโงกงวง.    ความเปนแหงบุคคลผูเกียจคราน 
ทางกายดวยสามารถแหงกิเลส   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวยบทเหลานี้แม 
ทั้งหมด  ดังนี้. 
 
                                        วิชัมภิตานิทเทส 
                                     อธิบาย  ความบิดกาย 
           ความใหกายไหวเอ้ียวไป  ชื่อวา  ความบิดกาย.   ความบิดกายบอยๆ 
(ในทาตาง ๆ)   เรียกวาความเหยียดกาย.   คําวา   อานมนา   (แปลวา   ความ 
โนมกาย)  ไดแก ความโนมกายไปขางหนา.   คําวา  วินมนา  (แปลวา  ความ 
โนมกายไปขางหลัง)  ไดแกความเอนกายไปขางหลัง.  คําวา สนฺนมนา ไดแก  
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ความโนมกายไปรอบๆ.    ในคําวา   ความนอมกายใหตรง  นี้   เหมือนอยางวา 
ชางหูกผูขยัน      จับถือซ่ึงอะไร ๆ  นั่นแหละแตเสนดาย     แลวก็ต้ังกายใหตรง  
ฉันใด  การยกกายข้ึนเบื้องบน  ก็ฉันนั้น.  คําวา  พยาธิยก  (แปลวา  ความ 
ไมสบายกาย)  ไดแก  ความท่ีบุคคลน้ันมีพยาธิเกิดข้ึนแลว.    ความบิดกายน่ัน 
แหละดวยสามารถแหงกิเลส      พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยบทเหลาน้ีแมทั้ง 
หมดดวยประการฉะน้ี. 
 
                                    ภตัตสัมมทนิทเทส 
                                 อธิบายความเมาอาหาร 
           คําวา  ภุตฺตาวิสฺส  ไดแก   ของผูบริโภคอาหาร.   ความไมสบายเนื่อง 
จากกินอาหาร  ชื่อวา  ความอึดอัดเพราะอาหาร.  จริงอยู   บุคคลยอมเปนราวกะ 
วาถึงความซบเซาเพราะอาหารมีกําลัง (มาก).   ความเปนแหงผูลําบากเพราะ 
อาหาร  ชื่อวา  ความเปนผูกระวนกระวายเพราะอาหาร.     ความกระวนกระวาย 
เพราะอาหาร ชื่อวา ความเรารอนเพราะอาหาร.  จรงิอยู    ในสมยันี้    บุคคลนั้น 
ยอมเปนผูชื่อวามีอินทรียอันอาหารขจัดแลว     โดยใหความเรารอนเกิดข้ึน คือ 
ยอมทําใหรางกายทรุดโทรม.  คําวา  กายทุฏุลฺล (แปลวา  ความเปนผูหนัก 
เนื้อหนักตัวเพราะอาหาร)   ไดแก  ความเปนผูมีรางกายอันไมควรแกการงาน 
(คือ ไมคลองแคลว)   เพราะอาศัยอาหาร. 
           นิทเทสแหงความเปนผูยอหยอนแหงจิต      มีเนื้อความดังกลาวไวใน 
อรรถกถาแหงธัมมสังคหะในหนหลังน่ันแหละ.    และพึงทราบอาการแหงความ 
ปวยไขดวยสามารถแหงกิเลส   ที่พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวแลวดวยบทเหลา 
นี้แมทั้งหมด  ดังนี้.  
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                                          กหุนานิทเทส  
                                 อธิบาย  ความหลอกลวง 
           คําวา  ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสิตสฺส   (แปลวา  สภาพท่ีหลอก 
ลวงของภิกษุผูมุงลาภสักการะและชื่อเสียง)    อธิบายวา    ภิกษุผูหลอกลวงนั้น 
ตองการลาภ  สักการะ  และสรรเสริญ   จึงปรารถนาเชนนั้น . คําวา ปาปจฺฉสฺส 
(แปลวา   ผูปรารถนาลามก)    ไดแก   ภิกษุผูใครแสดงความดีอันตนไมมีอยู. 
คําวา  อิจฺฉาปกตสฺส  (แปลวา  ถกูความอยากครอบงําแลว)   อธิบายวา ภิกษุ 
นั้นถูกความอยากอันมิใชธรรมดาทําใหเดือดรอนแลว. 
           เบื้องหนาแตนี้ไป   พึงทราบ   กุหนวัตถุ    (เรื่องความหลอกลวง)  ๓ 
อยาง  อันมาในมหานิทเทส   ดวยสามารถแหงภิกษุผูหลอกลวงโดยมุงเสพปจจัย 
๑ ความหลอกลวงดวยการพูดเลียบเคียง  ๑    และความหลอกลวงดวยการอาศัย 
ซึ่งอิริยาบถ ๑   เพราะฉะน้ันเพ่ือแสดงความหลอกลวงแมทั้ง ๓ นั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงเริ่มคําวา    ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาเตน  วา   (แปลวา  ดวยการ 
ซองเสพปจจัย)   เปนตน   ดังน้ี. 
           ในขอน้ัน    พึงทราบเรื่องความหลอกลวง   (กุหนวัตถุ)  กลาวดวยการ 
ซองเสพปจจัยทําอุบายเปนเหตุใหทายกนอมปจจัยมาแมต้ังเลมเกวียน จําเดิมแต 
การปฏิเสธ   เพราะอาศัยความปรารถนาลามกของภิกษุผูอันความอยากครอบงํา 
ผูอันทายกนิมนตดวยจีวรเปนตนเมื่อทายกน้ันนอมถวายจีวรเปนตน    อันประ- 
ณีต   ดวยวิธตีาง ๆ วา   โอ  พระผูเปนเจา    มีความปรารถนานอย    ยอมไม 
ตองการเพ่ือจะรับอะไร ๆ กถ็าทานพึงรับอะไร ๆ แมสักเล็กนอย   นั่นเปนการ 
ที่พวกเราไดดีแลวหนอ   ดังน้ี    เพราะเธอรูวาคหบดีเหลาน้ันเปนผูมีศรัทธาต้ัง 
มั่นดีแลวในตน  จึงกระทําใหแจงเพ่ือประสงคจะอนุเคราะหคหบดีนั้น   ดังน้ี.  
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           สมจริง   ดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวในมหานิทเทส วา  
           เรื่องความหลอกลวง กลาวดวยการซองเสพปจจัย เปนไฉน. 
พวกคหบดีในโลกนี ้  ยอมนิมนตภิกษุดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขาร  ภิกษุนัน้   มีความปรารถนาลามก   อันความอยากครอบงํา 
มีความตองการดวยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
อาศัยความเปนผูอยากไดมาก    เธอยอมบอกคืนจีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ยอมพูดอยางนี้วา   ประโยชนอะไรแกสมณะดวยจีวร 
มีคามาก   สมณะควรเท่ียวเลือกเก็บผาเกาจากปาชา    จากกองหยากเยื่อหรือจาก 
ตลาด  แลวทําสังฆาฏิใช  ขอนั้นเปนการสมควร   ประโยชนอะไรแกสมณะดวย 
บิณฑบาตอันมีคามาก     สมณะควรสําเร็จความเปนอยูดวยกอนขาวที่ไดมาดวย 
ปลีแขง   โดยความประพฤติแสวงหา   ขอน้ันเปนการสมควร    เปนประโยชน 
อะไรแกสมณะดวยเสนาสนะมีคามาก    สมณะควรอยูที่โคนตนไม    อยูที่ปาชา 
หรืออยูในที่แจง   ขอน้ันเปนการสมควร   ประโยชนอะไรแกสมณะดวยคิลาน- 
ปจจัยเภสัชบริขารมีคามาก   สมณะพึงทํายาดวยนํ้ามูตรเนาหรือชิ้นลูกสมอ   ขอ 
นั้นเปนการสมควร   เธออาศัยความเปนผูอยากไดมากน้ัน      จึงทรงจีวรที่เศรา 
หมอง   ฉันบิณฑบาตท่ีเศราหมอง    ซองเสพเสนาสนะท่ีเศราหมอง    และฉัน 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารท่ีเศราหมอง. 
           พวกคหบดีเห็นภิกษุนั้นแลว     ยอมทราบอยางนี้วา    สมณะน้ีมีความ 
ปรารถนานอย เปนผูสันโดษ  สงัด ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ  ปรารภความเพียร 
มีวาทะกําจัดกิเลส     ก็ยิ่งนิมนตเธอดวยจีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขาร   เธอกก็ลาวอยางนี้วา     เพราะประจวบดวยเหตุ ๓ ประการ 
กุลบุตรผูมีศรัทธายอมประสพบุญมาก   คือเพราะประจวบดวยศรัทธา   กุลบุตร  
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ผูมีศรัทธาก็ประสพบุญมาก  เพราะประจวบดวยไทยธรรม   กุลบุตรผูมีศรัทธา  
ยอมประสพบุญมาก็เพราะประจวบดวยพระทักขิไณยบุคคล  กุลบุตรผูมีศรัทธา 
ยอมประสพบุญมาก พวกทานมีศรัทธานี้อยู  มีไทยธรรมนี้อยู   ทั้งอาตมาก็เปน 
ปฏิคาหก  ถาอาตมาจักไมรับ   พวกทานก็จักเส่ือมจากบุญไป   อาตมาไมมีความ 
ตองการดวยปจจัยนี้   แตอาตมาจะรับดวยความอนุเคราะหพวกทาน  จําเดิมแต 
นั้น      เธอกร็ับจีวรมาก    รับเสนาสนะมาก     รับคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก 
ความทําหนาสยิ้ว   ความเปนผูมีหนาสยิ้ว   ความหลอกลวง    กริิยาท่ีหลอกลวง 
ความเปนผูหลอกลวงเห็นปานน้ี  นี้เรียกวา   เรื่องความหลอกลวงกลาวดวยการ 
ซองเสพปจจัย. 
           ก็บุคคล   ผูมีความปรารถนาลามกมากน่ันแหละ  แมมอียู  บัณฑิตพึง 
ทราบวาเปนเรื่องความหลอกลวง  กลาวดวยการพูดเลียบเคียงอันเปนอุบาย 
โดยทํานองน้ัน ๆ ดวยวาจาอันแสดงถึงการบรรลอุุตตริมนุสสธรรม  เหมือน 
อยางที่พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา 
           เรื่องความหลอกลวง  กลาวดวยการพูดเลียบเคียง  เปนไฉน 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้     มีความปรารถนาลามก    อันความอยากครอบงํา 
มีความประสงคใหเขายกยอง   คิดวา   ประชุมชนจักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้  
จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม  คือ  พูดวา  สมณะใด  ทรงจีวรอยางนี้    สมณะนั้น 
มีศักดิ์มาก  สมณะใดทรงบาตรอยางน้ี    สมณะนั้นมีศักดิ์มาก    สมณะใดทรง 
ภาชนะโลหะ  ทรงธัมมกรก  ทรงผาสําหรับกรองน้ํา  ถือลกูกญุแจ  สวมรองเทา 
ใชประคดเอว  ใชสายโยคบาตรอยางน้ี  สมณะนั้นมีศักดิ์มาก  พูดวา  สมณะใด 
มีอุปชฌายะอยางนี้  มีอาจารยอยางนี้  มีพวกรวมอุปชฌายะอยางนี้    มีพวกรวม 
อาจารยอยางนี้   มีมิตรอยางนี้  มีพวกอยางนี้  มีพวกท่ีคบกันมาอยางนี้     สมณะ  
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นั้นมีศักดิ์มาก  พูดวาสมณะใดอยูในวิหารเชนนี้   สมณะนั้นมีศักดิ์มาก  สมณะ  
ใดอยูในเรือมีหลังคาแถบเดียวอยางน้ี    อยูในปราสาทอยางน้ี    อยูในเรอืนมี 
หลังคาโลนอยางนี้   อยูในถ้ําอยางนี้   อยูในที่หลีกเรนอยางนี้   อยูในกุฎีอยางนี้  
อยูในเรือนยอดอยางนี้   อยูในปอมอยางนี้   อยูในโรงกลมอยางนี้     อยูในเรือน 
ที่พักอยางนี้    อยูในศาลาท่ีประชุมอยางนี้     อยูในมณฑปอยางนี้   อยูที่โคน 
ตนไมอยางน้ี   สมณะนั้นมีศักดิ์มาก  ดังนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเปนผูวางหนาเฉยเมย    ทําหนาสยิ้ว    หลอกลวง 
ปลิ้นปลอนตลบแตลง   อันผูอ่ืนสรรเสริญดวยความที่ตนวางหนาวา    สมณะน้ี  
ไดวิหารสมาบัติ  อันมีอยูเห็นปานน้ี     ภิกษุนั้นยอมกลาวถอยคําเชนนั้น    อัน 
ปฏิสังยุตดวยโลกุตรธรรมและนิพพานอันลึกลับ  สุขุม  ละเอียด   ปดบัง  ความ 
ทําหนาสยิ้ว   ความเปนผูมีหนาสยิ้ว   ความหลอกลวง   กิริยาทีห่ลอกลวง ความ 
เปนผูหลอกลวงเห็นปานน้ี    นี้เรียกวา    เรื่องความหลอกลวงอันกลาวดวยการ 
พูดเลียบเคียง   ดังน้ี. 
           ก็เม่ือภิกษุผูมีความปรารถนาลามกน่ันแหละ  มีอยู  บัณฑิตพึง 
ทราบ เรื่องหลอกลวง  อาศัยอิริยาบถอันเปนอุบาย  ดวยอิริยาบถอันตน 
กระทําเพ่ือประสงคใหผูอ่ืนสรรเสริญตน  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาค- 
เจา  ตรัสไววา 
           เรื่องความหลอกลวง  กลาวดวยอิริยาบถ  เปนไฉน. ภิกษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้   มีความปรารถนาลามก    อันความอยากครอบงํา    มีความ 
ประสงคในการยกยอง    คิดวา    ประชุมชนจักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้    จึง 
สํารวมการยืน   สํารวมการน่ัง  ลํารวมการนอน   ยอมต้ังสติเดิน   ต้ังสติยืน  ต้ัง 
สตินั่ง  ต้ังสตินอน  ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิเดิน  ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิยืน  ทํา  
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เหมือนภิกษุมีสมาธินั่ง ทําเหมือนภิกษุมีสมาธินอน  และทําเหมือนภิกษุที่เจริญ  
อาปาถกฌาน  (เหมือนผูเจริญฌานอันประกอบดวยมรรควิถี)   การต้ังใจ  การ 
ดํารงอิริยาบถ    ความทําหนาสยิ้ว    ความเปนผูมีหนาสยิ้ว     ความหลอกลวง 
กิริยาที่หลอกลวง    ความเปนผูหลอกลวงเห็นปานนี้    นี้เรียกวา    เรื่องความ 
หลอกลวง   กลาวคือดวยอิริยาบถ   ดงัน้ี. 
           ในคําเหลาน้ัน  คําวา การซองเสพปจจัย   ในคําวา  ปจฺจยปฏิเสวน- 
สงฺขาเตน ไดแกดวยการซองเสพปจจัยอันกลาวอยางนี้.  คําวา สามนฺตชปฺ - 
ปเตน  ไดแก  ดวยการพูดในท่ีใกล.  คําวา   อิริยาปถสฺส  ไดแก  อิริยาบถ 
ทั้ง ๔.  คําวา   อฏปนา    ไดแก  การเริ่มยกอิริยาบถ   หรือการต้ังอิริยาบถ 
ดวยความเอาใจใส  (ต้ังใจ).  คําวา  ปนา  ไดแก อาการที่ต้ังอิริยาบถ.   คําวา 
สณฺาปนา  ไดแก  การตระเตรียมอิริยาบถ   พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบาย 
คําน้ีไววา   การทําใหผูอ่ืนเลื่อมใส.    คําวา   ภากุฏิกา  ไดแก  การสยิ้วหนา 
ดวยสามารถแหงการแสดงความเปนใหญ  หรือความเปนผูเคยดํารงอยูกอน  คํา 
นี้  ตรัสอธิบายวา  เปนผูแสดงความไมพอใจ  ดังนี้.  ที่ชื่อวา สยิ้วหนาเพราะวา 
การสยิ้วหนาของผูนั้นมีอยูเปนปกติ.    ความเปนแหงบุคคลผูสยิ้วหนา     ชือ่วา 
สภาพที่สยิ้วหนา.    คําพูดอันเปนอุบายใหเขาเชื่อ    ชื่อวา    ความหลอกลวง. 
วิถีทางของผูหลอกลวง   ชื่อวา   อุบายเปนเครื่องหลอกลวง.     ความเปนแหง 
บุคคลผูหลอกลวง  ชื่อวา  สภาพที่หลอกลวง  ดังนี้. 
 
                                            ลปนานิทเทส 

                               อธิบาย  การพูดประจบ  

             การพูด   ต้ังแตตน    อยางนี้วา    ขาแตทานผูเจริญ    ทานท้ังหลายมา 
เพ่ือประโยชนอะไร     หรือเพ่ือนิมนตภิกษุทั้งหลาย   ถาวา  ทานมาดวยความ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 894 

ประสงคอยางนี้ไซร    อาตมาจักจัดภิกษุใหไปภายหลัง   ดังน้ี   เพราะเห็นพวก  
มนุษยมาสูวิหารน้ี  ชื่อวา การพูดทักทาย. 
           อีกอยางหนึ่ง  การพูดแนะนําตนเอง  วา  อาตมา  ชื่อวา  ติสสะ  พระ- 
ราชาทรงเลื่อมใสในอาตมา   มหาอํามาตยของพระราชาโนน  ๆ ก็เลื่อมใส  ดังน้ี 
เพราะการแนะนําตนอยางนี้    กช็ื่อวา    การพูดทักทาย.    เมื่อบุคคลผูถามมีอยู 
การพูดโตตอบ    มีประการตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ   ชื่อวา   การพูดสนทนา. 
การพูดดวยดี    เพราะใหโอกาสแกผูหวาดกลัว    ในเพราะการพูดไมคลองของ 
คหบดีทั้งหลาย   ชื่อวา    การพูดปลอบโยน    การพูดยกตนใหสูง    อยางนี้วา 
เราเปนกุฎมพีใหญ   เปนทานบดีใหญ   ดังน้ี   ชื่อวา  การพูดยกยอง.   การพูด 
โดยการกระทําใหสูงโดยสวนท้ังปวง   ชื่อวา    การพูดเยินยอ.     การพูดทําให 
ชอบใจวา ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย  ในครั้งกอน  ทานยอมถวายทานในกาลเชนนี ้
บัดนี้   ทานไมถวายทานหรือ.   เขาตอบวา   ขาแตทานผูเจริญ   กระผมยังไมได 
โอกาส  เปนตน โดยทําใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป  ชื่อวา  การพูดออมคอม.    อธิบายวา 
ไดแก  การพูดเกลี่ยกลอม. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเห็นบุคคลถือออยมา    จึงถามวา  ดูกอนอุบาสก 
ออยน้ีทานไดมาจากไหน.   เขาตอบวา   จากไรออยขอรับ    ภิกษุถามวา    ออย 
ในไรนั้น    มีรสหวานไหม.   อุบาสกกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ   ทานเค้ียวกิน 
แลวพึงทราบ.   ภิกษุกลาววา   ดูกอนอุบาสก   ถาวาอาตมาพูดวา    ขอทานท้ัง 
หลายจงถวายออยแกภิกษุ  ดังนี้    ยอมไมควร   การพูดชมเชยของภิกษุผูประจบ 
เห็นปานน้ี   อันใด  การพูดออมคอมก็อันนั้น.  การพูดออมคอมบอย ๆ   โดย 
สวนท้ังปวง   ชื่อวา   การพูดประจบ.   คําวา   การพูดชมเชย    ไดแกวาจาเปน  
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เครื่องยังจิตใหหว่ันไหว   ซึ่งยกข้ึนอยางนี้วา   ตระกูลนี้    ยอมรูจักเราดีทีเดียว  
ถาเขาจะถวายไทยธรรมไซรก็จักถวายแกเราเทานั้น   ดังน้ีชื่อวา   การสรรเสริญ 
คือ  การยกยอง.   ในขอน้ันพึงกลาวถึงเรื่องอุปฏฐากผูบํารุงภิกษุ   ดังน้ี. 
           ไดยินวา   ภิกษุ ๒ รูป   เขาไปสูบานหน่ึง   นั่งท่ีโรงภัตตาหาร    เห็น 
กุมาริกาคนหนึ่ง   จึงเรียกมา   ลําดับนั้น   ภิกษุรปูหน่ึง  จึงถามภิกษุรูปหน่ึงวา 
ขาแตทานผูเจริญ   กุมารกิาน้ีเปนลูกใคร.   ภิกษุนัน้  จึงยกยองสรรเสริญ  ดวย 
คําวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   เปนลูกสาวอุปฏฐากผูบํารุงของกระผม    มารดาของ 
หญิงน้ี   เมื่อกระผมไปบานแลว    เมื่อจะถวายเนยใส    ยอมถวายทั้งหมอทีเดียว 
แมกุมาริกาน้ี   ก็ยอมถวายเนยใสท้ังหมอเหมือนมารดานั่นแหละ   ดังน้ี. 
           การพูดสรรเสริญซ้ํา ๆ ชื่อวา   การพูดสรรเสริญบอย.   คําวา  อนุปฺ- 
ปยภาณิตา  ไดแก  การกลาววาจาอันเปนที่รักบอยๆไมสนใจคําอันเหมาะสม 
แกสัจจะ   หรือเหมาะสมกับธรรมเลย.  คําวา   ปาตุกมฺยตา ไดแก ความประ- 
พฤติต้ังตนไวตํ่าใหเปนไป.   คําวา    มุคฺคสูปยตา   ไดแก  วาจาเชนกับแกง 
ถั่วเขียว.   เหมือนอยางวา   ครั้นเมื่อถั่วเขียวท้ังหลายอันบุคคลตมอยู    ถั่วเขียว 
อะไร ๆ บางอยางยอมไมสุก   ถั่วเขียวท่ีเหลือยอมสุกฉันใด   คําพูดสัจจะไรๆ ม ี
อยู    คําพูดอันเหลวไหล    ก็มีอยูในถอยคําของบุคคลน้ันนั่นแหละ    บุคคลน้ี 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกวา   ผูมีวาจาเชนแกงถ่ัวเขียว   ดังน้ี.   ความ 
เปนแหงบุคคลผูมีวาจาทีเลนทีจริงเชนแกงถั่วเขียวนั้น   ชื่อวา   สภาพวาจาเชน 
แกงถั่วเขียว.     ความเปนแหงบุคคลผูรับเลี้ยงดูเด็ก   ชื่อวา   สภาพความเปนผู 
เลี้ยงดูเด็ก    จริงอยู    บุคคลใดยอมเลี้ยงดูทารกในตระกูล   ดวยสะเอว   หรอื 
ดวยบา   เหมือนแมนม    อธิบายวา    ยอมเลี้ยงดูเด็กในตระกูลโดยใหทรงอยู. 
การงานของผูเลี้ยงดูเด็กนั้น   ชื่อวา    การรับเลี้ยงเด็ก.    ความเปนแหงบุคคลผู 
เลี้ยงดูเด็ก   ชื่อวา   สภาพการรับเลี้ยงเด็ก   ดังน้ี.  
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                                     เนมิตติกตานิทเทส  

                             อธิบาย  การแสดงนิมิต   

           คําวา  นิมิตฺต  ไดแก กายกรรม  วจีกรรม  อันประกอบพรอมดวย 
การใหปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแกชนเหลาอ่ืน.   คําวา   นิมิตฺตกมฺม   ไดแก 
ความเปนผูฉลาดในการทํานิมิต.   ในขอน้ี    มีเรื่องดังน้ี  
           ไดยินวา   ภิกษุรูปหนึ่ง    ถือบิณฑบาตเปนวัตรไปถึงประตูบานนาย 
ชางทองผูอุปฏฐาก  ผูอันชางทองถามวา  ขาแตทานผูเจริญ   ทานตองการอะไร 
ดังน้ี  เธอจึงนํามือออกจากภายในระหวางจีวร   แลวไดแสดงอาการ   คือการนํา 
มีดไป.   ชางทอง   ทราบลักษณะอาการน้ัน      แลวเรียนวา    ขาแตทานผูเจริญ 
นั่นมีดของกระผม   ดังนี้    แลวไดถวายมีดไป.  คําวา  โอภาโส   ไดแก กลาว 
ถอยคําอันเกี่ยวดวยปจจัย.   คําวา  โอภาสกมฺม  อธบิายวา    ภิกษุเห็นบุคคล 
ผูเลี้ยงลูกโค   จึงถามวา   ลูกโคเหลาน้ี    เปนลูกโคนม    หรือเปนลูกโคเปรียง 
(ตักกโควัจฉา)  เม่ือเด็กเหลาน้ันกลาววา ขาแตทานผูเจริญ เปนลูกโคนม  ดังน้ี  
เธอก็จะพูดเปนนัย   อันยงัมารดาบิดาของเด็กเลี้ยงโคนั้นใหทราบ   อันเปนเหตุ 
ใหเขาถวายนมเปนตน    โดยนัยวา   ผิวา   พึงเปนลูกโคนม    แมภิกษุทั้งหลาย 
ก็พึงไดน้ํานม  ดังนี้.  คําวา  สามนฺตชปฺปา   ไดแก  การกระซิบ   คือพูด 
ใกล.  ในขอน้ี   บัณฑิตพึงกลาวถึงเรื่อง  พระเถระผูเรียนชาดก.     
           ไดยินวา พระเถระผูเรียนชาดกรูปหน่ึง  เปนผูใครจะฉันอาหาร  เขา 
ไปสูบานอุปฏฐายิกา    แลวน่ังอยู.    อุปฏฐายิกาน้ัน  ไมประสงคจะถวายอะไร 
จึงกลาววา   ขาวสารไมมี   ดังน้ี แลวไปสูบานของเพ่ือนบาน    เปนราวกะวา 
ตองการจะนําขาวสารมา.   ทีนั้นภิกษุก็เขาไปภายในหอง   แลดูอยู   เห็นออยพิง  
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อยูที่มุมประตูหนาตาง  เห็นน้ําออยงบที่ภาชนะ   เห็นปลาเค็มในกระจาด  เห็น   
ขาวสารในหมอใหญ   เห็นจอกนํ้าในหมอนํ้า   แลวก็ออกมาน่ัง. 
           หญิงแมเรือนมาแลวก็กลาววา    เราไมไดขาวสาร   ดังน้ี.   พระเถระ 
กลาววา  ดูกอนอุบาสิกา วันนี้  ภิกษาเห็นจักไมถึงพรอม   แลวกลาววา  อาตมา 
ไดเห็นนิมิตกอนน่ันแหละ.    หญิงน้ันถามวา    ขาแตทานผูเจริญ    นิมิตเปน 
อยางไร   ดังน้ี. 
           พระเถระกลาววา   อาตมาแลดูอยูดวยคิดวา    เราจักประหารงูอันเห็น 
แลวน้ัน  ซึ่งเปนราวกะวาออยท่ีวางไวที่มุมใกลหนาตาง   เห็นแผนหิน   ราวกะ 
กอนนํ้าออยงบที่วางไวในภาชนะ    เห็นพังพานงูแผออกแลว     เพราะถูกขวาง 
ปาดวยกอนดิน  เชนกับการผาปลาใสเกลือวางไวในกระจาด  เห็นฟนของงูนั้นผู 
ไลกัดกอนดินนั้น   เชนกบัขาวสารในหมอ   ลําดับนั้น      เห็นเขฬะอันเจือดวย 
พิษออกไปจากปากงูผูโกรธแลวน้ัน      เชนกับจอกนํ้าท่ีในหมอน้ํา    ดังนี้. 
หญิงแมบานนั้น   ถวายออยแลว   ดวยคิดวา   เราไมอาจเพ่ือลวงสมณะโลนได 
ดังน้ี    แลวหุงขาวถวายพรอมกับน้ําออยงบในหมอและปลา   ดังน้ี 
           บัณฑิตพึงทราบการพูดดวยอาการอยางนี้วา  เปนการพูดใกล ๆ ดังน้ี. 
คําวา    การพูดแวดลอม    หวานลอมโดยประการที่ตนจะได    อยางนั้นแล. 
 
                                     นปิเปสิกตานิทเทส 

                            อธิบาย  การพดูติเตียน  

           คําวา   การดา  ไดแก  การดาดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐ ประการ.   คําวา 
การขม ไดแกการกลาวเยยหยัน. คําวา การนินทา  ไดแก การพูดยกโทษข้ึน  
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โดยนัยวา  เขาไมมีศรัทธา  ไมนาเลื่อมใส.  คําวา  การพูดตําหนิโทษ  ไดแก 
การยกวาจาข้ึนวา  ทานอยาไดกลาววาจาเชนนี้ ในที่นี้. การพูดตําหนิโทษ   อัน  
เปนไปกับดวยวัตถุ   เปนไปกับดวยเหตุ  โดยสวนท้ังปวง   เรียกวา    การพูด 
เหยียดหยาม.                                                                                
           อีกอยางหนึ่ง  การพูดยกโทษข้ึนอยางนี้วา   โอ   ทานทานบดี  ไมให 
อะไร ๆ ชื่อวา ติเตียน. การพูดดวยดีอยางนี้วา  ทานทานบดีใหญ ดังน้ี เรียก 
วา   การพูดเหยียดหยาม. คําวา การพูดเหยียดหยาม   ไดแกการพูดเยาะเยย 
อยางนี้วา  ชวิีต    (ความเปนอยู)    ของทานผูนี้   กินพืชเปนอาหารมิใชหรอื 
ดังน้ี   ชื่อวา  การพูดเยาะเยย.  ยอมพูดใหยิ่งกวานี้วา   ทานท้ังหลายยอมกลาว 
วาบุคคลน้ีมิใชทายก   เปนตน   บุคคลใด    ยอมใหวาจาแกบุคคลท้ังปวงตลอด 
กาลเปนนิจวา ไมมี  ดังนี้   บุคคลน้ันชือ่วา  พูดเยาะเยย   หรือเหยียดหยามให 
เสียชื่อเสียง.   การพูดวา   ทานบดีไมให  หรือตําหนิใหเสียชื่อเสียง   โดยอาการ 
ทั้งปวง   ชื่อวา   การพูดใหเสียชื่อเสียงอยางแรง.     การนําเรื่องไปติเตียนจาก 
บานโนนไปสูบานนี้  จากชนบทโนนไปสูชนบทนี้ วา บุคคลยอมประสบ   แม 
ความกลัวแตการติเตียนของเรา     อยางน้ีชื่อวา    การนําเรื่องไปเที่ยวติเตียน  
การพูดวาจาไพเราะตอหนา   ในภายหลังพูดนินทา   ชื่อวา   การพูดไพเราะตอ 
หนานินทาลับหลัง.    จรงิอยู    บุคคลผูพูดอยางนี้     เมื่อไมอาจแลดูเฉพาะหนา 
ยอมเปนราวกะการเค้ียวกินเนื้อในที่ลับหลัง  เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงเรียกบุคคลเชนนี้วา    พูดไพเราะตอหนาลับหลงันินทา  ดังนี้.    คําวา 
อย วุจฺจติ  นปฺิเปสิกตา  ไดแก บุคคลน้ี   ยอมไมนํา    คือยอมไมกลาวคุณ 
ของผูอ่ืนอันมีอยูในภายในราวกะบุคคลบดคันธชาติ    คือบดขยี้คุณของผูอ่ืนให 
แหลกเปนจุณ   ยอมเปนราวกะการแสวงหาคันธชาตินั้น  วาจาเชนนี้    ยอมเปน  
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วาจาแสวงหาลาภ  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา   พูดติเตียน  
(อุบายโกง)   ดังน้ี. 
                           ลาเภนลาภังนิชิคิงสนตานิทเทส 

                         อธิบาย  การแลกเปล่ียนลาภดวยลาภ  

           การแสวงหา  (ดวยอํานาจแหงความอยาก)  ชื่อวา   การมุงลาภสักการะ 
และชื่อเสียง.   คําวา   อิโต  ลทฺธ   ไดแกลาภ  สักการะ   ชื่อเสียง   อันตนได 
แลวจากบานนี้.   คําวา    อมุตฺรา   ไดแก   ในบานชื่อโนน.   คําวา   เอฏ ิ 
ไดแก  การปรารถนา.   คําวา   คเวฏ ิ   ไดแก  การเสาะหา. คําวา  ปริเยฏ ิ 
ไดแก  การแสวงหาบอย ๆ. ก็ในเรื่องนี้   บัณฑิตพึงกลาว   เรื่องของภิกษุผูให 
ภิกษาอันตนไดแลว ๆ จําเดิมแตตน    แกทารกในตระกูล   ในท่ีนั้น ๆ  แลวจึง 
ไดน้ํานมและขาวยาคูในท่ีสุด   แลวจึงไป.   คําวา   เอสนา   เปนตน      เปนคํา 
ไวพจนของคําวาความปรารถนาเปนตน    เพราะฉะนั้นในที่นี้พึงทราบการประ- 
กอบ   อยางนี้วา   คําวา   เอฏ ิ  ไดแก  กิริยาที่หา.   คําวา   คเวฏ ิ  ไดแก 
กิริยาที่เที่ยวหา.   คําวา   ปริเยฏ ิ    ไดแก  กริิยาที่เที่ยวแสวงหาดังนี้. 
 
                                        เสยยมานนิทเทส 

                อธิบาย  ความสําคญัตนวาเลิศกวาเขา  

           คําวา    ชาติยา  (แปลวา  โดยชาติ) ไดแก  ถงึพรอมดวยชาติมีความ 
เปนกษัตริย  เปนตน.  คําวา   โคตฺเตน   (โดยโคตร)  ไดแก  ดวยโคตรอัน 
สูงสุด  มีโคตมโคตรเปนตน.  คําวา  โกลปุตฺติเยน   (โดยความเปนผูมีสกุล) 
ไดแก ดวยความเปนตระกูลใหญ  คําวา วณฺณโปกฺขรตาย   (โดยความเปน  
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ผูมีรูปงาม)   ไดแก   โดยความเปนผูมีสรีระอันถึงพรอมดวยวรรณะ    จริงอยู  
สรีระ  พระผูมีพระภาคเจา   ยอมตรัสเรียกวา   โปกขระ.    อธิบายวา    เพราะ 
ความท่ีบุคคลนั้นเปนผูมีรูปงามดวยวรรณสมบัติ. คําวา  ธเนน เปนตน (คือ 
โดยทรัพย  โดยความเปนใหญ    โดยหนาที่การงาน    โดยศิลปะ    โดยวิทย-  
ฐานะ  เปนตน)  มีเน้ือความต้ืนทั้งน้ัน.  ในคําวา  มาน  ชปฺเปติ  (ยอมถือ 
ตัว คือ ยอมยังมานะใหเกิด)  เหลาน้ัน  อธิบายวา  ในบรรดาวัตถุเหลาน้ัน  ยอมให 
มานะเปนไปวาเราเลิศกวาเขา  คือยอมกระทําดวยวัตถุอยางใดอยางหน่ึง   ดังน้ี. 
 
                                        สทิสมานนิทเทส 

                 อธิบาย  ความสําคญัตนวาเสมอเขา  

           ในคําวา  มาน  ชปฺเปติ  นี้นั่นแหละ  บัณฑิตพึงทราบวา  ยอมให 
มานะ (ความสําคัญตน)  วา  เราเปนผูเชนเดียวกับเขา ดวยวัตถุ (เหตุ) อยางใด 
อยางหน่ึง.   ก็ในนิทเทสแหงความสําคัญตนวาเสมอเขาน้ี   มีเน้ือความแปลกกัน 
โดยอรรถ   แตในพระบาลีไมมีการกระทําท่ีแตกตางกัน. 
 
                                            หีนมานนทิเทส 

                  อธิบาย  ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา  

         คําวา  โอมาน   ชปฺเปติ ไดแก ยังมานะใหเปนไปในฝายตํ่า. มานะ 
อันลามก  อันตํ่าชา   ชื่อวา  โอมานะ.  คําวา  โอมฺ ิตตฺต ไดแก  การ 
แสดงความเปนไปแหงอาการ.    คําวา    หีฬนา ไดแก   การดูหม่ินตนเอง 
(การรังเกียจตนเอง)  โดยฐานะทั้งหลาย   มีโดยชาติเปนตน.  คําวา  โอหีฬนา 
ไดแก    การดูถูกอยางยิ่งเกินเปรียบ.    คําวา   โอหฬีตตฺตไดแก  เปนการ  
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แสดงออกแหงความเปนไปของบุคคลน้ันนั่นแหละ.     คําวา   อตฺตฺุา    ได  
แก   ความเขาใจตนเองวา  ตํ่าชา   (ดูถกูตนเอง).   คําวา   อตฺตาวฺา  ไดแก 
การเหยียดหยามตน.   คําวา   อตฺตปริภโว  ไดแก   ความเยยหยันตน  (การดู 
แคลน)   โดยสําคัญวา  พวกเราตํ่ากวาเขาโดยสมบัติ  มีชาติเปนตน.   มานะ ๓ 
เหลาน้ี     พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไวดวยสามารถแหงวัตถุ     มีชาติเปนตน 
มิไดอาศัยบุคคล  ดังพรรณนามาฉะนี้. 
           ในมานะ ๓ เหลาน้ัน  มานะหน่ึง ๆ  ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผู 
มีความสําคัญตนวาดีกวาเขา    เสมอเขา  ตํ่ากวาเขา   แมทั้ง  ๓.  ใน 
มานะเหลาน้ัน      มานะวา   เราเปนผูเลิศกวาเขา    เปนมานะแทจริง 
ของบุคคลผูเลิศกวาเขา  สวนมานะที่เหลือไมใช.  มานะวา  เราเสมอ 
เขา   เปนมานะแทจริงของบุคคลผูเสมอกับผูอื่นนัน่แหละ    ที่เหลือ 
ไมใช.   มานะวา    เราเปนผูเลวกวาเขา    เปนมานะของบุคคลผูเลว 
นั่นแหละ  ทีเ่หลือไมใช. 
           บรรดามานะเหลานั้น   ก็คําวา   กตโม  เสยฺยสฺส  เสยฺโยหมสฺม ิ
(แปลวา  ผูเลศิกวาเขา  สําคัญตนวาเลิศกวาเขา   เปนไฉน ?)   เปนตน    พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  ตรัสมานะ ๙ อยาง  โดยอาศัยบุคคล.   ในมานะเหลาน้ัน  มานะ 
อยางละ ๓ ยอมเกิดแกบุคคลผูหน่ึง.  บรรดาคําเหลานั้น คําวา  ทหติ (แปลวา 
ยอมถือตัว)   ไดแก  ยอมต้ังไว.   คําวา   ต  นิสฺสาย  ไดแก  อาศยัการถือตัว 
โดยความเปนผูเลิศกวาเขาน้ัน. 
           ก็มานะในขอวา    ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตนวาเลิศกวาเขา   ดังน้ี 
มานะน้ียอมเกิดแกพระราชาทั้งหลาย   และบรรพชติท้ังหลาย.   จริงอยู    พระ- 
ราชา   ยอมทํามานะนี้วา   ใคร ๆ เสมอเรา   ดวยแวนแควน    หรือดวยทรัพย  
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หรือดวยพาหนะ  มีอยูหรือ  ดังนี้.  แมบรรพชิต  ก็ยอมทํามานะนี้วา  ใคร ๆ  
เชนกับเรา  ดวยศีล   และธุดงคเปนตนมีหรือ   ดังน้ี. 
           แมมานะวา  ผูเลิศกวาเขา   สําคัญตนวาเสมอเขา ดังน้ี   ก็ยอม 
เกิดข้ึนแกบุคคลน้ันนั่นแหละ.   จริงอยู   พระราชา   ยอมทํามานะนี้วา  อะไร ๆ 
เปนการกระทําท่ีตางกันของเรา     กบัดวยพระราชาเหลาอ่ืน     โดยแวนแควน 
หรือโดยทรพัย  หรือโดยพาหนะมีหรือ ดังน้ี.  แมบรรพชิตก็ยอมทํามานะน้ีวา 
อะไร ๆ เปนการกระทําท่ีตางกันของเรากับดวยภิกษุอ่ืน   ดวยคุณท้ังหลายมีศีล 
และธุดงคเปนตน   หรือ  ดังน้ี.     
           แมมานะในขอวา ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตนวาตํ่ากวาเขา ก็ยอม 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ.  จริงอยู  แวนแควน  หรือทรัพย   หรือพาหนะ 
เปนตน   ยอมไมสมบูรณแกพระราชาใด  พระราชานั้น   ยอมทําเหตุสักวาอาศัย 
ความสุขอันเปนโวหารวาผูนั้นเปนราชาของเรา   ดังน้ี     ใหเปนมานะวา    เรา 
ชื่อวา   เปนราชาไดอยางไร   ดังน้ี.   แมบรรพชิต   ผูมีลาภสักการะนอย   ยอม 
ทํามานะอันสักวาถอยคําวา    เปนพระธรรมกถึก    เปนพหูสูต    เปนมหาเถระ 
นั่นแหละ   ใหเปนมานะน้ีวา    เราชื่อวาเปนพระธรรมกถึก    หรือเปนพหูสูต  
หรือเปนมหาเถระอยางไร   เพราะลาภสักการะไมมีแกเรา   ดังนี้. 
           มานะวา  ผูเสมอเขา  สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนตน     ยอม 
เกิดข้ึนแกบุคคลท้ังหลาย    มีอํามาตยเปนตน .   จริงอยู    อํามาตยยอมทํามานะ 
ทั้งหลายเหลาน้ันวา   ราชบุรุษอ่ืน (อํามาตย) เชนกับเรา  ดวยแวนแควน    หรือ 
โดยโภคะ  ยานพาหนะเปนตน มีอยูหรือ  ดังนี้.  หรือทํามานะวา    การกระทํา 
อันแตกตางกันของเรากับอํามาตยเหลาอ่ืน    มีอยูหรือ   ดังน้ี    หรือทํามานะวา 
สักวา  ชื่อวา    อํามาตยนั่นแหละแมสักวารสนิยมในการเค้ียวกินอาหาร    ยอม 
ไมมีแกเรา   หรือวา   เราชื่อวา   เปนอํามาตยไดอยางไร   ดังน้ี.  
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           มานะในคําวา  ผูเลวกวาเขา  สําคัญตนวาเลิศกวาเขา   เปนตน  
ยอมเกิดแกทาสท้ังหลาย.  จริงอยู  ทาสยอมทํามานะทั้งหลายเหลาน้ีวา   เราเปน 
ทาสเพราะมารดาบิดา    ชื่อวาทาสอ่ืนเสมอเรา   มีหรือ   คนอ่ืนไมสามารถเพ่ือ 
เปนอยูเพราะอาศัยทองเปนเหตุ   จึงเปนทาส   สวนเราชื่อวาเปนผูประเสริฐกวา 
เพราะมาตามประเพณี   หรือวาทํามานะวา   การทําท่ีแตกตางกันของเรากับทาส 
ผูโนน     ผูเปนทาสมาตามประเพณี    ผูเปนทาสบริสุทธิ์โดยสวนสอง    ดังน้ี 
หรือวา   ทํามานะวา    เราเขาถึงความเปนทาส   ดวยสามารถแหงปากทอง   แต 
ตําแหนงทาสของเราไมมีต้ังแตมารดาบิดา   เราชือ่วาเปนทาสไดอยางไร   ดังน้ี. 
ก็ทาส   ยอมทํามานะ   ฉันใด   แมคนเทขยะ   และคนจัณฑาลเปนตน      กย็อม  
ทํามานะท้ังหลายเหลาน้ี   ฉันนั้นนั่นแหละ. 
           อน่ึง   มานะท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง     ในขอวา    ผูเลิศกวาเขา 
สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนของบุคคลผูเลิศกวาเขาเทาน้ัน   มานะ ๒  นอก 
นี้   ไมใช.   มานะวา   ผูเสมอเขา   มีความสําคัญตนวาเสมอเขา  ดังน้ี  ก็เหมือน 
กัน   มานะ ๒ นอกน้ีไมใช.   มานะวา   ผูเลวกวาเขา    สําคัญตนวาเลวกวาเขา 
ก็เกิดแกบุคคลผูเลวนั้นนั่นแหละ   มานะ ๒ นอกน้ีไมใช. 
           ในมานะเหลาน้ัน     มานะอันเกิดขึ้นตามความเปนจริง   เปนธรรม  
อันพระอรหตัมรรคพึงฆา  มานะอันไมเกิดขึ้นตามความเปนจริง  เปนธรรม 
อันโสดาปตติมรรคพึงฆา. 
           พระศาสดา   ครั้นตรัสมานะท้ังหลาย    อันเปนไปกับดวยวัตถุอยางนี้ 
แลว   บัดนี้ เพ่ือแสดงมานะซ่ึงเกิดข้ึนอันไมมีวัตถุ   จึงตรัสคําเปนตนวา  ตตฺถ 
กตโม มาโน (แปลวา บรรดาคําเหลาน้ัน มานะ  (ความถือตัว)  เปนไฉน ?) 
เปนตน.    
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           ในนิทเทสแหงอติมานะ  (ความดูหม่ิน)  พระผูมีพระภาคเจา   ไม  
ทรงถือเอาบุคคลดวยสามารถแหงความเปนผูเลิศเปนตน        แตทรงชี้แจงดวย 
สามารถแหงวัตถุมีชาติเปนตนนั่นแหละ.  บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา อติมฺติ 
(แปลวา  ยอมดูหม่ิน)   ไดแก ยอมสําคัญตนเลยไปวา  ผูอ่ืนเชนกับเราโดยชาติ  
เปนตน   ยอมไมมี  ดังนี้.      
  
