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                                วิสุทธิมรรคแปล  ภาค ๓ 
                                            ตอนจบ   
                                       ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ  
           บัดนี้  วิสุทธิทั้งหลายใดท่ีขาพเจากลาวไววา  "วิสุทธิอันเปนมูล 
๒ คือ  สีลวิสุทธิ ๑  จิตตวิสุทธิ ๑  อันพระโยคาวจรทําความพอกพูน 
ความรูโดยการเลาเรียนและสอบถาม  ในธรรมท้ังหลายท่ีเปนภูมิ  (แหง 
วิปสนามีขันธเปนตน)  เหลานี้แลวพึงทําใหถึงพรอมเถิด "  ดังน้ี  ใน 
วิสุทธิ ๒ นั้น  ศลี ๔ อยาง  มีปาฏิโมกขสังสรศีลเปนตน  ที่บรสิุทธิ์ดี 
ชื่อวาสีลวิสุทธิ  อันศีล ๔ อยางนั้นขาพเจาก็ได  (กลาว)  ใหพิสดารใน 
สีลนิเทศน่ันแลว  สมาบัติ ๘ พรอมท้ังอุปจาร  ชื่อวาจิตตวิสุทธิ  แม 
สมาบัตินั้นเลา  ขาพเจาก็ได  (กลาว)  ใหพิสดารโดยอาการท้ังปวงใน 
สมาธินิเทศท่ีกลาวโดยหัวขอคือจิตแลวเหมือนกัน  เพราะเหตุนั้นวิสุทธิ 
๒ นั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่ขาพเจาได  (กลาว)  ใหพิสดารแลว 
ในนิเทศท้ังสองน้ันเถิด  สวนคําใดท่ีขาพเจากลาวไววา  "วิสุทธิ ๕ นี ้
คือ  ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธิ  มคัคญาณทัสนวิสุทธิ  ปฏปิทา- 
ญาณทัสนาวิสุทธิ  ญาณทสันวิสุทธิ  เปนสรีระ  (คือเปนตัวปญญา)" 
ดังน้ี  ความเห็นนามและรูปโดยถองแท  ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ  ในคํานั้น  
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                             วิปสนาวิธีแหงสมภยานิกะ   
          พระโยคาวจรผูใครจะทําทิฏฐิวิสุทธินั้นใหถงึพรอม  (วาดวย)  ผู 
ที่เปนสมถยานิกะ๑กอน  ออกจากรูปาวจรฌาน  และอรูปวจรฌานท่ีเหลือ 
อันใดอันหน่ึง  ยกเวนเนวสัญญานาสัญญายตนะ๒  แลวพึงกําหนดจับ 
องคฌานท้ังหลายมีวิตกเปนตน  และธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับองคฌาน 
นั้น  โดยลักษณะและรสเปนอาทิ  ครั้นกําหนดจับไดแลวพึงกําหนดลง 
วาทั้งหมดน่ันเปนนาม  ดวยอรรถวาเปนสิ่งท่ีนอมไปได  เพราะมันโนม 
มุงหนาไปสูอารมณ  ลําดับนั้น  อุปมาดังบุรุษเห็นงูอยูในเรือนแลว 
ติดตามมันไปก็จะพบที่อยูของมัน  ฉันใดก็ดี  แมพระโยคาวจรนี้ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  เมื่อสํารวจนามน้ันหาดูไปวานามนี้อาศัยอะไรเปนไป  ก็จะ 
พบหทัยรูปอันเปนที่อาศัยของนามนั้น  ตอนั้นจึงกําหนดจับรูป  คือภูตรูป 
ทั้งหลายอันเปนที่อาศัยแหงหทัยรูป   และอุปทายรูปที่เหลือ  อันอาศัย 
ภูตรูปอยู  (ครั้นกําหนดจับไดแลว)  เธอจึงกําหนดลงวาท้ังปวงน่ันเปน 
รูป เพราะเปนสิ่งสลายได  แตนั้นจึงกําหนดลงวาทั้งปวงน่ันเปน 
โดยสังเขปวา  สิ่งที่มีความนอมไปไดเปนลักษณะเปนนาม  สิ่งที่มีอัน 
สลายไดเปนลักษณะเปนรูป 
 
๑.  สมถยานิกะ  มหาฎีกาแปลวา  พระโยคาจรผูมียานคือสมถะ  และวาคํานี้เปนช่ือของพระโยคา- 
วจรผูตั้งอยูในฌานหรืออุปจารแหงฌานแลวประกอบวิปสนา 
๒.  มหาฎีกาวา  ท่ีทานใหเวนนวสัญญานาสัญญายตนะ  เพราะภวัคคธรรม  (ธรรมแหงภพช้ันสูง) 
กําหนดไดยาก สําหรับอาทิกัมมิกะ  
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                        [วิปสนาวิธัแหววิปสนายานิกะ]  
           [กําหนดนามรูปโดยจตุธาตุววัฏฐาน]  
           สวนพระโยคาวจรผูที่เปนวิปสนายานิกะลวน๑  หรือผูที่เปน 
สมถยานิกะ  (ตามท่ีกลาวแลว)  นี่เองก็ตาม  กําหนดจับธาตุ ๔  อยาง 
สังเขปหรืออยางพิสดาร  โดยธาตุปริคหมุข  (ทางกําหนดธาตุ)  นั้น ๆ 
ที่กลาวแลวในจตุธาตุววัฏฐานมุขใดมุขหน่ึง๒  (ครั้นกําหนดจับไดแลว) 
ลําดับนั้น  ในธาตุทั้งหลายอันปรากฏชัดโดยรส  (คือสภาวะท่ีพึงรูแจง) 
และลักษณะของตนตามเปนจริงแลว  (จะวา)  ในผมซ่ึงมีกรรมเปน 
สมุฏฐาน๓กอน  รูป ๑๐ (ในผมน้ัน)   โดยบังคับแหงกายทสกะ  (กลุม 
รูป ๑๐  ทั้งกาย)  ดังนี้คือ  ธาตุ ๔ ส ี กลิ่น  รส  โอชา  ชีวิต  กายประสาท 
รูป ๑๐  โดยบังคับแหงภาวทสกะ  (กลุมรูป ๑๐  ทัง้ภาวะคือเพศ) 
เพราะในผมท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐานน้ันและมีภาวะดวย๔  รูป  ๒๔ แม 
อ่ืนอีกในกลุมรูปที่มีชื่อวาผมน้ันเหมือนกัน  คือ  โอชัฏฐมกรปู  (กลุม 
รูปมีโอชาเปนที่ ๘)  ที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน  โอชฏัฐมกรูปมีฤดูเปน 
สมุฏฐาน  โอชัฏฐมกรูปมีจิตเปนสมุฏฐาน  (กลุมละ ๘ รวมเปน ๒๔ 
กับขางตนอีก ๒๐  รวมเปน ๔๔)  ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรนั้นแล 
 
๑.  วิปสนายานิกะ  คือผูประกอบววิปสนาโดยไมอาศัยสมถะ  ใชวิปสนาเปนยานเลยทีเดียว  ท่ีวา 
วิปสนายานิกะลวน  กห็มายความวาไมเจือปนดวยสมถภาวนาน่ันเอง 
๒.  เชนกําหนดโดยมุขสังเขปวา  ส่ิงใดมีลักษณะแขนแข็ง  ส่ิงนั้นเปนปฐวีธาตุ  เปนตน 
๓.  มหาฎีกาวา  ผมนั้นเกิดตดิอยูในหนัง  จงึนับเปนกรรมสมุฏฐาน 
๔.  มหาฎีกาวา  ภาวะก็มีเอบิอาบอยูท่ัวราง  เชนเดยีวกับกายประสาทเหมือนกนั  
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           (ในผม  มีรูป  ๔๔  ฉันใด)  ในโกฏฐาส ๒๔  ที่เปนจตุสมุฏฐาน  
(หักโกฏฐาสที่จะแยกกลาวตอไปเสีย ๘)  ก็มีรูป  (อยางละ)  ๔๔ ๆ 
ฉันนั้น  สวนในโกฏฐาสท่ีมีฤดูและจิต  (๒ อยาง)  เปนสมุฏฐาน ๔ นี ้
คือ  เหง่ือ  น้ําตา  น้ําลาย  น้ํามูก  มีรูป  (อยางละ) ๑๖ ๆ  โดยบังคับ 
แหงโอชัฏฐมกรูป ๒ กลุม  ในโกฏฐาสท่ีมีฤดูเปนสมุฏฐาน  (อยาง 
เดียว)  ๔ นี ้ คืออาหารใหม  อาหารเกา  น้ําหนอง  น้ํามูตร  ก็มีรปู 
(อยางละ) ๘ ๆ  โดยบังคับแหงโอชัฏฐมกรูป  อันมีฤดูเปนสมุฏฐาน 
อยางเดียว ปรากฏแกพระโยคาวจรน้ันแล  นี่เปนนยัในอาการ ๓๒ 
เปนดับแรก 
           อน่ึง  ครั้นอาการ ๓๒ นี้  ปรากฏชัดแลว  อาการ  ๑๐  อ่ืนอีก 
(คือเตโชโกฏฐาส ๔ และวาโยโกฏฐาส ๖)  เหลาใด  ยอมปรากฏชัด 
ในอาการเหลาน้ัน  กอนอ่ืนในเตโชโกฏฐาสอันเกิดแตกรรมท่ียังอาหาร 
ที่กินเขาไปเปนตนใหยอย  มรีูป ๙ คือ  โอชัฏฐมกรูป (๘)  และชีวิต- 
รูป  (๑)  นัยเดียวกัน  ในโกฏฐาสคือลมหายใจอันเกิดแตจิตก็มีรูป ๙ คือ 
โอชัฏฐมกรปู (๘)  และสัททรูป  (๑)  ในโกฏฐาสท่ีเหลืออีก ๘ (คือ 
เตโช ๓  วาโย ๕)  อันเปนจตุสมุฏฐานมีรูป ๓๓ ๆ  คือ  ชีวตินวกรูป 
(๙)  และโอชัฏฐมกรูป ๓ (=๒๔)  ปรากฏ (แกพระโยคาวจรนั้น) 
           ครั้นภูตรูปและอุปทาทายรูปเหลาน้ีเกิดปรากฏแกพระโยคาวจรน้ัน 
โดยเปนอาการ ๔๒ อยางพิสดารดังน้ีแลว  แมรูปอ่ืนอีก ๖๐ คือ  รูป- 
กลาป ๕ มีจักขุทสกะเปนตน  และหทยวัตถุทสกะ  โดยเปนวัตถุและ 
ทวาร  ก็ยอมปรากฏ  
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           พระโยคาวจรน้ัน  รวมรูปทั้งปวงน้ันเขากันโดยลักษณะ  คือ  
ความสลาย  ก็เห็นวา  "นั่นเปนรูป"  
           อรูปธรรมท้ังหลายก็ยอมปรากฏ  โดยเปนทวาร  แกพระโยคาวจร 
นั้นแหละผูกําหนดจับรูปไดแลว  อรูปธรรมน้ีไดอะไรบาง  ไดแก 
โลกิยจิต ๘๑  คือทวิปญจวิญญาณ  (=๑๐)  มโนธาตุ ๓  มโนวิญญาณ 
ธาตุ ๖๘  อนึง่  (วา)  โดยไมแปลกกัน  (คือเปนสาธารณะ)  ไดแก 
เจตสิก ๗  นี ้ คือ  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  ชีวิต  จิตตฐิติ  (ความ 
หยุดแหงจิต  คือสมาธิอยางออน)*  มนสิการ  อันเกดิรวมกับจิตเหลาน้ัน 
แล 
           สวนโลกุตรจิตท้ังหลายจะถึงซ่ึงความกําหนดจับเอาได  แกพระ 
โยคาวจรสุทธวิปสสก  (ผูเจริญวิปสนาลวน)  ก็หามิได  แกพระโยคาวจร 
สมถยานิกะก็หามิได  เพราะยังมิไดบรรล ุ
           พระโยคาวจรน้ัน  รวมอรูปธรรมท้ังปวงนั้นเขากันโดยลักษณะ 
คือความนอมไปได  ก็เห็นวา  "นั่นเปนนาม" 
           พระโยคาวจรผูหน่ึง  กําหนดนามรูปอยางพิสดารโดยมุขจตุธาตุ- 
ววัฏฐาน  ดังพรรณนามาฉะน้ี 
                               [กําหนดนามรูปทางธาตุ ๑๘]  
           พระโยคาวจรอีกผูหน่ึงกําหนดนามรูปทางธาตุ ๑๘ กําหนดอยาง 
ไร  คือ  ภิกษุในพระศาสนาน้ีอาวัชนาการถึงธาตุทั้งหลายวา  "มีอยูใน 
 
*  มีอธิบายในวิสุทธิมรรคแปล  ขันธนิเทศ  ภาค ๓ ตอน ๑ หนา ๙๖  
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อัตภาพนี้  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ  ฯลฯ  มโนธาตุ  
ธรรมธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ"  ดังน้ีแลว  ไมถือเอากอนเนื้อท่ีสายเอ็น 
ยึดติดไวในเบาตา  มีสัณฐานรี ๆ  งดงาม  (แปลก ๆ)  ดวยแววสีเทา 
(ก็มี)  และสีดําสนิท  (ก็ม)ี  ซึ่งชาวโลกรูจักกันวาจักษุ  (วาเปนจักขุ- 
ธาตุ)  (แต)  กําหนดเอาจักษุประสาท  มีประการดงักลาวไวในพวก 
อุปาทายรูปในขันธนิเทศวาเปนจักขุธาตุ  อนึ่ง  รูปที่เหลือ ๕๓ เหลาใด 
มีอยูดังน้ี  คือ  สหชาตรปู  (ของจักษุประสาท)  ๙ ไดแกธาตุ ๔ อัน 
เปนที่อาศัยแหงจักษุประสาทนั้น  รูป ๔ คือ  ส ี กลิน่ รส  โอชา  อัน 
เปนรูปแวดลอม  ชีวิตนทรียอันเปนรูป  (เจาหนาท่ี)  อนุบาย  กรรมช- 
รูป ๒๐  โดยเปนกายทสกรูป (๑๐)  และภาวทสกรูป  (๑๐)  อันต้ัง 
อยูในจักษุประสาทน้ันแหละ  อนุปาทินนกรูป  (คือกรรมชรปู)  ๒๔ 
โดยเปนโอชฏัฐมกรูป ๓  แหงรูปที่เปนอาหารสมุฏฐานเปนตน (๙+ 
๒๐+๒๔=๕๓)  ก็ไมกําหนดเอารูป ๕๓  นั้นวาเปนจักขุธาตุ  แมใน 
ธาตุทั้งหลายมีโสตธาตุเปนตนก็นัยนี้  แตในกายธาตุ  รูปที่เหลือเปน 
๔๓๑  ฝายอาจารยลางเหลากลาววามี ๔๕  โดยทํารูปที่เปนอุตุสมุฏฐาน 
และจิตตสมุฏฐานเปนกลุมละ ๙ กับสัททรูป ๒ 

           พระโยคาวจรน้ันกําหนดวา  "รูป  ๑๐  คือ  ประสาท  ๕  ดังกลาว 
มาน้ี  และวิสัยแหงประสาทเหลาน้ัน  ๕  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏ- 
 
๑. ๒.  มหาฎกีาวา  เพราะไมถือเอาเสียทสกะ ๑  จึงเหลือ ๔๓  รูปท่ีไมถือเอานั้นดูเหมือนจะเปน 
สัททรูป  ดวยวาสัททรูปเปนอนิยตะ  คือเปนเสียงเกดิแตฤดู  เชนเสียงฟา  เสียงลมพัด ฯลฯ 
เรียกวาสุทธสัททะ-เสียงแทก็มี  เปนเสียงเกิดแตจิต  คือเสียงท่ีคนพูด  สัตวรอง  ทีเรียกวาวจีวิญญัติ 
ก็มี (?)  
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ฐัพพะ  เปนธาตุ ๑๐  รูปที่เหลือ*  นับเปนธรรมธาตุอยางเดียว  สวน  
ทวิปญจวิญญาณโดยนัยวา  "จิตอาศัยจักษุปรารภรูปเปนไป  ชือ่วาจักษุ 
วิญญาณธาตุ"  ดังน้ีเปนตน  เปนวิญญาณธาตุ ๕ จิตมโนธาตุ ๓ ดวง 
เปนมโนธาตุ ๑  จิตมโนวิญญาณธาตุ ๖๘ ดวง  เปนมโนวิญญาณธาตุ ๑ 
(รวมเปนธาตุ ๑๘ )" 
           กําหนดวา  "โลกยิจิตท้ังส้ิน ๘๑ ดวง  วิญญาณธาตุ ๗ ธรรม 
ทั้งหลายมีผัสสะเปนตนท่ีสัมปยุตกับวิญญาณธาตุนั้น  ก็เปนธรรมธาตุ"  
           ในธาตุ ๑๘ นี้  ธาตุ ๑๐ กึ่ง  เปนรูป  ธาตุ ๗ กึ่ง  เปนนาม 
ดังน้ีแล 
           พระโยคาวจรผูหน่ึง  กําหนดนามรูปทางธาตุ ๑๘  โดยนัยดังกลาว 
มาฉะนี้ 
                            [กําหนดนามรูปทางอายตนะ ๑๓]  
           พระโยคาวจรอีกผูหน่ึง  กําหนดนามรูปทางอายตนะ ๑๒ กําหนด 
อยางไร  กําหนดแตจักษุประสาท  เวนรูป ๕๓ ตามนัยที่กลาวใน (ตอน) 
จักขุธาตุเสีย  วาเปนจักขายตนะ  และกําหนดโสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวหา- 
ธาตุ  กายธาตุ  ตามนับที่กลาวใน  (ตอน)  จักขุธาตุนั้นเหมือนกันวา 
เปนโสตายตนะ  ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ  กายายตนะ  กําหนดธรรม ๕ 
อันเปนวิสัยแหงอายตนะ ๕ นั้น  วาเปนรูปายตนะ  สัททายตนะ 
คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  กําหนดโลกิยจิต  และ 
 
*  มหาฎีกาวา  หมายเอานิปผันรูป ๖  
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สัตตวิญญาณธาตุ  วาเปนมนายตนะ  กําหนดธรรมท้ังหลายมีผัสสะ   
เปนตนที่สัมปยุตกับวิญญาณธาตุนั้น  และรูปที่เหลือ  วาเปนธรรมายตนะ 
           ในอายตนะ ๑๒ นี้  อายตนะ ๑๐  กึ่ง  เปนรปู  อายตนะ ๑ กึ่ง 
เปนนาม  ดังนี้แล 
           พระโยคาวจรผูหน่ึง  กําหนดนามรูปทางอายตนะ ๑๒  โดยนัย 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                            [กําหนดนามรูปทางขันธ ๕]  
           พระโยคาวจรอีกผูหน่ึง  กําหนดใหยอลงกวานั้น  ทางขันธ (๕) 
กําหนดอยางไร  ภิกษุในพระศาสนาน้ี  กําหนดวา  "รูป  ๑๗  ในสรีระ 
นี้  คือ  ธาตุ ๔  ทั้งสี่สมุฏฐาน  สี  กลิน่  รส โอชา  ที่อาศัยธาตุ ๔ 
นั้นอยู  ประสาม ๕  มีจักษุประสาทเปนตน  วัตถุรปู  ภาวะ  ชีวิตนทรีย 
เสียงทั้งสองสมุฏฐาน  เหลาน้ีเปนรูปสําเร็จแลวเปนรูปแท  ควรแกการ 
ลูกคลํา  (พิจารณา)  สวนรูป ๑๐  คือ  กายวิญญัติ  วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ 
ความเบาแหงรูป  ความออนแหงรูป  ความคลองแคลวแหงรูป  ความ 
เติบข้ึนแหงรูป  ความสืบตอแหงรูป  ความโทรมไปแหงรูป  ความไม 
เที่ยงแหงรูป  เหลาน้ีมิใชรูปสําเร็จมิใชรูปแท  เปนแตอาการแหงรูป 
วิการแหงรูป  และเครื่องกําหนดตัดระหวางแหงรูป*  มิใชรูปทีค่วรแก 
การลูกคลํา  (พิจารณา)  ก็แตวามันก็ถึงซ่ึงความนับวารูป  โดย 
เพียงเปนอาการ  เปนวิการ  เปนเครื่องกําหนดตัดระหวางแหงรูปทั้ง 
 
  * อาการไดแกวิญญัติ  ๒  วกิารไดแกลหุตาทิตรัย  (รูป ๓  มีความเบาเปนตน )  และลักษณะ ๔ 
มีความเติบโตขึ้นเปนตน  สวนเคร่ืองกําหนดตัดระหวาง  ไดแกอากาสธาตุ  
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หลาย  รูปทั้งปวงน่ัน  (รวม)  ๒๗  เปนรูปขันธ  เวทนาอันเกิดข้ึน   
พรอมกับโลกิยจิต ๘๑  เปนเวทนาขันธ  สัญญาอันสัมปยุตกับโลกิยจิต 
นั้นเปนสัญญาขันธ  สังขารทั้งหลาย... เปนสังขารขันธ   วิญญาณ...เปน 
วิญญาณขันธ"  รูปขันธเปนรูป  อรูปขันธ ๔  เปนนาม  ดังนี้แล 
           พระโยคาวจรผูหน่ึง  กําหนดนามรูปทางขันธ ๕ โดยนัยดังกลาว 
มาฉะนี้ 
                                [กําหนดนามรูปโดยสังเขป]  
           พระโยคาวจรอีกผูหน่ึง  กําหนดเอารูปในอัตภาพนี้โดยยนยอ 
ทีเดียววา  "รูปทุกอยาง  รปูทั้งสิ้น  คือมหาภูต ๔  และรูปอาศัยมหาภูต๔ 
ดวย  (เปนรปู"๑  ดังนี้แลว  กําหนดเอามนายตนะและสวนหนึ่งแหง 
ธรรมายตนะ  วาเปนนาม  โดยยนเชนเดียวกันแลว  กําหนดนามรูป 
ลงโดยสังเขปวา  "นามน้ีดวย  รูปนี้ดวยดังกลาวมา  นี้เรียกวานามรูป" 
    [การกําหนดรูปเปนอุบายอุดหนุนการกําหนดนาม]  
           ก็ถาเม่ือพระโยคาวจรน้ันกําหนดรูปโดยมขุนั้น ๆ แลวกําหนด 
อรูป  (คือนาม)  ไป  อรูปยังไมปรากฏ  เพราะเปนธรรมละเอียดไซร 
เธอก็อยาเพ่ิงทอดธุระเสีย  พึงลูกคลําทําในใจกําหนดแยกแยะดู๒ รูปนั่น 
 
๑.  อภิธมฺมตฺถสงฺคห ๓๗ 
๒.  สมฺมสิตพฺพ  มนสิการตพฺพ  ปริคคเหตพฺพ  ววฏเปตพฺพ  เรามักแปลคลุมเหมือน ๆ กันวา 
กําหนด  แตในท่ีนี้มหาฎกีาคิดแปลใหเหน็ตางกันไดวา  สมฺมสิตพฺพ  คือสอบสวนดูโดยลักษณะ 
เปนตนโดยถูกตอง  มนสิกาพพฺพ  คือตั้งจิตไวอยางนั้น  ปริคฺคเหตพฺพ  คือกําหนดตัดดวยปญญาถือ 
เอา  ววฏเปตพฺพ คือ  ช้ีขาดไดเปนอยาง ๆ  ไมปะปนคาบเกี่ยวกนั  
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แหละไวร่ําไปเถิด  ดวยวารูป  (ปรากฏ)  เปนสิ่งท่ีสะอาดหมดจดดีไมมี  
อะไรคาบเกี่ยว   โดยประการใด ๆ  อรูปธรรมท้ังหลายอันมีรูปธรรมน้ัน 
เปนอารมณก็ยอมปรากฏข้ึนเองโดยประการน้ัน ๆ เหมือนอยางวา  เมื่อ 
บุรุษตาดีมองดูเงาหนาในแวนที่มัว  เงาไมปรากฏ เขาหาคิดวาเงาไม 
ปรากฏแลวท้ิงแวนเสียไม  แตทวาเขาขัดแวนนั้นบอย  ๆ  เขา  ครั้นแวน 
ใสแลว  เงาหนาของเขาก็ปรากฏเองแหละฉันใด อน่ึง  เหมือนคนผู 
ตองการนํ้ามัน  เทแปงวา  (คือวาปน)  ลงในรางแลวพรมดวยนํ้า  (เย็น) 
เมื่อนํ้ามันยังไมออกดวยเพียงแตบีบทีหน่ึงสองที เขาก็ไมทิ้งแปงงาเสีย 
แตเขาพรมมันดวยนํ้ารอยแลวขยําบีบไปแลว ๆ เลา ๆ เมื่อเขาทําไป 
อยางนั้น  น้ํามันงาแมอยางใสก็ยอมออก  ฉันใด  หรืออนึ่งเหมือนคน  
ผูตองการจะทํานํ้าใหใส  ถือเม็ดตุมกา*  หยอนมือลงขางในหมอน้ํา 
เมื่อนํ้ายังไมไดดวยเพียงแตถูทีหน่ึงสองที  เขาก็ไมทิ้งเม็ดตุมกาเสีย  แต 
เขาถูมันเขาร่ําไป เมื่อเขาทําอยางนั้นไป  ตมบาง ๆ  (คือตะกอน)  ยอม 
จะตก  น้ํายอมจะใสสะอาดฉันใด  ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมพึง 
ทอดธุระเสีย  ลูบคลําทําในใจกําหนดแยกแยะรูปนั่นแหละบอย ๆ เขา 
เถิด ดวยวารูป  (ปรากฏ)  เปนสิ่งท่ีสะอาดหมดจดดีไมมีอะไรคาบเก่ียว 
โดยประการใด ๆ  กิเลสท้ังหลายท่ีเปนขาศึกแกญาณกําหนดอรูปธรรม 
นั้น  ยอมจะซบไป  จิตยอมจะใสเหมือนนํ้า  (ใส)  อยูบนตม  อรูปธรรม 
ทั้งหลายอันมีรูปธรรมนัน้เปนอารมณ  ก็ยอมจะปรากฏเองโดยประการ 
 
  *  กตกฏ ิ  ยังไมไดสอบวาเม็ดตุมกามีรสเปร้ียวเหมือนสารสมหรืออยางไร  จึงกวนน้ําใหใส 
ได ?  
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นั้น ๆ     
           ความขอน้ี  บัณฑิตพึงประกาศโดยอุปมาอื่น ๆ  เชน  ออย  โจร 
โค  นมสม  และปลา  ก็ได  ตามนัยดังกลาวมานี้* 

                        [อรูปธรรมปรากฏโดยอาการ ๓]  
           ก็แล  อรูปธรรมทัง้หลาย  ยอมปรากฏแกภิกษุผูมีการกําหนดรูปที่ 
หมดจดดี  (ไมมีอะไรเจือปนคาบเกี่ยว)  ไดอยางนี้แลวน้ัน  โดยอาการ 
๓ คือโดยอํานาจผัสสะบาง  โดยอํานาจเวทนาบาง  โดยอํานาจวิญญาณ 
บาง  ปรากฏอยางไร ? 
                            [อรูปธรรมปรากฏทางผัสสะ]  
           อันดับแรก  เมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปหน่ึงกําหนดธาตุทั้งหลาย 
โดยนัยวา  "ปฐวีธาตุ   มีความแขนแข็งเปนลักษณะ "  ดังน้ีเปนตนอยู 
อรูปธรรมท่ีตกลงมาเฉพาะหนาทีแรก  ชื่อผัสสะ  ยอมปรากฏ  แตนั้น 
เวทนาอันสัมปยุตกับผัสสะน้ัน  ชื่อเวทนาขันธ  ก็ปรากฏ  สัญญาอัน 
สัมปยุตกับผัสสะน้ัน  ชื่อสัญญาขันธ  ก็ปรากฏ   เจตนารวมกับผัสสะ  ชื่อ 
สังขารขันธก็ปรากฏ  จิตชื่อวิญญาณขันธก็ปรากฏ  โดยนัยเดียวกันนั้น 
เมื่อพระโยคาวจรภิกษุกําหนดธาตุทั้งหลาย  (อยางพิสดาร)  โดยนัยวา 
 
  *  มหาฎีกาชวยขยายความวา  คนจะใครไดน้ําออย  เอาออยเขาหีบ  เพียงหมุนเคร่ืองหีบทีสองที 
น้ําออยยังไมออกก็อยาเพิ่งท้ิงออยเสีย ฯลฯ  เจาหนาท่ีจับโจรไดใครจะทราบการท่ีมันทํา  เพียง 
เฆ่ียนทีสองทีมันยังไมสารภาพ  ก็อยาเพิ่มปลอยมันไปเสีย ฯลฯ  คนจะกวนนมสนใหเปน 
เนยขน  เพียงกวนทีสองทีมันยังไมเห็นเนยขน  ก็อยาเพิง่ท้ิงนมสมนั้นเสีย ฯลฯ  คนจะปงปลากิน 
เพียงปงกลับสองกลับ  ปลายังไมสุก  ก็อยางเพ่ิงท้ิงปลาเสีย ฯลฯ 
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"ปฐวีธาตุในผมมีความแขนแข็งเปนลักษณะ  ฯลฯ  ปฐวีธาตุในลม  
หายในเขาออกมีความแขนแข็งเปนลักษณะ "  ดงัน้ีเปนตนอยู  อรูปธรรม 
ที่ตกลงมาเฉพาะหนาทีแรก  ชื่อผัสสะ  ยอมปรากฏ  (แตนั้น)  เวทนา 
อันสัมปยุตกับผัสสะน้ัน  ชื่อเวทนาขันธ  ก็ปรากฏ  ฯลฯ  จิตชื่อวิญญาณ- 
ขันธ  ก็ปรากฏ 
           อรูปธรรมท้ังหลายปรากฏโดยอํานาจผัสสะ  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                  [อรูปธรรมปรากฏทางเวทนา]  
           เมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปหน่ึง  กําหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยวา 
"ปฐวีธาตุมีความแขนเข็งเปนลักษณะ  "  ดังน้ีเปนตนอยู  เวทนาอันเสวย 
รสแหงสภาวะ คือความแขนแข็งน้ัน  ชื่อเวทนาขันธ  ปรากฏ  (กอน 
เพ่ือน  แลว)  สัญญาอันสมัปยุตกับเวทนานั้น  ชื่อสัญญาขันธ ก็ปรากฏ 
ผัสสะและเจตนาอันสัมปยุตกับเวทนานั้น  ชื่อสังขารขันธ  ก็ปรากฏ  จิต 
อันสัมปยุตกับเวทนาน้ัน  ชื่อวิญญาณขันธ  ก็ปรากฏ  โดยนัยเดียวกัน 
นั้น เมื่อพระโยคาวจรภิกษุกําหนดธาตุทั้งหลาย  (อยางพิสดาร)  โดย 
นัยวา  "ปฐวีธาตุในผมมีความแขนแข็งเปนลักษณะ ฯลฯ  ปฐวีธาตุ 
ในลมหายใจเขาออกมีความแขนแข็งเปนลักษณะ "  ดังน้ีเปนตนอยู 
เวทนาอันเสวยรสแหงสภาวะคือความแขนแข็งน้ัน  ชื่อเวทนาขันธ  ยอม 
ปรากฏ (กอน  แลว)  ฯลฯ  จิตอันสัมปยุตกับเวทนานั้น  ชื่อวิญญาณ- 
ขันธ  ก็ปรากฏ  
           อรูปธรรมท้ังหลายปรากฏโดยอํานาจเวทนา  ดังกลาวมาฉะน้ี 
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                                 [ อรูปธรรมปรากฏทางวิญญาณ ]  
           เมื่อพระโยคาวจรภิกษุอีกรูปหน่ึง  กําหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยวา 
' ปฐวีธาตุมีความแขนแข็งเปนลักษณะ '     ดังน้ีเปนตนอยู   วิญญาณอันรู 
แจงเฉพาะซ่ึงอารมณ  (นั้น)   ชื่อวิญญาณขันธ   ปรากฏ  (กอน  แลว) 
เวทนาอันสัมปยุตกับวิญญาณนั้น   ชือ่เวทนาขันธ    ก็ปรากฏ    สัญญา 
อันสัมปยุตกับวิญญาณนั้น    ชื่อสัญญาขันธ    ก็ปรากฏ    ผัสสะและเจตนา 
ชื่อ   สังขารขันธ    ก็ปรากฏ     โดยนยัเดียวกันนั้น    เมื่อพระโยคาวจรภิกษุ 
กําหนดธาตุทั้งหลาย   (อยางพิสดาร)   โดยนัยวา   "ปฐวีธาตุในผม   ม ี
ความแขนแข็งเปนลักษณะ ฯ ล ฯ            ปฐวีธาตุในลมหายใจเขาออกมี 
ความแขนแข็งเปนลักษณะ"     ดังน้ีเปนตนอยู  วิญญาณอันรูแจงเฉพาะซ่ึง  
อารมณ   (นัน้)    ชื่อวิญญาณขันธ     ปรากฏ   (กอน  แลว)     เวทนาอัน 
สัมปยุตกับวิญญาณนั้น   ชื่อเวทนาขันธ   ก็ปรากฏ           สัญญาอันสัมปยุต 
กับวิญญาณนั้น   ชื่อสัญญาขันธ      ก็ปรากฏ       ผัสสะและเจตนาอันสัมปยุต 
กับวิญญาณนั้น    ชื่อสังขารขันธ    กป็รากฏ 
           อรูปธรรมท้ังหลายปรากฏโดยอํานาจแหงวิญญาณ       ดังกลาวมา 
ฉะน้ี 
           โดยอุบายน้ีนั่นแล     บัณฑิตพึงทําโยชนา     (การประกอบความ) 
ในโกฏฐาสแหงธาตุ  ๔๒  โดยนัยวา    ' ปฐวีธาตุในผมอันมีกรรมเปน 
สมุฏฐาน         มีความแขนแข็งเปนลักษณะ '      ดังน้ีเปนตน        และในธาตุที่ 
เหลือมีจักษุธาตุเปนตนดวยอํานาจแหงธาตุ ๔ ๆ    (คือกําหนดจักษุเปน 
อาทิตามลักษณะธาตุทั้ง  ๔  เปนตน ?)        ไปตามประเภทแหงนัยทั้งปวง  
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ในหัวขอกําหนดรูป   (ทีก่ลาวแลว)   เถิด  
           อน่ึง    เพราะเหตุที่อรูปธรรมท้ังหลาย      ยอมปรากฏโดยอาการ  ๓ 
แกภิกษุผูมีการกําหนดรูปที่หมดจดดีอยางนี้เทาน้ัน          เหตุนั้น    พระโยคา- 
วจรพึงทําโยคะเพ่ือกําหนดอรูปธรรม     โดยการกําหนดรูปที่หมดจดดีนั่น 
แล          ไมพึงทําโดยการกําหนดอยางอ่ืน     เพราะถาเมื่อรูปธรรมอยาง  ๑ 
หรือ  ๒  อยางปรากฏ    (ยังไมหมดจดดี)   เธอละรูปเสีย     เริม่กําหนด 
อรูปไซร     เธอจะเส่ือมจากกรรมฐานเสียก็ได    เหมือนโคท่ีหากินบน 
ภูเขา    (ไมรูจักเขตแดน  เดินไปพลัดตกเหว)     มปีระการดังกลาวใน 
(ตอน)    บําเพ็ญปฐวีกสิณ     ตอเมื่อเธอทําโยคะเพ่ือกําหนดอรูปโดยการ 
กําหนดรูปที่หมดจดดีแลว        กรรมฐานจึงจะถึงซึ่งความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย 
           พระโยคาวจรน้ัน   กําหนดเอาอรูปขันธ  ๔   อันปรากฏโดยอํานาจ 
แหงผัสสะเปนตนวาเปนนาม       กําหนดเอามหาภูต  ๔  อันเปนอารมณ 
แหงอรูปขันธนั้น     และรูปอาศัยแหงมหาภูต  ๔  วาเปนรูป    ดวยประการ 
ฉะน้ี 
           พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายอันเปนไปในภูมิ  ๓  ทั้งส้ิน 
คือธาตุ  ๑๘  อายตนะ  ๑๒  ขันธ  ๕   แยกเปน  ๒  สวน       คือ   นาม  ๑ 
รูป  ๑      ดุจคนเปดสมุค*ดวยขรรค          และดุจคนผาเงาตาลแฝดดวยขรรค 
ฉะน้ัน    เธอยอมถึงความปลงตกวา    "นอกจากเปนเพียงนามรูปแลว 
 
     *  สมุคและเงาตาลแฝดมันเปนภนินสันดาน    คือมันตอกันโดยมีรอยแยกอยูแลว     คือสมุคมีฝา 
เงาตาลแฝดเปน  ๒  เงา       เม่ือเอาขรรค   (คือกระบ่ีสองคม)    งัดหรือผา   มันก็แยกกันออกเปน 
๒  สวน  (?)  
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สิ่งอ่ืนเปนสัตวก็ดี     บุคคลก็ดี     เทพก็ดี     พรหมก็ดี     หามีไม" 
           พระโยคาวจรน้ัน      ครั้นกําหนดแยกนามรูปตามสภาพท่ีเปนจริงได 
อยางนี้แลว     เพ่ือประโยชนที่จะละเสียซึ่งโลกสมญัญา     (ชื่อท่ีชาวโลก 
เรียกรูกัน)    นี้วา  'สัตว'    วา   'บุคคล'     เพ่ือประโยชนที่จะกาวลวงเสีย 
ซึ่งความลุมหลงวาเปนสัตว     เพ่ือประโยชนที่จะต้ังจิตไวในอสัมโมหภูมิ 
ใหดียิ่งข้ึนไป    ยอมกําหนดโดยเทียบเคียงความขอท่ีวา    ' นี่มันเปนแต  
เพียงนามรูปเทาน้ัน   สัตวไมมี    บุคคลไมมี '   นี้ไดตามพระสูตรหลายสูตร 
จริงอยู    (ในวชิราสูตร)    พระวชิราภิกษุณีก็กลาวคํานี้ไววา 
              "เหมือนอยางวา    เพราะมีองคสัมภาระ   (สวนตาง ๆ 
              ที่ประกอบกันเขา)   เสียงวา  'รถ'  จึงมีฉันใด   เมื่อ 
              ขันธทั้งหลายมอียู    ความสมมติวา  'สัตว'   จึงมีฉันน้ัน๑" 
           อีกสตูรหน่ึง   พระสารีบุตร   กลาวไววา   "ดูกรอาวุโส     อากาศอาศัย 
เครื่องไมดวย    อาศัยเถาวัลย     (สําหรับมัด)     ดวย      อาศัยดนิเหนียว 
(สําหรับฉาบฝา)     ดวย     อาศัยหญา (สําหรับมุง)     ดวย       ลอมอยู    ยอม 
ไดชื่อวา    ' เรือน '      เทานั้นเอง    ฉันใดก็ดี      ดกูรอาวุโส      อากาศอาศัย 
กระดูกดวยอาศัยเอ็นดวย     อาศัยเน้ือดวย    อาศัยหนังดวย    ลอมอยู    ยอม 
ไดชื่อวา    ' รูป '      เทานั้นเอง      ฉันนั้นนั่นแล๒" 
           พระวชิราภิกษุณี       กลาวไวอีกตอนหน่ึงวา 
              "ความจริง    ทกุขนั่นเองเกิด    ทุกขนั่นเองต้ังอยูและ 
              เส่ือมไป    นอกจากทุกขหาใชสิ่งอื่นเกิดไม   นอกจาก 
              ทุกขหาใชสิ่งอื่นดับไม"๓ 

 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๑๙๘        ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๓๕๘       ๓.  ส.  ส.  ๑๕/๑๙๙  
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           นามรูปนั่นเอง     ที่พระสูตรหลายรอยสูตรแสดงไวโดยนัยดังกลาว 
มาน้ี    หาใชสัตวไม     หาใชบุคคลไม     เพราะเหตุนั้น     เมื่อองคสัมภาระ 
มีเพลา      ลอ      กรง      และงอนเปนตน        ต้ังอยูเรียบรอยโดยอาการอันหน่ึง 
แลว     โวหารวา  ' รถ '   ก็มีข้ึนเทาน้ันเอง   (แตวา)    เมื่อสํารวจดูองค  
แตละสวน ๆ  ไปโดยปรมัตถ    ชื่อวารถ   ก็หามีไม   ฉันใด         อน่ึง     เมื่อ 
เครื่องเรือนมีไมเปนตน       ลอมอากาศต้ังอยูโดยอาการอันหน่ึงแลว*    โว- 
หารวา   ' เรือน '   ก็มีข้ึนเทาน้ันเอง....โดยปรมัตถ     ชื่อวาเรือนหามีไม 
ฉันใด      อนึ่ง    เมื่อน้ิวท้ังหลายมีนิ้วหัวแมมือเปนตน      ต้ังอยูโดยอาการ 
อันหน่ึงแลว      โวหารวา  ' กําปน '  กม็ีข้ึนเทาน้ันเอง....โดยปรมัตถ    ชื่อ 
วากําปนหามีไม...    เมื่อชิน้สวนของพิณมีรางเปนตน       ต้ังอยูโดยอาการ 
อันหน่ึงแลว    โวหารวา  ' พิณ '  ก็มีข้ึนเทาน้ันเอง....โดยปรมัตถ   ชื่อวาพิณ 
หามีไม....    เมื่อองคแหงกองทัพมีพลชางและพลมาเปนตน         ต้ังอยูโดย 
อาการอันหนึ่งแลว    โวหารวา ' กองทัพ ' ก็มีข้ึนเทาน้ันเอง....โดยปรมัตถ 
ชื่อวากองทัพหามีไม....         เมื่อองคแหงเมืองมีกําแพงและประตูหอรบ 
เปนตน   ต้ังอยูโดยอาการอันหน่ึงแลว   โวหารวา   ' เมือง '   ก็มีข้ึนเทาน้ันเอง 
....โดยปรมัตถ    ชื่อวาเมืองหามีไม....    เมื่ออวัยวะแหงตนไมมีลําตนกิ่งใบ 
เปนตน      ต้ังอยูโดยอาการอันหน่ึงแลว    โวหารวา   ' ตนไม '   ก็มีข้ึนเทานั้น 
เอง  (แตวา)    เมื่อสํารวจดูอวัยวะแตละสวน ๆ ไปโดยปรมัตถ   ชื่อวาตน 
 
     *  บาลีเปนปฐมาวิภตัิวา    อากาโส  ปริวาริโต - อากาศลอม     ในอรรถกถาแหงสูตรนี้ก็แกตามนัย 
บาลีวา    อากาโส  ตานิ  ปริวาเรตฺวา   ิโต - อากาศลอมเคร่ืองเรือนเหลานั้นต้ังอยู   อยางไรในท่ีนี้ทาน 
จึงแกเปนทุติยาวิภัติ     กลายเปนเคร่ืองเรือนลอมอากาศไป     อยางไหนจะถูกหรือผิด   นาคิดดู  
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ไมหามีไม      ฉันใด    เมื่ออุปาทานขันธ  ๕  มีอยู     โวหารวา   ' สัตว '   วา  
' บุคคล '   ก็มีข้ึนเทาน้ันเอง      เมื่อสํารวจดูธรรมแตละสวน ๆ     ไปโดย 
ปรมัตถ   ชื่อวาสัตวอันเปนวัตถุแหงความยึดถือวา      ' เราเปน '     หรือวา 
' เปนเรา '     หามีไม        โดยปรมัตถแทแลว        ก็มีแตนามกับรูปเทาน้ันเอง 
ฉันนั้นเหมือนกันแล 
           ทัสนะแหงพระโยคาวจรน้ันผูเห็นอยูอยางนี้แหละ     ชือ่วา    ยถาภูต- 
ทัสนะ 
           สวนบุคคลใดละยถาภูตทัสนะนั้นเสีย    (ไป)     ถือเอาวา     ' สัตวมี ' 
บุคคลน้ันก็จะพึงชื่อวาอํานวยความหายสูญ     หรือวาความไมหายสูญ   ใหแก 
ตนเอง    (คือ)    เมื่อจะอํานวยความไมหายสูญก็จะตกไปในสัสสตะ       เมื่อ 
อํานวยความหายสูญ      ก็จะตกไปในอุจเฉทะ    เพราะเหตุไร     เพราะไมมี 
สิ่งอ่ืนจะเปนส่ิงติดตามมันไป       ดังนมสมติดตามนมสด        บุคคลน้ัน     เมื่อ 
ถือวา   ' สัตวเที่ยง '    ชื่อวาลาหลังอยู    เมื่อถือวา  ' สัตวขาดสูญ '  ชื่อวาเลย 
ธงไป     เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา    "ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เทวดาและมนุษยทั้งหลายผูถูกทิฏฐิคตะ     (ความเห็นไป  คือเห็นวิปลาส) 
๒  อยางกลุมรุม  (ครอบงํา)  แลว     พวกหนึ่งลาหลังอยู      พวกหนึ่งเลย 
ธงไป     ฝายพวกมีจักษุ    (คือปญญา)    ทั้งหลายยอมเห็น     (ความจริง) 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย      ก็เทวดาและมนุษยพวกหน่ึงลาหลังอยูเปน 
อยางไร    ดกูรภิกษุทั้งหลาย    เทวดาและมนุษย   (พวกหน่ึง)    มีภพเปน 
ที่ยินดี   พอใจใยภพ    บนัเทิงใจในภพ        เมื่อธรรมเพื่อความดับแหงภพ 
อันเราแสดงอยู     จิตของเทวดาและมนุษยนั้นไมแลนไป     (ตาม  
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กระแสธรรม)       ไมเลื่อมใส     ไมยัง้หยุด    ไมนอมใจลง    (เชื่อ)   อยางนี้ 
แล      ภิกษุทั้งหลาย     เทวดาและมนุษยพวกหน่ึงลาหลังอยู 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ก็เทวดาและมนุษยพวกหน่ึงเลยธงไปเปน 
อยางไร    กแ็ลเทวดาและมนุษยพวกหนึ่ง    ระอา    ขยะแขยง    รังเกียจภพ 
นั่นแล     ยินดีนักซึ่งวิภพ   (ความขาดสูญ)       เปนเหตุ   (ให)    กลาววา 
" ทานผูเจริญท้ังหลาย       นัยวา    อัตตาน้ี    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกไป  
ยอมขาด   ยอมสูญ   ยอมไมมี    (อีก)    เบื้องหนาแตตายไป    ความขาดสูญ 
นั่นเปนธรรมชาติละเอียด    ความขาดสูญน่ันเปนธรรมชาติประณีต   ความ 
ขาดสูญน่ันเปนธรรมชาติแทจริง      อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย    เทวดาและ 
มนุษยพวกหน่ึงเลยธงไป 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ก็ฝายพวกผูมีจักษุยอมเห็นเปนอยางไร    ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเห็นภูต  (คือเบญจขันธหรือนาม 
รูป)   โดยความเปนภูต    (คือไมเห็นเปนสัตวเปนบุคคล)      ครั้นเห็นภูต 
โดยความเปนภูตแลว      ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือเบ่ือหนาย     เพ่ือหายยินดี 
เพ่ือดับไปแหงภูต   อยางนี้แล    ภิกษุทั้งหลาย     ฝายพวกท่ีมีจักษุยอมเห็น*" 
ดังน้ี 
           เพราะเหตุนั้น   ไมยนตรเปนของวางเปลา    (จากตัวตน)     ไมมี 
ชีวะ     ไมมคีวามดําริ   แตทวามันเดินก็ได   หยุดกไ็ด    ปรากฏเหมือนของ 
มีความดําริมีความพยายาม      ดวยอํานาจการประกอบกันเขาแหงไม   กับ 
เชือก  (ชัก)   ฉันใด      แมนามและรูปนี้บัณฑิตก็พึงเห็นวาเปนสิ่งวางเปลา 
ไมมีชีวะ     ไมมีความดําริ     แตทวามันเดินก็ไดหยุดก็ได      ปรากฏเหมือน 
 
     *  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๓   
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สิ่งมีความดําริ     มีความพยายาม    ดวยอํานาจการประกอบกนัและกันเขา  
ฉันนั้น    เพราะฉะนั้น     พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
              "นามและรูป    (เทาน้ัน)    มอียูในโลกนี้โดย   (ปรมัตถ) 
              สัจจะ   ก็แลในนามและรูปนั้น    สัตวและคนไมมีเลย 
              นามและรูปน้ีเปนของวางเปลา     อันเปนปจจัยปรุงแตง 
              ขึ้น    เหมือนยนตร    มันเปนกองทุกข    เปนเชนกับ 
              (กอง)    หญาและฟน"  
           อน่ึง  นามรูปนั่นจะควร   (อธิบาย)    ใหแจมแจงดวยอุปมาดวย 
ไมยนตรเพียงเทาน้ันหามิได     บัณฑิตควร   (อธิบาย)   ใหแจมแจงแมดวย 
อุปมาอื่น ๆ  (อีก)  มีกําออเปนตน        จริงอยู     เมื่อกําออ  ๒  กําเขาต้ัง 
พิงกันไว   มนัตางคํ้ากันไว    เมื่อกําหนึ่งลม    อีกกําหนึ่งก็ลมดวย    ฉันใด 
นามและรูปในปญจโวการภพ    ก็อาศัยกันและกันเปนไป    ตางคํ้าจุนกัน 
ไว     เมื่ออยางหน่ึงลมดวยอํานาจมรณะ   อีกอยางหนึ่งก็ลมดวย    ฉันนั้น 
เหมือนกัน   เพราะฉะนั้น     พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
              "นามและรูปเปนคูกัน   ทั้งคูอาศัยกันและกัน 
              เมื่ออยางหนึ่งแตก   ก็แตกท้ังคูตามปจจัย" 
           อน่ึง   เมื่อเสียงอาศัยกลองที่คนตีดวยไมเปนไปอยู  กลองก็อันหน่ึง 
เสียงก็อันหน่ึง   กลองและเสียงมิไดปนกัน   กลองวางจากเสียง    เสียงก็ 
วางจากกลองฉันใด   เมื่อนามอาศัยรูปกลาวคือ   (หทัย)   วัตถุ    ทวาร 
และอารมณเปนไปอยู  รปูก็อันหน่ึง    นามก็อันหน่ึง    นามและรูปมิได 
ปนกัน    นามวางจากรูป     รูปก็วางจากนาม    ฉันนั้นเหมือนกัน    เปนแต  
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วานามอาศัยรูปเปนไป        ดังเสียงอาศัยกลองเปนไปฉะนั้น      เพราะฉะนั้น 
พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
                   ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่  ๕   มิไดเกิดแตตา 
              มิไดเกิดแตรูป       และมิไดเกิดในระหวางตาและรูป 
              ทั้งสอง   มันเปนสังขตะ   อาศัยเหตุเกิดขึ้น   เปรียบ 
              เหมอืนกลองถูกตี      เสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้น.  
                   ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่  ๕     มิไดเกิดแตหู 
              มิไดเกิดแตเสียง         และมไิดเกิดในระหวางหูและ 
              เสียงทั้งสอง  ฯ ล ฯ 
                   ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่  ๕    มิไดเกิดแตจมูก 
              มิไดเกิดแตกลิ่น      และมิไดเกิดในระหวางจมูกและ 
              กลิน่ทั้งสอง  ฯ ล ฯ 
                   ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่  ๕     มิไดเกิดแตลิ้น 
              มิไดเกิดแตรส        และมิไดเกิดในระหวางลิ้นและรส 
              ทั้งสอง  ฯ ล ฯ 
                   ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่  ๕     มิไดเกิดแตกาย 
              มิไดเกิดแตผัสสะ     และมิไดเกิดในระหวางกายและ 
              ผัสสะท้ังสอง  ฯ ล ฯ 
                   สังขตธรรมทั้งหลาย    มไิดเกิดแตวัตถุรูป   (คือ 
              หทัย)        ทั้งมิไดออกจากธรรมายตนะทั้งหลายดวย 
              มันเปนสังขตะ       อาศัยเหตุเกิดขึ้น     เปรียบเหมอืน  
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              เมื่อกลองถูกตี    เสียงก็เกิดฉะน้ัน"   
           อน่ึงเลา     ในนามและรูปนี้    นามไมมีเดช  (อํานาจ)    ไมอาจเปน 
ไปดวยเดชของตนได    ขบเค้ียวไมได    ดื่มไมได      พูดไมได     สําเร็จอิริยาบถ 
ไมได    แมรปูก็ไมมีเดช        ไมอาจเปนไปดวยเดชของตน    ทั้งความใคร 
จะขบเค้ียวของมันก็ไมมี      ความใครจะด่ืมก็ไมมี     ความใครจะพูดก็ไมมี 
ความใครจะสําเร็จอิริยาบถก็ไมมีเลย         ที่แทนั้น      รูปอาศัยนามเปนไป 
นามก็อาศัยรูปเปนไป        ก็แตเมื่อความใครจะขบเคี้ยว     เมื่อความใครจะ 
ดื่ม     เมื่อความใครจะพูด    เมื่อความใครจะสําเร็จอิริยาบถ    ของนามมีอยู 
รูปก็ขบเค้ียว   ก็ดื่ม   ก็พูด   ก็สําเร็จอิริยาบถ 
           อน่ึง  อาจารยทั้งหลายนําอุปมา  (ตอไป)  นีม้าอางไว  เพ่ือยัง 
ความขอน้ีใหแจมแจง  (ยิ่งข้ึนวา)  เหมือน  (คนพิการ ๒ คน)  คนหน่ึง 
ตาบอดแตกําเนิด  คนหน่ึงเปนคนงอย ใครจะหลีกไปสูทิศ  (คือคิดจะ 
เดินทาง)  คนบอดแตกําเนิดจึงพูดกะคนงอยดังนี้วา  "แนะภเณ  ขานะ 
สามารถใชเทาได  แตตาท่ีจะใชดูที่เรียบของขาไมมี" ขางคนงอย 
ก็พูดกะคนตาบอดดังน้ีวา  "เออภเณ  ขาทีสามารถใชตาได  แตตีนที่จะ 
กาวหรือถอยของขาไมมี"  คนตาบอดน้ันดีใจจึงคนงอยข้ึนบา  คน 
งอยน่ังบนบาของคนตาบอด  (คอย)  บอกดังน้ีวา  "หลีกซาย  ไวขวา 
หลีกขวา  ไวซาย"  (คนตาบอดทําตามคนงอยบอก  พากันไปได)  ใน 
สองคนน้ัน  ขางคนตาบอดก็ไมมีเดช  ออนแอ  ไปดวยเดชของตนก็หาไม 
ไปไดดวยพละของตนก็หาไม  คนงอยเลาก็ไมมีเดช  ออนแอ  ไปไดดวย 
เดชขอบตนก็หาไม  ไปไดดวยพละของตนก็หาไม  แตการอาศัยกันและ  
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กันไปของเขาทั้งสองน้ันเปนไปไมไดก็หาไม   ฉันใด         แมนามก็ไมมีเดช   
เกิดข้ึนดวยเดชของตนก็หาไม    เปนไปในกิริยานั้น ๆ  ก็หาไม     รูปเลา 
ก็ไมมีเดชเกิดข้ึนดวยเดชของตนก็หาไม    เปนไปในกิริยานั้น  ๆ    ก็หาไม 
แตความอาศัยกันและกันเกิดข้ึนหรือเปนไป   แหงนามและรูปนั้น    ไมมีก ็
หาไม    เพราะเหตุนั้น    พระอาจารยทั้งหลายจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
                   "ธรรมทั้งหลายเปนสังขตะ   ออนแอโดยลําพัง 
              ตน    เกิดดวยพละของตนไมได     ทั้งต้ังอยูดวยกําลัง 
              ของตนก็ไมไดดวย           มนัมีปกติเปนไปตามอํานาจ  
              ของธรรมอื่นเกดิขึ้น    (คือ)    ธรรมเหลานี้เกิดเพราะ 
              มีธรรมอื่นเปนปจจัย       ต้ังขึ้นพรอมเพราะมีธรรมอื่น 
              เปนอารมณ    และอันอารมณและปจจัยท้ังหลาย    ซึ่ง 
              เปนธรรมอื่นใหเปน    (คือใหเกิด)    ขึ้น 
                   คนท้ังหลาย         อาศัยเรอืไปในทะเลไดฉันใดก็ดี 
              นามกายก็อาศัยรูปเปนไปไดฉันนั้นนั่นแล       เรือ 
              อาศัยคนท้ังหลายไปในทะเลไดฉันใด      รูปกายก็ 
              อาศัยนามเปนไปไดฉันนั้นเหมือนกัน   คนทั้งหลาย 
              และเรือท้ังสองฝายตางอาศัยกันไปในทะเลได   ฉันใด 
              นามและรูปท้ังสอง        ก็เปนธรรมอาศัยกันและกัน 
              (เปนไป)   ฉันนัน้" 
           ความเห็นนามรูปตามเปนจริง   อันครอบงําเสียซึ่งสัตตสัญญา    ต้ัง 
อยูในอสัมโมหภูมิ   แหงพระโยคาวจรผูกําหนดนามรูปโดยนัยตาง ๆ ดัง  
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พรรณนามาฉะน้ี    บัณฑิตพึงทราบวาชื่อ   ทฏิฐิวิสุทธิ         คําวา    ' นามรูป-   
ววัฏฐาน - ความกําหนดนามรูป '  ก็ดี         คําวา ' สังขารปริเฉท - กําหนด 
สังขาร '  ก็ดี    ก็เปนคําเรียก        นามรูปยาถาวทัสนะ     (ความเห็นนามรูป 
ตามเปนจริง)   นั่นเอง 
                                          ปริเฉทที่   ๑๘   ชื่อ   ทฏิฐิวิสุทธินิเทศ 
                                                 ในอธกิารแหงปญญาภาวนา 
                                                       ในปกรณวิสุทธิมรรค 
                             อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                                                     ดังน้ี  
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                                   กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ   
           สวนญาณอันขามความสงสัยในอัทธา   ๓      เสียได        ดวยการกําหนด  
จับปจจัยของนามรูปนั่นแหละ    แลวแลต้ังอยู  ชื่อวา    กังขาวิตรณวิสุทธิ 
                              [รําพึงถึงเหตุปจจัยของนามรูป]  
           ภิกษุผูใครจะยังกังขาวิตรณวิสุทธินั้นใหถงึพรอม     ยอมรําพึงถึง 
การหาเหตุปจจัยของนามรูปนั้น    ประดุจแพทยผูฉลาด   เห็นโรคแลวยอม 
หาสมุฏฐานของมันฉะนั้น    หรืออนึง่    ประดุจบุรุษ   (ผูมีน้ําใจ)   มักสงสาร 
พบเด็กออนตัวเล็ก ๆ  ยังนอนแบ    นอนอยูที่ถนนแลวยอมรําพึงถึงมารดา 
บิดาของเด็กนั้น   ดวยคิด   (ถามในใจ)  วา  ' นี่ลูกนอยของใครเลาหนอ ' 
ฉะน้ัน 
           เบื้องแรกทีเดียว   ภิกษุนั้นยอมใครครวญดังน้ีวา     "นามรูปนี้ 
กอนอ่ืน  มิใชสิ่งท่ีไมมีเหตุ   เพราะมันถึงซ่ึงความเปนเชนเดียวกันทุกแหง 
ทุกเม่ือ    และทุกอัน     มใิชเปนสิ่งมีปจจัยภายนอกมีอิศวรเปนตนเปน 
เหตุ  เพราะไมมีสิ่งทั้งหลายมีอิศวรเปนตนเหนือกวานามรูปไป  เพราะ 
แมชนเหลาใดกลาวเพียงแตนามรูปนั่นเอง  วาเปนอิศวรเปนตน  นาม 
รูปกลาวคืออิศวรเปนตนของชนเหลานั้นก็ตอง  (กลาย)  เปนสิ่งไมมีเหตุ 
ไป  เพราะเหตุนั้น  อันเหตุปจจัยทั้งหลายของนามรูปนั้นนาจะพึงมี 
(ก็แลว)  เหตุปจจัยเหลาน้ัน  ไดแกอะไรเลาหนอ" 
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                 [กําหนดจับเหตุปจจัยของนามรูป  นัยที่ ๑]   
           ภิกษุนั้นครั้นรําพึงถึงเหตุปจจัยทั้งหลายของนามรูปอยางนี้แลว  
ยอมกําหนดจับเหตุปจจัยของรูปกายน้ีกอนดังนี้วา  "กายน้ีเม่ือเกิด  หาได 
เกิดในภายใน  (กลีบ)  ดอกไมมีอุบล  (บัวสาย)  ปทุม  (บัวกานสีแดง) 
บุณฑริก  (บดักานสีขาว)  และโสคันธกิะ  (บัวเผ่ือนสีขาว)   เปนตน 
ไม  หาไดเกิดในภายในรัตนชาติมีมณีและมุกดาหารเปนตนไม  ที่แท 
เกิดอยูในระหวางกระเพาะอาหารใหมและกระเพาะอาหารเกา  หันกลัง 
ทางหนาทอง  หันหนาทางกระดูกสันหลัง  มีไสใหญและไสนอยลอมอยู 
ตัวมันเองก็เปนสิ่งปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นนาเกลียด  (ยงัอยู)  ในโอกาสท่ีปฏิกูล 
มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด  เปนที่คบแคบย่ิงนัก  ราวกะตัวหนอนเกิดอยู 
ในปลาเนา  ขนมบูด  บอนํ้าโสโครก  และหลุมน้ําครําเปนตนฉะนั้น 
ธรรม ๕ ประการ  เปนเหตุปจจัยของรูปกายน้ันที่เกิดอยูอยางนั้นคือ 
ธรรม ๔ นี ้ คือ  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  จัดเปนเหตุ 
เพราะเปนตัวทําใหเกิด  อาหารจัดเปนปจจัยเพราะเปนตัวอุดหนุน 
อน่ึง  ในธรรม ๕ นั้น  ธรรม ๓  มีอวิชชาเปนตน  เปนที่อาศัย  (เกิด) 
ของกายนี้  ดังมารดาเปนท่ีอาศัย  (เกิด)  ของทารก  กรรมเปนตัวยัง 
กายน้ีใหเกิด ดุจบิดายังบุตรใหเกิด  อาหารเปนตัวอุมชูกายน้ีไว 
เสมือนพ่ีเลี้ยงอุมทารกฉะน้ัน"  ครั้นทาํการกําหนดจับปจจัยของรูปกาย 
ไดอยางนี้แลว  ยอมทําการกําหนดจับปจจัยของนามกายตอไปโดยนัยวา 
"จักขุวิญญาณอาศัยจักษุและรูปเกิดข้ึน "  ดังน้ีเปนตน  
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                                  [ความสงสัย ๑๖ ประการ]   
           ภิกษุนั้นเห็นความเปนไปแหงนามรูปโดยปจจัยอยางนี้แลว  ยอม 
สังเกตเห็นไดเองวา  "นามรูปนี้เปนไปอยูในกาลบัดนี้ฉันใด  แมใน 
กาลอดีตมันก็เปนไปแลวโดยปจจัย  ในกาลอนาคตเลามันก็จักเปนไป 
โดยปจจัยฉันนั้น "  เมื่อเธอสังเกตเห็นเองอยูอยางนั้น  ความสงสัย 
ปรารภสวนเบื้องตน  (คืออดีต)  ๕ ประการท่ีกลาวไว   (ในบาล)ี วา 
           "ในอดีตกาล              เราไดมีไดเปนมาแลวหรือหนอ 
                    "                       เราไดมีมไิดเปนหรือหนอ   
                    "                       เราไดเปนอะไรหนอ 
                    "                       เราไดเปนอยางไรหนอ 
                    "                       เราไดเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ" 
ดังน้ีนั้นใด  แมความสงสัยปรารภสวนเบื้องปลาย  (คืออนาคต) 
๕ ประการที่กลาวไว (ในบาลี)  วา 
           "ในอนาคตกาล          เราจักมีจกัเปนหรือหนอ 
                    "                        เราจักไมมีไมเปนหรอืหนอ 
                    "                        เราจักเปนอะไรหนอ  
                    "                        เราจักเปนอยางไรหนอ 
                    "                        เราจักเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ" 
 ดังน้ีนั้นใด  แมความสงสัยปรารภปจจุบัน  ๖  ประการ  ที่กลาว 
(ในบาลี)  วา 
           อน่ึง  หรือวาบุคคลเปนผูมีความสงสัยในภายใน  (ตนของตน) 
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ปรารภปจจุบันกาล  บัดนี้วา  
                                  เรามีอยูเปนอยูหรือหนอ 
                                  เราไมมีอยูไมเปนอยูหรือหนอ 
                                  เราเปนอะไรอยูหนอ 
                                  เราเปนอยางไรอยูหนอ  
                                  สัตวผูนี้มาแตไหนหนอ 
                                  สัตวผูนั้นจักเปนผูไปที่ไหน  (หนอ)๑" 
ดังน้ีนั้นใด  ความสงสัยทั้งปวงน้ัน  เธอยอมละได๒ 

                      [กําหนดปจจัยของนามรูป  นัยที ่๒]  
           ภิกษุอีกรูปหน่ึง  เห็นปจจัยของนาม  ๒ ประการโดยเปนสาธารณ- 
ปจจัยและอสาธารณปจจัย  เห็นปจจัยของรูป ๔ ประการ  โดยเปน 
กรรมปจจัยเปนตน  แทจริง  ปจจัยของนามมี ๒ ประการ  คือสาธารณะ 
และอสาธารณะ  ในปจจัย ๒ นั้น  ทวาร ๖  มีจักษุเปนตน  อารมณ ๖ 
มีรูปเปนตน  เปนสาธารณปจจัยของนาม  ธรรมมีมนสิการเปนตน 
อันเปนไป  (ตอ)  แตจักษุและรูปเปนตนนั้น  เปนอสาธารณปจจัย 
ของนามแมทุกประการ  โดยประเภทมีนามท่ีเปนกุศลเปนตน  จริงอยู 
 
๑.  มหาฎีกาติงวา  อยุตฺต  ปเนต  เร่ืองสงสัยตัวเองนี้ไมเขาทีเลย  ตัวมีอยูโทนโท  ยังจะสงสัยวา 
ตัวมีหรือไมมี  ตัวเปนอะไร  เปนอยางไร  เชนวาเปนคฤหัสถเปนบรรพชิต  เปนหญิงเปนชย 
และสูงตํ่าดําขาวอยางไร  ก็ลวนโทนโทอยูท้ังนั้น  สงสัยทําไม  ฯลณ  แตลงทายก็สรูปวา  อยา 
ไปคิดเลยวาเขาทีไมเขาที  มันเปนเร่ืองของปุถุชนโง ๆ ซ่ึงเหมือนคนบา  คิดสงสัยไปไดแปลก ๆ 
ท้ังนั้นแหละ 
๒.  มหาฎีกาวา  ละไดตอนนี ้ ยังเปนวิกขัมภนปหานเทานั้น  
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ธรรมมีโยนโิสมนสิการและสัทธัมมสวนะเปนตน  เปนปจจัยของนาม  
ที่เปนกุศลอยางเดียว  ธรรมฝายที่ตรงกันขามก็เปนปจจัยของนามที่เปน 
อกุศล  ธรรมมีกรรมเปนตนปจจัยของนามที่เปนวิบาก  ธรรมมี 
ภวังคเปนตนปจจัยของนามที่เปนกิริยา  แล  
           สวนธรรม ๔ ประการมีกรรมเปนตนนี้  คือ  กรรม  จิต  ฤด ู
อาหาร  เปนปจจัยของรูป  ในธรรม ๔ ประการนั้น  กรรมที่เปน 
อดีตเทาน้ันเปนปจจัยของรูปที่เปนกรรมสมุฏฐาน  จิตท่ีเกิดข้ึนอยูเปน 
ปจจัยของรูปท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน  ฤดแูละอาหารเปนปจจัยของรูปที่เปน 
อุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานในฐิติขณะ  แล 
           ภิกษุรปูหน่ึงทําการกําหนดปจจัยของนามรูปโดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี 
ภิกษุนั้นครั้นเห็นความเปนไปแหงนามรูปโดยปจจัยอยางนั้นแลว  ยอม 
สังเกตเห็นบอกวา  "นามรูปนี้เปนไปโดยปจจัยอยูในกาลบัดนี้ฉันใด  แม 
ในกาลอดีตมันก็เปนไปแลวโดยปจจัย  ในกาลอนาคตเลามันก็จักเปนไป 
โดยปจจัยฉันนั้น"  ความสงสัยในกาลทั้ง ๓  เธอผูสังเกตเห็นเองอยู 
อยางนั้นก็ละไดโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล 
                         [กําหนดปจจัยของนามรูป  นยัที่ ๓]  
           ภิกษุอีกรูปหน่ึง  เห็นความถึงซึ่งชราแหงสังขารทั้งหลายที่ไดแก 
นามรูปเหลานั้นนั่นแหละ  และความสลายไปแหงสังขารท้ังหลายที่ชรา 
แลว  ทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทางปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม 
อยางนี้วา  อันชราและมรณะแหงสังขารทั้งหลายน้ี  เมื่อชาติมี  จึงมี 
ชาติ  เมื่อภพมี  จึงมี  ภพ  เม่ืออุปาทานมี  จึงมี  อุปาทาน  เมื่อตัณหามี 
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จึงมี  ตัณหา  เมื่อเวทนามี  จึงมี เวทนา  เมื่อผัสสะมี  จึงมี  ผัสสะ  
เมื่อสฬายตนะมี จึงมี สฬายตนะ  เมื่อนามรูปมี  จึงมี นามรูป  เมือ่ 
วิญญาณมี  จึงมี  วิญญาณ  เมื่อสังขารทั้งหลายมี จึงมี  สังขารท้ังหลาย 
เมื่ออวิชชามี  จึงมี " ดังน้ี  ครั้นแลวความสงสัยเธอก็ละไดโดยนัยท่ี 
กลาวแลวน่ันแล 
                     [กําหนดปจจัยของนามรูป  นัยที ่๔]  
           ภิกษุอีกรูปหน่ึง  กําหนดปจจัยของนามรูปทางปฏิจจสมุปบาท 
โดยอนุโลมที่ไดแสดงใหพิสดารมาแลวแตกอนวา  "ดังน้ีแล  สังขาร 
ทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา  "  ดงัน้ีเปนตน  ครั้นแลวความสงสัย 
เธอก็ละไดโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน 
                       [กําหนดปจจัยของนามรูป  นยัที่ ๕]  
           ภิกษุอีกรูปหน่ึงทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทางกรรมวัฏ* 

และวิปากวัฏอยางน้ีวา  "ธรรม ๕ ประการนี้  คือ  ความหลงในบุริม- 
กรรมภพเปนอวิชชา  เจตนาอันประมวลไวในบุริมกรราภพเปนสังขาร 
ความใครในบุริกรรมภพเปนตัณหา  ความของแวะในบุริมกรรมภพ 
เปนอุปาทาน  เจตนาในบุริมกรรมภพเปนภพ  เมื่อบุริมกรรมภพมี 
อยู  ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิใน  (อุปบัติ)  ภพนี้ 
           ธรรม ๕ ประการน้ีคือ  ปฏิสนธิใน  (อุปบัติ)  ภพนี้เปนวิญญาณ 
 
*  มหาฎีกาวา  กิเลสวัฏ  ทานรวมไวในกรรมวัฏ เพราะกเิลสเปนสหายของกรรม  
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ความกาวลง  (ในครรภ)  ใน  (อุปบัติ)  ภพนี้  เปนนามรูป  ประสาท   
ใน  (อุปบัติ)  ภพนี้  เปนอายตนะ  ภาวะท่ีกระทบ  (อารมณ) 
ใน  (อุปบัติ)  ภพนี้  เปนผัสสะ  ความเสวย  (ผล)  ใน  (อุปบัติ) 
ภพนี้  เปนเวทนา  เมื่ออุปบัติภพน้ีมีอยู  ยอมเปนปจจัย  (คือเปนที่ 
อาศัยเปนไป ? )  แหงกรรมท่ีทําไวกอน  เพราะความท่ีอายตนะทั้ง- 
หลายงอมแลว  ธรรม ๕ ประการนี้  คือ  ความหลงในกรรมภพน้ีเปน 
อวิชชา ฯลฯ  เจตนาในกรรมภพน้ี  เปนภพ  เมื่อกรรมภพนี้มีอยู 
ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพตอไป  ดังนี ้
                                        [กรรมวิภาค]  
                               [กรรมใหผลตามคราว ๔]  
           ในกรรและวิบากน้ัน  กรรม  (วิภาคหนึ่ง)  มี ๔ อยาง  คือ 
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  (กรรมใหผลในอัตภาพปจจุบัน)  อุปปชช- 
เวทนียกรรม  (กรรมใหผลในอัตภาพถัดไป)   อปราปริยเวทรียกรรม 
(กรรมใหผลในภพตอ ๆ  ไป  )  อโหสกิรรม  (กรรมเลิกใหผล) 
ในกรรม ๔ นั้น  ชวนเจตนาดวงแรกเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม  ใน 
จิต ๗  ดวงในชวนวิถีอันหน่ึง  ชื่อวาทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  ทิฏฐธรรม- 
เวทนียกรรมนั้นยอมใหวิบากในอัตภาพน้ีเทาน้ัน  แตเมื่อไมอาจ  (ให 
วิบาก)  อยางนั้น  ก็ไดชื่อ  (คือกลายเปน)  อโหสิกรรมไป 
           อันอโหสิกรรมยอมเปนดวยอํานาจติกะ  (คือไมมีผลทั้ง ๓ กาล 
ดังกลาวในบาลี )  นี้วา  "วิบากของกรรมไมไดมีแลว  วิบากของกรรม 
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จักไมมี  วิบากของกรรมไมมีอยู"๑   
           สวนชวนเจตนาดวงที่ ๗ อันยังผลท่ีมุงหมาย  (เปนกุศลหรือ 
อกุศลก็ตาม)  ใหสําเร็จ  ไดชื่อวาอุปปุชชเวทนียกรรม  อุปปชชเวทนีย- 
กรรมน้ัน  ยอมใหวิบากในอัตภาพถัดไป  เมื่อไมอาจ  (ใหวิบาก) 
อยางนั้น  ก็ไดชื่อ  (คือกลายเปน)  อโหสิกรรมไป 
           ชวนเจตนา ๕ ดวง  ในระหวางชวนเจตนา  ๒  ดวงนั้น  ชื่อวา 
อปราปริยเทนียกรรม  อปราปริยเวทนียกรรมนั้น  ไดโอกาสเม่ือใด 
ยอมใหวิบากเม่ือน้ันในอนาคต  เมื่อความเปนไปแหงสงสารยังมีอยู๒ 

อปราปริยเวทนีกรรมนั้นยอมไมไดชื่อ  (คือไมกลายเปน )  อโหสิกรรม 
                               [กรรมใหผลตามลําดับ ๔]  
           กรรม  ๔  อยางอีกวิภาคหนึ่ง  คือกรรมที่เปนครุกกรรม  (กรรม 
หนัก)  พหุลกรรม  (กรรมหนา)  อาสันนกรรม  (กรรมใกลตาย) 
กฏัตตาวาปนกรรม  (กรรมสักวาทํา)  ในกรรม ๔ นั้น  กรรมเปนกุศล 
หรือเปนอกุศลก็แลวแต  ในกรรมหนกัและไมหนัก  กรรมใดหนักคือ 
เปน (อนันตริย)  กรรมมมีาตุฆาตเปนตนก็ดี  เปนมหรคตกรรมก็ดี 
กรรมท่ีหนักนั่นแหละยอมใหผลกอน 
           แมในกรรมหนาและไมหนาก็อยางนั้น  กรรมใดหนา  (คือทํามาก) 
เปน  (ฝายกุศล)  เชนความมีศีลงาม  หรือเปน  (ฝายอกุศล)  เชน 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๓๑/๔๑๔ 
๒.  สงฺขารปฺปวตฺติยา  ในมหาฎีกา  ทานผูชําระบอกเชิงอรรถไววา  ฉบับพมาเปน  สสารปฺปวตฺติยา 
เห็นวาปาฐะฉบับพมาไดความดีกวา จึงแกและแปลตามฉบับพมา  
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ความมีศีลทรามก็ตาม  กรรมหนานั้นแหละยอมใหผลกอน  
           กรรมที่บุคคลระลึกไดในเวลาใกลตาย  ชื่อวาอาสันนกรรม  อัน 
บุคคลผูใกลตายอาจระลึกถึงกรรมอันใดได  เขายอม  (ไป)  เกิดดวย 
กรรมอันเปนนั้นนั่นแล 
           สวนกรรมนอกจากกรรม ๓ อยางนั้น  ที่ไดอาเสวนะบอย ๆ ชื่อวา 
กฏัตตาวาปนกรรม  ในเม่ือกรรม ๓ อยางนั้นไมมี  มันก็ฉุดไปสู 
ปฏิสนธิได* 

                                 [กรรมใหผลตามกิจ ๔]   
           กรรม ๔ อยาง  อีกวิภาคหนึ่ง  คือ  ชนกกรรม  (กรรมแตงให 
เกิด)  อุปถัมภกกรรม  (กรรมสนับสนนุ)  อุปปฬกกรรม  (กรรม 
บีบค้ัน)  อุปฆาตกกรรม  (กรรมตัดรอน)  ในกรรม ๔ อยางนั้น 
กรรมท่ีชื่อชนกกรรม  เปนไดทั้งกุศลทั้งอกุศล  ชนกกรรมนั้นยอมยัง 
วิบากขันธ  ทั้งที่เปนกามาวจร  และรปูวจร  อรูปาวจรใหเกิด  ทั้งใน 
ปฏิสนธิกาลท้ังในปวัตกาล  สวนอุปถัมภกกรรมไมอาจยังวิบากใหเกิด 
(เปนแต)  เม่ือปฏิสนธิ  อันกรรมอ่ืนใหแลว  ยอมเขาสนับสนุนสุข 
หรือทุกข  ที่เกิดข้ึนในวิบาก  (ขันธ)  ที่กรรมอ่ืนใหเกิดแลว  ให 
(สุขและทุกขนั้น  )  เปนไปนาม  อุปปฬกกรรม  เมื่อปฏิสนธิอัน 
 
   *  กฏิตตาวาปกรรมนี้  หวงัไววาจะไดพบคําอธิบายอยางชัดเจน  ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนี้ 
แตผิดหวัง อยากจะวาทานไมไดอธิบายอะไรเลย  ซํ้ามีคําวา  "ไดอาเสวนะบอย ๆ "  เขาอีก  ยิ่งทํา 
ใหงง  เพราะถาไดอาเสวนะบอย ๆ  (คือทําจนชํ่า ?)  แลวจะตางกับพหลกรรมอยางไร ?  มหาฎีกา 
ก็ไมพูดถึงเสียเลยดวย  (แตจะไดแกกรรมท่ีทําโดยไมเจตนา  ตรงกับคําวาพุงหอกเขารก)  
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กรรมอ่ืนใหแลว  ยอมบีบยอมค้ันสุขหรือทุกขที่เกิดข้ึนในวิบาก  (ขันธ)  
ที่กรรมอ่ืนใหเกิดแลว  มใิห  (สุขและทุกขนั้น )  เปนไปนาน  ฝาย 
อุปฆาตกรรม  ตัวเองเปนกุศลก็ดี  เปนอกุศลก็ดี  ยอมตัดรอนกรรม 
อ่ืนที่กําลังนอย  (กวา)  หามกันวิบากของกรรมอ่ืนนั้นเสียแลวเปดชอง 
ใหแกวิบากของตน  ก็แล  เมื่อกรรมเปดชองใหอยางนั้นแลว  วิบาก 
นั้นก็เรียกไดวาเกิดข้ึนแลว 
            ความแตกตางแหงกรรม  และความแตกตางแหงวิบาก*  แหง 
กรรม ๑๒ อยาง  ดังกลาวมานี้  ยอมปรากฏโดยสภาพอยางถองแทแก 
กรรมวิบากญาณของพระพุทธทั้งหลายเทาน้ัน  ไมสาธารณกับพระสาวก 
ทั้งหลาย  ทั้งความแตกตางแหงกรรม  และความแตกตางแหงวิบาก  
วิปสสกภิกษุ  (ผูเห็นแจงดวยการบําเพ็ญวิปสสนา)  จะพึงรูได  (ก็แต) 
โดยเอกเทศ  เพราะเหตุนั้น ความแปลกกันแหงกรรมน้ี  ก็นับวา 
เปนอันไดประกาศแลว  ดวยการแสดงกรรมแตเพียงที่เปนมุข  ดวย 
ประการฉะน้ี 
           ภิกษุรปูหน่ึงทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทรงกรรมวัฏ และ 
วิปากวัฏอยางนี้  โดยผนวกกรรม ๑๒ อยางนี้  เขาในกรรมวัฏ ดวย 
 
   *  กมฺมนฺตร มหาฎีกาแกวา  กมฺมวิเสโส  กมฺมาน  พลกพลเภโท-  ความแปลกกันแหงกรรม 
คือความแตกตางเปนแรงและไมแรงแหงกรรม   วิปากนตฺร  ทานก็แกวา  วิปารวิเสโส  ตสฺส 
หีนปฺปณตีตาทิเภโท - ความแปลกกันแหงวิบาก  คือ  ความแตกตางเปนอยางเลว  และประณตี 
เปนตน แหงวบิากนั้นดังนี้  ก็เปนอันไดความวา  อนฺตร  ศัพทในท่ีนี้  แปลวา  ความแปลกกัน 
ความแตกตางกัน  นั่นเอง  
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ประการฉะน้ี   
           ภิกษุนั้น  เห็นความเปนไปแหงนามรูปโดยปจจัยทางการวัฏ 
และวิปากวัฏ  ดังกลาวมานี่แลว  ยอมพิจารณาเห็นเองวา  "นามรูปนี้ 
เปนไปโดยปจจัยดวยอํานาจกรรมวัฏ  และวิปากวัฏในกาลบัดนี้  ฉันใด 
แมในกาลอดีต  ก็เปนไปโดยปจจัย  ดวยอํานาจกรรมวัฏและวิปากวัฏ 
มาแลว  ในกาลอนาคตเลา  ก็จักเปนไปโดยปจจัยดวยอํานาจกรรมวัฏ 
และวิปากวัฏก็ดี  ฉันนั้นเหมือนกัน  กรรมและวิบากขอกรรมกด็ี  กรรม- 
วัฏและวิปากวัฏก็ดี  กรรมประวัต  (ความหมุนไปแหงกรรม)  และ 
วิปากประวัต  (ความหมุนไปแหงวิบาก)  ก็ด ี กรรมสันติ  (ความ 
สืบเนื่องแหงกรรม)  และวิปากสันตติ  (ความสืบเนื่องแหงวิบาก) 
ก็ดี  กริิยาและผลแหงกิริยาก็ดี  ยอมเปนไปโดยนัยดังน้ี 
           "วิบากท้ังหลายยอมเปนไปเพราะกรรม  วิบากมี 
           กรรมเปนแดนเกิด  ภพใหมยอมม ี เพราะกรรม 
           โลกยอมหมุนไปดังน้ี" 
เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยางนี้อยู  ความสงสัยปรารภสวนเบื้องตนเปน 
อาทิ  ที่กลาว  (ในบาลี)  โดยนัยวา  "(ในอดีตกาล)  เราไดมี  ได 
เปนมาแลวหรือหนอ "  เปนตนนั้นใด  ความสงสัยทั้งปวงน้ัน  เธอ 
ยอมละเสียได  ปรากฏอยูแตนามรูปอันเปนไปในกําเนิด  คติ  ฐิติ 
และนิวาสท้ังปวง  ดวยอํานาจความสืบเนื่องกันแหงเหตุและผลเทาน้ัน 
เธอไมเห็นผูสรางนอกเหนือไปจากเหตุ  ไมเห็นผูเสวยผล  นอกเหนือ 
ไปจากความเปนไปแหงวิบากเลย  ก็เปนอันเธอเห็นอยางดีดวยปญญา  
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อันชอบวา  "เมื่อเหตุมีอยู  บัณฑิตท้ังหลาย  กก็ลาวโดยคําเพียงเปน  
สมญาวา  "ผูสราง"  เม่ือความเปนไปแหงวิบากมีอยู  บัณฑิตท้ังหลาย 
ก็กลาวโดยคําเพียงเปนสมญาวา  "ผูเสวย  (ผล)"  เทาน้ันเอง  เพราะ 
เหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา  
                   ผูสรางกรรมไมมี  ผูเสวยก็ไมมี   (เปนแต) 
           ธรรมลวน ๆ  ยอมเปนไป ความเห็นดังน้ีนี่  เปน 
           ความเห็นชอบ 
                   เมื่อกรรมและวิบากพรอมท้ังเหตุเปนไปอยูอยาง 
           นั้น  เบื้องตน  เบื้องปลาย  ใคร ๆ รูไมได  ดังกอน 
           หลังแหงพืชและตนไมเปนตน  ซึ่งใคร ๆ รูไมได 
           (วาพืชเกิดกอนตนหรือตนเกิดกอนพืช) ฉะน้ัน 
           แมในอนาคตกาล  เมื่อสงสารยังมีอยู  ความจะไม 
           เปนไป  (แหงกรรมและวิบาก)  ก็ยังมองไมเห็น 
           (มันตองเปนไป  เปนแนแท) 
                   พวกเดียรถีย  ไมรูความขอนี้  จึงไมเปน  สยวสี 
           (คือ  ไมมีอํานาจในตน  แตตกอยูในอํานาจความ 
           ยึดถือผิด ๆ)  ควาเอาสัตสัญญา  (สําคัญวามีสัตว 
           บุคคล)  เขา แลวก็มีความเห็นไปวา  เท่ียง  (บาง) 
           วา  ขาดสูญ  (บาง)  ถือทิฏฐ ิ๖๒ ขัดแยงกันและ 
           กัน  เขาท้ังหลายถูกเครื่องมัดคือทิฏฐิมัดไว  ลอง 
           ลอยไปตามกระแสน้ําคือตัณหา  เขาท้ังหลายลอง 
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           ลอยไปตามกระแสน้ําคือตัณหาอยู  จึงไมพนจาก  
           ทุกขไปได  
                   ภิกษุพุทธสาวกรูดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งความ 
           ดังกลาวมาดังน้ีนี่แลว  จึงแทงตลอดปจจัย  (ของ 
           นามรูป)  อันลึกละเอียด  (และ)  วางเปลาได 
                   กรรมไมมีอยูในวิบาก  วบิากเลาก็ไมมีอยูใน 
           กรรม  ทั้งสองวางจากกันและกัน  แตวาเวนกรรม 
           เสีย  ผลก็ไมม ี
                   เปรียบเหมือนไฟไมมีในดวงสูรย  ไมมีในแกว 
           (สูรยกานต)  ไมมใีนโคมัย  (คือมูลโคแหงใช 
           เปนเชื้อไฟ)  ภายนอกวัตถุทั้ง ๓ นั้น  มันกไ็มม ี
           แตมนัเกิดดวยสัมภาระทั้งหลาย  (คือวัตถุ ๓ อยาง 
           นั้นรวมกันเขา)  ฉันใด  วบิากยอมหาไมไดใน 
           ภายในกรรม  แมภายนอกกรรมกห็าไมได  กรรม 
           เลาก็ไมมีอยูในวิบากนั้น  กรรมนั้นวางจากผล 
           ผลก็ไมมีอยูในกรรม  แตวาผลก็อาศัยกรรมนั่น 
           แหละ  จึงเกิดขึ้น  ฉันนั้น 
                   แทจริง  ในสังสารประวัตินี้  ผูสรางสงสาร จะ 
           เปนเทวดาหรือพรหมก็ตาม  หามีไม  (เปนแต) 
           ธรรมลวน ๆ  ยอมเปนไป  เพราะการรวมกันเขา 
           แหงเหตุเปนปจจัยแล  
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           เมื่อภิกษุนั้นทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทางกรรมวัฏ  และ  
วิปากวัฏจนละความสงสัยในกาลทั้ง ๓ ไดอยางนี้แลว  ธรรมท่ีเปนอดีต 
อนาคตและปจจุบันทั้งปวง  ก็ยอมเปนอันเธอรูไดดวยอํานาจจุติและ 
ปฏิสนธิ*  ความรูของเธอนั้น  เปนญาตปริญญา 
           (คือ)  เธอรูอยางนี้วา  "ขันธเหลาใด  มีกรรมเปนปจจัยเกิด 
แลวในอดีต  ขันธเหลาน้ันก็ดับไปแลวในอดีตน้ันเอง  สวนขันธ 
เหลาอ่ืนมีอดีตกรรมเปนปจจัย  เกิดข้ึนในภพนี้  ธรรม  (อะไรสัก) 
สิ่งหนึ่งท่ีมาสูภพนี้จากอดีตภพหามีไม  แมขันธทัง้หลายท่ีเกิดเพราะ 
กรรมปจจัยในภพนี้เลาก็จักดับ ขันธเหลาอ่ืน  จักเกิดในภพใหม  (ตอ 
ไป) แมธรรม  (อะไรสัก)  สิ่งหน่ึง  กจั็กไมไปสูภพใหมจากภพน้ี 
ก็แตวา  เปรียบเหมือนการสาธยายจากปากของอาจารย  ยอมไมเขาไป 
สูปากของอันเตวาสิก  แตวาการสาธยายในปากของอันเตวาสิก  จะ  
เปนไปไมได  เพราะการสาธยายจากปากของอาจารย  ก็หามิได  ฉันใด 
น้ํามนต  (ของหมอวิเศษ) ที่ผูแทนตัวด่ืม  ยอมไมเขาสูทองของคน 
มีโรค  แตวาโรคของเขาจะไมหาย  เพราะการดื่มน้ํามนตของผูแทนตัว 
นั้นเปนปจจัยก็หามิได  ฉันใด วิธีแตที่หนายอมไมไปสูเงาหนาในเครื่อง 
สองหนาทั้งหลายมีหนาแวนเปนตน  แตวาวิธีแตงจะไมปรากฏในเครื่อง 
สองหนาเหลาน้ัน  เพราะวิธีแตงน้ันเปนปจจัยก็หามิได  ฉันใด  เปลว 
ประทีปของไส  (ตะเกียง)  อันหน่ึง  ยอมไมขามไปสูไสอันอ่ืน  แตวา 
เปลวประทีปจะไมเกิดในไสอันอ่ืนนั้น  เพราะเปลวประทีปของไสอัน 
 
 * รูดวยอาการดังจะกลาวในตอนตอไป  
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หน่ึงนั้นเปนปจจัย  ก็หามิได  ฉันใด  ธรรมสักส่ิง ยอมไมขามมาสูภพนี้   
จากอดีตภพ  หรือไมขามไปสูภพใหมจากภพนี้  แตวาขันธ  อายตนะ 
ธาตุ จะไมเกิดในภพน้ี  เพราะขันธ  อายตนะ  ธาตุ  ในอดีตภพเปน 
ปจจัย  หรือขันธ  อายตนะ  ธาตุ  ในภพใหม  จะไมเกิดเพราะขันธ 
อายตนะ  ธาตุ ในภพน้ีเปนปจจัย  ก็หามิได  ฉันนั้นเหมือนกัน" 
                       [คาถาสรูปเรื่องจุติปฏิสนธิจิต]  
                   จักขุวิญญาณมีในลําดับแหงมโนธาตุ  แตมันมิได 
              มาจากมโนธาตุ ทั้งมันไมเกิดในลําดับแหงมโนธาตุ 
              กห็ามิได  ฉันใดก็ดี  สันตติแหงจิตยอมเปนไปใน 
              ปฏสินธิ  ฉันนั้นเหมือนกัน*  จิตดวงกอน  (คือ 
              จุติจิต)  แตกดับ  จิตดวงหลัง  (คือปฏิสนธิจิต) 
              ก็เกดิ  (ในลําดับ)  ตอนั้น  สิงขัดขวางของจิต 
              ทั้งสองน้ันไมมี  ลูกคลื่นไมมแีกจิตท้ังสองน้ัน จิต 
              อะไร ๆ  มิไดไปแตจุติจิตน้ี  แตปฏิสนธิจิตก็เกิด 
              ได  (ตามปจจัย)  แล 
           ญาณที่กาํหนดจับปจจัยของนามรูป  ของโยคาวจรภิกษุผูรูธรรม 
ทั้งปวง  ดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิอยางนี้  ยอมเปนญาณถึงความมี 
กําลังโดยอาการท้ังปวง  ความสงสัย ๑๖ ประการ  เธอก็ละไดอยางดี 
ยิ่ง  มิใชแตความสงสัย  ๑๖ ประการนัน้เทาน้ัน  แมความสงสัย ๘ 
 