                                        มานาติมานนทิเทส 

                  อธิบาย  ความถือตัว   ความเยอหยิ่ง  

           พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   โย  เอวรูโป    อยางนี้     เพ่ือแสดงวา 
มานะอันเกิดข้ึนในเบ้ืองตนวา   บุคคลใดเปนผูเชนกับเรา  แตมาบัดนี้   เราเปน 
ผูประเสริฐกวา   ผูนี้ตํ่ากวา   ดังน้ี   ชือ่วา   ความถือตัวและความเยอหยิ่ง   โดย 
อาศัยมานะวาผูอ่ืนเชนกับตนในกาลกอนน้ัน  บุคคลน้ี    ยอมเปนราวกะบุคคล 
มีภาระหนักยิ่งกวาภาระหนัก  ดังน้ี. 
           นิทเทสแหงโอมานะ   (มานะอันลามก)   เชนกับนิทเทสแหงมานะ 
อันเลว   (หนีมานะ)   นัน่แหละ.   แตเมื่อวาโดยอํานาจแหงเวไนยสัตว  (สัตวผู 
พอแนะนําได)   ชื่อวามานะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ผูมีความสําคัญวา 
เราเปนคนเลว   ดังน้ี    มานะน้ี    ชื่อวา   โอมานะ.   อีกอยางหนึ่ง   ในมานะน้ี 
บัณฑิตพึงทราบวา  มานะน้ีชื่อวา   โอมานะ   ดวยสามารถแหงความเปนไป 
โดยกระทําตนใหตํ่าอยางน้ีวา   ทานมีชาติ    แตชาติของทานเหมือนชาติของกา 
ทานมีโคตร    แตโคตรของทานเหมือนโคตรของคนจัณฑาล    เสียงของทานมี 
อยู   แตเสียงของทานเหมือนเสียงขอกา   ดังน้ี.  
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                                        อธิมานนิทเทส  

             อธิบาย  ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ 
           คําวา   อปฺปตฺเต  ปตฺตสฺ ิตา   (แปลวา  ความสําคัญวาถึงแลวใน 
ธรรมที่ตนยงัไมถึง)   ไดแก  มีความสําคัญวาถึงสัจจะ ๔  อันตนยังไมบรรลุวา 
บรรลุแลว.   คําวา  อกเต  (แปลวา  ในกิจท่ียังไมไดทํา)  ไดแก มคีวามสําคัญ 
ในกิจที่ตนพึงกระทํา  อันมรรค ๔ ยังมิไดกระทํา.  วา  อนธิคเต (แปลวา... 
ในธรรมท่ีตนยังไมบรรล)ุ ไดแกยังไมบรรลุสัจธรรมทั้ง ๔. คําวา อสจฺฉิกเต 
(แปลวา   ในธรรมท่ีตนยงัไมไดกระทําใหแจง)   ไดแก  ธรรมอันอรหัตมรรค 
ยังมิไดกระทําใหแจง.   คําวา   อย  วุจจฺติ  อธิมาโน  ไดแก  บุคคลนี้พระผูมี- 
พระภาคเจา  ตรัสเรียกวา   ผูมีความสําคัญวาตนไดบรรลุธรรมวิเศษ. 
           ถามวา   ก็ความสําคัญตนวาไดบรรลุธรรมวิเศษนี้     ยอมเกิดแกใคร 
ยอมไมเกิดแกใคร. 
           ตอบวา   ยอมไมเกิดข้ึนแกพระอริยสาวก   กอน.   จริงอยู   พระอริย- 
สาวกน้ัน   มโีสมนัส   (ความพอใจ)   อันเกิดข้ึนดีแลวในขณะแหงการพิจารณา 
มรรค  ผล  นพิพาน  กิเลส  ที่ทานละแลวและยังมิไดละทีเดียว    ไมมีการสงสัย 
ในการแทงตลอด   (ในปฏิเวธ)   ซึ่งเปนอริยคุณ   เพราะฉะนั้น      ความสําคัญ 
ตนวาไดบรรลุธรรมวิเศษ     ยอมไมเกดิแกพระโสดาบันเปนตน      ดวยอํานาจ 
แหงความสําคัญวา   เราเปนพระสกทาคามี   เปนตน. 
           ความสําคัญตนวาไดบรรลุธรรมวิเศษ    ยอมไมเกิดขึ้นแมแก 
บุคคลผูทุศีล.   จริงอยู   บคุคลผูทุศีลนั้นไมมีความปรารถนาในการ 
บรรลุอริยคุณเลย.   ความสําคัญตน   ยอมไมเกิดขึ้นแมแกบุคคลผูมี   
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ศีล   ผูมีกรรมฐานอันสละแลว  ผูประกอบเนือง ๆ ในความเปนผู  
ยินดี   ในการนอน  เปนตน. 
           ก็แตวา   ความสําคัญตนวาไดบรรลุธรรมวิเศษน้ัน    ยอมเกิดแกผูมีศีล 
บริสุทธิ์   ผูไมประมาทในกรรมฐาน  ผูกําหนดนามรูป   ขามความสงสัยไดดวย 
การกําหนดปจจัย   ผูยกนามรูปข้ึนสูไตรลักษณแลวพิจารณาสังขารท้ังหลาย   ผู 
มีความเห็นแจง   มีความเพียร.   อน่ึง   เมื่อมีความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ 
เกิดข้ึนแลว   บุคคลผูไดสมถะอยางเดียว   (สุทธสมถลาภี)  หรอืผูไดวิปสสนา 
อยางเดียว   (วิปสสนาลาภี)   ยอมพักกรรมฐานไวในระหวาง   เพราะวา    เมื่อ 
บุคคลน้ันไมเห็นความปรากฏเกิดข้ึนแหงกิเลสในสิ้นเวลา ๑๐  ปบาง  ๒๐  ปบาง 
๓๐ ปบาง จึงเกิดความสําคัญตนวา   เราเปนพระโสดาบัน   หรอืเปนพระสกทา-  
คามี   หรือพระอนาคามี   ดังน้ี.   สวนพระโยคีผูไดทั้งสมถะและวิปสสนา   เมื่อ 
มีความสําคัญวาไดบรรลุพระอรหัตเทาน้ัน       จึงพักกรรมฐานเสีย      เพราะวา 
กิเลสทั้งหลายอันบุคคลน้ันขมไวแลวดวยกําลังแหงสมาธิ   สังขารทั้งหลาย   อัน 
เธอกําหนดดีแลวดวยกําลังแหงวิปสสนา  ฉะนั้น  กิเลสทั้งหลาย   ยอมไมเกิดข้ึน 
สิ้น ๖๐ ปบาง ๘๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง.  ความไมสงสัย  (คือไมมีความสําคัญตน) 
ยอมมีแกพระขีณาสพเทานั้น.   พระโยคีผูไดทั้งสมถะและวิปสสนานั้น     เมื่อไม 
เห็นความเกิดข้ึนแหงกิเลสส้ินกาลนานอยางนี้      จึงพักกรรมฐานไวในระหวาง 
เทียว  ยอมสําคัญวา  เราบรรลุพระอรหันต ดังน้ี   เหมือนพระมหานาคเถระ 
ผูอยูในอุจจตลังกะ  เหมอืนพระมหาทัตตเถระ  ผูอยูใน  หังกนกะ   และ 
เหมือนพระจูฬสุมเถระ  ผูอยูในเรือนเปนที่กระทําความเพียร   ชื่อวา  นิงก- 
โปณณะ  ใกลภูเขาชื่อจิตตลบรรพต.  ในขอน้ัน  พึงทราบการชี้แจงสักเรื่อง 
หน่ึง  ดังนี้.  
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                                เรื่องพระมหานาคเถระ  
           ไดยินวา  พระธัมมทินนเถระ  ผูอาศัยอยูในตลังกะ  รูปหนึ่ง เปน 
พระขีณาสพผูมีปญญาแตกฉานในปฏิสัมภิทา    ไดเปนผูใหโอวาทแกภิกษุสงฆ 
หมูใหญ  ในวันหน่ึง  ทานนั่งพักในที่พักในเวลากลางวันของตน  นึกถึงอาจารย 
ของทานวา     กิจแหงสมณะของพระมหานาคเถระผูอาศัยอยูในอุจจตลังกะ 
อาจารยของเราถึงท่ีสุดแลว     หรือไมหนอ   ดังน้ี    เห็นแลวซ่ึงความท่ีอาจารย 
ของคนน้ันยังเปนปุถุชน   และทราบวา   เมื่อเราไมไปอยูอาจารยของเราจักกระ- 
ทํากาลกิริยา   ดวยความเปนปุถุชนน่ันแหละ  ดังนี้  จึงเหาะข้ึนไปสูเวหาส  ดวย 
ฤทธิ์    หยั่งลงแลวในที่ใกลพระมหานาคเถระซ่ึงนั่งพักอยูในที่เปนที่นั่งพักใน 
เวลากลางวัน   ไหวแลว   แสดงวัตรแลวน่ัง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง.    ก็เม่ือ 
อาจารยถามวา   ดูกอนธัมมทินนะผูมีอายุ   เพราะเหตุไร    เธอจึงมาในเวลาอัน 
ไมสมควร   ดังน้ี    ทานจึงกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ       กระผมมาเพ่ือจะถาม 
ปญหาขอรับ   ดังน้ี.   ลําดับนั้น   เมื่ออาจารยกลาววา  ดูกอนผูมีอายุ   เธอจง 
ถาม   เมื่อผมทราบก็จักตอบ   ดังน้ี   จึงถามปญหาพันขอ.    พระเถระผูอาจารย 
ไมคิดอยูซึ่งปญหานั้นอันพระธัมมทินนะถามแลว ๆ   ก็กลาวแกแลว ๆ.   ทีนั้น 
ครั้นเมื่อคําอันพระธัมมทินนะกลาววา ขาแตทานผูเจริญ  ญาณของทานคมยิ่งนัก 
ธรรมนี้   ทานบรรลใุนกาลไร  ดังนี้  ทานก็กลาววา  ผูมีอายุ   ในกาลแหงพรรษา 
๖๐ แตกาลน้ี   ดังน้ี.   พระธัมมทินนะกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ     ทานยงัใช 
สมาธิอยูหรือ ดังน้ี  พระเถระอาจารยตอบวา ผูมีอายุ ขอน้ี  ไมหนักใจเลย ดังน้ี. 
           พระธัมมทินนะ   จึงกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ  ถาอยางนั้น   ขอทาน 
จงนิรมิตชางเชือกหน่ึง   ดังน้ี.    ทานก็เนรมิตชางเผือกแลว.    พระธัมมทินนะ 
กลาววา    ขาแตทานผูเจริญ   บัดนี ้   ชางน้ี    มีหูกาง  (ผ่ึง)  ออกแลว    มีหาง  
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เหยียดออกแลว    เอางวงใสในปาก   สงเสียงรองโกญจนาท  (เสียงกึกกอง)   มุง  
หนาเฉพาะตอทานมาอยู    โดยอาการท่ีทานสรางมันข้ึนมา    อยางนั้น    ดงัน้ี. 
พระเถระผูอาจารย   ครั้นนิรมิตอยางนั้นแลว   เห็นแลวซ่ึงอาการกิริยาเสียงรอง 
ของชางมาโดยเร็ว  ทานก็ลุกข้ึนเริ่มเพ่ือจะหนีไป.   พระธัมมทินนะผูเปนพระ- 
ขีณาสพ    จึงเหยียดมือออกไปจับชายจีวรของพระอาจารยแลวกลาววา    ขาแต 
ทานผูเจริญ    ความกลัวยอมมีแกพระขีณาสพดวยหรือ   ดังน้ี.   พระอาจารยจึง 
ทราบความท่ีตนยังเปนปุถุชนอยูในกาลน้ัน    จึงกลาววา   ดูกอนธัมมทินนะผูมี 
อายุ   ทานจงเปนที่พ่ึงแกกระผม  ดังน้ี    แลวน่ังกระโหยงใกลเทาของพระธัมม-  
ทินนะ.  พระธัมมทินนะเถระกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ    กระผมมาดวยประสงค 
วาจักเปนที่พ่ึงแกทาน ขอทานอยาไดวิตก  ดังนี้   แลวบอกกรรมฐาน.   พระ- 
เถระผูอาจารย    เรียนกรรมฐานแลวก็กาวข้ึนสูที่เปนที่จงกรม    ในกาวที่สามก็ 
บรรลุพระอรหัตผลอันเลิศ   ไดยินวา   พระเถระนี้เดิมทานเปนผูมีโทสจริต. 
 
                                         อัสมมิานนิทเทส 

                      อธิบาย ความสําคัญวา  มอัีตตา  

           คําวา  รูเป  อสฺมีติ  มาโน    (แปลวา   ความสําคัญในรูป  วาเปน 
ตัวเรา)  ไดแก  มีความสําคัญเกิดข้ึนวา   รูปเปนเรา   ดังน้ี.   คําวา   ฉนฺโท 
(แปลวา   ความพอใจ)  ไดแก   เปนผูมีฉันทะไปตามมานะ ... (มานะ   คือความ 
สําคัญวามีอัตตา)    นั่นแหละ.    ความเขาใจพอใจอันนอนเน่ืองอยูในรูปวาเปน 
ตัวเราก็เหมือนกัน   แมในเวทนาเปนตน    ก็นัยนี้แหละ.                             



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 909 

                                   มิจฉามานนิทเทส  
                               อธิบาย  ความถือตัวผิด 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ปาปเกน วา กมมฺายตเนน เปนตน การ 
งานของพรานเบ็ด  ชาวประมง  และผูฆาสัตวเปนตน   ชื่อวา  หนาท่ีการงาน 
อันลามก.        ความฉลาดเฉียบแหลมในการทําแหและชุดดักปลา      และทํา 
หลาวแทงปลาเปนตน     ชื่อวา   ศิลปะอันลามก.    วิชชา  ในการทํารายสัตว 
อยางใดอยางหนึ่ง   ชื่อวา  วิทยฐานะอนัลามก.    การประกอบพรอมเฉพาะ 
ดวยเรื่องเลา   มีเรื่องภารตยุทธและเรื่องชิงนางสีดาเปนตน   ชื่อวา  การศึกษา 
อันลามก.   ความเฉียบแหลมในกาพยกลอน  การฟอนรํา   การรําพันเปนตน 
อันประกอบดวยทุพภาษิต    ชื่อวา  ปฏิภาณอันลามก.    อัชชศีล  (มีความ 
ประพฤติอยางแพะ)   โคศีล   (การประพฤติอยางโค)    ชื่อวา  ศีลอันลามก. 
ทิฏฐิ  ๖๒ อยางใดอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ทิฏฐิอันลามก. 
         ในนิทเทสแหงความวิตกถึงญาติ   (ความคิดถึงญาติ)   เปนตน 
ชื่อวา    คิดถึงญาติ   คือ มีวิตกอันเกิดข้ึนปรารภญาติทั้งหลาย    ดวยความ 
รักใครอันเกี่ยวของกันในบาน    อาศัยกามคุณ ๕ อยางนี้วา   ญาติทั้งหลายของ 
เราเปนอยูสบาย   มีทรัพยสมบัติ    ดงัน้ี.   แตวาบุคคลน้ัน   มคีวามตรึกเปนไป 
อยางนี้วา    ญาติทั้งหลายของเรามีศรัทธา     มีความเลื่อมใส     ถึงความส้ินไป 
ถึงความเส่ือมไปแลว   ดงัน้ี   ไมชื่อวา  ตรึกถึงญาติ. 
         ความตรึกอันเกิดข้ึนแกผูยินดีอยูวา  ชนบทของเราทั้งหลาย   มีภิกษา 
หาไดโดยงาย   มีขาวกลาสมบูรณ  ดังน้ี   ดวยสามารถแหงความรักอันอาศัยเรือน 
(เคหสิตเปม)  ชื่อวา  ความตรึกถึงชนบท.  แตวา  บุคคลมีความตรึกเปน  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 910 

ไปอยางนี้วา   มนุษยทั้งหลายในชนบทของพวกเรา   มีศรัทธา   มีความเลื่อมใส  
ถึงความส้ินไป   ถึงความเส่ือมไปแลว   ดังน้ี   ยอมไมชื่อวา   ความตรึกถึง 
ชนบท. 
           ความตรึกเพ่ือความตองการไมใหตาย      หรือวาความตรึกอันไมตาย 
ชื่อวา  อมรวิตก ความตรึกอันไมตายตัว.  ในขอน้ัน ความตรึกอันเกี่ยวดวย 
ความพอใจในการทําส่ิงทีทําไดโดยยากของผูทําทุกรกิริยาโดยตรึกวา   เมื่อความ 
ทุกขเกิดข้ึนดวยความเพียรมีการน่ังกระโหยงเปนตน       ซึ่งทําจนหมดแรงแลว 
อัตตา  ยอมเกิดเปนสุข  ยอมไมตายในภพเบ้ืองหนา  ดังนี้   ชื่อวา  ความตรึก  
เพ่ือความตองการไมตายตัว. ก็บุคคลผูมีทิฏฐิอยางนั้น   ถูกผูอ่ืนถามปญหา 
วา   ทานยอมกลาววา    อัตตาและโลกเที่ยงเปนตน    ทานก็จะกลาววาจาด้ินได 
ไมตายตัววา  สิ่งน้ียอมปรากฏแกเราวา. 
           เอวนฺติป  เม  โน       แปลวา  แมอยางน้ี  ก็ไมใช 
           ตถาติป  เม  โน        แปลวา  แมอยางน้ัน  ก็ไมใช 
           อฺถาติป  เม โน   แปลวา  แมอยางอ่ืน  กไ็มใช 
           โนติป เม  โน            แปลวา  แมสิ่งท่ีไมใช  ก็ไมใช 
           โน โนติป เม โน        แปลวา  แมสิ่งท่ีไมใชไมใช ก็ไมใช  ดังน้ี  
ยอมถึงความสับสน.  ความตรึกอันประกอบดวยทิฏฐิคตะของบุคคลน้ัน  เปรียบ 
เหมือนปลาไหลโจนลงน้ําไปแลว   ใคร ๆ ไมอาจเพ่ือใหตาย   บุคคลผูจับปลา. 
ไหลน้ัน   ยอมวิ่งไป   ขางนี้  ๆ ก็ไมสามารถเคลื่อนไปจับมันไดฉันใด    ขอน้ี  
ก็ฉันนั้นนั่นแหละ.  ชื่อวา  ความตรึกไมตายตัว เพราะอรรถวาไมคงที่และ 
เพราะไมต้ังมั่นอยูในฝายหนึ่ง.   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสความตรึกอันไมตาย 
ตัวน้ี    โดยรวมเอาความตรึกแมทั้งสองชนิดนั้น.  
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           คําวา  ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต    (แปลวา  ความคิดเกี่ยวดวยความ  
เอ็นดูผูอ่ืน)  ไดแก  ความตรึกประกอบดวยความรักอาศัยเรือนอันเหมาะสมกับ 
ความเอ็นดู.   คําวา   สหนนฺทิ   เปนตน    (แปลวา   มีความรื่นเริงรวมกัน) 
ไดแก   ครั้นเม่ืออุปฏฐากท้ังหลาย    มคีวามยินดีราเริง    หรือมีความเศราโศก 
เธอก็ยอมราเริงเปนทวีคูณ   หรือยอมเศราโศกทวีคูณรวมกับดวยอุปฏฐากเหลา 
นั้น    เมื่ออุปฏฐากเหลาน้ัน     มีความสุข   หรือทุกข   เธอก็จะเปนผูมีความสุข 
ทวีคูณ   หรอืมีทุกขทวีคูณ   รวมกับอุปฏฐากเหลานั้น.   คําวา   อุปฺปนฺเนสุ  
กิจฺจกรณีเยสุ    (แปลวา   เม่ือมีกิจท่ีพึงทําเกิดข้ึน)   ไดแก   เมื่อบุคคลอ่ืน 
เหลาน้ันมีการงานใหญนอยเกิดข้ึนแลว.  คําวา  อตฺตนา  วา  โยค  อาปชฺชติ 
(แปลวา   พยายามทําดวยตนเอง)   ไดแก  เมื่อภิกษุยังกิจเหลาน้ัน ๆ ใหสําเร็จ 
อยู   ยอมกาวลวงพระบัญญัติ   (วินัย)   ยอมละเมิดธรรมอันเปนเครื่องขัดเกลา 
กิเลส.   คําวา   โย  ตตฺถ  (แปลวา  ในการคลุกคลีกบัคฤหัสถเหลาน้ัน)  ไดแก 
ความตรึกใด  อันเปนเคหสิตมีอยูในวิหารอันคลุกคลีกันนั้น   หรือวา   ในการ 
ละเลยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส.   ความตรึกนี้   ชื่อวา   ความคิดเกี่ยวดวย 
ความเอ็นดูผูอ่ืน. 
           คําวา  ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต   (แปลวา  ความคิดเกี่ยวดวย 
ลาภสักการะและชื่อเสียง)  ไดแก  ความตรึกอันประกอบดวยความสามารถแหง 
การกระทําใหเปนอารมณ    กับการไดปจจัย   มีการไดจีวรเปนตน     กับดวย 
สักการะ  กับดวยกิตติศัพท (ชื่อเสียง). 
           คําวา  อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโต  (แปลวา ความคิดดวยความไมอยาก 
ใหใครดูหม่ิน)  ไดแก ความตรึกอันเกิดข้ึนพรอมกับความปรารถนาไมใหใคร 
ดูหม่ินอยางนี้วา   โอหนอ   บุคคลอ่ืนๆ ไมพึงดูหม่ินเรา   ไมกลาวรายเรา  ไม  
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พึงพูดเบียดเบียนเรา.   คําวา   โย  ตตฺถ  เคหสิโต    ไดแก  เมื่อจิตเกิดข้ึนวา  
บุคคลเหลาอ่ืนอยาดูถูกเรา  ดังนี้   ยอมเปนผูอาศัยเรือน   กลาวคือ   กามคุณ ๕ 
ชื่อวา    มีวิตกอยางนั้นเกิดข้ึนแลว.    คําท่ีเหลือในบททั้งปวง    ปรากฏชัดแจง 
แลวแล. 
                                          เอกกนิทเทส  จบ  
 
                                         อรรถกถาทุกนิทเทส 

                               อธิบาย  มาติกาหมวดสอง  

           ในทกุมาติกาท้ังหลาย  บัณฑิตพึงทราบนิทเทสแหงความโกรธเปน 
ตน     โดยนยัที่กลาวไวแลวในหนหลงัน่ันแหละ.    ก็ในนิทเทสแหงความผูก 
โกรธเปนตน   อันเปนอนาคต  คือ  บุคคลใดยอมผูกโกรธไวในกาลกอน  ภาย- 
หลังความโกรธเกิดข้ึนอีก  ดังนี้   กช็ื่อวา  อุปนาหะ  ความผูกโกรธ.  อาการ 
แหงความผูกโกรธ   ชื่อวา  กิริยาท่ีผูกโกรธ.   ความเปนแหงบุคคลผูผูกโกรธ 
ชื่อวา   สภาพที่ผูกโกรธ.   คําวา   อฏปนา   (ความต้ังไว)  ไดแก  การ 
ต้ังความโกรธไวติดตอกันของความโกรธอันเกิดข้ึนครั้งแรก.   อีกอยางหนึ่ง 
ไดแก โดยการกําหนดเขตแดนของความโกรธอันเกิดข้ึนครั้งแรก. การต้ังความ 
โกรธไวตามปกติ   เรยีกวา  การทรงไวซึ่งความโกรธ.   การต้ังความโกรธ 
บอย ๆ  โดยสวนท้ังปวง  ชื่อวา  ความดํารงความโกรธไว.   การไมแสดง 
ความแตกตางกันแหงความโกรธหลังกับความโกรธอันเกิดข้ึนกอนแลวทําไวโดย 
ความเปนอันเดียวกัน    ชือ่วา    ความสั่งสมความโกรธไว.    ความสืบตอ 
ความโกรธครั้งหลังกับดวยความโกรธครั้งแรก    ชื่อวา   ความผูกพันความ  
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โกรธไว.    คําวา   ความยึดมั่นความโกรธ     ไดแก  การทําความโกรธให 
มั่นคง. คําวา อย  วุจฺจติ   ความวา  ลักษณะน้ี   มีความเขาไปผูกไวเปนลักษณะ 
มีความไมสละคืนซึ่งเวรเปนรส    พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสเรียกลักษณะน้ีวา  
อุปนาหะ  ความผูกโกรธ  ดังนี้   อธิบายวา   บุคคลผูประกอบความโกรธดวย 
ลักษณะใด   ยอมไมอาจเพ่ือสละเวร   ชื่อเห็นปานน้ี   บุคคลน้ี   ยอมติดตามซ่ึง 
ความโกรธอ่ืน ๆ   อีก  ดวยลักษณะวา   บุคคลน้ี    ไมสมควรพูดกะเราอยางนี้ 
ดังน้ี   ความโกรธของเขา   ยอมลกุโพลงทีเดียว   ราวกะฟนไมสนอันไฟติดทั่ว 
แลว  ความโกรธน้ันยอมไมสะอาด  เปนราวกะหนังหมีอันบุคคลทําความสะอาด 
อยู   และเปนราวกะผาเกาอันเปอนดวยไขมันหรือนํ้ามัน. 
           ชื่อวา   มักขะ ความลบหลูคุณทาน   ดวยสามารถแหงความเปนของ 
เปรอะเปอน   คือวา   บุคคลแมประพฤติดวยสามารถแหงความเปนผูลบหลูคุณ 
ของผูอ่ืนนั้น    ยอมเปรอะเปอนโทษน้ันกอน  เหมือนคูถอันเปนของตนเองยอม 
เปรอะเปอนตนกอนกวา.  สองบทจากน้ัน เปนคําอธิบายสภาพแหงกิริยาอาการ. 
ความเปนแหงบุคคลผูแข็งกระดางหยาบชา  ชื่อวา  สภาพท่ีลบหลู.อธิบายวา 
คุณแมมีประมาณนอย   ยอมไมมีเพราะอาศัยความลบหลูดูหม่ิน   เพราะฉะน้ัน 
สภาพนั้น   จึงชื่อวา   เปนการพูดเปลืองน้ําลาย.   การกระทําแหงบุคคลผูลบหลู 
คุณของผูอ่ืน  ชื่อวา    กระทําความลบหลู. จริงอยู    เปนคฤหัสถก็ตาม 
เปนภิกษุก็ตาม  เมื่ออาศัยภิกษุอยู  โกรธแลว  ดวยเหตุมีประมาณเล็กนอยเทาน้ัน 
ยอมดูหม่ิน    และคุณ    คือความท่ีบุคคลน้ันอาศัยผูอ่ืนอยู     ยอมไมมีแกเขา 
เพราะเหตุแหงความโกรธน้ัน   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   พูดไปใหเปลืองน้ําลาย 
(การพูดใหน้ําลายตกไปเปลา ๆ)  จึงชือ่วา  เปนการกระทําซ่ึงความเปนผูลบหลู 
ดูหม่ิน   และเปนราวกะวาเหยียบย่ําความดีของผูอ่ืนไวดวยเทา.   การกระทําอัน  
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นั้นของผูนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   ยอมตรัสเรียกวา  มักขะ  ความลบหลู 
คุณทาน.  ก็เม่ือวาโดยลักษณะ   มักขะนี้มีการลบหลูคุณของผูอ่ืนเปนลักษณะ  
มีการยังคุณของผูอ่ืนใหพินาศไปเปนรส   มีการตัดทําลายกิริยาอาการอันบุคคล 
อ่ืนทําดีแลวเปนปจจุปฏฐาน  (เปนเหตุใกลใหเกิดข้ึน). 
           บุคคลใด    ยอมตีเสมอเขา    เพราะเหตุนั้น     บุคคลน้ัน     จึงชื่อวา 
ปลาสะ  ผูตีเสมอเขา.  อธบิายวา  แสดงคุณของผูอ่ืน  ยอมทําคุณท้ังหลาย 
คลายกับเปนคุณของตน ๆ.  วิถีทางของบุคคลผูตีเสมอกับผูอ่ืน  ชื่อวา  ปลา- 
สายนา.   ปลาสะ   ความตีเสมอน้ันดวย    เปนอาหารเพราะการนํามาซึ่งความ 
ชนะของตนดวย  ชื่อวา  ปลาสาหาร.   คําวา   วิวาทฏาน  ไดแก  เหตุ 
แหงความวิวาทกัน.   การถือเอาธุระ  (หนาที่การงาน)  เสมอกัน   ชื่อวา   การ 
แขงดี.    การไมสละธุระอันตนถือเอาแลว    ชื่อวา    การไมลดละ.    ก็เม่ือ 
วาโดยลักษณะเปนตน   ปลาสะนั้น    มีการแขงดีเปนลักษณะ   มีการกระทาํคุณ 
ทั้งหลายของตนใหเสมอกันกับคุณของบุคคลอ่ืนเปนรส    มกีารเอาใจใสโดย 
กําหนดยึดถือคุณของผูอ่ืนเปนปจจุปฏฐาน.  จริงอยู   บุคคลผูตีเสมอ   ยอมไม 
ใหธุระ   (การงาน)   แกบคุคลท่ีสอง    ยอมยังคุณของตนใหแผออกไปเสมอ ๆ 
คือวา ครั้นเมื่อพระสูตรทั้งหลาย  หรือการณะท้ังหลายจํานวนมาก  อันภิกษุอ่ืน 
แมนํามาแลวในโรงสนทนาธรรม      ยอมจะกลาวขยายความออกไปซึ่งคุณของ 
ตนใหเสมอ ๆ กับผูอ่ืนวา   ในวาทะของทาน   และวาทะของเรา   เหตุอันแตก 
ตางกัน    ชื่อวามีอยูหรือ    ถอยคําของพวกเราก็เปนเชนเดียวกับทานน่ันแหละ 
เปรียบเหมือนแทงทองคําอันบุคคลผาออกแลวก็เปนทองคําน่ันแหละ  มิใชหรือ 
ดังน้ี.  
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           นิทเทสแหงอิสสา   ความริษยา   และมัจฉรยิะ   ความตระหน่ี    ม ี
เนื้อความอันขาพเจากลาวแลวท้ังน้ันแล. 
 
                                            มายานิทเทส  

                           อธิบายมายา  ความเจาเลห  
           คําวา วาจ  ภาสติ  ไดแก ภิกษุผูกาวลวงพระบัญญัติอันรูอยูนั่นแหละ 
ทําใหเปนภาระหนัก   ยอมพูดราวกะวาตนเปนผูเขาไปสงบ   ดวยประสงคจะให 
ผูอ่ืนรูวา   ชือ่วา   ฐานะคือ   การลวงพระบัญญัติ    ยอมไมมีแกตัวเอง   ดังน้ี. 
คําวา กาเยน  ปรกฺกมติ  ไดแก  ภิกษุนัน้  ยอมทําวัตรปฏิบัติดวยกาย  โดย 
คิดวา   ใคร ๆ อยาไดรูซึง่บาปกรรมนี้  อันเราทําแลว  ดังนี้.  ลักษณะน้ี  ชือ่วา 
มายา   ความเจาเลห   เปนราวกะวาการเลนกล  (จักขุโมหนมายา)   เพราะการ 
ปกปดไวซึ่งโทษอันตนรูอยู.  ความเปนแหงบุคคลผูมีมายา  ชื่อวา มายาวิตา. 
สัตวทั้งหลาย    ทําบาปแลว    ก็ยังลวงละเมิดคือทําบาปอีก    เพราะความเปนผู 
ปกปดไว  ดวยสภาวะใด   สภาวะนั้น   ชื่อวา   ความเจาเลห.    ชื่อวา  ลวง 
เพราะยอมลวงโดยใหเห็นเปนไปโดยประการอ่ืน     ดวยการกระทําทางกายและ 
วาจา ฯ   สัตวทั้งหลาย    ยอมทําซึ่งความฉอโกง    ดวยสภาวะใด   สภาวะนั้น 
ชื่อวา   ความฉอโกง ฯ    อธิบายวา   ยอมทําใหเปลาประโยชน.   ชื่อวา   ความ 
กลบเกลื่อน   เพราะยังบาปท้ังหลายใหเกิดสับสนกันไป  ดวยกลาวคําวา เรายอม 
ไมทําอยางนี้   ดังน้ี.   ชื่อวา   ความหลีกเลี่ยง   เพราะการเวนดวยคําพูดวา   เรา 
ยอมไมทาอยางนี้.    ชื่อวา   ความซอน   เพราะความไมสํารวมดวยกายเปนตน. 
การซอนโดยสวนท้ังปวง  ชื่อวา  การซอนบัง.  ชื่อวา  การปกปด  เพราะ 
ยอมปกปดบาปดวยกายกรรม    วจีกรรม    ราวกะคูถ    อันบุคคลปกปดไวดวย  
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หญาและใบไมทั้งหลาย.    การปกปดโดยสวนท้ังปวง    ชื่อวา   ความปดบงั   
ชื่อวา   ความไมเปดเผย   เพราะยอมไมทําใหแจง.    ชื่อวา   ความปดบังมิดชิด 
เพราะไมแสดงไหปรากฏ.   การปกปดดวยดี   ชื่อวา  ความปกปดมิดชิด   ชือ่วา 
การกระทําท่ีชั่ว เพราะทําบาปแมอีกดวยสามารถแหงการซอนเรนอันตนทําแลว. 
คําวา    อย   วุจฺจติ    ความวา    ลักษณะน้ีพระผูมีพระภาคเจา    ตรัสเรียกวา 
มายา  อันมีการซอนปดไวอันตนทําแลวเปนลักษณะ.    บุคคล  ประกอบดวย 
ลักษณะน้ีใด   ยอมเปนราวกะถานเพลิง    อันปดไวดวยข้ีเถา    ยอมเปนราวกะ 
ตอไมอันน้ําปกปดไว  ยอมเปนราวกะวาศัสตราอันบุคคลพันไวดวยเศษผา. 
  
                                           สาเถยยนิทเทส 

                      อธิบาย  สาเถยยะ  ความโออวด  

           การไมกลาวโดยชอบ  เพราะแสดงคุณอันตนไมมีอยู    ชื่อวา  เปนผู 
โออวด.  ความโออวดโดยสวนท้ังปวง   ชื่อวา   เปนผูโออวดมาก.     คําวา 
ย  ตตฺถ    ไดแก  ความโออวดอันใด    ในบุคคลน้ัน.    ความคดโกง    คือ 
การแสดงคุณอันไมมีอยู   ชื่อวา   การโออวด.   อาการแหงความโออวด   ชื่อวา 
ความเปนแหงบุคคลผูโออวด.   คําวา      กกฺขรตา  ไดแก ความเปนแหงความ 
กระดาง  มีความไมอดทนตอส่ิงอันไมเปนภัยราวกะความหยาบกระดางของกาน 
ปทุม.  แมคําวา  สภาพที่กระดาง  ก็เปนไวพจนของความโออวดนั้นนั่นแหละ 
ความคดโกงอันมั่นคง   ราวกะเสาเข่ือน   อันบุคคลขุดหลุมฝงต้ังไว   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไวดวยบทท้ังสอง    คือ  การพูดเปนเหลี่ยมเปนคู   สภาพที่พูด 
เปนเหลี่ยมเปนคู.   คําวา  อิท  วุจฺจติ  ความวา   ความโออวด   มีการประกาศ 
คุณอันไมมีอยูของตนเปนลักษณะน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา สาเถยยะ  
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ความโออวด.  ความโออวดนั้น    อันใคร ๆ ไมอาจเพ่ือรูซึ่งการกลาวลวงของผู  
ประกอบดวยอาการใด  อาการน้ันยอมเปนเชนกับสุกรยักษ ที่กลาวไวดังนี้วา 
                                  ยักษนั้น    ยอมแปลงเพศเปนสุกรอยู 
                     ขางซาย   เปนแพะอยูขางขวา   เปนโคแกมี  
                     เขายาว  เปนละมั่งสงเสียงรอง  ดังน้ี. 
           นิทเทสแหงอวิชชาเปนตน    มเีนื้อความดังท่ีกลาวไวแลวน่ันแหละ.   
                           
                                          อนาชชวนทิเทส 

                    อธิบาย  อนาชชวะ  ความไมซื่อตรง  

           อาการแหงความเปนผูคดโกง   ชื่อวา   อนาชชวะ   คือ   ความไมซื่อ 
ตรง.   ความเปนแหงบุคคลผูไมซื่อตรง    ชื่อวา   สภาพไมซื่อตรง.    ความคด 
โคงแหงดวงจันทร    ชื่อวา   ชิมหฺตา   คือ    ความไมตรง.    คําวา    วงฺกตา 
ไดแก  ความคดดังโคมูตร   (เยี่ยวโค).   คําวา   กุฏลิตา   (แปลวา ความโคง) 
ไดแก  ความโคงดังปลายงอนของไถ.    ความคดแหงกายวาจาและจิตน่ันแหละ 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวยบทแมทั้งปวงเหลาน้ี. 
 
                                               อมัททวนิทเทส 

                       อธิบาย  อมัททวะ  ความไมออนโยน  

           ความเปนแหงบุคคลผูไมออนโยน  ชื่อวา อมุทุตา.  อาการแหงความ 
ไมออนโยน    ชื่อวา    อมทัทวตา.    ความเปนแหงบุคคลผูกระดาง    ชื่อวา 
กักขฬิยะ.    ความเปนแหงบุคคลผูหยาบคาย   ชื่อวา   ผารุสิยะ.    ความเปน 
แหงจิตอันแข็งกระดาง   เพราะความไมประพฤติออนนอม  ชือ่วา  อุชุจิตฺตตา.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 918 

ศัพทวา   อมทุุตา   ทานแสดงเนื้อความแหงผูไมออนนอมน้ันใหวิเศษข้ึนอีก.  
คําวา  อุชุจิตฺตตา  ความเปนผูมีจิตถือรั้น  ไมใชความเปนจิตซ่ือตรง.  นิท- 
เทสแหงอขันติ  ความไมอดทนเปนตน   บัณฑิตพึงทราบเน้ือความตรงกันขาม 
กับนิทเทสแหงขันติความอดทนเปนตน. 
 
                                      สญัโญชนนิทเทส 

                อธิบาย  สัญโญชน  กิเลสเครือ่งผูกไว  
           กามภพ  ชื่อวา  (สญัโญชน)  ภายใน.   รูปภพและอรูปภพ 
ชื่อวา   (สัญโญชน)   ภายนอก.   จริงอยู  สัตวทั้งหลาย  ยอมอาศัย 
อยูในกามภพส้ินกาลเล็กนอย     คืออาศัยอยูสิ้นกาลอันเปนสวนท่ี ๔ 
(๑/๔)  แหงกปัเทาน้ัน ในสวนแหงกัปท้ังสามท่ีเหลือนอกนี้    กามภพ 
ยอมวางเปลา. 
           สัตวทั้งหลาย  ยอมอาศัยอยูในรูปภพและอรูปภพตลอดกาลเปนอัน 
มาก  แมก็จรงิ  ถึงอยางน้ัน  เพราะจุติและปฏิสนธขิองสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน 
มีมากในกามภพ  สวนในรูปภพและอรูปภพมีนอย  ก็จุติและปฏิสนธิในท่ี 
ใดมีมาก  ความอาลัยก็ดี  ความปรารถนาก็ดี  ความอยากก็ดี  ยอมมมีาก 
ในท่ีนั้น  จุติและปฏิสนธใินท่ีใดมีนอย  ในภพนั้นก็มีกิเลสเครือ่งผูกนอย 
เพราะฉะน้ัน  กามภพจึงชื่อวา  เปนอชัฌัตตะภายใน  สวนรูปภพและอรูป- 
ภพ  ชื่อวา   เปนพหิทธาภายนอก.  เครื่องผูกในกามภพ   กลาวคือภายใน 
ชื่อวา   สัญโญชนภายใน  เครื่องผูกในรูปภพและอรูปภพกลาวคือภายนอก 
ชื่อวา สัญโญชนภายนอก.  
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           บรรดาสัญโญชนเหลาน้ัน   ทั้งภายในและภายนอก   มีอยางละ ๕ ดวย  
เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา     จึงตรัสวา   สญัโญชนอันเปนสวนเบื้องตํ่ามี ๕ 
สัญโญชนอันเปนสวนเบื้องบนมี ๕ ดังน้ี. 
           ในขอน้ัน  พึงทราบวจนัตถะ   ดังน้ี 
           กามธาตุ   พระผูมีพระภาคเจา    ใหชื่อวา   โอร (แปลวา  เบ้ืองตํ่า) 
สัญโญชนใด   ยอมเสพซึ่งธรรมเบื้องตํ่าน้ัน    โดยอาศัยความเกิดข้ึนและความ 
สําเร็จในกามธาตุนั้น    เพราะเหตุนั้น    สัญโญชนนั้น    จึงชื่อวา   โอรมัภาคิยะ 
อันเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า.   รูปธาตุและอรูปธาตุ  พระผูมีพระภาคเจา  ใหชื่อวา 
อุทฺธ    (แปลวา    เบ้ืองบน)    สัญโญชนใด    ยอมเสพซ่ึงธรรมเบื้องบนน้ัน 
โดยความเกิดข้ึนและความสําเร็จในรูปธาตุและอรูปธาตุนั้น        เพราะเหตุนั้น 
สัญโญชนนัน้    จึงชื่อวา  อุทธัมภาคิยะ อันเปนไปในสวนเบื้องบน. 
                                       ทุกนิทเทส  จบ 
 
                                    อรรถกถาติกนิทเทส 

                           อธิบาย  มาติกาหมวด ๓  

           ความปรากฏแหงวัฏฏมูล  ๓   พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัไวดวยอกุศล 
มูล ๓.  วิตกในธรรมท้ังหลาย  มีอกศุลวิตก  เปนตน     พึงทราบวา   ตรัสไว 
ดวยสามารถแหงการตรึก.     สัญญา     พึงทราบวา     ตรัสไวดวยสามารถแหง 
สัญชานนะความจําได.  พึงทราบวา ชื่อวา  ธาตุ  เพราะอรรถวา เปนสภาวะ.  
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                                       ทุจจริตนิทเทส  

                                  อธิบาย  ทุจจริต 
           ทุจริต   นัยที่หน่ึง    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงจําแนกไวดวยสามารถ 
แหงกรรมบถ.   นัยที่สอง     ทรงจําแนกไวดวยสามารถแหงกรรมอันสงเคราะห 
ในอกุศลทั้งหมด.    นยัทีส่าม   ทรงจําแนกไวดวยสามารถแหงเจตนาอันเกิดข้ึน 
แลว. 
           ในนทิเทสแหงอาสวะ   โดยปริยายแหงสุตตันตะ   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอาสวะ ๓ เทาน้ัน. 
 