*  อธิบายวา  ปฏิสนธิจิต แมมิไดมาจากจตุิจิต  แตมันก็เกิดในลําดับแหงจุตินัน่เอง  ดุจจักขุ- 
วิญญาณมิไดมาจากกิริยามโนธาตุ  แตมันก็เกิดในลําดับกิริยามโนธาตุนั่นแหละ  
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ประการ  อันเปนไปโดยนัยวา  "ภิกษุยอมสงสัยในพระศาสดา"  ดังน้ี   
เปนตน  ก็ละไดดวยเหมือนกัน  ทฏิฐิ  ๖๒ ยอมรํางับไป 
           ญาณอันขามความสงสัยในอัทธา ๓ เสียไดดวยการกําหนดจับปจจัย 
ของนามรูปโดยนัยตาง ๆ ดังกลาวมานี้แลวแลต้ังอยู  พึงทราบวาชื่อ 
กังขาวิตรณวิสุทธิ  คําวา  ธรรมฐิติญาณ  ก็ด ี คําวา  ยถาภูตญาณ  ก็ด ี
คําวา  สัมมาทัสสนะ  ก็ด ี ก็เปนไวพจนของคําวา  กังขาวิตรณวิสุทธิ 
นั่นเอง  จริงอยู  คํา  (ตอไป) นี้  พระสารีบุตรก็ไดกลาวไววา 
"อวิชชาเปนปจจัย  (คือเปนเหตุ) สังขารทั้งหลายเปนปจจัยสมุบัน 
(คือเปนผล)  ธรรมท้ังหลายน้ันเปนปจจัยสมุบัน  (ดวยกันดวย  เพราะ 
อวิชชาก็มีปจจัยเหมือนกัน)  ปญญาในการกําหนดจับปจจัยโดยนัย 
ดังน้ีเปนตน  ชื่อวาธรรมฐิติญาณ*  (รูที่ต้ังแหงธรรม  คือรูปจจยธรรม ?)" 
           (และกลาววา)  ถามวา  "ภิกษุมนสิการไปโดยความไมเที่ยง 
ยอมรูยอมเห็นตามเปนจริง  ซึ่งธรรมเหลาไหน  สมัมาทัสนะยอมมี 
อยางไร  สังขารทั้งปวงยอมเปนอันภิกษุนั้นเห็นอยางดี  โดยความไม 
เที่ยง  ไปตาแนวความรูเห็นตามเปนจริงน้ันอยางไร  ความสงสัยเธอ 
ยอมละไดในที่ไหน  ภิกษุมนสิการไปโดยความเปนทุกข...  โดยความ 
เปนอนัตตา  ยอมรูยอมเห็นตามเปนจริง  ซึ่งธรรมเหลาไหน ฯลฯ 
ความสงสัย  เธอยอมละไดในที่ไหน ?" 
           ตอบวา  "ภิกษุมนสิการไปโดยความไมเที่ยง  ยอมรูยอมเห็นซึ่ง 
 
*  ขุ.  ป. ๓๑/๗๒  
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นิมิตตะ  (คือสังขาร ?)  ตามเปนจริง  เพราะความรูเห็นตมเห็นจริงน้ัน  
จึงเรียกสัมมาทัสนะ  สังขารทั้งปวงยอมเปนอันภิกษุนั้นเห็นอยางดีโดย 
ความไมเที่ยงไปตามแนวความรูเห็นตามเปนจริงน้ันอยางนี้  ความสงสัย 
เธอยอมละไดในที่นี้  (คือในธรรมตามท่ีรูเห็น)  ภิกษุมนสิการไป 
โดยความเปนทุกข  ยอมรูยอมเห็นตามเปนจริงซ่ึงปวัตตะ  (ความเปน  
ไปแหงสังขาร ?)  ตามเปนจริง...  ภิกษุมนสิการไปโดยความเปน 
อนัตตา  ยอมรูยอมเห็นทั้งนิมิตตะทั้งปวัตตะตามเปนจริง   เพราะความ 
รูเห็นตามเปนจริงน้ัน  จึงเรียกสัมมาทัสนะ  ธรรมท้ังปวง  ยอมเปน 
อันภิกษุนั้นเห็นอยางดี  โดยความเปนอนัตตา  ไปตามแนวความรูเห็น 
ตามเปนจริงนั้นอยางนี้  ความสงสัย  เธอละไดในท่ีนี้  (คือในธรรม 
ตามท่ีรูเห็น)" 
           ถามวา  "ยถาภูตญาณ  (ความรูตามเปนจริง)  อันใดก็ด ี สัมมา- 
ทัสนะ  (ความเห็นชอบ)  อันใดก็ดี  กังขาวิตรณา  (ความขามเสียได 
ซึ่งความสงสัย)  อันใดก็ด ี ธรรมเหลาน้ีมีอรรถตางกัน  มีพยญัชนะตาง 
กัน  หรือวามีอรรถอันเดยีวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ ?"  ตอบวา 
"ยถาภูตญาณอันก็ดี  สัมมาทัสนะอันใดก็ดี  กังขาวิตรณาอันใดก็ดี 
ธรรมเหลาน้ี  มีอรรถเปนอันเดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะ"*  ดงัน้ี 
           ก็แลวิปสสกภิกษุผูประกอบดวยญาณน้ีแลว  นับวาเปนผูไดความ 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/ ๓๙๔  
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อุนใจ  ไดที่พ่ึงในพระพุทธศาสนา  มีคติแนนอน  ไดชื่อวาจูฬโสดาบัน*  
                  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูมีความตองการดวยกังขา-  
                   วิตรณวิสุธิ  พึงเปนผูมีสติกําหนดจับปจจัย 
                   ทั้งหลายแหงนามรูปโดยประการท้ังปวงทุกเมื่อ 
                   เทอญ 
                        ปริเฉทที่ ๑๙ ชื่อกังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 
                                ในอธิการแหงปญญาภาวนา 
                                      ในปกรณวิสัทธิมรรค 
           อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                                  ดังน้ี 
 
  *  ท่ีเติมคําวา  นับวา  ช่ือวา  ก็เพราะยังไมไดบรรลุมรรคผลจริง ๆ เปนแตตั้งอยูในทางแหง 
มรรคผล  เมื่อไมเส่ือมจากกงัขาวิตรณวิสุทธิ  แมไมกาวหนาในปฏิปทายิ่งข้ึนไปกย็อมจะเปนผูมีสุคติ 
เปนเบ้ืองหนาเปนแนแท  คลายพระโสดาบันซ่ึงเปนผูส้ินทุคติแลว  จึงยกใหวาเปนจูฬโสดาบัน  หรือ 
จุลโสดาบัน - โสดาบันนอย  หมายความวา  นอง ๆ พระโสดาบันเขาไปนั่นแหละ  
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                       มัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธินิเทศ   
           สวนญาณอันรูธรรมที่เปนทรง  และธรรมท่ีมิใชทางวา  "นี่เปน 
ทาง  นี้มิใชทาง "  ดังน้ีแลวแลต้ังอยู  ชื่อวามัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิ๑ 

                        [นยวิปสนาหรือกลาปสัมมมสนะ]   
           พระโยคาวจรผูใครจะทํามัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินั้นใหถึงพรอม 
พึงทําโยคะในนยวิปสนา  (เจริญวิปสนาดําเนินตามนัยพระบาลี)  ที ่
เรียก  (อีกอยางหน่ึง)  วา  กลาปสัมมสนะ  (การพิจารณาเปน 
กลาป ?)๒  กอน  (หากมีปญหาวา)  เพราะเหตุไร ?  พึงแกวา  เพราะ 
สําหรับผูลงมือทําวิปสนาแลว  ในเมือ่วิปสนูปกิเลสมีโอภาสเปนตนมีข้ึน 
มัคคามัคคญาณทัสนะจึงมี  แทจริง  เมื่อวิปสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาส 
เปนอาทิเกิดข้ึนแลว  มัคคามัคคญาณจึงมีแกพระโยคาวจรผูลงมือทํา 
วิปสนา  ก็เพราะกลาปสัมมสนะ  เปนเบื้องตนของวิปสนา  เพราะ 
เหตุนั้น  มัคคามัคคญาณน้ันทานจึงแสดงข้ึนไวเปนลําดับแหงกังขาวิตรณ- 
ญาณ  อนึ่ง  เหตุใด  เมื่อตีรณปริญญาเปนไปอยู  มคัคามัคคญาณจึง 
 
๑.  สําหรับผูอาน  ควรทราบไวในช้ันตนกอนวา  วิปสนาปญญาท่ีดําเนนิไปตามวิถี  ไมขอแวะกับ 
วิปสนูปกิเลส  ทานเรียกวา "ทาง"  สวนวิปสนูปกิเลส ๑๐  มีแสงสวางเปนตนท่ีเกดิข้ึนใน 
ระยะนี้  เรียกวา  "มิใชทาง" 
๒.  มหาฎีกาวา  การพิจารณาโดยสังเขปธรรมอันเปนมากเชนแยกเปนอดีตอนาคต 
ปจจุบัน... เขาเปนกลาป  คือเปนกลุมเปนหมวด  ช่ือวากลาปสัมมสนะ  การเจริญวิปสนาพิจารณา 
ธรรมท้ังหลายไปตามนัยบาลีสังเขปนั้นวา  "รูปทุกชนิด... ไมเท่ียง.." เปนตน  เรียกวานยวิปสนา 
ก็วิปสนาอันเดยีวกันนัน่แหละ  แตเรียกตางกันคือทางชมพูทวีปเรียก  กลาปสัมมสนะ  ทาง 
ตามปณณิทวปีเรียก  นยวิปสนา  เพราะฉะนั้นจึงวา  "ในนยวิปสนาท่ีเรียกวากลาปสัมมสนะ"  
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เกิดข้ึน  และตีรณปริญญาเลาก็มีในลําดับแหงญาตปริญญา  แมเพราะ 
เหตุนั้น  พระโยคีผูใครจะทํามัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธินั้นใหพรอม 
จึงตองทําโยคะในกลาปสัมมสนะกอน 
                                         [ปริญญา ๓]   
           (ตอไป)  นี้เปนวินิจฉัยในปริญญาท้ังหลายนั้น  กโ็ลกิยปริญญา 
มี ๓ คือ  ญาตปริญญา  ตีรณปริญญา  และปหารปริญญา  ซึ่งทานหมาย 
เอากลาว  (จําแนกญาณไวในปฏิสัมภิทามรรค)  วา  "อภิญญาปญญา 
(ปญญาอันมุงหนารูไญยธรรม) จัดเปนญาณ  เพราะอรรถคือรู  (ธรรม 
ที่ควรรู)  ได ปริญญาปญญา  (ปญญาอันกําหนดรูปริญไญยธรรม) 
จัดเปนญาณ  เพราะอรรถคือตัดสินได  ปหานปญญา  (ปญญาอันละ 
ปหาตัพพธรรม)  จัดเปนญาณ  เพราะอรรถคือสละได"  ดังน้ี 
           ในปรญิญา ๓ นั้น  ปญหาอันเปนไปโดยกําหนดปจจัตตลักษณะ 
(ลักษณะเฉพาะตัว)  แหงธรรมทั้งหลายน้ัน ๆ โดยนัยวา  "รูปมอัีน 
สลายไปไดเปนลักษณะ  เวทนามีอันเสวย  (รสอารมณ)  ได  เปน 
ลักษณะ" ดังน้ีเปนตน  ชือ่วา  ญาตปริญญา  สวนลกัขณารัมมณิย- 
วิปสนาปญญา  (วิปสนาปญญาอันมีไตรลักษณเปนอารมณ)  ที่เปนไป 
โดยยกข้ึนสูสามัญลักษณะแหงธรรมทั้งหลายเหลาน้ันแหละโดยนัยวา  "รูป 
ไมเที่ยง  เวทนาไมเที่ยง " เปนตน ชื่อวาตีรณปริญญา  สวนลักขณา- 
รัมมณิยวิปสนาปญญาน่ันเอง  ที่เปนไปดวยสามารถละวิปลาสสัญญามี 
ความสําคัญวาเที่ยงเปนตนในธรรมท้ังหลายน้ันแหละได ชื่อปหาน- 
ปริญญา  
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                                [ภูมิของปริญญา]   
           ภูมิ  (คือชั้น)  ของญาตปริญญา  เริ่มต้ังแตสังขารปริเฉท 
(กําหนดสังขารคือนามรูป)  ไปจนถึงปจจยปริคหะ  (กําหนดจับปจจัย 
ของนามรูป)  ดวยวาในระหวางนี้ความเปนใหญยอมมีแกความแทง 
ตลอดปจจัตตลักษณะของธรรมทั้งหลายเทานั้น 
           ภูมิของตีรณปริญญา  เริ่มต้ังแตกลาปสัมมสนะไปจนถึงอุทยัพพยา- 
นุปสสนา  (เห็นทั้งเกิดทั้งดับ)  ดวยวาในระหวาน้ีความเปนใหญ 
ยอมมีแกความแทงตลอดสามัญลักษณะเทาน้ัน 
           ภูมิของปหารปริญญา  จังภังคานุปสนา  (เห็นแตความดับ)  เปน 
ตน  สูงข้ึนไป  ดวยวาต้ังแตนั้นไปความเปนใหญยอมมีแกอนุปสนา 
๗  อันยังการละปหาตัพพธรรมมีนิจจสัญญาเปนตนใหสําเร็จ  ดังนี้  คือ 
พระโยคาวจรผูตามเห็น  (สังขาร)  โดยอาการไมเที่ยงอยู  ยอมละนิจจ- 
สัญญาได  ตามเห็นโดยอาการเปนทุกขอยู  ยอมละสุขสัญญาได  ตามเห็น 
โดยอาการเปนอนัตตาอยู  ยอมละอัตตสัญญาได  เบื่อหนายอยู  ยอม 
ละนันทิได  คลายกําหนัดอยู  ยอมละราคะได  ดับ  (คือปดทางเกิด 
ของสังขารตอไป)  อยู  ยอมละสมุทัย  (คือความเกิดของสังขาร)  ได 
สละคืน  (คือสสัดทิ้ง)  อยู  ยอมละความยืดถือได 
           ในปรญิญา ๓ ดังกลาวมาน้ี  ญาตปริญญาอยางเดียว  อันพระโยคี 
ผูนี้ไดบรรลแุลวมีอยู  สวนปริญญานอกน้ี  (คือตีรณปริญญา  และ 
ปหานปริญญา)  ก็พึงไดบรรลุดวย  เพราะสังขารปริเฉทและปจจยปริคหะ 
ทําใหสําเร็จได  เหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวไว  (ตอนตน)  วา  "เหตุ  
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ใด  เมื่อตีรณปริญญาเปนไปอยู  มัคคามัคคญาณจึงเกิดข้ึน  และตีรณ-    
ปริญญาเลากม็ีในลําดับแหงญาตปริญญา  แมเพราะเหตุนั้น  พระโยคี 
ผูใครจะทํามัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินั้นใหถึงพรอม  จึงตองทําโยคะ 
ในกลาปสัมมสนะกอน "  ดังน้ี 
                               [บาลีสัมมสนญาณ]  
           (ตอไป)  นี ้ เปนบาลีในกลาปสัมมสนะนั้นวา  "ปญญาในอัน 
กําหนด  (โดย)  สังเขปธรรมท้ังหลายท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน 
เขา  ชื่อสัมมสนญาณ  (ญาณในการพิจารณา)  เปนไฉน ? 
           รูปทกุอยางทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  เปนภายในหรือภาย 
นอกก็ตาม  ฯลฯ  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  ภิกษุกําหนดรูป 
ทั้งปวง  (นั้น)  โดยอาการไมเที่ยง  เปนสัมมสนะหน่ึง  กําหนดโดย 
อาการเปนทุกข เปนสัมมสนะหน่ึง  กําหนดโดยอาการเปนอนัตตา 
เปนสัมมสนะหน่ึง  เวทนาทุกอยาง ฯลฯ  วิญญาณทุกอยาง ฯลฯ 
กําหนดโดยอาการเปนอนัตตา  เปนสัมมสนะหน่ึง  ภิกษุกําหนดจักษุ 
ฯลฯ  ชรามรณะ  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  โดยอาการไมเที่ยง 
เปนสัมมสนะหน่ึง  กําหนดโดยอาการเปนทุกข  เปนสัมมสนะหน่ึง 
กําหนดโดยอาการเปนอนัตตา  เปนสัมมสนะหน่ึง 
           ปญญาในอันกําหนด  (โดย)  สังเขปเขาวา  "รูปทั้งที่เปนอดีต 
อนาคตและปจจุบันไมเที่ยงเพราะอรรถคือส้ินไป  เปนทุกขเพราะอรรถ 
คือเปนภัย  เปนอนัตตาเพราะอรรถคือหาสาระมิได " ดังน้ี  ชื่อ  สัมม- 
สนญาณ  ปญญาในอันกาํหนด  (โดย)  สังเขปเขาวา  "เวทนา  ฯลฯ  
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วิญญาณทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันไมเที่ยง  ฯลฯ "  ชื่อสัมม-   
สนญาณ  ปญญาในอันกาํหนด  (โดย)  สังเขปเขาวา  "จักษุ ฯลฯ 
ชรามรณะ  ทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบันไมเที่ยง  ฯลฯ" ชื่อสัมม- 
สนญาณ  ปญญาในอันกาํหนด  (โดย)  สังเขปเขาวา  "รูปทั้งที่เปน 
อดีตอนาคตและปจจุบันเปนของไมเที่ยง  เปนของท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน 
อาศัยเหตุเกิดข้ึน  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา 
มีความคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับไปเปนธรรมดา "  ดังน้ีชื่อสัมม- 
สนญาณ  ปญญาในอันกาํหนด (โดย) สังเขปเขาวา  "เวทนา  ฯลฯ 
วิญญาณทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  มีความ 
ดับไปเปนธรรมดา" ชื่อวาสัมมสนญาณ  ปญญาในอันกําหนด 
(โดย )  สังเขปเขาวา  "จักษุ  ฯลฯ  ชรามรณะ  ทั้งที่เปนอดีตอนาคต 
และปจจุบันเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  มีความดับไปเปนธรรมดา " ชื่อ 
วาสัมมสนญาณ  ปญญาในอันกําหนด (โดย)  สังเขปเขาวา  "ชรา 
มรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ  เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะก็ไมมี "  ชื่อสัมม- 
สนญาณ  ปญญาในอันกาํหนด  (โดย)  สังเขปเขาวา  "ชรามรณะ 
มีเพราะปจจัยคือชาติ  เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะก็ไมมี  แมในกาลอดีตแม 
ในกาลอนาคต"  ชื่อสัมมสมญาณ  ปญญาในอันกาํหนด  (โดย)  สัง- 
เขปเขาวา  "ชาติมีเพราะปจจัยคือภพ ฯลฯ  สังขารทั้งหลายมีเพราะ 
ปจจัยคืออวิชชา  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขารท้ังหลายก็ไมมี  "  ชื่อสัมมสน- 
ญาณ  ปญญาในอันกําหนด  (โดย)  สังเขปเขาวา  "สังขารทั้งหลาย 
มีเพราะปจจัยคืออวิชชา  เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลายก็ไมมี  แมใน  
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กาลอดีต  แมในกาลอนาคต " ชื่อสัมมสนญาณ   
           ความรูนั้น  ชื่อวาญาณ  เพราะวาอรรถรูได  ชื่อวาปญญา  เพราะ 
อรรถวารูทั่ว  เหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวไววา  "ปญญาในอันกําหนด 
(โดย)  สังเขปธรรมท้ังหลายท้ังท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบันเขา  ชื่อ 
สัมมสนญาณ"* 

           ก็แลกลุมธรรมทั้งหลายนี้  คือ  ธรรมทั้งหลายอันเปนไปในทวาร 
พรอมท้ังตัวทวารและอารมณ  (๑)  ขันธ  ๕ (๑)   ทวาร ๖ (๑) 
อารมณ ๖ (๑)  วิญญาณ  ๖  (๑)  ผัสสะ  ๖  (๑) 
เวทนา  ๖  (๑)  สัญญา  ๖  (๑)  เจตนา  (๑) 
ตัณหา  ๖  (๑)  วิตก  ๖  (๑)  วิจาร  ๖  (๑)  ธาตุ  ๖  (๑) 
กสิณ  ๑๐  (๑)  โกฏฐาส  (คือ  อาการ)  ๓๒  (๑)  อายตนะ 
๑๒ (๑) ธาตุ ๑๘  (๑)  อินทรีย  ๒๒  (๑)  ธาตุ   ๓  (๑) 
ภพ  ๓  (๑)  ภพแมอ่ืนอีก  ๓  (๑)  ภพอ่ืนอีก  ๓ ดวย 
(๑)  ฌาน  ๔  (๑)  อัปปมญัญา ๔  (๑)  สมาบัติ   ๔  (๑) 
องคแหงปฏิจสมุบาท  ๑๒ (๑)  บัณฑิตพึงทราบวาทานสังเขป 
ไวดวยไปยาล  คือ  "จกฺขุ  ฯ  เป ฯ  ชรามรณ - จักษุ  ฯลฯ  ชรามรณะ" 
นี่  ในบาลีสมัมสนญาณน้ี 
                                            [อภิญไญยนิเทศ]  
           แทจริง  ขอน้ี  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในอภิญไญยนิเทศวา 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๗๖ 
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"ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งท้ังปวงเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งท้ัง   
ปวงที่พึงรูยิ่ง  คืออะไรเลา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักขุเปนพึงรูยิ่ง  รูป 
ทั้งปลายเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  จักขุวิญญาญเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  จักขุสัมผัสเปนสิ่งพึง 
รูยิ่ง   แมความเสวย  (รสอารมณ)  เปนสุขบางเปนทุกขบาง  ไมทุกขไมสุข 
บางนี้ใด  เกิดเพราะปจจัยคือจักขุสัมผัส  แมความเสวย (รสอารมณ) 
นั้นก็เปนสิ่งพึงรูยิ่ง  โสตะเปนสิ่งพึงรูยิ่ง ฯลฯ  แมความเสวย  (รสอารมณ) 
เปนสุขบางเปนทุกขบาง ไมทุกขไมสุขบางนี้ใด  เกิดข้ึนเพราะปจจัยคือ 
มโนสัมผัส  แมความเสวย (รสอารมณ)  นั้น  ก็เปนสิ่งพึงรูยิ่ง 
           รูป...  วิญญาณ  เปนสิ่งพึงรูยิ่ง  รูปทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลาย 
เปนสิ่งพึงรูยิ่ง  จักขุวิญญาณ...มโนวญิญาณ  เปนสิ่งพึงรูยิ่ง  จักขุ- 
สัมผัส...มโนสัมผัส  เปนสิ่งพึงรูยิ่ง  จักขุสัมผัสสชาเวทนา...มโน- 
สัมผัสสชาเวทนาเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  รูปสญัญา...ธรรมสัญญา  เปนสิ่งพึงรู 
ยิ่ง  รูปสัญเจตนา...ธรรมสัญเจตนาเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  รูปตัณหา...ธรรม- 
ตัณหาเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  รูปวิตก...ธรรมวิตกเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  รูปวิจาร.. 
ธรรมวิจารเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  ปฐวีธาตุ...วิญญาณธาตุ  เปนสิ่งพึงรูยิ่ง 
ปฐวีกสิณ...วิญญาณกสิณเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  ผม...มันในสมองเปนส่ิงพึง 
รูยิ่ง  จักขายตนะ  รูปยาตนะ...มนายตนะ  ธรรมายตนะเปนสิ่งพึงรูยิ่ง 
จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ...มโนธาตุ  ธรรมธาตุ มโนวิญ- 
ญาณธาตุเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  จักขุนทรีย...อัญญาตาวินทรียเปนสิ่งพึงรูยิ่ง 
กามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 
เปนสิ่งพึงรูยิ่ง  สัญญาภพ  อสัญญาภพ  เนวสัญญานาสัญญาภพเปน 
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สิ่งพึงรูยิ่ง  เอกโวการภพ  จตุโวการภพ  ปญจโวการภพ  เปนสิ่งพึงรูยิ่ง   
ปฐมฌาน...จตุตฌานเปนส่ิงพึงรูยิ่ง  เมตตาเจโตวิมุติ...อุเบกขาเจโต- 
วิมุติเปนสิ่งพึงรูยิ่ง  อาการสนัญจายตนสมาบัติ...เนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนสมาบัติเปนสิ่งพึงรูยิ่ง   อวิชชา...ชรามรณะเปนสิ่งพึงรูยิ่ง"  ดังน้ี 
           สิ่งท้ังปวงท่ีพึงรูยิ่งนั้น  ชื่อวาทานไดสังเขปไวดวยไปยาลท้ัง 
ปวงในบาลีสัมมสนญาณน้ี  เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวอยาง 
พิสดารในอภิญไญยนิเทศน้ันดังกลาวมาฉะน้ี 
           แตวาธรรมเหลาใดเปนโลกุตรธรรม  มาในอภิญไญยนิเทศท่ี 
สังเขปไวอยางนี้  ธรรมเหลาน้ันไมพึงถือเอาในอธิการ  (แหงสัมมสนะ) 
นี้  เพราะไมเขา  (เกณฑ)  สัมมสนะ  แมธรรมเหลาใดเขา  (เกณฑ) 
สัมมสนะเลา  ในธรรมเหลาน้ัน  ธรรมท้ังหลายใดแจงชัดถึงซ่ึงความ 
กําหนดจับเอาไดโดยงายแกพระโยคีรูปใด  พระโยคีรูปนั้นก็พึงเริ่มทํา 
สัมมสนะในธรรมทั้งหลายน้ันเทอญ 
                                     [แบบทําสัมมสนะ]  
           (ตอไป)  นี ้ เปนอารัพภวิธานโยชนา  (การประกอบแบบทํา 
สัมมสนะ)  ทางขันธ  (โดยยกรูปขันธข้ึนกลาวเปนนิทัศนะ)  วา 
"รูปทุกอยาง  ฯลฯ  ภิกษุกาํหนดรูปทั้งปวงโดยอาการไมเที่ยง  เปน 
สัมมสนะหน่ึง  กําหนดโดยอาการเปนทุกข  เปนสัมมสนะหน่ึง  กําหนด 
โดยอาการเปนอนัตตา  เปนสัมมสนะหน่ึง" เพียงเทาน้ี  ภิกษุนี้นับ 
วาไดกําหนด  (ตัด)  รูปทัง้ปวง  ที่นิเทศไวโดยโดยคําไมเจาะจง  ดังนี้วา  
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"ยงฺกิฺจิ  รูป - รูปทุกอยาง "  โดยโอกาส ๑๑  (คือตัดเปน  ๑๑ ชอง)   
คือ  โดยอตีตติกะ  (หมวด ๓ ทั้งอดีต  คืออดีตอนาคตปจจุบันนับ ๓) 
และโดยทุกะ  (หมวด ๒) ๔  มีอัชฌัตตทุกะ  (หมวด ๒ ทั้งรูปภาย 
ใน  คือรูปภายในรูปภายนอก)  เปนตน  (นับ ๘  รวมเปน ๑๑) 
แลวกําหนดรูปทั้งปวงลงโดยอาการไมเท่ียง  คือ  สัมมสนะ  (พิจารณา) 
วาไมเที่ยง ถามวา  สัมมสนะอยางไร ?  ตอบวา  สัมมสนะโดยนัยที่ 
(บาลี)  กลาวตอนตอไปนั่นแหละ  เพราะ(บาลีตอยตอไป)  ทาน 
กลาวไว  (ดัง)  นี้วา  "รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  ขนฎเน- 
...รูปทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันไมเที่ยง  โดยอรรถคือสิ้นไป" 
ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุนั้นจึงสัมมสนะวา  "รูปใดเปนอดีต  รปู 
นั้นก็สิ้นไปแลวในภพอดีตน่ันเอง  หามาถึงภพนี้ไม  เหตุใด  เหตุนั้นจึง 
ชื่อวาไมเที่ยง  เพราะอรรถคือส้ินไป  รูปใดเปนอนาคตจักเกิดในภพถัด 
ไป  แมรูปนัน้ก็จักสิ้นไปในภพที่เกิดนั่นแหละ  หาไปสูภพตอแตภพนั้น 
ไปไม  เหตุนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยง  เพราะอรรถคือส้ินไป  รูปใดเปนปจจุบัน 
แมรูปนั้นก็สิน้อยูในภพน้ีแหละ  หาไปจากภพน้ีไม  เหตุนั้นจึงชื่อวาไม 
เที่ยง  เพราะอรรถคือส้ินไป  รูปใดเปนภายนอกไม  เหตุนั้นก็สิ้นอยูในภาย 
ในนั่นแหละ  หาไปสูความเปนภายนอกไม  เหตุนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเพราะ 
อรรถคือส้ินไป  รูปใดเปนภายใน  ฯลฯ  ... เปนรูปหยาบ...รูป 
ละเอียด...รูปเลว  ...รูปประณีต..รูปในที่ไกล...รูปในท่ีใกล  แม 
รูปนั้นก็สิ้นอยูในที่ใกลนัน้แหละ  หาไปสูความเปนรูปในที่ไกลไม 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาไมเที่ยง  เพราะอรรถคือส้ินไป  สัมมสนะ 
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ทั้งปวงน้ี  จัดเปนสัมมสนะหน่ึง  ดวยอํานาจบทวา  "อนิจฺจ  ขยฏเ-   
ชื่อวาไมเที่ยงเพราะอรรถคือส้ินไป"  นั่น  แต  (วา)  โดยแยกออกไป 
ก็เปนสัมมสนะ ๑๑ อยาง  (มีอตีตสัมมสนะ - พิจารณารูปที่เปนอดีต 
เปนตน) 
           อน่ึง  รูปทั้งปวงน้ันแหละชื่อวาเปนทุกข  เพราะอรรถคือเปนภัย 
คําวา  "เพราะอรรถคือเปนภัย "  หมายความวา  เพราะเปนสิ่งนากลัว 
ดวยวาส่ิงใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นยอมนําความกลัวมาให  ดังความกลัวเกิด 
ข้ึนแกเทวดาท้ังหลาย  ในเพราะ  (ไดฟง)  สีโหปมสูตร*ฉะน้ัน  แม 
สัมมสนะดังกลาวมานี้ก็จัดเปนสัมมสนะหน่ึง  ดวยอํานาจบทวา  "ทุกข 
ภยฏเน-ชื่อวาเปนทุกขเพราะอรรถคือเปนภัย"  นั่น  แต  (วา)  โดย 
แยกออกไปก็เปนสัมมสนะ ๑๑ อยาง  (เหมือนกัน) 
           อน่ึง  รูปทั้งปวงน้ันชื่อวาเปนทุกขฉันใด  ก็ชื่อวาเปนอนัตตา 
เพราะอรรถคือหาสารมิไดฉะน้ัน  คําวา  "เพราะอรรถคือหาสาระมิ 
ได"  หมายความวาเพราะไมมีสาระคืออัตตา  ที่พวกอัตตวาทีคาดคิด 
 
  *  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๑๐๓  สีโหปมสุตฺเต  มหาฎีกาแนะใหแปลเปนลักขณะ  เติม  เทสิบมาเน 
เปนลักขณกิริยา  เหน็วาแปลเปนนิมิตสัตมีดังท่ีแปลนี้  ก็พอไดความแลว  จึงไมแปลตามทาน 
      ความสังเขปสีโหปมสูตรนั้นวา  พระพุทธองคทรงแสดงความไมเท่ียงไมยั่งยืนแหงเบญจขันธ 
พวกเทวดาซ่ึงสําคัญวาพวกตนเปนพวกยั่งยืนไมรูจกัแกตาย  ไดฟงพระธรรมเทศนาน้ันแลวไดสํานกึ 
รูความจริงข้ึน  ก็เกิดความสะดุงกลัววาตัวจะตองแกตาย  จะตองพลัดพรากสวรรคสมบัติ  ดุจ 
สัตวท้ังหลายไดยินเสียงแผดของราชสีหก็สะดุงกลัวฉะนั้น 
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เอาดังน้ีวา  "รูปมีอัตตาครอง*เปนผูสราง  ผูเสวย  (ผล)  ผูมีอํานาจ   
ในตน"  เพราะรูปใดไมเที่ยง  รูปนั้นยอมเปนทุกข  ไมอาจหามความ 
ไมเที่ยงหรือความเกิดความเสื่อมความถูกบีบค้ันแมของตนเองได  (ก ็
แลว)  ความเปนผูสรางเปนตนแหงรูปน้ันจักมีที่ไหนเลา  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็หากรูปนี้จักไดเปน 
อัตตาแลวไซร  รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ"  ดังนี้เปนอาทิ  แมสัมม- 
สนะดังกลาวมาน้ีก็เปนสัมมสนะหน่ึง  ดวยอํานาจบทวา  "อนตฺตา 
อสารกฏเน-ชื่อวาเปนอนัตตา  เพราะอรรถคือหาสาระมิได"  นั่น 
แต  (วา)  โดยแยกออกไปก็เปนสัมมสนะ  ๑๑ อยาง  (เหมือนกัน) 
นัยในขันธที่เหลือมีเวทนาขันธเปนตน  ก็นัย  (เดยีวกัน)นี้ 
           อน่ึง  รูปใดไมเที่ยง  รูปนั้นก็ยอมเปนประเภทสังขตะเปนตนโดย 
แนแท  เหตุใด  เพราะเหตุนั้นเพ่ือจะแสดงปริยาย  (คือคําไวพจน)  ของ 
อนิจจศัพทนั้น  หรือวาเพ่ือแสดงความเปนไปแหงมนสิการโดยอาการ 
ตาง ๆ พระบาลีจึงวาไวจึงอีกวา  "...รูปทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและ 
ปจจุบันเปนของไมเที่ยง  เปนของท่ีปจจัยปรุงแตข้ึน  อาศัยเหตุเกิดข้ึน 
มีความส้ินไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลาย 
ไปเปนธรรมดา  มีความดับไปเปนธรรมดา  "  ดังนี้  นัยในขันธที่ 
เหลือมีเวทนาขันธเปนตน ก็นัย  (เดียวกัน)  นี้แล 
           เพ่ือประโยชนแกความม่ันคงแหง  อนิจจสัมมสนะ  ทกุขสัมมสนะ 
 
    *  ปาฐะเรียกแยกไวเปน  อตฺตา นิวาสี  พิจารณาแลวเห็นวา  เปนศัพทสมาส เรียงติดกันเปน 
อตฺตานิวาสี  แปลไดความดกีวา  เขากับความขางหลังไดสนิทดวย  
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และอนัตตาสัมมสนะ  ในปญจขันธนั้นแหละ  พระโยคาวจรภิกษุนั้น   
ยอมจะพิจารณาปญจขันธนี้ทางอนิจจาทิสัมมสนะ  ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ผูเมื่อทรงจําแนกอนุโลมญาณ  ตรัสโดยแยก  (อาการตาง ๆ )  ไวใน 
วิภังคแหงปาฐะวา  "ภิกษุยอมไดขันติ  (คือญาณ ๑)  อันเปนอนุโลม๒ 

โดยอาการ ๔๐ อะไรบาง  ยอมหยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม  (ความถูกตอง 
แนนอน)๓  โดยอาการ ๔๐  อะไรบาง  "  นั่น  โดยนัยวา  "ภิกษุเห็น 
ปญจขันธโดยอาการไมเที่ยงอยู ยอมไดขันติ  (คือญาณ)  อันเปนอนุโลม 
เห็นอยูวา  "ความดับแหงปญจขันธเปนความเท่ียงเปนนิพพาน "  ยอม 
หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม  โดยอาการ ๔๐  คือ 
                   อนิจฺจโต            โดยอาการไมเที่ยง 
                   ทุกฺขโต              โดยอาการเปนทุกข 
                   โรคโต                โดยอาการเปนโรค 
                   คณฺฑโต             โดยอาการเปนฝ 
                   สลฺลโต               โดยอาการเปนลูกศร 
                   อฆโต                 โดยอาการเปนของชั่ว 
 
๑.   มหาฎีกาแกไววา  ญาณเรียกวา  ขันติ  เพราะทนในการกําหนดหยั่งลงไปจนถึงส่ิงซ่ึงเปนวิสัย 
๒.  มหาฎีกาวา  อนุโลม  คืออนุกูลแกความบรรลุอริยมรรค 
๓.  สัมมัตตนิยาม  ก็คืออริยมรรคนั่นเอง  อริยมรรคนั้นเปนสัมมัตตะ  (ความถูกตอง)  มี 
สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตองเปนตน  และเปนนิยาม  (ความแนนอน) เพราะเปนอนวิตัิธรรม  มีอัน 
ไมกลับกลายเปนธรรมดา  
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              อาพาธโต              โดยอาการอาพาธ  
              ปรโต                     โดยอาการเปนฝายอ่ืน 
              ปโลกโต                โดยอาการทลาย 
              อีติโต                     โดยอาการเปนจัญไร 
              อุปทฺทวโต             โดยอาการเปนอุบาทว 
              ภยโต                      โดยอาการเปนภัย 
              อุปสคฺคโต              โดยอาการเปนอุปสรรค 
              จลโต                     โดยอาการเปนไหว 
              ปภงฺคุโต                โดยอาการเปนแตกสลาย 
              อทฺธุวโต                 โดยอาการเปนไมคงทน 
              อตาณโต                 โดยอาการเปนไมมีที่ตานทาน 
              อเลณโต                  โดยอาการเปนไมมีที่กําบัง 
              อสรณโต                 โดยอาการเปนไมมีที่พ่ึง 
              ริตฺตโต                     โดยอาการวาง 
              ตุจฉฺโต                     โดยอาการสูญ 
              สฺุโต                   โดยอาการมิใชตน 
              อาทีนวโต                 โดยอาการเปนโทษ 
              วิวปริณามธมมฺโต     โดยอาการมีความแปรไปเปนธรรมดา 
              อสารกโค                  โดยอาการไมมีแกน 
              อฆมูลโต                   โดยอาการเปนมูลแหงความลําบาก  
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              วธกโต                 โดยอาการเปนผูฆา   
              วิภวโต                 โดยอาการเสื่อม 
              สาสวโต               โดยอาการเปนไปกับอาสวะ 
              สงฺขโต                 โดยอาการเปนสังขตะ 
              มารามิสโต           โดยอาการเปนเหยื่อมาร 
              ชาติธมฺมโต           โดยอาการมีชาติเปนธรรมดา 
              ชราธมฺมโต            โดยอาการมีชราเปนธรรมดา 
              พฺยาธิธมฺมโต         โดยอาการมีพยาธิเปนธรรมดา 
              มรณธมฺมโต           โดยอาการมีมรณะเปนธรรมดา 
              โสกธมฺมโต             โดยอาการมีโสกะเปนธรรมดา 
              ปริเทวธมฺมโต         โดยอาการมีปริเทวะเปนธรรมดา 
              อุปายาสธมฺมโต       โดยอาการมีอุปยาสเปนธรรมดา 
              สงฺกิเลสิกธมฺมโต      โดยอาการเปนสิ่งมีความเศราหมอง 
                                               เปนธรรมดา  ดังนี้ก็ได 
           ถามวา  พิจารณาปญจขันธทางอนิจจาทิสัมมสนะอยางไร ?  เฉลย 
วา  ก็โยคาวจรภิกษุนั้นยอมพิจารณาขันธอันหน่ึง  ๆ  ทางอนิจจาทิสัมมสนะ 
ที่ตรัสโดยแยก  (อาการตาง ๆ)  ไวดังน้ี  คือ 
           อนิจจฺโต-โดยอาการชื่อวาไมเที่ยง  เพราะความท่ีขันธนั้นไมเปน 
สิ่งท่ีอยูตลอดไป  และเพราะความท่ีมันมีเบื้องตนเบื้องปลาย 
           ทุกฺขโต-โดยอาการชื่อวาเปนทุกข  เพราะภาวะคือถูกความเกิดข้ึน 
ความเสื่อมไปบีบค้ัน  และเพราะความเปนพ้ืนที่สําหรับทุกข  
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           โรคโต-โดยอาการชื่อวาเปนโรค  เพราะพึงประทังอยูไดดวยปจจัย  
และเพราะเปนมูลของโรค  
           คณฺฑโต - โดยอาการชื่อวาเปนฝ  เพราะความเปนสิ่งอันประกอบ 
ดวยความปวดคือความเปนทุกข  เพราะเปนที่ไหลออกแหงหนองคือ 
กิเลส  และเพราะบวมข้ึน  แกเขา  และแตก  ดวยความเกิดข้ึน ความแก 
และความสลายไป 
           สลฺลโต-โดยอาการชื่อวาเปนลูกศร  เพราะเปนสิ่งยังความเจ็บ 
ใหเกิด  เพราะทิ่มแทงอยูภายใน  และเพราะพึงชักออกไดยาก๑ 

           อฆโต-โดยอาการชื่อวาเปนของชั่ว  เพราะเปนที่ต้ังแหงความ 
ติเตียน  (แหงอริยชน)  เพราะนําความไมงอกงามมาให  และเพราะ 
เปนพ้ืนที่สําหรับของชั่ว 
           อาพาธโต-โดยอาการชื่อวาอาพาธ  เพราะเปนสิ่งยังความไมเปน 
เสรีใหเกิด๒ และเพราะเปนปทัสถานแหงความเจ็บไข 
           ปรโต-โดยอาการชื่อวาเปนฝายอ่ืน  เพราะไมอยูในอํานาจ  และ 
เพราะไมเชื่อฟง 
           ปโลกโต-โดยอาการชื่อวาทลาย  เพราะพังไปดวยพยาธิชรา 
มรณะ 
           อีติโต-โดยอาการชื่อวาเปนจัญไร  เพราะนําความโชครายมาให 
เปนอเนก 
 
๑.  มหาฎีกาวา  เพราะเวนคีมคืออริยมรรคเสีย  เปนไมอาจชักออกได 
๒.  มหาฎีกาวา  เพราะตองเนื่องดวยคนอ่ืน  เหมือนคนไขตองอาศัยคนอ่ืนชวยปอนและประคอง 
ลุกนั่งเปนตน  
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           อุปทฺทวโต-โดยอาการชื่อวาเปนอุบาทว  เพราะเปนพ้ืนที่สําหรับ  
อุบาทวทั้งปวง  เหตุนํามาซึ่งอนัตถผลใหญ  ๆ  ทีไ่มรู  (คือไมไดคาด  
คิดไว) เลย 
           ภยโต-โดยอาการชื่อวาเปนภัย  เพราะเปนบอเกิดแหงภัยทั้งปวง 
และเพราะเปนฝายตรงขามตออบรมอัสสาสะ  (ความโลงใจอยางยอด- 
เยี่ยง)  ที่ไดแกความสงบทุกข 
           อุปสคฺคโต-โดยอาการชื่อวาเปนอุปสรรค  เพราะถูกอนัตถะหลาย 
อยางพัวพัน  เพราะถูกสิ่งที่เปนโทษขัดขวาง  และเพราะควรแกอัน 
ไมพึงรับเอา  ดังอุปสรรค 
           จลโต-โดยอาการชื่อวาไหว  เพราะหว่ันไหวดวยพยาธิชรามรณะ 
และดวยโลกธรรมทั้งหลายมีลาภะและเส่ือมลาภเปนตน 
           ปภงฺคุโต-โดยอาการชื่อวาแตกสลาย  เพราะมีปกติเขาถึงความ 
แตกสลาย  โดยการกระทํา  (ของตนหรือคนอ่ืน)  บาง  โดยเปนเองบาง 
           อทฺธุวโต-โดยอาการชื่อวาไมคงทน  เพราะมีปกติตกไปไดทุกรุน 
และเพราะไมมีเสถียรภาพ 
           อตาณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่ตานทาน  เพราะไมมีที่คุมครอง 
และเพราะหารความปลอดภัยมิได 
           อเลณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่ตานทาน  เพราะไมมีที่คุมครอง 
และเพราะหาความปลอดภัยมิได 
           อเลณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่กําบัง  เพราะไมมีที่ลับพอจะหลบ 
ซอนได  และเพราะไมทําหนาท่ีกําบังใหแมแกสัตวทั้งหลายผูซอนตัวอยู 
           อสรณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่พ่ึง  เพราะไมมีความเปนที่ 
กําจัดภัยใหแกผูอาศัยทั้งหลายได  
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           ริตฺตโต  โดยอาการชื่อวาวาง  เพราะวางจากความยั่งยืนความ   
งามและความสุขตามท่ีคนเขลาคาดคิดเอา 
           ตุจฺฉโต  โดยอาการชื่อวาไมมีแกน  เพราะเปนของวางนั่น 
แหละ  หรือวาเพราะความเปนของเล็กนอยก็ได  ดวยวาแมของเล็กนอย 
เขาก็เรียกกันวาของเปลาไดในโลก 
           สุ ฺโต  โดยอาการชื่อวาสูญ  เพราะวางจากเจาของ  ผู 
ครอง  ผูสราง  ผูเสวย  (ผล)  และผูดูแลรักษา 
          อนตฺตโต  โดยอาการช่ือวามิใชตน  เพราะแมแตตนเองก็มิได 
เปนเจาของเปนตน 
           อาทีนวโต  โดยอาการช่ือวาเปนอาทีนพ  (คือเปนผลราย) 
เพราะเปนปวัติทุกข  (ทุกขโดยยังเปนไป)  และเพราะความที่ทุกข 
เปนตัวโทษ๑  อีกนัยหน่ึง  บุคคลใดยอมไปสูความเข็ญใจ  ยอมถึง 
ซึ่งความเข็ญใจ  ความเขญ็ใจยอมเปนไปแกบุคคลใด  เหตุนี ้ บุคคล 
นั้นจึงชื่ออาทีนวะ  คําวา  อาทีนวะน่ันเปนคําเรียกคนเข็ญใจ  แม 
ขันธทั้งหลายเลา  ก็เปนสภาพเข็ญในแท  เหตุนัน้  (จึงกลาวไดวา) 
โดยอาการช่ือวาเปนอาทีนพ  เพราะเปนเชนกับคนเข็ญใจ๒ 