                                            เอสนานิทเทส 

                          อธิบาย  เอสนา  การแสวงหา 
           ในเอสนานิทเทสนั้น    วาโดยสังเขป    ความยินดีดวยการแสวงหากาม 
ที่พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวโดยนัยวา   บรรดาเอสนา ๓ นั้น    กาเมสนา 
เปนไฉน เปนตน  พึงทราบวา  ชื่อวา กาเมสนา.  ความยินดีโดยการแสวงหา 
ภพ  ที่พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวโดยนัยวา  ความพอใจในภพ ๓ อันใด 
เปนตน    พึงทราบวา  ชื่อวา  ภเวสนา.  ความเห็นผิดที่แสวงหาพรหมจรรยอัน 
เห็นชอบตามอัชฌาสัยแหงทิฏฐิ    ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยวา  โลก 
เท่ียง  เปนตน   พึงทราบวา  ชื่อวา  พรหมจริเยสนา.   ก็เพราะราคะและทิฏฐิ 
มิไดชื่อวาเอสนาอยางเดียวเทาน้ัน    แมกรรมอันต้ังอยูในฐานเดียวกันกับราคะ 
และทิฏฐินั้น  กช็ื่อวา เอสนา การแสวงหานั่นแหละ ฉะน้ัน เพ่ือแสดงซ่ึงเอสนา 
การแสวงหาเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงจําแนกนัยที่ ๒ ไว.  บรรดา 
คําเหลาน้ัน   คําวา   ตเทกฏ   (แปลวา  ต้ังอยูในฐานเดียวกัน)   พึงทราบวา 
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เปนธรรมท่ีต้ังอยูในฐานเดียวกัน      กับธรรมท่ีสมัปยุตดวยราคะและทิฏฐินั้น  
คือ   ธรรมท่ีต้ังอยูในฐานเดียวกันกับกามราคะ   ยอมเปนไปแกสัตวผูทองเที่ยว 
ไปในกามภพทั้งหลายเทาน้ัน      สวนธรรมท่ีต้ังอยูในฐานเดียวกันกับภวราคะ 
ยอมเปนไปแกมหาพรหมท้ังหลาย. ในกาลเม่ือพระโยคาวจรออกแลวจากสมาบัติ 
ยินดีซึ่งองคฌานจงกรมอยู    อกุศลกายกรรมยอมเกิด.    ในกาลเมื่อยินดีเพราะ 
เปลงวาจาวา  โอ !  สุขจรงิ,  โอ !  สุขจริง   ดังน้ี    อกุศลวจีกรรมยอมเกิด.   ใน 
กาลเม่ือยินดีดวยใจเทาน้ัน   เพราะยังไมทําองคแหงกายและองควาจาใหไหวไป 
อกุศลมโนกรรมยอมเกิด. อกุศลธรรมเหลาน้ัน  ยอมเกิดแกบุคคลผูไปตามทิฏฐิ 
แมทั้งหมดดวยอํานาจอันตัคคาหิกทิฏฐิเทาน้ัน      เพราะอํานาจการเดินจงกรม 
เปนตน. 
 
                                             วิธานิทเทส 
                                  อธบิาย  วิธา๑ คือ การถือตัว 
           การดํารงอยูแหงอาการ   ในคําวา  ชนทั้งหลาย  ยอมกลาวยกยองตนวา 
มีศีลชนิดไร   มีปญญาชนิดไร   เปนตน   ชื่อวา  วธิา.   การดํารงอยูแหงอาการ 
ในคําวา   ญาณวัตถุมีอยางเดียว  (คือไมแปลกกัน)  เปนตน    ชือ่วา  โกฏฐาส.  
การดํารงอยูแหงอาการ   ในคําวา   บุคคล   ยอมไมกําหนด   ในวิธา  คือการถือ  
ตัวท้ังหลาย  เปนตน    ชื่อวา  มานะ.  แมในที่นี้  มานะน่ันแหละ  ชื่อวา  วิธา.  
จริงอยู   มานะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสเรียกวา  วิธา เพราะการจัดแจง 
ปรับแตง   ดวยสามารถแหงการถือตนวาเปนผูประเสริฐเปนตน.    อีกอยางหนึ่ง 
 
๑.  คําวา  วิธา  หมายถึงกิเลสมีประการมาก  คือ มานะ  หรือ อหังการ  หรือยึดถือ 
เปนสวน ๆ เรียกวาโกฏฐาส  
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ชื่อวา   วิธา   เพราะอรรถวา     การดํารงไวซึ่งการถือตัว.    เพราะฉะนั้นคําวา   
เสยฺโย  อห  นี้  บัณฑิตพึงทราบวา  ชื่อวา วิธา  เพราะดํารงไวซึ่งมานะอันมี 
ประการมากอยาง   ซึ่งเกิดข้ึนอยางนี้   วา  เราเปนผูประเสริฐกวาเขา    เปนตน. 
แมในสองบทท่ีเหลือ   กน็ัยนี้. 
 
                                              ภยนิทเทส 

                             อธิบาย  ภัย  คอื ความกลัว 
           คําวา  ชาตึ   ปฏิจจฺ  ภย  ไดแก   ภัยที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยความเกิด 
(ชาติ) เปนปจจัย. คําวา  ภยานก  (แปลวา  ภัยอันนากลัว)  นี้เปนนิทเทสแหง 
อาการ.  คําวา  ฉมฺภิตตฺต (แปลวา ความสะดุงแหงจิต) ไดแก  ความหว่ันไหว 
แหงตน  เพราะอํานาจแหงภัย.  คําวา  โลมหโส  (แปลวา  ความชูชันแหงขน) 
ไดแก   ความท่ีขนทั้งหลายเปนของชูชันข้ึนไปเบ้ืองบน.     พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงแสดงความกลัวโดยกิจดวยบทท้ังสองนี้แลว   ก็ทรงแสดงความกลัวโดย 
สภาวะ คือ  ความสะดุงหวาดเสียวแหงจิตอีก. 
 
                                                   ตมนทิเทส 

                                  อธิบาย  ตมะ คือ อวิชชา 
           อวิชชา  พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไว    ดวยความมีวิจิกิจฉาเปน 
สีสะ.  จริงอยูเพราะพระบาลีวา  ความมืดมน  ความหลงลืม   โอฆะ  คือ 
อวิชชา  เปนภัยใหญ   ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น    อวิชชา   จึงชื่อวา  ตมะ. 
ตมะ   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา    มีวิจิกิจฉา    (ความเคลือบแคลงสงสัย) 
เปนสีสะ เปนการแสดงโดยงายดวยอํานาจแหงกาลอันยาวนานทั้ง ๓ (คือ อดีต-  
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อัทธานะ  อนาคตอัทธานะ  ปจจุปนนอัทธานะ).  ในกาลเหลาน้ัน  เมื่อบุคคล 
สงสัยวา  ในอดีตกาล  เราไดเปนกษัตริยหรือหนอ  หรือวาเปนพราหมณ   เปน 
แพศย   เปนศูทร   เปนคนดํา   เปนคนขาว   เปนคนเต้ีย   คนสูง   ดังน้ี   ชือ่วา   
ยอมสงสัยปรารภอดีตอัทธานะ   (อดีตกาลอันยาวนาน).     เมือ่สงสัยอยูวา   ใน 
อนาคตกาล    เราจักเปนกษัตริยหรือหนอ   หรือวา   จักเปนพราหมณ    เปน 
แพศย เปนศูทร ฯสฯ เปนคนสูง ดังนี้  ชื่อวา ยอมสงสัยปรารภอนาคตอัทธานะ 
(อนาคตกาลอันยาวนาน)   เมื่อสงสัยอยูวา  ในบัดนี ้ (ปจจุบัน)  เราเปนกษัตริย 
หรือหนอ  หรือวาเปนพราหมณ   เปนแพศย  เปนศูทร  หรือสงสัยวา   เรามีรูป 
เปนอยางไร   หรือวามีเวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   เปนอยางไร   ดงัน้ี  
ชื่อวา  ยอมสงสัยปรารภปจจุปนนอัทธานะ  (ปจจุบันกาลอันยาวนาน). 
            ในตมนิทเทสนั้น    บุคคลผูเปนกษัตริย ฯลฯ  หรือวา  ผูเปนคูทร 
ชื่อวา  ไมรูซึง่ความท่ีแหงตนเปนกษัตริย ฯลฯ  หรอืวา    ไมรูซึง่ความท่ีแหง 
ตนเปนศูทร   ยอมไมมีแมก็จริง   ถึงอยางนั้น    ผูถือลัทธิวา  ชวีะมีอยูโดยประ- 
การท้ังปวง ฟงการแบงชั้นวรรณะแหงชีวะของกษัตริยเปนตน  เมื่อเคลือบแคลง 
สงสัย  ชื่อวา  ยอมสงสัยอยางนี้วา  ชวีะในภายในของเราทั้งหลาย   เปนอยางไร 
หนอ  เปนสีเขียวหรือหนอ  หรือวาสีเหลือง   หรือวาสีแดง   หรือวาสีขาว  หรือ 
เปน ๔ สวน  หรือเปน ๖ สวน   เปน ๘ สวน  อยางไรหนอ  ดังนี้. 
           คําวา  ติตฺถายตนานิ  ไดแก อายตนะ คือ  คําส่ังสอนอันเปนลัทธ ิ
ตาง ๆ. อีกอยางหน่ึง   ไดแก  อายตนะ   คือ    คําส่ังสอนของเดียรถียทั้งหลาย. 
ในอายตนะเหลาน้ัน   ทฏิฐิ  ๖๒ ชื่อวา  ติตถะ  คือทาเปนที่ขาม.   ทฏิฐิ 
เหลาน้ัน  ยอมควร ยอมชอบใจแกชนเหลาใด  ชนเหลาน้ันชื่อวา  เปนเดียรถยี. 
อรรถแหงอายตนะทานกลาวไวแลวในหนหลังน่ันแหละ.   ก็เพราะอายตนะเหลา  
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นั้น    คติแหงทิฏฐิแมทั้งปวง   เมื่อเกิดข้ึน     ยอมเกิดข้ึนในฐานะทั้ง ๓๑  เหลาน้ี   
เทาน้ัน    แมเมื่อประชุม    ก็ยอมประชุมประมวลมาในฐานะเหลาน้ีนั่นแหละ 
ดวยวา  อายตนะ  คือคําสอนของเดียรถียเหลาน้ันเทาน้ัน    เปนมูลเหตุในความ 
เปนทางดําเนินไปแหงทิฏฐิ  ฉะนั้น  ติตถะอันเปนเหตุเหลาน้ันจึง ชื่อวา อายตนะ 
และเพราะอรรถมีคําวา     ทฏิฐิเหลาน้ัน  เปนสภาวะเกิดข้ึนเองดวย       จึงชือ่วา 
ติตถายนะ.   ดวยอรรถนัน้นั่นแหละ   แมคําวา   อายตนะของเดียรถียทั้งหลาย 
ดังน้ี  ก็ชื่อวา  ติตถายตนะ. คําวา ปุริสปุคฺคโล  ไดแก สัตว. อนึ่งแมใครๆ 
เรียกวา  บุรษุก็ดี     บุคคลก็ดี    ยอมกลาวไดวา     เปนสัตวนั่นแหละโดยแท. 
กถานี้  ชื่อวา  สมมติกถา.  บุคคลใด    ยอมรูสมมติกถานี้ไดโดยประการใด 
พระผูมีพระภาคเจา     ยอมตรัสคําน้ันโดยประการนั้น.   คําวา    ปฏิสเวเทติ 
(แปลวา   ยอมเสวยเวทนา)  ไดแก  ยอมรูสิ่งอันเกิดข้ึนในสันดานของตน  ทั้ง 
ยอมกระทํา  หรือยอมเสวยเวทนาท่ีตนรูแลวน้ัน.  คําวา   ปุพฺเพ   กตเหตุ 
(แปลวา   เพราะทําเหตุไวในปางกอน)  ไดแก  เพราะเหตุอันตนกระทําแลวใน 
กาลกอน    อธิบายวา    เขายอมเสวยเวทนาดวยกัมมปจจัยอันตนทําแลวในกาล   
กอนน้ัน. 
 
                                               นิคัณฐสมัย 

                        ลัทธิแหงนิครนถ  หรือชีเปลือย 
           ก็พวกนิครนถเหลาน้ัน    มีปกติกลาวอยางนี้    คือกลาวปฏิเสธการเสวย 
กรรม  และการเสวยกิริยา  แตยอมรับรองการเสวยวิบาก  (ผลของกรรม)  อยาง 
 
๑.  คําวา  ฐานะท้ัง ๓  คือ     ๑.  วาทะวา  เพราะไดทําเหตุไวในปางกอน 
                                                 ๒.  วาทะวา  เพราะเหตุคือมีผูเปนใหญสรางให 
                                                 ๓.  วาทะวา  โดยไมมีเหตุ   ไมมีปจจยั                        
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เดียวเทาน้ัน.   ทั้งในบรรดาอาพาธ ๘๑ อยาง  มีอาพาธอันเกิดแตน้ําดีเปนสมุฏ-  
ฐานเปนตน    เขาปฏิเสธอาพาธ ๗ อยาง   ยอมรับรองอาพาธท่ี ๘ เทาน้ัน.  ใน 
กรรม ๓๒  มทีิฏฐธัมมเวทนียกรรม  เปนตน   ปฏิเสธกรรม ๒ อยาง  ยอมรับรอง 
อปราปรเวทนียกรรมอยางเดียวเทาน้ัน. ในเจตนา ๔ อยาง กลาวคือ กุศล อกุศล 
วิบาก   และกิริยา ยอมรบัรองเฉพาะเจตนาอันเปนวิบากเทาน้ัน. 
           คําวา   อิสฺสรนมิฺมานเหตุ   ไดแก  ชื่อวา  มพีระผูเปนใหญสราง 
ใหเปนเหตุ    อธิบายวา  ผูเปนใหญ  คือ  พระพรหม   หรือปชาบดี   นิมิตส่ิง 
นั้น ๆ ข้ึน  จึงเสวยได. 
 
                                           พราหมณสมัย 

                                  ลัทธิแหงพราหมณ   
           จริงอยู  ลัทธิของพราหมณนี้    เปนการประกอบฐานะท้ัง  ๓ เหลาน้ันวา 
ดังน้ี  
           เวทนา ๓ เหลาน้ี    อันใคร ๆ ชือ่วา ไมอาจเพ่ือเสวยเวทนาได เพราะ 
เหตุอันตนเองกระทําไวแลว    หรือเพราะเหตุอันบุคคลอ่ืนทําใหในปจจุบัน 
หรือวา   เพราะเหตุอันตนทําไวแลวในปางกอน  หรือวา  เพราะไมมีเหตุ   ไมมี 
 
๑.  อาพาธ ๘ อยาง  คือ   ๑.  ปตฺติสมุฏานา   เกิดจากนํ้าดีเปนสมุฏฐาน 
                                           ๒.  วาตสมุฏานา    เกิดจากลมเปนสมุฏฐาน 
                                           ๓.  เสมฺหสมุฏานา   เกิดจากเสมหะเปนสมุฏฐาน 
                                           ๔.  สนฺนิปาติกา        เกิดจากใชสันนิบาตเปนสมุฏฐาน 
                                           ๕.  อุตุปริณามชา      เกิดจากความเปล่ียนแปลงของอุตุเปนสมุฏฐาน 
                                           ๖.  วิสมปริหารชา      เกิดจากการบริหารรางกายไมเหมาะสมเปน 
                                                                                 สมุฏฐาน 
                                           ๗.  โอปกฺกมิกา         เกิดจากการทําความเพียรแกกลาเปนสมุฏฐาน 
                                           ๘.  กมฺมวิปากชา       เกิดจากผลชองกรรมเปนสมุฏฐาน 



๒.  กรรม ๓ คือ  ทิฏฐธัมมเวทนียะ  อปปชชเวทนียะ  และอปราปรเวทนียกรรม.  
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ปจจัย   ก็แตวา   บุคคลยอมเสวยเวทนาเหลาน้ีได   เพราะเหตุที่ผูเปนใหญนิมิต   
ใหเทาน้ัน  ดังนี้. 
           อน่ึง  พวกพราหมณเหลาน้ัน    มีปกติกลาวอยางนี้  คือไมกลาวรับรอง. 
ในอาพาธ ๘ อยางที่กลาวมาแลวแมสักอยางเดียว    ทั้งยอมกลาวหามอาพาธแม 
ทั้งหมด.   ในโกฏฐาส (คือธรรมที่เปนสวนหนึ่ง ๆ)   แมทั้งปวง    มีทฏิฐธัมม- 
เวทนียกรรมเปนตน     ก็เหมือนกัน   ไมกลาวรับรองแมสักอยาง   ยอมปฏิเสธ 
โกฏฐาสทั้งหมด. 
           คําวา   อเหตุอปฺปจฺจยา   อธิบายวา   เพราะเวนเหตุและปจจัย  ยอม 
เสวยเวทนาโดยปฏิเสธเหตุ 
 
                                          อาชีวกสมัย 

                                 ลัทธิของอาชีวก  

           แมอาชีวกเหลาน้ัน    ก็มีปกติกลาวอยางนี้  คือ   ไมกลาวรับรองในเหตุ 
ทั้งหลายตามท่ีกลาวแลว    และในอาพาธท้ังหลายมีพยาธิเปนตน      แมสักอยาง 
ยอมปฏิเสธส่ิงท้ังหมดน้ัน. 
           ปลิโพธท้ังหลาย   ชื่อวา   ธรรมเปนเครื่องกังวล.   คําวา   กิเลสเครือ่ง 
กังวลคือราคะ  ไดแก  ราคะเมื่อกําลังเกิดข้ึน   ยอมผูกพัน     ยอมใหสัตวกังวล 
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสเรียกราคะวา    กิเลสเปนเครื่องกังวล.  
แมในโทสะและโมหะก็นัยนี้แหละ. 
           พึงทราบวินิจฉัย   ในคําวา  องฺคณานิ แปลวา เนินนั้น    ดังน้ี. 
         ภูมิประเทศใด   ในพระบาลีอันมาแลวอยางนี้วา   บุคคล    ยอมไมพบ 
น้ําในท่ีอันเปนเนินนั้น     ที่นั้น     จึงชื่อวา  เนิน.   กิเลสไร ๆ  มาในพระบาลีวา 
บุคคลยอมพยายาม   เพ่ือละกิเลสนั้นนั่นแหละ  อันเปนเพียงดังธุลี หรือวา เปน  
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เพียงดังเนิน  ดังน้ี   เพราะเหตุนั้น  กิเลสน้ัน  ๆ จึงชื่อวา   น้ําตม   หรือ  
เปยกตม. กิเลสมีประการตาง ๆ ในอาคตสถานวา  สงฺคโณว  สมาโน  ดังนี ้
กิเลสนั้น    ชือ่วา    ติพพกิเลส คือกิเลสที่มีกําลังหนาแนน.     ในท่ีแมนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคเอา   คําวา   กิเลสเพียงดังเนิน   ดวยเหตุนั้น  
นั่นแหละ จึงตรัสวา  กิเลสเพียงดังเนิน คือ ราคะ เปนตน. 
           คําวา มลทินไดแกกิเลสเปนเหตุแหงความเศราหมอง. คําวา มลทิน 
คือ ราคะ อธิบายวา   ราคะเมื่อเกิดข้ึน   ยอมทําใหจิตเศราหมอง   ยอมใหถือ 
เอาซ่ึงความขุนมัว    เพราะฉะน้ัน     พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสเรียกราคะวา 
มลทิน.   แมกิเลสทั้งสองท่ีเหลือนอกน้ีก็นัยนี้แหละ. 
 
                                              วิสมนิทเทส 

              อธิบาย  ความทําใหไมสม่ําเสมอ คือ กิเลส  

            ก็เพราะ   สัตวทั้งหลาย   ยอมสะดุดในกิเลสทั้งหลาย    มีราคะเปนตน 
และในทุจจริตท้ังหลาย   มีกายทุจจริตเปนตน    ก็แล   สัตวทั้งหลายสะดุดพลาด 
ไปแลว  ยอมตกไปจากพระพุทธศาสนาบาง  จากสุคติบาง   เพราะฉะนั้น  พระ-  
ผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  ความไมสม่ําเสมอ  คือ ราคะ  เปนตน   เพราะ 
การสะดุดแลวก็ตกไปเปนเหตุ. 
 
                                            อัคคินิทเทส 

                               อธิบาย  อัคคิ  คือ ไฟ  

           คําวา   อคฺคิ คือ ไฟ  ชื่อวา  อัคคิ  เพราะอรรถวา   เผาผลาญ.  คําวา 
ราคคฺคิ  (แปลวา ไฟ คือ ราคะ)  อธิบายวา   ราคะเม่ือเกิดข้ึน   ยอมเผาผลาญ 
ยังสัตวใหไหม  เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา อัคคิ  (ไฟ คือ  
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ราคะ)  แมโทสะและโมหะ  ก็นัยนี้.  ในอัคคินิทเทสนั้น   มีเรือ่งเปนอุทาหรณ  
ดังน้ี.  
 
                       เรื่องการเผาผลาญของไฟ  คือ  ราคะ 
           ไดยินวา    ภิกษุณีสาวรูปหน่ึง    ไปสูโรงอุโบสถ     ในวิหารชื่อวา 
จิตตลบรรพต   แลวยืนดรููปของบุคคลผูรักษาประตูอยู   ลําดับนั้น     ราคะคือ 
ความกําหนัดในภายในของเธอจึงเกิดข้ึน  เธอถูกไฟ   คือราคะนั้นนั่นแหละไหม 
แลวทํากาละ.   พวกภิกษุณีทั้งหลายผูเดินไป   กลาววา    ภิกษุณีสาวรูปนี้ยืนอยู 
เธอจงเรียกมา   ดังน้ี   ภิกษุณีรูปหน่ึงเดินไปจับมือของภิกษุณีสาวนั้น    พรอม 
กับการกลาววา   เพราะเหตุไร   เธอจึงยืนอยูเลา   ดงัน้ี   ภิกษุณีสาวรูปนั้น  พอ 
มือของภิกษุณีอีกรูปหน่ึงถูกตองแลวเทาน้ันก็ลมลง. 
           นี้เปนเรื่องแหงการเผาไหมของราคะกอน. 
           สวนไฟ คือ โทสะ บัณฑิตพึงทราบดังเชน  เทพพวกหนึ่งที่ชื่อวา 
มโนปโทสิกะ เพราะความเผาผลาญของโทสะ     จึงตองจุติ.   และไฟ   คือ 
โมหะน้ัน  พึงทราบ ดังเชน เทพพวกหนึ่ง ที่ชื่อวา  ขิฑฑาปโทสิกะ เพราะ 
ความเผาผลาญของโมหะก็ตองจุติ   จริงอยู   ความหลงลืมไมไดสติ     ยอมมีแก 
เทพชื่อวา  ขฑิฑาปโทสิกะ ดวยอํานาจแหงโมหะ   เพราะฉะนั้น   เมื่อเทพ 
เหลาน้ัน     ยงัเวลาบริโภคอาหารใหเลยไปแลว     เธอก็ยอมทํากาละดวยอํานาจ 
แหงความสนุกสนานราเริงน้ัน. 
           คําวา  น้ําฝาด ไดแก  น้ําที่ไรคา  ไมมีรส.  ธรรมอันประณีต  อัน 
มีโอชะแมสักอยางหนึ่ง  ในกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนดวย  ในทุจจริตท้ังหลาย    
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มีกายทุจจริตเปนตนดวย   หามีไม   เพราะฉะน้ัน     พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัส  
วา  น้ําฝาด คือ ราคะ  เปนตน. 
           ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) อันสัมปยุตดวยความยินดี ชื่อวา อสัสาททิฏฐิ. 
คําวา  กามท้ังหลายไมมีโทษ  ไดแกสมณพราหมณภายนอก  ยอมกลาววา 
โทษในการซองเสพวัตถุกามท้ังหลาย    ยอมไมมีดวยกิเลสกาม   ดังนี้.    คําวา 
ปาตพฺยต  ไดแก  การด่ืม   การบริโภค    คือการกลืนกิน.  จริงอยู    สมณ- 
พราหมณนั้น      มีปกติกลาวอยางนี้    จึงบริโภคกิเลสกามในวัตถุกามท้ังหลาย 
ราวกะบุคคลด่ืมอยู   กลืนกินอยู   (ซึ่งอาหาร).  ความเห็นผิดวามีอัตตา  (ความ 
เห็นผิดเปนไปตามอัตตา) ชื่อวา  อัตตานุทิฏฐิ  (เชน เห็นรูปเปนตน  หรือเห็น 
ตนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรูป   เปนตน).         
           ทิฏฐิอันลามก  ชือ่วา  มิจฉาทิฏฐิ   (เชนเห็นวา  ทานท่ีบุคคลใหแลว 
ไมมีผล   การบูชาไมมีผล  เปนตน). 
           บัดนี้   เพ่ือแสดงเน้ือความในอัสสาทนิทเทสนั้น   ตามลําดับ พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพราะสัสสตทิฏฐิเปนที่ ๑ คือเปนอัสสาททิฏฐิ สักกาย 
ทิฏฐิเปนทิฏฐิที่ ๒ คือเปน  อัตตานุทิฏฐิ   และอุจเฉททิฏฐิเปนทิฏฐิที่ ๓   คือ 
มิจฉาทิฏฐิ  ฉะนั้น  จึงตรัสคําวา  สัสสตทิฏฐิ  อัสสาททิฏฐิ  เปนตน. 
           นิทเทสแหงอรติ   คือความไมยินดี   และนิทเทสแหงวิเหสา คือ 
ความเบียดเบียน   มีอรรถาธิบายตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ. 
           ความประพฤติไมเปนธรรม  ชือ่วา  อธัมมจริยา.  อธิบายวา   การ 
กระทาความผิด.  ความประพฤติไมสม่ําเสมอ ชื่อวา วิสมจริยา.  อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา  วิสมจริยา  เพราะความประพฤติกระทํากรรมอันไมสม่ําเสมอ.  
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           นิทเทสแหงความเปนผูวายาก   และนิทเทสแหงความเปนผูมี   
มิตรชั่ว   มีอรรถาธิบายตามท่ีกลาวมาแลว.    สัญญาทั้งหลายท่ีเปนไปในความ 
ตาง ๆ กัน  ชือ่วา   นานัตตสัญญา   เพราะความเปนไปในนิมิตตารมณแหง 
ปุถุชน.   อีกอยางหน่ึง    เพราะกามสัญญาเปนอยางหน่ึงทีเดียว  ทั้งพยาปาท- 
สัญญาเปนตนก็เปนอยางหน่ึง   ฉะน้ัน   แมคําวา   สัญญาอันเปนสภาวะตาง ๆ 
กัน  ดังน้ี  จึงชื่อวา  นานัตตสัญญา. 
 
                                       โกสัชชนิทเทส 
           ความประพฤติยอหยอน  ความไมสามารถประกอบความเพียร    ดวย 
การเจริญกุศลธรรม  ของผูมีจิตคุนเคยในกามคุณ ๕ ชื่อวา   โกสัชชะ   (คือ 
ความเกียจคราน).   บัณฑิตพึงทราบ   ความเปนแหงบุคคลผูประมาทแลว ดวย 
สามารถแหงความมัวเมา   ชื่อวา  ปมาทะ  (คือ  ความประมาท).  
         นิทเทสแหงอสันตุฏฐิ  (คือ ความไมสันโดษ)    มีเนื้อความตามท่ี  
กลาวมาแลว. 
 
                                      อนาทริยนิทเทส 
           ความเปนแหงบุคคลผูไมเอ้ือเฟอ    ดวยสามารถแหงความไมเอ้ือเฟอ 
ตอโอวาท (การกลาวสอน)  ชื่อวา  อนาทริยะ (คือ ความไมเอ้ือเฟอ). อาการ 
แหงความไมเอ้ือเฟอ  ชื่อวา  สภาพที่ไมเอ้ือเฟอ.  ความเปนผูไมเคารพ  ชื่อวา 
อคารวตา    เพราะอรรถวาไมอาศัยอยูรวมกับผูควรเคารพ.  ชื่อวา   ความไม 
เชื่อฟง  เพราะอรรถวา  ไมอยูอาศัยรวมกับผูเปนหัวหนา.    คําวา   อนทฺทา 
ความไมถือเอา ไดแกการไมรับเอาโอวาท. คําวา อนทฺทายนา ไดแก   อาการ  
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ที่ไมเอ้ือเฟอ.     ความเปนแหงบุคคลผูดําเนินไปดวยความไมเอ้ือเฟอ    ชื่อวา  
อนทฺทายิตตฺต  ความพอใจทางโตแยง.  ความเปนแหงบุคคลผูไมมีศีล  ชื่อวา 
อสีลย (ทุศีล).   คําวา  อจตฺิติกาโร  ไดแก  การไมทาํความเคารพยําเกรง. 
           ความเปนแหงบุคคลผูไมมีศรัทธา  ชื่อวา  ความไมศรทัธา.  อาการ 
แหงความเปนผูไมมีศรัทธา  ชื่อวา   กริิยาท่ีไมเชื่อฟง. การไมถอืเอา เพราะไม 
ไวใจ ไมเขาไปใกล ชื่อวา  กิริยาที่ไมปลงใจเชื่อ. ชื่อวา ความไมเลื่อมใสย่ิง 
เพราะอรรถวาไมเลื่อมใสยิ่ง. 
          คําวา   อวทฺุตา   (แปลวา   ความไมเผ่ือแผ)   ไดแก   ผูไมรูถึง 
ถอยคําวา     ขอทานจงใหทาน     ทานจงกระทําบุญ    เพราะอํานาจแหงความ 
ตระหน่ีอันกระดาง. 
          ในขอวา   พุทฺธา   จ   สาวกา   จ    พระพุทธเจาและพระสาวกของ 
พระพุทธเจานี้  แมพระปจเจกพุทธเจาทานก็ถือเอา  ดวยศัพทวา  พุทธะ   นั่น 
แหละ.       ความเปนผูไมตองการไปสูที่ใกลแหงพระอริยะเหลาน้ัน       ชื่อวา 
อสเมตุกามตา   ความไมตองการจะสมาคมกับพระอริยะท้ังหลาย. คําวา ความ 
ไมตองการจะฟง...ซึ่งพระสัทธรรม    ไดแก   โพธปิกขิยธรรม  ๓๗   ชื่อวา 
พระสัทธรรม  ความเปนผูไมตองการเพ่ือจะฟงซ่ึงพระธรรมนัน้.  ความเปน 
ผูไมศึกษาพระธรรม   ชือ่วา   อนุคฺคเหตุกามตา   ความไมตองการจะเรียน. 
ความเปนผูคิดคัดคานแขงดี   ชื่อวา   ความไมตองการจะทรงพระธรรมไว.  ก็ 
เมื่อวาโดยอรรถความเปนผูมีจิตคิดแขงดีนั้น     ยอมมี    เหตุใด   เพราะเหตุนั้น 
เพ่ือแสดงอรรถน้ันพระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  บรรดาบทเหลาน้ันความ 
คิดแขงดีเปนไฉน  เปนตน.  ในขอน้ัน ชื่อวา ความแขงดี  ยอมมีดวยสามารถ  
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แหงความตําหนิติเตียน ความแขงดีเกิดข้ึนบอย ๆ  ชื่อวา ความคิดแขงดีเนือง ๆ  
ความเปนแหงบุคคลผูคิดแขงดีเนือง ๆ  ชื่อวาสภาพท่ีคิดแขงดีเนือง ๆ. 
           คําวา  ความดูถูก  ไดแก การหยาบหยาม.  คําวา   ความดูหมิ่น 
ไดแก  การเหยียดหยาม.   ความเยยหยัน   ชื่อวา   ความดูแคลน.  ความเปน 
ผูแสวงหาขอบกพรอง  ชื่อวา ความคอยแสวงหาโทษ.  อีกอยางหน่ึง บุคคลใด 
ยอมแสวงหาซ่ึงความผิด   เพราะเหตุนั้น    บุคคลน้ัน    จึงชื่อวา  ผูคอยแสวงหา 
โทษ.   ความเปนแหงบุคคลผูคอยแสวงหาโทษน้ัน  ชื่อวา  สภาพที่คอยแสวงหา 
โทษ    คําวา   อย  วุจฺจติ  ความวา  ก็ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีนี้   มีการคอย 
ติดตามดูโทษของผูอื่นเปนลักษณะ  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเรียกวา ความ 
เปนผูมีจิตคิดแขงดี.   บุคคลใด   ประกอบแลวดวยลักษณะ   คือคอยติดตามดู 
โทษของผูอ่ืนใดนั้น    เปรียบเหมือน  ชางชุนผา   คลี่ผาออกแลว   ก็ตรวจดูผา 
ทะลุนั่นแหละ   ฉันใด   บคุคลผูมีจิตคิดแขงดี   ก็ฉันนั้นนั่นแหละ   ลบหลูคุณ 
แมทั้งปวงของผูอ่ืนแลวดํารงอยูในสิ่งท่ีไมเปนคุณท้ังหลายเทาน้ัน. 
           คําวา  อโยนิโส  มนสิกาโร  ไดแก การทําไวในใจโดยอุบายอันไม 
แยบคาย.    คําวา   อนิจฺเจ   นิจฺจ  อธิบายวา   มนสิการอยางนี้   คือมนสิการ 
ในวัตถุอันไมเทียงแทวา     สิ่งน้ีเปนของเท่ียงแท.     แมในคําวา  ทุกฺเข     สุข 
เปนตน    กน็ัยนี้.    คําวา   สจฺจวิปฺปฏิกูเลน   วา  ไดแก  มนสิการโดยไม 
คลอยตามสัจจะท้ัง ๔.   คําวา  จิตฺตสฺส  อาวฏฏนา  เปนตน   แมทั้งปวง เปน 
ไวพจนของอาวัชชนจิตน่ันแหละ.   จริงอยู   อาวัชชนะ  ชื่อวา   อาวัฏฏนาแหง 
จิต   เพราะยังภวังคจิตใหเปลี่ยนหมุนไป.  ชื่อวา  การเปลี่ยนหมุนไป    เพราะ 
ยอมหมุนไปในภายหลัง (ภวังค).   จิตใด  ยอมคํานึงถึงอารมณ   เพราะเหตุนั้น 
จิตน้ัน   จึงชื่อวา    อาโภคะ.  จิตใดยอมประมวลมาซ่ึงอารมณอ่ืนนอกจาก 
อารมณของภวังค  เหตุนั้น   จิตน้ัน   จึงชื่อวา  สมันนาหาระ.  
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           เมื่ออาวัชชนจิตเกิดข้ึน      ทําตนใหผูกพันแลว ๆ  ซึ่งอารมณนั้นนั่น  
แหละไวในใจ    เพราะเหตุนั้นอาวัชชนจิตน้ัน  จึงชื่อวา   มนสกิาร.   คําวา 
ยอมทําไวในใจ    ไดแก  ยอมต้ังไวในใจ.   คําวา  อย  วุจฺจติ   อธิบายวา 
กระทําไวในใจโดยอุบายอันไมแยบคาย     คือมนสิการผิดทางเปนลักษณะ   นี ้ 
พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัเรียกวา   อโยนิโสมนสิการ.     บุคคลยอมไมอาจ 
เพ่ือพิจารณาสัจจะท้ังหลายมีทุกขสัจจะเปนตน         ตามความเปนจริงไดดวย 
อโยนิโสมนสิการน้ัน. 
 
                                อมุมคัคเสวนานิทเทส 

                         อธิบายการเสพทางผิด 
           ชื่อวา  การเสพ   ดวยสามารถแหงการเสพทางอันผิด   อันใด   ที่พระ- 
ผูมีพระภาคตรัสวา  การเสพทางผิด   ดังนี้   เพ่ือแสดงทางผิดอันนั้น   จึงทรง 
ทําทุติยปุจฉาวา    บรรดาบทเหลาน้ัน     ทางผิดเปนไฉน   ดังน้ี.   คําท่ีเหลือใน 
บททั้งปวง  มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน     แล 
                                     ติกนิทเทส  จบ 
 
                               อรรถกถาจตุกกนิทเทส 

                   ในนิทเทสแหงมาติกาหมวด ๔ 
           คําวา  ตัณหา  เมื่อจะเกิด   ยอมเกิดเพราะเหตุแหงจีวร  เปนตน 
อธิบายวาตัณหา   ยอมเกิดข้ึนเพราะจีวรเปนเหตุอยางนี้วา   เราจักไดจีวร    อัน 
ชอบใจในที่ไหน ๆ เปนตน.  อิติ ศัพท  ในคําวา  อิติ ภวาภวเหตุ  นี้เปน 
นิบาต   ลงในอรรถแหงนิทัสสนะ   (คือ อุทาหรณ)  อธิบายวา   ตัณหาเมื่อจะ  
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เกิด   ยอมเกดิเพราะจีวรเปนเหตุฉันใด   ตัณหานั้น    แมเม่ือจะเกิด   ก็ยอมเกิด  
เพราะวัตถุอ่ืน ๆ อันประณีต    และประณีตย่ิงกวาเปนเหตุฉันน้ัน.    ก็วัตถทุั้ง 
หลาย   มีน้ํามัน  น้ําผ้ึง   น้ําออยเปนตน   อันประณีตและประณีตยิ่งกวา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ทรงประสงคเอาในคําวา   ภวาภโว   นี.้   อนึ่ง   บัณฑิตพึง 
ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอริยวงศ ๔ ตามลําดับ    เพ่ือประโยชน 
แกการละความเกิดข้ึนแหงตัณหา ๔ (ตัณหุปปาทา ๔) เหลาน้ี. 
  
                                              อคติคมนะ 
           คําวา   ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ   อธิบายวา  บุคคลยอมลําเอียง   คือยอม 
กระทําส่ิงท่ีไมควรกระทํา    เพราะฉันทะ   คือเพราะความรัก.   แมในบทอ่ืน ๆ 
ก็นัยนี้.  ในอคติเหลาน้ัน  บุคคลใด   ยอมกระทําวัตถุอันไมใชเจาของ   ใหเปน 
เจาของ   ดวยสามารถแหงความพอใจรักใครวา     บุคคลน้ีเปนมิตรของขาพเจา 
หรือวาเปนเพ่ือน   (สนฺทฏิโฐ)   หรือวาเปน   ผูรวมกินรวมนอน   (สมภัตตะ) 
หรือวา    เปนญาติของขาพเจา    ก็หรือวา    บุกคลน้ียอมใหสนิบนแกขาพเจา 
ดังน้ี   บุคคลนี้   ชื่อวา   ยอมลําเอียงเพราะรักใคร   (ฉันทาคติ). 
           บุคคลใด    ยอมกระทําวัตถุอันเปนของมีเจาของใหเปนของไมใชเจา- 
ของ   ดวยสามารถแหงปกติเวร  (คือ การไมชอบพอกันมากอน)  หรือวา ดวย 
สามารถแหงความโกรธอันเกิดข้ึนในขณะน้ันนั่นแหละวา    ผูนี้เปนศัตรูของเรา 
ดังน้ี   บุคคลนี้   ชื่อวา   ยอมลําเอียงเพราะความไมชอบกัน   (โทสาคติ). 
           บุคคลใด   กลาวคําใด    ยอมทําวัตถุอันเปนของมีเจาของ    ใหไมใช 
เจาของ   เพราะความโงเขลา   เพราะเปนคนทึบ   บคุคลน้ี  ชื่อวา  ยอมลําเอียง 
เพราะหลง  (โมหาคติ).  
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           บุคคลใด   มีความกลัววา    ผูนี้    เปนราชวัลลภ    หรอืวาผูนี้มีความ  
ประพฤติไมเรียบรอย  หรอืวา  บุคคลน้ี   จะพึงทําความฉิบหายใหแกเรา  ดังน้ี 
ยอมทําบุคคลผูมิใชเจาของทรัพย ใหเปนเจาของทรัพย ผูนี้  ชือ่วา ยอมลําเอียง 
เพราะความกลัว   (ภยาคติ).    
           ก็อีกอยางหน่ึง    บคุคลใด    เมือ่แบงสิ่งใดส่ิงหนึ่งในฐานะท่ีควรแบง 
ยอมใหมากกวาผูอ่ืน   ดวยอํานาจแหงความรักวา   ผูนี้   เปนมติรของเรา  หรือ 
วาเปนเพ่ือน    หรือวาเปนผูรวมกินรวมนอน  ดังน้ี.   ยอมใหนอยดวยอํานาจ 
แหงโทสะวา   ผูนี้  เปนศตัรูของเรา    ดังน้ี    เมื่อไมรูวา    สิ่งน้ีอันเราใหแลว 
หรือวายังมิให   เพราะความท่ีตนเปนคนเขลา   ยอมใหสิ่งของมากแกคนบางคน 
ยอมใหนอยแกคนบางคน  ดังนี้   เปนผูกลัววา   เม่ือเราไมใหสิ่งนี้  ผูนี้   พึงทํา 
ความฉิบหายแมแกเรา   ดังน้ี    ยอมใหสิ่งของแกคนบางคน.   บุคคลแมทั้ง  ๔ 
จําพวกนี้  ชื่อวา  ยอมดําเนินไปสูฉันทาคติเปนตน   ตามลําดับ.    พระอรยิะท้ัง 
หลาย   ยอมไมดําเนินไปเพราะธรรมมีฉันทะเปนตนนี้    เพราะเหตุนี้    ธรรมน้ี  
จึงชื่อวา  อคติ.  ชนทั้งหลายมิใชพระอริยะ   ยอมดําเนินไปสูอคติ   ดวยธรรม 
มีฉันทะเปนตนนี้  เพราะเหตุนั้น.   อคตินี้   จึงชื่อวา  อคติคมนะ บททั้ง ๒ 
แหงธรรมทั้ง ๔ มีฉันทะเปนตนนี้     พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัไวดวยอํานาจ 
แหงความเปนธรรมสาธารณะ.  การลาํเอียง (คมน  หมายถึงการเปนไป) เพราะ 
ฉันทะ ชื่อวา ฉันทาคมนะ (แปลวา ความลําเอียงเพราะความรักใคร). ฉันทา- 
คมนะน้ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดวยสามารถแหงการไมสาธารณะแกธรรม 
ทั้งหลายมีโทสะ  เปนตน.  การลําเอียง   เพราะทําราคะอันเปนฝายของตน  และ 
โทสะอันเปนฝายของผูอ่ืนไวเฉพาะหนา   ดวยความเปนผูไมรวมเปนพวกเดียว 
กัน    ชื่อวา   ความลําเอียงเพราะเปนพวกพองกัน.   ชื่อวา   ความลําเอียงเพราะ  
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ความหันเหไปเหมือนนํ้าไหล    ก็เพราะเปนราวกะน้ําท่ีไหลไปสูที่ลุม   ฉะน้ัน.  
การลําเอียงนี้  ตรัสไวดวยสามารถแหงการเปนธรรมสาธารณะแมแกการลําเอียง 
ทั้ง ๔. 
                                             วิปริเยสะ 
                                          ความเขาใจผิด 
           สภาวะใด   ยอมแสวงหาสิ่งตรงกันขาม  โดยนัยวา   สิ่งทั้งหลายมีความ 
ไมเที่ยงเปนตน    วาเปนของเที่ยง   เปนตน  สภาวะนั้น    จึงชือ่วา  วิปริเยสะ 
(ความเขาใจผิด).   ความเขาใจผิด   เพราะสัญญา   ชื่อวา   สัญญาวิปริเยสะ. 
ในวิปริเยสะท้ัง ๒ แมนอกนี้ก็นัยนี้. วิปริเยสะท้ัง ๔ เหลาน้ัน ยอมมีดวยสามารถ 
แหงวัตถุ ๔  (คือ  อนิจจะ  ทุกขะ  อนตัตะ  และอสุภะ)    จึงเปนวิปริเยสะ   ๑๒ 
ดวยสามารถแหงสัญญาเปนตน.    ในวัตถุเหลาใด   วิปริเยสะ ๘   ในวิปริเยสะ 
เหลาน้ัน    ยอมละไดดวยโสดาปตติมรรค.   ในคําวา   อสุเภ  สภุ  นี ้  บัณฑิต 
พึงทราบวา  สัญญาและจิตตวิปลลาส    ยอมเบาบางไป    ดวยสกทาคามิมรรค 
และยอมละไดดวยอนาคามิมรรค.  ในคําวา ทุกฺเข  สุข  นี้   พึงทราบวา ยอม 
ละไดดวยอรหัตมรรค. 
 
                                            อริยโวหาร 
           คําวา   อริยโวหารา ไดแก  โวหารคือถอยคําท้ังหลาย   อันมิใชของ 
พระอริยะเปนถอยคําลามก.  คําวา  ทิฏวาทิตา  (แปลวา  พูดวาเห็น)  ไดแก 
เปนผูมีปกติกลาวอยางนี้วา   สิ่งน้ี   ขาพเจาเห็นแลว.    ก็ในคําน้ี    บัณฑิตพึง 
ทราบเนื้อความ   ดวยสามารถแหงเจตนาอันยังวาจานั้น   ๆ ใหต้ังข้ึน.   แมคําวา  
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เจตนาที่บุคคลน้ันกลาวพรอมกับเสียง   ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจา    ก็ตรัสไว  
แลวน่ันแหละ.   ในหมวด ๔ แหงอรยิโวหารที่ ๒ ก็นัยนี้.  จริงอยู    ข้ึนชื่อวา 
พระอริยะ   ไมเห็นแลว   กลาววา   เราเห็นแลว   หรือวา  เห็นแลว     กลาววา 
เราไมเห็น  ยอมไมมี.  บุคคลผูมีใชพระอริยะเทาน้ัน   ยอมกลาวอยางนี้. เพราะ 
ฉะน้ัน   เมื่อบุคคลกลาวอยูอยางนี้   บัณฑิตพึงทราบวา  เจตนา ๘ กับ อนริย- 
โวหาร ๘ เหลาน้ี   เกิดพรอมกับเสียง. 
           หมวด ๔ ที่หน่ึงในทุจริตท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวย 
สามารถแหงเจตนา อันเปนบาป  (เปนเวร)  หมวด ๔ ที่สอง ตรสัไวดวยสามารถ 
แหงวจีทุจจริต. 
           ในภัยทั้งหลาย   ภัยอันเกิดข้ึน    เพราะอาศัยความเกิด   (ชาติ)   ชื่อวา 
ชาติภัย  ในหมวด ๔ ที่หน่ึง.   แมในภัยที่เหลือ  กน็ัยนี้แหละ.   ภัยอันเกิดข้ึน 
แตพระราชา  ชื่อวา  ราชภัย   ในหมวด ๔ ที่สอง.   แมในภัยที่เหลือ    ก็นยันี้. 
ภัย ๔  ในหมวด ๔ ที่สาม   เมื่อบุคคลหยั่งลงสูน้ําในมหาสมุทร  จึงชื่อวา  เปน 
ภัยตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสนั้น. 
           ไดยินวา ในมหาสมุทร  คลื่นชือ่วา  มหินทวีจิ  ต้ังข้ึนไปในเบ้ือง 
บน  ๖๐ โยชน.  คลื่นชื่อวา   คังคาวีจิ   ต้ังข้ึนไปในเบ้ืองบน ๕๐  โยชน. 
คลื่นชื่อวา โรหนวีจิ  ต้ังข้ึนไปในเบ้ืองบน ๔๐ โยชน   ภัยอันเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยลูกคลื่นทั้งหลายเห็นปานน้ี   ชื่อวา  อูมิภัย  ภัยเกิดข้ึนแตคลื่น.   ภัยเกิด 
แตจระเข  ชือ่วา  กุมภิลภัย.   ภัยเกิดแตวังน้ําวน  ชื่อวา  อาวัฏฏภัย.   สุสุกา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวาปลารายภัยแตปลารายนั้น   ชื่อวา   สุงสุกาภยั. 
คําวา  ภัยเกิดแตการคอนขอดตัวเอง   ในหมวด ๔ ที่สี่ไดแก    ภัยอันเกิด  
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ข้ึนแกบุคคลผูมีบาปกรรมติเตียนตนเอง. คําวา ภัยเกิดแตการคอนขอดผูอื่น  
ไดแก ภัยที่เกิดข้ึนแตการติเตียนบุคคลอ่ืน.  คําวา ภัยเกิดแตอาชญา  ไดแก 
ภัยอันเกิดข้ึน   เพราะอาศัยอาชญาอันพระราชาใหเปนไปแกบุคคลผูครองเรือน 
(อาคาริกบุคคล)   และเพราะอาชญา   คือพระวินัยของผูไมครองเรือน.   คําวา 
ภัยเกิดแตอบาย  ไดแก ภัยอันเกิดข้ึนเพราะอาศัยอบายภูมิ ๔.  ชื่อวา มหาภัย 
๑๖   พระผูมพีระภาคเจา    ตรัสแลวดวยภัย ๔ หมวด ๆ  ละ ๔ เหลาน้ัน   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           ชื่อวา  ติมพรูสกทิฏฐิ๑   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวในทิฏฐิจตุกกะ. 
บรรดาทิฏฐิเหลาน้ัน. คําวา สุขทุกขตนทําเอง๒   ดงัน้ี ไดแก เมื่อบุคคลเห็น 
เวทนา  โดยความเปนอัตตาตัวตนอยู   ความเห็นผิดก็เกิดข้ึนวา   เวทนา    อัน 
เวทนาน่ันเองทําไวแลว     ดังนี้.    ครัน้เมื่อความเปนอยางนั้น    ก็จะปรากฏวา 
เวทนาท่ีเกิดข้ึนในกาลกอนน้ันยังมีอยู    เพราะฉะน้ัน  ทฏิฐิ   คือความเห็นผิดนี้ 
จึงชื่อวา  สัสสตทิฏฐิ.   คําวา   สจฺจโต  เถตโต   ไดแก  (ทฏิฐิเกิดข้ึน)  โดย 
สัจจะ  โดยถาวร.  คําวา  สุขทุกขอันคนอ่ืนทําให๓   ดังน้ี   อธิบายวา   เมื่อ 
เสวยเวทนาอันเกิดข้ึนเฉพาะหนา  ก็เห็นวา  ตนมีเวทนา คือ  มีเวทนาอ่ืนกระทํา 
ให   ทิฏฐิความเห็นผิด   ก็จะเกิดข้ึนวา   เวทนาน้ี   อันเวทนาอ่ืนทําให    ดังน้ี. 
ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้     ความขาดสูญแหงเวทนาอันเกิดข้ึนกอนยอมปรากฏ 
 
๑.  ติมพรูสกทิฏฐิ  ไดแก  ทิฏฐิท่ีชุมอยูดวยราคะ  ทานผูรูใหคําอธิบายวา  เปนทิฏฐิท่ีเกิดจาก 
การเรียนมากแลวมีมานะมาก  ฉันเปนผูคงแกเรียน  (สัสสต, อุจเฉท, อเหตุกทิฏฐิ) 
๒.  ในสักกายทิฏฐิวา  เวทน  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  แปลวา  เห็นเวทนา  โดยความเปนตน  โดย   
เขาใจวาเวทนาเปนอันเดยีวกับตน 
๓.  ในสักกายทิฏฐิวา  เวทนาวนฺต  วา  อตตฺาน  แปลวา  อีกอยางหนึ่ง  เห็นตนมีเวทนา   โดย 
เขาใจวาตนกับเวทนาเปนคนละอยาง  
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วา  เพราะเวทนาเปนผูกระทําเวทนา   ฉะน้ัน    ทฏิฐินี้   จึงชื่อวา อุจเฉททิฏฐิ.   
คําวา  สุขทุกขตนทําเองดวย  คนอื่นทาํใหดวย  ดังน้ี ไดแกทิฏฐิความ 
เห็นผิดที่เกิดข้ึนแกผูยึดถือวา   สุขทุกขตนทําเองครึ่งหนึ่ง  ผูอ่ืนทําใหครึ่งหน่ึง 
โดยอรรถตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ.  นี้   ชื่อวา  สสัสตุจเฉททิฏฐิ.  ทฏิฐิความ 
เห็นผิดขอท่ี ๔ เกิดข้ึนแกผูยึดถือวา     สุขทุกขไมมีเหตุเลย   ดังน้ี    ครั้นเมื่อ 
ความเปนอยางนั้น  ทิฏฐินี้   จึงชื่อวา   อเหตุกทิฏฐ.ิ   บทที่เหลอืในที่นี้    ม ี
อรรถต้ืนทั้งน้ัน    เพราะมีนัยตามท่ีกลาวในหนหลังแล. 
                                         จตุกกนิทเทส  จบ     
 
                                     อรรถกถาปญจกนิทเทส 

                              อธิบายมาติกาหมวด  ๕  
           สัญโญชนทั้งหลาย     มีสักกายทิฏฐิเปนตน       อันบุคคลใดยังมิไดละ 
สัญโญชนเหลาน้ีก็จะคราบุคคลเหลานั้นผูเกิดอยูแมในภวัคคภูมิ  (ยอดภูมิ)  ให 
ไปในกามภพนั่นแหละ   เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   สัญโญชนเหลาน้ี    พระผูมี 
พระภาคเจา  จึงตรัสเรียกวา  โอรัมภาคิยะ๑  (เบื้องตํ่า).   ดวยเหตุนี้  สัญโญชน 
๕ เหลาน้ี   จึงมิไดหามผูไปสูภวัคคภูมิ     ก็แตยอมนําผูไปแลวนั้นใหกลับมาสู 
ภพนี้อีก.  สญัโญชนเบื้องบน๒   มีราคะเปนตน   ชือ่วา   สังคะ   เพราะอรรถวา 
เปนเครื่องของ  และชื่อวา  สัลละ  (ลกูศร)  เพราะอรรถวา   เขาไปเสียบแทง  
 
๑.  สัญโญชนเบ้ืองตํ่า ๕ คือ  สักกายทิฏฐิ  วจิิกิจฉา  สิลัพพตปรามาส   กามฉันทะ  พยาบาท 
๒. อุทธมภาคิยสัญโญชน ๕ คือ  รูปราคะ  อรปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ   วิชชา  
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           คําวา  เจโตขีลา ไดแก  ความที่จิตเปนธรรมชาติกระดาง   ความท่ี  
จิตเปนดุจกองหยากเยื่อ   ความท่ีจิตเปนดุจตอไม.  คําวา  สตฺถริ   กงฺขติ ได 
แก   ความสงสัยในพระสรีระรางกายของพระศาสดา    หรือในพระคุณของพระ- 
ศาสดา   คือวา   เมื่อบุคคลสงสัยในพระสรีระของพระศาสดา   ยอมสงสัยวา 
พระสรีระของพระศาสดา   ชื่อวาประดับดวยลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ 
นั้น   มีจริงหรือ   ดังน้ี     เมื่อสงสัยในพระคุณของพระศาสดา     ยอมสงสัยวา 
พระสัพพัญุตญาณ  ที่สามารถรูอดีต อนาคต  และปจจุบัน มีอยูหรือ   ดังน้ี. 
คําวา   วิจิกิจฉฺติ ไดแก  เมื่อบุคคลคิดอยู    ยอมลําบาก    ยอมประสพความ 
ทุกข   ยอมไมอาจเพ่ือตัดสินได.   คําวา  นาธิมุจฺจติ ไดแก  ยอมไมไดเฉพาะ 
ซึ่งการนอมใจเชื่อวา   พระคุณของพระศาสดาน้ัน     เปนอยางนี้    ดังน้ี.   คําวา 
น  สมฺปสีทติ   ไดแก   บุคคลหยั่งลงสูพระคุณของพระศาสดาแลว    ยอมไม 
อาจเพ่ือเปนผูไมมัวหมอง   เพราะความยินดี   และเพราะความเปนผูหมดความ 
สงสัย. 
           คําวา   ธมฺเม ไดแก  ยอมสงสัยในพระปริยตัติธรรม  ในพระปฏิเวธ- 
ธรรม.  อธิบายวา   เมื่อสงสัยในพระปริยัตติธรรม   ยอมสงสัยวา   ชนทั้งหลาย 
ยอมกลาววา  พระไตรปฎก  คือพระพุทธพจน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ   นัน้ 
มีอยูหรือหนอ   ดังน้ี   เมือ่สงสัยในพระปฏิเวธธรรม  ยอมสงสัยวา  ชนทั้งหลาย 
ยอมกลาววา   ชื่อวา  มรรค  เพราะการไหลออกแหงวิปสสนา  ชื่อวา  ผลเพราะ  
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การไหลออกแหงมรรค   และชื่อวา   พระนิพพาน   เพราะเปนการสละคืนแหง  
สังขารทั้งหลาย    ดังน้ีนั้น     มีอยูหรือ   ดังน้ี.  คําวา  สงฺเฆ  กงฺขติ   ไดแก 
ยอมสงสัยวา    บุคคลผูต้ังอยูในมรรค ๔  ผล ๔   ผูดําเนินไปสูปฏิปทา   ดวย 
สามารถแหงการดําเนินไปมีคําวา อุชุปฏิปนุโน  เปนตน   เห็นปานน้ี  ชื่อวา 
สงฆอันหมูแหงพระอริยบุคคล ๘ มีอยูหรือหนอ ดังน้ี. เมื่อสงสัยในสิกขา ยอม  
สงสัยวา  บุคคลท้ังหลายยอมกลาววา อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา 
ดังน้ี   คําน้ี   มีอยูหรือหนอ  ดังนี้.  
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  เจโต  วินิพนฺธา   ชื่อวา   เจโตวินิพันธะ 
(เครื่องผูกพันจิต)     เพราะเครื่องผูกทั้งหลายยอมผูกจิตไว    เหมือนบุคคลกํา 
วัตถุดวยมือแลวก็ถือเอา.   คําวา  กาเม   ไดแก  ในวัตถุกามบาง   ในกิเลสกาม 
บาง.    คําวา   กาเย   ไดแก   ในกายของตน.    คําวา   รูเป    ไดแก   ในรูป 
ภายนอก.  คําวา  ยาวทตฺถ  แปลวา  ตามความตองการ.  คําวา  อุทราวเทหก 
ไดแก  เต็มกระเพาะอาหาร   จริงอยูอาหารเต็มกะเพาะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา    อุทราวเทหกะ     เพราะการบริโภคอาหารจนเต็มอ่ิม.    คําวา 
เสยฺยสุข  ไดแก  หาความสุขบนเคียงและต่ัง หรือวา  ความสุขเกี่ยวกับอุณหภูมิ. 
คําวา  ปสฺสสุข   ไดแก  ความสุขของบุคคลผูนอนพลิกไปมาขางขวา   หรือ 
ขางซายยอมมีฉันใด   ความสุขอันเกิดข้ึนแลวในที่นี้ก็ฉันนั้น.  คําวา มิทฺธสุข 
ไดแก ความสุขในการหลับ. คําวา   อนุยุตฺโต  ไดแก ประกอบแลวขวนขวาย 
แลวอยู  คําวา  ผูกใจ ไดแก ปรารถนาแลว.  คําวา  ดวยศีล  ในคําวา  สีเลน  
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เปนตน   ไดแก    จตุปาริสุทธิศีล.    คําวา   วตฺต   ไดแก  สมาทานวัตร  คือ  
การประพฤติ.  คําวา  ตโป  ไดแก การประพฤติตบะ.   คําวา   พฺรหฺมจริย 
ไดแก  ยอมเวนเมถุนธรรม.   คําวา   เทโว  วา  ภวสิฺสามิ   แปลวา   เราจัก 
เปนเทวดาผูมีศักดาใหญ.    คําวา   เทวฺตโร  วา   ไดแก  หรือวา   เปน 
เทวดาผูมีศักดานอยตนใดตนหนึ่ง  ดังนี้. 
           ธรรมท้ังหลาย  ทีช่ื่อวา  นิวรณ เพราะยอมปด   ยอมกัน้กุศลธรรม 
ทั้งหลาย.   คําวา  มาตา  ชวีิตา   โวโรปตา  โหติ  ไดแก  มนุษยเทาน้ันฆา 
มารดาของตนผูเปนมนุษย แมบิดาก็เปนบิดามนุษยอยางนั้นแหละ. พระอรหันต 
ก็เปนจะพระอรหันตมนุษยนั่นแหละ.    คําวา   ดวยจิตอันประทุษราย    ไดแก 
ดวยจิตคิดจะฆา. 
           คําวา  สฺ ี ไดแก  พรั่งพรอมดวยสัญญา.   คําวา  อโรโค  ไดแก 
เที่ยงแทไมแปรผัน.    คําวา   อิตฺเถเก  อภิวทนฺติ    ไดแก   สมณพราหมณ 
พวกหน่ึง  ยอมกลาวอยางนี้   คือ  ยอมกลาวดวยประการฉะน้ี.   สัญญีวาทะ ๑๖ 
พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัไวดวยคํามีประมาณเทานี้.   คําวา   อสฺ ี ไดแก 
เวนจากสัญญา.  อสัญญีวาทะ  ๑๖   พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสไวดวยบทวา 
อสฺ ี นี้.  เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดวยบท 
ที่  ๓.  คําวา  สโต  วา  ปน  สตฺตสฺส  ไดเเก  อีกอยางหนึ่ง   เมื่อสัตวมีอยู 
นั่นแหละ.   คําวา   อุจฺเฉท ไดแก  ความขาดสูญ.    คําวา   วินาส ไดแก 
ความพินาศ.   คําวา  วิภว ไดแก  ความไมมี.  คําเหลาน้ีทั้งหมดเปนไวพจน 
ของกันและกัน.  
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           ในขอนั้น   คน ๒ คน คือ   ผูไดฌานคนหน่ึง   ไมไดฌาน  
คนหน่ึง  ยอมถือเอาอุจเฉททิฏฐิ. 
           ในสองคนน้ัน     ฌานลาภีบุคคลเห็นสัตวจุติอยูดวยจักษุเพียง 
ดังทิพยตามความเหมาะสม    ไมเห็นอยูซึ่งความเกิดขึ้น   ก็หรอืวา 
บุคคลใด    ยอมไมอาจเพ่ือเห็นซึ่งจุตินั่นแหละดวย   ไมอาจเพ่ืออัน 
เห็นความเกิดขึ้นดวย  บคุคลนั้น     กย็อมถือเอาซ่ึงอุจเฉททิฏฐิ. 
           ผูไมไดฌานเพราะความมักมากในกามคุณ  ยอมคิดวา   ใครหนอจะรู 
ซึ่งปรโลก ดงัน้ี  อีกอยางหน่ึง  เปรียบเหมือนใบไมหลนไปจากตนไมแลว  ยอม 
ไมงอกงามข้ึน  ฉันใด   บคุคลผูไมไดฌานถือเอาซึ่งอุจเฉททิฏฐิ   เพราะวิตก 
เปนตนวา   สัตวทั้งหลาย   ก็ฉันนั้น.  อุจเฉทวาระ ๗ อันเกิดข้ึนแลวเพราะการ 
กําหนดเหมือนอยางนั้นดวย   โดยประการอ่ืนดวย   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัส 
ไว   ดวยสามารถแหงตัณหาทิฏฐิทั้งหลาย.   จริงอยู   ทฏิฐินี้    เปนคําสงเคราะห 
ของตัณหาทิฏฐิเหลาน้ัน.   ปจจักขธรรม    (ธรรมท่ีประจักษ)   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ตรัสเรียกวา  ทฏิฐธรรม ในคําวา ทิฏธมฺมนิพฺพาน  วา  ปเนเก  
(แปลวา ก็หรือวา สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมกลาวยืนยันทิฏฐธัมมนิพพาน). 
คําท่ีกลาวนี้เปนชื่อของความท่ีบุคคลนั้นไดเฉพาะธรรมน้ัน ๆ.    นิพพานใน 
ทิฏฐธรรม  ชื่อวา   ทฏิฐธัมมนิพพาน.  อธิบายวา   ความเขาไปสงบแหงทุกข 
ในอัตภาพนี้เทาน้ัน.  นี้เปนคําสงเคราะหวาทะวา  ทิฏฐธัมมนิพพาน. 
           คําวา  เวรา  (เวร ๕)   ไดแก  เจตนาอันเปนบาป. 
           คําวา  พฺยสนา ไดแก ความพินาศทั้งหลาย.  
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                                 โทษแหงความไมอดทน ๕ 
           ๑.  ไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจ 
           ๒.  มเีวรมาก    
           ๓.  มโีทษมาก 
           ๔.  ตายโดยความหลงลืมสต ิ
           ๕.  ตายแลวเขาถึงอบายภูมิ ๔ ภูมิใดภูมหิน่ึง 
           คําวา   อกขฺนฺติยา    ไดแก  แหงความไมอดทน.    คําวา   อปฺปโย 
ไดแก   ไมพึงเปนที่รัก   เพราะเปนสิ่งปฏิกูลในการเห็น   ในการฟง.    ชื่อวา 
ไมเปนที่ชอบใจ    เพราะแมเมื่อคิดจิตยอมไมแนบแนน.    คําวา    เวรพหุโล 
ไดแก  มีเวรมาก.   คําวา   วชฺชพหุโล  ไดแก  มโีทษมาก. 
           ภัยอันเกิดข้ึน  เพราะอาศัยอาชีพอันยังชีวิตใหเปนไป  ชื่อวา อาชีวก-  
ภัย.   อาชีวกภัยนั้น   ยอมมีแกผูครองเรือนบาง    แกผูไมครองเรือนบาง,   ใน 
บุคคลเหลานั้น  ผูครองเรือน ยอมกระทํากรรมอันเปนอกุศลเปนอันมาก เพราะ 
เหตุแหงอาชีพกอน  และตอจากนั้นภัยนั้นก็เกิดแกเขาจนกระทั่งมรณสมัย  หรือ 
จนกระทั่งนรกปรากฏ.  แมผูไมครองเรือนเลา  เมื่อทําอเนสนา  คือการแสวงหา 
เลี้ยงชีพในทางอันไมควรเปนอันมาก  ภัยนั้นยอมเกิดแกเขาจนกระทั่งมรณสมัย 
หรือนรกปรากฏ นี้  ชื่อวา  อาชีวกภัย.  คําวา อสิโลกภย  ไดแก ภัย  คือ 
การติเตียน.   คําวา   ปริสสารชฺชภย   ไดแก  ภัย   กลาวคือ   ความกําหนัด 
ยอมเกิดแกบุคคลผูมีบาปอันทําไวแลว     และเขาไปสูที่ประชุมแหงบริษัท   นี้  
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ชื่อวา    ภัยเกิดแกความขลาดกลัวเม่ือเขาสูที่ประชุม.    ภัยทั้งสองนอกน้ี    คือ 
มรณภัย   อบายภัย   ปรากฏชัดแจงแลว    แล. 
           ในทฏิฐธัมมนิพพานวาทะ  คําวา ปฺจหิ  กามคุเณหิ  ไดแก ดวย 
ความผูกพัน  อันเปนสวนแหงกามคุณ ๕ มีรูปอันเปนที่ชอบใจเปนตน.  คําวา 
สมปฺปโต  ไดแก  ติดแนนแลว   แนบเเนนแลวดวยดี.   คําวา  สมงฺคีภูโต 
ไดแก  ประกอบแลว.   คําวา  ปริจาเรติ   (แปลวา   ยอมบําเรอ)   ไดแก  ยัง 
อินทรียทั้งหลายใหเปนไป   ใหเปนไปพรอม   ยอมนอมเขาไปขางนี้ดวย   ตาม 
ความสุขในกามคุณท้ังหลายนั้น.    อีกอยางหนึ่ง     ยอมสมาคม     ยอมรื่นรมย 
ยอมเลนในกามเหลาน้ัน.  ก็กามคุณท้ังสองในท่ีนี้  ทานประสงคเอากามคุณอัน 
เปนของมนุษย   และเปนของทิพย.    กามคุณอันเปนของมนุษย    บัณฑิตพึง 
เห็นเชนกับกามคุณของพระเจามันธาตุราช    กามคุณอันเปนทิพย  พึงเห็นเชน 
กับกามคุณของเทวราชในสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี. ก็สมณพราหมณเหลาน้ัน 
ยอมกลาวบุคคลผูเขาถึงกามเห็นปานน้ีวา  เปนผูบรรลุทฏิฐธัมมนิพพานอันยอด 
เยี่ยม  ดังน้ี.   บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา   ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน   ไดแก 
ทิฏฐธัมมนิพพาน  อันยอดเยี่ยม  คือ  สูงสุด. 
           ในวาระท่ี ๒   (ขอท่ี ๒)   กามท้ังหลาย   ทีช่ื่อวา   ไมเทีย่ง   เพราะ 
อรรถวา   มีแลว   กลับไมมี   ชื่อวา   เปนทุกข   เพราะอรรถวา  บีบค้ันและพึง 
ทราบวา    ชือ่วา    มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา   เพราะอรรถวาละปกติ- 
ภาวะ.   คําวา  เตส  วิปริณามฺถาภาวา   (แปลวา เพราะความแปรปรวน 
เปนอยางอ่ืน)     อธิบายวา     เพราะความท่ีกามเหลาน้ันเปนอยางอ่ืนกลาวคือ 
มีความแปรปรวนไป.       โสกะคือความเศราโศก        ปริเทวะคือความร่ําให 
ทุกขะคือความทุกข  โทมนัสสะคือความโทมนัส   อุปายาสะคือความคับแคนใจ  
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ยอมเกิดข้ึน  โดยนัยที่กลาวไววา  ยมปฺ  เม  อโหสิ  ตมฺป  เม   นตฺถิ  แม   
เราไดมีสิ่งใดแลว     แมเราก็กลับไมมีสิ่งน้ันดังน้ี.    บรรดาคําเหลาน้ัน    ความ 
เศราโศก   มกีารเผาผลาญภายในเปนลักษณะ.  ความร่ําไห  มีการบนเพออาศัย 
ซึ่งความโกรธน้ันเปนลักษณะ.    ทุกขมีการบีบค้ันกายเปนลักษณะ   โทมนสัมี 
การพิฆาตใจเปนลักษณะ.   ความคับแคนใจมีความเศราใจเปนลักษณะ.   คําวา 
วิตกฺกิต  ไดแก  วิตกอันเปนไปดวยสามารถแหงการยกข้ึน.    คําวา   วิจารติ 
ไดแก  วิจารอันเปนไปดวยสามารถแหงการประคอง.    คําวา    เอเตน   เอต 
ไดแก  ปฐมฌานนี้   ยอมปรากฏราวกะเปนหนามอันใหญ   ดวยวิตกและดวย 
วิจารน้ี. คําวา  ปติคต  ไดแก ปตินั่นแหละ.  คําวา  เจตโส  อุพฺพิลาวิต 
(แปลวา   ความลําพองใจ)   ไดแก   การทําจิตใหเบิกบาน    คําวา    เจตโส 
อาโภโต   ไดแก    ออกจากฌานแลว    ก็มนสิการใหจิตหวนระลึกถึงความสุข. 
บอย ๆ.  บทท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   มีอรรถต้ืนทั้งน้ันและ. 
                                       ปญจกนิทเทส  จบ 
 
                                     อรรถกถาฉักกนิทเทส 

                               อธิบายมาติกาหมวด ๖    

            บุคคลผูโกรธแลว     ยอมถึงการทะเลาะ    การวิวาท    การโตเถียงกัน 
ดวยอํานาจแหงความโกรธ    หรือวา    บุคคลผูยึดถอืแตความเห็นของตน    ก็ 
ยอมถึงการทะเลาะ    การวิวาท    การโตเถียงกันเพราะความยึดถือแตความเห็น 
ของตน  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา   วิวาทมูล 
มีความโกรธ   เปนตน.                                                                
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                                          ฉันทราคนทิเทส  

                                   อธิบาย  ฉันทราคะ  

           พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวโดยยอวา ธรรมท้ังหลายอาศัยเรือน ชื่อวา 
ฉันทราคะ   เพราะอาศัยเรือน  คือ   กาม  ดังนี้  แลว   เพ่ือจะทรงแสดงธรรม 
นั้น   โดยประเภทอีก   จึงตรัสวา   มนาปเยสุ  รูเปสุ  เปนตน.    บรรดาคํา 
เหลาน้ัน    คําวา   มนาปเยสุ   ไดแก  ความชอบใจ   อันยังใจใหเจริญ. 
           วิโรธวัตถุ  คือ  ความพิโรธ  (ความอาฆาต). 
           คําวา   อคารโว   ในอคารวะทั้งหลาย    ไดแก  เวนจากความเคารพ. 
คําวา  อปฺปติสฺโส   ไดแก  ผูไมเชื่อฟง   ไมประพฤติตามถอยคํา.   ก็ขอน้ี 
ครั้นเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู   ภิกษุใด  ยอมไมไปสูที่บํารุงในกาลท้ัง 
๓  เมื่อพระศาสดาไมสวมรองพระบาทจงกรมอยู  ภิกษุใดสวมรองเทาจงกรมอยู 
เมื่อพระศาสดาจงกรมอยูในที่ตํ่า   ภิกษุใดยอมจงกรมในที่จงกรมสูง   เมื่อพระ- 
ศาสดาประทับอยูในที่ตํ่า  ภิกษุใดยอมอยูในที่สูง   ภิกษุใด   ยอมหมคลุมไหล 
ทั้งสอง   ยอมกั้นรม   ยอมสวมรองเทา   ยอมอาบนํ้า   ยอมถายอุจจาระปสสาวะ 
ในที่อันเห็นพระศาสดา    ก็หรือวา    เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว   ภิกษุใด 
ยอมไมไปเพ่ือจะไหวพระเจดีย     ยอมทําการงานท้ังปวง   อันกลาวแลว  ในที่ 
อันมองเห็นพระเจดีย ภิกษุนี้ ชื่อวา  ไมเคารพในพระศาสดา. 
           ก็ภิกษุใด    ไปฟงธรรมที่สงฆประกาศแลว   โดยไมเคารพ.    ยอมไม 
ฟงโดยเคารพ   ยอมน่ังสนทนากัน.   ยอมเรียนโดยไมเคารพ.    ยอมกลาวสอน 
โดยไมเคารพ  ภิกษุนี ้ ชือ่วา  เปนผูไมเคารพในพระธรรม. 
           ก็ภิกษุใด    ไมไดรับการเชื้อเชญิจากภิกษุเถระใหแสดงธรรม     ยอม 
แสดงธรรม   ยอมแกปญหา   ยอมเดิน   ยืน   นั่ง   กระทบกระท่ังภิกษุผูแกกวา 
หรือวานั่งเอาผารัดเขา   เอามือรัดเขา  ยอมหมคลุมไหลทั้งสองในทามกลางสงฆ  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 948 

ยอมกั้นรมและสวมรองเทา    ภิกษุนี ้   ชื่อวา   ไมเคารพในสงฆ  จริงอยู  
ภิกษุแมกระทําความไมเคารพในเรื่องที่กลาวแลวเพียงอยางเดียวในสงฆก็ชื่อวา 
ไมเคารพในสงฆเหมือนกัน. 
           ก็ภิกษุใดยังไมกระทําสิกขา ๓  ใหบริบูรณ  ภิกษุนั้น    ชือ่วา  ไม 
เคารพในสิกขา. 
           เมื่อภิกษุใดไมเจริญลักษณะแหงความไมประมาทเนือง ๆ   ภิกษุนัน้ 
ชื่อวา  ไมเคารพในความไมประมาท.  เมื่อไมกระทําปฏิสันถาร ๒ อยาง๑ 

ชื่อวา   ไมเคารพในปฏิสันถาร. 
           คําวา  ปริหานิยา  ธมฺมา  ไดแก ธรรมทั้งหลายอันกระทําซ่ึงความ 
เสื่อม.   คําวา   กมมฺารามตา ไดแก  เปนผูประกอบแลว   ขวนขวายแลวดวย 
ความยินดียิ่งในนวกรรม   (การกอสราง)   หรือวา   ในการงานท้ังหลาย   มีการ 
ใครครวญคิดถึงจีวรเปนตน.   คําวา   ภสฺสารามตา ไดแก  ประกอบแลว 
ขวนขวายแลวในการสนทนาดวยสามารถแหงคําอันเปนดิรัจฉานกถา.    คําวา 
นิทฺทารามตา ไดแก  ประกอบแลวขวนขวายแลวในการหลับนอน      คําวา 
สงฺคณิการามตา ไดแก  ประกอบแลวขวนขวายแลวในการคลกุคลีดวยหมู.  
คําวา   สสคฺคารามตา ไดแก  ประกอบแลวขวนขวายแลวในการอยูรวมกัน 
๕ อยาง   คือในการอยูรวมกันดวยการฟง      อยูรวมกันดวยการดู    อยูรวมกนั 
ดวยการสนทนา  อยูรวมกันดวยการบริโภค  อยูรวมกันดวยกาย.  คําวา ปปฺ- 
จารามตา ไดแก   ประกอบแลวขวนขวายแลวในธรรมอันยังสัตวใหเนิ่นชา 
คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  โสมนัสสุปวิจาร เปนตน. ธรรมท้ังหลาย 
ชื่อวา  โสมนัสสุปวิจาร    เพราะอรรถวายอมครุนคิดถึงซ่ึงการเกิดข้ึนรวมกับ 
๑. ปฏิสันถาร ๒ คือ  อามิสปฏิสันถาร  ธัมมปฏิสันถาร  
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โสมนัส. คําวา จกฺขุนา  รปู  ทิสฺวา ไดแก เห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ.  คําวา 
โสมนสฺสฏานิย ไดแก  เปนเหตุแหงโสมนัส    ดวยสามารถแหงอารมณ. 
ในคําวา   อุปวิจรติ นั้น  ไดแก ยอมครุนคิดถึง   โดยความเปนไปแหงวิจาร. 
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในหมวด ๖ แมทั้ง ๓ คือ    โสมนัสสุปวิจาร   โทม- 
นัสสุปวิจาร  และอุเปกขูปวิจาร  โดยนัยนี้วา  วิตกฺโก  ปน  ตสมปยุตฺโต 
วา ดังน้ี    (แปลวา  วิตกเปนธรรมสัมปยุตกับดวยวิจารน้ัน) 
           คําวา  เคหสิตานิ  ไดแก อิงอาศัยกามคุณ.  คําวา  โสมนสฺสานิ 
ไดแก   ความสุขทางใจ.   คําวา  โทมนสฺสานิ ไดแก  ความทุกขทางใจ.  
คําวา  อุเปกฺขา ไดแก อุเขกขาเวทนาอันสัมปยุตดวยอัญญาณ  (คือ โมหะ).  
แมคําวา  อฺาณุเปกฺขา ดังน้ี  ก็เปนชือ่ของอุเบกขาอันสัมปยุตดวยอัญญาณ 
นั่นแหละ. 
 
                                                  ทิฏฐ ิ ๖ 
           วา ศพัทในบททั้งปวง  ในคําวา  อตฺถิ  เม อตฺตาติ  วา นี้   เปน 
นิบาตกําหนดเนื้อความ.    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงอธิบายวา   ควานเห็นผิด 
ยอมเกิดข้ึนอยางนี้ก็ดี.  กส็ัสสตทิฏฐิ  ยอมถือเอาซึ่งความท่ีตนมีอยูในกาล 
ทั้งปวง  ในคําวา  อตฺถิ   เม  อตฺตา  นี้.  คําวา  สจฺจโต   เถตโต ไดแก 
โดยแทจริง  โดยมั่นคง.  คําวา  อิท  สจฺจ  พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสอธิบาย 
วา  โดยความเปนสิ่งม่ันคงดวยดี.  คําวา  นตฺถิ  เม  อตฺตา   (แปลวา อัตตา 
ของเราไมมี)   อธิบายวา   ทิฏฐินี้  ชื่อวา   อุจเฉททิฏฐิ   เพราะถือเอาความไมมี 
แหงสัตวผูปรากฏอยูในทีน่ั้น ๆ.  
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           อีกอยางหนึ่ง  ทิฏฐินี้ ชื่อวา สัสสตทิฏฐิ พราะถือเอาอัตตาในกาล  
ทั้ง ๓ แมเกิดกอนวา  มีอยู.  อุจเฉททิฏฐิ  ถือเอาอัตตาอันเปนปจจุบันเทาน้ัน 
วา   มีอยู.  คือวา   ชื่อวา   อุจเฉททิฏฐ ิเพราะการถือวา   อัตตาในอดีตและ 
อนาคต     แมเกิดภายหลังวา  ไมมีอยู    ดังน้ี    ราวกะทิฏฐิของบุคคลผูมีความ 
เห็นวา   ของบูชายัญ    อันเปนเถาธุลี.   สัสสตทิฏฐิของบุคคลผูมีความเห็นวา 
อัตตาเกิดข้ึนลอย ๆ เทียว จึงยึดถือวา  อัตตาในอดีตเทาน้ันไมมี  ดังนี้. คําวา 
อตฺตนา   วา   อตฺตาน   สฺชานามิ  (แปลวา   ยอมรูจักอัตตาดวยอัตตา 
ดังน้ี   ก็ดี)   อธิบายวา    ทานกลาวไวอยางนี้วา    เราชื่อวา    ยอมรูจักอัตตา 
นี้ดวยอัตตานี้  เพราะถือวา    อัตตาในขันธ    โดยมีสัญญาขันธเปนสีสะแลวรู 
ขันธที่เหลือดวยสัญญา   ดังน้ี.   คําวา  อตฺตนา  วา   อนตฺตาน (แปลวา 
รูจักอนัตตาดวยอัตตา)     อธิบายวา     ทานกลาวไวอยางนี้วา     เพราะรูอัตตา 
เหลาน้ัน   โดยการถือเอาสัญญาขันธนั่นแหละวาเปนอัตตา   แลวก็ถือเอาขันธ ๔ 
ที่เหลือวาเปนอนัตตา.    คําวา   อนตฺตนา  วา  อตฺตาน (แปลวา   รูจัก 
อัตตาดวยอนัตตา)  ไดแก  ทานกลาวไวอยางนี้วา   เพราะถือเอา   สัญญาขันธ 
วาเปนอนัตตา   แลวถือขันธ ๔  นอกนี้วาเปนอัตตา  เพราะรูอัตตาเหลาน้ันดวย 
สัญญา.   การยึดถืออัตตาแมทั้งปวงเปนสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ   ดังกลาวมา 
แลวน่ันแหละ.   ก็คําวา   วโท  เวเทยฺโย  (แปลวา  ผูกลาวผูเสวย)  นี ้  เปนคํา 
กลาวทําสัสสตทิฏฐิแสะอุจเฉททิฏฐิใหมั่นคงทีเดียว.       พึงทราบวินิจฉัยในคํา 
เหลาน้ัน   ดงัน้ี   ทีช่ื่อวา  ผูกลาว (วโท)  เพราะยอมกลาว  อธิบายวา  ผูกระทํา 
วจีกรรม.   ชือ่วา  เวเทยฺโย เพราะอันบุคคลพึงเสวย   อธิบายวา   อัตตายอม 
รูจึงชื่อวายอมเสวย.   บัดนี้    อัตตานั้น     ยอมรูซึง่ธรรมใด   เพ่ือแสดงธรรมน้ัน  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ตตฺร  ตตฺร  ไดแก  ในโยนิ  ในคติ  ในฐิติ  ใน  
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นิวาส  และนิกายท้ังหลาย  หรือวาในอารมณทั้งหลายนั้น   ๆ.  คําวา  ทีฆรตฺต  
ไดแก  สิ้นกาลนาน.   คําวา   ปจฺจนุโภติ ไดแก  ยอมเสวย.  คําวา  น  โส 
ชาโต   นาโหสิ ไดแก   อัตตานั่นชื่อวา  ไมเกิด  เพราะการไมเกิดเปนธรรมดา 
อธิบายวา     อัตตานั้นมีอยูในกาลทุกเม่ือทีเดียว.     ดวยเหตุนั้นนั่นแหละจึงวา 
อัตตา   ไมไดมีแลวในอดีต    จักไมมีแมในอนาคต     เพราะวา    อัตตาใดเกิด 
ข้ึนแลว   อัตตาน้ันไดมีแลว   แตอัตตาใดจักเกิด   อัตตานั้นก็จักมี  ดังนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  คําวา  น  โส ชาโต นาโหสิ อธิบายวา  อัตตานั้น 
ไมเกิด   ไมไดมีแลว   แมในอดีต    แมในอนาคต   ก็จะไมเกิดจักไมมี    เพราะ 
ความท่ีอัตตานั้นมีอยูในกาลทุกเม่ือ.    คําวา   นิจฺโจ ไดแก  เวนจากการเกิด 
และการดับ    คําวา  ธุโว   (ยั่งยืน)  ไดแก  เปนสภาพมั่นคง   เปนสิ่งมีสาระ. 
คําวา  สสฺสโต ไดแก  ประกอบดวยกาลท้ังปวง.  คําวา อวิปริณามธฺมโม 
(ไมแปรผัน)   ไดแก    ธรรมท่ีไมละความเปนปกติของตน  คือ  ยอมไมถึงซ่ึง 
ความเปนไปโดยประการอื่น    เหมือนกิ้งกา  ไมละอยูซึ่งความเปนปกติของตน 
ฉะน้ัน.  ชื่อวาทิฏฐิ  อันเปนไปกับอาสวะท้ังปวงน้ี   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัส 
แลวดวยประการฉะน้ี    คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน    แล. 
                                       ฉักกนิทเทส  จบ  
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                                   อรรถกถาสัตตกนิทเทส 

                            อธิบายมาติกาหมวด ๗    

           สภาวธรรมเหลาใด  ชื่อวา   ยอมนอนเนื่อง   เพราะอรรถวาเปนสภาพ 
ที่มีกําลังและเพราะอรรถวาเปนสภาพท่ียังละไมได   เพราะเหตุนั้น   สภาวธรรม  
เหลาน้ัน   จึงชื่อวา อนุสัย คือกิเลสที่นอนเน่ืองอยูในสันดาน.๑ 

           สภาวธรรมเหลาใด    ยอมประกอบสัตวไว    ยอมใหสัตวสืบตออยูใน 
วัฏฏะ  เพราะเหตุนั้น  สภาวธรรมเหลาน้ัน  จึงชื่อวา   สัญโญชน คือกิเลส 
เครื่องประกอบสัตวไวในวัฏฏะ. 
           สภาวธรรมเหลาใด  ยอมเกิดกลุมรุมจิต  โดยกระทําใหกําเริบ   เพราะ 
เหตุนั้นสภาวธรรมเหลาน้ัน   จึงชื่อวา    ปริยุฏฐาน คือ   กิเลสที่ประทุษราย 
จิต.  ปริยุฏฐาน คือ  กามราคะ ชื่อวา  กามราคปริยุฏฐาน.   แมในคําที่ 
เหลือก็นัยนี้แหละ. 
           ธรรมท้ังหลายอันมิใชของสัตบุรุษ   หรือวา   ธรรมท้ังหลายอันไมสงบ 
เพราะอรรถวาเปนธรรมลามก  เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ัน    จึงชื่อวา  อสัท- 
ธรรม. 
           จริตท้ังหลาย   อันโทษท้ังหลายมีราคะเปนตน ประทุษรายแลว   เพราะ 
เหตุนั้นจริตเหลาน้ัน   จึงชื่อวา ทุจจริต.  ธรรมเหลาใด  ยอมสําคัญวาตนมีอยู 
โดยอาการนั้น ๆ   เพราะเหตุนั้น    ธรรมเหลาน้ัน    จึงชื่อวามานะ. 
 
๑. องคธรรมของอนุสัยกิเลส  สัญโญชน  และปริยุฏฐาน  อยางเดยีวกัน  คือ    กามราคะ 
ปฏิฆะ  มานะ  ทิฏฐิ  วิจิกจิฉา  ภวราคะ  อวิชชา  สวนท่ีตางกันนัน้  คือ   อนุสัย   จัดเปนกิเลส 
อยางละเอียดไดปจจยัแลวจึงเกิดข้ึน  สัญโญชนและปริยฏุฐาน  จัดเปนกิเลสอยางกลาง    เพราะ 
เกิดสัมปยุตกบัจิต     กิเลสท้ังหมดลวงมโนทวารไปสูกายทวาร    วจทีวาร    เรียกวา   กิเลสอยาง 
หยาบ.  
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                                            ทิฏฐินิทเทส  
           คําวา  รูป  ไดแก  มีรูป.   คําวา   จาตุมหาภติูโก   ความวา  สําเร็จ 
ดวยมหาภูตรูป ๔.   คําวา  มาตาปตูน  เอต  ไดแกรูปอันเปนของมารดาและ 
บิดา.  ถามวารูปอะไร  ตอบวา รูปคือ  น้ําสุกกะและโลหิต (น้ําสุกกะอันเปนของ 
บิดาและโลหิตของมารดา)    ชื่อวามาตาเปตติกสัมภวะ   เพราะเกิดข้ึนแตน้ํา 
สมภพของมารดาและบิดา.   สมณพราหมณบางคนในโลกน้ี   ยอมกลาวซึ่งความ 
เปนแหงมนุษยดวยรูปกายอันเปนประธานน้ันวานี้เปนอัตตา.  ในวาระท่ี ๒ สมณ- 
พราหมณบางคนปฏิเสธรูปกายอันเกิดแตมารดาบิดานั้น     แตยอมกลาวรับรอง 
ซึ่งความเปนอัตตาอันเปนทิพย.   คําวา   ทิพฺโพ   ไดแก  อัตตาที่บังเกิดข้ึนใน 
เทวโลก. คําวา กามาวจโร  ไดแก อัตตาอันนับเนื่องดวยสวรรค ๖ ชั้น.  คําวา 
กพฬิงฺการ   ภกฺขยติ   ไดแก  มีกอนขาวเปนอาหาร.    คําวา    มโนมโย 
ไดแก   อัตตาท่ีเกิดข้ึนแลวดวยใจซ่ึงเกิดแตฌาน.   คําวา    สพฺพงฺคปจฺจงฺคี 
ไดแก  ประกอบดวยอวัยวะนอยใหญทั้งปวง.    คําวา    อหีนินฺทรฺิโย   ไดแก 
มีอินทรียบรบิูรณไมบกพรอง.  รูปเหลาใด มีอยูในพรหมโลก พระผูมีพระภาค- 
เจา   ตรัสซึ่งรูปนั้น   ดวยสามารถแหงรูปของพรหมดวย   และดวยสามารถแหง 
สัณฐานแหงรูปนอกจากน้ีดวย.    คําวา    อากาสานฺจายตนูปโค     ไดแก 
เปนผูเขาถึงซึ่งความเปนแหงอากาสานัญจายตนะ.    ในคําท้ังหลายแมนอกน้ี    ก ็
นัยนี้แหละ.   บทที่เหลือในท่ีทั้งปวง    มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล.  
                                     สตัตกนิทเทส  จบ 
 
๑. บาลีวา  ภกโฺข.  
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                                     อรรถกถาอัฏฐกนิทเทส 

                               อธิบายมาติกาหมวด ๘                    

           กิเลสวัตถุ๑ คือ  กิเลสท้ังหลายน่ันแหละ.   คําวา  กุสตวตฺถูนิ ไดแก 
วัตถุเปนที่ต้ังแหงความเกียจคราน  คือความข้ีเกียจ อธิบายวาเปนเหตุแหงความ 
เกียจคราน.  คําวา  กมมฺ  กตฺตพฺพ  โหติ    (แปลวา   เราจักตองทําการงาน)   
ไดแก  การงานท่ีตองทํามีการพิจารณาปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน.  คําวา  น  วริิย 
อารภติ  (แปลวา  ไมปรารภความเพียร)  ไดแก ไมปรารภความเพียร  แมทั้ง 
๒ อยาง.   คําวา  อุปฺปตฺสฺส ไดแกเพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง มีฌาน วิปสสนา 
มรรคและ  ผล.    คําวา   อนธิคตสฺส ไดแก   เพ่ือบรรลุธรรมท่ียงัไมบรรล ุ
อันนั้นนั่นแหละ.  คําวา   อสจฺฉิกตสฺส ไดแก   เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงฌาน 
วิปสสนา   มรรคและผลนั้นนั่นแหละที่ยังมิไดทําใหแจง.    คําวา   อิท   ปม 
อธิบายวา   การจมลงอยางนี้วา   เชิญทานเถิด   เราจะนอน   ดงัน้ี   นี้เปนกสุีต- 
วัตถุขอท่ีหน่ึง.    พึงทราบเน้ือความในบททั้งปวงโดยนัยนี้. 
           ก็ในคําวา   มาสาจิต  มฺเ  (แปลวา  เปนเหมือนถั่วหมัก)  ไดแก 
ถั่ว   อันบุคคลใหเปยกชุมแลวดวยนํ้า   ชื่อวา   ถั่วหมัก.   อธิบายวา   ถั่วหมัก 
เปยกชุมแลวยอมเปนของหนัก  ฉันใด  กายของผูเกียจครานน้ันยอมหนัก ฉัน 
นั้น. 
           คําวา  คิลานา วุฏฐโิต โหติ ไดแก ภิกษุเพ่ิงจะหายปวย. 
 