 
๑.  มหาฏกาชักพระบาลรมาอางวา  ย  ภิกขฺฌว  ป ฺจุปานกฺขนฺธา  ทุกขฺา  วิปริณามธมฺมา 
อย  ภิกฺขเว  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ  อาทีนโว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ  ๕ ไมเท่ียง  เปนทุกข 
มีอันแปรไปเปนธรรมดาอันใด  อันนี้เปนโทษในอุปทานขันธ ๕ 
๒.  นัยหลังนี้  อาทีนว  ทานวเิคราะหเปน  ที  ธาตุ  ในความส้ิน  อา  บนหนา มีอรรถวายิ่ง ว.  คือ 
วา  ธาตุ  ในความไป  ถึง  เปนไป  รูปสิทธิเปน  อาทีนว  แปลวา  ถึงความส้ินยิ่ง  (ตรงสํานวนของ 
เราวาส้ินเนื้อประดาตัว)  ในท่ีนี้เอาความวาเข็ญใจ 
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           วิปรณิามธมมฺโต  โดยอาการชือ่วามีความแปรไปเปนธรรมดา  
เพราะมีความเปลี่ยนไปเปนปกติโดยอาการ ๒ คือโดยชราและโยมรณะ๑ 

           อสารกโต  โดยอาการชื่อวาไมมีแกน  เพราะเปนสิ่งออนแอ 
และเพราะเปนสิ่งพึงหักไดงายเหมือนไมกระพ้ี  
           อฆมลูโต  โดยอาการชื่อวาเปนมูลแหงความลําบาก  เพราะ 
เปนเหตุแหงความทุกขยาก 
           วธกโต  โดยอาการชื่อวาเปนผูฆา  เพราะมักทําลายความไว 
วางใจเสีย  ดุจศัตรูผูมีหนาเปนมิตร๒ 

           วิภวโต  โดยอาการชื่อวาเสื่อม  เพราะปราศจากความเจริญและ 
เพราะเปนตัวเสื่อม 
           สาสวโต  โดยอาการชื่อวาเปนสังขตะ  เพราะเปนสิ่งท่ีเหตุปจจัย 
ปรุงแตข้ึน 
           มารามิสโต  โดยอาการชื่อวาเปนเหยื่อมาร  เพราะเปนเหย่ือ 
ของมัจจุมารและกิเลสมาร 
 
๑.  มหาฎีกาวา  วิ  ศัพทหนา  ปริฌาม  นี้  ใชในอรรถแหงทวิศัพท  มีความหมายวาแยกเปน ๒ 
เชนเดยีวกับศัพท  วิจิฉิทฺทก  ก็มีความหมายวา  ขาดออกเปน ๒ ทอน  ฉะนั้น  ดวยเหตุนี้ในท่ีนี้ทาน 
จึงแกวิปริฌามวา  เปล่ียนไปโดยอาการ ๒ 
๒.  อธิบายวา  ใครวางใจในเบญจขันธวาเปนเหตุใหเกิดสุข  ไมเปนเหตุใหเกดิทุกขดอก  เปนเหลว 
หมด  เหมือนวางใจในศัตรูท่ีตีหนาเปนมิตร  
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           ชาติชราพฺยาธิมรณธมฺมโต  โดยอาการชื่อวา  มีชาติ... ชรา...  
พยาธิ...  มรณะเปนธรรมดา  เพราะมีความเกิด...  ความแก... 
ความเจ็บไข...  ความตายเปนปกติ 
           โสกปริเทวอุปายาสธมฺมโต  โดยอาการชื่อวา  มีโสกะ... 
ปริเทวะ...อุปยาสเปนธรรมดา  เพราะมีความเศราโศก...  ความ 
คร่ําครวญ... ความคับแคนในเปนปกติ 
           สงฺกิเลสิกธมฺมโต  โดยอาการชือ่วาเปนสิ่งมีความเศราหมอง 
เปนธรรมดา  เพราะมีความเปนวิสัย  (คือเปนแดน  หรือเปนอารมณ) 
แหงสังกิเลส  คือ   ตัณหา  ทฏิฐิ  และทุจริตเปนธรรมดา๑ 

                        [รวมสัมมสนะ ๔๐ ลงในอนุปสนา ๓]  
           ก็แลในสัมมสนะ ๔๐ นี ้ สัมมสนะโดยอาการ ๑๐  คือ  โดยอาการ 
ไมเที่ยง  โดยอาการทลาย   โดยอาการไหว  โดยอาการแตกสลาย 
โดยอาการไมคงคน  โดยอาการมีความแปรไปเปนธรรมดา  โดยอาการ 
ไมมีแกน๒  โดยอาการเสื่อม  โดยอาการเปนสังขตะ  โดยอาการมีมรณะ 
เปนธรรมดา  เปนอนิจจานุปสสนา ๕๐  โดยทําเปน ๑๐ ๆ  ในขันธหน่ึง ๆ 
 
๑.  มหาฎีกาอธิบายแถมวา  กินความถึงความเศราหมอง  ความไมสะอาดแหงรางกายดวย 
๒.  อสารกโต-โดยอาการไมมีแกน  นาจะเปนอนัตตานุปสสนา  เพราะในตอนกอนกมี็กลาววา 
สพฺพมฺป  ต  อนตฺตา  อสารกฏเน  ส่ิงท้ังปวงนั้นช่ือวาเปนอนัตตรเพราะคือไมมีแกน  คือไมมี 
ตัวตน  แตท่ีตรงน้ีทานเปล่ียนอธิบายวา  เพราะเปนของออนแอและหกังาย  เหมือนไมกระพ้ี  ใหเขา 
ลักษณะ  อนิจจฺ  ก็เปนอันวา  อสาระ  อธิบายใหเปนอนจิจลักษณะก็ได  อนัตตลักษณะก็ได    
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           สัมมสนะโดยอาการ ๕ คือ โดยอาการเปนฝายอ่ืน  โดยอาการวาง   
โดยอาการเปลา  โดยอาการสูญ  โดยอาการมิใชตน  เปนอนัตตานุ- 
ปสนา  ๒๕  โดยทําเปน ๕ ๆ ในขันธหน่ึง ๆ 
           สัมมสนะท่ีเหลือ  เปนตนวา  โดยอาการเปนทุกข  โดยอาการ 
เปนโรค  เปนทุกขานุปสนา  ๑๒๕ โดยทําเปน ๒๕ ๆ ในขันธหน่ึง ๆ แล 
           เมื่อพระโยคาวจรน้ันพิจารณาเบญจขันธ  โดยอนิจจาทิสัมมสนะ 
อันแยกเปน ๒๐๐ อาการดังกลาวมานี้อยู  อนิจจสัมมสนะ  ทุกขสัมมสนะ 
และอนัตตสัมมสนะ  ที่เรยีกวานยวิปสนานั้น  ยอมจะมั่งคง 
           นี่เปนวิธีทําสัมมสนะ  ในอธิการแหงสัมมสนญาณน้ี  โดยดําเนิน 
ตามนัยพระบาลีกอน 
                            [ทําอินทรียใหกลาโดยอาการ ๙]  
           แตเมื่อโยคาวจรภิกษุรูปใด  แมทําโยคะโดยนยวิปสนาดังกลาว 
มาน้ีอยู  นยวิปสนาก็ยังไมถึงพรอม*  โยควจรภิกษุรูปนั้นพึงทําอินทรีย 
ใหกลาดวยอํานาจแหงอาการ ๙ ที่กลาวไวอยางนี้วา  "อินทรียทัง้หลาย 
(มีสัทธินทรยีเปนตน)  ยอมกลาแขงดวยอาการ ๙  คือ  ดูแตความสิ้นไป 
แหงสังขารทั้งหลายท่ีเกิด ๆ ข้ึนถายเดียว ๑  ในการดูความส้ินนั้น 
ยังวิปสนาญาณใหถึงพรอมโดยสาตัจจกิริยา  (ทําติดตอ)  ๑  ยังวิปสนา- 
ญาณใหถึงพรอมโดยสัปปายกิริยา  (ทําอยางสบาย  คือเสพสัปปายะท้ัง ๗ 
 
  *  มหาฎีกาอธิบายวา  อุทยพัพยญาณไมเกิด  
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มีอาวาสสัปปายะเปนตน )  ๑ ยังวิปสนาญาณใหถึงพรอม  โดยจับนิมิต   
ของสมาธิ  (ในวิปสนา)  ใหได ๑  ยังวิปสนาญาณใหถึงพรอม 
โดยกิริยาที่ยงโพชฌงคใหเปนไปตามควร๑ ๑  เขาไปต้ังไวซึ่งความ 
ไมไยดีในรางกายและชีวิต  ๑  ในการเขาไปต้ังไวซึ่งความไมไยดีใน 
รางกายและชีวิตน้ัน  ยังภาวนาใหถึงพรอมโดยขม  (ความทุกขที่เกิดข้ึน) 
ออกไป  (เสียจากความไยดีในรางกาย  และชีวิตใหจงได ? ) ๑  ยัง 
ภาวนาใหถึงพรอมโดยไมเลิก  (ภาวนา)  เสียในระหวาง ๑  แลว 
เวนอสัปปายะ ๗  เสพสัปปายะ ๗  โดยนัยที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนิเทศ 
พิจารณารูปตามกาล  พิจารณาอรูปตามกาลเถิด 
                          [รูปสัมมสนะ-พิจารณารูปตามกาล]  
                                        [ความเกิดของรูป]  
           พระโยคาวจรผูจะพิจารณารูป  ควรดูความเกิดของรูป  ความเกิด 
ของรูปนี่เปนฉันใด ?  อันรูปนี้  ยอมเกิดแตเหตุ ๔ ประการดวยอํานาจ 
เหตุมีกรรมเปนตน  ในเหตุ ๔ ประการน้ัน  รูปของสัตวทั้งปวง 
เมื่อเกิด  ยอมเกิดแตกรรมเปนปฐม๒ 

           ก็ในปฏิสนธิขณะนั่นเอง  (วา)  สําหรับพวกครรภไสยกสัตว 
กอน  รูป ๓๐  ที่ไดแกวัตถุทสกะ  กายทสกะ  และภาวทสกะ  ยอม 
 
๑.  มหาฎีกาชวยขยายความวา  เม่ือภาวนาจิตหดหูยอหยอน  ก็เจริญปตวิิริยะและธรรมวิจยะสัม- 
โพชฌงค  ยกจิตข้ึน  เม่ือภาวนาจิตฟุงซาน  ก็เจริญปสสสัทธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงคขมจิตไว 
๒.  มหาฎีกาวา  เพราะรูปอ่ืนมีอุตุชรูปเปนตน  ก็มีกรรมชรูปนั้นเปนมูล  
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เกิดดวยอํานาจสันตติ ๓   อันรูปเหลาน้ันแล  ก็เกิดในอุปปาทขณะ   
แหงปฏิสนธิจิตน่ันเอง  และแมในฐิติขณะ  แมในภังคขณะ  ก็ฉันเดียว 
กันกับในอุปปาทขณะเหมือนกัน  ในรูปและจิตน้ัน  รูปเปนธรรมชาต 
ดับชา  เปลี่ยนหนัก  จิตเปนธรรมชาตดับพลัน  เปลี่ยนเร็ว  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราไมเห็น 
ธรรมอ่ืนสักอยางหน่ึง  ซึ่งเปลี่ยนเร็วเหมือนดังจิตน้ีเลย๑"  ดังน้ี 
เพราะเม่ือรูปยังทรงอยูนั่นแล  ภวังคจิตเกิดแลวดังไปถึง ๑๖ ครัง้ 
แมอุปปทาทขณะ  แมฐิติขณะ  แมภังคขณะแหงจิตก็เปนเชนเดียวกัน 
แตอุปปทานขณะและภังคขณะของรูปนั่นแหละ  เปนขณะเร็ว  เชน 
เดียวกันกับอุปปาทขณะและภังคขณะของจิตน้ัน๒  สวนฐิติขณะ  (ของ 
รูป)  เปนขณะใหญ  ยอมเปนไปเทาเวลา  จิต  ๑๖ ดวงเกิดแลวดับไป 
ภวังคจิตดวงท่ี ๒  ยอมอาศัยวัตถุรูปอันเกิดกอน  ที่เกิดข้ึนในอุปปทา- 
ขณะแหงปฏิสนธิจิต  ถึงความต้ังอยู  (คือถึงฐิติขณะ)  แลว  เกิดข้ึน 
ภวังคจิตดวงท่ี ๓ ยอมอาศัยวัตถุรูปอันเกิดกอน  ที่เกิดข้ึนพรอมกับ 
ภวังคจิตดวงท่ี  ๒ นั้น  ถงึความต้ังอยูแลว  เกิดข้ึน ๓ ความเปนไป 
แหงจิตจนตลอดอายุ  พึงทราบโดยนัยนี้เทอญ 
 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๑ 
๒.  มหาฎีกาอธิบายวา  ระยะกาลแหงอุปปาทขณะ  และภงัคขณะของสังขารท้ังปวง  ไมแปลกกนั 
คือเปนขณะเร็วเสมอกัน 
๓.  มหาฎีกาอธิบายวา  วตัถุรูปเปนท่ีอาศัยของจิตดวงหนึ่งแลว  ยอมไมเปนท่ีอาศัยของจิตดวงอ่ืน  เวน 
แตมรณาสัน  (ท่ีจะกลาวตอไปน้ัน)  เพราะฉะน้ันจึงวา...วัตถุรูป...ท่ีเกดิพรอมกับภวงัคจิตดวง 
ที่ ๒ ... (เปนอีกอันหนึง่) 
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           แตสําหรับสัตวผูใกลมรณะ  จิต ๑๖ ดวง  อาศัยวัตถุรูปอันเกิด  
กอนถึงความต้ังอยูแลวอันเดียวน่ันแหละ  เกิดข้ึนได  รูปที่เกิดในอุป- 
ปาทขระแหงปฏิสนธิจิต  ยอมดับไปพรอมกับจิตดวงท่ี ๑๖  ตอแต 
ปฏิสนธิจิตไป  รูปที่เกิดใยฐานขณะ  (คือฐิติขณะ)  แหงปฏิสนธิจิต 
ยอมดับไปพรอมกับอุปปาทขณะแหงจิตดวงที่ ๑๗  รูปที่เกิดในภังค- 
ขณะแหงปฏิสนธิจิต  ถึงฐานขณะแหงจิตดวงท่ี ๑๗ ยอมดับ  ชื่อวา 
ปวัตติ  (ความหมุนไปแหงสังสารจักร ?)  ยังมีอยูตราบใด  รูปก็ยอม 
เปนไปอยางน้ีอยูตาบน้ันแหละ 
           แมสําหรับจําพวกโอปปาติกสัตว  รูป ๗๐  ยอมเปนไปดวยอํานาจ 
สันตติ ๗ อยางนั้นเหมือนกัน 
                                     [วิภาคแหงกรรมชรูป]     
           ในความเปนไปแหงรูปที่เกิดแตกรรมน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวิภาค 
(ดัง)  นี้  คือ  (ตัว)  กรรม  (๑)  รูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  (๑) 
รูปที่มีกรรมเปนปจจัย  (๑)  รูปที่มีจิตอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏ- 
ฐาน  (๑)  รปูที่มีอาหารอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน  (๑) 
รูปที่มีฤดูอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑) 
           ในวิภาคเหลาน้ัน  กุศลเจตนา  และอกุศลเจตนา  ชื่อวากรรม 
           วิภาคขันธทั้งหลาย  และรูป ๗๐ ถวน  มีจักขุทสกะเปนตน 
ชื่อวารูปมีกรรมเปนสมุฏฐาน 
           วิบากขันธและรูป  ๗๐ นั้นแหละ  ชื่อวารูปมีกรรมเปนปจจัย ดวย 
วากรรมยอมเปนอุปถัมภกปจจัยแหงรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐานดวย  
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           รูปทีม่ีวิบากจิตเปนสมุฏฐาน  ชื่อวารูปมีจิตอันมีกรรมเปนปจจัย  
เปนสมุฏฐาน 
           โอชา  (รูป)  ที่ถึงความต้ังอยูแลวในรูปอันมีกรรมเปนสมุฏฐาน 
ทั้งหลาย  ยอมยังโอชัฏฐมกรูปอ่ืนใหต้ังข้ึน  โอชาในโอชัฏฐมกรูปนั้น 
เลา  ที่ถึงความต้ังอยูแลวก็ยังโอชัฏฐมกรูปอ่ืนใหต้ังข้ึน  สืบตอความ 
เปนไป ๔ หรือ  ๕  ทอดโดยนัยดังกลาวมาฉะน้ัน  ชื่อวารูปมีอาหาร 
อันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           เตโชธาตุที่เกิดแตกรรมอันถึงความต้ังอยูแลว  ยอมยังโอชัฏฐมก- 
รูปซึ่งมีฤดูเปนสมุฏฐานใหต้ังข้ึน  ฤดูในโอชัฏฐมกรูปนั้นเลา  ก็ยัง 
โอชัฏฐมกรปูอ่ืนใหต้ังข้ึน  สืบตอความเปนไป ๔ หรือ ๕  ทอดโดยนัย 
ดังกลาวมาฉะน้ี  ชื่อวารูปมีฤดูอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           ความเกิดแหงกรรมชรูป  บัณฑิตพึงเห็นดังกลาวมาฉะน้ี  เปน 
อันดับแรก 
                                   [วิภาคแหงจิตตชรูป]  
           แมในจิตตชรูปทั้งหลาย  ก็พึงทราบวิภาค  (ดัง)  นี้  คือ  (ตัว) 
จิต  (๑) รูปทีม่ีจิตเปนสมุฏฐาน (๑)  รปูที่จิตเปนปจจัย (๑) 
รูปที่มีอาหารอันมีจิตเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑)   รูปที่มีฤดอัูนมีจิต 
เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑) 
           ในวิภาคเหลาน้ัน  จิต  ๘๙ ดวง  ชื่อวาจิต  ในจิตเหลาน้ัน 
              จิต  ๓๒  (สวน ๑)  จิต  ๒๖  (สวน ๑)  จิต  ๑๙ 
              (สวน ๑)  จิต ๑ต  (สวน ๑)  บณัฑิตทราบวา  
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              เปนจิตยังรูป  อิรยิาบถ และวญิญัติ  ใหเกิด (ก็มี)   
              ไมยงัรูป  อิริยาบถ  และวิญญัติ  ใหเกิด  (กม็ี) 
           ขยายความวา  โดยกามาวจรจิต  จิต  ๓๒  คือ  กุศลจิต ๘ 
อกุศลจิต  ๑๒  กิริยาจิต ๑๐ เวนมโนธาตุ  อภิญญาจิต ๒ โดยเปนกุศล 
และกิริยา  ยงัรูป  อิริยาบถ  และวิญญติัใหเกิดได 
           จิต  ๒๖  คือ  กามาวจรจิต ๑๐  ที่เหลือ  เวนวิบากจิต  อรูปาวจร- 
จิต ๘ ทั้งโลกุตรจิตอีก ๘ ยังรูปและอิริยาบถใหเกิดได (แต)  ไมยัง 
วิญญัติใหเกิด 
           จิต ๑๙ คือ ภวังคจิต ๑๐  ในกามาวจร  ภวังคจิต ๕  ในรปูาวจร 
มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก  เปนโสมนัสสหรคต ๑  
ยังรูปอยางเดียวใหเกิด  ไมยังอิริยาบถใหเกิด  ไมยงัวิญญัติใหเกิด 
           จิต  ๑๖  คือ  ปญจวิญญาณ ๒  (เปน ๑๐)  ปฏิสนธิจิตของสัตว 
ทั้งปวง (๑)  จุติจิตของพระขีณาสพท้ังหลาย  (๑)  อารูปวิบากจิต ๔ 
ไมยังรูปใหเกิด  ไมยังอิรยิาบถใหเกิด  ไมยังวิญญัติใหเกิดเลย 
           อน่ึง  ในจิตเหลาน้ี  จิตเหลาใดยังรูปใหเกิดได  จิตเหลาน้ันก็มิ 
ได*ยังรูปใหเกิดในฐิติขณะ หรือ  ภังคขณะ  เพราะจิตในขณะ  (ทั้งสอง) 
นั้นเปนจิตออนกําลัง  แตจิตในอุปปาทขณะเปนจิตมีกําลัง  เพราะเหตุนั้น 
จิตน้ันอาศัยวัตถุรูปอันเกิดกอนในขณะนั้น  จึงยังรูปใหเกิดได 
           อรูปขันธ ๓ และรปู  ๑๗ อยาง  คือ  สัททนวกรูป  (นับ ๙) 
กายวิญญัติ   วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ  ลหุตา  มุทุตา  กัมมัญญตา  อุปจยะ 
 
 *  ปาฐะเปน  นตฺถิ  แตในมหาฎีกาเปน น.  เปนวาปาฐะมหาฎีกาดกีวา  เพราะแปลไดความ 
ดังท่ีแปลไวนี้  
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สันตติ  ชื่อวารูปมีจิตเปนสมุฏฐาน   
           รูปมสีมุฏฐาน  ๔  ที่กลาวไวดังนี้วา  "จิตเจตสิกธรรมท้ังหลายอัน 
เกิดภายหลัง  ยอมเปนปจจัย  โดยเปนปจฉาชาตปจจัย  แหงกายนี้อันเกิด 
กอน*"  ชื่อวารูปมีจิตเปนปจจัย 
           โอชารูปอันถึงความต้ังอยูแลวในรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานท้ังหลาย 
ยังโอชัฏฐมกรูปอ่ืนใหต้ังข้ึน  สืบตอความเปนไปโดยนัยดังน้ี  ๒-๓ ทอด 
ชื่อวารูปมีอาหารอันมีจิตเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           ฤดูทีม่ีจิตเปนสมุฏฐานถึงความต้ังอยูแลว  ยังโอชัฏฐมกรูปอ่ืนให 
ต้ังข้ึน  สืบตอความเปนไปโดยนัยดังนี้ ๒-๓  ทอด  ชื่อวารูปมีฤดูที่ม ี
จิตเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           ความเกิดแหงจิตตชรูป  บัณฑิตพึงเห็นดังกลาวมาฉะน้ี 
                                 [วิภาคแหงอาหารชรูป]  
           แมในอาหารชรูปทั้งหลาย  กพึ็งทราบวิภาค  (ดัง)  นี ้ คือ  (ตัว) 
อาหาร  (๑)  รูปที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน  (๑)  รูปทีม่ีอาหารเปนปจจัย 
(๑)  รูปที่มีอาหารอันมีอาหาร  (ดวยกนั)  เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑) 
รูปที่มีฤดูอันมีอาหารเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑) 
           ในวิภาคเหลาน้ัน  กพฬิงการาหาร  ชื่อวาอาหาร 
           รูป ๑๔ อยาง  คือ  โอชฏัฐมกรปู  ที่โอชาอันไดกรรมชรูปมี 
ใจครองเปนปจจัยแลวต้ังอยูในกรรมชรูปนั้น  ถึงความต้ังอยูแลว  ใหต้ัง 
ข้ึน (นับ ๘) อากาสธาตุ  ลหุตา  มุทุตา  กัมมัญญตา  อุปจยะ  สตัติ 
 
 *  อภิ.  ป.  ๔๐/๙  
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ชื่อวารูปมีอาหารเปนสมุฏฐาน  
           รูปมสีมุฏฐาน ๔ ที่กลาวไว  ดงัน้ีวา  "กพฬิงการาหารเปนปจจัย 
โดยเปนอาหารปจจัยแหงกายน้ี *"   ชื่อวารูปมีอาหารเปนปจจัย 
           โอชาท่ีถึงความต้ังอยูแลวในรปูอันมีอาหารเปนสมุฏฐานท้ังหลาย 
ยอมยังโอชัฏฐมกรูปอ่ืนใหต้ังข้ึน  โอชาในโอชัฏฐมกรูปนั้นเลา  ก็ยัง 
โอชัฏฐมกรปูอ่ืนใหต้ังข้ึน สืบตอความเปนไป ๑๐  ถึง  ๑๒  ทอด  โดย 
นัยดังกลาวมาฉะน้ี  ชื่อวารูปมีอาหารอันมีอาหาร  (ดวยกัน)  เปนปจจัย 
เปนสมุฏฐาน  (ดวยวา)  อาหารท่ีบริโภคเขาไปในวันหน่ึง  ยอม 
อุดหนุน  (รปู)  อยูไดถึงสัปดาหะหน่ึง  สวนโอชาที่เปนทิพยอุดหนุน 
(รูป)  อยูไดเดือนหนึ่งถึงสองเดือน  แมอาหารท่ีมารดาบริโภคเขา 
ไปก็แผไปถึงสรีระของทารก  (ในครรภ)  ยังรูป  (ของทารก)  ใหต้ัง 
ข้ึนได  แมแตอาหารอันทาไวที่สรีระก็ยังรูปใหต้ังข้ึนได  (อาหาร 
ที่กลาวมานี้เปนอนุปาทินนกะ  ตอไปนี้  กลาวอาหารท่ีเปนอุปาทินนกะ?) 
           อาหารท่ีเกิดแตกรรม  ชื่อวาอุปาทินนกาหาร  แมอุปาทินนกาหาร 
นั้น  ทีถ่ึงความต้ังอยูแลวยอมยังรูปใหต้ังข้ึน  โอชาในรูปนั้นเลาก็ยังรูป 
อ่ืนใหต้ังข้ึนตอไป  สืบตอความเปนไป  ๔ หรือ  ๕  ทอด  โดยนัยดัง 
กลาวมาฉะน้ี  กช็ื่อวารูปมีอาหารอันมีอาหาร  (ดวยกัน)  เปนปจจัยเปน 
สมุฏฐาน 
           เตโชธาตุที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน  ถึงความต้ังอยูแลว  ยอมยัง 
โอชัฏฐมกรปูอันมีฤดูเปนสมุฏฐานใหต้ังข้ึน  ชื่อวารูปมีฤดูอันมีอาหาร 
 
 *  อภิ. ป. ๔๐/๙ 
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เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน   
           ในสมุฏฐานเหลานั้น  อาหารท่ีเปนปจจัยแหงรูปที่มีอาหารเปน 
สมุฏฐานท้ังหลายโดยเปนสภาพผูใหเกิด  เปนปจจัยแหงรูปที่เหลือ  (คือ 
รูปที่มีกรรม  จิต  ฤด ูเปนสมุฏฐาน)  โดยเปนนิสสยปจจัย  อาหารปจจัย 
อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย แล 
           ความเกิดแหงอาหารชรูป  บัณฑิตพึงเห็น  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                     [วิภาคแหงอุตุชรูป]  
           แมในอุตุชรูปทั้งหลาย  ก็พึงทราบวิภาค  (ดัง)  นี้  คือ  (ตัว) 
ฤดู  (๑)  รูปที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน  (๑)  รูปที่มีฤดูเปนปจจัย (๑) 
รูปที่มีฤดูอันมีฤดู  (ดวยกนั)  เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน  (๑) รูปทีม่ี 
อาหารอันมีฤดูเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน  (๑) 
           ในวิภาคเหลาน้ี  เตโชธาตุอันมีสมุฏฐาน ๔  ชื่อวาฤดู   กฤ็ด ู
นั้นมี ๒ อยาง  ดังน้ี  คือ  อุณหอุตุ-ฤดอุูน  สีตอุตุ-ฤดูเย็น 
          ฤดูอันมีสมุฏฐาน ๔ ไดอุปาทินนกรูปเปนปจจัย  ถึงความต้ังอยู 
แลวยอมยังรูปใหต้ังข้ึนในสรีระ  (รูปนั้น)  ชื่อวารูปมีฤดูเปนสมุฏฐาน 
รูปมีฤดูเปนสมุฏฐานน้ันมี ๑๕ อยาง  (คือ  สัททนวกรูป  (นับ ๙ 
อากาสธาตุ  ลหุตา  มุทุตา  กัมมัญญตา  อุปจยะ  สนัตติ 
           ฤดูยอมเปนปจจัยแหงความเปนไปและความฉิบหาย  ของรูปที่ 
ประกอบดวยสมุฏฐาน ๔ ทั้งหลาย  (รูปที่ประกอบดวยสมุฏฐาน ๔ 
นั้น)  ชื่อวารูปมีฤดูเปนปจจัย 
           เตโชธาตุที่มีฤดูเปนสมุฏฐานถึงความต้ังอยูแลว  ยอมยังโอชัฏ- 
ฐมกรูปอ่ืนใหต้ังข้ึน  ฤดูในโอชัฏฐมกรูปนั้นเลาก็ยังโอชัฏมกรปูอ่ืน  
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ใหต้ังข้ึน  (ตอไปอีก)  รูปมีฤดูเปนสมุฏฐาน  แมต้ังอยูในฝายอนุปาทินน-    
กรูปแลวก็ยังเปนไปอยูนั่นแมนาน ๆ  ก็ได*  โดยนยัดังกลาวมาฉะน้ี  ชื่อ 
วารูปมีฤดูอันมีฤดู  (ดวยกัน)  เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           โอชาอันมีฤดูเปนสมุฏฐานถึงความต้ังอยูแลว  ยอมยังโอชัฏฐมก- 
รูปอ่ืนใหต้ังข้ึน   โอชาใจโอชัฏฐมกรูปนั้นเลา  กย็ังโอชัฏฐมกรูปอ่ืนใหต้ัง 
ข้ึน (ตอไปอีก)  สืบตอความเปนไป  ๑๐  ถึง  ๑๒ ทอด  โดยนับดังกลาว 
ฉะน้ี  ชื่อวารูปมีอาหารอันมีฤดูเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           ในสมุฏฐานเหลานั้น  ฤดูนี้เปนปจจัยแหงรูปที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน 
ทั้งหลาย  โดยเปนสภาพผูใหเกิด เปนปจจัยแหงรูปที่เหลือ  (คือ  รูปที่ม ี
กรรม  จิต  อาหาร  เปนสมุฏฐาน)  โดยเปนนิสสยปจจัย อัตถิปจจัย  และ 
อวิคตปจจัยแล  ความเกิดแหงอุตุชรูป  บัณฑิตพึงเห็นดังกลาวมาฉะน้ี 
           พระโยคมวจรดูความเกิดของรูปโดยนัยดังน้ีแล  ชื่อวาพิจาร- 
ณารูปตามกาล 
                        [อรูปสัมมสนะ-พิจารณาอรูปตามกาล]  
           อน่ึง  ความเกิดแหงรูป  พระโยคาวจรผูพิจารณาดูรูปพึงเห็นได 
ฉันใด  ความเกิดแหงอรูป  แมพระโยคาวจรผูพิจารณาดูอรูป  กพึ็งเห็น 
ไดฉันนั้น  กแ็ลความเกิดแหงอรูปนั้น  พึงเห็นไดดวยอํานาจโลกิยจิตตุ- 
บาท ๘๑ ดวงน่ันเทียว  โลกิยจิตตุบาทนี้อยางไร ?  อันอรูปนี้  ชั้นแรก 
เกิดเปนจิตตุบาท  ๑๙  ประเภท  ในปฏิสนธิ  ดวยอํานาจกรรมท่ีสั่งสมไว 
 
 * เชน  ผม  ขน  เล็บ ฟน  ในซากศพ  ไดฤดูอันเปนสภาคเปนปจจยั  ก็ยังเปนไปไดนาน (?)  
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ในภพกอน ก็แลอาการเกิดแหงอรูปนั้น  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว  
ในปฏิจสมุบาทนิเทศน่ันเถิด  อรูป  (คือจิต ๑๙ ประเภท)  นั่นแล 
ต้ังแตจิตอันเปนลําดับแหงปฏิสนธิจิตไปยอมเกิดดวยอํานาจแหงภวังค 
(คือ  เปนภวังคจิต)  ในทีสุ่ดอายุ  ยอมเกิดดวยอํานาจจุติ  (คือเปน 
จุติจิต)  ในจิตเหลาน้ัน จิตใดเปนกามาวจร จิตน้ันยอมเกิดในอารมณ 
อันมีกําลังในทวาร ๖ ดวยอํานาจตทารัมณะ  (คือเปนตทารัมณจิต) 
สวนในปวัตกาล  เพราะจักษุยังไมทําลาย  เพราะรูปทั้งหลายมาสูคลอง 
(แหงจักษุ)  จักษุวิญญาณอันอาศัยแสงสวางมีมนสิการเปนเหตุ  ยอม 
เกิดพรอมกับสัมปยุตธรรมท้ังหลาย  จริงอยู  ในฐิติขณะแหงจักษุประสาท 
รูปที่ถึงความต้ังอยูเหมือนกัน*ยอมกระทบจักษุได  ครั้นจักษุนั้นถูก 
กระทบแลว  ภวังคเกิดข้ึนดับไป ๒ วาระ  ตอนั้นกิริยามโนธาตุ  ยัง 
อาวัชนกิจใหสําเร็จเกิดข้ึนในอารมณนั้นนั่นแหละ  ลําดับนั้น จักษุ- 
วิญญาณเปนกุศลวิบาก  หรือ  อกุศลวิบากก็ตาม  เพงรูปนั้นแหละเกิดข้ึน 
แตนั้นวิบากมโนธาตุก็รับเอารูปนั้นแหละเกิดข้ึน  (เปนสัมปฏิจฉนะ) 
ตอไป  วิบากอเหตุกมโนวิญญาณธาตุตรวจรูปนั่นแหละเกิดข้ึน  
(เปนสันตีรณะ)  ถัดไป  กิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  เปนอุบกขา- 
สหรคต  กําหนดเอารูปน้ันแหละเกิดข้ึน  (เปนโวฏฐัพนะ) ตอไปนั้น 
บรรดากุศลจิต  อกูศลจิต  และกิริยาจิตฝายกามาวจรท้ังหลาย  จิตเปน 
อเหตุกะ  อุเบกขาสหรคตดวง ๑ หรือชวนะ ๕ ถึง ๗ ดวง  เกิดข้ึน  ตอนั้น 
 
  *  หมายความวา รูปในอุปปาทขณะ  และ  ภังคขณะ หาเปนปจจยัของอะไรไดไม  เปนไดแต 
ในฐิติขณะเทานั้น  
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บรรดาตทารัมณจิต  ๑๑ ดวง  แหงกามาวจรจิตท้ังหลาย  ตทารมัณจิต  
ดวงใดดวงหน่ึง  อันคูควรแกชวนะก็เกิดข้ึนแล  แมในทวารที่เหลือ 
(มีโสตทวารเปนตน)  ก็นยันี้  แตวาในมโนทวาร  แมมหรคตจิต 
ทั้งหลายก็เกิดข้ึนไดแล  ความเกิดแหงอรูปในทวาร ๖ บัณฑิตพึง 
เห็นดังกลาวมาฉะน้ี  
           พระโยคาวจรดูความเกิดแหงอรูปโดยนัยดังกลาวมานี้แล  ชื่อวา 
พิจารณาอรูปตามกาล 
           พระโยคาวจรผูหน่ึง  แมพิจารณารูปตามกาล (พิจารณา)  อรูป 
ตามกาล  ดังกลาวมาน้ีแลวยกข้ึนสูไตรลักษณปฏบิัติไปโดยลําดับอยู ก ็
ยังปญญาภาวนาใหถึงพรอมได 
                          [พิจารณารูปและอรูปโดยอาการ ๗]  
           พระโยคาวจรอีกผูหน่ึง  พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยยกข้ึนสู 
ไตรลักษณทางรูปสัตตกะ  (มนสิการโดยอาการ ๗ ในรูป)  และ 
อรูปสัตตกะ  (มนสิการโดยอาการ ๗ ในอรูป) 
                                              [รูปสัตตกะ]  
           ในสัตตกะ ๒ อยางนั้น  พระโยคาวจรเมื่อพิจารณายกข้ึน  (สู 
ไตรลักษณ)  โดยอาการเหลาน้ี  คือ 
                   อาทานนิกฺเขปนโต           โดยการถือเอาและทอดท้ิงไป 
                   วโยวุฑฺฌตฺถคมโต            โดยการตกไปแหงรูปอันเติบข้ึน 
                                                             ตามวัย  
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                   อาหารมยโต                 โดยเปนรูปสําเร็จดวยอาหาร 
                   อุตุมยโต                       โดยเปนรูปสําเร็จดวยฤดู 
                   กมฺมชโต                       โดยเปนรูปเกิดแตกรรม 
                   จิตฺตสมุฏฐานโต           โดยเปนรูปมีจิตเปนสมุฏฐาน 
                   ธมฺมตารูปโต                โดยเปนรูปธรรมดา 
ชื่อวาพิจารณาโดยยกข้ึน  (สูไตรลกัษณ) ดวยอํานาจรูปสัตตกะ  เหตุ 
นั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไว  (เปนคาถา)  วา 
              "พระโยคาวจรยอม  (พิจารณา)  เห็นแจงอยางกวาง  
              ขวาง  (โดยอาการ)  ๗ คือ  โดยการถือเอาและทอด 
              ทิ้งไป  ๑  โดยความตกไปแหงรูปอันเติบขึน้ตาม 
              วัย  ๑  โดยอาหาร  (เปนปจจยั)  ๑  โดยฤดู  (เปน 
              ปจจัย)  ๑  โดยกรรม  (เปนปจจัย)  ๑  โดยจิต 
              (เปนปจจัย)  ๑  โดยเปนรูปธรรมดา ๑" 
                                  [ขยายความ]  
                            [อาทานนิกฺเขปนโต]  
           ในบทเหลาน้ัน  บทวาอาทาน-ถือเอา  ไดแกปฏิสนธิ  บทวา 
นิกเขปน-ทอดท้ิงไป  ไดแกจุติ  พระโยคาวจรกําหนด  (ตัดตอน) 
รอยปหน่ึงดวย การถือเอาและทอดท้ิง ไปน้ี  ยกข้ึนสูไตรลักษณในสังขาร 
(คือรูปธรรม)  ทั้งหลายดังน้ี  คืออยางไร ?  คือ  สังขารท้ังปวง  ใน 
ระหวางการถือเอาและการทอดท้ิงไปนี้ชื่อวาไมเที่ยง  เพราะอะไร ?  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 74 

เพราะเปนไปดวยอํานาจความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป  เพราะเปลี่ยน   
แปลงได  เพราะเปนของชั่วคราว  และเพราะแยงตอความเท่ียง  อน่ึง 
เหตุใดสังขารท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลวยอมถึงความต้ังอยู  ใน  (ขณะ) ต้ัง 
อยู  ยอมลําบากดวยชรา  ถึงชราแลวกจ็ะแตกแนแท  เหตุนั้น  สังขาร 
ทั้งหลายน้ันจึงชื่อวาเปนทุกข  เพราะเบียดเบียนเนือง ๆ มาจนบัดเด๋ียวน้ี 
เพราะลําบาก*  เพราะทนยาก  เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข  และเพราะ 
แยงตอความสุข  อนึ่ง  เหตุใดความใชอํานาจ  (บังคับ)  ได  ยอมไมมี 
แกใคร  ๆ  ในฐานะ ๓ นี้  คือวา  "สังขารท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว  จง 
อยาถึงความต้ังอยูเลย  ที่ถึงความต้ังอยูแลวก็จงอยางชราเลย  ทีถ่ึง 
ชราแลวก็จงอยาแตกดับเลย"  ดังน้ี  มนัวางจากอาการใชอํานาจนั้น 
ทีเดียว  เหตุนั้น  สังขารทั้งหลายน้ัน  จึงชื่อวาเปนอนัตตา  เพราะ 
เปนของวางเปลา เพราะหาเจาของมิได  เพราะใชอํานาจไมได  และ 
เพราะแยงตออัตตา  แล 
                             [วโยวุฑฺฒตฺถคมโค]  
           พระโยคาวจร  ครั้นยกข้ึนสูไตรลักษณในรปูที่กําหนด  (ตัดตอน) 
รอยป  ดวยอํานาจแหงอาทานะและนิกเขปนะอยางนี้แลว  ตอนั้นไปยก 
ข้ึนโดยวโยวุฑฒัตถคมะ 
 
  *  ทุกฺขโต  บทนี้ในฉบับสีหลและฉบันพมาไมมี  ในมหาฎีกากว็าไววา  จตูหิ  การเณหิ-เพราะ 
เหตุ ๔ ประการ ท้ังไมเท่ียง  เปนทุกขและอนัตตาอยางละ ๔  แตตรงนี้เปน ๕  เหน็ไดวา  บท 
ทุกฺขโต  นี้เกินแน  เพราะไมเขาลักษณะเปนคําแกดวย 
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                            [ซอย ๑๐๐ ป  เปน ๓ สวน]   
           ความตกไปแหงรูปอันเติบข้ึน  คือเจริญข้ึนดวยอํานาจวัย  ชื่อวา  
วโยวุฑฒัตถคมะ  ในคําน้ัน  ความวายกข้ึนสูไตรลักษณดวยอํานาจ 
วโยวุฑฒัตถคมะนั้น  ยกอยางไร ?  คือพระโยคาวจรน้ันตัดตอนรอยป 
นั้นแหละออกดวยวัย ๓ คือ  ดวยปฐมวัย  ดวยมัชฌิมวัย  ดวยปจฉิมวัย 
ใน ๓ วัยนั้น  ๓๓ ปแรก จัดเปนปฐมวัน  ๓๔ ป  ถัดไป  จัดเปน 
มัชฌิมวัย  ตอน้ัน  ๓๓ ป  จัดเปนปจฉิมวัย  ครั้นตัดตอนดวยวัย ๓ นี ้
อยางนี้แลว  ก็ยกข้ึนสูไตรลักษณ  (ดวยมนสิการ)  วา "รูปที่เปนไป 
ในปฐมวัย  ก็ดับไปในปฐมวัยนั่นเอง  ไมถึงมัชฌมิวัน  เหตุนั้น  รูปที ่
เปนไปในปฐมวัยนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยง  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นก็ชื่อวาเปน 
ทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นก็ชื่อวาเปนอนัตตา  รูปที่เปนไปในมัชฌิม- 
วัยเลา  ก็ดับไปในมัชฌิมวัยนั่นเอง  ไมถึงปจฉิมวัย  เหตุนั้น  แมรูปที่ 
เปนไปในมัชฌิมวัยนั้นกช็ื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  ถึงรูปที่ 
เปนไป ๓๓ ป  ในปจฉิมวัย  อันจะมีความสามารถ  (เปน)  ไปตอแต 
มรณะก็หามีไม  เหตุนั้น  แมรูปที่เปนไปในปจฉิมวัยนั้นก็ชื่อวาไมเที่ยง 
เปนทุกขเปนอนัตตา"  ดังน้ี 
                                [ซอย ๑๐๐ ป  เปน ๑๐ สวน]  
           พระโยคาวจร  ครั้นยกข้ึนสูไตรลักษณ  โดยวโยวุฑฒัตถมะ 
ดวยอํานาจวัยมปีฐมวันเปนตนอยางนี้แลว  ยกข้ึนสูไตรลักษณโดย 
วโยวุฑฒัตถคมะ  ดวยอํานาจทสกะ  ๑๐ เหลาน้ีอีก  คือ  
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                   มันททสกะ           ๑๐  ปแหงเด็กออน 
                   ขิฑฑาทสกะ         ๑๐  ปแหงการเลน  
                   วัณณทสกะ           ๑๐  ปแหงผิวพรรณ 
                   พลทสกะ               ๑๐   ปแหงกําลัง 
                   ปญญาทสกะ          ๑๐  ปแหงปญญา 
                   หานิทสกะ              ๑๐  ปแหงความเส่ือม  
                   ปพภารทสกะ         ๑๐  ปแหงความคอม 
                   วังกทสกะ               ๑๐  ปแหงความคอม 
                   โมมูหทสกะ            ๑๐  ปแหงความหลงลืม 
                   สยนทสกะ              ๑๐  ปแหงความนอน 
                                          [ขยายความ]  
           ในทสกะเหลาน้ัน  ๑๐  เปนแรกของบุคคลผูมีชีวิตอยู ๑๐๐  ป  ชื่อวา 
มันททสกะกอน  ดวยวาในตอนน้ัน  บุคคลน้ันยังเปนเด็กออนซุกซนอยู 
๑๐ ปตอน้ันไป  ชื่อขิฑฑาทสกะ  ดวยในตอนน้ันเขามากไปดวยความ 
ยินดีในการเลน  ๑๐ ปตอนั้นไป ชื่อวัณณทสกะ  ดวยในตอนน้ัน  สวน 
ผิวพรรณของเขายอมถังความไพบูลย  ๑๐  ปตอน้ันไป  ชื่อพลทสกะ 
ดวยในตอนน้ัน  กําลังและเรี่ยวแรงของเขา  ยอมถึงความเต็มเปยม 
๑๐  ปตอนั้นไป  ชื่อปญญาทสกะ  ดวยตอนน้ันปญญาของเขายอมม่ัน 
คงดี  ไดยินวาปญญาแมนิดหนอยของคนท่ีโดยปกติเปนคนโง  ก็เกิดข้ึน 
ไดในกาลน้ันเหมือนกัน ๑ ปตอน้ันไป  ชื่อหานิทสกะ ดวยในตอนน้ัน  
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ความยินดีในการเลน  ผิวพรรณ  กําลัง  และปญญาของเขา  ยอมเสื่อม 
ถอยไป  ๑๐  ปตอน้ันไป  ชื่อปพภารทสกะ  ดวยในตอนน้ันรางกาย 
ของเขายอมคอมไปขางหนา  ๑๐ ปตอน้ันไป  ชื่อวังกทสกะ  ดวยในตอน  
นั้นรางกายของเขายอมคอมลงดุจหางไถ  ๑๐ ปตอนั้นไป  ชื่อโมมูหทสกะ 
ดวยในตอนน้ันเขาเปนคนมักหลงลืม  ยอมลืมการที่ทํา ๆ  แลว  ๑๐ ป 
ตอน้ันไป  ชือ่สยนทสกะ  ดวยคนมีอายุถึง  ๑๐๐ ปก็มากไปดวยการนอน 
นั่นแล 
           พระโยคีผูนี้  ยอมไตรตรองเพื่อยกข้ึนไตรสูไตรลักษณโดยวโตวุฑ- 
ฒัตถคมะดวยอํานาจทสกะเหลาน้ันในรูปนั้นวา  ดังนี้วา  "รูปอันเปนไป 
ในทสกะแรกยอมดับไปในทสกะแรกน้ันเอง  ไมถึงทสกะท่ี ๒ เหตุนั้น 
รูปที่เปนไปในทสกะแรกน้ัน  จึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  รูป 
อันเปนไปในทสกะที่ ๒  ฯลฯ  รูปอันเปนในทสกะท่ี ๙  ก็ดับไปใน 
ทสกะท่ี ๙ นั่นเอง  ไมถึงทสกะท่ี ๑๐ ... รูปอันเปนไปในทสกะท่ี ๑๐ 
ก็ดับไปในทสกะท่ี ๑๐ นัน้เอง ไมถึงภพใหม  เหตุนั้น  แมรูปทีเ่ปนไป 
ในทสกะท่ี ๑๐ นั้นก็ชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา "  เธอยอมยก 
ข้ึนสูไตรลักษณดังกลาวมาฉะน้ี 
                                 [ซอย ๑๐๐ ป  เปน ๒๐ สวน]  
           พระโยคีนั้น   ครั้นยกข้ึนสูไตรลักษณโดยวโยวุฑฒัตถคมะดวย 
อํานาจทสกะ ๑๐ อยางนี้แลว  ทํา ๑๐๐ ปนั้นแหละใหเปน  ๒๐ สวน 
โดยเกณฑ  (สวนละ)  ๕ ป ๆ  ยกข้ึนสูไตรลักษณโดยวโยวุฑฒัตถมะ 
อีก  ยกอยางไร ?  คือพระโยคีนั้นไตรตรองเห็นวาดังน้ีวา  "รปูอันเปนไป  
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ใน ๕ ปแรก  ก็ยอมดับไปใน ๕ ปแรกนั้นเอง  ไปถึง ๕ ปที่ ๒  เหตุ   
นั้น รูปใน ๕ ปแรกนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  รูปอันเปน 
ไปใน ๕ ปที ่๒  ก็ดับไปใน ๕ ปที่ ๒ นั้นเอง  ไมถึง ๕ ปที่ ๓  ฯลฯ 
รูปอันเปนไปใน ๕ ปที่ ๑๙  ก็ดับไปใน ๕ ปที่ ๑๙ นั้นเอง  ไมถึง  ๕ ป 
ที่ ๒๐ รูปอันเปนไปในปที่ ๒๐  อันจะสามารถ  (เปน)  ไปตอแต 
มรณะก็หารมีไม  เหตุนั้น  แมรูปอันเปนไป  ๕ ปที่ ๒๐ นั้น  กช็ื่อวา 
ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
                   [ซอย ๑๐๐ ป  เปน ๒๕-๓๓-๕๐-๑๐๐สวน]  
           ครั้นยกข้ึนสูไตรลักษณโดยวโยวุฑฌัตถคมะ  ดวยเกณฑสวน ๒๐ 
อยางนี้แลว  ทํา  (๑๐๐ ป)  ใหเปน  ๒๕ สวน  ยกข้ึนดวยเกณฑ  (สวน 
ละ)  ๔ ป ๆ  นัยเดียวกันนั้น  ทําใหเปน ๓๓  สวน ดวยเกณฑ  (สวน 
ละ)  ๓ ป ๆ  แลวทําใหเปน ๕๐  สวน  ดวยเกณฑ  (สวนละ)  ๒ ป ๆ 
แลวทําใหเปน  ๑๐๐  สวน  ดวยเกณฑ  (สวนละ)  ๑ ป ๆ 
                                [ซอยป ๑  ใหเปน  ๓  สวน]  
           แตนั้นทําป ๑ ๆ  ใหเปน ๓ สวน  ยกข้ึนสูไตรลักษณในวโย- 
วุฑฒัตถคมรูปนั้น  ดวยเกณฑฤดู ๓  คือ  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  ฤดรูอน 
ที่ละฤดู  ยกข้ึนอยางไร ?  คือ  พระโยคีนั้นไตรตรองเห็นดังน้ีวา  "รูป 
อันเปนไป ๔ เดือนในฤดูฝน  ก็ดับไปแลวในฤดูฝนน้ันเอง  ไมถึงฤด ู
หนาว  รูปอันเปนไป  ( ๔  เดือน)  ในฤดูหนาว  ก็ดับไปแลวในฤด ู
หนาวน้ันเอง  ไมถึงฤดรูอน  รูปอันเปนไป  (๔ เดือน)  ในฤดูรอน 
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 ก็ดับไปแลวในฤดูรอนน้ันเอง  ไมถึงฤดูฝนอีก  เหตุนั้น  รูปนั้นจึงชื่อวา  
ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
                                 [ซอยป ๑  ใหเปน ๖ สวน]  
           ครั้นยกข้ึน  (โดยซอยปเปน ๓ สวน)  อยางนี้แลว  ทําป ๑  ให 
เปน ๖ สวนอีก  ยกข้ึนสูไตรลักษณในวโยวุฑฒัตถคมรูปนั้นดงัน้ีวา 
"รูปอันเปนไป ๒ เดือนในฤดูวัสสานะ  ก็ดับไปในฤดูวัสสานะน้ันเอง 
ไมถึงฤดูสรทะ  (สารท)  รูปอันเปนไป  (๒ เดือน)  ในฤดูสรทะ  ก็ดับ 
ไปฤดูเหมันตะ  ก็ดับไปในฤดูเหมันตะนั้นเอง  ไมถึงฤดูสิสิระ รูปอัน 
เปนไป  (๒ เดือน)  ในฤดูสิสิระ  ก็ดับไปในฤดูสิสริะนั้นเอง  ไมถึง 
ฤดูวัสสันตะ  รูปอันเปนไป  (๒  เดือน)  ในฤดูวัสสนัตะ  ก็ดับไปใน 
ฤดูวัสสัตะนั้นเอง  ไมถึงฤดูคิมหะ  รปูอันเปนไป (๒  เดือน)  ในฤดู 
คิมหะ  ก็ดับไปในฤดูคิมหะน้ันเอง  ไมถึงฤดูวัสสานะอีก*  เหตุนั้น  รูป 
นั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
 
*  ฤดู ๖ นี้  มหาฎีกาชวยแบงเดือนไวใหทราบดังนี้  ฤดูวสัสานะ  (ฝน)  ไดแกเดือนสาวนะ 
   (สิงหาคม)  และเดือนโปฏฐปทะ  (กันยายน)  ฤดูสรทะ  (ใบไมรวง)  ไดแกเดือนอัสสยุชะ 
   (ตุลาคม)  และเดือนกตัติกะ  (พฤศจกิายน)  ฤดูเหมันตะ  (หิมะตก)  ไดแกเดือนมิคสิระ 
   (ธันวาคม)  และเดือนปุสสะ  (มกราคม)  ฤดูสิสิระ  (หนาว)  ไดแกเดอืนจิตระ  (เมษายน) 
   และเดือนผัคคุณะ (มีนาคม)  ฤดูวัสสันตะ  (ใบไมผลิ)  ไดแกเดือนจิตระ   (เมษายน) 
   และเดือนเวสาขะ  (พฤษภาคม)  ฤดูคิมหะ  (รอน)  ไดแกเดือนเชฏฐะ  (มิถุนายน) และ 
   เดือนอาสาฬหะ  (กรกฎาคม)    
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                         [ซอยเดือน ๑  เปน  ๒  สวน]   
           ครั้นยกข้ึน  (โดยซอยป  ๑  เปน  ๖  สวน)  อยางนี้แลว  แตนั้น  
ยกข้ึนสูไตรลักษณโดยเกณฑ  (แบงเดือน ๑  เปน)  ขางแรมขางข้ึน๑วา 
"รูปอันเปนไปในขางแรม  ก็ดับไปในขางแรมน้ันเอง  ไมถึงขางข้ึน 
รูปอันเปนไปในขางข้ึน  ก็ดับไปในขางข้ึนนั้นเอง  ไมถึงขางแรม  เหตุ 
นั้น รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
                              [ซอยวัน ๑  เปน  ๒  สวน]  
           แตนั้น  ยกข้ึนสูไตรลักษณโดยเกณฑ  (แบงวัน  ๑  เปน)  กลาง 
คืนกลางวัน๒วา  "รูปอันเปนไปในกลางคือ  ก็ดับไปในกลางคืนนั่นเอง 
ไมถึงกลางวัน รูปอันเปนไปในกลางวันเลา  ก็ดับไปในกลางวันนั้นเอง 
ไมถึงกลางคืน  เหตุนั้น  รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
                                  [ซอยวัน ๑  เปน ๖ สวน]  
           แตนั้น  ทําคืนและวันนั้นแหละใหเปน ๖ สวน  โดยเกณฑสวน 
ของวันมีตอนเชาเปนตน  ยกข้ึนสูไตรลักษณวา  "รูปอันเปนไปใน 
ตอนเชา  ก็ยอมดับไปในตอนเชาน้ันเอง  ไมถึงตอนกลางวัน รูปอัน 
เปนไปในตอนกลางวัน  ก็ดับไปในตอนกลางวันน้ันเอง  ไมถึงตอนเย็น 
รูปอันเปนไปในยามเย็น  ก็ดับไปในตอนเย็นนั้นเอง  ไมถึงยามตน 
รูปอันเปนไปในยามตน  ก็ดับไปในยามตนนั้นเอง  ไมถึงยามกลาง 
รูปอันเปนไปในยามกลาง  ก็ดับไปในยามกลางนั้นเอง  ไมถึงยามปลาย 
 
๑-๒.  ทานนับขางแรมเปนตน  และนับกลางคืนเปนตนวนั  
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รูปอันเปนไปในยามปลาย  ก็ดับไปในยามปลายนั้นเอง ไมถึงตอนเชาอีก  
เหตุนั้น  รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
                             [ซอยโดยอาการ ๖ แหงรูป]  
           ครั้นยกข้ึน  (โดยแบงวันเปน ๖  สวน)  อยางนี้แลว  ยกข้ึนสู 
ไตรลักษณโดยเกณฑ  (อาการ ๖ คือ)  กาว  ถอย   แล  เหลียว  คู  เหยียด 
อีกวา  "รูปอันเปนไปในตอนกาว  ก็ดับไปในตอนกาวนั้นเอง  ไมถึงตอน  
ถอย  รูปอันเปนไปในตอนถอย  ก็ดับไปในตอนถอยน้ันเอง  ไมถึงตอน 
แล  รูปอันเปนไปในตอนเหลียว  ก็ดับไปในตอนแลนั้นเอง  ไมถึงตอน 
เหลียว  รูปอันเปนไปในตอนเหลียว  ก็ดับไปในตอนเหลียวน้ันเอง  ไม 
ถึงตอนคู  รปูอันเปนไปในตอนคู  กด็ับไปในตอนคูนั้นเอง  ไมถึงตอน 
เหยียด*  เหตุนั้น  รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
                             [ซอยกาวเทา ๑  เปน  ๖  สวน]  
           แตนั้นทํากาวเทาครั้ง ๑  ใหเปน ๖  สวน  โดยเกณฑ  (แบงทา 
เปน ๖  สวน คือ )  ยก  ยาง  ยาย  หยอน  ยัน  ใน ๖ สวนน้ัน 
ยกเทาข้ึนจากพ้ืน  เรียกวายก  นําเทาไปขางหนา  เรียกวายาง  เห็นตอ 
หนาม งู  เปนตนอะไร ๆ  เขาแลวยายเทาไปขางนั้นขางนี้  เรียกวายาย 
ลดเทาลงเบ้ืองลาง  เรียกวาหยอน  วางเทาลงที่พ้ืนดิน  เรียกวาเหยียบ 
กดเทากับดินในเวลายกเทาอีก  (ขางหน่ึง )  เรียกวายัน 
           ใน ๖ สวนน้ันในสวนยก  (เทา)  ธาตุ ๒ คือ  ปฐวีธาตุ  อาโป- 
 
  *  อาการ ๖ นี้  แยกไดเปน ๓ คู  ดูไมเนื่องกัน  ทานจับมาเขาแถวกลาวความใหเนื่องกัน 
ฟงไมคอยสนทินัก 
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ธาตุ  มีประมาณตํ่า (คือ)  ออน  (กวาปกติ)  ธาตุ ๒ นอกน้ี   
(คือเตโชธาตุ  วาโยธาตุ)  มีประมาณย่ิง  (คือ)  แรง  (กวาปกติ) 
ในสวนยางและสวนยายก็อยางนั้น  ในสวนหยอน  ธาตุ ๒ คือ  เตโช- 
ธาตุ  วาโยธาตุ  มีประมาณตํ่า  (คือ) ออน  (กวาปกติ)  ธาตุ ๒ 
นอกน้ี  (คือปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ)  มีประมาณย่ิง  (คือ)  แรง 
(กวาปกติ)  ในสวนเหยียบและสวนยันก็อยางนั้น * 

           ครั้นทําเปน ๖ สวนอยางนี้แลว  จึงยกข้ึนสูไตรลักษณในวโย- 
วุฑฒัตถคมรูปนั้นตามเกณฑสวนท้ัง ๖ นั้น  ยกข้ึนอยางไร ?  คือ 
พระโยคีนั้นไตรตรองเห็นดังนี้วา  "ธาตุทั้งหลายอันเปนไปในสวนยก 
อันใดก็ดี  อุปาทายรูปแหงธาตุเหลานั้นอันใดก็ดี  ธรรมท้ังปวงนั้นก็ 
ยอมดับไปในสวนยกนี้เอง ไมถึงสวนยาง  เหตุนั้น  ธรรมท้ังปวงน้ัน 
จึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  อยางเดียวกันนั้น  ธรรมท้ังหลาย 
อันเปนไปในสวนยาง  ก็ดับไปในสวนยางนี้เอง ไมถึงสวนยาย  ธรรม 
ทั้งหลายอันเปนไปในสวนยาย  ก็ดับไปในสวนยายนี้เอง  ไมถึงสวน 
หยอน  ธรรมท้ังหลายอันเปนไปในสวนหยอน  ก็ดับไปในสวนหยอน 
นี้เอง  ไมถึงสวนเหยียบ  ธรรมทั้งหลายอันเปนไปในสวนเหยียบ  ก็ดับ 
ไปในสวนเหยียบนี้เอง  ไมถึงสวนยัน  สังขารท้ังหลายอันเกิดข้ึนใน 
 
   *  ตามนัยมหาฎีกา  ดูเหมือนจะอธิบายวา  ปฐวีธาตุและอาโปรธาตุมีสภาวะหนกั  สวนเตโชธาต 
และวาโยธาตุมีสภาวะเบา  เม่ือจะยกยางยายเทา  ตองการความเบาจึงจะยกยางยายไดคลอง 
ธรรมดาจึงลดความหนกัของปฐวีและอาโปลง  และเพิ่มกําลังของเตโชวาโยข้ึน  ตรงกันขาม  เม่ือจะ 
หยอนเหยียบยนั  ตองการความหนัก  ธรรมดาจงลดความเบาของเตโชวาโยลง  เพิ่มกาํลังปฐวีอาโป 
ข้ึน  ใหหยอนเหยยีบยันลงได  
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สวนน้ัน ๆ  ก็แตกไปในสวนน้ัน ๆเอง  เปนขอ ๆ เปนทอน ๆ เปน   
แดน ๆ  ไมถงึสวนนอกน้ี   ๆ  เหมือนเมล็ดงาทั้งหลาย*  ที่ซัดลงใน 
กระเบ้ืองอันรอน   แตกดังตฏะ  ๆ (เปนเมล็ด ๆ )  ดังน้ี  เหตุนั้น 
สังขารทั้งหลายนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยง  เพราะไมเที่ยงจึงชื่อวาเปนทุกข 
เพราะเปนทุกขจึงชื่อวาเปนอนัตตา" 
                        [อุปมาความสุขุมแหงรูปสัมมสนะ]  
           เมื่อพระโยคีนั้น  เห็นแจงสังขารท้ังหลายเปนขอ ๆ ไปอยูอยางนี้ 
รูปสัมมสนะยอมสุขุมเขา  ก็แลในความสุขุมแหงรูปสัมมสนะนั้น  ม ี
ความอุปมา  (ดังตอไป)  นี้ 
           ตางวาชาวบานปลายแดนคนหน่ึง  ผูทําความคุนเคยแตในคบไฟ 
มีคบไมและคบหญาเปนตน  ไมเคยเห็นตะเกียง  มาพระนครเห็นตะเกียง 
สองแสงอยูในยางตลาด  จึงถามบุรุษผูหน่ึงวา  "ผูเจริญ  นั่นเรียกอะไร 
นาชอบใจ  (ออก)  อยางนั้น"  บุรุษคนน้ันกลาวกะเขาผูนั้นวา 
"นาชอบใจอะไรในมัน  นั่นเรียกวาประทีป  เพราะสิ้นน้ํามันและเพราะ 
สิ้นไสดวย  แมทางไปของมันก็จักไมปรากฏดอก" 
           บุรุษอ่ืน  (อีกคนหน่ึง)  กลาวกะเขาอยางนี้วา  "ความไมปรากฏ 
แหงดวงประทีปเพราะส้ินน้ํามันและไสนี่ยังเปนการหยาบ  อันที่จริง 
เปลวไฟจักดับไปในสวนท่ี ๓ ๆ  ของไสที่กําลังไหมอยูโดยลําดับนี้  ไม 
  *  ติล  โดยมากเปนนปุสกลิงค  แตในท่ีนี้รูปเปนลิงคอ่ืน  กิริยา ตฏตฏายนฺตา  มหาฎีกาแกเปน 
... ยนฺตี  เปนอิตถีลิงค  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 84 

ถึงท่ีสวนนอกน้ี ๆ ดอก "   
           บุรุษอ่ืน  (อีกคนหน่ึง)  กลาวกะเขาอยางนี้วา  "แมความดับ 
ไปแหงเปลวไฟในสวนท่ี ๓ ๆ  ของไสนี้ก็ยังเปนการหยาบ  อันที่แท 
เปลวไฟจักดับไปในระหวางที่องคุลี ๑ ๆ  (แตละองคุลี)  ของไสนี่ 
ไมถึงท่ีองคุลีนอกน้ี  ๆ ดอก...จักดับไปในระหวางที่ครึ่งองคุลี  ๆ  (แต 
ละครึ่งองคุลี)  ของไสนี่  ไมถึงท่ีเครื่ององคุลีนอกน้ี ๆ ดอก...จักดับไป 
ในเสนดายแตละเสนของไสนี่  ไมถึงดานเสนนอกน้ี ๆ  ดอก...จักดับไป 
ในใยดายแตละเสนของไสนี่  ไมถึงใยนอกน้ี ๆ  ดอก ๑ แตพนใยดานไป 
ใคร ๆ ก็ไมอาจแตงเปลวไฟ  (ใหปรากฏ)  ได"๒ 

                 [เปรียบเทียบความแหงอุปมาอุปไมย]  
           ในขออุปมานั้นพึงทราบวา  การยกข้ึนสูไตรลักษณในรปูที่กําหนด 
ตัดดวย ๑๐๐ ป โดยอาทานะแลนิกเขปนะ  แหงพระโยคี  เปรยีบเหมือน 
ความรูของบุรุษ  (คนแรก)  วา  "เพราะสิ้นน้ํามันและเพราะสิ้นไส 
ดวย  แมทางไปของประทีปก็จักไมปรากฏ" 
           การยกข้ึนสูไตรลักษณในวโยวุฑฒัตถคมรูปที่กําหนดตัดดวยสวน 
 
     ๑.  อสุ-ใย  คือเสนฝอย ๆ ท่ีรวมเขาเปนเสนดาย 
     ๒.  ขออุปมานี้  เปนการหักความวาเอาใหไดอยางท่ีตองการจะวา  ไมคํานึงถึงตัวคนในทองเร่ืองที่ 
สมมติข้ึน ก็คนปลายแดนโง ๆ   แมแตตะเกียงกไ็มเคยเหน็  เร่ืองไสเร่ืองน้ํามันก็ไมรูท้ังนั้น  แตง 
ใหมาพบพวกนักปราชญปรมัตถอธิบายเร่ืองตะเกยีงเสียลึกซ้ึงอยางนั้น  แกกก็ลายเปนความฟงปไป 
เทานั้นเอง  ถายกเองคนปลายแดนออกเสีย  สมมติคนท่ีพอจะฟงปเปนข้ึนแทนก็จะฟงไดดี   
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ที่ ๓  ๆ  แหง ๑๐๐ ป  ของพระโยคี  เปรียบเหมือนความรูของบุรุษ   
(คนที่ ๒)  วา  "เปลวไฟจักดับไปในสวนท่ี ๓ ๆ  ของไส  ไมถึงท่ี 
สวนนอกน้ี ๆ เลย " 
           การยกข้ึนสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดดวย  ๑๐ ป  ๕ ป  ๔ ป 
๓ ป  ๒ ป ๑ ป  แหงพระโยคี  เปรียบเหมือนความรูของบุรุษ  (คนที่ 
๓ )  วา  "เปลวไปจักดับไปในระหวางที่องคุลี ๑ ๆ  (แตละองคุลีของ 
ไส)  ไมถึงท่ีองคุลีนอกน้ี ๆ เลย " 
           การยกข้ึนสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดดวย ๔ เดือน ๒ เดือน 
โดยแบงป ๑  เปน ๓  สวน  และ ๖ สวน  โดยเกณฑฤดู ๑ ๆ  แหงพระ 
โยคี  เปรียบเหมือนความรูของบุรุษ  (คนที่ ๔ ) วา  "เปลวไปจักดับ 
ไปในระหวางที่ครึ่งองคุลี ๆ  (แตละครึง่องคุลีของไส)  ไมถึงท่ีครึ่ง 
องคุลีนอกน้ี ๆ เลย 
           การยกข้ึนสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดโดยเกณฑขางแรมข้ึน 
และโดยเกณฑกลางคืนกลางวัน  และโดยเกณฑสวนของวันมีตอนเชา 
เปนตน โดยทําคืนและวัน ๑  ใหเปน ๖ สวน  แหงพระโยคี  เปรียบ 
เหมือนความรูของบุรุษ  (คนที่ ๕ ) วา  "เปลวไฟจักดับไปในเสน 
ดายแตละเสน  (ของไส)  ไมถึงดานเสนนอกน้ี  ๆ  เลย" 
           การยกข้ึนสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดโดยเกณฑอาการ ๖  ม ี
อาการกาวเปนตน  และโดยเกณฑสวนทา  ๖  มยีกเทาเปนตน  แตละสวน 
แหงพระโยคี  เปรียบเหมอืนความรูของบุรุษ  (คนที่ ๖)  วา  "เปลว 
ไปจักดับไปในใยดายแตละใน  (ของไส )  ไมถึงใยนอกน้ี ๆ เลย"  
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                       [มนสิการโดยเกณฑสมุฏฐาน ๔]     
           พระโยคีนั้น  ครั้นยกข้ึนสูไตรลักษณในวโยวุฒัตถรูปโดย   
อาการตาง ๆ  อยางนี้แลว  กระจายรูปนั้นแหละออก ทําใหเปน ๔ สวน 
โดยเกณฑสมุฏฐาย  ๔  มีอาหารมยรูป  (รูปที่เกิดดวยอาหาร) เปนตน 
ยกข้ึนสูไตรลักษณในแตละสวนอีก 
                           [มนสิการอาหารมยรูป]  
           ในรูป ๔ สวนน้ัน  อาหารมยรูป  ยอมปรากฏแกพระโยคีนั้นดวย 
อํานาจจอดและอ่ิม  จริงอยู  รูปที่ต้ังข้ึนในคราวอด  ยอมเปนรูปหอเท่ียว 
อิดโรยผิวพรรษคล้ําเสียทรวดทรงไป  ราวกะตอไฟไหม  และราวกะกา 
ซุกอยูในตะกราถาน*  รปูที่ต้ังข้ึนในคราวอ่ิม  ยอมเปนรูปอ่ิมเต็ม 
ออนละมุนมีผัสสะ  (คือนาจับตอง) 
           พระโยคีนั้นกําหนดเอาอาหารมยรูปนั้น  ยกข้ึนสูไตรลักษณในรูป 
นั้นอยาวงนี้วา  "รูปอันเปนไปในคราวอวด  ยอมดับไปในคราวอดนี่เอง 
ไมถึงคราวอ่ิม  รูปอันต้ังข้ึนในคราวอ่ิมเลา  ก็ดับไปในคราวอ่ิมน่ีเอง 
ไมถึงคราววอด  เหตุนั้น  แมอาหารมยรูปนั้น  จึงชือ่วาไมเที่ยงเปนทุกข 
เปนอนัตตา" 
                                [มนสิการอุตุมยรูป]  
           อุตุมยรูป  (รูปที่เกดิดวยฤดู) ยอมปรากฏดวยอํานาจเย็นและ 
รอน  จริงอยู  รูปที่ต้ังข้ึนในความรอน  ยอมเปนรปูเกรียมระโหย 
ผิวพรรณคล้ําไป  รูปที่ต้ังข้ึนดวยฤดูอันเย็น  (สบาย)  ยอมเปนรูป 
 
  * อุปมานี้ใชไดสําหรับคนผิวคลํ้า เชนชาวลังกาเทานัน้  (?)  
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อ่ิมเต็มละมุน  
           พระโยคีนั้นกําหนดเอาอุตุมนรูปนั้น  ยกข้ึนสูไตรลักษณในรูปนั้น 
อยางนี้วา  "รปูอันเปนไปในคาวก็ดับไปในคราวรอนน้ีเอง  ไม 
ถึงคราวเย็น  รูปอันเปนไปในคราวเย็นก็ดับไปในคราวเย็นนี้เอง  ไมถึง 
คราวรอน เหตุนั้น  อุตุมยรูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
                               [มนสกิารกัมมชรปู]   
           กัมมชรูป  (รูปเกดิดวยกรรม)  ยอมปรากฏดวยอํานาจอายตน* 

ทวาร  (ทวารคืออายตนะ)*  จริงอยู  ในจักขุทวาร  มีกัมมชรูป ๓๐ 
โดยเปนจักขุทสกะ  (๑๐)  กายทสกะ (๑๐)  และภาวทสกะ (๑๐) 
อน่ึงรูปอุดหนุรกัมมชรูปเหลาน้ันมีฤดูจิตและอาหารเปนสมุฏฐาน  (อีก) 
๒๔  ดังนั้นจึงเปนรูป ๕๔  ในโสตทวาร  ฆานทวารและชิวหาทวารก็ 
อยางนั้น  ในกายทวารมีรูป ๕๔  โดยเปนกายทสกะ  (๑๐)  ภาวทสกะ 
(๑๐)  และโดยเปนรูปอุดหนุนมีอุตุสมุฏฐานเปนตน  (อีก ๒๔) 
ในมโนทวาร  มรีูป  ๕๔  เหมือนกัน  โดยเปนหทยวัตถุทสกะ  (๑๐) 
กายทสกะ  (๑๐) ภาวทสกะ  (๑๐)  และโดยเปนรปูอุดหนุนมีอุตุ- 
สมุฏฐานรูปเปนตน (อีก ๒๔) 
            พระโยคีนั้นกําหนดเอารูปนั้นทั้งหมด ยกข้ึนสูไตรลักษณในรูปนั้น 
อยางนี้วา  "รปูอันเปนไปในจักขุทวาร  ก็ดับไปในจักขุทวารน้ีเอง  ไม 
ถึงโสตทวาร  รูปอันเปนไปในโสตทวาร  ก็ดบัไปในโสตทวารน้ีเอง  ไม 
 
 *  มหาฎีกาวา ทานเรียงคําอายตนะควบไวดวยวา  อายตนทวาร เพื่อมิใหเขาใจเขวไปเปน 
กรรมทวาร  (คือ  กาย  วจี  มโน) 
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ถึงฆานทวาร รูปอันเปนไปในฆานทวาร  ก็ดับไปในฆานทวารนี้เอง 
ไมถึงชิวหารทวาร  รูปอันเปนไปในชิวหาทวาร  ก็ดับไปในชิวหาทวาร 
นี้เอง  ไมถึงกายทวาร  รปูอันเปนไปในกายทวาร  ก็ดับไปในกายทวาร 
นี้เอง  ไมถึงมโนทวาร  เหตุนั้น  รูปนัน้จึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกข 
เปนอนัตตา" 
                             [มนสกิารจิตตสมุฏฐานรูป]   
           รูปมีจิตเปนสมุฏฐาน  ยอมปรากฏดวยอํานาจคราวดีใจเสียใจ 
จริงอยู  รูปทีเ่กิดข้ึนในคราวดีใจ  ยอมเปนรูปละมุนละมอม  เอิบอ่ิม 
มีผัสสะ  รูปที่เกิดข้ึนในคราวเสียใจ  ยอมเปนรูปเห่ียวแหงระโหย 
ผิวพรรณเผือดไป 
           พระโยคีนั้นกําหนดเอาจิตตสมุฏฐานรูปนั้น  ยกข้ึนสูไตรลักษณ 
ในรูปนั้นอยางนี้วา  "รูปอันเปนไปในคราวดีใจ  ก็ดับไปในคราวดีใจ 
นี้เอง ไม  (อยูไป)  ถึงคราวเสียใจ  รูปอันเปนไปในคราวเสียใจ 
ก็ดับไปในคราวเสียใจนี้เอง  ไม  (อยูไป)  ถึงคราวดีใจ  เหตุนั้น 
แมจิตตสมุฏฐานรูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" 
           เมื่อพระโยคีนั้นกําหนดเอารูปมีจิตเปนสมุฏฐาน  ยกข้ึนสูไตร- 
ลักษณในรูปนั้นอยางนี้อยู  เนื้อความ  (ตอไป)  นี้ยอมจะปรากฏข้ึนวา 
                   "ชีวิต  อัตภาพ  และสุลทกุขทั้งมวล*  ประกอบ 
              (คือผูก)  ไวกับจติดวงเดียว  ขณะ  (แหงชวีิต) 
*  เกวลา  นี้  มหาฎีกาแกไววา  "อตฺตนา  นจิฺจภาเวน  วา  อโวมิสฺสา-ไมเจือปนกับอัตตา 
หรือกับความเท่ียง " ดังน้ี  กคื็อใหแปลเกวลาวา  "ลวน ๆ" นั่นเอง  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 89 

              เปนตนนั้น)  ยอมเปนไปพลัน  (คือชั่วขณะจิต   
              หน่ึง)  แมเทวดาเหลาท่ี  (มีอายุยิน)  ต้ังอยูได 
              ตลอด ๘๔,๐๐๐* กัป  ก็ใชวาปลง  (ชีวิตเปนตน) 
              ไวกบัจิต  ๒ ดวงต้ังอยูหามิได 
                   ขันธเหลาใดที่ดับแลว  ของสัตวที่ตายหรือของ 
              สัตวที่ยังต้ังอยูในปวัติกาลนี้ก็ตาม  ขันธเหลาน้ัน 
              ก็เหมือนกันหมด  (คือดับ)  ไปไมตอกัน 
                   ขันธทั้งหลายท่ี  (เปนปจจุบัน)  ดับๆ  อยูใน 
              ระหวางแหงขนัธ  (อดีต)  ที่ดับ ๆ  มาแลวไมขาด 
              ระยะ  และขันธที่ (จัก)  ดับในอนาคต  หามีความ 
              ตางกันในเพราะลักษณะ  (ทีดั่บ)  ไม 
                   เพราะจิตไมเกิดสัตวโลกก็ชื่อวาไมเกิด  เพราะ 
              จิตเกิดขึ้นจําเพาะหนา  สัตวโลกก็ชื่อวาเปนอยู 
              เพราะความแตกดับแหงจิต  สัตวโลกก็ชื่อวาตาย 
              (นี่)  เปนบัญญัติทางปรมัตถ 
                   สังขารธรรมท้ังหลายท่ีแตกดับแลว  ก็มิไดไป 
              เก็บไว  (ที่ไหน)  กอง (สังขารสําหรับที่จะเกิด) 
              ในอนาคตก็หามีไม  สังขารทัง้หลายเหลาใดท่ีเกิด 
              แลวต้ังอยูเลา  สังขารเหลาน้ันก็อุปมาดังเมล็ด 
              พรรณผักกาด  (ที่คนวางลง) บนปลายเข็ม  (พอ 
 
*  จุลิลสิติ  แปลวา  ๘๔  จุลฺล  เปนสังขยา  เทากับ  จตุ  
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              ถูกปลายเข็มก็ตกไปพลัน )    
                   อนึ่ง  เมื่อ  (สังขาร)  ธรรมทั้งหลายเกิดแลว 
              ความแตกดับก็รมุลอมธรรมเหลาน้ันไว  มันจึงม ี
              ความแตกทําลายเปนธรรมดา  (ในตัวมัน)  ไม 
              ปนกันธรรมกอน ๆ 
                   มันมาโดยไมเห็น  แตกดับแลวก็ถึงซ่ึงความไม 
              เห็น  มันเกิดขึ้นและเสื่อมสิ้นไป  ดังความเกิดขึ้น 
              แหงสายฟาในอากาศ  ฉะนั้น" 
                                  [ธรรมดารูป]  
           พระโยคีนั้นครั้นยกข้ึนสูไตรลักษณในรูปทั้งหลาย  มีอาหารมยรูป 
เปนตนอยางน้ีแลว  ยกข้ึนสูไตรลักษณในธรรมดารูปอีก 
           รูปอันเกิดข้ึนจําเดิมแตวิวัฏกัปตางชนิดเชน  เหล็ก โลหะ  (ทอง 
แดง) ดีบุก ตะกั่ว  ทอง  เงิน  มุกดา  มณี  ไพฑูรย  สังข  ศิลา 
(หินสี)  ประพาฬ  ทับทิม  แกวลาย  แผนดิน  หิน  ภูเขา  หญา 
ไมตน  ไมเถา  อันเปนรูปภายนอก  ไมเนื่องดวยอินทรีย  ชื่อวาธรรมดา- 
รูป 
           ธรรมดารูปนั้น  ยอมปรากฏแกพระโยคีนั้น  โดย (ตัวอยาง) 
ยอดตนอโศกเปนตน*  อันยอดอโศก  (นั้น)  แรกทีเดียวก็เปน  (ปุม) 
 
  *  องฺกุร  ในท่ีนี้  ถาแปลวา  หนอ  ความเขาใจของเรากพ็ุงไปวา  มันแตกข้ึนจากเงา  จาก 
โคน  ตอไปก็เปนลําตน  แตความท่ีทานกลาวนี้  ไมมีอะไรแสดงวา แตกเปนลําตน  วาแตเร่ืองแตก 
เปนใบจนตลอด  ดวยเหตุนี ้  จึงแปล  องฺกรุ  ตรงนี้วา "ยอด"  จะไดเขากับความภาษาเราวา 
"แตกยอดแลวก็แตกใบ"  
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แดงเรื่อ ๆ แตนั้นลวงไป ๒-๓  วัน  กแ็ดงเขมข้ึน  ลวงไป ๒-๓  
วันอีก  แดงจางลง  ตอนั้น  (เปนใบออน) มีสีดังใบออนแรก 
ผลิ  (ของไมอ่ืน ๆ  มีมะมวงเปนตน)  ตอไปมีสีเปนใบออนท่ี  
แกจัดข้ึน  ตอไปเปนใบสีเขียวออน  แลวเปนสีเขียวแก  ต้ังแต 
กาลท่ีเปนใบสีเขียวแกนั้นไป  มันทําความสืบตอแหงรูป  (ใบของ 
มัน)  ที่เสมอกัน  (คือรูปเดิมนั้น)  ใหสืบเน่ืองไป  (ไมเปลี่ยนสี) 
โดยกาลประมาณปหน่ึง  จึงเปนในเหลือง  รวงจากข้ัวหลนไป 
           พระโยคีนั้น  กําหนดถือเอาใบอโศกนั้นยกข้ึนสูไตรลักษณใน 
ธรรมดารูปนั้นอยางนี้วา  "รูปอันเปนไปในกาลท่ีมันมีสีแดงเรื่อ ๆ 
ยอมดับไป  ไม  (อยูมา)  ถึงกาลท่ีมันมีสีแดงเขมเลย  รูปอันเปนไป 
ในกาลท่ีมันมีสีแดงเขมก็ดับไป  ไม  (อยูมา) ถึงกาลท่ีมันมีสีแดงจางลง 
เลย  รูปอันเปนไปในกาลที่มันมีสีแดงจางลงก็ดับไป  ไม  (อยูมา) 
ถึงกาลท่ีมันมีสีดังใบออยแรกผลิเลย  รูปอันเปนไปในกาลที่มันมีสี 
ดังใบออนแรกผลิก็ดับไป  ไม  (อยูมา)  ถึงกาลท่ีมันมีสีเปนใบออนท่ี 
แกจัดข้ึนเลย  รูปอันเปนไปในกาลท่ีมันมีสีเปนใบออนท่ีแกจัดข้ึนก็ดับ 
ไป  ไม  (อยูมา)  ถึงกาลท่ีมันเปนใบสีเขียวออนเลย  รูปอันเปนไป 
ในกาลท่ีมันเปนใบสีเขียวออนก็ดับไป  ไม  (อยูมา)  ถึงกาลท่ีมันเปน 
ใบสีเขียวแกเลย  รูปอันเปนไปในกาลที่มันเปนในสีเขียวแกก็ดับไป  ไม 
(อยูมา)  ถึงกาลท่ีมันเปนใบเหลืองเลย  รูปอันเปนไปในกาลที่มันเปน 
ในเหลืองก็ดับไป  ไม  (อยูมา)  ถึงกาลท่ีมันรวงจากข้ัวหลนไปเลย 
เหตุนั้น  มันจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"  ดังน้ีแลว  พิจารณา  
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ธรรมดารูปทัง้ปวงโดยนัย  (ดังกลาวในใบอโศก)  นี้   
           พระโยคีพิจารณาสังขารทั้งหลาย  ยกข้ึนสูไตรลักษณทางรูป- 
สัตตกะ  ดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
                                         [อรูปสัตตกะ]  
           สวนขอในที่ขาพเจากลาวไววา  "ทางอรูปสัตตกะ" ดังน้ี  (ตอ 
ไป)  นี้เปนมาติกาในขอนั้น  คือ 
              กลาปโต                        โดยเปนกลาป 
              ยมกโต                          โดยเปนคู 
              ขณกิโต                          โดยเปนขณะ 
              ปฏปิาฏิโต                      โดยลําดับ 
              ทิฏ ิอุคฺฆาฏนโต            โดยเพิกทิฏฐิ 
              มานสมุคฺฆาฏนโต           โดยเพิกมานะ 
              นิกนฺติปริยาทานโต          โดยคุมความยินดีไวได 
                            [กลาปโต-โดยเปนกลาป]   
           ใน ๗ ขอน้ัน  ขอวา  "กลาปโต-โดยเปนกลาป"  (พึงทราบ 
อรรถาธิบายดังน้ี)  ธรรมท้ังหลายมีผัสสะเปนที่ ๕  (ชื่อวากลาป) 
พิจารณาโดยกลาปอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณา 
เห็นดังน้ีวา  "ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ อันเกิดข้ึนในสัมมสนะ 
วา  "ผมท้ังหลายไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา "  นี่ใด  และธรรม 
ทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ อันเกิดข้ึนในสัมมสนะวา  "ขนทั้งหลาย ฯลฯ  
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มันในสมอง  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา" นี่ใด  ธรรมท้ังปวงนั้น   
เสื่อมหายไปเปนขอ ๆ  เปนแดน ๆ  ไม  (อยูไป)  ถึงขอนอกน้ี  ๆ ดัง 
เมล็ดงาทั้งหลายที่ซัดลงในกระเบื้องอันรอน  (แตก)  ดังตฏะ  ๆ  (เปน 
เมล็ด ๆ )  อยูฉะน้ัน  เหตุนั้น  ธรรมทั้งหลายน้ัน  จึงชื่อวาไมเที่ยง 
เปนทุกข เปนอนัตตา"  เพียงนี้เปนนัยในวิสุทธิกถา 
           สวนในอริยาวังสกถากลาวไววา  "เมื่อพิจารณาจิตดวงท่ีเปนไป 
(โดยพิจารณาเห็น)  วารูปในฐานะทั้ง ๗  ในรูปสัตตกะในหนหลังไม 
เที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  ดวยจิตอีกดวงหน่ึงวา  จิตดวงกอนนั้นก็ไม 
เที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  ดังนี้  ชื่อวา  พิจารณาโดยเปนกลาป" 
คําท่ีกลาวในอริยวังสกถานั้นถูกตองกวา  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจา 
ทั้งหลายจักจําแนกแมขอที่เหลือโดยนัยนั้นเหมือนกัน 
                                [ยมกโต-โดยเปนคู]  
           ขอวา  "ยมกโต-โดยเปนคู"  ความวา  ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้  พิจารณาอาทานนิกเขปรูปวา  ไมเที่ยงเปนทุกขอนัตตา 
แลวซํ้าพิจารณาจิต  (ดวงท่ีพิจารณารูป)นั้น  ดวยจิตอีกดวงหน่ึงวา 
จิต  (ที่พิจารณากอน)  นั้น  ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  พิจาณา 
วโยวุฑฒัตถคมรูป...  อาหารมยรูป... อุตุมยรูป)... กัมมชรูป... จิตต- 
สมุฏฐานรูป...  ธรรมดารปู  วาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  แลวซํ้า 
พิจารณาจิต  (ดวงที่พิจารณารูป) นั้นดวยจิตอีกดวงหนึ่ง  วาจิต  (ที่ 
พิจารณากอน)  นั้น  ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  ดังนี้ชื่อวาพิจารณา  
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โดยเปนคู*  (คือ ๒ ชั้น ?)   
                               [ขณิกโต-โดยเปนขณะ]  
           ขอวา  "ขณิกโต...โดยเปนขณะ"  ความวา  ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้  พิจารณาอาทานนิกเขปรูปวา  ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว 
พิจารณาจิตดวงแรก  (ทีพิ่จารณารูป)  นั้น ดวยจิตดวงที่ ๒ วาแมจิต 
ดวงแรกน่ัน  ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  พิจารณาจิตดวงท่ี ๒ ดวย 
จิตดวงที่ ๓...  พิจารณาจิตดวงที่ ๓ ดวยจิตดวงท่ี ๔...  พิจารณาจิต 
ดวงที่ ๔  ดวยจิตดวงที่ ๕ วาแมจิตดวงท่ี ๒... จิตดวงที่ ๓...  จิต 
ดวงที่ ๔ นั่น  ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  ภิกษุพิจารณาวโย- 
วุฑฒัตถคมรูป...  อาหารมยรูป... อุตุมยรูป..  กัมมชรูป...  จิตตสมุฏ- 
ฐานรูป... ธรรมดารูป  วาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว  พิจารณา 
จิตดวงแรก  (ที่พิจารณารูป)  นั้น  ดวยจิตดวงที่ ๒...  พิจารณาจิต 
ดวงที่ ๒  ดวยจิตดวงที่ ๓...  พิจารณาจิตดวงที่ ๓  ดวยจิตดวงท่ี ๔... 
พิจารณาจิตดวงท่ี ๔  ดวยจิตดวงที่ ๕  วาแมจิตดวงท่ี ๑... จิตดวงที่ 
๒...  จิตดวงที่ ๓.... จิตดวงที่ ๔  นั่น  ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา 
ภิกษุพิจารณาจิตทีละ ๔ ดวง  ต้ังแตจิตดวงที่กําหนดถือเอารูป  (เปน 
อารมณ)  ไป  ดังกลาวมาฉะน้ี  ชื่อวาพิจารณาโดยเปนขณะ  (คือ 
พิจารณาจิต  ๔ ขณะ หรือ ๔ ชั้น) 
 
*  มหาฎีกาอธิบายวา เพราะพิจารณาปรารภรูปธรรม  กับนามธรรม  คือ  จิต  เปนคู ๆ กัน  
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                             [ปฏิปาฏิโต-โดยลําดับ]    
           ขอวา  "ปฏิปาฏิโต-โดยเปนลําดับ" ความวา  ภิกษุพิจารณา 
อาทานนิกเขปรูปวา  ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว  พิจารณาจิตดวง 
แรก  (ที่พิจารณารูป)  นัน้  ดวยจิตดวงที่ ๒...  พิจารณาจิตดวงท่ี ๒ ดวย 
จิตดวงที่ ๓... พิจารณาจิตดวงท่ี ๓...  ดวยจิตดวงท่ี ๔ ฯลฯ  พิจารณา 
จิตดวงที่ ๑๐  ดวยจิตดวงท่ี ๓...  ดวยจิตดวงแรก  ฯลฯ  จิตดวงที่ ๑๐ 
นั่น  ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  พิจารณาวโยวุฑฒัคถคมรูป... 
อาหารรมยรูป...อุตุมยรูป... กัมมชรูป... จิตตสมุฏฐานรูป... ธรรมดา- 
รูป  วาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว  พิจารณาจิตดวงแรก  (ที่ 
พิจารณารูป)  นั้น  ดวยจิตดวงที่ ๒...  พิจารณาจิตดวงท่ี ๒  ดวยจิต 
ดวงที่ ๓...  ฯลฯ  พิจารณาจิตดวงท่ี ๑๐  ดวยจิตดวงที่ ๑๑  วาแมจิต 
ดวงแรก ฯลฯ  จิตดวงที่ ๑๐  นั่น  ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา 
พึงหมุนเวียน*พิจารณาไปตามลําดับวิปสนา  ดังนี้ตลอดทั้งวันก็ได  แต 
เพราะวา  เพียงพิจารณาจิตดวงที่ ๑๐  (ไมวา)  รูปกรรมฐานก็ดี 
อรูปกรรมฐานก็ดี  ก็เปนอันคลองแคลว  (คือปรากฏชัดแลว)  เหตุ 
 
  * วฏเฏยฺย  ปาฐะมหาฎีกาแกความไววา  สมฺภเวยฺย  พจิารณาแลวเห็นวา  วฏเฏยยฺ ในท่ีนี ้
แปลวา  "หมุนเวียน"  ไดความดีกวาแปลวา  "ควร"  เพราะกรรมฐานน้ีใหพิจารณาจิตเพียงดวงท่ี 
๑๐  เปนวาระ ๑  เม่ือจะพิจารณาอีก  กก็ลับต้ังตนใหม  โดยนัยนั้นเปนวาระ ๆ  ไป จึงวา  "หมุนเวยีน" 
ถาดังนี้  ปาฐะมหาฎีกาท่ีพิมพไววา "สมฺภเวยยฺ"  นาจะคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน  "สมฺภเมยยฺ"  ซ่ึง 
แปลวา "หมุน"  ก็คือให  แปล วฏเฏยฺย ศัพทนี้วา  "หมุน"  ไมใช  "ควร"  นั่นเอง  
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นั้น  (ในอรยิวังสกถา)  ทานจึงบอกไววา  "พึงหยุดไวในจิตดวงท่ี ๑๐   
เทาน้ันเถิด" 
           พิจารณาดังกลาวมาน้ี  ชื่อวาพิจารณาโดยลําดับ* 