๑.  กิเลสวัตถุ ๘ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  วจิิกิจฉา  ถีนะ  อุทธัจจะ  
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                               จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม  
           บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําวา อฏสุ  โลกธมฺเมส ุ ดังน้ี ที่ชื่อวา 
โลกธรรม   เพราะเปนธรรมของชาวโลก.    สัตวโลกท้ังหลาย  ชื่อวา  พนจาก 
โลกธรรมเหลาน้ียอมไมมีเลย   โลกธรรมเหลาน้ี    ยอมมีแมแกพระพุทธเจาทั้ง 
หลายเทียว  เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกวา  โลกธรรม ดังน้ี. 
บทวา   ปฏฆิาโต  ไดแกอาการคือ   การกระทบจิต.   คําวา   ลาเภ สาราโค 
(แปลวา  ความยินดีในลาภ)   ไดแก  ความยินดี   อันเกิดข้ึนดวยสามารถแหง 
โสมนัสอันอิงอาศัยเรือนอยางนี้วา    เรายอมไดลาภ   ดังน้ี     ความยินดีนั้นจึง 
ชื่อวา   กระทบจิต.   คําวา   อลาเภน   ปฏิวิโรโธ   (แปลวา  ความยินรายใน 
ความเสื่อมลาภ)  ไดแก    ความยินรายอันเกิดข้ึนแลวดวยสามารถแหงโทมนัส 
วา   เรายอมไมไดลาภ  ดังนี้   ความยินดียินรายแมนั้น     ยอมกระทบจิต   เพราะ 
ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสเรียกวา   ปฏฆิาตะ.   แมในคําวา    ความ 
ยินดีในยศเปนตน   บัณฑิตพึงทราบความเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ัน  อยางนี้วา 
เรามีบริวารมาก    เรามีบรวิารนอย    เราไดรับความสรรเสริญ     เราไดรับการ 
นินทา   เราถงึสุข   เราถึงทุกข   ดังน้ี.   คําวา  อนริยโวหารา  ไดแก โวหาร 
(คําพูด)  ของบุคคลผูมิใชพระอริยะ. 
           โทษทั้งหลายของบุรุษ ชื่อวา  ปุริสโทส. คําวา  น สราม ิ ไดแก 
ยอมแกตัว   ยอมใหคนหลุดพน     โดยความเปนผูไมมีสติอยางน้ีวา   เราระลึก 
ไมได    กําหนดไมไดซึ่งฐานะแหงกรรมนอันเราทําแลว.    คําวา  โจทกเยว 
ปฏิปฺผรติ   ไดแก  เปนผูขัดเเยงกันแผไป   คือยอมต้ังอยูดวยความเปน  ผูโต- 
เถียงกัน.  คําวา  กินฺนุ  โข   ตุยฺห  ความวา  ประโยชนอะไรหนอ  ดวยการ 
กลาวของทานผูโงเขลา  ไมฉลาด   คือ  ยอมแสดงวา   ทานยอมไมรูเรื่องวัตถุ   
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แหงอาบัติ     ยอมไมรูจักการตําหนิ.     อธิบายวา     แมทานเองก็ไมรูจักอาบัติ  
ทานจึงสําคัญคําอะไร ๆ อันบุคคลพึงกลาวอยางนี้  ดังน้ัน  โทษน้ันยอมครอบงํา 
ทาน.  คําวา  ปจฺจาโรเปติ   ความวา  ยอมกลาวยกอาบัติข้ึนวา  ทานนั่นแหละ 
ตองอาบัติ   เปนตน.   คําวา   ปฏิกโรหิ  ไดแก  ยอมแสดงวา   ทานจงแสดง 
เทสนาคามินี   (คือการแสดงอาบัติต้ังแตถุลลัจจัย   จนถึงอาบัติตํ่าสุด)   จงออก 
จากวุฏฐานคามินี     (คือ   ออกจากอาบัติสังฆาทิเสส)     เมื่อต้ังม่ันอยูในความ 
บริสุทธิ์จากอาบัติเหลาน้ัน    จึงควรทักทวงผูอ่ืน  ดังนี้.  คําวา  อฺเนฺ 
ปฏิจรติ   ไดแก  ยอมกลบเกลื่อนซ่ึงเหตุอยางอ่ืนดวยเหตุอ่ืน   หรือวา  กลบ- 
เกลื่อนซ่ึงถอยคําดวยถอยคํา.   คําวา   อาปตฺตึ   อาปนฺโนสิ   ไดแก   ยอม 
กลาววา    ใครพูดวาเราตองอาบัติ     เราตองอาบัติอะไร     ตองอาบัติอยางไร 
ตองอาบัติที่ไหน  ยอมพูดอะไร ๆ อยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง   เมื่อสงฆกลาววา   อาบัติอะไร ๆ เห็นปานน้ี   ทานเห็น 
หรือ  ดังนี้  ภิกษุนั้น  ยอมไมพึง   ยอมไมนอมโสตเขาไป.   คําวา   พหิทฺธา 
กถ  อปนาเมติ   ไดแก  ถกูสงฆถามวา  ทานตองอาบัติชื่อน้ีหรือ.   ภิกษุผูถูก 
ถามนั้น    กจ็ะพูดเปนอยางอ่ืนวา   กระผมจะไปเมืองปาฏลีบุตร.   เมื่อสงฆถาม 
อีกวา   พวกเรายอมไมถามการไปเมืองปาฏลีบุตรของเธอ   ดังน้ี.   ภิกษุนั้นก็จะ 
พูดตอไปวา   เราไปสูเมืองราชคฤห.    สงฆกลาววา   ทานจะไปเมืองราชคฤห 
หรือไปบานพราหมณก็ตาม    เธอก็ตองอาบัติ  ดังนี้.    บรรดาคําพูดนอกเรื่อง 
เหลาน้ัน   เมือ่ภิกษุกลาวคําวา   เนื้อสุกรอันเราไดแลว   เปนตน   ชื่อวา   ยอม 
พูดสับสน.   คําวา  โกป   ไดแก  ความเปนผูโกรธแลว.   คําวา  โทส  ไดแก 
เปนผูประทุษรายแลว.     คําแมทั้งสองน้ี     ก็เปนชื่อของความโกรธน่ันแหละ. 
คําวา  อปฺปจฺจย  ไดแก กริิยาท่ีไมสันโดษ.   คําน้ีเปนชื่อของโทมนัส.  คําวา  
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ปาตุกโรติ  ไดแก ยอมแสดง  ยอมประกาศ. คําวา  พาหาวิกฺเขปก ภณติ  
ไดแก  แกวงแขนพูดถอยคําอันไมมียางอาย.   คําวา   วิเหเสติ ไดแก   ยอม 
เบียดเบียน   ยอมเสียดสี.   คําวา   อนาทยิตฺวา ไดแก  ไมถือเอาดวยความ 
เคารพยําเกรง   คือ   ดูหม่ิน   และไมเอ้ือเฟอ.    คําวา   อติพาฬฺห ไดแก 
แนวแนยิ่งเกินประมาณ.   คําวา   มยิ  พฺยาวฏา    ไดแก  ถึงการขวนขวายใน 
เรา.   คําวา   หีนายาวตฺติตฺวา   อธิบายวา    ลาเพศมาเปนคฤหัสถ  เพ่ือตอง 
การเปนคนเลว.   คาวา   อตฺตมนา  โหถ   ไดแก  ยอมกลาวโดยประสงควา 
ทานท้ังหลาย   จงมีจิตยินดี   จงไดสิ่งอันเราพึงได   จงอยูในที่อันเราพึงอยู   จง 
อยูอยางผาสุกอันเราทําแลวเพ่ือทานทั้งหลาย   ดงัน้ี. 
           วาทะอันเปนไปในคําวา   อัตตาไมมีสัญญา    ชื่อวา   อสัญญีวาทะ. 
อสัญญีวาทะน้ัน   มีอยูแกบุคคลเหลานั้น    เพราะเหตุนั้น     บคุคลเหลาน้ัน  จึง 
ชื่อวา   อสัญญีวาทะ.   ความเห็นผิดวา   อัตตามีรูป    ในคําวา   รปู  อตฺตา 
เปนตน    ความวา  ทิฏฐิวา  อัตตามีรูป   ยอมเกิดแกบุคคลผูไดฌาน   เพราะยึด 
ถือกสิณรูปวาเปนอัตตา.  สวนความเห็นผิดของผูไมไดฌานยอมมีดวยสักวาการ 
ตรึกเทานั้น    เหมือนความเห็นผิดของอาชีวกทั้งหลาย.   ก็แล  ความเห็นผิดวา 
อัตตาไมมีรูป  ยอมเกิดข้ึนแกผูไดฌานเทาน้ัน เพราะถือเอานิมิตในอรูปสมาบัติ 
วาเปนอัตตา.    ความเห็นผิดของผูไมไดฌาน   ยอมมีเพียงความตรึกอยางเดียว 
เหมือนความเห็นผิดของพวกนิครนถ.  ก็ในท่ีนี้   บัณฑิตพึงสอบสวนถึงเหตุให 
แนนอนในความเปนแหงอัตตาอันไมมีสัญญาทีเดียว.  เพราะวา บุคคลผูมีความ 
เห็นผิด  ยึดถอืส่ิงใดส่ิงหน่ึงน้ัน  ยอมเปนราวกะคนบา. คําวาอัตตาท้ังท่ีมีรูป 
และไมมีรูป  ไดแก  ความเห็นผิดที่ทานกลาวไว   ดวยสามารถแหงบุคคลผูยึด 
ถือเอารูปฌานและอรูปฌานปะปนกัน.   ทฏิฐินี้    ยอมเกิดแกบุคคลผูไดรูปาวจร 
และอรูปาวจรสมาบัติบาง   แกผูตรึกเอาเองบาง.  
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           ก็คําวา  อัตตามีรูปก็ไมใช  ไมมรีูปก็ไมใช  เปนทิฏฐิของผูชอบ  
ตรึกโดยสวนเดียวเทาน้ัน. คําวา   อนฺตวา   (แปลวา   อัตตามีที่สุด)   ไดแก 
ทิฏฐิของบุคคลผูถือปริตตกสิณ  (กสณิมีอารมณเล็กนอย)  โดยความเปนอัตตา. 
คําวา  อนนฺตวา  ไดแก  ทฏิฐิของผูถือกสิณมีอารมณไมมีประมาณ.   คําวา 
อนฺตวา  จ  อนนฺตวา จ (แปลวา  อัตตาทั้งท่ีมีที่สุดและหาท่ีสุดมิได) ไดแก 
ทิฏฐิอันเกิดข้ึน    เพราะถือเอากสิณในเบ้ืองบนและเบื้องตํ่าท่ีมีที่สุด    และถือ 
เอากสิณในเบื้องขวางที่ไมมีที่สุดวาเปนอัตตา.  คําวา  เนวนฺตวา นานนฺตวา 
(แปลวา  อัตตามีที่สุดก็มิใช  หาที่สุดมิไดก็มิใช)  ไดแกทิฏฐิของพวกชอบคิด 
เทาน้ัน.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวง  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล. 
                                     อัฏฐกนิทเทส  จบ 
 
                                   อรรถกถานวกนิทเทส 

                           อธิบาย  มาติกาหมวด ๙  

           คําวา อาฆาตวัตถุ  ๙  นี้  เปนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสัตวทั้งหลาย.  ธรรม 
ทั้งหลายท่ีชื่อวา  ปุริสมละ  เพราะเปนมลทินตอบุรุษ. คําวา นววิธา ไดแก 
มลทิน ๙ อยาง  หรือวา  ๙ ประเภท. 
 
                                        ตัณหามูลธรรม 
           คําวา  ตณฺห  ปฏิจจฺ ไดแก  เพราะอาศัยตัณหา   คําวา  ปริเยสนา 
ไดแก  การแสวงหาอารมณมีรูปเปนตน.   จริงอยู   เมื่อตัณหายังมีอยู   อารมณ 
มีรูปเปนตนนั้นก็มีอยู.   คําวา  ลาโภ   ไดแก   การไดอารมณมีรูปเปนตน.   
จริงอยู   เมื่อการแสวงหายังมีอยู   อารมณมีรูปเปนตน    ก็มีอยู.  
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           ก็วินิจฉัยมี  ๔  ดวยอํานาจแหง  ญาณ  ตัณหา  ทิฏฐิ  และวิตก.  
           ในคําเหลาน้ัน    ปญญาใดที่พึงรูการวินิจฉัย   (การตัดสินใจ)  ไดโดย 
งาย   ครั้นรูการวินิจฉัยดีแลว    ก็ประกอบความสุขเนือง ๆ ในภายใน  นีช้ื่อวา 
ญาณวินิจฉัย.  วินิจฉัย ๒ คือ  ตัณหาวินิจฉัย  ทิฏฐิวินิจฉัย   อันมาแลวใน 
พระบาลีนั้น  ตัณหาวิจริต  ๑๐๘  ชื่อวา  ตัณหาวินิจฉัย.  ทฏิฐิ ๖๒  ชื่อวา 
ทิฏฐิวินิจฉัย.  ก็ความตรึกนั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกวา 
วินิจฉัยในวภิังคนี้  มาในพระสูตรนี้วา ดูกอนจอมเทพ ฉันทะ (ความพอใจ) 
แล   เปนเหตุแหงความตรึก   ดังน้ี. 
           จริงอยู   บุคคลใดไดลาภแลว   ยอมวินิจฉัยซึ่งส่ิงน้ัน ๆ วา   สิ่งน้ีเปน 
ของชอบใจ  สิ่งนี้ไมชอบใจ  หรือวาส่ิงน้ีดี   สิ่งน้ีไมดีดวยความตรึกนั่นแหละ 
คือ    โดยตรกึวา    สิ่งของมีประมาณเทาน้ี     จักมแีกเรา    เพ่ือความเจริญแหง 
รูปารมณ   สิง่ของมีประมาณเทาน้ี   จักมีแกเรา  เพ่ือความเจริญแหงสัททารมณ 
เปนตน    สิ่งของมีประมาณเทาน้ีสมควรแกเรา   สิง่ของมีประมาณเทาน้ีสมควร 
แกผูอ่ืน     เราจักบริโภคมีประมาณเทานี้     จักเก็บไวมีประมาณเทาน้ี   ดังน้ี  
ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา   เพราะอาศัยการได    จึงเกิดการ 
วินิจฉัย  ดังนี้. 
           คําวา   ฉนฺทราโค  ไดแก  ราคะ  คือ  ความยินดี  อันมีกําลังทราม 
ดวย  อันมีกําลังมากดวย   ยอมเกิดในวัตถุอันตรึกดวยอกุศลวิตก  อยางนี้.  ก็ 
คําวา ฉนฺโท ในวิภังคนี้   เปนชื่อของราคะมีกําลังทราม.  คําวา อชฺโฌสาน 
ไดแก  ความยึดถืออันมีกําลังวา   เปนเรา    เปนของของเรา    ดงัน้ี.   คําวา 
ปริคฺคโห   แปลวา  ความหวงแหน   ไดแก   การทําความหวงแหนดวยอํานาจ 
แหงตัณหาและทิฏฐิ.  คําวา   มจฉฺริย  ความตระหน่ี  ไดแก ความไมอดทน  
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เพ่ือใหเปนของสาธารณะแตชนเหลาอ่ืน.    ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ    อาจารยใน  
ปางกอน จึงกลาวความหมายแหงตัณหาและทิฏฐินั้นไวอยางนี้วา ความอัศจรรย 
นี้จงมีแกเราเทาน้ัน     จงอยามีแกบุคคลอ่ืน   เปนตน    เพราะความเปนไปแหง 
ตัณหาและทิฏฐินั้น    พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสเรียกธรรมนี้วา  ความตระหน่ี 
ดังน้ี.   คําวา   อารกฺโข   แปลวา   การรกัษา  ไดแก   การรักษาดวยดี    ดวย 
อํานาจแหงการคุมครองปองกันสิ่งของน้ัน  ๆ     โดยการปดประตูและเก็บไวใน 
หีบเปนตน.    คําวา   อธิกโร    ไดแก   อธิกรณ    คือเรื่องที่เกิดข้ึน.    คําวา 
อธิกรณนี้   เปนชื่อของเหตุ.๑  คําวา  อารกฺขาธิกรณ  นี ้  เปนศัพทนปุงสก- 
ลิงค   ในความมี   ความเปน   อธิบายวา   เปนเหตุแหงการรักษา. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสตัณหามูลกธรรม ๙   เพ่ือหามอกุศลธรรม 
อ่ืน ๆ ในเพราะการเบียดเบียนสัตวมีการจับทอนไมเปนตน.   การจับถือทอน- 
ไม   ทานเรียกวา   ทัณฑาทานะ.   การจับถือศาสตรามีคมขางเดียว   เปนตน 
ชื่อวา    สัตถาทานะ.    การทะเลาะดวยกายก็ตาม    การทะเลาะดวยวาจาก็ตาม 
ชื่อวา   การทะเลาะ.   ความพิโรธ   การโตเถียงเกิดข้ึนกอน   การวิวาทเกิดข้ึน 
ทีหลัง.     คําวา    ตุว  ตุว๒    เปนถอยคําท่ีไมเคารพ   ทานแกศัพทนี้วาเปน 
ตฺว ตฺว  ดังน้ี. 
           การส่ันสะเทือน  การหว่ันไหว  ชื่อวา อิญชิตะ.  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสมานะน่ันแหละไวในคําวา   อสมฺิ   (แปลวา   เปนเรา)  ไวดวยบทท้ังปวง 
ซึ่งมีคําวา   อิฺชิตเมต   เปนตน.    จรงิอยู    มานะ    แมเปนไปแลวในคําวา 
เปนเรา  ดังนี้  กช็ื่อวา  อิญชิตะนั่นแหละ.   เนวสัญญีนาสัญญี๓ อันเปนไป 
 
๑.   เหตุ  ไดแก  การทะเลาะ   การแกงแยง   การพูดข้ึนมึงกู   เปนตน 
๒.   หมายถึงการพูดเร็ว ๆ วา  ทาน ๆ         
๓.   เราจักเปนสัตว  มีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  
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ในคําวา    นี้เปนเรา   ก็ด ี   หรือเราจักเปนไปก็ดี   กช็ื่อวา   อิญชติะ.   มานะ  
นั่นแหละ   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวแมดวยหมวดเกาท่ีเหลือ. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจา   ยอมตรสัวา   ชื่อวา  มานะ  เพราะความหว่ัน- 
ไหว.   ชื่อวา  ความหว่ันไหวเพราะความสําคัญตน.   ชื่อวา   ความสําคัญตน 
เพราะความด้ินรน.    ชื่อวา   ความด้ินรน    เพราะเปนธรรมยังสัตวใหเนิ่นชา. 
ธรรมที่ยังสัตวใหเนิ่นชา   ชื่อวา  สังขตะ   เพราะการปรุงแตง  ดวยเหตุนั้น  ๆ 
ดังน้ี.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวง  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
                                    นวกนิทเทส  จบ 
 
                                 อรรถกถาทสกนิทเทส 

                        อธิบาย  มาติกาหมวด ๑๐  

           กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ   กิเลส ๑๐ นัน่แหละ.   กใ็นนิทเทสน้ี   กิเลสวัตถุนี ้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรื่องนี้กับดวยอาฆาตอันเกิดข้ึนในอฐานะ.    ซึ่งเปนดัง 
กระทบตอไมและหนามเปนตน    อันบุคคลไมพึงใหกําเริบ    ดวยสามารถแหง 
บททั้งหลายมีคําวา  อนตฺถ  เม  อจร ิ เปนตน    แปลวา   ผูนี้ไดทําความเส่ือม 
เสียแกเรา.   คําวา   มิจฉฺาาณ     ในมจิฉัตตะ ๑๐ ไดแก   โมหะอันเกิดข้ึน 
โดยกิริยาที่พิจารณาวา    บรรดาการทําบาปทั้งหลาย    เราขจัดไดแลว    ขจัดดี 
แลว     ดวยสามารถแหงความคิดโดยอุบาย.    คําวา    มิจฺฉาวมิตฺุติ       ไดแก 
ธรรมที่เปนชื่อของวิมุตติ   ของบุคคลผูยังไมหลุดพนอยูนั่นแหละ.   บทที่เหลือ 
ในที่ทั้งปวง  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
                                        ทสกนิทเทส  จบ        
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                           อรรถกถาตัณหาวิจริตนิทเทส  

                            อธิบาย   ตัณหาวิจริต  

           คําวา  ตณฺหาวิจริตานิ  ไดแก ความปรากฏแหงตัณหา  ความเปน 
ไปท่ัวแหงตัณหา.  คําวา อชฺฌตฺติกสฺส  อุปาทาย  แปลวา  อาศัยเบญจขันธ 
ภายใน.   ก็คําวา    อชฺฌตฺติกสฺส   นี ้  เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยา- 
วิภัตติ.    คําวา    อสมฺีติ   โหติ  แปลวา   ตัณหาวา   เรามี  ดังน้ี  ก็มี  ไดแก 
คําวา   เรามี  ดังน้ีก็มี   เพราะอาศัยขันธปญจกะภายใน   นี้ใด   แลวถือเอาการ 
ประชุมแหงปญจขันธนั้น    ดวยสามารถแหงตัณหา  มานะ   ทิฏฐิ.   อธิบายวา 
ครั้นเมื่อการประชุมแหงปญจขันธนั้น     ยังมีอยู    การยึดถือวาเรามีอยู    จึงมี. 
ในคําวา  อิตฺถสฺมีติ   โหติ  แปลวา  เราเปนโดยประการนี้   ดังน้ี  ก็มีเปนตน  
พึงทราบวา  เมื่อการยึดถือเอา   โดยการประชุมกนัวา    เรามีอยูอยางนี้     มอียู  
การยึดถือ ๒ อยาง     ยอมมี   คือ   ความยึดถือเอา    โดยการไมเปรียบเทียบ 
(อนุปนิธาย)   และการถือเอาโดยการเปรียบเทียบ   (อุปนิธาย) ฯ  ใน ๒ อยาง 
นั้น    คําวา   อนุปนิธาย    ไดแกการไมอาศัยอาการอยางอ่ืนวา    เรามีอยูโดย 
ประการนี้  เพราะทําภาวะของตนเทานั้นใหเปนอารมณ.  อธิบายวา  การยึดถือ 
เอา  ดวยสามารถแหงตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ  อยางนี้  วา  บรรดาชนท้ังหลายมี 
กษัตริยเปนตน    เราเปนอยางนี้   ดังน้ี    เรียกวา   การยึดถือเอาโดยอนุปนิธายะ 
กอน.         
           สวนการยึดถือเอา  โดยอุปนิธายะ  มี ๒ อยาง  คือ  โดยความเปรียบ 
เทียบเสมอกับตน  และไมเสมอกับตน.  เพ่ือแสดงการยึดถือน้ัน   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  จึงตรัสวา  เอวสฺมิ  และวา  อฺถสฺมิ   ดวย.  บรรดาคําเหลาน้ัน   
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คําวา   เอวสฺมิ   นี ้   เปนการยึดถือโดยเปรียบเทียบเสมอกับตน.    อธิบายวา  
กษัตริยนี้ฉันใด    พราหมณนี้ฉันใด    แมตัวเราก็ฉันนั้น    ดังน้ี.    คําวา 
อฺถสฺมิ  นี้  เปนการยดึถือเปรียบเทียบโดยความไมเสมอกับตน   อธิบายวา 
กษัตริยนี้  ฉันใด  พราหมณนี้  ฉันใด  เราเปนอยางอ่ืน  คือเลวกวา  หรือวา 
ยิ่งกวาชนเหลาน้ัน  ดังนี้.  ตัณหาวิจริต  ๔ เหลาน้ี   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัส 
ดวยสามารถแหงปจจุบันกอนน่ันแหละ.     สวนตัณหาวิจริต  ๔  เหลาน้ีมซีึ่งจัก 
เกิดเปนตน     ตรัสไวดวยอํานาจแหงอนาคต.    บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหง 
ตัณหาเหลานั้น  โดยนัยที่กลาวแลวในหมวด ๔ ดงัท่ีกลาวไวกอนน่ันแหละ. 
           คําวา   อสมฺิ   ไดแก  เราเท่ียง.   คําวา  สาตสฺมิ   ไดแก  เราไมเที่ยง. 
อีกอยางหนึ่ง พระบาลีวา อสสฺมิ  สตสฺมิ  ดังน้ีก็มี. บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา 
อตฺถิ  เปนอสธาตุ.   คําวา   อตฺถิ   นี้เปนชื่อของคําวาเท่ียง.   คําวา   สีทติ 
เปนสตธาตุ.   คําวา   สีทติ  นี้  เปนชือ่ของคําวา  ไมเที่ยง.   เพราะเหตุนั้น 
บัณฑิตพึงทราบบททั้ง ๒ เหลาน้ีที่พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดวยสามารถแหง 
สัสสตะและอุจเฉทะ.    บททั้ง ๔  ขางหนาแตนี้     มีคําวา   สิย๑    เปนตน     พึง 
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดวยสามารถแหงความสงสัยและความกังวล 
ใจ.    บทเหลาน้ัน    พึงทราบเน้ือความโดยนัยที่กลาวไวในหนวด ๔ แรกนั้น 
แหละ.   ก็บทท้ัง ๔๒ มีคําวา  อปาห  สยิ  เปนตน   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัส 
ไวดวยสามารถแหงอาการปรารถนา    อยางนี้วา    ชื่อวา    เราพึงมีโดยประการ 
นั้น  ๆ บาง.   บททั้ง ๔ เหลาน้ัน    พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหมวด ๔ แรก 
นั่นแหละ. 
 
๑.  เราพึงเปน  เราพึงเปนโดยประการน้ี   เราพึงเปนอยางนั้น  เราพึงเปนโดยประการอ่ืน    
๒.  เราพึงเปนบาง เราพึงเปนโดยประการนี้บาง เราพึงเปนอยางนัน้บาง เราพึงเปนประการอ่ืนบาง  
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           ในบทเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบอยางนี้. 
              เทฺว ทิฏ ิสีสา จตฺตาโร      สทฺุธสีสา สีสมลูกา  
              ตโย ตโยติ เอตาน             อฏารส  วิภาวเย. 
                                     แปลวา 
                        บณัฑิตพึงชี้แจงตัณหาวิจริตธรรม 
              ๑๘  เหลาน้ี   คือ ๒ บท   ชื่อวา   ทฏิฐิสีสะ 
              (มีทิฏฐิเปนประธาน)   ๔ บทเปนสุทธสีสะ 
              บทละสาม รวม ๑๒ บท เปนสีสมูลกะ ดังนี้. 
           จริงอยู    ในบทเหลาน้ัน     สองบทท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวย 
สามารถแหง สัสสตะ  และอุจเฉทะ   ชื่อวา  ทิฏฐสิีสะ.   สี่บทเหลาน้ี   คือ 
อสฺมิ  (แปลวา  ตัณหาวาเราเปน)  ภวสิฺส  (ตัณหาวาเราจักเปน) สิย (ตัณหา 
วาเราพึงเปน)   อปาห   สยิ  (ตัณหาวาเราพึงเปนบาง)    ชื่อวา    สุทธสีสะ 
เทาน้ัน.  สิบสองบท  คืออยางละ ๓ มีคําวา  อิตฺถสฺมิ   เปนตน    (ตัณหาวา 
เราเปนโดยประการนี้)  ชือ่วา สีสมูลกะ  เพราะฉะน้ันพึงทราบ  ตัณหาวิจริต 
ธรรมเหลาน้ัน  อยางนี้วา  สองบท ชื่อวา ทิฏฐิสีสะ  สี่บท ชื่อวา  สุทธสีสะ 
สิบสองบท  ชื่อวา  สีสมลูกะ  ดังน้ี. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือทรงจําแนกแสดงธรรมเหลาน้ัน (ตัณ- 
หาวิจริต)   โดยลําดับเทียว   จึงเริ่มคําวา   กถฺจ   อสฺมีติ   โหติ   เปนอาทิ 
(แปลวา   ก็ตัณหาวา   เรามี   คือ  อยางไร).  บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา  กิฺจ-ิ 
ธมฺม   อนวการึ    กริตฺวา     (แปลวา    ไมทําการแยกธรรมอันใดอันหน่ึง)  
อธิบายวา   ไมทําการแยกธรรมอะไร ๆ    แมสักอยางหนึ่ง    คือไมถือเอาแตละ 
อยางในบรรดาธรรมท้ังหลายมีรูป  เวทนาเปนตน   โดยถือเอารวมกันนั่นแหละ.   
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คําวา  อสฺมีติ  ฉนฺท  ปฏิลภติ  (แปลวา  ยอมไดฉันทะ  คือ ความพอใจ 
วา เรามี ดังน้ี)  อธิบายวา  ถือเอาเบญจขันธรวมกันทั้งหมด  แลวยอมไดตัณหา  
วาเราดังน้ี.  แมในคําวา  มานะ  ทิฏฐิ  ก็นัยนี้.   ในธรรมเหลาน้ัน  (คือ  ตัณหา 
มานะ  ทิฏฐิ)   นิทเทสน้ี    เปนตัณหาวิจริตนิทเทส   แมก็จริง   ถึงอยางนั้น 
มานะ  ทิฏฐิก็ไมเวนจากตัณหา.  เพราะฉะนั้น  ในตัณหาวิจริตนิทเทสน้ี พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสมานะและทิฏฐิไว  ดวยสามารถแหงอรรถอยางเดียวกัน 
กับตัณหาวิจริตน้ัน.  อีกอยางหนึ่งแมธรรมท้ังสาม  คือ  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ 
ซึ่งเปนธรรมทําสัตวใหเนิ่นชาน้ี      พระผูมีพระภาคเจา     ทรงยกข้ึนแสดงโดย 
ตัณหาสีสะ (คือ มีตัณหาเปนประธาน). สวนมานะทิฏฐิ พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถือเอา  เพ่ืออธิบายตัณหานั้นโดยสมควรแกธรรมที่ยกข้ึนแสดงเทาน้ัน.  อีก 
อยางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงแสดงธรรมเครื่องเน่ินชา  คือ  ตัณหา 
จึงตรัสไวอยางนี้     เพ่ือแสดงแมธรรมเครื่องเน่ินชาท่ีเหลือ     (คือมานะทิฏฐิ) 
กับตัณหานั้นนั่นแหละ.  คําวา  ตสฺมึ   สติ  อิมาน ิ ปปฺจิตานิ  (แปลวา 
เมื่อธรรมทั้ง ๓ มีอยู   ธรรมเปนเครื่องเน่ินชาเหลาน้ัน)   อธิบายวา    ครั้นเมื่อ 
ธรรมเครื่องเน่ินชา  ๓ อยาง   ที่พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไวโดยนัยวา   ตสฺมึ  
อสฺมีติ ฉนฺท ปฏิลภติ เปนตน  มีอยู  ธรรมเหลาน้ี  มคํีาวา  อิตฺถสฺมีติ  วา 
(แปลวา   เราเปนโดยประการนั้น)   เปนตน    ยอมเปนธรรมเครื่องใหเนิ่นชา 
แลว   ดังน้ี. 
           ในคําท้ังหลายมีคําวา  ขตฺติโยสฺมิ (แปลวา  ตัณหาวา เราเปนกษัตริย 
เปนตน)  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้วา   เราชื่อวา   เปนกษัตริย ดวย 
เสนาอํามาตยเปนตนอภิเษก   (แตงต้ัง)  เราชื่อวาเปนพราหมณ  ดวยความเปน 
ปุโรหิต    โดยการเรียนมนตเปนตน   เราชื่อวาเปนแพศย  ดวยการรักษานาและ  
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โคเปนตน    เราชื่อวา   เปนเชนชาติศูทร   ดวยความเปนผูแสวงหาอาหาร   เรา  
ชื่อวาเปนผูครองเรือน  ดวยลักษณะของคฤหัสถ  ดังน้ี  คําวา เอว  อิตฺถสฺมติี 
โหติ   (แปลวา   ตัณหาวา   เราเปนอยางนั้น)   อธิบายวา   ตัณหา   ยอมยังวิธี 
การแหงกษัตริยเปนตนในชนทั้งหลายมีกษัตริยเปนตน   ใหเกดิข้ึนในตนอยาง 
นี้แลว   จึงพอใจวิธีการโดยประการอยางนี้วา   เปนเรา   ดังน้ี.   ในคําวา  ยถา 
โส     ขตฺติโย  เปนตน      พึงทราบเน้ือความโดยนัยนี้วา   ชนนั้นเปนกษัตริย 
ดวยเสนาอํามาตยเปนตนอภิเษก   ฉันใด   แมเราก็เปนกษัตริย   ฉันนั้น. 
           ในนัยที่ ๒ พึงทราบความโดยนัยนี้วา บุคคลน้ันเปนกษัตริย โดยเสนา 
อํามาตยเปนตนอภิเษก   ฉันใด   แตเราหาเปนกษัตริยเชนนั้นไม   คือวา   เปน 
คนเลวกวาคนนั้น   หรือวาประเสริฐกวา ดังน้ี.  แมในนิทเทสแหงคําวา  ภวิสฺส 
เปนตนก็นัยนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงจําแนกตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธภาย 
ในอยางนี้แลว     บัดนี ้     เพ่ือทรงจําแนกตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธภายนอก. 
จึงตรัสคําวา  ตตฺถ  กตมานิ   เปนอาทิ.  บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา  พาหิรสฺส 
อุปาทาย   ไดเเก   อาศัยเบญจขันธภายนอก.    จรงิอยู    แมคําวา   พาหิรสสฺ 
อุปาทาย  นี้    ก็เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.    คําวา   อมิินา 
ไดแก   ดวยรูปนี้ ฯลฯ   หรือวา    ดวยวิญญาณนี้.  ก็คําท่ีเหลือ   บัณฑิตพึง 
ทราบเนื้อความ   โดยนัยที่กลาวแลวในอุทเทสวาระกอนน่ันแหละ.  ในนิทเทส- 
วาระ   คําวา  อวการึ  กริตฺวา   ไดแก ทาํการแยกเบญจขันธ.   ในคําท้ังหลาย 
มีคําวา อิมินา อสฺมีติ  ฉนทฺ ปฏิลภติ เปนตน  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความ 
อยางนี้วา    บุคคลถือเอาเบญจขันธ    อยางนี้วา     อิมินา  รูเปน  วา   ฯลฯ 
วิฺาเณน  วา  ดังนี้  โดยเอกเทส  ยอมไดฉันทะวา  เรามีดวยรูปนี้  เปนตน. 
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           ในคําท้ังหลายมีคําวา  อิมินา  ขตฺติโยสฺมิ   เปนตน    พึงทราบเน้ือ 
ความโดยนัยกอนน่ันแหละ.   อยางนี้วา   เราเปนกษัตริยดวยฉัตร   หรือวาดวย 
พระขรรค   หรือวาดวยเสนาอํามาตยอภิเษก   ดังน้ี.   จริงอยู    บทวา   อมินิา 
เปนสักวาบทเทานั้น  คือเปนคําวิเศษ   ในขอน้ี.   บทที่ทานกลาววา   อิมินา 
ดังน้ีนั่นแหละ    แมในคําวา    ยถา  โส  ขตฺติโย   เปนตน    ก็เปนบทวิเศษ. 
เพราะฉะนั้น   บัณฑิตครั้นประกอบทอยางนี้วา   เปนกษัตริยดวยสามารถแหง 
รูปนั้น  ฉันใด   แมเราก็ฉันนั้น  หรือวา  เปนกษัตริยดวยพระขรรค  หรือวา 
ดวยฉัตร  หรอืวาดวยเสนาอํามาตยอภิเษกนี้   ฉันใด   เราก็ฉันนั้น  ดังนี้   พึง 
ทราบเนื้อความในบททั้งปวงโดยนัยนี้.    คําวา  อิมินา  นิจฺโจสฺมิ  (แปลวา 
เราเท่ียงดวยรูปนี้)     อธิบายวา    ครัน้ทําการแยกเบญจขันธแลวก็ถือเอาธรรม 
อยางหน่ึงในรูปเปนตนนั่นแหละวาเปนเรา    แลวยอมสําคัญวา    เราเท่ียง   เรา 
ยั่งยืนดวยพระขรรคนี้   หรือวาดวยฉัตร   ดังน้ี.   แมในคําวา   อุจเฉททิฏฐิ   ก็ 
นัยนี้.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวง   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว. 
           คําวา  อิติ เอวรูปานิ อตีตินิ  ฉตฺตึส   ไดแก  ตัณหาวิจริตใน 
อดีต  ของแตละบุคคล  มี ๓๖.  คําวา  อนาคตานิ  ฉตฺตึส  ไดแก  ตัณหา 
วิจริต  ในอนาคต  ของแตละบุคคลน่ันแหละ มี ๓๖.  คําวา ปจฺจุปฺปนฺนานิ 
ฉตฺตึส   ไดแก  ตัณหาวิจริตในปจจุบัน ๓๖  ของบุคคลคนหน่ึง ๆ  หรือวา 
มากคนดวยสามารถแหงตัณหาตามท่ีได.    ก็บัณฑิตพึงทราบตัณหาวิจริตของ 
สัตวทั้งปวงในอดีตโดยสวนเดียวเทานั้นมี ๓๖  ในอนาคต ๓๖  ในปจจุบัน ๓๖ 
ดังน้ี.  จริงอยู   สัตวทั้งหลายชนิดที่มตัีณหา  มานะ   ทฏิฐิ   มิใชเชนเดียวกัน 
มีมากนายหาท่ีสุดมิได.   อน่ึง   ในขอวา  อฏสต  ตณฺหาวิจริต  โหติ  นี ้  
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บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในที่นี้   อยางนี้วา   ตัณหาวิจริต   กลาวคือ  ตัณหา  
๑๐๘  ดังน้ีนั่นแหละ.   บทที่เหลือในที่ทั้งปวง   มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล. 
                                 ตัณหาวิจริตนิทเทส  จบ 
 
                                     ในทิฏฐิคตนิทเทส 
           คําวา    พฺรหมฺชาเล   เวยฺยากรเณ ไดแก   พระสูตรที่หน่ึงแหง 
คัมภีรทีฆนิกาย  อันเปนคําไวยากรณ  ชื่อวา พรหมชาละ.  คําวา  วุตฺตานิ 
ภควตา ไดแก ภาษิตที่พระศาสดา ตรัสโดยพระองคเอง.  ในคําวา  จตฺตาโร 
สสฺสตวาทา เปนตน     บณัฑิตพึงทราบประเภท    และเน้ือความแหงทิฏฐิ 
โดยนัยที่กลาวในพรหมชาลสูตร   มคํีาวา   เต จ  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา 
กิมาคมฺม  กมิารพฺภ   สสสฺตวาทา  สสฺสต  อตฺตานฺจ โลกฺจ  ปฺ- 
เปนฺติ    จตูหิ   วตฺถูหิ เปนตน   นั่นแหละ    (แปลวา   ก็สมณพราหมณ   ผู 
เจริญ   ซึ่งมีวาทะวาเที่ยงเหลาน้ัน    อาศัยอะไร   ปรารภอะไร    จึงบัญญัติวา 
อัตตา   และโลกเที่ยง   ดวยเหตุ ๔ ประการ)   ดังน้ี. 
 วรรณนาขุททกวัตถุวิภังคในอรรถกถาวิภังค  ชื่อสมัโมหวิโนทนี  จบ   
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                            ๑๘.  ธมัมหทยวิภังค  
                               สัพพสังคาหิกวาระ 
           [๑๐๗๓]  ขันธมีเทาไร ?  อายตนะมีเทาไร ?   ธาตุมีเทาไร ? 
สัจจะมีเทาไร ?  อินทรียมีเทาไร ?  เหตุมีเทาไร ?  อาหารมีเทาไร ?   
ผัสสะมีเทาไร ? เวทนามีเทาไร ?  สัญญามีเทาไร ?  เจตนามีเทาไร ?  
จิตมีเทาไร ? 
           [๑๐๗๔]   ขันธมี ๕  อายตนะมี ๑๒  ธาตุมี ๑๘ สัจจะมี ๔   อินทรียมี 
๒๒ เหตุมี ๙   อาหารมี ๔   ผัสสะมี ๗  เวทนามี ๗  สัญญามี ๗   เจตนามี ๗ 
จิตมี ๗.         
           [๑๐๗๕]  ในธรรมเหลาน้ัน ขันธ ๕ เปนไฉน ? 
           คือ  รปูขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ 
           เหลาน้ีเรียกวา   ขนัธ   ๕. 
           [๑๐๗๖]  อายตนะ ๑๒ เปนไฉน ? 
           คือ  จักขายตนะ  รูปายตนะ  โสตายตนะ  สัททายตนะ  ฆานายตนะ 
คันธายตนะ  ชิวหายตนะ  รสายตนะ  กายายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  มนายตนะ 
ธัมมายตนะ. 
           เหลาน้ีเรียกวา   อายตนะ  ๑๒.     
           [๑๐๗๗]  ธาตุ  ๑๘  เปนไฉน ? 
           คือ  จักขุธาตุ   รูปธาตุ   จักขุวิญญาณธาตุ  โสตธาตุ  สัททธาตุ  โสต- 
วิญญาณธาตุ  ฆานธาตุ    คันธธาตุ    ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาธาตุ    รสธาตุ  
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ชิวหาวิญญาณธาตุ    กายธาตุ    โผฏฐัพพธาตุ    กายวิญญาณธาตุ     มโนธาตุ  
ธัมมธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ. 
           เหลาน้ีเรียกวา   ธาตุ ๑๘. 
           [๑๐๗๘]   สัจจะ ๔  เปนไฉน ? 
           คือ   ทุกขสัจจะ   สมุทยสัจจะ   มัคคสัจจะ   นิโรธสัจจะ 
           เหลาน้ันเรียกวา   สัจจะ ๔. 
           [๑๐๗๙]  อินทรีย ๒๒ เปนไฉน ? 
           คือ  จักขุนทรีย  โสตินทรีย   ฆานินทรีย   ชิวหินทรีย    กายินทรีย 
มนินทรีย    อิตถินทรีย    ปุริสินทรีย    ชีวิตินทรีย    สุขินทรีย    ทุกขินทรีย 
โสมนัสสินทรีย    โทมนัสสินทรีย    อุเปกขินทรยี    สัทธินทรีย    วิริยินทรีย 
สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย  อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย๑  อัญญนิทรีย 
อัญญาตาวินทรีย. 
           เหลาน้ันเรียกวา   อินทรีย  ๒๒. 
           [๑๐๘๐]  เหตุ  ๙ เปนไฉน ? 
           คือ   กุศลเหตุ ๓  อกุศลเหตุ ๓  อัพยากตเหตุ ๓ 
           ในเหตุ ๙ เหลาน้ัน  กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน ?   
           คือ กศุลเหตุ  คือ  อโลภะ กุศลเหตุ คือ อโทสะ กุศลเหตุ คือ อโมหะ 
เหลาน้ีเรียกวา   กุศลเหตุ ๓. 
           อกุศลเหตุ ๓ เปนไฉน ? 
           คือ อกุศลเหตุ คือ โลภะ อกุศลเหตุ คือ โทสะ  อกุศลเหตุ  คือ โมหะ 
           เหลาน้ี เรียกวา   อกุศลเหตุ ๓. 
           อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน ? 
 