                    [ทิฏ ิอุคฺฆาฏนโต-โดยเพิกทิฏฐิ]  
                                     ฯ เป ฯ  
           ใน ๓ ขอคือ  ทิฏ ิอุคฺฆาฏนโต-โดยเพิกทิฏฐิ  มานสมุคฺฆาฏน- 
โต-โดยเพิกมานะ  นิกนฺติปริยาทานโต-โดยคุมความยินดีไวได  นี ้
หามีนัยสําหรับพิจารณาคนละอยางไม  จริงอยู รปู  (ที่กลาว)  ในหน 
หลังน้ันก็ดี  อรูปที่กําหนดถือเอาในตอนน้ีก็ดีนั้นใด  เมื่อดูรูปและ 
อรูปนั่นไป  ยอมไมเห็นส่ิงอ่ืนที่จะไดชื่อวาสัตว  นอกเหนือไปจากรูป 
และอรูป  ต้ังแตไมเห็น  (เปน)  สัตวไป  สัตตสัญญาก็เปนอันถอนได 
เมื่อพระโยคาวจรกําหนดถือเอา  (เปน)  สังขาร  ดวยจิตท่ีถอนสัตต- 
สัญญาไดแลว  ทิฏฐิยอมไมเกิดข้ึน  เมื่อทิฏฐิไมเกิดข้ึน  ทิฏฐิกช็ื่อวา 
ถูกเพิกไป  เมื่อกําหนดถือเอา  (เปน)  สังขาร  ดวยจิตท่ีเพิกทิฏฐิแลว 
มานะยอมไมเกิดข้ึน  ครั้นมานะไมเกิดข้ึน  มานะก็ชื่อวาถูกเพิกไป  เมื่อ 
กําหนดถือเอา  (เปน)  สังขาร  ดวยจิตท่ีเพิกมานะแลว  ตัณหายอมไม 
เกิดข้ึน  เมื่อตัณหาไมเกิดข้ึน  ความยินดีก็ชื่อวาถูกคุมไวได แล 
เพียงนี้เปนคํากลาวไวในวิสุทธิกถา 
 
  *  ยมกโต  ขณิกโต  ปฏิปาฏิโจ  ๓  ขอนี้  ฟงอธิบายก็เปนความเดยีวกนั  คือจิตดวงแรกพิจารณา 
รูป แลวตอไปจิตพิจารณาจิต  ท่ีแปลกกันกคื็อ  ยมกโต พจิารณาเพยีง ๒ ช้ัน  ขณิกโต  พิจารณา 
๔  ช้ัน  ปฏิปาฏิโต  พิจารณา  ๑๐ ช้ัน  เทานั้นเอง  
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           สวนในอริยวังสกถา ต้ังมาติกาวา  "ทิฏ ิอุคฺฆาฏานโต  มานสมุคฺฆา-   
ฏนโต  นิกนติฺปริยาทานโต"  แลวแสดงนัย  (ดัง)  นี ้
           ก็แลเมื่อถือวา  "เราเห็นแจงอยู  ความเห็นแจงของเรา " ดังน้ี 
ไมชื่อวาเพิกทิฏฐิ  แตถือวา  "สังขารท้ังหลายน้ันเองเห็นแจงสังขารทั้ง 
หลาย  สังขารท้ังหลายน้ันเองพิจารณา...วิเคราะหดู...  จับดู... กําหนด 
แยกดูสังขารท้ังหลาย"  ดงัน้ี  จึงชื่อวาเพิกทิฏฐิ  เมือ่ถือวา "เราเห็นแจงอยาง 
ดีเราเห็นแจงอยางนาพอใจ "  ดังน้ี  ไมชื่อวาเพิกมานะ  ตอถือวา  "สังขาร 
ทั้งหลายน่ันเองเห็นแจงสังขารทั้งหลาย  สังขารท้ังหลายน้ันเองพิจารณา... 
วิเคราะหดู... จับดู... กําหนดแยกดูสังขารทั้งหลาย"  ดังน้ีจึงชื่อวาเพิก 
มานะ  เมื่อพอใจวิปสนาดวยคิดวา  "เราสามารถเห็นแจงได"  ดังน้ี  ไม 
ชื่อวาคุมความปรารถนาได  ตอถือวา  "สังขารทั้งหลายนั่นเองเห็นแจง 
สังขารทั้งหลาย  สังขารทั้งหลายน่ันเองพิจารณา... วิเคราะหดู...  จับด ู
...กําหนดแยกดูสังขารท้ังหลาย" ดังน้ี  จึงชื่อวาคุมความยินดีไวได 
           เมื่อเห็นวา  "ถาสังขารทั้งหลายพึงเปนอัตตาไซร  จะถือเอาวามัน 
เปนอัตตา  กค็วรละ  แต  (นี้)  มันไมใชอัตตาเลย  มาถือเอาวาเปนอัตตา 
เพราะเหตุนั้น  สังขารทั้งหลายน้ันจึงเปนอนัตตา  เพราะความหมายวา 
ไมเปนไปในอํานาจ  (ของใคร) ไมเที่ยง  เพราะความหมายวา  มีแลว 
ก็ไมมี  เปนทุกข เพราะความหมายวาถูกความเกิดและความเส่ือมบีบ 
ค้ัน "  ดังน้ี ชือ่วาเพิกทิฏฐิ  เมื่อเห็นวา  "ถาสังขารทั้งหลายพึงเปนของ 
เที่ยงไซร  จะถือเอาวามันเที่ยงก็ควรละ แต  (นี่)  มันไมเที่ยงเลย  มา 
ถือเอาวาเท่ียง เพราะเหตุนั้น  สังขารทั้งหลายน้ันจึงเปนของไมเที่ยง  
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เพราะความหมายวามีแลวก็ไมมี  เปนทุกขเพราะความหมายวาถูกความ   
เกิดและความเสื่อมบีบค้ัน  เปนอนัตตา  เพราะความหมายวาไมเปนไป 
ในอํานาจ  (ของใคร)" ดังนี้  ชื่อวาเพิกมานะ เมื่อเห็นวา "ถาสังขาร 
ทั้งหลายพึงเปนสุขไซร  จะถือเอาวามันเปนสุขก็ควรละ  แต  (นี่) มัน 
เปนทุกขแท ๆ  มาถือเอาวาเปนสุข  เพราะเหตุนั้น  สังขารท้ังลาย 
นั้นจึงเปนทุกข  เพราะความหมายวาถูกความเกิดและความเสื่อมบีบค้ัน 
ไมเที่ยง  เพราะความหมายวามีแลวก็ไมมี  เปนอนัตตา  เพราะความ 
หมายวาไมเปนไปในอํานาจ  (ของใคร)" ดังนี้ ชือ่วาคุมความยินดีไวได 
           ชื่อวาความเพิกทิฏฐิ ยอมมีแกพระโยคีผูเห็นสังขารทั้งหลายโดย 
ความเปนอนัตตา  ชื่อวาความเพิกมานะ  ยอมมีแกพระโยคีผูเห็นสังขาร 
ทั้งหลายโดยความไมเที่ยง ชื่อวาความคุมความยินดีไวได  ยอมมีแก 
พระโยคีผูเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเปนทุกขดังกลาวมาดังน้ี  วิปสนา 
นี้จึงชื่อวาต้ังอยูในท่ีของตน  ๆ  แท* 

           พระโยคีพิจารณาสังขารทั้งหลายยกข้ึนสูไตรลักษณทางอรูปสัตตกะ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
           ก็แลดวยภาวนานุโยคเพียงเทาน้ี  รูปกรรมฐานก็ดี  อรูปกรรมฐาน 
ก็ดี  ของพระโยคีนั้น  ยอมเปนอันคลองแคลวละ 
                                   [มหาวิปสนา ๑๘]  
           พระโยคีผูมีรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานคลองแคลวอยางนี้ 
 
   *  หมายความวาอนิจจานุปสนา  ทุกขานปุสนา อนัตตานุปสนา  ก็คงปฏิปกขธรรมตามหนาท่ี 
ของตน  ไมกาวกายไขวเขวกัน  (?)  
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นั้น  มหาวิปสนา  (คืออนุปสนา)  ๑๘ เหลาใดท่ีพึงถึงไดโดยอาการทั้งปวง  
ดวยอํานาจปหานปริญญา  ต้ังแตภังคานุปสนญาณ  (ปญญาคํานึงเห็น 
ความดับ)  ขางหนาไป๑  เมื่อแทงตลอด  (คือได)  สวนหนึ่งแหงมหา- 
วิปสนา๒  เหลาน้ัน  ใน  (ชั้น)  สสัมมสนญาณ  (คือตีรณปริญญา)  นี่แล 
กอนก็ยอมละปฏิปกขธรรม  (มีนิจจสัญญาเปนตน)  แหงมหาวิปสนานั้นได 
           ปญญามีอนิจจานุปสนาเปนตน ชื่อวามหาวิปสนา ๑๘ ในอนุ- 
ปสนาทั้งหลายไรเลา (๑)  เม่ือเจริญอนิจจานุปสนา  (ปญญาคํานึงเห็น 
ความไมเที่ยง)  ยอมละนิจจสัญญา  (ความสําคัญวาเที่ยง)  ได  (๒) 
เมื่อเจริญทุกขานุปสนา  (ปญญาคํานึงเปนทุกข)  ยอมละสุขสัญญา 
(ความสําคัญวาเปนสุข)  ได (๓)  เม่ือเจริญอนัตตานุปสนา  (ปญญา  
คํานึงเห็นเปนอนัตตา)  ยอมละอัตตสัญญา  (ความสําคัญวาเปนอัตตา) 
ได (๔) เมื่อเจริญนิพพิทานุปสนา  (ปญญาคํานึงถึงดวยความเบ่ือ 
หนาย)  ยอมละนันทิ  (ความเพลิดเพลิน)  ได (๕)  เม่ือเจริญวิรา- 
คานุปสนา  (ปญญาคํานึงดวยความคลายกําหนัด)  ยอมละราคะได 
(๖)  เม่ือเจริญนิโรธารุปสนา  (ปญญาคํานึงเห็นนิโรธ)  ยอมละสมุทัยได 
(๗) เมื่อเจริญปฏินิสสัคคานุปสสนา  (ปญญาคํานึงดวยความสลัดทิ้ง) 
ยอมละอาทาน  (ความถือไว)  ได  (๘) เมื่อเจริญขยานุปสนา 
 
   ๑.  ปาฐะพิมพไวเปน  อปริภวฺคานุปสฺสนโต  ราวกะจะใหแปลวา  "แตภังคานุปสสนญาณ 
เบ้ืองสูง  แตไมปรากฏวามีภงัคานุปสนาญาณเบ้ืองตํ่าเปนคูกัน"  จึงเขาใจวาถูกท่ีจะเรียงแยกเปน 
อุปริ  ภงฺคา...ดงัแปลไว 
   ๒.  ท่ีวา  "สวนหนึ่ง"  ก็เพราะเทาท่ีจะกลาวมาแลวมีเพียง ๓ อนุปสนาเทานั้น คือ  อนิจจานุปสนา 
ทุกขานุปสนา  อนัตตานุปสนา  
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(ปญญาคํานึงเห็นความสิ้นไป)  ยอมละฆนสัญญา (ความสําคัญวาเปน  
กอน  คือเปนรางกาย)  ได  (๙)  เมื่อเจริญวยานุปสนา  (ปญญา 
คํานึงเห็นความเส่ือมไป)  ยอมละอายูหน (ความพยายาม)  ได  (๑๐)  
เมื่อเจริญวิปริณามานุปสนา  (ปญญาคํานึงเห็นความปรวนแปร)  ยอม 
ละธุวสัญญา  (ความสําคัญวาม่ังคง) ได  (๑๑)  เมื่อเจริญอนิมิต- 
ตานุปสนา  (ปญญาคํานึงเห็นความไมมีนิมิต)  ยอมละนิมิต  (คือส่ิงท่ีถือ 
เอาเปนเครื่องหมายในความเปนกลุมเปนกอน)  ได (๑๒)  เม่ือเจริญ 
อัปปณิหิตานุปสนา  (ปญญาคํานึงเห็นเปนสิ่งไมนาปรารถนา)  ยอมละ 
ปณิธิ  (ความปรารถนาดวยอํานาจตัณหา)  ได  (๑๓)  เม่ือเจริญสุญญ- 
ตานุปสนา  (ปญญาคํานึงเห็นความวางเปลา)  ยอมละอภินิเวส  (ความยือ 
มั่นวาเปนตน)  ได  (๑๔)  เม่ือเจริญอธิปญญาธัมมวิปสนา  (ปญญา 
เห็นแจงในธรรมอันเปนอธิปญญา)  ยอมละสาราทานาภินิเวส  (ความ 
ยึดมั่นโดยถอืเอาวามีสาระ)  ได  (๑๕)  เมื่อเจริญยถาภูตญาณทัสนะ 
(ความรูเห็นตามจริง)  ยอมละสัมโมหาภินิเวส  (ความยึดมั่นดวยอํานาจ 
ความหลงงมงาย) ได  (๑๖)  เมื่อเจริญอาทีนวานุปสนา  (ปญญาคํานึง 
เห็นโทษ)  ยอมละอาลยาภินิเวส  (ความยึดมั่นดวยอํานาจความอาลัย) 
ได  (๑๗) เมือ่เจริญปฏิสังขานุปสนา  (ปญญาคํานึงดวยพิจารณาหา 
ทางพน)  ยอมละอัปปฏิสังขา  (ความไมพิจารณาหาทางพน)  ได  (๑๘) 
เมื่อเจริญวิวัฏฏานุปสนา  (ปญญาคํานึงเห็นวิวัฏฏะ  คือทางพนจากวัฏฏะ)* 

ยอมละสังโยคาภินิเวส  (ความยึดมั่นดวยอํานาจสังโยคะ) ได 
 
*  มหาฎีกาวา  สัขารุเบกขา  และอนุโลมญาณ  ซ่ึงวาวิวัฏฏานุปสนา 
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           ในมหาวิปสนา  ๑๘ นี้ อนิจจานุปสนา  ทุขานุปสนา  และอนัตตา-   
นุปสนา  เปนอันพระโยคีผู  (เจริญสัมมสนญาณ) นี้ไดแลว  เพราะเหตุที่ 
สังขารทั้งหลายเธอเห็นแลวดวยอํานาจลักขณตรัยมีอนิจจลักขณะเปนตน 
อน่ึง  เหตุที่ทานกลาวไววา  "อนิจจานุปสนาอันใดก็ดี  อนิมิตตานุปสนา 
อันใดก็ดี  ธรรม (๒)  นี้มอีรรถเปนอันเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ  นัย 
เดียวกันนั้น  ทุกขานุปสนาอันใดก็ดี  อัปปณิหิตานุปสนาอันใดก็ดี  ธรรม 
(๒)นี้ก็มีอรรถเปนอันเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ  อนัตตานุปสนาอัน 
ใดก็ดี  สญุญตานุปสนาอันในก็ดี  ธรรม  (๒)  นี ้ ก็มีอรรถเปนอันเดียวกัน 
ตางกันแตพยัญชนะ" ดังน้ี  เหตุนั้น  แมอนิมิตตานุปสนา  อัปปณิหิตานุ- 
ปสนาและสุญญตานุปสนาเหลาน้ันก็เปนอันพระโยคีผูนี้ไดแลว  สวนอธ-ิ 
ปญญาธรรมวิปสนา  ก็คือวิปสนาทั้งปวง ยถาภูตญาณทัสนะก็สงเคราะห 
เขาดวยกังขาวิตรณวิสุทธินั้นเอง  เพราะฉะนั้นแมอธิปญญาธรรมวิปสนา 
และยถาภูตญาณท้ังหลายที่เหลือ  ก็เปนอันพระโยคีผูนี้ไดแลวเหมือนกัน 
ในวิปสนาญาณท้ังหลายที่เหลือ  (มีนพิพิทานุปสนาเปนตน)  ลางสวนก็ 
เปนอันไดแลว  ลางสวนยังไมได*  ขาพเจาท้ังหลายจักอธิบายวิภาคแหง 
วิปสนาญาณเหลาน้ันใหแจงขางหนา  ก็แลคําวา  "พระโยคีผูรูรูปกรรม- 
ฐานและอรูปกรรมฐานคลองแคลวอยางนี้  มหาวิปสนา ๑๘ เหลาใด 
 
  *  หมายความวาไดเปนเอกเทศ  มหาฎกีาขยายความเพ่ิมเติมวา  เม่ืออนิจจานุปสนา 
สําเร็จแลว  นโิรธานุปสนา  ขยานปสนา  วยานุปสนา  และวิปริณามานปุสนา  ก็นับวา 
นับวาสําเร็จโดยเอกเทศ  เม่ืออนัตตานุปสนาสําเร็จแลว  อนุปสสานอกน้ีก็นับวาสําเร็จ 
โดยเอกเทศ 
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ที่พึงถึงไดโดยอาการทั้งปวง  ดวยอํานาจปหานปริญญา  ต้ังแตภังคานุ-  
ปสนาญาณขางหนาไป๑  เมื่อแทงตลอดสวนหนึ่งแหงมหาวิปสนาเหลา นั้น 
ใน  (ชั้น)  สมัมสนญาณ  (คือตีรณปริญญา)  นี่แลกอน  ก็ยอมละปฏ-ิ 
ปกขธรรมแหงมหาวิปสนานั้นได "  (ดัง)  นี้  ขาพเจากลาวไวหมายเอา 
วิปสนาญาณท่ีพระโยคีผูนี้ไดแลวน่ันเอง 
                                       [อุทยัพพยานุปสนญาณ]  
           พระโยคีนั้น  เปนผูมีญาณหมดจด  เพราะละนิจจสัญญาเปนตน  อัน 
เปนปฏิปกขธรรมของวิปสนามีอนิจจานุปสนาเปนอาทิได  ถึงฝงแหง 
สัมมสนญาณอยางนี้แล  ยอมเริ่มทําความเพียร  เพ่ือบรรลุอุทยพัพยานุ- 
ปสนญาณ  ที่ทานกลาวไวในลําดับสัมมสนญาณวา  "ปญญาในอันคํานึง 
เห็นความปรวนแปรแหงธรรมท้ังหลายอันเกิดข้ึนเฉพาะหนา  ชื่อวาอุท- 
ยัพพยานุปสนญาณ  (ญาณในอันคํานึงเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อม 
ไป)"๒  ดังนี้  ก็แลเมื่อเริ่มทํายอมเริ่มทําโดยสังเขปกอน  (ตอไป)  นี ้
เปนบาลีในการเริ่มทําโดยสังเขปนั้น 
           "ถามวา  ปญญาในอันคํานึงเห็นความปรวนแปรแหงธรรมทั้ง 
หลายอันเกิดข้ึนเฉพาะหนา  ชื่อวา  อุทยัพพยานุปสนญาฯ๓   เปนอยาง 

 

   ๑.  ตรงนี้  ปาฐะเรียงไวเปน  อุปริภงฺคานุปสฺสนา ตโต ปฏาย  ไมสมกับขางตนท่ีเปน 
อุปริภงฺคานุปสฺสนโต  ปฏาย  พิจารณาแลวเห็นวาปาฐะขางตนดกีวา  จึงแกและแปลตามปาฐะ 
ขางตน  (ดูเชิงอรรถ ๑ หนา ๙๙  ดวย) 
    ๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๑ 
    ๓.  อุทยัพพยานุปสนา  แปลวาเห็นท้ังเกิดท้ังดับ  เหตุไฉนบาลีจึงวาเห็นความแปรช่ือวาอุทยัพ- 
พยานุปสนา  ซ่ึงก็หมายความวาเหน็ความดับนั้นแหละ  ช่ือวาเปนท้ังเกิดท้ังดับ  ดังนี้  มหาฎีกาทาน 
จึงชวยอธิบายวา  การดูความเกิดกเ็พียงจะเห็นความดับ  เพราะฉะนั้น  เพื่อจะแสดงการเห็นความ  
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ไร ?  แกวารูปเกิดข้ึนปจจุบัน๑  ลักษณะท่ีเกิดข้ึนแหงรูปนั้นเปน  
อุทยะ  ลักษณะท่ีแปรไปแหงรูปนั้นเปนวยะ  ปญญาคํานึงเห็น  
(อุทยะและวยะนั้น)  เปนญาณ  เวทนา...  สัญญา...  สังขาร... 
วิญญาณเกิดข้ึนเปนปจจุบัน  ลักษณะทีเกิดข้ึนแหงเวทนา...สญัญา 
...สังขาร...วิญญาณนั้นเปนอุทยะ  และลักษณะท่ีแปรไปแหงเวทนา 
...สัญญา...สงัขาร...วิญญาณน้ันเปนวยะ  ปญญาคํานึงเห็น 
(อุทยะและวยะนั้น)  เปนญาณ  จักขุเกิดข้ึนเปนปจจุบัน  ฯลฯ  ภพ 
เกิดข้ึนเปนปจจุบัน   ลักษณะที่เกิดข้ึนแหงจักขุ  ฯลฯ  ภพนั้น  เปน 
อุทยะ  ลักษณะท่ีแปรไปแหงจักษุ  ฯลฯ  ภพนั้นเปนวยะ  ปญญา 
คํานึงเห็น  (อุทยะและวยะนั้น)  เปนญาณ๒" 
           พระโยคีนั้นคํานึงเห็นนิพพัตติลักขณะ  คือความเปนข้ึนความเกิด 
ข้ึน  อาการท่ีเปนใหมข้ึน  แหงนามรูปที่เกิดแลววาเปนอุทยะ  คํานึง 
เห็นวิปริณามลักขณะคือความส้ินไปความดับไปแหงนามรูปท่ีเกิดแลววา 
เปนวยะ  ตามนัยบาลีนี้  เธอยอมรูทั่วถึงอยางนี้วา "ในกาลกอนแต 
ความเกิดข้ึนแหงนามรูปน้ี  กองหรือหมวดหมู  ของนามรูปที่ยังไมเกิด 
 
ดับเปนสําคัญ  ทานจึงยกปญญาเห็นความแปรเปนประธาน  แตวาการเห็นความดับนัน้มีการเหน็ 
ความเกิดเปนบุพภาค  คือตองเห็นความเกดิกอนจึงจะเหน็ความดับได  ทานจึงเรียกวปิสนาญาณ 
ขอนี้เสียวาอุทยัพพยานุปสนญาณเทานั้นเอง 
      ๑.  ชาต-เกิดแลว  ในบาลีนี้ทานหมายเอาวาเนื่องอยูในขณะ ๓  ไมใชเปนอดีต  เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงเรียง  ปจฺจุปฺปนฺน  กํากับไวดวย 
       ๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๗๘  
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หามีไม  ชื่อวาความจากกองหรือจากหมวดหมูแหงนามรูปที่กําลังเกิด   
เลาก็หามีไม  ชื่อวาความไปสูทิศใหญนอยแหงนามรูปที่กําลังดับเลาก็ 
หามีไม  ชื่อวาความต้ังลง  โดย  (รวมกัน)  เปนกอง  เปนหมวดหมู 
เปนหลุมบอ  ในที่อันหน่ึง  แหงนามรูปที่ดับไปแลวเลาก็หามีไม  เหมือน 
อยางวา  เมื่อพิณอันบุคคลบรรเลงอยู  ชุมนุมของเสียงที่เกิดข้ึนมามีอยู 
 กอนเกิดข้ึนไม  กําลังเกิดมันก็มิไดมาแตชุมนุม  ความไปสูทิศใหญนอย 
แหงเสียงที่กําลังดับก็ไมมี  มันดับแลวก็มิไดต้ังเปนชุมนุมอยูที่ไหน ๆ 
โดยที่แท  เสียงพิณน้ันไมมีมาขึ้น  เพราะอาศัยตัวพิณ  คอพิณ  และ 
ความพยายามอันควรแกการน้ันของคน  (ประกอบกัน) ครั้นมแีลว 
ก็กลับหายไปฉันใด  แมธรรมทั้งหลายท้ังท่ีรูปและไมมีรูปทั้งปวงก็ 
ไมมีมามีข้ึน  ครั้นมีแลวกก็ลับเสื่อมไปฉันนั้น  แล 
           พระโยคีครั้นทําอุทยัพพยมนสิการอยางสังเขป  ดังนี้แลว  จึงทํา 
มนสิการอยางพิสดารโดยปจจัยและโดยขณะอีก (ตอไป)  เปนตนวา  ความ 
เกิดข้ึนแหงรูปยอมมี  (เพราะความเกิดข้ึนแหงปจจัย) อยางนี้บาง  ความ 
เสื่อมไปแหงรูปยอมมี  (เพราะความดับแหงปจจัย) อยางนี้บาง  รูปยอม 
เกิด  (โดยขณะ)  อยางนี้บางรูปยอมกลับเสื่อมไป (โดยขณะ)  อยางนี้บาง 
ตามเกณฑลักษณะ  ๕๐  โดยทําเปน  ๑๐ ๆ  ดวยเห็นความเกิดความดับ 
แหงขันธแตละขันธ  ซึ่งกลาว*ไวในวิภังคแหงอุทยัพพยญาณนั่น 
แล ดังน้ีวา  "ภิกษุยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธโดยอรรถคือความ 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  วุตฺตา  ผิด  ท่ีถูกเปน  วุตฺตานิ  
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เกิดข้ึนแหงปจจัยวา  "ความเกิดข้ึนแหงรูปยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหง   
อวิชชา" ยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธโดยอรรถคือความเกิดข้ึน 
แหงปจจัยวา  "ความเกิดแหงรูปยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงตัณหา... 
เพราะความเกิดข้ึนแหงกรรม...เพราะความเกิดข้ึนแหงอาหาร" แม 
เห็นนิพพัตติลักขณะ  (ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนแหงรูป)  ก็ชื่อวา  เห็นความ 
เกิดข้ึนแหงรูปขันธ  เมื่อเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ ก็ชื่อวา  เห็น 
ลักษณะ ๕นี้  ภิกษุยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธโดยอรรถ  คือ 
ความดับแหงปจจัยวา  "ความดับแหงรูปยอมมี  เพราะความดับแหง 
อวิชชา"  ยอมเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธโดยอรรถคือความดับ 
แหงปจจัยวา  "ความดับแหงรูปยอมมี  เพราะความดับแหงตัณหา... 
เพราะความดับแหงกรรม...  เพราะความดับแหงอาหาร" แมเห็น 
วิปริณามลักขณะ   (ลักษณะท่ีแปรไปแหงรูป)  ก็ชือ่วา  เห็นความเส่ือม 
แหงรูปขันธ  เมื่อเห็นความเสื่อมแหงรูปขันธ  ก็ชื่อวา  เห็นลักษณะ ๕ นี้ 
           นัยเดียวกันนั้น  ภิกษุยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ  โดย 
อรรถคือความเกิดข้ึนแหงปจจัยวา  "ความเกิดข้ึนแหงเวทนายอมมี 
เพราะความเกิดข้ึนแหงอวิชชา"  ยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ 
โดยอรรถ  คือ  ความเกิดข้ึนแหงปจจัยวา  "ความเกิดข้ึนแหงเวทนา 
ยอมมี  เพราะความเกิดข้ึนแหงตัณหา... เพราะความเกิดข้ึนแหงกรรม 
...เพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ"  แมเห็นนิพพัตติลักษณะ  (แหง 
เวทนา)  ก็ชือ่วา  เห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ  เมื่อเห็นความ 
เกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ  ก็ชื่อวา  เห็นลักษณะ ๕ นี้  ภิกษุยอมเห็น 
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ความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธโดยอรรถคือความดับแหงปจจัยวา "ความ   
ดับแหงเวทนายอมมีเพราะความดับแหงอวิชชา...เพราะความดับแหง 
ตัณหา...เพราะความดับแหงกรรม...  เพราะความดับแหงผัสสะ  แม 
เห็นวิปริณามลักษณะ  (แหงเวทนา)  ก็ชื่อวา  เหน็ความเส่ือมแหง 
เวทนาขันธ  เมื่อเห็นความเสื่อมแหงเวทนาขันธ  ก็ชื่อวา เห็น 
ลักษณะ ๕ นี้ 
           และสาํหรับสัญญาขันธ  สงัขารขันธ  และวิญญาณขันธ  ก็เชน 
ดังเวทนาขันธ  แตนี้เปนความแปลกสําหรับวิญญาณขันธ  คือประกอบ 
คําวา  "นามรูปสมุทยา-เพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป  นามรูป- 
นิโรธา-เพราะความดับแหงนามรูป  (แทน)  ในท่ีแหงคํา  ผสฺส"* 

           เมื่อพระโยคีนั้นมนสิการไปอยางน้ี ญาณวา  "ธรรมเหลาน้ีไมม ี
มามีขึ้น  ครัน้มีแลวก็กลบัเสื่อมไป  ดังน้ีนี่เอง  "  จะเฉียบขึ้น 
           เมื่อพระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยสวนสอง 
คือโดยปจจัย  ๑  โดยขณะ ๑  อยางน้ันอยู  ความตางแหงสัจจะ  ปฏิจจ- 
สมุปบาทนัย  และลกัษณะ  ยอมปรากฏ 
           พระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นแหงขันธทั้งหลายเพราะความเกิดขึ้น 
แหงปจจัยมอีวิชชาเปนตน  และความดับแหงขันธทั้งหลาย  เพราะ 
ความดับแหงปจจัยมีอวิชชาเปนตนอันใด  อันนี้เปนเห็นความเกิด 
ขึ้นและความเสื่อมไปโดยปจจัยของเธอ  สวนวาเมื่อเห็นลักษณะท่ีเกิด 
 
   * คือเปล่ียนคําวา  ผสฺสมิทยา  เปน  นามรูปสมุทยา  เปล่ียนคําวา  ผสฺสนิโรธา  เปน 
นามรูปนิโรธา  สําหรับวิญญาณขันธ  
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ข้ึนและลักษณะท่ีแปรไป  จึงเห็นความเกิดและความเสื่อมแหงขันธ  
ทั้งหลาย  อันใด  อันนี้เปนเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะของ 
เธอ  เพราะวาลักษณะท่ีเกิดข้ึนยอมมีในอุปตติขณะเทาน้ัน  และ 
ลักษณะท่ีแปรไปก็ยอมมีในภังคขณะ 
                                   [สัจจะปรากฏ] > 
           เหตุนี้  เม่ือพระโยคีนั้นเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยสวนสอง 
คือโดยปจจัย ๑  โดยขณะ ๑  ดังกลาวมาฉะน้ีอยู  ดวยการเห็นความ 
เกิดข้ึนโดยปจจัย  สมุทยสัจก็เปนอันปรากฏ  เพราะมาหยั่งรูปจจัยผูใหเกิด 
ดวยการเห็นความเกิดข้ึนโดยขณะ  ทกุขสัจก็เปนอันปรากฏ  เพราะ 
หยั่งรูชาติทุกข  ดวยการเห็นความเส่ือมไปโดยปจจัย  นิโรธสัจก็เปน 
อันปรากฏ  เหตุหยั่งรูความไมเกิดข้ึนแหงส่ิงท่ีมีปจจัยทั้งหลายเพราะ 
ความไมเกิดข้ึนแหงปจจัย  ดวยการเห็นความเส่ือมโดยขณะ  ทุกขสัจ 
ก็เปนอันปรากฏอีกแหละ  เพราะหยั่งรูมรณทุกข  สวนการเห็นความ 
เกิดข้ึนและความเสื่อมไป  (ทั้งโดยปจจัยและโดยขณะ)  แหงพระโยคีนั้น 
อันใด  อันนี้เปนโลกิยมรรค  เพราะเหตุนั้น  มรรคสัจก็เปนอัน 
ปรากฏ  เพราะกําจักสัมโมหะในมรรคนั้นเสียได 
                [ปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุบันธรรมปรากฏ]  
           อน่ึง  ดวยการเห็นความเกิดข้ึนโดยปจจัย  อนุโลมปฏิจจสมุปบาท 
ก็เปนอันปรากฏแกพระโยคีนั้น  เพราะหยั่งรูวา  "เมื่อส่ิงน้ีมี  สิ่งนี้จึงมี "  
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ดวยการเห็นความเส่ือมไปโดยปจจัย  ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทก็เปนอัน   
ปรากฏ  เพราะหยั่งรูวา  "เพราะความดับแหงสิ่งน้ี  สิ่งน้ีจึงดับ"  แต 
ดวยการเห็นทั้งความเกิดและความเสื่อมโดยขณะ  ปฏิจจสมุบันธรรม 
ทั้งหลายนับวาปรากฏ  เพราะหยั่งรูสังขตลักษณะ  ดวยวาธรรม 
ทั้งหลายท่ีมีความเกิดและเสื่อมไปได  ยอมเปนสังขตธรรม  และ 
สังขตธรรมเหลาน้ันก็เปนปฏิจสมุบันธรรมน่ันแล 
                                    [นัยทั้ง ๔ ปรากฏ]  
           อน่ึง  ดวยการเห็นความเกิดข้ึนโดยปจจัย  เอกัตตนัยก็เปนอัน 
ปรากฏแกพระโยคีนั้น  เพราะหยั่งรูความไมขาดสายแหงสันดาน  ดวย 
การสัมพันธกันแหงเหตุและผล  ดังน้ัน  เธอก็ละอุจเฉททิฏฐิไดดียิ่งข้ึน 
ดวยการเห็นความเกิดข้ึนโดยขณะ  นานัตตนัยก็เปนอันปรากฏ  เพราะ 
หยั่งรูความเกิดข้ึนแหงสิ่งใหม ๆ  ดังน้ัน  เธอก็ละสัสสตทิฏฐิไดดียิ่งข้ึน 
อน่ึง  ดวยการเห็นทั้งความเกิดข้ึนและเสื่อมไปโดยปจจัย  อัพยาปารนัย 
ก็เปนอันปรากฏแกเธอ  เพราะหยั่งรูความที่ธรรมท้ังหลายเปนสภาพ 
ไมเปนไปในอํานาจ  ดังนั้น  เธอก็ละอัตตทิฏฐิไดดียิ่งข้ึน  อนึ่งเลา 
ดวยการเห็นความเกิดข้ึนโดยปจจัย  เอวธัมมตานัยก็เปนอันปรากฏ 
เพราะหยั่งรูความเกิดข้ึนแหงผลโดยอนุรูปแกปจจัย  ดังนั้น  เธอก็ละ 
อกิริยทิฏฐิไดดียิ่งข้ึน 
                                  [ลักษณะปรากฏ]  
           อน่ึง  ดวยการเห็นความเกิดข้ึนโดยปจจัย  อนัตตลักษณะก็เปน  
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อันปรากฏแกพระโยคีนั้น  เพราะหยั่งรูความท่ีธรรมท้ังหลายเปนสภาพ  
มีความเปนไปเนื่องดวยปจจัย  โดยไมเคลื่อนคลาด  ดวยการเห็น 
ทั้งความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปโดยขณะ  อนิจจลักษณะยอมเปนอัน 
ปรากฏ  เพราะหยั่งรูความท่ีธรรมทั้งหลายเปนสภาพมีแลวก็ไมมี  และ  
เพราะหยั่งรูความวางเปลา  (แหงสังขารธรรมท้ังหลาย)  ทั้งในสวนกอน 
และสวนหลัง*  (คือท้ังในอดีตและอนาคต) ทั้งทุกขลักษณะก็เปน 
อันปรากฏ  เพราะหยั่งรูความถูกบีบค้ันดวยความเกิดและความเสื่อม 
แมสภาวลักษณะ  (ลักษณะท่ีเปนสภาวะ)  ก็เปนอันปรากฏ  เพราะ 
หยิ่งรูวาเปนธรรมท่ีกําหนดไวดวยความเกิดและความเสื่อม  แมความท่ี 
สังขตลักษณะเปนไปชั่วกาล  (คือชั่วขณะ ๆ) ก็ปรากฏในสภาวลักษณะ 
เพราะหยั่งรูความไมมีแหงความเส่ือมในลักษณะเกิด  และแหงความเกิด 
ในลักษณะเสื่อม  แล 
           สังขารท้ังหลายยอมปรากฏเปนของนิตยแกพระโยคีนั้น 
ผูมีประเภทแหงสัจจะ  ปฏิจจาสมุปบาท  นัย  และลักษณะอันเกิดปรากฏ 
แลวอยางนั้น  โดยหยั่งรูวา  "อันธรรมเหลาน้ีมิใชไมเคยมาเกิดข้ึน 
(แต)  มันเกิดข้ึนแลวยอมดับไปอยางนี้นี้เอง" อน่ึง  ใชแตมันปรากฏ 
เปนของใหมเปนนิตยเทานั้นหามิได  มันยังปรากฏเปนของต้ังอยูชั่วกาล 
อันสั้นโดยปกติ  ดังหยาดนํ้าคาง เมื่อดวงอาทิตยข้ึน  ดังตอมนํ้า  ดัง 
รอยไม (ขีด)  ในน้ํา  ดังเมล็ดผักกาดที่ปลายเหล็กแหลม  และดังฟาแลบ 
 
*  หมายความวา  สังขารธรรมน้ัน  มันก็อยูใน  ๓ ขณะ  คือเกิดข้ึนต้ังอยูดับไป  ไมมีเหลือตกคาง 
อยูเปนอดีต  และจักไมไปตกคางอยูในอนาคต  
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ทั้งยังปรากฏวาเปนของไมเปนสาระ  (คือไมจริงจัง)  และไมมีแกนสาร   
ดังมายา  (กล)  พยับแดด   ความฝน  ลอไฟ๑  เมืองคนธรรพ๒ 

ฟองน้ํา  และตนกลวยเปนตน 
           ดวยภาวนาวิธีเพียงเทาน้ัน  ตรุณวิปสนาญาณ (วิปสนาญาณอยาง 
ออน)  ขอแรกชื่อวาอุทยัพยานุปสนา  อันแทงตลอดลักษณะ  ๕๐  ถวน 
ต้ังอยูดวยอาการน้ีวา  "สิ่งท่ีมีความเสื่อมเปนธรรมดาน่ันเองเกิดข้ึน  และ 
มันเกิดข้ึนแลว  ก็เขาถึงความเส่ือม "  ยอมเปนอันพระโยคีนั้น  ได 
บรรลุแลว เพราะไดบรรลุตามตรุณวิปสนาญาณไรเลา  พระโยคีนั้นจึง 
ไดชื่อวา  "อารัทธวิปสสก-ผูเริ่มตนเห็นแจง" 
                                     [วิปสนูปกิเลส ๑๐]  
           ลําดับนั้น  ดวย  (อํานาจแหง)  ตรุณวิปสนาน้ี  วิปสนูปกเิลส ๑๐ 
ยอมเกิดข้ึนแกพระโยคีอารัมธวิปสสกนั้น  อันวิปสนูปกิเลสทั้งหลาย 
หาเกิดข้ึนแกพระอริยาสาวกผูถึงปฏิเวธแลว  และแกบุคคลผูปฏิบัติผิด 
(ทาง)  เกียจคราน  ทอดท้ิงกรรมฐานเสียไม  แตยอมเกิดแกกุลบุตร 
ผูปฏิบัติชอบ  ประกอบภาวนาที่ถูกตอง  เปนอารัทธวปสสกเทาน้ัน 
 
๑.  คือตุนฟนติดไฟ  จับแกวงเปนวงกลม  ดูราวกะลอไฟ 
๒.  มหาฎีกาวา  ภาพท่ีเพยีงแตปรากฏในอากาศ  ดูราวกะบางเมือง ดวยอํานาจความคิดเลนของ 
พวกเทพบุตรธรรพ  เรียกวา  คันธัพพนคร-เมืองคนธรรพ  (เผอิญตรงกับคําพังเพยของเราท่ีวา 
"สรางวิมานในอากาศ")  
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           ถามวา  "ก็อุปกิเลส ๑๐ นั้น  เปนไฉน ?  แกวา  "อุปกิเลส ๑๐  นั้น   
คือ  โอภาส  (แสงสวาง)  ญาณ  ปติ  ปสสัทธิ  (ความรํางับ)  สุข  
อธิโมกข  (ความนอมใจเช่ือ)  ปคคาหะ  (ความเพียร)  อุปฏฐาน 
(คือสติ) อุเบกขา  นิกันติ  (ความพอใจ)  จริงอยู  คํา  (ตอไป)  นี ้
พระธรรมเสนาบดีก็ไดกลาวไววา  "ปุจฉาวา  "ใจอันถือเอาผิดดวยธรรม- 
อุทธัจจะ  (ความฟุงซาน  คือต่ืนอุปกิเลสวาเปนธรรม ?)  เปนอยางไร" 
วิสัชนาวา  "เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไมเท่ียงอยู  โอภาสเกิดข้ึน"  เธอ 
นึกหนวงเอาโอภาสวา  "โอภาสเปนธรรม"  ความฟุงซานไปเพราะ 
โอภาสน้ัน  เปนอุทธัจจะ  เธอเปนผูมีใจถือเอาผิดไปดวยอุทธัจจะน้ัน 
ยอมไมรูความปรากฏโดยความไมเที่ยงตามเปนจริง  ยอมไมรูความ 
ปรากฏความเปนทุกข...โดยความเปนอนัตตาตามความเปนจริง 
นัยเดียวกันนั้น  เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไมเที่ยงอยู  ญาณเกิดข้ึน... 
ปติ...   ปสสทัธิ   ...   สุข   ...   อธิโมกข   ...   ปคคาหะ  ...  อุปฏฐาน... 
อุเบกขา...นิกันติเกิดข้ึน  เธอนึกหนวงเอานิกันติวา  "นิกันติเปนธรรม" 
ความฟุงซานไปเพราะนิกันตินั้น  เปนอุทธัจจะ  เธอเปนผูมีใจถือเอา 
ผิดไปดวยอุทธัจจะน้ัน  ยอมไมรูความปรากฏโดยความไมเที่ยงตามเปน 
จริง  ยอมไมรูความปรากฏโดยความเปนทุกข... โดยความเปนอนัตตา 
ตามเปนจริง"* 

 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๔๔๕ 
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                        [อรรถาธบิายวิปสนูปกิเลส]    
                                       [โอภาส]  
           ในอุปกิเลส ๑๐ นั้น  ขอวา  โอภาส  ไดแกวิปสโนภาส  (แสงสวาง 
ในวิปสนา  หรือแสงสวางเกิดแตวิปสนา ?)  ครั้นโอภาสน้ันเกิดข้ึน 
แลว  พระโยคาวจรคิด  (ต่ืน)  ไปวา "กอนแตนี้  โอภาสเห็นปานนี้ 
ไมเคยเกิดข้ึนแกเราเลยหนา  เราเปนผูบรรลุมรรค  เปนผูบรรลุผลแลว 
เปนแน"  ดังน้ีแลว  ถือเอาส่ิงท่ีมิใชมรรคเลย  วาเปนมรรคไป และ 
(ถือเอา)  สิ่งที่มิใชผลเลย  วาเปนผลไป  เมื่อเธอเอาสิ่งท่ีมิใชมรรค 
วาเปนมรรค  สิ่งที่มิใชผลวาเปนผลไปเสีย  วิปสนาวิถี๑  ก็เปนอันชะงัก 
ไป  เธอก็ปลอยมูลกรรมฐาน๒ของตนเสีย  นั่งชมโอภาสอยูนั่งเอง 
           ก็แลโอภาสน้ีนั้น  เกิดข้ึนแกภิกษุลางรูป  ใหสวางอยูเพียงท่ี (คู) 
บัลลังกเทาน้ัน  ลางรูปใหสวาง  (กวางออกไป  แตวา)  อยูภายในหอง 
ลางรูปใหสวาง  (ออกไป)  กระทั่งนอกหอง  ลางรูปใหสวางไปท่ัววิหาร 
ลางรูปใหสวางไปถึงคาวุต  (๑๐๐ เสน)...ถึงกึ่งโยชน...ถึงโยชน... 
ถึง ๒ โยชน...ถึง ๓ โยชน  ฯลฯ  ลางรูป  (โอภาสเกิด)  ทําใหม ี
แสงสวางเปนอันเดียวกันแตพ้ืนปฐพีจนพรหมโลกชั้นอกนิษฐ  แต 
โอภาสไดเกิดข้ึนแดองคพระผูมีพระภาคเจา  ใหสวางไปตลอดหม่ืน 
๑-๒.  มหาฎีกาวา  วิปสนาท่ีดําเนินไปโดยลําดับ  ช่ือวา  วิปสนาวิถี  สวนมูลกรรมฐาน  ก็คือ 
วิปสนาท่ีบําเพญ็มาน้ันนั่นเอง  
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โลกธาตุ๑  ก็เรื่อง  (ตอไป)  นี ้ เปนเรื่องของความมีประมาณตางกัน  
แหงโอภาสน้ัน  ดังกลาวมา  
           ไดยินวาพระเถระ ๒ รูปนั่ง  (ทาํความเพียร)  อยูภายในเรอืนฝา 
สองชั้น  ที่จิตตลบรรพต  ก็วันนั้นเปนวันอุโบสถกาฬปกษ  ทิศท้ังหลาย 
ถูกปดดวยเพดานเมฆ  ความมืดประกอบดวยองค ๔  เปนไปในตอน 
กลางคือ๒  ครั้นแลวพระเถระรูปหน่ึงกลาวข้ึนวา  "ทานครับ เวลาน้ี 
ดอกไมเบญจพรรณบนสิงหาศน  (ทานเทาสิงห ?)  ที่ลานพระเจดีย 
ปรากฏแกผม"  อีกรูปหน่ึงก็กลาวข้ึนวา  "คูณ  (ที่)  คุณบอก  (นะ) 
ยังไมนาอัศจรรย  แตเดี่ยวน้ี  ปลาและเตาในท่ี  (น้ําไกลออกไป) 
โยชนหน่ึงในมหาสมุทรปรากฏแกฉัน  (นี่)  ถึงจะนาอัศจรรย !" 
           อันวิปสนูปกิเลสนี้  ยอมเกิดข้ึนแกสมถวิปสนาลาภีบุคคล (ผูได 
สมถและวิปสนา) โดยมาก  สมถวิปสนาลาภีบุคคลน้ัน เพราะความ 
ไมปรากฏข้ึนแหงกิเลสทั้งหลายท่ีสมาบัติขมไว๓  จึงยังจิตใหเกิดข้ึน 
๑.  มหาฎีกาอธิบายเพิ่มเติมวา  ไมใชปรากฏเห็นแตแสงสวาง  รูปอะไร  ๆ  ท่ีอยูในท่ี ๆแสงสวาง 
แผไปถึง  ก็ปรากฏเห็นหมด  มีปญหาวา  ท่ีเห็นนั้น  เหน็ดวยจกัขุวิญญาณหรือเหน็ทางมโนวิญญาณ 
ทานวา  ดเูหมือนอาจารยท้ังหลายกลาวา  รูปในโอภาสนั้นเปนส่ิงพึงรูทางมโนวิญญาณเทานั้น  ดัง 
ทานผูไดทิพจกัขุ 
๒.  มืดประกอบดวยองค ๔  คือ  (๑)  เปนวนัเดียวดับ  (๒)  เปนเวลาเท่ียงคืน  (๓) ท่ีเปนปาทึบ 
(๔)  เมฆปดทองฟา 
๓.  เบ้ืองตนทานกลาววา  บําเพ็ญวิปสนามาถึงช้ันอุทยพัพยานนุปสนา  ไดช่ือวาอารัทธวิปสสกแลว 
วิปสนูปกิเลสจึงเกิดข้ึน  แปลวา  เลยสมถะไปแลว  แตคําท่ีทานกลาวตรงนี้  ฟงเปนวา  ช้ันสมถะ 
ก็มีอุปกิเลสพวกนีเ้กิด  ถาเชนนั้นมิตองเรียก  "สมถูปกิเลส"  หรือ  อนึ่ง  เราเขาใจกนัวา  ช้ันสมถะ 
นั้น  กิเลสรํางับดวยอํานาจสมาบัติ  แตช้ันวิปสนา  กิเลสรํางับดวยอํานาจญาณ  เฉียบกวาสมาบัต ิ
ข้ึนไป  
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(คือคิดไปวา)  "เราเปนพระอรหันต "  ดังพระมหานาคเถระผูอยู   
ณ  อุจจังกวาลิก (วิหาร ?)  ดังพระมหาทัตตเถระผูอยู ณ  หังกนก 
(วิหาร ?)  และดังพระจูฬสุมนเถระผูอยูที่เรือนเปนที่ทําความเพียร 
ชื่อเรือนนิงเปณณกะ  ที่จิตตลบรรพต  ฉะน้ัน 
           (ตอไป)  นี ้ เปนการแสดงเรื่อง ๆ หน่ึง  ในความทะนงตัวของ 
สมถวิปสนาลาภีบุคคลน้ัน 
           มีเรื่องเลาวาพระมหาขีณาสพผูมีปฏิสัมภิทาแตกฉานรูปหน่ึง  ชื่อ 
ธัมมทินนเถระอยูที่ตลังคร  (วิหาร?)  เปนผูใหโอวาทแกภิกษุสงฆ 
หมูใหญ  วันหนึ่งทานน่ังอยูในท่ีนั่ง  (พัก)  กลางวันของทาน  แลว 
รําพึงถึง  (อาจารย)  วา "กจิแหงความเปนสมณะ  ของพระมหานาคเถระ 
ผูอยู ณ  อุจจุงกวาลิก  (วิหาร ?)  อาจารยของพวกเรา  ถึงท่ีสุดแลวหรือ 
ยังหนอ"  ก็เห็นความท่ีพระมหานาคเถระน้ันยังเปนบุถุชนเปนอยู  และ 
ทราบดวยวา "เมื่อเราไมไป  ทานจักทํากาลกิริยาทั้งท่ีเปนบุถุชนเปน 
แน"  จึงโลดข้ึนสูเวหาสดวยฤทธิ์  (ลอดลิ่วไป)  ลงในท่ีใกลพระเถระ 
ผูนั่งอยู ณ  ที่นั่ง  (พัก)  กลางวัน  กราบแลวแสดง  (อาจริย)  วัตร 
แลวน่ังลงขางหน่ึง  แลวถกูพระเถระทักวา  "อาวุโส  ธัมมทินนะ 
ทําไมจึงมาไมใชเวลา"๑  ก็เรียนวา  มาจะเรียนถามปญหา  ตอนั้น 
ครั้นพระเถระอนุญาตวา  "ถามเกิด  อาวุโส  เรารูจักกลาวแกให"๒ 