๑. ม.  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
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           คือ   อโลภะ    อโทสะ    อโมหะ    ฝายวิบากแหงกุศลธรรมท้ังหลาย  
หรือในกิริยาอัพยากตธรรมท้ังหลาย. 
           เหลาน้ันเรียกวา  อัพยากตเหตุ. 
           [๑๐๘๑]  อาหาร ๔  เปนไฉน ? 
          คือ   กพฬิงการาหาร   ผัสสาหาร   มโนสญัเจตนาหาร   วิญญาณาหาร 
           เหลาน้ีเรียกวา   อาหาร ๔. 
          [๑๐๘๒]  ผัสสะ ๗  เปนไฉน ?   
           คือ   จักขุสัมผัส   โสตสัมผัส   ฆานสัมผัส    ชิวหาสัมผัส    กายสัมผัส 
มโนธาตุสัมผัส  มโนวิญญาณธาตุสัมผัส. 
           เหลาน้ีเรียกวา   ผัสสะ ๗ 
           [๑๐๘๓]  เวทนา ๗ เปนไฉน ? 
           คือ   เวทนาเกิดแตจักขุสัมผัส   เวทนาเกิดแตโสตสัมผัส     เวทนาเกิด 
แตฆานสัมผัส    เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส    เวทนาเกิดแตกายสัมผัส    เวทนา 
เกิดแตมโนธาตุสัมผัส   เวทนาเกิดแตมโนวิญญาณธาตุสัมผัส. 
           เหลาน้ีเรียกวา  เวทนา ๗. 
           [๑๐๘๔]  สัญญา ๗ เปนไฉน ? 
           คือ   สัญญาเกิดแตจักขุสัมผัส    สัญญาเกิดแตโสตสัมผัส    สัญญาเกิด 
แตฆานสัมผัส  สัญญาเกิดแตชิวหาสัมผัส   สญัญาเกิดแตกายสัมผัส   สญัญาเกิด 
แตมโนธาตุสัมผัส   สญัญาเกิดแตมโนวิญญาณธาตุสัมผัส. 
           เหลาน้ีเรียกวา   สญัญา ๗.  
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           [๑๐๘๕]  เจตนา ๗ เปนไฉน ?    
           คือ   เจตนาเกิดแตจักขุสัมผัส    เจตนาเกิดแตโสตสัมผัส     เจตนาเกิด 
แตฆานสัมผัส   เจตนาเกิดแตชิวหาสัมผัส   เจตนาเกิดแตกายสัมผัส   เจตนาเกิด 
แตมโนธาตุสัมผัส   เจตนาเกิดแตมโนวิญญาณธาตุสัมผัส 
           เหลาน้ีเรียกวา   เจตนา   ๗. 
           [๑๐๘๖]  จิต ๗  เปนไฉน ? 
           คือ  จักขุวิญญาณ    โสตวิญญาณ    ฆานวิญญาน    ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ   มโนธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ.  
           เหลาน้ีเรียกวา   จติ ๗. 
 
                              อุปปตตานุปปตติวาระ 
                                       กามธาตุ 
           [๑๐๘๗]  ในกามธาตุมีขันธเทาไร  ฯลฯ มีจติเทาไร ?  
           ในกามธาตุ   มีขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๓ อินทรีย ๒๒ 
เหตุ ๙ อาหาร ๔  ผัสสะ ๗  เวทนา ๗ สัญญา ๗  เจตนา ๗ จิต ๗ 
           บรรดาธรรมเหลาน้ัน     ขันธ ๕ ในกามธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ   รูปขันธ ฯลฯ   วิญญาณขันธ    เหลาน้ีเรียกวา    ขนัธ ๕ ใน 
กามธาตุ. 
           อายตนะ ๑๒ ในกามธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  จักขายตนะ  รูปายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ  ธัมมายตนะ เหลาน้ี 
เรียกวา  อายตนะ  ๑๒ ในกามธาตุ.                                     
           ธาตุ  ๑๘ ในกามธาตุ  เปนไฉน ?  
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           คือ จักขุธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ  ธัมมธาตุ  มโนวิญญาณ- 
ธาตุ   เหลาน้ีเรียกวา   ธาตุ  ๑๘  ในกามธาตุ.                                          
           สัจจะ ๓ ในกามธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ   ทุกขสัจจะ   สมุทยสัจจะ   มัคคสัจจะ   เหลาน้ีเรียกวา   สัจจะ ๓ 
ในกามธาตุ. 
           อินทรีย  ๒๒ ในกามธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  จักขุนทรีย ฯลฯ  อัญญาตาวินทรีย  เหลาน้ีเรียกวา   อินทรีย  
๒๒ ในกามธาตุ. 
           เหตุ  ๙ ในกามธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ   กุศลเหตุ ๓  อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ เหลาน้ีเรียกวา  เหตุ 
๙ ในกามธาตุ. 
           อาหาร ๔ ในกามธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  กพฬิงการาหาร  ผัสสาหาร   มโนสัญเจตนาหาร   วิญญาณาหาร 
เหลาน้ีเรียกวา  อาหาร ๔ ในกามธาตุ. 
           ผัสสะ ๗ ในกามธาตุ    เปนไฉน ? 
           คือ  จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส  เหลาน้ีเรียกวา  ผัสสะ 
๗  ในกามธาตุ. 
           เวทนา ๗  สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ในกามธาตุ เปนไฉน ?         
           คือ  จักขุวิญญาณ ฯลฯ  มโนธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  เหลาน้ีเรียกวา 
จิต  ๗ ในกามธาตุ.  
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                                        รูปธาตุ  
           [๑๐๘๘]  ในรูปธาตุ  มขีันธเทาไร  ฯลฯ  มีจติเทาไร 
           ในรูปธาตุ  มีขันธ ๕ อายตนะ ๖  ธาตุ ๙  สจัจะ ๓  อินทรีย ๑๔ เหตุ 
๘ อาหาร ๓ ผัสสะ ๔ เวทนา ๔  สญัญา ๔ เจตนา ๔  จิต ๔. 
           ขันธ ๕ ในรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  รปูขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เหลาน้ีเรียกวา ขันธ   ๕   ในรูป 
ธาตุ.     
           อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ   เปนไฉน ? 
           คือ   จักขายตนะ   รูปายตนะ   โสตายตนะ   สัททายตนะ    มนายตนะ 
ธัมมายตนะ   เหลาน้ีเรียกวา   อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ. 
           ธาตุ ๙  ในรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ  โสตธาตุ   สัททธาตุ  โสต- 
วิญญาณธาตุ   มโนธาตุ   ธัมมธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ   เหลาน้ีเรียกวา ธาตุ  ๙ 
ในรูปธาตุ.       
           สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  ทกุขสัจจะ  สมุทยสัจจะ  มัคคสัจจะ  เหลาน้ีเรียกวา  สัจจะ ๓ 
ในรูปธาตุ. 
           อินทรีย ๑๔ ในรูปธาตุ  เปนไฉน? 
           คือ จักขุนทรีย  โสตินทรีย  มนินทรีย  ชีวิตินทรีย  โสมนัสสินทรีย 
อุเปกขินทรีย  สัทธินทรยี  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย   ปญญินทรีย 
อนัญญตัญญสัสามีตินทรีย    อัญญินทรีย    อัญญาตาวินทรีย    เหลาน้ีเรียกวา 
อินทรีย ๑๔  ในรูปธาตุ.  
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           เหตุ  ๘   ในรูปธาตุ  เปนไฉน ?  
           คือ  กศุลเหตุ ๓  อกุศลเหตุ ๒  อัพยากตเหตุ ๓. 
           บรรดาเหตุ ๘  ในรปูธาตุนั้น  กุศลเหตุ ๓  เปนไฉน  ? 
           คือ    กุศลเหตุคืออโลภะ    กุศลเหตุคืออโทสะ    กุศลเหตุคืออโมหะ 
เหลาน้ีเรียกวา   กุศลเหตุ ๓. 
           อกุศลเหตุ ๒  เปนไฉน ? 
           คือ  อกุศลเหตุคือโลภะ  อกุศลเหตุคือโมหะ เหลาน้ีเรียกวา  อกุศล- 
เหตุ ๒. 
           อัพยากตเหตุ ๓  เปนไฉน ? 
           คือ   อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  ฝายวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย  หรือ 
ในกิริยาอัพยากตธรรมท้ังหลาย   เหลาน้ีเรียกวา  อพัยากตเหตุ ๓. 
           เหลาน้ีเรียกวา  เหตุ ๘ ในรูปธาตุ. 
           อาหาร ๓ ในรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ   ผัสสาหาร   มโนสัญเจตนาหาร    วิญญาณาหาร    เหลาน้ีเรียกวา 
อาหาร ๓  ในรูปธาตุ. 
           ผัสสะ ๔  ในรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส  มโนธาตุสัมผัส  มโนวิญญาณธาตุสัมผัส 
เหลาน้ีเรียกวา  ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ. 
           เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ ในรูปธาตุ  เปนไฉน ?  
           คือ จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  มโนธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ เหลาน้ี 
เรียกวา  จิต ๔  ในรูปธาตุ.  
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                                       อรูปธาตุ 
           [๑๐๘๙]  ในอรูปธาตุ  มีขันธเทาไร ฯลฯ  มจีิตเทาไร.  
           ในอรปูธาตุ   มีขันธ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒  สัจจะ ๓  อินทรีย ๑๑ 
เหตุ ๘   อาหาร ๓   ผัสสะ  ๑   เวทนา ๑   สัญญา ๑   เจตนา ๑   จิต ๑. 
           บรรดาธรรมเหลาน้ัน    ขันธ  ๔ ในอรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ   เหลาน้ี 
เรียกวา  ขันธ ๔ ในอรูปธาตุ.    
           อายตนะ ๒ ในอรปูธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  เหลาน้ีเรียกวา  อายตนะ ๒ ในอรูป- 
ธาตุ. 
           ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ  เหลาน้ีเรียกวา  ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ 
           สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ   ทุกขสัจจะ   สมุทยสัจจะ   มัคคสัจจะ   เหลาน้ีเรียกวา   สัจจะ ๓ 
ในอรูปธาตุ. 
           อินทรีย  ๑๑ ในอรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ   มนินทรีย   ชวิีตินทรีย   โสมนัสสินทรีย   อุเปกขินทรีย   สัท- 
ธินทรีย   วิรยิินทรีย   สตินทรีย   สมาธินทรีย   ปญญินทรีย   อัญญินทรีย 
อัญญาตาวินทรีย  เหลาน้ีเรียกวา  อินทรีย  ๑๑    ในอรูปธาตุ. 
           เหตุ  ๘ ในอรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ   กุศลเหตุ ๓    อกุศลเหตุ ๒    อัพยากตเหตุ ๓    เหลาน้ีเรียกวา 
เหตุ ๘ ในอรปูธาตุ.  
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           อาหาร ๓ ในอรูปธาตุ  เปนไฉน ?   
           คือ   ผัสสาหาร   มโนสัญเจตนาหาร   วิญญาณาหาร   เหลาน้ีเรียกวา 
อาหาร ๓ ในอรูปธาตุ.                         
           ผัสสะ ๑  ในอรูปธาตุ  เปนไฉน ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุสัมผัส  นี้เรียกวา  ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ. 
           เวทนา ๑  สัญญา  ๑  เจตนา ๑  จิต ๑  ในอรปูธาตุ  เปนไฉน  
           คือ  มโนวิญญาณธาตุ   นี้เรียกวา  จิต ๑   ในอรูปธาตุ. 
 
                                              โลกุตตระ 
           [๑๐๙๐]  ในโลกุตตระ  มขีันธเทาไร ฯ ล ฯ  มีจิตเทาไร. 
           ในโลกุตตระ  มีขันธ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒  สัจจะ ๒ อินทรีย ๑๒ 
เหตุ ๖   อาหาร ๓   ผัสสะ ๑   เวทนา ๑   สญัญา ๑   เจตนา ๑   จิต  ๑. 
           บรรดาธรรมเหลาน้ัน  ขันธ ๔ ในโลกุตตระ  เปนไฉน ? 
           คือ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ   เหลาน้ี 
เรียกวา ขันธ  ๔ ในโลกุตตระ. 
           อายตนะ ๒ ในโลกตุตระ  เปนไฉน ? 
           คือ   มนายตนะ    ธัมมายตนะ    เหลาน้ีเรียกวา    อายตนะ ๒ ใน 
โลกุตตระ. 
           ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ  เปนไฉน ? 
           คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหลาน้ันเรียกวา ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ. 
           สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ  เปนไฉน ?  
           คือ  มคัคสัจจะ  นิโรธสัจจะ เหลาน้ีเรียกวา สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ.  
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           อินทรีย  ๑๒ ในโลกุตตระ  เปนไฉน ?  
           คือ มนินทรีย  ชีวิตินทรีย  โสมนัสสินทรีย  อุเปกขินทรยี   สัทธินทรยี  
วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย   อนัญญตัญญสัสามีตินทรีย 
อัญญินทรีย  อัญญาตาวินทรีย  เหลาน้ีเรียกวา อินทรีย ๑๒ ในโลกุตตระ.  
           เหตุ ๖ ในโลกุตตระ  เปนไฉน ? 
           คือ   กุศลเหตุ ๓   อัพยากตเหตุ ๓. 
           บรรดาเหตุ ๖ เหลานั้น  กุศลเหตุ ๓   เปนไฉน ? 
           คือ    กุศลเหตุคืออโลภะ    กุศลเหตุคืออโทสะ    กุศลเหตุคืออโมหะ. 
เหลาน้ีเรียกวา   กุศลเหตุ ๓. 
           อัพยากตเหตุ ๓  เปนไฉน ? 
           คือ    อโลภะ    อโทสะ   อโมหะ    ฝยวิบากแหงกุศลธรรมทั้งหลาย 
เหลาน้ีเรียกวา   อัพยากตเหตุ ๓  
           เหลาน้ีเรียกวา  เหตุ ๖ ในโลกุตตระ. 
           อาหาร ๓ ในโลกุตตระ  เปนไฉน ? 
           คือ   ผัสสาหาร   มโนสัญเจตนาหาร    วิญญาณาหาร    เหลาน้ีเรียกวา 
อาหาร ๓ ในโลกุตตระ. 
           ผัสสะ ๑  ในโลกุตตระ  เปนไฉน ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุสัมผัส   นี้เรียกวา  ผัสสะ ๑  ในโลกุตตระ.  
           เวทนา ๑ สัญญา ๑  เจตนา ๑  จติ  ๑ ในโลกุตตระ เปนไฉน ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุ  นี้เรียกวา  จิต  ๑ ในโลกุตตระ.   
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                        ปริยาปนนาปริยาปนนวาระ 
           [๑๐๙๑]  บรรดาขนัธ  ๕   ขันธไหน   นับเนื่องในกามธาตุ   
ขันธไหน  ไมนับเนื่องในกามธาตุ ฯลฯ  บรรดาจิต   จิตไหน  นบั 
เน่ืองในกามธาตุ  จิตไหน  ไมนบัเนื่องในกามธาตุ ? 
           รูปขนัธ   นับเนื่องในกามธาตุ  ขันธ  ๔   นบัเนื่องในกามธาตุก็มี 
ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี. 
           อายตนะ ๑๐   นับเนื่องในกามธาตุ   อายตนะ ๒ นับเนื่องในกาม- 
ธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี.  
           ธาตุ ๑๖  นับเนื่องในกามธาตุ  ธาตุ ๒  นับเนื่องในกามธาตุก็มี  ไม 
นับเนื่องในกามธาตุก็มี. 
           สมุทยสัจจะ  นับเนื่องในกามธาตุ  สัจจะ ๒  ไมนับเนือ่งในกาม- 
ธาตุ  ทุกขสัจจะ   นับเนื่องในกามธาตุก็มี   ไมนับเน่ืองในกามธาตุก็มี. 
           อินทรีย  ๑๐  นับเน่ืองในกามธาตุ  อินทรีย ๓ ไมนับเนื่องในกาม- 
ธาตุ   อินทรยี ๙  นับเนื่องในกามธาตุก็มี   ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี. 
           อกุศลเหตุ ๓  นับเนื่องในกามธาตุ  เหตุ ๖   นับเนื่องในกามธาตุ 
ก็มี  ไมนับเน่ืองในกามธาตุก็มี. 
           กพฬิงการาหาร   นับเนื่องในกามธาตุ   อาหาร ๓   นับเนื่องใน 
กามธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี. 
           ผัสสะ ๖ นับเนื่องในกามธาตุ  มโนวิญญาณธาตุสัมผัส  นับเนื่อง 
ในกามธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี. 
           เวทนา ๖   สัญญา ๖   เจตนา ๖   จิต ๖    นับเน่ืองในกามธาตุ 
มโนวิญญาณธาตุ    นับเนื่องในกามธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี.  
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           [๑๐๙๒]  บรรดาขันธ ๕  ขันธไหน  นับเนื่องในรูปธาตุ  ขันธไหน  
ไมนับเนื่องในรูปธาตุ  ฯลฯ  บรรดาจิต ๗ จิตไหน   นับเนื่องในรูปธาตุ   จิต 
ไหน  ไมนับเน่ืองในรูปธาตุ.       
           รูปขนัธ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ    ขันธ  ๔  นับเน่ืองในรูปธาตุก็มี 
ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี.                                                          
           อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ  อายตนะ ๒ นับเนื่องในรูป 
ธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี.                                                  
           ธาตุ  ๑๖   ไมนับเน่ืองในรูปธาตุ    ธาตุ ๒   นับเนื่องในรูปธาตุก็มี 
ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี.                                                           
           สัจจะ ๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ.  ทุกขสัจจะ นับเนื่องในรูปธาตุ 
ก็มี  ไมนับเน่ืองในรูปธาตุก็มี.                                                        
           อินทรีย  ๑๓ ไมนบัเนื่องในรูปธาตุ  อินทรีย ๙  นับเนื่องในรูปธาตุ 
ก็มี  ไมนับเน่ืองในรูปธาตุก็มี.                                                    
           อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ  เหตุ ๖  นับเน่ืองในรูปธาตุ 
ก็มี  ไมนับเน่ืองในรูปธาตุก็มี.                                                 
           กพฬิงการาหาร ไมนับเนื่องในรูปธาตุ  อาหาร ๓ นับเน่ืองใน 
รูปธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี. 
           ผัสสะ ๖ ไมนับเนือ่งในรูปธาตุ   มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับ 
เนื่องในรูปธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในรูปธาตุก็มี.  
           เวทนา ๖  สัญญา ๖  เจตนา ๖   จิต ๖   ไมนบัเนื่องในรูปธาตุ  
มโนวิญญาณธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี  ไมนับเน่ืองในรูปธาตุก็มี. 
           [๑๐๙๓]  บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ  ขันธไหน 
ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ฯลฯ    บรรดาจิต ๗  จิตไหน  นับเนื่องในอรูปธาตุ 
จิตไหนไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ?                                                 
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           รูปขนัธ  ไมนับเน่ืองในอรูปธาตุ   ขันธ  ๔   นับเนื่องในอรูปธาตุ 
ก็มี  ไมนับเน่ืองในอรูปธาตุก็มี.                                                
           อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ   อายตนะ ๒  นับเนื่องใน 
อรูปธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี. 
           ธาตุ  ๑๖  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ.  ธาตุ ๒   นับเนื่องในอรูปธาตุ 
           สัจจะ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ.  ทุกขสัจจะ  นับเนื่องในอรูป- 
ธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี. 
           อินทรีย  ๑๔  ไมนับเน่ืองในอรูปธาตุ.   อินทรีย  ๘    นบัเนื่องใน 
อรูปธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี.    
           อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ.  เหตุ  ๖  นับเนื่องในอรูป- 
ธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี. 
           กพฬิงการาหาร ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ.   อาหาร ๓ นบัเนื่อง 
ในอรูปธาตุก็มี  ไมนับเน่ืองในอรูปธาตุก็มี. 
           ผัสสะ ๖  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ. มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับ 
เนื่องในอรูปธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี. 
           เวทนา ๖  สัญญา ๖  เจตนา ๖  จิต ๖  ไมนับเน่ืองในอรูปธาตุ. 
มโนวิญญาณธาตุ  นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในอรูปธาตุก็มี. 
           [๑๐๙๔]  บรรดาขันธ ๕  ขันธไหน  เปนโลกิยะ    ขันธไหน  เปน 
โลกุตตระ ฯลฯ  บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนโลกิยะ  จิตไหน เปนโลกุตตระ. 
           รูปขนัธ   เปนโลกิยะ  ขันธ ๔  เปนโลกิยะก็มี  เปนโลกุตตระก็มี. 
           อายตนะ ๑๐ เปนโลกิยะ.  อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็ม ี    เปน- 
โลกุตตระกม็ี.    
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           ธาตุ ๑๖  เปนโลกยิะ.   ธาตุ ๒   เปนโลกิยะก็มี   เปนโลกุตตระก็มี.  
สัจจะ ๒  เปนโลกิยะ.   สจัจะ ๒   เปนโลกุตตระ. 
           อินทรีย ๑๐.  เปนโลกิยะ.  อินทรีย  ๓ เปนโลกุตตระ. อนิทรีย ๙ 
เปนโลกิยะกม็ี   เปนโลกตุตระก็มี. 
           อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยะ เหตุ ๖  เปนโลกยิะก็มี  เปนโลกุตตระก็มี. 
           กพฬิงการาหาร เปนโลกิยะ.  อาหาร ๓ เปนโลกิยะก็ม ี เปนโลกุต- 
ตระก็มี. 
           ผัสสะ ๖ เปนโลกิยะ.  มโนวิญญาณธาตุสัมผัส  เปนโลกยิะก็มี 
เปนโลกุตตระก็มี. 
           เวทนา  ๖  สญัญา ๖  เจตนา  ๖  จิต  ๖  เปนโลกิยะ.  มโนวิญ- 
ญาณธาตุ   เปนโลกิยะกม็ี   เปนโลกตุตระก็มี.  
    
                                วิชชมานาวิชชมานวาระ 
                                            กามธาตุ 
           [๑๐๙๕]  ในกามธาตุ    ในขณะที่เกิด  ขันธเทาไร   ยอมเกิด 
ปรากฏ  ฯลฯ  จิตเทาไร  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  ขนัธ ๕  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก. 
           อายตนะ ๑๑  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก  อายตนะ ๑๐  ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวบางพวก  อายตนะ ๑๐ เหลาอ่ืนอีก  ยอมเกิดปรากฏแกสตัว 
บางพวก   อายตนะ ๙    ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อายตนะ ๗   ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวบางพวก.  
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           ธาตุ ๑๑   ยอมเกิดปรากฏแกสตัวบางพวก   ธาตุ  ๑๐ ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวบางพวก ธาตุ ๑๐ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก  ธาตุ ๙  
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก. 
           สัจจะ ๑   ยอมเกิดปรากฏแกสตัวทุกจําพวก. 
           อินทรีย  ๑๔   ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก  อินทรยี  ๑๓   ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อินทรีย ๑๓    เหลาอ่ืนอีก    ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวบางพวก   อินทรีย ๑๒   ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อินทรีย ๑๐ 
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อินทรีย   ๙    ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก 
อินทรีย ๙   เหลาอ่ืนอีก   ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อินทรีย ๘   ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อินทรีย  ๘   เหลาอ่ืนอีก   ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
บางพวก   อินทรีย  ๗   ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อินทรีย  ๕   ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวบางพวก   อินทรีย  ๔   ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก. 
           เหตุ ๓   ยอมเกิดปรากฏแกสตัวบางพวก   เหตุ ๒    ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวบางพวก  สัตวที่ไมมีเหตุ  (อเหตุกสัตว) บางเหลา  ยอมเกิดปรากฏ. 
           อาหาร ๔   ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก. 
           ผัสสะ  ๑  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก. 
           เวทนา ๑   สัญญา ๑   เจตนา ๑    จิต  ๑    ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
ทุกจําพวก. 
           [๑๐๙๖]  ในกามธาตุ ในขณะทีเ่กิด ขันธ ๕  เหลาไหน ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก ?  
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           คือ รปูขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ ๕   
เหลาน้ี    ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  อายตนะ ๑๑  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อายตนะ  ๑๑  คือ  จักขายตนะ  รูปายตนะ  โสตายตนะ 
ฆานายตนะ  คันธายตนะ ชิวหายตนะ  รสายตนะ กายายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา  มนุษยสมัยปฐมกัป 
เปรต   อสุรกาย  สัตวดิรจัฉาน  สัตวนรก  ที่เปนอุปปาติกสัตว   ซึ่งมีอายตนะ 
บริบูรณ   ในกามธาตุ   ในขณะที่เกิด  อายตนะ ๑๑ เหลาน้ี  ยอมเกิด 
ปรากฏแกสตัวเหลาน้ี.     
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด อายตนะ  ๑๐  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อายตนะ  ๑๐ คือ รูปายตนะ โสตายตนะ  ฆานายตนะ 
คันธายตนะ   ชิวหายตนะ   รสายตนะ  กายายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  มนายตนะ 
ธัมมายตนะ  ยอมเกิดปรากฏแกเปรต  อสุรกาย  สัตวดิรัจฉาน  สัตวนรก  
ที่เปนอุปปาติกสัตว  ซึ่งตาบอดมาแตกําเนิด   ในกามธาตุ   ในขณะที ่
เกิด  อายตนะ  ๑๐  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ   ในขณะที่เกิด  อายตนะ ๑๐  เหลาอื่นอีก  ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อายตนะ ๑๐  คือ จักขายตนะ  รูปายตนะ  ฆานายตนะ 
คันธายตนะ  ชิวหายตนะ  รสายตนะ กายายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  มนายตนะ 
ธัมมายตนะ  ยอมเกิดปรากฏแกเปรต   อสุรกาย  สตัวดิรัจฉาน  สัตวนรก  
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ที่เปนอุปปาติกสัตว   ซึ่งหูหนวกมาแตกําเนิด   ในกามธาตุ  ในขณะที่  
เกิดอายตนะ  ๑๐  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   อายตนะ  ๙   ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด   อายตนะ ๙  คือ  รูปายตนะ  ฆานายตนะ  คันธายตนะ 
ชิวหายตนะ   รสายตนะ   กายายตนะ  โผฎฐัพพายตนะ  มนายตนะ  ธัมมายตนะ 
ยอมเกิดปรากฏแกเปรต   อสุรกาย    สัตวดิรัจฉาน    สัตวนรก    ที่เปน 
อุปปาติกสัตว    ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแตกําเนิด   ในกามธาตุ   ใน 
ขณะที่เกิด   อายตนะ ๙   เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๗  ยอมเกิดปรากฏแกสัตว  
จําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อายตนะ  ๗  คือ  รูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ 
กายายตนะ    โผฏฐัพพายตนะ    มนายตนะ    ธัมมายตนะ    ยอมเกิดปรากฏแก 
คัพภไสยกสัตว   ในกามธาตุ, ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ เหลาน้ี ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  ธาตุ  ๑๑    ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
จําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด   ธาตุ ๑๑  คือ  จักขุธาตุ  รูปธาตุ   โสตธาตุ   ฆานธาตุ 
คันธธาตุ   ชวิหาธาตุ   รสธาตุ    กายธาตุ   โผฏฐัพพธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ 
ธัมมธาตุ   ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา  มนษุยสมัยปฐมกัป  เปรต 
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน  สัตวนรก ที่เปนอุปปาติกสัตว  ซึ่งมีอายตนะ  
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บริบูรณในกามธาตุ,  ในขณะที่เกิด  ธาตุ ๑๑   เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวเหลาน้ี.  
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   ธาตุ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว  
จําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด   ธาตุ ๑๐  คือ   รูปธาตุ   โสตธาตุ  ฆานธาตุ  คันธธาตุ 
ชิวหาธาตุ   รสธาตุ  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ    ยอม 
เกิดปรากฏแกเปรต  อสุรกาย  สัตวดิรจัฉาน สัตวนรก  ที่เปนอปุปาติก- 
สัตวซึ่งตาบอดมาแตกําเนิด  ในกามธาตุ  ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหลาน้ี 
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี.  
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  ธาตุ  ๑๐  เหลาอื่นอีก   ยอมเกิด 
ปรากฏแกสตัวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  ธาตุ ๑๐  คือ  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  ฆานธาตุ  คันธธาตุ 
ชิวหาธาตุ   รสธาตุ  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ  ยอม 
เกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย  สัตวดิรจัฉาน  สัตวนรกท่ีเปนอุปปาติกสัตว  
ซึ่งหูหนวกมาแตกําเนิด   ในกามธาตุ   ในขณะที่เกดิ  ธาตุ ๑๐  เหลาน้ัน 
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี.  
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   ธาตุ ๙  ยอมเกดิปรากฏแกสัตว  
จําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  ธาตุ ๙ คือ  รูปธาตุ   ฆานธาตุ  คันธธาตุ   ชิวหาธาตุ 
รสธาตุ  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ  ยอมเกิดปรากฏ 
แกเปรต อสุรกาย  สัตวดริัจฉาน  สัตวนรก ที่เปนอปุปาติกสัตว  ซึ่งตาบอด  
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และหูหนวกมาแตกําเนิด   ในกามธาตุ,  ในขณะที่เกิด    ธาตุ ๙  เหลาน้ี  
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี.  
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   ธาตุ ๗  ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
จําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด   ธาตุ ๗  คือ    รูปธาตุ   คันธธาตุ    รสธาตุ   กายธาตุ 
โผฏฐัพพธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ   ธัมมธาตุ   ยอมเกิดปรากฏเเกคัพภไสยก- 
สัตวในกามธาตุ   ในขณะท่ีเกิด  ธาตุ  ๗  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ   ในขณะที่เกิด   สจัจะ  ๑  อยางไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏแกสตัวทุกจําพวก.  
           คือ  ทกุขสัจจะ   ในกามธาตุ  ในขณะที่เกิด  สัจจะ ๑  นี้    ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก. 
           ในกามธาตุ    ในขณะท่ีเกิด     อินทรีย  ๑๔    ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อนิทรีย  ๑๔ คือ  จักขุนทรยี  โสตินทรยี  ฆานินทรยี 
ชิวหินทรีย  กายินทรีย   มนินทรีย    อิตถินทรียหรือปุริสินทรยี    ชีวิตินทรีย 
โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย  สทัธินทรีย   วิริยินทรีย    สตินทรีย  สมา- 
ธินทรีย  ปญญินทรีย  ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา   ผูเปนสเหตุก- 
ญาณสัมปยุต  ในกามธาตุ,  ในขณะทีเ่กิด  อินทรีย  ๑๔เหลาน้ี  ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  อนิทรีย  ๑๓  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ?  
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           ในขณะที่เกิด   อนิทรีย  ๑๓  คือ   จักขุนทรีย  โสตินทรีย  ฆานินทรีย  
ชิวหินทรีย  กายินทรีย   มนินทรีย    อิตถินทรียหรือปุริสินทรยี    ชีวิตินทรีย 
โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย  สทัธินทรีย  วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย 
ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา    ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต   ในกาม 
ธาตุ.   ในขณะที่เกิด   อินทรีย  ๑๓  เหลาน้ี   ยอมเกดิปรากฏแกสัตว 
เหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  อนิทรีย   ๑๓  เหลาอื่นอีก   ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๑๓ คือ  จักขุนทรยี  โสตินทรยี   ฆานินทรีย 
ชิวหินทรีย   กายินทรีย  มนินทรีย  ชีวิตินทรีย  โมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย 
สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย   สมาธินทรีย  ปญญินทรีย   ยอมเกิดปรากฏ  
แก   มนษุยสมัยปฐมกัปผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต    ในกามธาตุ,      ใน 
ขณะที่เกิดอินทรีย ๑๓  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  อนิทรีย ๑๒  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน  ? 
           ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๑๒ คือ  จักขุนทรยี  โสตินทรยี   ฆานินทรีย 
ชิวหินทรีย  กายินทรีย  มนินทรีย  ชีวิตินทรีย   โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย 
สัทธินทรีย  วิริยินทรีย   สตินทรีย    สมาธินทรีย    ยอมเกิดปรากฏแกมนุษย 
สมัยปฐมกัป   ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต    ในกามธาตุ   ในขณะท่ีเกิด 
อินทรีย ๑๒ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   อนิทรีย  ๑๐  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ?  
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           ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๑๐ คือ  กายินทรีย   มนินทรีย   อิตถินทรีย  
หรือปุริสินทรีย  ชีวิตินทรีย    โสมนสัสินทรียหรอือุเปกขินทรีย    สัทธินทรีย 
วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย    ยอมเกิดปรากฏแกคัพภ- 
ไสยกสัตว     ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต  ในกามธาตุ,  ในขณะที่เกิด 
อินทรีย  ๑๐  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ   ในขณะที่เกิด   อนิทรีย  ๙  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อินทรีย ๙  คือ  กายินทรีย   มนินทรีย  อิตถินทรีย 
หรือปุริสินทรีย    ชีวิตินทรีย   โสมนสัสินทรียหรอือุเปกขินทรีย  สัทธินทรีย 
วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย   ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว   ผู 
เปนสเหตุกญาณวิปปยุต  ในกามธาตุ  ในขณะที่เกดิ   อินทรีย  ๙ เหลา 
นี้  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  อนิทรีย ๙  เหลาอื่นอีก ยอมเกิด 
ปรากฏแกสตัวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อินทรีย ๙    คือ  จักขุนทรยี  โสตินทรยี  ฆานินทรยี 
ชิวหินทรีย  กายินทรีย   มนินทรีย    อิตถินทรียหรือปุริสินทรยี   ชีวิตินทรยี 
อุเปกขินทรีย  ยอมเกิดปรากฏแกเปรต    อสุรกาย    สัตวดิรัจฉาน   สัตว 
นรกท่ีเปนอุปปาติกสัตว  ซึ่งมีอายตนะบริบูรณในกามธาตุ   ในขณะ 
ที่เกิดอินทรีย  ๙ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   อนิทรีย  ๘  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ?  
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           ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๘ คือ  โสตินทรีย   ฆานินทรีย   ชิวหินทรีย  
กายินทรีย  มนินทรีย  อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย  อุเปกขินทรีย 
ยอมเกิดปรากฏแกเปรต    อสุรกาย    สัตวดิรัจฉาน    สัตวนรก  ที่เปน 
อุปปาติกสัตวซึ่งตาบอดมาแตกําเนิด     ในกามธาตุ.     ในขณะที่เกิด 
อินทรีย ๘ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี.  
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  อนิทรีย ๘ เหลาอื่นอีก  ยอมเกิด 
ปรากฏแกสตัวจําพวกไหน ?  
           ในขณะที่เกิด  อินทรีย ๘ คือ  จักขุนทรีย ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย 
กายินทรีย มนินทรีย อิตถนิทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย ยอม 
เกิดปรากฏแกเปรต  อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน  สัตวนรก ที่เปนอปุปาติก- 
สัตว  ซึ่งหูหนวกมาแตกําเนิด  ในกามธาตุ   ในขณะท่ีเกิด  อันทรีย ๘ 
เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   อนิทรีย      ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อินทรีย ๗   คือ ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย 
มนินทรีย    อิตถินทรียหรือปุริสินทรยี    ชีวิตินทรีย    อุเปกขินทรียยอมเกิด 
ปรากฏแกเปรต   อสุรกาย   สัตวดิรัจฉาน   สัตวนรกท่ีเปนอุปปาติก- 
สัตว    ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแตกําเนิด    ในกามธาตุ,    ในขณะที ่
เกิดอินทรีย ๗ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลาน้ี.  
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   อนิทรีย ๕  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ?  
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           ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๕  คือ  กายินทรีย   มนินทรีย   อิตถินทรีย   
หรือปุริสินทรีย  ชีวิตินทรีย  อุเปกขินทรีย    ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยก- 
สัตว  ในกามธาตุ, ในขณะที่เกิด  อินทรยี    เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตว เหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด    อนิทรีย ๔  ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวจําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๔  คือ  กายินทรีย   มนินทรีย  ชีวิตินทรีย 
อุเปกขินทรีย  ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว  ผูเปนอเหตุกนปุงสก- 
สัตว  ในกามธาตุ,  ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๔ เหลาน้ี ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวเหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ   ในขณะที่เกิดเหตุ ๓   ยอมเกิดปรากฏแกสตัว 
จําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  เหตุ ๓ คือ    อโลภะที่เปนวิปากเหตุ    อโทสะที่เปน 
วิปากเหตุ   อโมหะที่เปนวิปากเหตุ   ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา 
มนุษยสมัยปฐมกัป  คัพภไสยกสัตว    ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ใน 
กามธาตุ,   ในขณะที่เกิด    เหตุ ๓  เหลาน้ี    ยอมเกิดปรากฏแกสัตว  
เหลาน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  เหตุ ๒  ยอมเกดิปรากฏแกสัตว 
จําพวกไหน ? 
           ในขณะที่เกิด  เหตุ ๒ คือ    อโลภะท่ีเปนวิปากเหตุ    อโทสะที่เปน 
วปากเหตุ  ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา  มนษุยสมัยปฐมกัป  คัพภ-  
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ไสยกสัตว    ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต    ในกามธาตุ, ในขณะที่เกิด    
เหตุ ๒ เหลาน้ี   ยอมเกิดปรากฏแกสตัวเหลาน้ี. 
           อเหตุกวิบาก  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวนอกน้ี. 
           ในกามธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   อาหาร ๔ เหลาไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏแกสตัวทุกจําพวก ? 
           คือ   กวฬิงการาหาร   ผัสสาหาร   มโนสัญเจตนาหาร    วิญญาณาหาร 
ในกามธาตุ  ในขณะที่เกิด  อาหาร ๔ เหลาน้ี   ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
ทุกจําพวก. 
           ในกามธาตุ   ในขณะที่เกิด   ผัลสสะ  ๑  อยางไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏแกสตัวทุกจําพวก ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในกามธาตุ  ในขณะที่เกิด  ผัสสะ    
๑  นี้  ยอมเกดิปรากฏแกสัตวทุกจําพวก. 
           ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด  เวทนา ๑  สัญญา  ๑  เจตนา ๑  จิต  
๑   อยางไหน  ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุ  ในกามธาตุ ในขณะทีเ่กิด จิต ๑ นี้ ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก. 
 
                                            รูปธาตุ 
           [๑๐๙๗]  ในรูปธาตุ   ในขณะทีเ่กิด   ขันธเทาไร   ยอมเกดิ 
ปรากฏ ฯลฯ  จิตเทาไร  ยอมเกิดปรากฏ ? 
           ในรูปธาตุ  ในขณะที่เกิด  ขันธ ๕   อายตนะ ๕  ธาตุ ๕   สัจจะ ๑ 
อินทรีย ๑๐ เหตุ ๓  อาหาร ๓  ผัสสะ ๑  เวทนา ๑  สัญญา ๑  เจตนา ๑  จิต ๑ 
ยอมเกิดปรากฏแกเทวดาท้ังหลาย  เวนแตพวกอสัญญสัตว.  
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           [๑๐๙๘]  ในรูปธาตุ  ในขณะที่เกิด  ขันธ ๕ เหลาไหน  ยอม  
เกิดปรากฏ ? 
           คือ  รปูขันธ  เวทนาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ   ในรูปธาตุ 
ในขณะที่เกดิ  ขันธ ๕ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในรูปธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   อายตนะ ๕  เหลาไหน  ยอมเกิด 
ปรากฏ ? 
           คือ  จักขายตนะ  รูปายตนะ  โสตายตนะ  มนายตนะ    ธมัมายตนะ 
ในรูปธาตุ  ในขณะที่เกิด  อายตนะ ๕  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในรูปธาตุ    ในขณะท่ีเกิด    ธาตุ  ๕  เหลาไหน    ยอมเกดิ 
ปรากฏ ? 
           คือ  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  โสตธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ   ธัมมธาตุ   ใน 
รูปธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  ธาตุ  ๕ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในรูปธาตุ   ในขณะท่ีเกิด   สัจจะ ๑  อยางไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏ ?                                                                   
           คือ  ทกุขสัจจะ ในรูปธาตุ  ในขณะที่เกิด  สัจจะ ๑  นี ้ยอมเกิด 
ปรากฏ ?    
           ในรูปธาตุ  ในขณะท่ีเกิด  อินทรีย  ๑๐  เหลาไหน  ยอมเกิด 
ปรากฏ  ? 
           คือ  จักขุนทรีย  โสตินทรีย  มนินทรีย  ชีวิตินทรีย  โสมนัสสินทรีย 
หรืออุเปกขินทรีย สัทธนิทรีย  วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย 
ในรูปธาตุ  ในขณะที่เกิด  อินทรีย  ๑๐  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในรูปธาตุ  ในขณะท่ีเกิดเหตุ ๓ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ ?  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 994 

           คือ  อโลภะ  ที่เปนวิปากเหตุ  อโทสะ  ที่เปนวิปากเหตุ  อโมหะ ที่  
เปนวิปากเหตุ  ในรูปธาตุ  ในขณะที่เกดิ    เหตุ ๓  เหลาน้ี    ยอมเกิด 
ปรากฏ. 
           ในรูปธาตุ   ในขณะท่ีเกิด  อาหาร ๓  เหลาไหน    ยอมเกดิ 
ปรากฏ ? 
           ผัสสาหาร  มโนสญัเจตนาหาร  วิญญาณาหาร  ในรูปธาตุ  ในขณะ 
ที่เกิด  อาหาร ๓  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในรูปธาตุ  ในขณะท่ีเกิด   ผัสสะ  ๑   อยางไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏ ? 
           คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี ้
ยอมเกิดปรากฏ.   
           ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑  สัญญา ๑  เจตนา ๑  จติ ๑ 
อยางไหน  ยอมเกิดปรากฏ ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุ  ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด จิต ๑  นี ้ยอม 
เกิดปรากฏ. 
           [๑๐๙๙]  ในขณะทีเ่กิด  ขันธเทาไร  ยอมเกิดปรากฏ  ฯลฯ  
จิตเทาไร  ยอมปรากฏ  แกเหลาเทวดาอสัญญสัตว ? 
           ในขณะที่เกิด  ขันธ ๑   คือ  รปูขันธ  ยอมเกิดปรากฏแกเหลา 
เทวดาอสัญญสัตว. 
           อายตนะ ๒  คือ  รปูายตนะ  ธัมมายตนะ  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ธาตุ ๒  คือ  รูปธาตุ  ธัมมธาตุ   ยอมเกิดปรากฏ. 
           สัจจะ  ๑  คือ  ทุกขสัจจะ  ยอมเกิดปรากฏ.  



พระอภิธรรมปฎก วภิังค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 995 

           อินทรีย ๑ คือ  รูปชีวิตินทรีย  ยอมเกิดปรากฏ.  
           เหลาเทวดาอสัญญสัตว  ไมมีเหตุ  ไมมีอาหาร  ไมมีผัสสะ  ไมมีเวทนา 
ไมมีสัญญา   ไมมีเจตนา  ไมมีจิต   ยอมเกิดปรากฏ. 
 