 
๑.  หมายความวา  มาในเวลาทานกําลังพักกลางวัน  เชนนั้นกระมัง 
๒.  ชานมานา  กถยิสฺสาม  การใชพหุพจนเปนการแสดงความเคารพ นีท่านเปนอาจารยจะแสดง 
ความเคารพศิษยอยางไรกัน  ทานเรียงเพลินไปกระมัง 
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จึงถามปญหา  (เสียต้ัง)  ๑,๐๐๐ ขอ  พระเถระก็กลาว  (แก)  ปญหา   
ที่ถาม  ๆ  ไดไมของขัดเลย๑  ทีนี้เมื่อเรียน  (สรรเสริญและถาม) วา 
ญาณของทานเฉียบอยางยิ่ง  ธรรมอันนี้๒  ทานไดบรรลุเมื่อไร  พระ 
เถระก็บอกวา  เมื่อ ๖๐  ป  (นับ)  แตปนี้  (ถอยหลังไป)  จึงขอให 
ทานใช  (อภิญญา)  สมาธิ  (ใหดู)  ทานก็การใชสมาธินี่ไมเปนการ 
หนัก (อะไรเลย)  จึงวา ถากระน้ันขอใหทานสรางชาง  (นิรมิต)  ข้ึน 
ตัวหนึ่ง๓  ทานก็สรางชางสรรพเศวต  (เผือกผองสรรพางค)  ข้ึน จึง  
กลาว  (ตอไป)  วา  ทีนี้ขอใหทานทํามันใหเปนอยางชางใบหูผ่ึง  หางชี้ 
มวนงวงไวในปาก  ทําเสียงโกญจนาทอยางนากลัว  (แลน)  มาตรงหนา 
ทาน  พระเถระก็ทําอยาง  (ที่ขอใหทํา)  นั้น  แลวเห็นอาการอันนากลัว 
ของชางซึ่ง  (แลน)  มาโดยเร็ว  ก ็ (เกิดกลัว)  ต้ังทาจะลุกหนี๔ 

พระเถระขีณาสพจึงเหยียดมือยึดชายจีวรทานไว  แลวเรียนวา  "ทาน 
(อาจารย)  ข้ึนชื่อวาความขลาดของพระขีณาสพหามีไม " ๕  ทานจึงรู 
ความท่ีตนยังเปนบุถุชน  (ข้ึน)  ในกาลน้ัน  แลวกลาววา  "อาวุโส  
 
๑.  ปญหาต้ัง ๑,๐๐๐  ทานมิใชเวลาถามตอนกันเปนวนั ๆ หรือ  คิดดูไมเห็นเหตุวาทําไมทานจะตอง 
ขับเค่ียวกับถึงปานน้ัน 
๒.  ธรรมอันนี้  มหาฎีกาวา  หมายถึงปฏิสัมภิทาธรรม (?) 
๓.  คําวา  "เชือก"  นั้น  ใชเรียกชางบาน  ท่ีเขาใชเชือกผูกแลว  เม่ือยังเปนชางเถ่ือน  ชางนิรมิต  ก็ตอง 
เรียก  "ตวั"  ไปกอน 
๔.  กลัวส่ิงท่ีตวัสรางข้ึนมาเอง  ไมนาเปนเลย  อนึ่ง  ตอนนี้เปนตอนท่ีพรรณนาเร่ืองความตอน 
โอภาสวิปสนปูกิเลส  แตเร่ืองท่ีเลานี้ไมเห็นเกีย่วกับโอกาส  กลายเปนเร่ืองอภิญญาแสดงฤทธ์ิเอช 
อะไรไป 
๕.  ปาฐะตก  น.  ท่ีถูกเปน... สารชฺช  นาม  น  โหติ  
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ธัมมทินนะ  ขอเธอจงเปนที่พ่ึงพึงของฉันดวยเถิด"  แลวน่ันกระหยง   
(คือคุกเขา)  แทบเทา  (พระขีณาสพ)  พระเถระขีณาสพจึงวา  "ทาน 
(อาจารย)  กระผมมาก็ดวยต้ังใจวาจักเปนที่พ่ึงพิงของทานน่ันแหละ 
ทายอยาคิดไปเลย" แลวบอกกรรมฐานให  พระเถระรับกรรมฐาน 
แลวข้ึนสูที่จงกรม  ในยางเทาท่ี ๓  ก็ไดบรรลุผลเลิศคือพระอรหัต๑ 

ไดยินมาวา  พระเถระเปนคนโทสจริต๒ 

           ภิกษุ  (โยคาวจร)  ทั้งหลายผูเปน  (คนทะนง)  ชนิดนี ้ (แล) 
ยอมหว่ันไหวในเพราะโอภาส 
                                               [ญาณ]  
           ขอวา  ญาณ  ไดแกวิปสนาญาณ  (ญาณในวิปสนา)  นัยวา 
ญาณอันคมกลาเฉียบแหลมยิ่ง  มีกําลังอันอะไร ๆ ลางมิได  ดังวชิราวุธ 
ของพระอินทรที่ปลอยออกไปแลว  (ไมมีอะไรจะลางได)  ฉะนั้น  ยอม 
เกิดข้ึนแกพระโยคี  (ผูไดอุทยัพพยญาณ)  นั้น ผูพินิจพิจารรูปธรรม 
และอรูปธรรมท้ังหลายอยู 
                                                 [ปติ]  
           ขอวา  ปติ  ก็ไดแกวิปสนาปติ  (ปติในวิปสนา)  นัยวา  ในสมัย 
(คือเวลาที่เกิดอุทยัพพยญาณ)  นั้น  ปติทั้ง ๕ อยางนี้  คือ  ขุททกาปติ 
 
๑.  ทานเลารวบรัดเต็มที  ใจเราพลิกตามไมคอยทัน  ทานไดวิปสนาญาณอยางสูงก็เพยีงอุทยัพพ- 
ยานุปสนา  แลวก็หลงวิปสนปูกิเลสอยูตั้ง ๖๐ ป  บทจะสําเร็จไดในไมกีอึ่ดใจ ! 
๒.  มหาฎีกาหนุนวา  คนโทสจริต  แมจะเปนคนกลา  แตบทจะกลัวกก็ลัวข้ึนฉับพลัน  เพราะฉะน้ัน 
จึงตรัสรูไดเร็ว  เพราะบทจะคลายก็คลายไดเร็วเหมือนกนั  (ท่ีเรียกวา  ขิปฺปวิราคี)  
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ขณิกาปติ  โอกกันติกาปติ  อุพเพงคสปติ  อุพเพงคาปติ  ผรณาปติ  ยอมเกิดแก  
พระโยคีนั้นเต็มทั่วสรีระ๑  
                                             [ปสสัทธิ]  
           ขอวา  ปสสัทธิ  ก็ไดแกวิปสนาปสสัทธิ นัยวา  ในสมัย  (คือ 
เวลา)  นั้น ความกระวนกระวายแหงกายและจิต  ยอมไมมีเลยแกพระ 
โยคีนั้น  ผูนัง่อยูในที่ (สําหรับนั่ง)  ในกลางคืน  หรอืในที่ (สําหรับ 
นั่ง)  ในกลางวันก็ตาม  ความหนักแหงกายและจิตก็ไมมี  ความกระดาง 
...ความไมควรแกการ...ความไข...ความโกงแหงกายและจิตก็ไมมี 
แตกายและจิตของพระโยคีนั้น  ยอมราํงับ  เบา  ออน  ควรแกการ 
แจมใส  ตรง  โดยแททีเดียว๒  พระโยคีนั้น  มีกายและจิตอันธรรม 
มีปสสัทธิเปนตนทั้งหลายนี้อนุเคราะหแลว  ในสมัยนั้น  ยอมไดเสวย 
ความยินดีชื่ออมานุสี  (มิใชของมนุษยสามัญ)๓  ซึง่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายถึง  ตรัส  (พระพุทธพจนนี้)  ไว  วา 
                   ความยินดีชนิดอมานุสี           ยอมมีแกภิกษ ุ
                   ผูเขาไปสูสุญญาคาร               มีจิตสงบเห็นแจง 
                   ธรรมโดยชอบอยู                     ภิกษุพิจารณาเห็น 
 
๑.  มหาฎีกาวา  เม่ืออุทยัพพยานุปสนาดําเนนิสูวิถีแลว  ปติ  ๕  ยอมเกดิข้ึนตามลําดับ แตเฉพาะ 
ผรณาปตินั้น  มีข้ึนพรอมกับอุทยัพพยญาณท่ีถึงจุดสุดยอด 
๒.  ปสสัทธิ  (ความรํางับ)  ลหุหา  (ความเบา)  มุทุตา  (ความออน)  กัมมัญญตา  (ความสมควร 
แกการ)  ปาคุญญตา  (ความคลองแคลว)  อุชุกตา  (ความตรง)  แหงกายและจิตเปนเปนคู ๆ 
เรียกวา  ยุคลธรรม ๖  มหาฎีกาวา  บุคลธรรม  ๖  นี้  ไมพรากจากกันและกัน  เพราะฉะน้ัน เม่ือ 
ปสสัทธิเกิดแลว  อีก  ๕  อยางนั้นก็เกิดข้ึนดวย  ในท่ีนี้ทานจึงนํามากลาวรวมกนัท้ัง ๖ 
๓.  หมายความวา  ไมใชความยินดใีนกามสุขซ่ึงเปนวิสัยของสามัญมนุษย  
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                   ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงขนัธ  
                   ทั้งหลายทางไร  ๆ  (คือทางรูปขันธหรอื  
                   ทางอรูปขันธ )  ก็ตาม  เธอยอมไดปติ 
                   ปราโมทย  ปติปราโมทย  (เชน)  นั้น 
                   เปนน้ําอมฤตของทานผูรูทั้งหลาย๑ 

           ปสสทัธิอันสัมปยุตดวยยุคลธรรมมีลหุตา  (ความเบา)  เปนตน  ที ่
ยังความยินดีชนิดอมานุสีนี้ใหสําเร็จ  ยอมเกิดข้ึนแกพระโยคี  (ผูได 
อุทยัพพยญาณ)  นั้น  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                                [สุข]  
           ขอวาสุข  ก็ไดแกวิปสนาสุข  (คือเจตสิกสุขท่ีสัมปยุตดวยวิปสนาจิต ) 
นัยวา  ในสมัยนั้น  ความสุขอันประณีตย่ิงท่ีแผไปทั่งรางกาย  ยอมเกิดข้ึน 
แกพระโยคีนั้น 
                                           [อธิโมกข]  
           ขอวา  อธิโมกข  ไดแกศรัทธา  ดวยวา  ศรัทธาท่ีสัมปยุตกับ 
วิปสนานั่นแหละ  เปนศรทัธามีกําลังยังจิตและเจตสิกใหผองใสอยาง 
ล้ําเลิศ  ยอมเกิดข้ึนแกพระโยคีนั้น๒ 

 
๑. ขุ.  ธ.  ๒๕  ๖๖  ศัพท  อมต  ในคาถาน้ี  จะหมายถึง อมตธรรม  หรือพระนิพพานหาไดไม 
เพราะปติปราโมทยนี้  เปนเพียงธรรมท่ีเกดิข้ึนในวิปสนาเทานั้น ในท่ีนี้จึงแปล  อมต  วาน้ําอมฤต 
หมายความวา  เปนชนิดน้ําทิพยของเทวดา 
๒.  มหาฎีกาวา  อธิโมกข  นี้  มิใชอันเดยีวกับอธิโมกข  ในเยวปนกฌจตสิก  (ซ่ึงเปนกุศลก็ได 
อกุศลก็ได)  ทานจึงแกวา  ไดแกศรัทธา  ศรัทธานี้เลาก็มิไดเปนไปทางความเช่ือกรรมเช่ือวิบาก 
หรือเช่ือพระรัตนตรัย  แตเปนเหตุแหงความผองใสอยางยิ่งของสัมปยุตธรรม  เพราะปราศจาก 
เคร่ืองเศราหมองของจิต  
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                                       [ปคคาหะ]  
           ขอวา  ปคคาหะ  ไดแกวิริยะ  ดวยวา  วิริยะท่ีสัมปยุตกับวิปสนา 
นั่นเอง  เปนวิริยะท่ีไดประคองไวอยางดีไมอยอนนักไมตึงนัก  ยอม 
เกิดข้ึนแกพระโยคีนั้น 
                                        [อุปฏฐาน]  
           ขอวา  อุปฏฐาน  ไดแกสติ  ดวยวา  สติอันสัมปยุตกับวิปสนา 
นั่นแหละ  ทีเ่ขาไปต้ังอยูอยางดี  ต้ังอยูอยางมั่งคง  เปนหลักไมหว่ันไหว 
เชนกับภูเขาหลวง  ยอมเกิดข้ึนแกพระโยคีนั้น  เธอคํานึงนึกหนวง 
กําหนดในใจพิจารณาดูฐานะใด  ๆ  ฐานะนั้น ๆ  กแ็ลนไหลเขาไป 
ปรากฏแกเธอดวยสติ  ดุจปรโลกปรากฏแกทานผูมีทิพจักษุฉะน้ัน 
                                          [อุเบกขา]  
           ขอวา  อุเบกขา  หมายเอาวิปสนูเบกขา  (อุเบกขาในวิปสนาจิต) 
และอาวัชนูเบกขา  (อุเบกขาในอาวัชนจิต)  ดวย  ดวยวา  ในสมัยนั้น 
ทั้งวิปสนูเบกขาอันเปนความเปนกลาง  (คือวางเฉย)  ในสังขารท้ังปวง 
อยางมีกําลังก็เกิดข้ึน ทั้งอาวัชนูเบกขาในมโนทวารก็เกิดข้ึนแกพระโยคี 
นั้น  อันอุเบขานั้น  เมื่อพระโยคีนั้นอาวัชนาการถึงฐานะนั้น  ๆ  ยอม 
นําไปอยางกลาแข็ง  ดังวชิสุธของพระอินทรที่ปลอยไปแลว  ดงัหอก 
อันรอนท่ีปกลงไปในหอใบไมฉะนั้น  
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                                              [นิกันติ]   
           ขอวา  นิกันติ  ไดแกวิปสนานิกันติ  (ความพอใจในวิปสนา)  ดวย 
วา  ความพอใจอยางสุขุมมีอาการสงบ  ทําความไยดีในวิปสนาอันประทับ 
ประดาไปดวยวิปสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอกาสเปนตน  ดังกลาวมานั้น 
ยอมเกิดข้ึนแกพระโยคีนั้น  ซึ่งเปนสิ่งท่ีเธอไมอาจแมแตจะกําหนด 
จับไดวามันเปนกิเลส 
           ก็แลเมื่อโอภาสเกิดข้ึนฉันใด  แมเมื่ออุปกิเลสที่เหลือน้ันอยางใด 
อยางหน่ึงเกิดข้ึนก็ฉันนั้น  พระโยคาวจรก็คิด  (ต่ืน)  ไปวา  "กอนแตนี้ 
ญาณเห็นปานนี้  ไมเคยเกิดข้ึนแกเราเลยหนา...ปติ...ปสสัทธิ... 
สุข...อธิโมกข...ปคคาหะ...อุปฏฐาน...อุเบกขา...นิกันติเห็น 
ปานน้ี   ไมเคยเกิดข้ึนแกเราเลยหนา  เราเปนผูบรรลุมรรค  เปนผู 
บรรลุผลแลวเปนแน" ดังน้ีแลว ถือเอาส่ิงท่ีใชมรรคเลย  วาเปน 
มรรคไป  และ  (ถือเอา)  สิ่งท่ีมิใชผลเลย  วาเปนผลไป  เมื่อเธอ 
ถือเอาส่ิงท่ีมิใชมรรค  วาเปนมรรค  สิง่ท่ีมิใชผล  วาเปนผลไปเสีย 
วิปสนาวิถีก็เปนอันชะงักไป  เธอก็ปลอยมูลกรรมฐานของตนเสีย  นั่ง 
ชมนิกันติอยูนั่นเอง  แล 
                        [อุปกิเลส ๑๐ แจกเปน ๓๐  ก็ได]  
           ก็แลในวิปสนูปกิเลส ๑๐ นี้  วิปสนูปกิเลส (๙)  มิโอภาสเปนตน  
ทานเรียกวาอุปกิเลส  เพราะเปนวัตถุ  (คือเปนที่ต้ังท่ีเกิด)  แหงอุปกิเลส 
มิใชเพราะเปนอกุศล  แตนิกันติเปน  (ตัว)  อุปกิเลสดวย  เปนวัตถุ 
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แหงอุปกิเลสดวย  อนึ่ง  วาโดยเปนวัตถุ  วิปสนูปกเิลสทั้งหลายน่ัน  
ก็เปน  ๑๐  แตวาโดยคาหะ  (ความถือ)  เปน  ๓๐ ถวน  เปนอยางไร 
ก็อุปกิเลสเปน ๓๐ ถวน  ดวยอํานาจคาหะ  ดังนี้  คือ  เมื่อถือเอาวา 
"โอภาสเกิดข้ึนแกเรา"  ดังน้ี  ก็เปนทิฏฐิคาหะ  (ความถือเอาดวยอํานาจ 
ทิฏฐิ)  เม่ือถอืเอาวา  "โอภาสนาชอบใจหนอเกิดข้ึน"  ดังน้ี  ก็เปน  
มานคาหะ   (ความถือเอาดวยอํานาจมานะ)   เมื่อเพลินชมโอภาสอยู 
ก็เปนตัณหาคาหะ  (ความถือเอาดวยอํานาจตัณหา)  ในโอภาสมีคาหะ 
๓ ดวยอํานาจทิฏฐิมานและตัณหา  ดังกลาวมาฉะน้ี  แมในอุปกิเลส 
ที่เหลือท้ังหลายก็อยางนั้น 
           พระโยคาวจรผูไมฉลาดไมคงแกเรียน  ยอมหว่ันไหวไป  ยอม 
ฟุงซานไปในเพราะอุปกิเลสมีโอภาสเปนตน  ดวยอํานาจแหงคาหะ ๓ 
นั้น  ยอมตามเห็นอุปกิเลสมีโอภาสเปนตน  แตละอยางวา  "นั่นเปน 
ของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา"  เพราะเหตุนั้น  พระ 
โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาว  (เปนคาถา)  ไววา 
                   "พระโยคาวจร  (ผูไมฉลาด)  ยอมหว่ันไหว 
                   ไปตาง  ๆ ในเพราะโอภาส...ญาณ...ปติ 
                   ...ปสสัทธิ...สขุ...อธิโมกข...ปคคาหะ... 
                   อุปฏฐาน...อเุบกขา  (ในวิปสนา)  และ 
                   อุเบกขาในอาวัชนะ...นกินัติ   ซึ่งเปน 
                   เครื่องสะดุงสะเทือนแหงจิต" 
           ฝายพระโยคาวจรผูฉลาดเปนบัณฑิตคงแกเรียน  ถึงพรอมดวย 
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พุทธิ  (รูโทษและคุณ) เมื่ออุปกิเลสมีโอภาสเปนตนเกิดข้ึนแลว  ยอม   
กําหนดพิจารณาเห็นมันดวยปญญาอยางน้ีวา  "โอภาสน้ีเกิดข้ึนแกเรา 
แลวละ  ก็แตวาโอภาสน้ีนั้นไมเที่ยง  เปนสิ่งท่ีถูกปรุงแตงข้ึน  อาศัย 
(ปจจัย) เกิดข้ึน  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปน 
ธรรมดา  มีความคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับไปเปนธรรมดา" 
ดังน้ีบาง  หรือมิฉะน้ัน  ความพิจารณาเห็นอยางนี้  ยอมมีแกเธอวา 
"ถาวาโอภาสพึงเปนอัตตาไซร  จะถือเอาวา   มันเปนอัตตาก็ควรละ 
แตนี่มันเปนอนัตตาแท  มาถือเอาวามันเปนอัตตา เพราะเหตุนั้น 
โอภาสน้ันจึงเปนอนัตตา  โดยความหมายวา  ไมเปนไปในอํานาจ (ของ 
ใคร ๆ)  เปนสิ่งไมเที่ยง  โดยความหมายวา  มีแลวก็ไมมี  เปนทุกข 
โดยความหมายวา  ถูกความเกิดและความเสื่อมบีบค้ัน"  ดังน้ีบาง 
           คําพรรณนาท้ังปวงพึง  (นํามากลาว) ใหพิสดารโดยนัยที่กลาว 
แลวในอรูปสัตตกะเถิด  อนึ่ง  คําพรรณนาในโอภาสเปนฉันใด  แม 
ในอุปกิเลสที่เหลือก็ฉันนั้น 
           พระโยคาวจรน้ัน ครั้นพิจารณาเห็นอยางนั้นแลว  กย็อมเขาใจ 
โอภาสไดวา  "นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา" 
ยอมเขาใจญาณ ฯลฯ นิกนัติไดวา  "นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชอัตตาของเรา"  เม่ือเขาใจไดอยางนั้นอยู  ก็ไมหว่ันไหว 
ไมสะดุงสะเทือนในเพราะอุปกิเลสมีโอภาสเปนตน  เหตุนั้น พระ 
โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาว  (เปนคาถา)  ไววา 
                   "ปญญาของพระโยคาวจรผูใดเชี่ยวชาญ  
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                   (คือรูเทา)  ฐานะ  (ที่ต้ังท่ีเกิดอุปกิเลส)  ๑๐ นี้  
                   พระโยคาวจรผูนั้น  ยอมเปนผูฉลาดในธัม-  
                   มุทธัจจะ  (ความต่ืนอุปกิเลสวาเปนธรรม) 
                   และยอมไมถึงซ่ึงความฟุงซานไป"* 

                                     [สรุปความ]  
           พระโยคาวจรน้ัน  เมื่อไมถึงซ่ึงความฟุงซานไปอยางนี้  ก็ถางชัฏ 
คืออุปกิลส ๓๐ ประการน้ันไดแลว  กําหนดทางและมิใชทางลงไดวา 
"ธรรมทั้งหลายมีโอภาสเปนตน  มิใชทาง  สวนวิปสนาญาณอันพนจาก 
อุปกิเลสดวยดําเนินไปตามวิถี  (ของวิปสนา)  เปนทาง" 
           ญาณของพระโยคาวจรนั้น  อันรูทางและมิใชทางวา  นี่เปนทาว 
นี่มิใชทาง  ต้ังอยูอยางนี้  พึงทราบวา  ชื่อมัคคามัคคญาณทัสนาวสุทธิ 
           ก็แลดวยวิสุทธิเพียงเทาน้ี  เปนอันพรโยคาวจรน้ันไดทําความ 
กําหนดสัจะได ๓ แลว  กําหนดไดอยางไร  เบื้องแรก  ในทิฏฐิวิสุทธิ 
ดวยการกําหนดนามรูป  ก็เปนอันไดทําความกําหนดทุกขสัจ  ในกังขา- 
วิตรณวิสุทธิ  ดวยการกําหนดจับปจจัย  (ของนามรูป)  ก็เปนอันไดทํา 
ความกําหนดสมุทัยสัจ  ในมัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินี้  ดวยการเลือก 
เอาแตทางที่ถูก ก็เปนอันไดทําความกําหนดมรรคสัจ  การกําหนด 
สัจจะ ๓  เปนอันพรโยคาวจรน้ันทําได  ดวยญาณอันเปนโลกิยะนี้เอง 
ดังกลาวมาฉะน้ีกอน 
 
   *  บาทท่ี ๔  คาถานี้  ปาฐะพิมพไววา  น จ วิกเฺขป  คจฺฉติ ขัดลักษณะฉันท  เขาใจวา  ท่ีถูเปน 
น  วิกเฺขป จ  คจฺฉติ  
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                                        ปริเฉทที่  ๒๐  
                     ชื่อมัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินิเทศ 
                           ในอธิการแหงปญญาภาวนา 
                                  ในปกรณวิสุทธิมรรค 
         อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                               ดังน้ี  
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                        [ปฏิปทาญาณทัสนาวิสุธินิเทศ]   
           สวนวิปสนาที่ถึงยอดวยอํานาจแหงญาณ  ๘  และญาณที่ ๙ คือ 
สัจจานุโลมิกญาณ  นี่แลชื่อปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ 
           ก็แลในคําวา  (แหงญาณ)  ๘ นัน้  พึงทราบ (วาไดแก)  ญาณ ๘ นี ้
คือ อุพยัพพยานุปสนาญาณอันพนจากอุปกิเลส  นับวาเปนวิปสนาที่ 
ดําเนินไปตามวิถี  ภังคานุปสนาญาณ ภยตุปฏฐานญาณ  อาทีนวานุ- 
ปสนาญาณ  นิพพิทานุปสนาญาณ  มุญจิตุกัมยตาญาณ  ปฏิสังขานุ- 
ปสนาญาณ  สังขารุเบกขาญาณ คําวาญาณท่ี ๙  คือสัจจานุโลมิกญาณ 
นั้น  เปนคําเรียกอนุโลมญาณ  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรผูใครจะ 
ทําปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธินั้นใหถึงพรอม  จึงควรทําความเพียรในญาณ 
เหลาน้ัน  โดยทําอุทยัพพยญาณที่พนจากอุปกิเลสท่ีใหเปนขอตน 
                           [บําเพ็ญอุทยัพพยญาณซ้ํา]  
           หากคําถามวา  "ทําความเพียรในอุทยัพพยญาณซ้ํา  มีประโยชน 
อะไร?"  ดังนี้ไซร  พึงตอบวา  "มีประโยชนที่จะไดกําหนด  (ไตร) 
ลักษณะใหชัดข้ึน  "  เพราะอุทยัพพยญาณในหนหลัง  เปนญาณเศรา- 
หมองไปดวยอุปกิเลส ๑๖  ไมอาจกําหนดไตรลักษณะใหชัดตามสภาพ 
ที่เปนจริงได  ตอพนจากอุปกิเลสแลวจึงอาจ เหตุนั้น  จึงควรทําความ 
เพียรในอุทยัพพยญาณนี้ซ้ําอีก  เพ่ือกําหนด (ไตร)  ลักษณะใหชัดข้ึน 
ก็ลักษณะท้ังหลายยอมไมปรากฏ  เพราะอะไรปดบังไว  เหตุไมมนสิการ 
ถึงอะไร ?  อันดับแรก  อนิจจลักษณะไมปรากฏ  เพราะถูกสันตติปดบังไว  
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เหตุไมมนสิการถึงความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป  ทุกขลกัษณะไม   
ปรากฏเพราะถูกอิริยาบถปดบังไว  เหตุไมมนสิการถึงความถูกบีบค้ันอยู 
เนือง  ๆ  อนตัตลักษณะไมปรากฏเพราะถูกฆนะ  (กลุมกอน)  ปดบัง 
ไว  เหตุไมมนสิการถึงความแยกจากกันไดแหงธาตุตาง ๆ ตอเมื่อ 
สันตติถูกทําใหยกเลิกไป  เพราะกําหนดจากความเกิดข้ึนและความเสื่อม 
ไปได  อนิจจลักษณะจึงปรากฏตามสภาพท่ีเปนจริงได  เมื่ออิริยาบถ 
ถูกเพิกเพราะมนสิการถึงความถูกบีบค้ันอยูเนื่อง  ๆ  ทุกขลักษณะจึง 
ปรากฏตามสภาพท่ีเปนจริงได  เมื่อทําฆนวินิพโภค  (ยอยกอนออก)  ได 
เพราะแยกธาตุตาง ๆออก อนัตตลักษณะจึงปรากฏตามสภาพท่ีเปนจริง 
ได 
                                  [วิภาคไตรลักษณะ]  
           อน่ึง  ในไตรลักษณะน้ี  พึงทราบวิภาค  (ดัง)  นี้ คือ  สิ่งท่ีไมเที่ยง 
ลักษณะของความไมเที่ยง  สิ่งที่เปนทุกข  ลกัษณะของความเปนทุกข 
สิ่งท่ีเปนอนัตตา  ลักษณะของความเปนอนัตตา 
           ในวิภาคน้ัน ขันธ ๕ ชื่อวา  สิ่งที่ไมเที่ยง  เพราะอะไร  เพราะ 
ภาวะ คือมันมีความเกิดข้ึนความเส่ือมไป  และความเปลี่ยนแปลงไป 
หรือเพราะความท่ีมันมีแลวก็ไมมี ความเกิดข้ึนความเสื่อมไป และ 
ความเปลี่ยนแปลงไป  หรือความแปรไปแหงอาการ  กลาวคือความท่ีมี 
แลวก็ไมมี  เปนลักษณะของความไมเที่ยง 
           อน่ึง ขันธ ๕ นั้นเอง  ชื่อวาเปนทุกข  เพราะบาลีวา  "ยทนิจฺจ 
ต  ทุกฺข-*  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นยอมเปนทุกข"  เพราะอะไร เพราะ 
 
*  ส. สฬา.  ๑๘/๑  
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ความถูกบีบค้ันอยูเนืองนิตย  อาการคือความถูกบีบค้ันอยูเนืองนิตย  
เปนลักษณะของความเปนทุกข  
           อน่ึงเลา  ก็ขันธ ๕ นั้นแหละ  ชื่อวาเปนอนัตตา  เพราะบาลีวา 
"ย  ทุกขฺ  ตทนตฺตา-*  สิง่ใดเปนทุกข สิ่งน้ันยอมเปนอนัตตา  " เพราะ 
อะไร  เพราะความไมเปนไปในอํานาจ  (ของใคร)  อาการคือ 
ความไมเปนไปในอํานาจ  (ของใคร ๆ) เปนลักษณะของความเปน 
อนัตตา 
           พระโยคาวจรวผูนี้  ยอมกําหนดหมายลักษณะ ๓  ละขันธ ๕ 
ทั้งปวงน้ีนั้นตามสภาพท่ีเปนจริงได  ดวยอุทยัพพยานุปสนาญาณท่ี 
ผองพนจากอุปกิเลสแลว นับเปนวิปสนาอันดําเนินไปตามวิถี  เมื่อ 
เธอกําหนดหมายไดอยางนั้นแลว  พินิจพิจารรูปธรรม  และอรูปธรรม 
ทั้งหลายวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาไปแลว  ๆ เลา ๆ  ญาณนั้นยอม 
จะเปนไปคมกลา  สังขารทั้งหลายก็จะปรากฏ  (โดยเกิดดับ)  เรว็ครั้น 
ญาณเปนไปคมกลา  ครัน้สังขารท้ังหลายปรากฏเร็ว ญาณยอมไมประสบ 
(คือไมถือเอา  ปลอยเสีย)  ซึ่งความเกิดข้ึน  หรือความต้ังอยู  หรือ 
ความเปนไป  หรือนิมิตกต็าม สติ  (คือความระลึกรู) ต้ังแนอยูแต 
ในความส้ิน ความเสื่อม  ความแตก  ความดับเทาน้ัน 
                                  [ภังคานุปสนาญาณ]  
           เมื่อพระโยคาวจรน้ันเห็นอยูวา  "สิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนสังขารชื่อดังน้ี 
 
*  ส.  สฬา.  ๑๘/๑  
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แลวยอมดับไปอยางนี้"  วิปสนาญานชื่อภังคานุปสนายอมเกิดข้ึนใน   
ฐานะน้ัน (คือในกาลที่ปลอยขางเกิดเสีย  ทําในใจแตขางดับอยางเดียว?) 
ซึ่งทานหมายกลาวไว  (ในปฏิสัมภิทามรรค)  วา  "ถามวาปญญาในการ 
พิจารณาอารมณแลวตามเห็น  (แต) ความแตกดับ  ชื่อวา วิปสนาญาณ 
เปนไฉน?  จิตมีรูปเปนอารมณเกิดข้ึนแลวยอมแตกดับ  ภิกษุพิจารณา 
อารมณนั้นแลว  ยอมตามเห็นความแตกดับแหงจิตน้ัน  คําวาตามเห็น 
(นั้น) คือตามเห็นอยางไร  ?  คือตามเห็นโดยความไมเท่ียง  มิใช 
โดยความเท่ียง  ตามเห็นโดยความเปนทุกข  มิใชโดยความเปนสุข 
ตามเห็นโดยความเปนอนัตตา  มิใชโดยความเปนอัตตา  ยอมเบื่อหนาย 
มิใชยินดี  ยอมคลายกําหนัด  มิใชกําหนัด  ยอมดับเสีย  มิใชใหเกิดข้ึน 
ยอมสลัดทิ้งเสีย  มิใชถือไว  เมื่อตามเห็นโดยความไมเที่ยง  ยอมละ 
นิจจสัญญา  (ความสําคัญวาเที่ยง)  ได  เมื่อตามเห็นโดยความเปนทุกข 
ยอมละสุขสัญญา  (ความสําคัญวาเปนสุข) ได  เมื่อตามเห็นโดยความ 
เปนอนัตตา  ยอมละอัตตสัญญา  (ความสําคัญวาเปนอนัตตา)   ได  เมื่อ 
เบื่อหนาย   ยอมละนันทิ (ความเพลิดเพลินยินดี)  ได  เมื่อคลาย  
กําหนัด  ยอมละราคะได  เมื่อดับเสีย  ยอมละสมุทยัได  เมื่อสลดั 
ทิ้งเสีย  ยอมละความยึดถือได 
           จิตมีเวทนาเปนอารมณ...มีสัญญาเปนอารมณ...มีสังขารเปน 
อารมณ...มีวิญญาณเปนอารมณ...มีจักษุเปนอารมณ  ฯลฯ  มชีรา 
มรณะเปนอารมณเกิดข้ึนแลว  ยอมแตกดับ ฯลฯ  เมื่อสลัดทิ้งเสีย 
ยอมละความยึดถือได 
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                        การพิจารณา  (อารมณ) ที่เล่ือนวัตถุ  
                   (คืออารมณ)  ไดดวย  เปลี่ยนสัญญา (คือ  
                   ความกําหนดหมาย)  ไดดวย มีกําลังในการ 
                   นึกหนวงไดดวย (นั่น)  ชือ่วา ปฏิสังขา- 
                   วิปสนา  (เหน็แจงโดยการพิจารณาเห็น) 
                        การพิจารณาท่ีกําหนดอารมณทั้ง ๒ สวน 
                   (คือท้ังท่ีเห็นแลวท้ังท่ีมิไดเห็นเพราะเปนอดีต 
                   อนาคต)  วามีสภาพเปนอันเดียวกัน  ตาม 
                   อยางอารมณ  (ปจจุบันทีพิ่จารณาเห็น) คือ 
                   ความท่ีนึกนอมลงไปในนิโรธ  (คือความดับ) 
                   นั่นแหละ ชือ่วา  วยลักขณวิปสนา  (เห็นแจง 
                   ในลักษณะเสือ่ม) 
                        พิจารณาอารมณ  (แรก)  ดวยแลว*ตาม 
                   เห็นความดับดวย  ความปรากฏโดยความ 
                   วางเปลา (มีขึ้น)  ดวย  (นั่น)  ชื่อวา  อธิ- 
 
  *  ปฏิสงฺขา  เปนนามก็ได เปนกิริยาก็ได  เชน  ปฏิสงฺขา  ในบาลี  ปฏิสงฺขาโย... 
เทากับ  ปฏิสงฺขาย  (เปนตูนาทิปจจัย)  ในท่ีทานก็แกเปนกริิยา  คือเปนชานิตฺวา  เม่ือเปนเชนนัน้ 
ทางสัมพันธก็เปนปุพกาลกิริยาในอนุปสฺสติขางหลังไป  แตทางประโยคมี จ  สมุจจัย  กํากับอยูทุก 
บาท  อันบทหรือประโยคท่ีเปนสมุจจัยนั้น  ยอมมีรูปเสมอกัน  คือเปนนามหรือกิริยาก็เปนเสมอกนั 
แตนี้ประโยคหนากับประโยคหลังมีกิริยาไมเสมอกัน  จงึเปนสมุจจัยชนิดพิเศษ  เหน็วาถาเอาเปน 
นามเสียท้ังหมด  ก็จะส้ินปญหา คือเปนปฏิสงฺขา  อนุปสฺสนา  และ  อุปฏฐาน  ซ่ึงในที่สุดตอนแก 
คําอธิปฺาวิปสฺสนา  (หนา ๒๘๐  บรรทัดสุดทาย)  ทานก็ทําอยางนี้  คือเปนนามทุกบท 
นั่นเอง  
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                   ปญญาวิปสนา  (เห็นแจงเปนอธิปญญา)  
                        ภิกษุผูฉลาดในอนุปสนา  ๓  และใน  
                   วิปสนา  ๔  ยอมไมหว่ันไปในเพราะทิฏฐิ 
                   ตาง ๆ เหตุที่มีความฉลาดในอุปฏฐาน ๓ 
                   แล 
           การพิจารณาน้ันจัดเปนญาณ  เพราะการพิจารณานั้นมีความหมาย 
วารู  จัดเปนปญญา  เพราะมีความหมายวารูทั่ว  เหตุนั้น  จึงกลาวไววา 
ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวตามเห็น  (แต)  ความแตกดับ  ชื่อวา 
วิปสนาญาณ  ดังนี้๑ 

                                  [อธิบายบาลี]  
           อรรถาธิบายในบาลีนั้น  พึงทราบดังนี้ คําวา  "อารมฺมณ- 
ปฏิสงฺขา-พิจารณาอารมณ"  ความวา  พิจารณาแลว  คือรูแลว  ได 
แกเห็นแลว ซึ่งอารมณอยางใดอยางหนึ่ง  โดยความส้ิน  โดยความ 
เสื่อม ๒  คําวา  "ภงฺคานุปสฺสเน  ปฺา-ปญญาในการตามเห็นความ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๘๓  บาททายแหงคาถาท่ี ๑  และ ๓  ท่ีปาฐะพิมพแยกไวเปน  ปฏิสงฺขา 
วิปสฺสนา  และ  อธิปฺา วปิสฺสนา  นั้น  นาจะเรียงติดกนัเปน  ปฏิสงฺขาวิปสฺสนา 
อธิปฺาวิปสฺสนา  เปนช่ือของวิปสนาแตละข้ัน  เขาแถวกยั  วยลกฺขณวิปสฺสนา  ในคาถ 
ท่ี ๒ 
๒.  หมายความวา  ปฏิสงฺขา-พิจารณา  ในท่ีนี้ไดแกรู และรูนั้นกห็มายเอาเห็นโดยความส้ิน 
ความเส่ือมนั่นเอง เพราะประสงคเอาภังคานุปสนา  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 131 

แตกดับ"  เปนตน ความวา  ปญญาในการตามเห็นความแตกดับแหง  
ความรูที่พิจารณาอารมณ โดยความส้ินความเส่ือมเกิดข้ึนนั้น  อันใด 
อันนี้เรียกวา  วิปสนาญาณ  ถามวา  ญาณนั้นเปนไฉน ? นี่เปนความ 
(อธิบาย)  แหงกเถตุกัมยตาปุจฉา  เปนอันดับแรก 
           อันดับตอนั้น  ญาณนั้นเปนประการใด  จะแสดงประการน้ัน 
ทานจึงกลาวคําวา "รูปารมฺมณตา-มีรูปเปนอารมณ"  เปนอาทิ 
           ในคําเหลาน้ัน  คําวา  รูปารมมฺณตา  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตวา   ภิชฺชติ 
ความวา  "จิตมีรูปเปนอารมณเกิดข้ึนแลวยอมแตกดับไป"  หรือนัยหน่ึง 
ความวา  "จิตเกิดข้ึนในความเปนจิตมีรูปเปนอารมณแลวยอมแตกดับ 
ไป"* 

           คําวา  "ต  อารมมฺรณ  ปฏิสงฺขา-พิจารณาอารมณนั้นแลว"ความ 
วา  พิจารณาแลว คือรูแลว  ไดแกเห็นแลว  ซึ่งรูปปารมณนั้น  โดย  
ความส้ิน  โดยความเส่ือม 
           คําวา  "ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺค  อนุปสฺสติ-ยอมตามเห็นความ 
แตกดับแหงจิตน้ัน "  ความวา  รูปารมณ  นั้น  อันจิตดวงใดเห็นแลว 
โดยความส้ินความเส่ือม ภิกษุยอมตามเห็นความแตกดับแหงจิตดวงนั้น 
ดวยจิตอีกดวงหนึ่ง  เหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
"าต ฺจ  าณ ฺจ  อุโภป  วิปสฺสติ-พระโยคาวจรยอมเห็นแจง 
 
 *  ความนัยแรก  ตา.  ท่ีอารมฺมณตา  ทานเหน็เปนสกัตถปจจัย  ไมมีอรรถอะไร  มหาฎกีา 
ชักตัวอยางวา  เชน  เทวตา  ก็เทากับ  เทโว  นั่นเอง  สวนความนัยหลัง ทานอธิบายเปน  ภุมฺมตฺเก 
ปจฺจตฺตวตน  คือปฐมาวิภัตใิชในอรรถสัตมีวิภัติ  ถาใชอยางนี้  นาจะเรียงติดกับบทหลังเปน 
รูปรมมฺรณตาติตฺต เปนสัตมีตัปปุริสสมาส     
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ซึ่งส่ิงท่ีถูกรู  (คืออารมณ)  ดวย  ซึ่งตัวรู (คืออนุปสนาญาณ) ดวย   
ทั้ง ๒ อยาง  "  ดังน้ี 
           ก็แลคําวา  "อนุปสฺสติ-ยอมตามเห็น" ในขอน้ี  ไดแกเห็นเนื่อง 
ไป  หมายความวา  เห็นเนือง ๆ ดวยอาการหลายอยาง  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาวไววา  "คําวาตามเห็น  (นั้น)  คือตามเห็นอยางไร ?  คือ 
ตามเห็นโดยความไมเที่ยง"  ดังน้ีเปนตน 
           ในอาการเหลาน้ัน เหตุใด  อันความแตกดับยอมเปนปลายสุด 
แหงอนิจจตา  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรผูเปนภังคานุปสสกนั้นจึง 
ตามเห็นสังขารท้ังปวงโดยความไมเที่ยง  มิใชโดยความเท่ียง ลําดับนั้น 
เพราะความท่ีสิ่งท่ีไมเที่ยงก็เปนทุกข  และเพราะความท่ีสิ่งที่เปนความทุกข 
ก็เปนอนัตตา  จึงตามเห็นสังขารทั้งปวงน้ันแหละโดยความเปนทุกข 
มิใชโดยความเปนสุข  ตามเห็นสังขารท้ังปวงน้ันแหละโดยความเปน 
อนัตตา  มิใชโดยความเปนอัตตา  อนึ่ง  เหตุใด  สิง่ใดไมเที่ยงเปน 
ทุกขเปนอนัตตา  สิ่งนั้นก็ไมพึงนิยมยินดี  และส่ิงใดไมพึงนิยมยินดี 
ก็ไมพึงกําหนัดในสิ่งน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรผูนั้นจึงเบ่ือหนาย 
มิใชยินดี จึงคลายกําหนัด  มิใชกําหนัด  ในสังขารที่เห็นแลววาไมเที่ยง 
เปนทุกขเปนอนัตตา  ตามแนวภังคานุปสนานั่น 
           เธอไมกําหนัดอยูอยางนั้น  ก็ชือ่วา ยังราคะใหดับ  มิใชใหเกิดข้ึน 
หมายความวา  ไมทําใหเปนสมุทัย  (กอข้ึน)  ได  ดวยญาณอันเปน 
โลกิยะน่ันแล*กอน  หรืออีกนัยหน่ึง  เธอเปนผูคลายกําหนัดอยางนั้น 
 