                                           อรูปธาตุ 
           [๑๑๐๐]  ในอรูปธาตุ  ในขณะที่เกิด   ขันธเทาไร  ฯลฯ   จิต 
เทาไร  ยอมเกิดปรากฏ ? 
           ในอรปูธาตุ  ในขณะที่เกิด  ขนัธ ๔  ยอมเกิดปรากฏ อายตนะ ๒ 
ยอมเกิดปรากฏ  ธาตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏ สัจจะ ๑ ยอมเกิดปรากฏ อินทรีย ๘ 
ยอมเกิดปรากฏ เหตุ ๓ ยอมเกิดปรากฏ  อาหาร ๓ ยอมเกิดปรากฏ ผัสสะ ๑   
ยอมเกิดปรากฏ   เวทนา   ๑  สัญญา  ๑   เจตนา  ๑   จิต  ๑    ยอมเกิดปรากฏ. 
           [๑๑๐๑]  ในอรูปธาตุ   ในขณะที่เกิด   ขันธ ๔    เหลาไหน 
ยอมเกิดปรากฏ ? 
           คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ  สงัขารขันธ  วิญญาณขันธ  ในอรูปธาตุ 
ในขณะที่เกดิ ขันธ ๔ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในอรปูธาตุ  ในขณะที่เกิด อายตนะ ๒ เหลาไหน  ยอมเกิด 
ปรากฏ ? 
           คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิดอายตนะ ๒ 
เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ. 
           ในอรปูธาตุ   ในขณะท่ีเกิด  ธาตุ  ๒   เหลาไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏ ?  
           คือ มโนวิญญาธาตุ  ธัมมธาตุ  ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกดิ  ธาตุ ๒ 
เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ.  
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           ในอรปูธาตุ  ในขณะที่เกิด  สจัจะ  ๑   อยางไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏ ? 
           คือ  ทกุขสัจจะ  ในอรูปธาตุ  ในขณะที่เกิด  สัจจะ ๑ นี้   ยอม 
เกิดปรากฏ. 
           ในอรปูธาตุ  ในขณะที่เกิด  อนิทรีย   ๘  เหลาไหน  ยอมเกิด 
ปรากฏ ?                                            
           คือ  มนินทรีย  ชีวิตินทรีย  อุเปกขินทรีย  สทัธินทรีย   วิริยินทรีย 
สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกดิ  อินทรีย ๘   
เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ.  
           ในอรปูธาตุ    ในขณะที่เกิด   เหตุ ๓   เหลาไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏ ? 
           คือ   อโลภะที่เปนวิปากเหตุ   อโทสะที่เปนวิปากเหตุ   อโมหะที่เปน 
วิปากเหตุ  ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ.  
           ในอรปูธาตุ  ในขณะที่เกิด  อาหาร ๓  เหลาไหน  ยอมเกดิ 
ปรากฏ ? 
           คือ   ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร   วิญญาณาหาร  ในอรูปธาตุ  ใน 
ขณะที่เกิด  อาหาร ๓  เหลาน้ี  ยอมเกิดปรากฏ.   
           ในอรปูธาตุ  ในขณะที่เกิด ผัสสะ  ๑ อยางไหน   ยอมเกิด 
ปรากฏ ? 
           คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด  ผัสสะ ๑  
นี้  ยอมเกิดปรากฏ.  
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           ในอรปูธาตุ  ในขณะที่เกิด   เวทนา ๑  สัญญา ๑  เจตนา ๑  จิต ๑  
อยางไหน  ยอมเกิดปรากฏ ? 
           คือ  มโนวิญญาณธาตุ  ในอรูปธาตุ    ในขณะที่เกิด   จิต ๑  นี ้
ยอมเกิดปรากฏ. 
 
                                      ภมุมันตรวาระ 
           [๑๑๐๒]   ธรรมทีเ่ปนกามาวจร ธรรมที่ไมใชกามาวจร ธรรม 
ที่เปนรูปาวจร  ธรรมที่ไมใชรูปาวจร    ธรรมที่เปนอรูปาวจร   ธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจร  ธรรมที่เปนโลกิยะ   ธรรมที่เปนโลกุตตระ. 
 
                                         กามาวจรภมู ิ
           [๑๑๐๓]   ธรรมที่เปนกามาวจร  เปนไฉน ? 
           คือ ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณ 
อันใด   อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูนินี้   อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้  คือ 
เบื้องตํ่ากําหนดเอาอเวจีนรกเปนที่สุด   เบื้องบนกําหนดเอาเทวดาชั้นปรนิมมิต- 
วสวัตดีเปนท่ีสุด  เหลาน้ันชื่อวา  ธรรมที่เปนกามาวจร. 
           ธรรมที่ไมใชกามาวจร  เปนไฉน ? 
           คือ ธรรมที่เปนรปูาวจร  ธรรมท่ีเปนอรูปาวร ธรรมที่เปนโลกุตตระ 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมที่ไมใชกามาวจร. 
 
                                            รูปาวจรภูม ิ
           ธรรมที่เปนรูปาวจร  เปนไฉน ?  
           คือ    จิตและเจตสิกธรรม    ของบุคคลผูเขาสมาบัติ     หรือผูเกิดแลว 
หรือผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  อันทองเที่ยวอยูในระหวางภูมินี้  อันนับเนื่องอยู  
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ในระหวางภูมินี้   คือ   เบือ้งตํ่ากําหนดเอาพรหมโลกเปนที่สุด  เบื้องบนกําหนด  
เอาเหลาเทวดาชั้นอกนิฏฐาเปนที่สุด   เหลาน้ี    ชื่อวา   ธรรมที่เปนรูปาวจร. 
           ธรรมที่ไมใชรูปาวจร  เปนไฉน ?   
           คือ     ธรรมที่เปนกามาวจร     ธรรมที่เปนอรูปาวจร     ธรรมท่ีเปน 
โลกุตตระ  เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมที่ไมใชรูปาวจร. 
 
                                           อรูปาวจรภูมิ  
           ธรรมที่เปนอรูปาวจร  เปนไฉน ?                         
           คือ    จิตและเจตสิกธรรม    ของบุคคลผูเขาสมาบัติ    หรือผูเกิดแลว 
หรือผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม    อันทองเท่ียวอยูในระหวางภูมินี้     อันนับเนื่อง 
อยูในระหวางภูมินี้    คือ   เบื้องตํ่ากําหนดเอาเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจา- 
ยตนภพเปนท่ีสุด      เบื้องบนกําหนดเอาเหลาเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนภพเปนท่ีสุด  เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมที่เปนอรูปาวจร. 
           ธรรมที่ไมใชอรูปาวจร  เปนไฉน ? 
           คือ   ธรรมที่เปนกามาวจร   ธรรมที่เปนรูปาวจร   ธรรมที่เปนโลกุต- 
ตระ  เหลาน้ันชื่อวา   ธรรมที่ไมใชอรปูาวจร. 
           ธรรมที่เปนโลกิยะ  เปนไฉน ?  
           คือ  กศุลธรรม    อกุศลธรรม    อัพยากตธรรม    ที่เปนอารมณของ 
อาสวะ   อันเปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร   ไดแก รูปขันธ   เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมที่เปนโลกิยะ. 
           ธรรมที่เปนโลกุตตระ  เปนไฉน ? 
           คือ   มรรค   ผลแหงมรรค   และอสังขตธาตุ   (คือนิพพาน)   เหลาน้ี  
ชื่อวา  ธรรมที่เปนโลกุตตระ.  
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                               อุปปาทกัมมอายุปมาณวาระ  
           [๑๑๐๔]   คําวา  เทวดา ไดแก เทวดา ๓ จําพวก คือ สมมติเทวดา 
อุปปตติเทวดา  วิสุทธิเทวดา. 
           พระราชา   พระเทวี   พระราชกุมาร   เรียกวา   สมมติเทวดา. 
           เหลาเทวดาชั้นบน   นับแตเหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราชข้ึนไป   เรียกวา 
อุปปตติเทวดา.  พระอรหันตทั้งหลาย  เรียกวา  วสิุทธิเทวดา. 
 
                      กรรมที่เปนเหตุใหเกิดเปนมนุษยและเทวดา 
           [๑๑๐๕]  คนท้ังหลาย ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม 
แลว  เกิดท่ีไหน ? 
           คนทั้งหลาย   ใหทาน   สมาทานศีล    ทําอุโบสถกรรมแลว    บางคน 
เขาถึงความเปนพวกแหงกษัตริยผูมหาศาล      บางคนเขาถึงความเปนพวกแหง 
พราหมณผูมหาศาล   บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงคหบดีผูมหาศาล  บางคน 
เขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราช     บางคนเขาถึงความเปน 
พวกแหงเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส     บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดา 
ชั้นยามา    บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นดุสิต   บางคนเขาถึง 
ความเปนพวกแหงเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี   บางคนเขาถึงความเปนพวกแหง 
เหลาเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี. 
 
                                 ประมาณแหงอายุของมนุษย   
           [๑๑๐๖]  อายุของเหลามนุษย  มีประมาณเทาไร ? 
           คือ   ประมาณ  ๑๐๐ ป  ตํ่ากวาบาง   เกินกวาบางก็มี.  
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                      ประมาณแหงอายุของเทวดาเทียบกับมนุษย 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราช  มีประมาณเทาไร ?  
           คือ ๕๐ ปของมนุษย  นับเปนวันหน่ึงและคืนหน่ึงของเหลาเทวดาชั้น 
จาตุมหาราช,  ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปน   ๑ เดือน, ๑๒  เดือนโดยเดือนน้ัน 
เปน ๑ ป. ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น  เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้น 
จาตุมหาราช. 
           นับอยางปมนุษย  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๙ ลานป. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส  มีประมาณเทาไร ? 
           คือ ๑๐๐ ปของมนุษย  นับเปนวันหน่ึงและคืนหน่ึงของเหลาเทวดาชั้น 
ดาวดึงส, ๓๐  ราตรีโดยราตรีนั้นเปน ๑ เดือน   ๑๒ เดือนโดยเดือนน้ันเปน ๑ 
ป. ๑,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น  เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส. 
           นับอยางปมนุษย   มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ   ๓ โกฏิ ๖ ลานป. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นยามา  มปีระมาณเทาไร ? 
           คือ ๒๐๐ ปของมนุษย     นับเปนวันหน่ึงและคืนหน่ึงของเหลาเทวดา 
ชั้นยามา, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปน ๑  เดือน, ๑๒  เดือนโดยเดือนน้ันเปน ๑ 
ป. ๒,๐๐๐   ปทิพยโดยปนั้น  เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นยามา. 
           นับอยางปมนุษย  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๑๔ โกฏิ ๔ ลานป.  
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           อายุของเหลาเทวดาชั้นดุสิต  มปีระมาณเทาไร ? 
           คือ ๔๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหน่ึงและคืนหน่ึงของเหลาเทวดาชั้น  
ดุสิต, ๓๐  ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน,  ๑๒  เดือนโดยเดือนน้ัน     เปน 
๑ ป,  ๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น  เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นดุสิต.  
           นับอยางปมนุษย  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๕๗ โกฏิ ๖ ลานป. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี  มีประมาณเทาไร ? 
           คือ ๘๐๐  ปของมนุษย     นับเปนวันหน่ึงและคืนหน่ึงของเหลาเทวดา 
ชั้นนิมมานรดี, ๓๐  ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน   ๑๒  เดือนโดยเดือนน้ัน 
เปน ๑ ป, ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น   เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้น 
นิมมานรดี. 
           นับอยางปมนุษย  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ลานป. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นปรนิมมติวสวัตดี  มีประมาณเทาไร ? 
           คือ ๑,๖๐๐ ปของมนุษย   นับเปนวันหน่ึงและคืนหน่ึงของเหลาเทวดา 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนโดยเดือน 
นั้น เปน ๑ ป, ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดา 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี. 
           นับอยางปมนุษย   มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๙๒๑ โกฏิ ๖ ลานป. 
          พวกเทวดากามาวจรสวรรค ๖ ชั้น  เพียบพรอมไปดวยกามคุณท้ังปวง 
อายุของพวกเทวดากามาวจรสวรรค ๖ ชั้น  นับรวมกันทั้งหมดเปนเทาไร  เปน 
๑,๒๒๘ โกฏิ ๕ ลานป  โดยนับอยางปมนุษย.  
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                          ประมาณแหงอายุของรูปพรหม  
           [๑๑๐๗] ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ   ไปเกิดท่ีไหน ? 
           ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ    ไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันพรหม 
ปาริสัชชา.                                                                      
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน   มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณเทาสวนที่ ๓  ที่ ๔ แหงกัป   [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔ 
แหงกัป].   
           ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง  ไปเกิดท่ีไหน ? 
           ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง    ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหม 
ปุโรหิตา. 
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน    มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณกึ่งกัป. 
           ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต  ไปเกิดท่ีไหน ?  
           ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต     ไปเกดิเปนพวกเทวดาชั้นมหา 
พรหมา.                                                                     
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน    มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๑ กัป. 
           ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ   ไปเกิดท่ีไหน ? 
           ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นปริตตาภา. 
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน   มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๒ กัป.  
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           ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง  ไปเกิดท่ีไหน ?  
           ผูเจริญทุติยฌานไดอยางกลาง    ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอัปปมา- 
ณาภา. 
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน    มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๔ กัป. 
           ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต  ไปเกิดท่ีไหน ? 
           ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต    ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอาภัส- 
สรา. 
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๘ กัป. 
           ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญ  ไปเกิดท่ีไหน ? 
           ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นไปริตตสุภา. 
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ  ๑๖  กปั. 
           ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง  ไปเกิดท่ีไหน ? 
           ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง      ไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันอัปป- 
มาณสุกา. 
           อายุของเทวดาเหลาน้ัน   มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๓๒ กัป. 
           ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต  ไปเกิดท่ีไหน ? 
           ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต    ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นสุภ- 
กิณหา.  
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           อายุของเทวดาเหลาน้ัน    มีประมาณเทาไร ?  
           มีประมาณ ๖๔ กัป. 
           ผูเจริญจตุตถฌาน  บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาเหลาอสัญญสัตว 
บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นเวหัปผลา    บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดา 
ชั้นอวิหา    บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอตัปปา    บางคนไปเกิดพวก 
เทวดาชั้นสุทัสสา   บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันสุทัสสี    บางคนไป 
เกิดเปนพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐา     บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึง 
อากาสานัญจายตนภพ  บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญ-   
จายตนภพ   บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ 
บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  เพราะ 
อารมณตางกัน  เพราะมนสิการตางกัน  เพราะฉันทะตางกัน   เพราะปณิธิตาง 
กัน   เพราะอธิโมกขตางกัน   เพราะอภินีหารตางกัน    เพราะปญญาตางกัน. 
           อายุของเหลาเทวดาอสัญญสัตว และเหลาเทวดาชั้นเวหัปผลา 
มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๕๐๐ กปั. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นอวิหา  มปีระมาณเทาไร ?  
           มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัป. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นอตัปปา  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัป. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นสุทัสสา   มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัป.  
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           อายุของเหลาเทวดาชั้นสุทัสสี   มีประมาณเทาไร ?  
           มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัป. 
           อายุของเหลาเทวดาชั้นอกนิฏฐา  มีประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัป. 
 
                       ประมาณแหงอายุของอรูปพรหม 
           อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณ 
เทาไร ? 
           มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัป.  
           อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงวิญญานัญจายตนภพ  มีประมาณ 
เทาไร ? 
           มีประมาณ  ๔๐,๐๐๐ กัป. 
           อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ  มีประมาณ 
เทาไร ? 
           มีประมาณ  ๖๐,๐๐๐  กัป. 
           อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  ม ี
ประมาณเทาไร ? 
           มีประมาณ  ๘๔,๐๐๐  กัป. 
           เหลาสัตวที่มีอํานาจแหงบุญสงเสริม  ไปแลวสูกามภพ  และ 
รูปภพ  หรือแมไปสูภวัคคพรหม  ยอมกลับสูทุคติอีกได   เหลาสัตว 
มีอายุยืนถึงเพียงน้ัน  ก็ยงัจุติเพราะส้ินอายุ  ภพไหน ๆ ชื่อวา  เท่ียง 
ไมมี  สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญไดตรัส  
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ไวอยางน้ี    เพราะฉะน้ันแล  เหลานักปราชญผูมีปญญาเฉลียวฉลาด   
รอบคอบ คํานึงถึงความจริงขอนี้  จึงเจริญมรรคอนัอุดมเพ่ือพนจาก 
ชรามรณะ  ครั้นเจริญมรรคอันบริสทุธิ์สะอาด    ซึ่งมีปกติยังสัตวให 
หย่ังถึงพระนิพพานแลว   ยอมเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน   เพราะ 
กําหนดรูอาสวะท้ังปวงฉะนี้แล. 
 
                                    อภิญเญยยาทิวาระ 
           [๑๑๐๘]  บรรดาขนัธ  ๕  ขันธไหน    เปนอภิญเญยยธรรม, 
ขันธไหน   เปนปริญเญยยธรรม,  ขันธไหนเปนปหาตัพพธรรม, 
ขันธไหน  เปนภาเวตัพพธรรม,  ขันธไหน   เปนสัจฉิกาตัพพธรรม, 
ขันธไหน  ไมใชปหาตัพพธรรม,  ขันธไหน  ไมใชภาเวตัพพธรรม,  
ขันธไหน ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม  ฯลฯ   บรรดาจิต ๗  จิตไหน เปน 
อภิญเญยยธรรม,   จิตไหน   เปนปริญเญยยธรรม,   จิตไหน   เปน 
ปหาตัพพธรรม,   จิตไหน   เปนภาเวตัพพธรรม,    จิตไหน   เปน 
สัจฉิกาตัพพธรรม,  จิตไหน  ไมใชปหาตัพพธรรม,   จิตไหน  ไม 
ใชภาเวตัพพธรรม,   จิตไหน  ไมใชสจัฉิกาตัพพธรรม ? 
           รูปขนัธ  เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปริญเญยยธรรม    ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม. 
           ขันธ ๔  เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม  เปนปหาตัพพ- 
ธรรมกม็ ี   เปนภาเวตัพพธรรมก็มี    เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี    ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม  ก็มี.  
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           อายตนะ  ๑๐   เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปริญเญยยธรรม    ไมใช  
ปหาตัพพธรรม   ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม. 
           อายตนะ ๒  เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม  เปนปหา- 
ตัพพธรรมก็มี  เปนภาเวตัพพธรรมก็มี  เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี  ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี. 
           ธาตุ  ๑๖  เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปริญเญยยธรรม    ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม.                     
           ธาตุ  ๒  เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม   เปนปหาตัพพ- 
ธรรม   เปนภาเวตัพพธรรมก็มี    เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็ม ี   ไมใชปหาตัพพ- 
ธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม   ก็ม.ี 
           สมุทยสัจ   เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปรญิเญยยธรรม    เปนปหา- 
ตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม. 
           มัคคสัจ   เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปริญเญยยธรรม    ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  เปนภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม.                      
           นิโรจสัจ  เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม    ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  เปนภาเวตัพพธรรม   เปนสัจฉิกาตัพพธรรม. 
           ทุกขสัจ  เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม  เปนปหาตัพพ- 
ธรรม ก็มี  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม   ไมใชปหาตัพพ- 
ธรรม  ก็ม.ี                                                                          
           อินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม  ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม.  
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           โทมนัสสินทรีย  เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม  เปน 
ปหาตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม.  
           อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยย- 
ธรรม  ไมไชปหาตัพพธรรม  เปนภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม. 
           อัญญินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปรญิเญยยธรรม    ไมใช 
ปหาตัพพธรรม  เปนภาเวตัพพธรรมก็มี  เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี. 
           อัญญาตาวินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม   เปนปริญเญยยธรรม  ไม  
ใชปหาตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  เปนสัจฉิกาตัพพธรรม.  
           อินทรีย ๓  เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม  ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  เปนภาเวตัพพธรรมก็มี   เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี    ไมใชภาเว-  
ตัพพธรรม  ไมไชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี.                                           
           อินทรีย ๖ เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม    เปนปหา- 
ตัพพธรรมก็มี    เปนภาเวตัพพธรรมก็มี    เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี    ไมใช 
ปหาตัพพธรรม  ไมไชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี. 
           อกุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปรญิเญยยธรรม    เปน 
ปหาตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม. 
           กุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปรญิเญยยธรรม    ไมใช 
ปหาตัพพธรรม  เปนภาเวตัพพธรรม  มิใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี  ไมใชภาเว- 
ตัพพธรรม กม็ี.                                                                  
           อัพยากตเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม  ไมใช 
ปหาตัพพธรรม    ไมใชภาเวตัพพธรรม    เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี    ไมใช 
สัจฉิกาตัพพธรรมก็ม.ี  
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           กพฬิงการาหาร  เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม ไมใช  
ปหาตัพพธรรม   ไมใชภาเวตัพพธรรม    ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม   อาหาร ๓ 
เปนอภิญเญยยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม  เปนปหาตัพพธรรมก็มี  เปนภาเว- 
ตัพพธรรมก็มี   เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี  ไมใชปหาตัพพธรรม   ไมใชภาเว- 
ตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม กม็ี. 
           ผัสสะ ๖  เปนอภิญเญยยธรรม   เปนปริญเญยยธรรม    ไมใชปหา- 
ตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม.         
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส   เปนอภิญเญยยธรรม    เปนปริญเญยย- 
ธรรม   เปนปหาตัพพธรรมก็มี  เปนภาเวตัพพธรรมก็มี   เปนสัจฉิกาตัพพธรรม 
ไมใชปหาตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็ม.ี 
           เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอภิญเญยยธรรม  เปน 
ปริญเญยยธรรม  ไมใชปหาตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม   ไมใชสัจฉิกา- 
ตัพพธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุ  เปนอภิญเญยธรรม  เปนปริญเญยยธรรม  เปน 
ปหาตัพพธรรมก็มี  เปนภาเวตัพพธรรมก็มี   เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็ม ี ไมใช 
ปหาตัพพธรรม  ไมใชภาเวตัพพธรรม  ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี. 
 
                                           อารัมมณวาระ 
           [๑๑๐๙]  บรรดาขนัธ  ๕  ขันธไหน เปนสารัมมณธรรม, ขันธ 
ไหน เปนอนารัมมณธรรม ฯลฯ  บรรดาจิต ๗  จิตไหน เปนสารัมมณ- 
ธรรม,  จิตไหน  เปนอนารัมมณธรรม ?  
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           รูปขนัธ  เปนอนารัมนณธรรม  ขันธ ๔  เปนสารัมมณธรรม. 
           อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม  มนายตนะ  เปนสารมัมณธรรม 
ธัมมายตนะ  เปนสารัมมณธรรม ก็ม ี เปนอนารัมมณธรรมก็มี. 
           ธาตุ ๑๐  เปนอนารัมมณธรรม.  ธาตุ ๗  เปนสารัมมณธรรม  ธัมม- 
ธาตุ  เปนสารัมมณธรรม ก็มี  เปนอนารัมมณธรรม ก็มี. 
           สัจจะ ๒  เปนสารัมมณธรรม.    นิโรธสจั    เปนอนารัมมณธรรม 
ทุกขสัจ   เปนสารัมมณธรรมก็ม ี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี. 
           อินทรีย ๗  เปนอนารัมมณธรรม. 
           อินทรีย ๑๔ เปนสารัมมณธรรม.  ชีวิตินทรีย  เปนสารมัมณธรรม 
ก็มี  เปนอนารัมมณธรรม  ก็มี. 
           เหตุ ๙  เปนสารัมมณธรรม. 
           กพฬิงการาหาร  เปนอนารัมมณธรรม  อาหาร ๓ เปนสารัมม-   
ธรรม. 
           ผัสสะ ๗ เวทนา  ๗  สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เปนสารัมมณ- 
ธรรม.                                                                                
           [๑๑๑๐]  บรรดาขนัธ ๕ ขันธไหน  เปนสารมัมณารมัมณธรรม 
ขันธไหนเปนอนารัมมณารัมมณธรรม  ขันธไหน  เปนอนารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ   บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนสารัมมณารัมมธรรม จิตไหน 
เปนอนารัมมณารัมมณธรรม  จิตไหน  เปนอนารมัมณธรรม ? 
           รูปขนัธ     เปนอนารัมมณธรรม. 
           ขันธ  ๔  เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี   เปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม ก็มี.                                                                            
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           อายตนะ ๑๐  เปนอนารัมมณธรรม.  
           มนายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็ม ี เปนอนารัมมณารัมมณ-  
ธรรม  ก็ม.ี 
           ธัมมายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรม กม็ี เปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม  ก็ม ี  เปนอนารัมมณธรรม ก็ม.ี 
           ธาตุ ๑๐  เปนอนารัมมณธรรม. 
           ธาตุ ๖   เปนอนารัมมณารัมมณธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุ  เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็ม ีเปนอนารัมมณา- 
รัมมณธรรม ก็มี. 
           ธัมมธาตุ   เปนสารัมมณารัมมณธรรม  ก็มี   เปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม ก็มี   เปนอนารัมมณธรรม ก็ม.ี 
           นิโรธสัจ  เปนอนารัมมณธรรม. 
           มัคคสัจ   เปนอนารัมมณารัมมณธรรม. 
           สมุทยสัจ   เปนสารัมมณารัมมณธรรม กม็ี  เปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม ก็มี. 
           ทุกขสัจ   เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็ม ี  เปนอนารัมมณารัมมณ-  
ธรรม ก็มี  เปนอนารัมมณธรรม ก็ม.ี 
           อินทรีย  ๗  เปนอนารัมมณธรรม. 
           อินทรีย ๕  เปนอนารัมมณารัมมณธรรม.                  
           อินทรีย ๙  เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็ม ีเปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม   ก็มี. 
           ชีวิตินทรีย  เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี  เปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม  ก็ม ี  เปนอนารัมมณธรรม ก็ม.ี  
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           เหตุ ๙  เปนสารัมมณารัมมณธรรม  ก็ม ี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม  
ก็มี. 
           กพฬิงการาหาร  เปนอนารัมมณธรรม. 
           อาหาร ๓  เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็ม ี เปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม ก็มี. 
           ผัสสะ ๖  เปนอนารัมมณารัมมณธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส เปนสารัมมณารัมมณธรรม กม็ี    เปน 
อนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี. 
           เวทนา ๖ สญัญา ๖ เจตนา ๖ จิต  ๖   เปนอนารัมมณารัมมณ- 
ธรรม.   
           มโนวญิญาณธาตุ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณา- 
รัมมณธรรม ก็มี. 
 
                                         ทิฏฐาทิวาระ 
           [๑๑๑๑]  บรรดาขนัธ ๕  ขันธไหน เปนทิฏฐธรรม,   ขนัธไหน 
เปนสุตธรรม  เปนมุตธรรม  เปนวญิญาตธรรม,  ขันธไหน  ไมใช 
ทิฏฐธรรม  ไมใชสุตธรรม  ไมใชมุตธรรม  ไมใชวญิญาตธรรม  ฯลฯ  
บรรดาจิต  ๗   จิตไหน  เปนทิฏฐธรรม  เปนสุตธรรม  เปนมตุธรรม 
เปนวิญญาตธรรม,  จิตไหน   ไมใชทฏิฐธรรม  ไมใชสุตธรรม  ไม 
ใชมุตธรรม  ไมใชวิญญาตธรรม ? 
           รูปขนัธ  เปนทิฏฐธรรม ก็ม ี เปนสุตธรรม ก็มี   เปนมุตธรรมก็ม ี
ไมใชทิฏฐธรรม  ไมใชสตุธรรม  ไมใชมุตธรรม  เปนวิญญาตธรรม ก็มี.   
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           ขันธ  ๔  ไมใชทิฏฐธรรม   ไมใชสุตธรรม   ไมใชมุตธรรม    เปน  
วิญญาตธรรม. 
           รูปายตนะ  เปนทิฏฐธรรม   ไมใชสุตธรรม  ไมใชมุตธรรม    เปน 
วิญญาตธรรม. 
           สัททายตนะ  ไมใชทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม  ไมใชมุตธรรม   เปน 
วิญญาตธรรม. 
           คันตายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   ไมใชทฏิฐธรรม 
ไมใชสุตธรรม   เปนมุตธรรม  เปนวิญญาตธรรม. 
           อายตนะ ๗  ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม  ไมใชมุตธรรม  เปน 
วิญญาตธรรม. 
           รูปธาตุ เปนทิฏฐธรรม ไมใชสตุธรรม  ไมใชมุตธรรม   เปนวิญญาต- 
ธรรม. 
           สัททธาตุ   ไมใชทิฏฐธรรม   เปนสุตธรรม   ไมใชมุตธรรม   เปน 
วิญญาตธรรม. 
           คันธธาตุ  รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม 
เปนมุตธรรม  เปนวิญญาตธรรม. 
           ธาตุ  ๑๓  ไมใชทฏิฐธรรม   ไมใชสุตธรรม   ไมใชมุตธรรม   เปน 
วิญญาตธรรม. 
           สัจจะ ๓  ไมใชทิฏฐธรรม  ไมใชสุตธรรม   ไมใชมุตธรรม   เปน 
วิญญาตธรรม. 
           ทุกขสัจ    เปนทฏิฐธรรมก็ม ี   เปนสุตธรรมก็มี    เปนมุตธรรมก็ม ี
ไมใชทิฏฐธรรม  ไมใชสตุธรรม  ไมใชมุตธรรมกม็ี  เปนวิญญาตธรรม.  
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           อินทรีย  ๒๒   ไมใชทิฏฐธรรม    ไมใชสุตธรรม    ไมใชมุตธรรม  
เปนวิญญาตธรรม. 
           เหตุ  ๙  ไมใชทฏิฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม  เปนวิญญาต- 
ธรรม.                                                                                                 
           อาหาร ๔  ไมใชทฏิฐธรรม  ไมใชสุตธรรม  ไมใชมุตธรรม   เปน 
วิญญาตธรรม. 
           ผัสสะ ๗  ไมใชทฏิฐธรรม  ไมใชสุตธรรม  ไมใชมุตธรรม   เปน 
วิญญาตธรรม. 
           เวทนา ๗   สัญญา  ๗  เจตนา ๗  จิต ๗  ไมใชทิฏฐธรรม   ไม 
ใชสุตธรรม  ไมใชมุตธรรม  เปนวิญญาตธรรม. 
 
                                     กสุลติกาทิวาระ 
           [๑๑๑๒]  บรรดาขนัธ   ๕  ขันธไหน   เปนกุศล   ขันธไหน 
เปนอกุศล  ขนัธไหน  เปนอัพยากตะ ฯลฯ   บรรดาจิต    จิตไหน 
เปนกุศล  จิตไหน  เปนอกศุล  จิตไหน  เปนอัพยากตะ ? 
           รูปขนัธ  เปนอัพยากตะ  ขันธ  ๔    เปนกุศลก็มี    เปนอกุศลก็ม ี
เปนอัพยากตะก็มี. 
           อายตนะ ๑๐  เปนอัพยากตะ. 
           อายตนะ ๒  เปนกศุลก็มี  เปนอกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           ธาตุ ๑๖  เปนอัพยากตะ. 
           ธาตุ ๒  เปนกุศลก็มี   เปนอกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           สมุทยสัจ   เปนอกุศล.                                            
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           มัคคสัจ   เปนกุศล.  
           นิโรธสัจ   เปนอัพยากตะ. 
           ทุกขสัจ   เปนกุศลก็มี  เปนอกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           อินทรีย  ๑๐  เปนอัพยากตะ. 
           โทมนัสสินทรีย   เปนอกุศล. 
           อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย   เปนกุศล. 
           อินทรีย  ๔   เปนกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           อินทรีย  ๖  เปนกศุลก็มี  เปนอกุศลก็มี  เปนอัพยากตะก็มี. 
           อกุศลเหตุ ๓  เปนอกุศล. 
           กุศลเหตุ ๓  เปนกศุล. 
           อัพยากตเหตุ ๓  เปนอัพยากตะ. 
           กพฬิงการาหาร  เปนอัพยากตะ 
           อาหาร ๓  เปนกุศลก็มี   เปนอกุศลก็มี   เปนอัพยากตะก็มี. 
           สัมผัส  ๖  เปนอัพยากตะ. 
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส เปนกศุลก็มเีปนอกุศลก็มีเปนอัพยากตะก็มี. 
           เวทนา ๖   สัญญา ๖  เจตนา ๖  จิต ๖  เปนอัพยากตะ. 
           มโนวญิญาณธาตุ  เปนกุศลก็มี  เปนอกุศลก็มี   เปนอัพยากตะก็มี. 
 
                                          เวทนาติกวาระ 
           [๑๑๑๓]  บรรดาขนัธ  ๕ ขันธไหน   สัมปยตุดวยสุขเวทนา 
ขันธไหน  สมัปยุตดวยทุกขเวทนา  ขนัธไหน  สมัปยุตดวยอทุกขม- 
สุขเวทนา  ฯลฯ   บรรดาจิต ๗ จิตไหน  สมัปยุตดวยสุขเวทนา  จิต  
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ไหน   สัมปยตุดวยทุกขเวทนา   จิตไหน   สัมปยุตดวยอทุกขมสุข-  
เวทนา ? 
            ขันธ  ๒   กลาวไมไดวา     สัมปยุตดวยสุขเวทนา      หรอืสัมปยุตดวย 
ทุกขเวทนา  หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           ขันธ   ๓  สัมปยุตดวยสุขเวทนา   ก็ม ี  สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี   สมั- 
ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           อายตนะ ๑๐  กลาวไมไดวา   สัมปยุตดวยสุขเวทนา   หรือสัมปยุต 
ดวยทุกขเวทนา   หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           มนายตนะ   สัมปยตุดวยสุขเวทนาก็มี     สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           ธัมมายตนะ   สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี    สมัปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี   กลาวไมไดวา   สัมปยุตดวยสุขเวทนา   หรือ 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา  หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           ธาตุ ๑๐   กลาวไมไดวา    สัมปยุตดวยสุขเวทนา    หรอืสัมปยุตดวย 
ทุกขเวทนา  หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           ธาตุ  ๕  สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           กายวิญญาณธาตุ  สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี  สัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
ก็มี. 
           มโนวญิญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
ก็มี  สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           ธัมมธาตุ    สัมปยตุดวยสุขเวทนาก็มี    สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี  กลาวไมไดวา  สัมปยุตดวยสุขเวทนา   หรือ 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา  หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี.  
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           สัจจะ ๒   สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี    สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา 
ก็มี.  
        นิโรจสจั  กลาวไมไดวา   สัมปยตุดวยสุขเวทนา   หรือสัมปยุตดวย 
ทุกขเวทนา  หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           ทุกขสัจ  สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี     สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี   กลาวไมไดวา   สัมปยุตดวยสุขเวทนา   หรือ 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา   หรือสัมปยตุดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           อินทรีย  ๑๒   กลาวไมไดวา    สัมปยุตดวยสุขเวทนา    หรือสัมปยุต  
ดวยทุกขเวทนา   หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           อินทรีย ๖  สัมปยตุดวยสุขเวทนาก็มี   สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา 
ก็มี. 
           อินทรีย ๓   สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี    สมัปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           ชีวิตินทรีย   สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี    สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี     กลาวไมไดวา     สัมปยุตดวยสุขเวทนาหรือ 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา  หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           โทสะท่ีเปนอกุศลเหตุ  สัมปยุตดวยทุกขเวทนา. 
           เหตุ  ๗   สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี   สัมปยตุดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           โมหะท่ีเปนอกุศลเหตุ  สัมปยุตดวยสุเวทนาก็มี     สัมปยตุดวย 
ทุกขเวทนาก็มี  สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           กพฬิงการาหาร  กลาวไมไดวา  สัมปยุตดวยสุขเวทนา  หรือสัมปยตุ  
ดวยทุกขเวทนา   หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.  
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           อาหาร ๓    สัมปยตุดวยสุขเวทนาก็มี     สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี  
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           ผัสสะ  ๕  สัมปยตุดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           กายสัมผัส   สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี  สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี. 
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส    สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี   สมัปยุตดวย 
ทุกขเวทนาก็มี   สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
           เวทนา ๗   กลาวไมไดวา   สัมปยุตดวยสุขเวทนา   หรือสัมปยุตดวย 
ทุกขเวทนา   หรือสัมปยตุดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           สัญญา  ๕  เจตนา ๕   จิต ๕  สมัปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา  กาย 
วิญญาณ  สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี  สมัปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี.               
           มโนวญิญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี  สัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
ก็มี  สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี. 
 
                                        วิปากติกวาระ 
           [๑๑๑๔]  บรรดาขนัธ  ๕  ขันธไหน   เปนวิปากธรรม  ขนัธ   
ไหน  เปนวปิากธัมมธรรม  ขันธไหน  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
ฯลฯ    บรรดาจิต  ๗ จิตไหน  เปนวปิากธรรม  จติไหน  เปนวิปาก- 
ธัมมธรรม  จิตไหน  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ?                 
           รูปขนัธ   เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม. ขันธ  ๔  เปนวิปากธรรม 
ก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็มี  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี. 
           อายตนะ ๑๐  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม.  
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           อายตนะ ๒    เปนวิปากธรรมกม็ี    เปนวิปากธัมมธรรมก็มี    เปน  
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี. 
           ธาตุ  ๑๐  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม. 
           ธาตุ  ๕   เปนวิปากธรรม.    มโนธาตุ    เปนวิปากธรรมก็มี    เปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี  
           ธาตุ ๒  เปนวิปากธรรมก็ม ี     เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี    เปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี. 
           สัจจะ ๒  เปนวิปากธัมมธรรม. 
           นิโรธสัจ   เปนเนววิปากนววิปากธัมมธรรม. 
           ทุกขสัจ   เปนวิปากธรรมก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี  เปนเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี.                                                             
           อินทรีย  ๗  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม. 
           อินทรีย  ๓  เปนวิปากธรรม. 
           อินทรีย ๒  เปนวิปากธัมมธรรม. 
           อัญญินทรีย  เปนวิปากธรรมกม็ี  เปนวิปากธัมมธรรมกม็ี. 
           อินทรีย ๙  เปนวิปากธรรมกม็ี  เปนวิปากธัมมธรรมกม็ี   เปนเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี. 
           เหตุ ๖  เปนวิปากธัมมธรรม. 
           อัพยากตเหตุ ๓  เปนวิปากธรรมก็มี   เปนเนววิปากนวิปากธัมม- 
ธรรมก็ม.ี 
           กพฬิงการาหาร  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม. 
           อาหาร ๓  เปนวิปากธรรมก็มี   เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี  เปนเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี.                                                              
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           ผัสสะ  ๕  เปนวิปากธรรม.  
           มโนธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมก็มี    เปนเนววิปากนวิปากธัมม- 
ธรรมก็ม.ี 
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมกม็ี  เปนวิปากธัมมธรรม 
ก็มี  เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี. 
           เวทนา  ๕ สัญญา  ๕ เจตนา ๕  จิต ๕   เปนวิปากธรรม. 
           มโนธาตุ เปนวิปากธรรมก็ม ี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมกม็.ี 
           มโนวญิญาณธาตุ เปนวิปากธรรมก็มี     เปนวิปากธัมมธรรมก็ม ี
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็ม.ี 
 
                                อุปาทินนุปาทานิยติกวาระ 
           [๑๑๑๕]  ขันธ  ๕  ขันธไหน   เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ขันธไหน   เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    ขันธไหน   เปนอนปุา- 
ทินนานุปาทานิยธรรม  ฯลฯ    บรรดาจิต  ๗  จิตไหน  เปนอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรม   จิตไหน  เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   จติไหน 
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม  ? 
           รูปขนัธ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี   เปนอนุปาทินนุปาทา- 
นิยธรรมก็ม.ี       
           ขันธ ๔  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี   เปนอนุปาทินนุปาทา- 
นิยธรรมก็ม ี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็ม.ี  
           อายตนะ ๕  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           สัททายตนะ  เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม.  
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           อายตนะ ๔  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี เปนอนุปาทินนุปาทา-  
นิยธรรมก็ม.ี 
           อายตนะ ๒   เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี   เปนอนุปาทินนุปา- 
ทานิยธรรมก็มี  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี. 
           ธาตุ  ๑๐  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           สัททธาตุ   เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           ธาตุ ๕   เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี  เปนอนุปาทินนุปาทานิย- 
ธรรมก็ม.ี  
           ธาตุ  ๒   เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี  เปนอนุปาทินนุปาทานิย- 
ธรรมก็ม ี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็ม.ี 
           สมุทยสัจ   เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           สัจจะ ๒  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม.       
           ทุกขสัจ   เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี เปนอนุปาทินนุปาทานิย- 
ธรรมก็ม.ี 
           อินทรีย  ๙  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           โทมนัสสินทรีย   เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           อินทรีย ๓  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม. 
           อินทรีย ๙  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี  เปนอนุปาทินนุปาทา- 
นิยธรรมก็ม ี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็ม.ี 
           อกุศลเหตุ ๓  เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           กุศลเหตุ ๓  เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี  เปนอนุปาทินนานุ- 
ปาทานิยธรรมก็มี.  
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           อัพยากตเหตุ ๓  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี  เปนอนุปาทินนุ-  
ปาทานิยธรรมก็มี   เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี. 
           กพฬิงการาหาร  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี  เปนอนุปาทินนุ- 
ปาทานิยธรรมก็มี.                                                                        
           อาหาร ๓  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี   เปนอนุปาทินนุปาทา 
นิยธรรมก็ม ี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็ม.ี                                 
           ผัสสะ  ๕  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           มโนธาตุสัมผัส    เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี  เปนอนุปาทินนุ-  
ปาทานิยธรรมก็มี. 
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส    เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี   เปน 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี  เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี. 
           เวทนา ๕  สัญญา ๕ เจตนา ๕  จิต  ๕    เปนอุปาทินนุปาทานิย- 
ธรรม.                                                                                
           มโนธาตุ    เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี  เปนอนุปาทินนุปาทา 
นิยธรรมก็ม.ี 
           มโนวญิญาณธาตุ  เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็ม ี  เปนอนุปาทิน 
นุปาทานิยธรรมก็ม ี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็ม.ี 
 
                                        วิตักกติกวาระ 
           [๑๑๑๖]  บรรดาขนัธ  ๕    ขันธไหน  เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
ขันธไหน  เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   ขันธไหน   เปนอวิตักกา- 
วิจารธรรม   ฯลฯ     บรรดาจิต  ๗  จติไหน   เปนสวิตักกสวิจารธรรม  
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จิตไหน   เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   จิตไหน   เปนอวิตักกาวิจาร-  
ธรรม.                                                    
           รูปขนัธ  เปนอวิตักกาวิจารธรรม. 
           ขันธ ๓  เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี  เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี 
เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           สังขารขันธ      เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี   เปนอวิตักกวิจารมัตต- 
ธรรมก็ม ี  เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี  กลาวไมไดวา  เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
หรืออวิตักกวิจารมัตตธรรม  หรืออวิตักกาวิจารธรรมก็ม.ี 
           อายตนะ  ๑๐   เปนอวิตักกาวิจารธรรม. 
           มนายตนะ  เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็ม ี เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           ธัมมายตนะ    เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี    เปนอวิตักกวิจารมัตต- 
ธรรมก็ม ี  เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี  กลาวไมไดวา  เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
หรือเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  หรอืเปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           ธาตุ   ๑๕   เปนอวิตักกาวิจารธรรม. 
           มโนธาตุ  เปนสวิตักกสวิจารธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุ   เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี   เปนอวิตักกวิจาร- 
มัตตธรรมก็มี   เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           ธัมมธาตุ  เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็ม ี  เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
ก็มี     เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็ม ี    กลาวไมไดวา     เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
หรือเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  หรอืเปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           สมุทยสัจ  เปนสวิตักกสวิจารธรรม. 
           นิโรธสัจ   เปนอวิตักกาวิจารธรรม.  
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           มัคคสัจ   เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็ม ี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี 
เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี.       
           ทุกขสัจ   เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็ม ี  เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็ 
มี  เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี   กลาวไมไดวา   เปนสวิตักกสวิจารธรรม  หรือ 
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   หรือเปนอวิตักกาวิจารธรรมก็ม.ี 
           อินทรีย  ๕  เปนอวิตักกาวิจารธรรม. 
           โทมนัสสินทรีย   เปนสวิตักกสวิจารธรรม. 
           อุเปกขินทรีย   เปนสวิตกักสวิจารธรรมก็มี  เปนอวิตักกาวิจารธรรม 
ก็มี. 
           อินทรีย  ๑๑    เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี   เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
ก็มี  เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           อกุศลเหตุ ๓  เปนสวิตักกสวิจารธรรม. 
           เหตุ ๖   เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี   เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมกม็ี 
เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           กพฬิงการาหาร  เปนอวิตักกาวิจารธรรม. 
           อาหาร ๓  เปนสวิตกักสวิจารธรรมก็ม ี  เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
ก็มี  เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
           ผัสสะ ๕  เปนอวิตักกาวิจารธรรม. มโนธาตุสัมผัส  เปนสวิตักก- 
วิจารธรรม. 
           มโนธาตุสัมผัส   เปนสวิตักกสวิจารธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส  เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี  เปนอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรมก็มี  เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็ม.ี  
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           เวทนา ๖  สัญญา  ๕   เจตนา ๕ จิต ๕ เปนอวิตักกาวิจารธรรม.  
           มโนธาตุ  เปนสวิตักกสวิจารธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุ   เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี    เปนอวิตักกวิจาร- 
มัตตธรรมก็มี  เปนอวิตักกาวิจารธรรมก็มี. 
 
                                            รูปทุกวาระ 
           [๑๑๑๗]  บรรดาขนัธ  ๕   ขันธไหน  เปนรปูธรรม  ขันธไหน 
เปนอรูปธรรม  ฯลฯ  บรรดาจิต ๗  จิตไหน  เปนรปูธรรม  จิตไหน 
เปนอรูปธรรม ? 
           รูปขนัธ เปนรูปธรรม. 
           ขันธ  ๔  เปนอรูปธรรม. 
           อายตนะ ๑๐ เปนรปูธรรม. 
           มนายตนะ เปนอรูปธรรม. 
           ธัมมายตนะ เปนรูปธรรมก็ม ี เปนอรูปธรรมก็มี. 
           ธาตุ ๑๐ เปนรูปธรรม. 
           ธาตุ  ๗  เปนอรูปธรรม. 
           ธัมมธาตุ เปนรูปธรรมก็ม ี เปนอรูปธรรมก็มี. 
           สัจจะ ๓ เปนอรูปธรรม. 
           ทุกขสัจ เปนรูปธรรมก็ม ี เปนอรูปธรรมกม็ี. 
           อินทรีย ๗ เปนรปูธรรม. 
           อินทรีย ๑๔ เปนอรูปธรรม. 
           ชีวิตินทรีย เปนรปูธรรมก็ม ี เปนอรูปธรรมก็มี.  
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           เหตุ ๙ เปนอรูปธรรม.   
           กวฬิงการาหาร เปนรูปธรรม. 
           อาหาร ๓ เปนอรปูธรรม. 
           ผัสสะ  ๗  เปนอรูปธรรม. 
           เวทนา ๗   สัญญา ๗  เจตนา ๗  จิต  ๗  เปนอรูปธรรม.  
 
                                      โลกิยทุกวาระ      
           [๑๑๑๘]  บรรดาขนัธ  ๕   ขันธไหน เปนโลกิยธรรม ขนัธไหน 
เปนโลกุตตรธรรม ฯลฯ   บรรดาจิต   ๗  จิตไหน   เปนโลกิยธรรม 
จิตไหน  เปนโลกุตตรธรรม ?  
           รูปขนัธ เปนโลกยิธรรม. 
           ขันธ  ๔  เปนโลกิยธรรมก็ม ี  เปนโลกุตตรธรรมก็ม ี  
           อายตนะ  ๑๐   เปนโลกิยธรรม. 
           อายตนะ ๒ เปนโลกิยธรรมกม็ี   เปนโลกตุตรธรรมกม็ี  
           ธาตุ  ๑๖   เปนโลกิยธรรม. 
           ธาตุ  ๒  เปนโลกิยธรรมก็ม ี เปนโลกุตตรธรรมก็ม.ี 
           สัจจะ ๒ เปนโลกิยธรรม. 
           สัจจะ ๒ เปนโลกุตตรธรรม. 
           อินทรีย  ๑๐  เปนโลกิยธรรม. 
           อินทรีย ๓ เปนโลกุตตรธรรม. 
           อินทรีย  ๙  เปนโลกิยธรรมกม็ี  เปนโลกุตตรธรรมก็ม.ี  
           อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยธรรม.  
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           เหตุ   ๖   เปนโลกยิธรรมก็ม ี  เปนโลกุตตรธรรมก็ม.ี  
           กพฬิงการาหาร  เปนโลกิยธรรม. 
           อาหาร  ๓   เปนโลกิยธรรมกม็ี  เปนโลกุตตรธรรมก็ม.ี 
           ผัสสะ ๖  เปนโลกิยธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุสัมผัส  เปนโลกิยธรรมกม็ี เปนโลกุตตรธรรมก็ม.ี 
           เวทนา ๖  สัญญา ๖  เจตนา ๖ จิต ๖  เปนโลกิยธรรม. 
           มโนวญิญาณธาตุ   เปนโลกิยธรรมก็ม ี เปนโลกุตตรธรรมก็มี. 
           หัวขอธรรมที่แสดงมาคือ  อภญิญา อารัมมณะ ๒ ทิฏฐะ  กุศล 
เวทนา  วิปาก   อุปาทินนะ  วิตก  รูป  โลกิยะ  ฉะนี้แล. 
                                ธมัมหทยวิภังค  จบบรบิูรณ  
                                        วิภังคปกรณจบ 
 
                                    อรรถกถาธัมมหทยวิภังค 
           บัดนี้   บัณฑิตพึงทราบการกําหนด พระบาลีใน ธัมมหทยวิภังค  อัน 
เปนอันดับตอจาก  ขุททกวัตถุวิภังค  ดังตอไปอยางนี้กอน. 
           ก็ในวาระน้ี    ชื่อวา    สัพพสังคาหิกวาระ คือ   วาระวาดวยการ 
รวบรวมธรรมท้ังปวงท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยสามารถแหงหมวดธรรม 
ทั้งหลาย ๑๒ หมวด   เริ่มต้ังแตขันธเปนตนไป. 
           วาระที่ ๒ ชื่อวา อปุปตตานุปปตติทัสสนวาระ คือ วาระวาดวย 
การแสดงความเกิดข้ึนและความไมเกิดข้ึนแหงธรรมท้ังหลายเหลาน้ันนั่นแหละ 
ในกามธาตุเปนตน.  
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           วาระที่ ๓  ชื่อวา ปริยาปนนาปริยาปนนทัสสนวาระ คือ วาระ 
วาดวยการแสดงธรรมที่นับเนื่องกันและไมนับเนื่องกัน      ในกามธาตุเหลาน้ัน  
นั่นแหละ. 
           วาระที่ ๔   ชื่อวา  วิชชมานาวิชชมานธัมมทัสสนวาระ    คือ 
วาระวาดวยการแสดงธรรมอันมีและไมมีอยู      ในขณะแหงความเกิดข้ึนในภูมิ 
ทั้ง ๓. 
           วาระที่ ๕  ชื่อวา  ทัสสนวาระ    คือ  วาระวาดวยการแสดงธรรม 
เหลาน้ัน     ดวยอํานาจแหงความเปนไปในระหวางภูมิ. 
           วาระที่ ๖ ชื่อวา อุปาทกัมมอายุปปมาณทัสสนวาระ คือ วาระ 
วาดวยการแสดงประมาณแหงอายุที่เกิดข้ึนเพราะกรรม  ในคติทั้งหลาย. 
           วาระที่  ๗    ชื่อวา อภิญเญยยาทิวาระ  คือ   วาระวาดวยธรรมท่ีพึง 
รูยิ่งเปนตน. 
           วาระที่ ๘   ชื่อวา สารัมมณานารัมมณาทิวาระ คือ  วาระวาดวย 
สารัมมณธรรม  และอนารัมมณธรรมเปนตน. 
           วาระที่  ๙  ชื่อวา  ทัสสนวาระ   เพราะสงเคราะหธรรมมีขันธเปน 
ตนเหลาน้ันดวยสามารถเเหง   ทิฏฐะ   และสุตะ   เปนตน. 
           วาระที่  ๑๐  ชื่อวา  ทัสสนวาระ    เพราะสงเคราะหธรรมเหลาน้ัน 
ดวยสามารถแหงติกมาติกามีกุศลติกะเปนตน. 
 
                                อธบิายสัพพสังคาหิกวาระที่ ๑        
           บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในวาระที่หน่ึง ชื่อวา  สัพพสังคาหิกวาระ 
กอน  โดยพระบาลีที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดไวดวยวาระทั้ง ๑๐  อยางนี้ 
คือ  เมื่อตรัสมิไดตรัสวา    ขันธหน่ึง ฯลฯ  หรือวาขันธ ๔    หรือวาขันธ ๖  
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(ขันธ๖ พวกเดียรถียบัญญัติข้ึน) แตตรัสถามวา  ขันธทั้งหลาย  มีเทาไรในความ  
เปนไปในระหวางแหงภูมิจําเดิมต้ังแตอเวจีมหานรกจนถึง    ภวัคคภูมิ    คนอ่ืน 
ชื่อวา สามารถเพ่ือจะกลาววาขันธ ๕ ดังน้ี  มิไดมี  เพราะฉะนั้นเพ่ือแสดงกําลังแหง 
พระญาณของพระองค  จึงตรัสคําวิสัชนาอันสมควรแกคําถามวา ปฺจกฺขนฺธา 
ดังน้ี  กบ็ัณฑิตยอมเรียกคําวิสัชนาตามคําถามในพระกําลังแหงญาณนี้วา  ชือ่วา 
สัพพัญญพยากรณ    ดังน้ี.   ในคําท้ังหลาย   แมมีคําวา   อายตนะ  ๑๒ 
เปนตนก็นัยนี้.     บัณฑิตพึงทราบประเภทแหงธรรมทั้งหลายมีรูปขันธเปนตน 
โดยนัยที่กลาวแลวในขันธวิภังคเปนตน. 
 
                      อธบิายอุปปตตานุปปตติทัสสนวาระที่  ๒ 
           ในวาระที่ ๒ ธรรมเหลาใด    ยอมเกิดแกสัตวทั้งหลายผูเกิดแลวใน 
กามธาตุในกามภพ   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงสงเคราะหธรรมทั้งหลายอันนับ 
เนื่องกัน    และไมนับเนื่องกันในกามธาตุเหลาน้ันแลว   ตรัสคําวา   กามธาตุยา 
ปฺจกฺขนฺธา เปนตน.  แมในรูปธาตุเปนตน   ก็นยันี้แหละ.  ก็เพราะอายตนะ 
ทั้งหลายมีคันธายตนะเปนตน  ยอมไมทํากิจแหงอายตนะเปนตน  เพราะความไม 
มีฆานายตนะเปนตน ของพรหมทั้งหลายผูนับเนื่องในรูปธาตุ   ฉะนั้น    พระผูมี 
พระภาคเจา    จึงตรัสคําวา   รูปธาตุยา ฉ  อายตนานิ นว  ธาตุโย  ดังนี ้
เปนตน.  อน่ึง   ข้ึนชื่อวา   ธาตุที่ไมนับเนื่องดวยสามารถแหงโอกาส  หรือวา 
ดวยสามารถแหงความเกิดข้ึนแหงสัตว   ยอมไมม ี  เหตุใดเพราะเหตุนั้น     พระ- 
ผูมีพระภาคเจา    จึงไมตรัสคําวา  อปริยาปนฺนธาตุยา ดังน้ี   เพ่ือแสดงซ่ึง 
ธาตุใด ๆ อันไมนับเนื่องแลวน้ัน ๆ   นัน่แหละ   จึงตรัสวา    อปริยาปนฺเน 
กติ  ขนฺธา เปนตน   (แปลวา  ขันธไหน  ไมนับเนื่อง).  
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                   อธิบายปริยาปนนาปริยาปนนทัสสนวาระที่ ๓  
           ในวาระที่ ๓ คําวา    กามธาตุปริยาปนฺนา    อธิบายวา   ชือ่วา 
ปริยาปนนา เพราะอรรถวา   การเสพซ่ึงกามธาตุ   อาศัยกามธาตุ  อยูภายใน 
กามธาตุนั้น  หยั่งลงสูกามธาตุนั้น   จึงถึงซ่ึงการนับวา   เปนกามธาตุนั่นแหละ. 
แมในบทที่เหลือ   ก็นัยนี.้   คําวา   ปรยิาปนฺนา ไดแก  เปนคํากําหนด 
ธรรมเหลาน้ัน   ดวยสามารถแหงภพ   และดวยสามารถแหงโอกาส  หรือวาดวย   
สามารถแหงการเกิดข้ึนแหงสัตว.   คําวา   อปริยาปนฺนา ไดแก  เปนคําไม 
กําหนด   เหมือนอยางนั้น.       
                                              
                     อธิบายวิชชมานาวิชชมานธัมมทัสสนวาระท่ี ๔  
           ในวาระที่   ๔ คําวา    เอกาทสายตนานิ ไดแก  อายตนะ  ๑๑ 
เวนสัททายตนะ.  จริงอยู   สัททายตนะนั้น   ยอมไมบังเกิดข้ึนในขณะปฏิสนธิ 
แนแท.     บณัฑิตพึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงโดยนัยนี้.      ในที่นี้พระผูมี 
พระภาคเจา   มิไดตรัสคติแหงเทพและอสูร  ในหมวดท้ัง ๗   ในวาระน้ี    แตตรัส 
คติแหงคัพภเสยยกะทั้งหลายไวโดยไมแปลกกัน.     เพราะฉะนั้น    พึงทราบวา 
คัพภเสยยกะท้ังหลาย      ยอมเกิดข้ึนท่ีใด ๆ  อายตนะของเทพและอสูรท้ังหลาย 
เหลาน้ันยอมเกิดในที่นั้น ๆ.    ธาตุทั้งหลาย     ก็อยางนั้น.     คําท่ีเหลือในที่นี้ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน    แล. 
 
                                     อธิบายทัสสนวาระที่ ๕ 
           คําใด   ที่จะพึงกลาวในวาระที่ ๕ คําน้ัน   ขาพเจากลาวแลวใน 
อรรถกถาแหงธัมมสังคหะน่ันแหละ.  
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                  อธิบายอุปาทกัมมอายุปปมาณทัสสนวาระที่ ๖  
           ในวาระที่ ๖ ชื่อวา  เทพ  (เทวดา)  เพราะยอมบันเทิง  ดวยเบญจ- 
กามคุณมีประการตาง ๆ อันวิเศษดวยฤทธิ์.  คําวา  สมฺมติเทวา ไดแก เทพ 
โดยสมมติของชาวโลก  อยางนี้  คือ  พระราชา  พระเทวี.  คําวา  อุปฺปตฺติเทวา 
ไดแกเปนเทพโดยอุปบัติ  เพราะความบังเกิดข้ึนในเทวโลก. คําวา วิสุทฺธิเทวา 
ไดแก    เปนเทพโดยความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง    ควรแกการบูชาของเทพ 
ทั้งหมด.   คําวา   ราชาโน ไดแก  กษัตริยผูมุรธาภิเษกแลว.   คําวา เทวิโย 
ไดแกเปนมเหสีของพระราชาเหลาน้ัน.   คําวา   กมุารา ไดแก   พระกุมารท่ี 
เกิดข้ึนในพระครรภของพระเทวี   ของพระราชาผูอภิเษกแลว. 
           คําวา   อุโปสถกมมฺ    กริตฺวา ไดแก   เขาจําอุโบสถอันประกอบ 
ดวยองค  ๘ ในวัน ๑๔ คํ่า  เปนตน. 
           บัดนี้    เพราะบุญกรรมมีการใหทานเล็ก  ๆ  นอย ๆ  เปนตน      ยอม 
เปนปจจัยแกความเปนมนุษยมีรูปงาม.  คือวา บุญกรรมอันตนกระทําแลวนอย 
ยอมเปนปจจัยแกความเปนมนุษยมีรูปงาม    ผิวาบุญกรรมอันตนกระทํามากยิ่ง 
ก็ยอมเปนปจจัยแกความเปนกษัตริยมหาศาลเปนตน       มีประการตาง ๆ    อัน 
เปนสวนนานัปการในเพราะบุญกรรมอันยิ่ง    เหตุใด    เพราะเหตุนั้น    พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงแสดงความตางกันแหงความบังเกิดข้ึนดวยอํานาจแหง 
บุญกรรมนั้น     จึงตรัสคําวา    อปฺเปกจฺเจ   คหปติมหาสาลาน  (แปลวา 
บางคนเขาถึงความเปนคหบดีมหาศาล)  เปนตน.    บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา 
มหนฺโต  สาโร  เอเตส พึงทราบวินิจฉัยวา  สาระ  (ความม่ังค่ัง)   อันใหญ 
ของบุคคลเหลาน้ันมีอยู เพราะเหตุนั้น   บุคคลเหลาน้ัน  จึงชื่อวามหาสาระ  (ผู 
มั่งค่ัง).  ก็คําวา  มหาสาระ  นี้  ทานเปลี่ยน ร อักษรใหเปน ล อักษรจึงเปน  
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มหาสาละ.  อีกอยางหนึ่ง  คหบดีทั้งหลายน่ันแหละเปนผูมหาศาล    หรือวา  
ความมหาศาลท้ังหลาย  มอียูในคหบดีทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น    คหบดีเหลาน้ัน 
จึงชื่อวา   คหบดีมหาศาล.   แมในคําท่ีเหลือท้ังหลายก็นัยนี้แหละ. 
 
                                        คหบดีมหาศาล 
           ในบคุคลเหลาน้ัน    ในบานของบุคคลเหลาใด   มีทรพัยตนทุนเก็บไว 
อยางตํ่าสุด ๔๐ โกฏ ิ   และยอมใชจายกหาปณะทั้งหลายปรุงอาหารประจําวันละ 
๕ อัมพณะ  ผูนี้   ชื่อวา  คหบดีมหาศาล. 
 
                                      พราหมณมหาศาล 
           ก็ในบานของบุคคลใด   มีทรพัยตนทุนอยางตํ่าสุด ๘๐ โกฏ ิ  และยอม 
ใชกหาปณะท้ังหลายปรุงอาหารวันละ ๑๐ อัมพณะ  บุคคลน้ี   ชือ่วา  พราหมณ  
มหาศาล. 
 
                                        กษัตริยมหาศาล 
           ในพระราชมณเฑียรของพระราชาองคใด  มีพระราชทรพัยคงพระคลัง 
อยางตํ่าสุด ๑๐๐ โกฏ ิ   และยอมใชกหาปณะทั้งหลายปรุงอาหารวันละ ๒๐ 
อัมพณะ  พระราชานี้ชื่อวา  กษัตริยมหาศาล. 
           คําวา  สหพฺยต  ไดแก   ความเปนผูอยูรวมกัน    (เปนสหายกัน). 
อธิบายวา   เกิดเสมอกัน.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา จาตุมหาราชิกาน เปนตน  เทวดาทั้งหลาย  
ชื่อวา   จาตุมมหาราชิกา   ยอมมี ณ ทามกลางแหงภูเขา  ชื่อ  สิเนรุ.  ในเทวดา 
เหลาน้ันบางพวกดํารงอยูที่ภูเขา   บางพวกดํารงอยูที่อากาศ.   ลาํดับแหงเทวดา 
เหลาน้ันถึงภูเขาจักรวาล.   เทวดาเหลานั้น   คือ    ชือ่วาขิฑฑาปโทสิกะ    ชือ่วา 
มโนปโทสิกะ   ชื่อวาสีตวลาหก  ชื่อวาอุณหวลาหก  ชื่อวาจันทิมเทวบุตร  ชื่อ 
วาสุริยเทวบุตร   แมทั้งปวงดํารงอยูในเทวโลกชัน้จาตุมมหาราชิกาเทาน้ัน. 
           ชนทัง้หลาย  ๓๓  คน     บังเกิดแลวในเทวโลกนั้น     เพราะเหตุนั้น 
เทวโลกนั้น จึงชื่อวา ดาวดึงส (แปลวา เทวโลกเปนที่อยูของเทวดา ๓๓ ตน). 
ก็เทวดาแมเหลาน้ันดํารงอยูที่ภูเขาก็มี   ดํารงอยูที่อากาศก็มี.  อันดับแหงเทวดา 
เหลาน้ัน     ก็ถึงภูเขาจักรวาล.  อันดบัของเทวดายามาเปนตน   ก็เหมือนกัน  จริง 
อยู   แมในเทวโลกเดียว   อันดับของเทวดาทั้งหลาย    ชื่อวาไมถึงภูเขาจักรวาล 
ยอมไมมี. 
           ในเทวดาเหลาน้ัน     เทวดาเหลาใด  ยังชีวิตใหดําเนินไป    ยังชีวิตให 
เปนไปท่ัว  ยังชีวิตใหถึงพรอมซ่ึงความสุขอันเปนทิพย   เพราะเหตุนั้น  เทวดา 
เหลาน้ัน     จึงชื่อวา   ยามา. 
           เทวดาเหลาใดเปนผูยินดีแลว    ราเริงแลว   เพราะเหตุนั้น   เทวดาเหลา 
นั้น  จึงชื่อวา  ดุสิต. 
           เทวดาเหลาใดเนรมิตแลว  ๆ   ยอมยินดีในการบริโภคกาม  (กามโภค) 
ตามชอบใจในเวลาท่ีปรารถนาเพ่ือยินดีอันยิ่ง  โดยความเปนอารมณอันตกแตง 
ตามปกติ  เพราะเหตุนั้น   เทวดาเหลานั้น  จึงชื่อวา  นมิมานรดี. 
           เทวดาเหลาใด   ทราบซึ่งอาจาระแหงจิตแลวยังอํานาจใหเปนไปอยูใน 
โภคะท้ังหลายอันผูอ่ืนเนรมิตใหแลว     เพราะเหตุนั้น     เทวดาเหลาน้ัน    จึง 
ชื่อวา  ปรนมิมิตวสวัตดี.  
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                           อธิบายอายุของมนุษยและเทวดา  
           คําวา   อปฺป   วา  ภิยฺโย   อธิบายวา   อายุของเหลามนุษยนั้น    ไมถึง 
๒๐๐ ป  คือวามีอายุรอยป  เกิน ๒๐ ป หรือวา ๓๐, ๔๐, ๕๐, ป หรือวา ๖๐ ป 
เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา   อปฺป    (อายุนอย)  ดังนี้   เพราะ 
ไมถึง ๒๐๐ ป.  
           พึงทราบ  วินิจฉัยในพรหมปารสิัชชา  เปนตน    พรหมทัง้หลาย 
เปนผูแวดลอมคือ     เพราะเปนบริวารผูบําเรอมหาพรหม.     เหตุนั้น    ชื่อวา 
พรหมปาริสชัชา.  ชื่อวา  พรหมปุโรหติา  เพราะต้ังอยูในความเปนปุโรหิต  
(อาจารย)  ของพรหมเหลาน้ัน.  ชื่อวา  มหาพรหมา  เพราะเปนพรหมใหญ 
โดยความเปนผูมีวรรณะงามและความเปนผูมีอายุยืน.     ชนแมทั้ง   ๓   เหลาน้ี  
ยอมอยูในปฐมฌานภูมิอันเปนพ้ืนเดียวกัน.       ก็แตวาอายุแหงพรหมเหลานั้น 
ตางกัน. 
           พรหมที่ชื่อวา ปริตตาภา  เพราะมีรัศมีนอย. ชื่อวา  อัปปมาณาภา 
เพราะมีรัศมีหาประมาณมิได.   ที่ชื่อวา   อาภัสสรา   เพราะรัศมีจากสรีระของ 
พรหมเหลาน้ันเปนราวกะเปลวไฟจากประทีบมีดามซานไป     ซานออกไปสูที่ 
ตาง ๆ ราวกะถึงการเจาะทะลุไป.   ชนท้ัง ๓ แมเหลาน้ี   ยอมอยูระดับเดียวกัน 
ในทุติยฌานภูมิ.   ก็แตวาการกําหนดอายุของพรหมเหลาน้ันตางกัน.  
           พรหมที่ชื่อวา  ปริตตสุภา  เพระความงามของพรหมเหลาน้ันนอย. 
ชื่อวา  อัปปมาณสุภา  เพราะความงามของพรหมเหลาน้ันไมมีประมาณ.  ชือ่ 
วา   สุภกิณหา   เพราะพรหมเหลาน้ัน  มีความงามเดียรดาษกวางขวาง  มีรัศมี 
แหงสรีระงดงาม   มีสีแหงกายเปนอันเดียวกัน  มีสริิดุจแทงทองคํารุงเรืองสุกใส 
ต้ังอยูในหีบทองคําฉะน้ัน.  ชนเหลาน้ีแมทั้ง ๓  ยอมอยูในตติยฌานภูมิอันเปน 
ระดับเดียวกัน.   แตวา   การกําหนดอายุของพรหมเหลาน้ันตางกัน.  
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           วา  อารมฺมณนานตฺตตา  (แปลวา  เพราะอารมณที่ตางกัน) ได  
แกความเปนผูมีอารมณตางกัน.   ในคําวา   มนสิการนานตฺตตา    เปนตน 
(แปลวา   เพราะมนสิการท่ีตางกัน)     ก็นัยนี้.    บณัฑิตพึงทราบในการตางกัน 
แหงอารมณนั้นดังนี้   คือ  ปฐวีกสิณ   ยอมเปนอารมณของบุคคลคนหนึ่ง ฯลฯ 
โอทาตกสิณเปนอารมณของบุคคลคนหนึ่ง  ดังนี้  ชื่อวา อารัมมณนานัตตะ  ซึ่ง 
แปลวา  มีอารมณตางกัน.  คําวาบุคคลหน่ึงมีฉันทะในปฐวีกสิณ ฯลฯ  บุคคล 
หน่ึงมีฉันทะในโอทาตกสิณ   นี ้  ชื่อวา    ความเปนผูมีฉันทะตางกัน    คําวา 
บุคคลผูหน่ึง  ยอมกระทําการปรารถนาในปฐวีกสิณ ฯลฯ   ผูหน่ึงยอมกระทํา 
ความปรารถนาในโอทาตกสิณ   นี้   ชือ่วา   ความเปนผูมีปณิธิตางกัน.    คําวา 
ผูหน่ึงยอมนอมใจไปดวยสามารถแหงปฐวีกสิณ ฯลฯ  ผูหน่ึงยอมนอมใจไปใน 
โอทาตกสิณ   นี ้  ชื่อวา  ความเปนผูมีความนอมใจเชื่อตางกัน.  คําวา  บุคคลผู 
หน่ึงยอมยังจิตใหมุงไปดวยสามารถแหงปฐวีกสิณ  ฯลฯ  ผูหนึ่ง ยอมใหจิคมุงไป 
ดวยสามารถแหงโอทาตกสิณ   นี้   ชือ่วา   ความเปนผูมีอภินีหารตางกัน.  คําวา 
บุคคลผูหน่ึงมีปญญาสามารถกําหนดปถวีกสิณ ฯลฯ   คนหน่ึงมีปญญาสามารถ 
กําหนดโอทาตกสิณ  นี้   ชื่อวา  ความเปนผูมีปญญาตางกัน. 
           ในอธกิารน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสอารมณและมนสิการไวโดย 
สวนเบื้องตน.   ฉันทะ   ปณิธิ   ความนอมใจเชื่อ  และอภินีหาร  ยอมเปนไปใน 
อัปปนาบาง   ในอุปจาระบาง.   สวนปญญา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปน 
มิสสกะ   คือ   เปนทั้งโลกิยะและโลกุตตระ. 
           คําวา  อสฺสตฺตาน  ไดแก สตัวที่เวนจากสัญญา.  จริงอยู   สมณะ 
พราหมณบางพวกบวชในลัทธิตาง ๆ  เห็นโทษในจิตวา  เพราะอาศัยจิต  ชื่อวา 
ความยินดี    ความยินราย   และความหลงใหล  จึงมี  ดังนี้   แลวจึงยัง  สัญญา-  
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วิราคะ   (ความหมดความยินดีในสัญญา)   ใหเกิด  มนสิการวา  ชื่อวา  ความ  
เปนผูไมมีจิต เปนสิ่งท่ีพอใจ  และนั่นเปนทิฏฐธัมมนิพพาน  ดังนี้   แลวเจริญ 
สมาบัติเขาถึงสัญญาวิราคะน้ัน    จึงเกิดข้ึนในภพที่ไมมีสัญญาน้ัน.   ในขณะแหง 
การเกิดของอสัญญสัตตพรหมเหลาน้ัน  รูปขันธอยางเดียวเทาน้ัน    ยอมเกิดข้ึน. 
พรหมเหลาน้ันเมื่อยืนเกิด    ก็ยอมยนือยูนั่นแหละ    เมื่อน่ังเกิด   ก็ยอมน่ังอยู 
นั่นแหละ    เม่ือนอนเกิด   ก็ยอมนอนอยูนั่นแหละ    เปนดังเชนรูปจิตรกรรม  
(รูปวาด)  ดํารงอยูในภพน้ันตลอด ๕๐๐  กัป    ในท่ีสุดแหงพรหมเหลาน้ัน รูป 
กายน้ัน     ยอมอันตรธานไป   กามาวจรสัญญา    ยอมเกิดข้ึน.   ดวยเหตุนั้น  
เทวดาเหลานั้นยอมปรากฏวา     เคลื่อนแลวจากกายน้ันเพราะความเกิดข้ึนแหง 
สัญญาในโลกน้ีดังน้ี. 
           พรหมเหลาน้ัน    ที่ชื่อวา    เวหัปผลา    เพราะผลของเขาเหลาน้ัน 
ไพบูลย.   ชือ่วา  อวิหา   เพราะยอมไมเสื่อม   ไมสูญไปจากสมาบัติของตน. 
ชื่อวา  อตัปปา  เพราะยอมไมยังสัตวไร ๆ ใหเดือนรอน.   ชือ่วา  สุทัสสา 
เพราะอรรถวา   เห็นดี   มีรูปงามนาเลื่อมใส.   ชือ่วา   สุทัสสี   เพราะเทวดา 
เหลาน้ัน     ยอมเห็นดวยดี    หรือวา    การเห็นของเทวดาเหลาน้ันดี.    ชื่อวา 
อกนิฏฐา  เพราะเปนผูเจริญท่ีสุด  ดวยคุณท้ังหมดทีเดียว  และดวยภวสมบัติ 
สําหรับผูที่มีคุณธรรมนอย  ยอมไมมีในท่ีนี้.                                       
           คําวา   อากาสานฺจายตน  อุปคตา    ไดแก   เขาถึงอากาสานัญ- 
จายตนะ.   ในคําแมนอกน้ีก็นัยนี้แหละ.                                                  
           ภูมิคือ กามาวจร ๖ พรหมโลก  ๙  สุทธาวาส  ๕  อรูป  ๔  อสัญญสัตตา 
๑   และเวหัปผลา ๑   รวมเปนเทวโลก  ๒๖ ภูม ิ และมนุษยโลกอีกหนึ่ง   จึงเปน 
๒๗  ภูมิดวยประการฉะน้ี.     บรรดาภูมิทั้งหลาย     พระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรง 
กําหนดอายุของมนุษยและเทวดา    มิไดทรงกําหนดอายุสัตวในอบายภูมิ  ๔   และ 
ในภุมมเทวดาทั้งหลาย.                                                       
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           ถามวา  เพราะเหตุไร  จึงมิไดทรงกําหนดอายุในอบาย  ๔  และ  
ภุมมเทวดาเหลาน้ัน. 
           ตอบวา  ในนรกกอน  กรรมเทาน้ัน  เปนประมาณ   คือวา  กรรมยัง 
ไมสิ้นไปตราบใด  ก็ยอมไหมอยูในนรกตราบน้ัน  ในอบายท่ีเหลือก็เหมือนกัน. 
กรรมน่ันแหละเปนประมาณแมของภุมมเทวดาท้ังหลาย.    จริงอยู    เทวดาบาง 
พวกเกิดแลวในภูมินั้น   ยอมต้ังอยูเพียง  ๗  วัน บางพวกต้ังอยูกึ่งเดือน บางพวก 
ต้ังอยูหน่ึงเดือน         แมต้ังอยูถึงหนึ่งกัปก็มี.      ในเทวดาและมนุษยเหลานั้น 
พระโสดาบันผูดํารงอยูในความเปนคฤหัสถในมนษุยทั้งหลาย      ยอมบรรลซุึ่ง 
สกทาคามิผลบาง  อนาคามิผลบาง  อรหัตผลบาง.    บรรดาพระอริยะเหลานั้น 
พระโสดาบันเปนตน  ยอมดํารงอยูตลอดชีวิต  พระขีณาสพท้ังหลายเทานั้น  ยอม 
ปรินิพพาน  หรือวา   ยอมบวช.  ถามวา   เพราะเหตุไร.   ตอบวา   เพราะวา 
ธรรมดาวาพระอรหัตมีคุณอันประเสริฐที่สุด    แตเพศคฤหัสถเปนเพศตํ่า.  เพศ 
แหงคฤหัสถจึงไมอาจเพ่ือทรงคุณอันสูงสุดนั้น   เพราะความเปนเพศตํ่า.  เพราะ 
ฉะน้ัน   พระขีณาสพเหลาน้ัน   จึงใครเพ่ือจะปรินิพพาน  หรือวาเพ่ือจะบวช. 
           สวนภุมมเทวดา  แมบรรลุพระอรหัต แลวยอมดํารงอยูตลอด 
ชีวิต.  พระโสดาบันและพระสกทาคามีนั่นแหละ ในเทวดากามาวจร 
๖ ชั้น       ยอมดํารงอยูตลอดกาลแหงชีวิต.     พระอนาคามีควรไปสู 
รูปภพ.  แตพระขีณาสพ  ควรเพ่ือปรนิิพพาน. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา  เพราะความไมมีโอกาส  (ที่วาง)  เพ่ือหลีกเรน.  พระอริยะ 
แมทั้งหมดในรูปาวจร   และอรูปาวจร   ยอมดํารงอยูตลอดชีวิต.   พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี  ผูบังเกิดในรูปาวจรน้ัน  ยอมไมกลับมาในโลกน้ีอีก   ยอมปริ-  
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นิพพานในภพนั้นนั่นแหละ.    เพระวา    พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหลา  
นั้น   ชื่อวา    เปนผูไมกลับมาเพราะฌานลาภี    (หมายถึงพระโสดาบัน   พระ- 
สกทาคามีในรูปภพมีชื่อวา   ฌานลาภีอนาคามีผูไมกลับมาเพราะไดฌาน) 
           ถามวา  ก็อะไร ว ยอมกําหนดการไดสมาบัติ  ๘  ? 
           ตอบวา  ฌานอันคลองแคลว    ยอมกําหนด   คือวา    ฌานใดของ 
บุคคลน้ันคลองแคลว  เพราะความท่ีฌานคลองแคลวน้ัน  สมาบัติ  ๘  จึงเกิดข้ึน.  
           ถามวา  ก็อะไร   ยอมกําหนดฌานท้ังหลายท้ังปวงอันคลองแคลว  ? 
           ตอบวา  ความปรารถนากําหนด   คือบุคคลใด     ยอมปรารถนาการ 
เกิดข้ึนในที่ใด   ยอมทําฌานแลวเกิดข้ึนในที่นั้นนั่นแหละ. 
           ถามวา  เมื่อความปรารถนาไมมี  อะไร  ยอมกําหนด  ? 
           ตอบวา  สมาบัติอันผูนั้นเขาถึงแลวในสมัยใกลมรณะยอมกําหนด. 
           ถามวา   สมาบัติที่ถึงพรอมแลวในสมัยใกลมรณะไมม ี อะไร  ยอม 
กําหนดเลา  ? 
           ตอบวา   เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ.  จริงอยู   บคุคลน้ัน ยอม 
บังเกิดข้ึนในเนวสัญญานาสัญญายตนภพโดยสวนเดียว. ความบังเกิดข้ึนในที่นั้น  
นั่นแหละก็ดี     การเกิดข้ึนในเบ้ืองบนก็ดี    ยอมมีแกพระอริยสาวกผูบังเกิดใน 
พรหมโลก ๙     หามีการเกิดข้ึนในภพเบ้ืองตํ่าไม.     สวนการเกิดในภพน้ันก็ดี  
การเกิดในภพท่ีสูงข้ึนไปก็ดี  การเกิดในภพเบื้องตํ่าก็ดี ยอมมีแกปุถุชนท้ังหลาย  
ความเกิดข้ึนในภพนั้นก็ดี   การเกิดข้ึนในภพที่สูงข้ึนไปก็ดี   ยอมมีแกพระอริย- 
สาวกในสัทธาวาส ๕ และในอรูปภพ ๔.  พระอนาคามีผูบังเกิดในปฐมฌานภูมิ 
ชําระพรหมโลก  ๙     ดํารงอยูในพรหมโลกชั้นสงูสุดแลว      จึงปรินิพพาน- 
เทวโลกทั้ง  ๓   เหลาน้ัน   คือ   เวหัปผลา    อกนิฏฐา   เนวสัญญานาสัญญายตนะ  
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ชื่อวา  ภพอันประเสริฐที่สุด.  พระอนาคามีในภพท้ัง ๓ เหลาน้ี   ยอมไมไปสูภพ  
เบื้องบนและไมลงมาสูภพเบื้องตํ่า  ยอมปรินิพพานในภพนั้น  ๆ นั่นแหละ  ดังน้ี  
นี้เปนปกิณณกะในวาระท่ี  ๖  แล. 
                                   อภญิเญยยาทิวาระที่  ๗   
           ในวาระที่  ๗  บัณฑิตพึงทราบความเปนแหงอภิญเญยยะ  (ธรรม 
ที่พึงรูยิ่ง   หรือธรรมที่ควรรูยิ่ง)  ดวยสามารถแหงการรูยิ่งซึ่งการกําหนดธรรม 
อันเปนไปกับดวยลักษณะ.     ความเปนแหงปริญเญยยะ     (แปลวาธรรมควร 
กําหนดรู)     พึงทราบดวยสามารถแหงปริญญาท้ังหลาย   คือ   ญาตปริญญา 
ตีรณปริญญา  ปหานปริญญา.   ก็ในขอน้ัน   บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหง 
ญาตปริญญาและตีรณปริญญาเทาน้ัน.    ในคําวา  รูปขันธเปนอภิญเญยยะ 
เปนปริญเญยยะ  ไมใชปหาตัพพะ  เปนตน   นั่นแหละ. 
           สมุทยสัจจะ  บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงปหานปริญญา  ในคําวา 
สมุทยสัจจะ  เปนอภิญเญยยะ   เปนปริญเญยยะ   เปนปหาตัพพะ 
เปนตน. 
 
                        อธบิายสารัมมณานารมัมณาทิวาระท่ี  ๘ 
           ในวาระที่ ๘  บัณฑิตพึงทราบ   ความไมมีอารมณ  (อนารัมมณะ) 
และมีอารมณ   (อารัมมณะ)   ดวยสามารถแหงอารมณทั้งหลาย    มีรูปเปนตน 
และแหงวิญญาณทั้งหลายมีจักขุวิญญาณเปนตน. 
 
                                    อธบิายทัสสนวาระที่  ๙ 
           ในวาระที่  ๙  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน.  
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                                 อธิบายทัสสนวาระที่  ๑๐   
           แมในวาระที่  ๑๐   คําใด  ที่ขาพเจาพึงกลาว  คําน้ัน  ทั้งหมด  ขาพเจา 
กลาวแลวในวาระวาดวยปญหาปุจฉกะนั้น ๆ นั่นแล. 
           วรรณนาธัมมหทยวิภังคในสัมโมหวใินทนีอรรถกถาวิภังค  
                                        จบเพียงเทานี้ 
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                                          นิคมคาถา  
                             พระสมัมาสัมพุทธเจา  ผูทรงเคารพ 
                   ธรรม     ทรงมีหมูทวยเทพนับพันหอมลอม 
                   แลวทรงแสดงพระอภิธรรมแกเทพท้ังหลาย 
                   เคารพธรรม  ในเทพนคร. 
                             ทรงเปนนาถะพระองคเดียวไมมีบุรษุ 
                   เปนสหาย  ตรัสวิภังคปกรณอันเปนปกรณที่ 
                   ๒ มีคุณบริสทุธิ์ประดับดวยวิภังค  ๑๘  วิภังค 
                   อันใดไว 
                             เพ่ือประกาศอรรถแหงปกรณนัน้  
                   ขาพเจาผูชื่อวา  พุทธโฆสะ  ผูอันพระสงฆ- 
                   เถระนิมนตแลว  ดวยคุณอันต้ังอยู  คือ 
                   มีอินทรียอันสํารวมแลว  มีคติไมชักชา  ม ี
                   ความรูดี     ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงถือเอา 
                   อรรถกถาเริ่มรจนาในอรรถอันละเอียดออน 
                   ดวยดี  ชื่อวา  สมัโมหวิโนทนี  เพ่ือบรรเทา 
                   โมหะความหลงมาอธิบาย สัมโมหวิโนทนีนี้ 
                   รวมเอาสาระแหงอรรถกถาของอาจารยใน 
                   ปางกอนไว  บัดนี้ปกรณนี้ถึงท่ีสุดแลวดวย 
                   พระบาลี  ๔๐ ภาณวาร ปราศจากอันตรายแลว 
                   ฉันใด   ขอมโนรถแมทั้งปวงของสรรพสัตว  
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                   ทั้งหลาย   จงปราศจากมลทินทั้งหลาย  จง   
                   สําเร็จสมปณิธานความปรารถนาฉันนั้น  เถิด. 
                             ก็บุญใดท่ีขาพเจารจนาปกรณนี้ให 
                   สําเร็จแลว   เพ่ือความดํารงมั่นแหงพระสัท- 
                   ธรรม    ดวยอานุภาพแหงบุญน้ัน   ขอสัตว 
                   โลกพรอมทั้งเทวโลก  จงไดรับบุญนั้นดวย. 
                             ขอพระสัทธรรมจงต้ังอยูดีตลอด 
                   กาลนาน  ขอสัตวโลกผูยินดียิ่งในพระธรรม 
                   จงเจริญทุกเมื่อ     และขอชนบทท้ังหลาย 
                   จงถึงพรอมดวยความสุขมีความเกษมสําราญ 
                   มีภิกษาหาไดงายเปนตน     ตลอดกาลเปน 
                   นิตย.            
           ดวยคํามีประมาณเทาน้ี  อรรถกถาวิภังคปกรณ  ชื่อวาสัมโมหวิโนทน ี
นี้   อันพระเถระผูอันครูทั้งหลายเรียกวา  พุทธโฆสะ  ผูประดับดวยศรัทธา 
พุทธิ   (ความรู)   และวิรยิะอันหมดจดอยางย่ิง  ผูยังเหตุแหงคุณมีศีล   อาจาระ 
อัชชวะ  (ความซ่ือตรง)   และมัททวะ  (ความออนโยน)  เปนตนใหต้ังข้ึนแลว 
ผูสามารถในการสางความรกชฏั    (คือวินิจฉัยขอความท่ียุงยาก)   ในความแตก 
ตางกันแหงลัทธิของตนและผูอ่ืน    ผูประกอบดวยความสวางแหงปญญา    ผูม ี
กาลังแหงญาณอันไมของขัดในสัตถุศาสน  สามารถแยกแยะการศึกษาพระไตร- 
ปฎกพรอมทังอรรถกถา  ผูเปนมหาไวยากรณ  (คือเปนผูอธิบายอันกวางขวาง) 
ผูประกอบดวยความงามแหงถอยคําอัน  ไพเราะเปนเลิศทั้งเปลงออกไปไดคลอง 
ซึ่งเกิดแกกรณสมบัติ    เปนนักพูดชัน้เยี่ยมโดยพูดไดทั้งผูกและแก   ผูเปนกวี-  
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ใหญ   ผูเปนอลังการแหงวงศของเหลาพระเถระผูอยูในมหาวิหาร  ซึ่งเปนประ-  
ทีปแหงเถรวงศ๑   มีความรูอันต้ังมั่นดวยดีในอุตตริมนุษยธรรม     อันประดบั 
ดวยคุณมีอภิญญา ๖ เปนตน   แตกฉานในปฏิสัมภิทาแวดลอมแลว   ผูมีความ 
รูหมดจดไพบูลยเปนผูกระทําปกรณนี้ไว. 
                             ขอปกรณ    อันแสดงนัยแหงปญญา 
                   วิสุทธินี้  จงต้ังอยูในโลก  เพ่ือกุลบุตรท้ังหลาย 
                   ผูแสวงหาธรรมเครื่องสลดัตนออกจากโลก 
                   ตราบเทาท่ีพระนามวา  พุทโธ  ขององค 
                   พระโลกเชษฐมหาฤาษีเจา  ผูมีจิตบรสิุทธิ์ 
                   ผูคงท่ี  ยังเปนไปในโลก  เทอญ. 
           ขุนเขายังดํารงอยูตราบใด  พระจันทรยังสองแสงอยูเพียงใด  ขอ 
พระสัทธรรมของพระโคดม  ผูทรงมพีระยศใหญ  จงดํารงอยูเพียงน้ัน 
เทอญ. 
                                          จบบริบูรณ   
๑.  ตั้งแต  คําวา   ซ่ึงเปนประทีปแหงเถรวงศ...ฯลฯ...ปฏิสัมภิทาแตกฉาน  เปนคําขยายความ 
แสดงคุณสมบัติของพระเถระผูอยูในมหาวหิาร  มิใชของผูรจนาคัมภีรนี้. 