  * มหาฎีกาวา  ญาณช้ันนี้  สามารถเพียงใหถึงวิกขัมภนนิโรธ  คือดับไดดวยขมไว  (ไมถึง 
สมุจเฉท)  จึงวาเปนญาณโลกยิะ    
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แลว  เธอยังสังขารที่เห็นแลว  (คือท่ีปรากฏบัดนี้) ใหดับ มิใชใหเกิด   
ข้ึน ฉันใด  กย็ังสังขารแมที่ไมไดเห็น (คือเปนอดีตอนาคต)  ใหดับ 
มิใชใหเกิดข้ึน ดวยอํานาจอันวยญาณ  (คือรูโดยอนุโลมหรืออนุมาน 
ตามท่ีปรากฏแลว)  ฉันนั้น  หมายความวา  ทําในใจแตขางดับ  ดูแต 
ความดับของมันขางเดียว  ไมดูความเกิด 
           เธอปฏิบัติไดอยางนั้นแลว  กช็ือ่วา  สสัดทิ้ง  (สังขาร)  ได  มิใช 
ถือเอาไว  ขอน้ีมีอธิบายอยางไร ?  อธิบายวา  แมอนุปสนา  มี 
อนิจจานุปสนาเปนตนนี่  ก็เรียกไดวา  เปนปริจจาคปฏินิสสัคคะ  (สลัดทิ้ง 
โดยการสละเสีย)  และเปนปกขันทปฏินิสสัคคะ  (สลัดทิ้งโดยแลนไป 
เสีย)๑  เพราะสละกิเลสทั้งหลายเสียพรอมท้ังขันธและอภิสังขาร  (คือ 
กรรม)๒  ดวยอํานาจตทังคปหาน  และเพราะดวยการเห็นโทษใน 
สังขตธรรม  จึงแลนไปเสียในพระนิพพาน  อันตรงกันขามกับสังขต- 
ธรรมนั้น  โดยกิริยาที่นอมใจไปพระนิพพานน้ัน    เหตุนั้น    ภิกษุ 
ผูประกอบพรอมดวยอนุปสนามีอนิจจานุปสนาเปนตนนั้น  จึงสละกิเลส 
ทั้งหลายได  และแลนไปในพระนิพพานไดดวย  โดยนัยดังกลาวแลว 
ทั้งไมยืดเอากิเลสทั้งหลายไวโดยทําใหมันเกิดข้ึน  ไมยึดเอาอารมณ 
ที่เปนสังขตธรรมไว  โดยความท่ีไมเห็นโทษ  เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
วา   ปฏินิสฺสชฺชติ  โน  อาทิยติ-สลัดทิ้งเสีย  มิใชถอืไว 
 
๑.  ทานแกดังนี้  ก็เทากับบอกวา  ศัพทปฏินิสสัคคะ มีอรรถ ๒ อยาง  สละก็ได 
แลนไปเสียก็ได 
๒.  มหาฎีกาชวยขยายความวา  เม่ือจะกิเลสได  ก็ช่ือวาละกรรม อันมีกเิลสนั้นเปนเหตุ  และ 
ขันธอันเกิดแตกรรมนั้นไดดวย 
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           ทีนี้  การละธรรมทั้งหลายใด๑ไดดวยญาณเหลาน้ัน  ยอมมีแก  
พระโยคาวจรนั้น  จะแสดงการละธรรมท้ังหลายน้ัน  ทานจึงกลาววา  
"เมื่อตามเห็นโดยความไมเที่ยง  ยอมละนิจจสัญญาได" ดังน้ีเปนตน 
ในคําเหลาน้ัน  คําวา  "นนฺทึ-เพลิดเพลินยินดี"  ไดแกตัณหาอันเปน 
ไปกับดวยปติ  (ความปลื้มใจ)  คําท่ีเหลือมีนัยอันกลาวมาแลวน้ันแล 
                                  [อธิบายความคาถา]  
           สวนในคาถาทั้งหลาย  (พึงทราบอรรถาธิบายดังตอไปนี้) คําวา 
"วตฺถุสงฺกมนา-เลื่อนวัตถุ"  ความวา  การพิจารณาท่ีเห็นความดับแหง 
รูปแลวเลื่อนไปสูวัตถุอ่ืนจากวัตถุแรก  ดวยสามารถเห็นความดับแม 
แหงจิตดวงท่ีเห็นความดับ  (แรก)  นัน้อีก๒  คําวา  "ส ฺาย  จ  วิวฏฏนา 
-เปลี่ยนสัญญาไดดวย"  คือการพิจารณาที่ละขางความเกิดเสียแลว ต้ัง 
แนอยูแตในขางความเสื่อม  คําวา  "อาวชฺชนาพลฺเจว-มีกําลังใน 
การนึกหนวงไดดวย "  อธิบายวา  เห็นความดับแหงรูปแลวสามารถใน 
การนึกหนวง  (อารมณ)  ไมขาดระยะ เพ่ือเห็นความดับแหงจิตดวงท่ีมี 
ความดับ  (ของรูป) เปนอารมณอีก  คําวา  "ปฏิสงฺขา  วิปสฺสนา" 
หมายความวา  การพิจารณาอารมณนั้น ชื่อวา   ภังคานุปสนา 
 
๑.  ปาฐะฉบันของเราเปน  เสสธมฺมาน แตของพมาเปน  เยส  ธมฺมาน  เห็นวาฉบับหมา 
เขาทีวา  เพราะธรรมท่ีละไดดวยญาณเหลานั้น  ยังไมไดกลาวมากอนเลยสักขอ  จะใช  เสส- 
ท่ีเหลือ  กระไรได 
๒.  มหาฎีกาวา  วัตถุก็คืออารมณมีรูปเปนตนนั้นเอง  ทานเรียกวัตถุ  เพราะอารมณเปนท่ีตั้ง 
แหงความเปนไปของวิปสนา  
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           ขอวา  "อารมมฺณานฺวเยเนว  อุโภ  เอาววฏนา - การะพิจารณา  
ที่กําหนดอารมณทั้ง ๒ สวนวามีสภาพเปนอันเดียวกัน ตามอยางอารมณ 
นั่นแหละ"  ความวา  กําหนดอารมณทั้งสองสวน  โดย  (วา) มสีภาพ  
อยางเดียวกัน ดังน้ีวา  "สังขาร  (ปจจุบัน)  นี้  แตกดับอยูอยางใด 
แมสังขารในอดีตก็แตกดับมาแลว  สังขารในอนาคตเลา  กจั็กแตกดับ 
อยางนั้น"  ตามอยางคือตามแบบอารมณที่เห็นแลวโดยประจักษนั่นแหละ 
ความขอน้ี  แมพระโบราณาจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา 
                   "พระโยคาวจรผูมีความเห็นความจดแลว 
                   ในสังขารอันมีอยู  (คือที่เปนปจจุบัน)  ยอม 
                   นําความเห็นตามแบบความเห็นอันนัน้ไป 
                   (ใช)  ในสังขารท่ีเปนอดีตและอนาคต 
                   (ดวย)  วา  สังขารท้ังปวงมีความแตกทําลาย 
                   ไปเปนปกติ  ดังหยาดน้ําคาง  เมื่อดวง 
                   อาทิตยขึ้นแลว (เหือดแหงไป)  ฉะนั้น" 
           คําวา  "นิโรเธ  อธมิุตฺตตา-ความที่นึกนอมลงไปในความดับ"  ความ 
วา ความท่ีทําการกําหนดสังขารทั้งสองสวนเปนอยางเดียวกันดวยอํานาจ 
ความแตกดับอยางนั้นแลว  นกึนอมลงไปในความดับ  กลาวคือความ 
แตกน้ันเทานั้น*  หมายความวา  (นึก)   หนักไปในความดับนั้น  (นึก) 
 
  *  ศัพทนิโรธ  โดยมากใชในอรรถท่ีหมายถึงมรรคผลนิพพาน  เม่ือนํามาใชในอรรถเชนนี ้
จึงตองไขความไววา หมายเอาภังคะ  ความแตกดับแหงสังขาร  เพื่อใหทราบวา  ไมใชความ 
ดังกิเลส  
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เอียงไปในความดับนั้น  (นึก)  ลาดไปในความดับนั้น (นึก)  เทไปใน   
ความดับนั้น  คําวา  "วยลกฺขณวิปสฺสนา"  มีอธิบายวา  ความพิจารณา 
นั่น  ชื่อวาวยลักษณวิปสนา  (เห็นแจวในลักษณะดับ) 
           คําวา  "อารมมฺณจฺ  ปฏิสงฺขา-พิจารณาอารมณดวยแลว" คือ 
รูอารมณมีรูปเปนตน ที่เปนอารมณแรกดวยแลว  คําวา  "ภงฺคฺจ 
อนุปสฺสติ-ตามเห็นความดับดวย"  คือเห็นความดับแหงอารมณ 
(แรก)  นั้น  แลวตามเห็นความดับแหงจิตดวงท่ีมีอารมณ  (แรก)  นั้น 
เปนอารมณ  (ดวย)  คําวา  "สฺุโต  จ  อุปฏาน - ความปรากฏ 
โดยความวางเปลา (มีข้ึน) ดวย" คือเมื่อเธอตามเห็นความดับแหง 
สังขารนั้นอยางนั้นอยู  ความปรากฏโดยความวางเปลาวา  "สังขาร 
ทั้งหลายน่ันเองแตก  ความแตกแหงสังขารทั้งหลายนั้น  เรียกวาความ 
ตาย  หามี  (อัตตา) อะไร ๆ  อ่ืน (จากขันธ)  ไม"  ดังน้ี  ยอมเจริญข้ึน 
เหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
                   ขันธทั้งหลายดับ  สิ่งอื่นไมมีเลย  ความ 
                   แตกแหงขันธทั้งหลายเรียกวาจาย  พระ 
                   โยคาวจรผูไมประมาท  ยอมเห็นความสิ้น 
                   ไปแหงขันธทั้งหลายนั้น ดุจคนผูเจาะแกว 
                   ดวยเพชรโดยแยกคาย  (คือโดยวิธีที่ถูก 
                   ตอง  ยอมเหน็ความส้ินไปแหงแกวท่ีถูก 
                   เจาะ)  ฉะนั้น 
           คําวา  "อธิปฺาวิปสฺสนา" มีอธิบายวา  ความพิจารณา  (รู)  อารมณ 
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อันใดดวย  ปญญาตามเห็นความแตกดับอันใดดวย  ความปรากฏโดย   
ความวางเปลาอันใดดวย  (รวม ๓ ประการ)  นี้ ชื่อวา  อธิปญญาวิปสนา 
(เห็นแจงเปนอธิปญญา) 
           คําวา  "กุสโล  ตีส ุ อนุปสฺสนาสุ- ภิกษุผูฉลาดในอนุปสนา ๓" 
คือภิกษุผูฉลาดในอนุปสนา  ๓  มีอนิจจานุปสนาเปนตน คําวา 
"จตสฺโส  จ  วิปสฺสนาสุ-และในวิปสนา  ๔"  คือ  ในวิปสนา  ๔  ม ี
นิพพิทานุปสนาเปนตนดวย  คําวา "ตโย  อุปฏฐาเน  กุสลตา-เหตุ 
ที่มีความฉลาดในอุปฏฐาน ๓  คือเพราะความท่ีเปนผูฉลาดในความ 
ปรากฏ  ๓  สถานนี้  คือ  (ปรากฏ) โดยความส้ิน  โดยความเส่ือม  โดย 
ความวางเปลาดวย* คําวา  "นานาทิฏ ีสุ  ฯ  กมฺปติ-ยอมไมหว่ัน 
ไปในเพราะทิฏฐิตาง ๆ" คือยอมไมไหวไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลายมีประ- 
การตาง ๆ มีสัสสตทิฏฐิเปนตน 
           พระโยคาวจรน้ัน  ไมหว่ันไหวอยูอยางนั้น  มีมนสิการเปนไป 
โดยนัยวา  "สิ่งท่ียังไมดับนั่นแหละ  กําลังดับ  สิ่งที่ยังไมแตกน่ันแหละ 
กําลังแตก"  ยอมปลอยนิมิตแหงความเกิด  ความต้ังอยู  และความเปน 
ไปแหงสังขารท้ังปวงเสีย แลวดูแตความแตก  (ของมัน)  อยางเดียว 
เหมือนดูความแตกของภาชนะโทรม ๆ  ที่คนทุบอยู  เหมือนดูความแตก 
(กระจาย)  ของฝุนละเอียดที่คนโปรยอยู เหมือนดูความแตกของเมล็ดงา 
 
  * ทานแกศัพทดังนี้  ก็เปนอันวา  จตสฺโส  ตโย และ  กุสลตา  เปนวภิัตวิิปลาสเปนแถว 
อนุปสสนา  ๓  คืออนิจจานปุสนา  ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา  วปิสนา ๔ คือ  นิพพิทานุปสนา 
วิราคานุปสนา  นิโรธานุปสนา  ปฏินิสสัคคานุปสนา  
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ทั้งหลายท่ีคนค่ัวอยูฉะน้ัน  พระโยคาวจรน้ัน  ยอมเห็นวา  "สังขาร   
ทั้งปวงกําลังแตกอยู  ๆ  "  ประดุจบุรษุผูมีตา  (ดี)  ยืนอยูที่ขอบสระ 
โบกขรณี  หรือท่ีตลิ่งแมน้ํา  เมื่อฝนเม็ดหนาตกลงมา  จะพึงเห็นตอมนํ้า 
ใหญๆ บนหลังนํ้า  ซึ่งเกิดข้ึน ๆ แลว  พลันแตกไปโดยเร็วฉะนั้น 
แทจริง พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงหมายถึงพระโยคาวจรเห็นปานนี้  ตรัส 
ไววา 
                   "มัจจุราชยอม  (หาตัว)  ไมพบ  ซึ่งบุคคล 
                   ผูมองดูโลก  (คือขันธ) เหมือนอยางมองดู 
                   ตอมน้ํา  เหมอืนอยางมองดูพยับแดด" 
                            [อานิสงสภังคานุปสนาญาณ]  
           เมื่อเห็น*อยูเนือง ๆ  วา  "สังขารทั้งปวงแตกอยู ๆ "  อยางนั้น 
ภังคานุปสนาญาณอันมีอานิสงส ๘ เปนบริวาร  ยอมเปนญาณมีกําลัง 
นี่เปนอานิสงส  ๘ ในคําน้ัน  คือ 
              ภวทิฏ ิปฺปหาน              การละภวทิฏฐได 
              ชีวตินิกนฺติปริจฺจาโค       การสละความไยดีในชีวิตได 
              สทา  ยุตฺตปยุตตตา         ความประกอบ  (ภาวนา)  อันชอบ 
                                                     ทุกเม่ือ  (ทั้งกลางคืนและกลางวัน) 
              วิสทฺุธาชีวิตา                   ความมีอาชีวะหมดจด 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  ปสฺสนโฺต  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  ปสฺสโต 
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              อุสสฺุกฺกปฺปหาน                  การละความขวนขวาย  (ในกิจจา- 
                                                        นกุิจภายนอก) 
              วิคตภยตา                          ความเปนผูปราศจากความกลัว 
              ขนติฺโสรจฺจปฏิลาโภ          ความไดเฉพาะซึ่งขันติโสรัจจะ 
              อรติรติสหนตา                   ความอดกลั้น   (ครอบงําเสียได) 
                                                        ซึ่งความไมยินดีใน  (อธิกุศล)  และ 
                                                         ความยินดี  (ในกามคุณ) 
           เพราะเหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
                   พระมุนีผู  (สําคัญ)  เหมอืนคนมีผานุงหม 
                   และศีรษะถูกไหมอยูแลว  เห็นคุณอนัเย่ียม ๘ 
                   ประการนี้แลว  พิจารณาในภังคานุปสนานั้น 
                   เนือง ๆ ไป  ยอม  (สําเร็จ)  เปนภังคานุปสสี- 
                   บุคคล  เพ่ือบรรล ุ เพ่ือบรรลุอมตธรรมได 
                                ภังคานุปสนาญาณ  จบ 
                                   [ ภยตึปฏฐานญาณ ]   
           เมื่อพระโยคาวจรน้ัน  เสพโดยเอ้ือเฟออยู  เจริญอยูทําใหมากอยู 
ซึ่งภังคานุปสนา  อันมีความสิ้นความเสื่อมความแตกความดับแหง  
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สังขารทั้งปวงเปนอารมณอยางนั้น  สังขารทั้งหลายอันแตกอยูตามสภาพ*  
อยูในภพ  กําเนิด  คติ  ฐิติ  และสัตตาวาสท้ังปวง  ยอมปรากฏเปนสิ่ง 
นากลัวอยางใหญ  ดังส่ิงท่ีนากลัวท้ังหลายมี  สิงห  เสือโครง  เสือเหลือง 
หมี  เสือดาว  ยักษ  รากษส  โคด ุสุนัขดุ  ชางดุตกมัน  อสรพิษราย  สายฟา 
ปาชา  สนามรบ  และหลมุถานท่ียังลุกอยู  เปนตน  ยอมปรากฏเปน 
สิ่งนากลัวยิ่งนักสําหรับคนขลาดผูรักชีวิตโดยงาย  (คือเห็นเปนของ 
นากลัวยิ่งนักสําหรับคนขลาดผูรักชีวิตโดยงาย  (คือเห็นเปนของ 
นากลัวและกลัวงาย ๆ)  ฉะน้ัน  เมื่อเธอเห็นอยูวา  "สังขารทั้งหลาย 
ที่เปนอดีตก็ดับไปแลว  ที่เปนปจจุบันก็กําลังดับ  แมสังขารทั้งหลาย 
ที่จะเกิดในอนาคต  ก็จักดับอยางนี้เหมือนกัน"  ดงัน้ี  ญาณชื่อวา 
ภยตุปฏฐานญาณ ยอมจะเกิดข้ึนในฐานะ  (คือในโอกาส)  นั้น  
           (ตอไป)  นี ้ เปนอุปมาในความเกิดข้ึนแหงภยตุปฏฐานญาณน้ัน 
           ตางวาบุตร  ๓ คนของหญิงผูหนึ่ง  ทําความผิดตอพระราชา 
พระราชาลงพระราชอาชญาตัดศีรษะมันทั้ง ๓ คน  หญิงผูนั้นไดไปสู 
ตะแลงแกงพรอมกับบุตร  ทีนี้  พวกราชบุรุษตัดศีรษะบุตรคนโตของ 
เขาแลว  ก็เริ่มจะตัดศีรษะบุตรคนกลาง  เขาเห็นศีรษะบุตรคนโตขาด 
ไปแลว  และศีรษะบุตรคนกลางกําลังจะขาด  ก็ทอดอาลัยในบุตรคนเล็ก 
ดวยเห็นวา  "แมบุตรคนเล็กน่ี  ก็จักเปนเชนกับบุตร ๒ คนนั้นเหมือนกัน" 
           ในทสันกิจเหลานั้น  การเห็นความดับแหงสังขารท่ีเปนอดีต 
ทั้งหลายของพระโยคี  เปรียบเหมือนการเห็นศีรษะที่ขาดแลวแหงบุตร 
 
*  ปาฐะเปน  สเภทกา แตฉบับพมาเปน  ปเภทกา  ถาเปน  ปเภทกา  แปลวา  แตกอยูท่ัวไป 
ก็ไดความดีเหมือนกัน  ขางหลังตอไปก็เปน  ปเภทกา  ท้ังนั้น  
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คนโตของหญิงผูนั้น  การเห็นความดับแหงสังขารท้ังหลายท่ีเปนปจจุบัน   
ของพระโยคี  เปรียบเหมอืนการเห็นศีรษะที่กําลังขาดของบุตรคนกลาง 
ของหญิงคนน้ัน  การเห็นความดับแหงสังขารท้ังหลายที่เปนอนาคต ดวย 
เห็นวา  "แมสังขารท้ังหลายที่จะเกิดในอนาคต ก็จักดับอยางนี้เหมือนกัน" 
ของพระโยคี  เหมือนการทอดอาลัยในบุตรคนเล็ก  ดวยเห็นวา  "แม 
บุตรคนเล็กนี่  ก็จักเปนเชนกับบุตร  ๒  คนนั้นเหมือนกัน  "  ของหญิงผูนั้น 
           เมื่อเธอเห็นอยูอยางนั้น  ภยตุปฏฐานญาณ  ยอมจะเกิดข้ึนในฐานะ 
(คือในโอกาส)  นั้น 
           อุปมาอื่นอีกก็มี  ตางวาหญิงผูหนึ่งเปนหญิง  (ปูติปชา)  มลีูกเสีย 
คลอดทารกออกมา  ๑๐  คนแลว  ในทารก  ๑๐ คนนั้น  ๙  คนตายไป 
แลว  คนหน่ึงอยูในมือกําลังตาย  อีกคนหน่ึงอยูในทอง  หญิงน้ัน 
เห็นทารก ๙  คนตายไปแลว  และคนท่ี ๑๐ กําลังตาย  ก็ทอดอาลัยใน 
ทารกที่อยูในทอง  ดวยเห็นวา  "ถึงเจาคนท่ีอยูในทองที่  ก็จักเปน 
เชนกับพวก ๑๐ คนนั่น  เหมือนกัน" 
           ในทสันกิจเหลานั้น  การเห็นความดับแหงสังขารท่ีเปนอดีต 
ทั้งปลายของพระโยคี เปรียบเหมือนการระลึกถึงความตายแหงทารก ๙ 
คนของหญิงผูนั้น  การเห็นความดับแหงสังขารท่ีเปนปจจุบันท้ังหลาย 
ของพระโยคี  เปรียบเหมอืนคนการเห็นภาวะที่ทารกอยูในมือกําลังตาย 
ของหญิงผูนั้น  การเห็นความดับแหงสังขารที่เปนอนาคตท้ังหลายของ 
พระโยคี  เปรียบเหมือนการทอดอาลัยในทารกที่ยงัอยูในทองของหญิง 
ผูนั้น  
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           เมื่อเธอเห็นอยูนั้น  ภยตุปฏฐานญาณยอมจะเกิดข้ึนในขณะ  
นั้น*  
                                [ญาณนี้มีกลัวดวยหรือไม]  
           ถามวา  "ก็ภยตุปฏฐานญาณ  (นี่)  กลัวหรือมิไดกลัว ?"  ตอบวา 
"มิไดกลัวดอก"  เพราะวาภยตุปฏฐานญาณนั้น  ก็เปนแตความ 
วิจารณวา  "สังขารทั้งหลายที่เปนอดีตก็ดับไปแลว  ที่เปนปจจุบันก็กําลัง 
ดับ  ที่เปนอนาคตก็จักดับ"  เทาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  จึงเปรียบเสมือนวา 
คนมีตา  (ดี)  แลดูหลุมถาน  (เพลิง)  ๓ หลุม  ที่ใกลประตูเมืองอยู 
ตัวเองมิไดกลัว  เขาเปนแตมีการวิจารณวา  "สัตวไร ๆ  จักตกลงไปใน 
หลุมถาน  (เพลิง)  ๓  หลุมนี่  ก็จักไดรับทุกขไมนอยทุกตัว "  ดังน้ี 
เทาน้ันเองฉันใด  หรือมิฉะน้ัน  เปรียบเสมือนวาคนมีตา  (ดี)  แลดู 
หลาว ๓  เลมเขาปกเรียงกันไวอยู  คือหลาวไมตะเคียน หลาวเหล็ก 
หลาวทอง  ตัวเองก็มิไดกลัว  เขาเปนแตมีการวิจารณ วา  "สัตวไร ๆ 
จักตกลงไปท่ีหลาว ๓ เลมนี่  ก็จักไดรับทุกขไมนอยทุกตัว"  ดงัน้ีเทาน้ัน 
เอง  ฉันใด  ภยตุปฏฐานญาณ  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  ตัวเองมิไดกลัว 
เปนแตมีความวิจารณวา "สังขารทั้งหลายในภพ ๓ อันเปนเชนกับหลุม 
ถาน (เพลิง) ๓ หลุม  และเชนกับหลาว ๓ เลม  ที่เปนอดีตก็ดับไปแลว 
ที่เปนปจจุบันก็กําลังดับ  ที่เปนอนาคตก็จักดับ"  ดงัน้ี  เทาน้ันเอง 
แตเพราะสังขารทั้งหลายอันไปอยูในภพ  กําเนิด  คติ  ฐิติ  และนิวาส 
 
  *  ทานใช  าเน  มาสองหน  หนีใ้ช  ขเณ  ก็เปนอันวา  าเน  ในท่ีนี้  หมายถึงกาล  โอกาส 
ขณะ  มิใชหมายถึงสถานท่ี 
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ทั้งปวงเปนสภาพที่ถึงซ่ึงความฉิบหาย  มีภัยเฉพาะหนา  ปรากฏแก   
ญาญน้ัน โดยเปนของนากลัวแตยางเดียว  เพราะเหตุนนั้น  ญาณน้ัน 
จึงเรียกวา  ภยตุปฏฐาน  (เห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว) 
                           [บาลีภยตุปฏฐานญาณ]  
           ก็แลปาฐะ  (ตอไป)  นี ้ เปนบาลีในความปรากฏโดยเปนของ 
นากลัวดังกลาวมานี้แหงญาณนั้น  วา  "ปุจฉาวา  "เมื่อภิกษุทําในใจโดย 
ความไมเที่ยง  สิ่งอะไรปรากฏโดยเปนของนากลัว  เมื่อภิกษุทําในใจโดย 
ความเปนทุกข  สิ่งอะไรปรากฏโดยเปนของนากลัว  เมื่อภิกษุทําในใจ 
โดยความเปนอนัตตา  สิ่งอะไรปรากฏโดยเปนของนากลัว ?"  วิสัชนา 
วา  "เมื่อภิกษุทําในใจโดยความไมเที่ยง  นิมิตยอมปรากฏโดยเปนของ 
นากลัว  เมื่อภิกษุทําในใจโดยความเปนทุกข  ปวัตตะ  ยอมปรากฏโดย 
เปนของนากลัว  เมื่อภิกษุทําในใจโดยความเปนอนัตตา  ทั้งนิมิตและ 
ปวัตตะ  ยอมปรากฏโดยเปนของนากลัว"* 

                      [แกอรรถบาลีภยตุปฏฐานญาณ]   
           ในปาฐะเหลาน้ัน  ปาฐะวา  "นิมิตฺต"  ไดแกสังขารนิมิต  คําวา 
"นิมิต" นั่น  เปนชื่อแหงสังขารทั้งหลายทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน 
จริงอยู  ภิกษุผูทําในใจโดยความไมเที่ยงอยู  ยอมเห็นแตมรณะ  (คือ 
ความแตกดับ)  แหงสังขารท้ังหลายเทาน้ัน  เหตุ  (ที่เห็นแตความแตก 
 
*  ขุ. ป.  ๓๑/๓๖๙  
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ดับ)  นั้น  นมิิต  (คือสังขาร)  จึงปรากฏโดยเปนของนากลัวแกภิกษุนั้น  
           ปาฐะวา  "ปวัตตะ"  ไดแกความหมุนไปในรูปภพและอรูปภพ 
จริงอยู  ภิกษุผูทําในใจโดยความเปนทุกขอยู  ยอมเห็นภาวะคือความ 
ถูกบีบค้ันอยูเนือง ๆ เทาน้ัน  แหงความหมุนไปแมที่สมมติกันวาเปนสุข 
เหตุ  (ที่เห็นแตความถูกบีบค้ัน)  นั้น  ปวัตตะ  (แมในรูปภพอรูปภพ) 
จึงปรากฏโดยเปนของนากลัวแกภิกษุนั้น 
           สวนภิกษุผูทําในใจโดยความเปนอนัตตาอยู  ยอมเห็นนมิิตและ 
ปวัตตะทั้ง ๒ นั้น  เปนสิ่งวาง  เปลา  ราง  ไมมีเจาของ  ไมมีหัวหนา 
เหมือนบางราง  และเหมือนส่ิง  (ลวงตา)  ทั้งหลายมีพยับแดดและ 
เมืองคนธรรพ*เปนตน  เหตุ  (ที่เห็นเปนแตสิ่งวางเปลา)  นั้น  นิมิต 
และปวัตตะทั้ง ๒ จึงปรากฏโดยเปนของนากลัวแกภิกษุนั้นแล 
                                 ภยตุปฏฐานญาณ  จบ 
 
                               [อาทีนวานุปสนาญาณ]  
           เมื่อพระโยคาวจรน้ันเสพโดยเอ้ือเฟออยู  เจริญอยู  ทําใหมากอยู 
ซึ่งภยตุปฏฐานญาณนั้น  ที่ตานทานไมปรากฏ  ทีก่ําบังก็ไมปรากฏ  ที ่
ไปก็ไมปรากฏ  ที่พ่ึงอาศัยก็ไมปรากฏเลย  หรือความยึดถือเอาไวไดก็ตาม 
ในสังขารทั้งหลายที่เปนไปอยูในภพ  กําเนิด  คติ  ฐิติ  และนิวาสท้ังปวง 
 
*  คือ  เมืองมายาในอากาศ  (ดูเชิงอรรถ ๒ หนา ๑๑๐)  
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แมแตสังขารหน่ึงก็หามีไม  ภพ ๓ ปรากฏเปนดังหลุมถานเพลิงอันเต็ม   
ไปดวยถาน  (แดง ๆ)   ปราศจากเปลว  มหาภูต ๔  ปรากฏเปนดัง 
อสรพิษเหลาที่มีพิษราย  ขันธ ๕  ปรากฏเปนดังเพชฌฆาตผูเง้ือดาบ 
อายตนะภายใน ๖  ปรากฏเปนดังหมูบางราง  อายตนะภายนอก ๖ 
ปรากฏเปนดังพวกโจรปลนหมูบาน อน่ึง  วิญญาณฐิติ  ๗  และสัตตา- 
วาส ๙ ถูกไป ๑๑ กอง*ไหม  ปรากฏเปนดังลุกโชติชวงอยู  สังขาร 
ทั้งปวงปรากฏราวกะเปนหัวฝ  ราวกะเปนโรค  ราวกะเปนลูกศร  ราว 
กะเปนตัวทุกขรอย  และราวะเปนตัวเจ็บปวย  จึงเปนอาทีนพราศี 
(กองโทษ)  อันใหญไรคุณท่ีนาพอใจ  ปราศจากวิสัยที่นายินดี  ถามวา 
เปนอยางไร ?  แกวา  เปนดังปาชัฏ  ซึ่งแมต้ังอยูโดยอาการนารื่นรมย 
แตมีสัตวราย  เปนดังถ้ํามีเสือ  เปนดังนํ้ามีคาหะ  (ตัวท่ีคอยกุมคนลงน้ํา 
เชนจระเข)  และรากษส  (ผีเสื้อนํ้า)  เปนดังขาศึกผูเง้ือขรรค  เปนดัง 
โภชนะมีพิษ  เปนดังทางมีโจร  เปนดงัเรือนไฟไหม  เปนดังสนามรบ 
มีกองทหารท่ีเขาสงออกไป  (รบ)   ยอมปรากฏโดยเปนของนากลัวแก 
บุรุษขลาดผูรักชีวิตโดยงาย  จริงอยู  บุรุษน้ันมาถึงส่ิงนากลัวมีปาชัฏ 
ที่มีสัตวรายเปนตนเหลานั้นเขาแลว  ยอมเปนผูกลัวตัวสั่นจนขนพอง 
เห็นแตอาทีนพ  (สิ่งราย)  อยูรอบตัวฉันใด  พระโยคาวจรน่ีจนขนพอง 
เหมือนกัน  ครั้นสังขารทั้งปวงปรากฏโดยเปนของนากลัว  ดวยอํานาจ 
ภังคานุปสนาแลว  ก็ยอมเห็นแตอาทีนพอันไรคุณท่ีนาพอใจ  ปราศจาก 
 
  *  ไฟ ๑๑  กอง  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ 
โทมนัส  อุปายาส 
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วิสัยที่นายินดีอยูโดยรอบ  เมื่อเธอเห็นอยูอยางนั้น  ญาณชื่ออาทีนวญาณ   
ยอมเกิดข้ึน  ซึ่งทานหมายถึง  กลาวคํา  (บทภาชนะ)  นี้ไววา 
                            [บาลีอาทีนวานุปสนาญาณ]  
           "ปุจฉาวา  ปญญา  (ความรูทั่ว)  ในภยตุปฏฐาน  เปนอาทีนว- 
ญาณ  (ความรูในอาทีพน)  อยางไร ? 
           วิสัชชนาวา  ปญญา  (ความรูทั่ว)  ในภยตุปฏฐานวา  อุปปาทะ 
(ความเกิดข้ึน)  เปนภัย  เปนอาทีนวญาณ  (ความรูในอาทีนพ) 
ปญญาในภยตุปฏฐานวา   ปวัตตะ  (ความหมุนไป)  เปนภัย  ...วา 
นิมิตตะ  (คือสังขาร)  เปนภัย  ...วา  อายูหนา  (คือกรรม)  เปนภัย 
...วาปฏิสนธิเปนภัย  ...วาคติเปนภัย  ...วานิพพัตติ  (ความเกิด 
ปรากฏข้ึน)  เปนภัย  ...วาอุปปตติ  (ความเขาถึง)  เปนภัย  ...วา 
ชาติเปนภัย  ...วาชราเปนภัย  ...วาพยาธิเปนภัย ...วามรณะเปน 
ภัย  ...วาโสกะเปนภัย  ...วาปริเทวะเปนภัย  ...วาอุปยาสเปนภัย 
เปนอาทีนวญาณ 
           ปญญา  (ความรูทั่ว)  วา  อนุปปาทะ  (ธรรมอันไมมีความเกิด 
ข้ึน)  เปนธรรมเกษม  (ปลอดภัย)  เปนสันติบทญาณ  (ความรูในทาง 
สันติ)  ปญญาวา  อัปปวัตตะ  (ธรรมอันไมมีความหมุนไป)  ฯลฯ 
อนุปายาสะ  (ธรรมอันไมมีอุปายาส)  เปนธรรมเกษม*  เปนสันติบทญาณ 
 
  *  ขอธรรมในตอนสันติบทญาณนี้  มีอนุปปาทะเปนตน  ทานมุงเอานิพพานท้ังส้ิน  และมหาฎีกา 
แนะใหแปลเปนพหุพพิหิ  จึงแปลตามทาน  
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           ปญญาวา  อุปปาทะเปนภัย อนุปปาทะเปนธรรมเกษม  เปน  
สันติบทญาณ ปญญาวา  ปวัตตะเปนภัย  อัปปวัตตะเปนธรรมเกษม  
ฯลฯ  อุปายาสเปนภัย  อนุปายาสเปนธรรมเกษม  เปนสันติบทญาณ* 

           ปญญาในภยตุปฏฐานวา  อุปปาทะเปนทุกข  เปนอาทีนวญาณ 
ปญญาในภยตุปฏฐานวา  ปวัตตะเปนทุกข  ฯลฯ  อุปายาสเปนทุกข 
เปนอาทีนวญาณ 
           ปญญาวา  อนุปปาทะเปนสุข  เปนสันติบทญาณ  ปญญาวา 
อัปปวัตตะ  ฯลฯ  อนุปายาสเปนสุข  เปนสันติบทญาณ 
           ปญญาวา  อุปปาทะเปนทุกข  อนุปปาทะเปนสุข  เปนสันติบาท- 
ญาณ  ปญญาวา  ปวัตตะเปนทุกข  อัปปวัตตะเปนสุข  ฯลฯ  อุปายาส 
เปนทุกข  อนุปายาสเปนสุข  เปนสันติบทญาณ 
           ปญญาในภยตุปฏฐานวา  อุปปาทะเปนสามิส เปนอาทีนวญาณ 
ปญญาในภยตุปฏฐานวา  ปวัตตะ  ฯลฯ  อุปายาสเปนสามิส  เปนอาทิ- 
นวญาณ 
           ปญญาวา  อนุปปาทะเปนนิรามิส  เปนสันติบทญาณ  ปญญาวา 
อัปปวัตตะ  ฯลฯ  อนุปายาสเปนนิรามิส  เปนสันติบทญาณ 
           ปญญาวา อุปปาทะเปนสามิส  อนุปาทะเปนนิรามิส  เปนสันติ- 
 
  *  บาลีนี้ทานแยกอาทนีนวญาณเปนวาระท่ี ๑  สันติบทญาณเปนวาระท่ี ๒ แลว  รวมความเขาดวย 
กันอีกทีเปนวาระท่ี ๓  มหาฎกีาทานวาเปนการรวมความเห็นโทษความหมุนไป  กับเห็นอานิสงส 
ความหมุนกลับติดตอเนื่องกนัไป  เพื่อใหเห็นโทษและอานิสงสชัด  สําหรับพระโยคาวจรผูเรงรัด 
วิปสนาใหสําเร็จโดยเร็ว  แมในวาระท่ีวาดวยทุกข  สุข  สามิส  นิรามิส  และสังขร นิพพาน 
ก็นัยเดียวกนั  
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บทญาณ  ปญญาวา ปวัตตะเปนสามิส  อัปปวัตตะเปนนิรามิส  ฯลฯ  
อูปายาสเปนสามิส  อนุปายาสเปนนิรามิส  เปนสันติบทญาณ 
           ปญญาในภยตุปฏฐานวา  อุปปาทะเปนสังขาร เปนอาทีนวญาณ 
ปญญาในภยปฏฐานวา ปวัตตะ  ฯลฯ  อุปายาสเปนสังขาร  เปน 
อาทีนวญาณ 
           ปญญาวา  อนุปปาทะเปนนิพพาน  เปนสันติบทญาณ  ปญญาวา 
อัปปวัตตะ  ฯลฯ  อนุปายาสเปนนิพพาน  เปนสันติบทญาณ 
           ปญญาวา  อุปปาทะเปนสังสาร อนุปปาทะเปนนิพพาน  เปน 
สันติบทญาณ  ปญญาวา  ปวัตตะเปนสังขาร  อัปปวัตตะเปนนิพพาน 
ฯลฯ  อุปายาสเปนสังขาร  อนุปายาสเปนนิพพาน  เปนสันติบทญาณ 
                   ภิกษุยอมเหน็อุปปาทะ  ปวัตตะ  นิมติตะ  อายูหนะ 
                   และปฏิสนธิ  วาเปนทุกข  ความเห็น  (มีวัตถุ  ๕  นี)้ 
                   เปนอาทีนวญาณ  อนึ่ง  เหน็อุปปาทะ  อัปปวัตตะ 
                   อนิมิตตะ  อานยูหนะ  และอัปปฏิสนธิ  วาเปนสุข 
                   ความเห็น  (๕ สถาน)  นี้  เปนสันติบทญาณ  อาที- 
                   นวญาณน้ียอมเกิดในสถาน  ๕  สันติบทญาณก็เกิด 
                   ในสถาน  ๕  จึงชื่อวารูญาณ  ๑๐ เพราะความท่ีเปน 
                   ผูฉลาดในญาณ  ๒  ภิกษนุั้นจึงไมหว่ันไหวใน 
                   เพราะทิฏฐิตาง  ๆ  แล 
           ความเห็นนั้น   จัดเปนญาณ  ดวยความหมายวารู  จัดเปนปญญา 
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ดวยความหมายวารูทั่ว  เหตุนั้นจึงไดกลาววา  ปญญาในภยตุปฏฐาน   
เปนอาทีนนวญาณ"* 

                          [แกอรรถบาลีอาทีนวญาณ]  
           ในปาฐะเหลาน้ัน  ปาฐะวา  "อุปปาทะ"  ไดแกความอุบัติข้ึนใน 
ภพนี้  เพราะปจจัยคือกรรมในภพกอน  ปาฐะวา  "ปวัตตะ" ไดแก 
ความหมุนไป  (ในปวัติกาล)  แหงสังขารธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวอยางนั้น 
ปาฐะวา  "นิมิตตะ"  ไดแกนิมิตคือสังขารทั้งปวง  ปาฐะวา  "อายูหนา" 
ไดแกกรรม  (ในภพน้ี)  อันเปนเหตุแหงปฏิสนธิ  (ในภพ)  ตอไป 
ปาฐะวา  "ปฏิสนธิ"  ไดแกความอุบัติข้ึน  (ในภพ)  ตอไป  ปาฐะวา 
"คติ"  ไดแกคติที่ปฏิสนธิมีข้ึน  ปาฐะวา  "นิพพัตติ"  ไดแกความ 
กําเนิดแหงขันธทั้งหลาย  ปาฐะวา "อุปปตติ"  ไดแกความเปนไปแหง 
วิบาก  ที่กลาวไวอยางนี้วา  "วิบากยอมมีแกผูถึงพรอมบาง  แกผูเขาถึง 
บาง"  ปาฐะวา  "ชาติ"  ไดแกชาติที่มีเพราะปจจัยคือภพ  เปนปจจัย 
แหงทุกขทั้งหลายมีชราเปนตน  ธรรมท้ังหลายมีชราและมรณะเปนอาทิ 
(มีความ)  ปรากฏ  (ชัด)  แลวท้ังน้ัน  ก็แลในธรรมเหลาน้ี  ธรรม ๕ 
มีอุปปาทะเปนตนเทาน้ัน  ทานกลาวโดยเปนวัตถุ  (ที่ต้ัง)  แหงอาทีนว- 
ญาณ  ธรรมท่ีเหลือทานกลาวโดยเปนไวพจนของธรรม  ๕ นัน้    แทจริง 
คํา ๒  คําคือ  นิพพัตติ  ชาติ  ที่เปนไวพจนของอุปปาทะและของปฏิสนธิ 
นั่นเอง  ๒  คําคือ  คติ  อุปปตติ  นี่เปนไวพจนของปวัตตะ  ชรา  เปน 
 
  * ขุ.  ป.  ๓๑/๘๔  
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ตน  เปนไวพจนของนิมิตตะแล  เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา   
                   "ภิกษุยอมเห็นอุปปาทะ  ปวัตตะ  นมิิตตะ  อายู- 
                   หนะ  และปฏิสนธิ  วาเปนทุกข  ความเห็น  (ม ี
                   วัตถุ   ๕)  นี ้ เปนอาทีนวญาณ" 
และวา  "อาทีนวญาณนี้  ยอมเกิดในสถาน  ๕"  ดังน้ี 
           สวนคําวา  "ปญญาวา  "อนุปปาทะ  (ธรรมอันไมมีความเกิดข้ึน) 
เปนธรรมเกษม"  เปนสันติบทญาณ "  เปนตน  ทานกลาวเพ่ือแสดง 
ญาณฝายตรงขามของอาทีนวญาณ  นยัหน่ึง  คําน้ันทานกลาวเพ่ือยัง 
ความอุนในใหเกิดแกพระโยคาวจรท้ังหลาย  ผูมีหทัยหวาดหว่ันไป 
เพราะเห็นอาทีนพโดยภยตุปฏฐาน  (ความปรากฏเปนของนากลัว) วา 
"แมสิ่งที่ไมนากลัว ปลอดภัย  หาโทษมิได  ก็มีอยู"  ดังน้ีก็ได  หรือวา 
ก็เพราะธรรมท้ังหลายมีอุปปาทะเปนตน  ยืนเดน  (ปรากฏใหเห็น) 
โดยเปนของนากลัวแกพระโยคาวจรนั้นอยู  จิตของเธอจึงนอมไปใน 
ธรรมที่ตรงขามของธรรม  ที่นากลัว)  นั้น  เพราะเหตุนั้น  พึงทราบ 
วา  คําน้ันทานกลาวเพ่ือแสดงอานิสงสแหงอาทีนวญาณอันสําเร็จดวย 
อํานาจความปรากฏเปนของนากลัวดวย 
           อน่ึง  ในธรรมฝายโทษนี้  เหตุใดสิ่งใดเปนของนากลัว  สิ่งนั้น 
ยอมเปนทุกขโดยแนแท  สิ่งใดเปนทุกขเลา  สิ่งนั้นก็ยอมเปนสามิส 
เทาน้ัน เพราะไมพนไปจากวัฏฏามิส  (คืออุปาทินขันธ ?)  โลกามิส  
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(คือเบญจกามคุณ ?)  และกิเลสามิส  อน่ึงเลาส่ิงใดเปนสามิส  สิ่งนั้น   
ก็ยอมเปนสังขารเทาน้ันเอง  เหตุนั้น  ทานจึงกลาวตอไปวา  "ปญญา 
ในภยตุปฏฐานวา "อุปปาทะเปนทุกข"  เปนอาทีนวญาณ" ดังน้ีเปนตน 
แมเปนตนอยางนั้น  ก็พึงทราบความตางกันในธรรมฝายโทษนี้ดวยอํานาจ 
เปนไปโดยมีอาหารตางกันอยางนี้คือ  โดยมีอาการเปนของนากลัว  โดย 
มีอาการเปนทุกข  โดยมอีาการเปนสามิส๑ 

           คําวา  "ทส  าเณ  ปชานาติ-รูญาณ ๑๐"  อธิบายวา  ภิกษุนั้น 
เมื่อรูทั่วอาทีนวญาณ  ชื่อวายอมรูทั่ว คือแทงตลอด  ทําใหแจงซ่ึง 
ญาณ ๑๐  คือญาณมีธรรมฝายอาทีนพมีอุปปาทะเปนตนเปนท่ีต้ัง ๕ 
ญาณมีธรรมฝายเกษมมีอนุปปาทะเปนตนเปนที่ต้ัง ๕ 
           คําวา  "ท ฺวินฺน  าณาน  กุสลตา-เพราะความท่ีเปนผูฉลาด 
ในญาณ ๒"  ความวา  เพราะความท่ีเปนผูฉลาดในญาณ ๒ นี้ ๒  คือ 
อาทีนวญาณ ๑  สันติบทญาณ ๑ 
           คําวา  "นานทิฏ ีสุ  น  กมฺปติ-ไมหว่ันไหวในเพราะทิฏฐิ 
ตาง ๆ"  ความวา  ยอมไมสั่นคลอนไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลาย  อันเปน 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ญาณอันเปนไปโดยอาการ (เห็นสังขาร) เปนของนากลัว  เปนภยตุปฏฐานญาณ 
ท่ีเปนไปโดยอาการนอกนัน้  เปนอาทีนวญาณ 
๒.  มหาฎีกาวา าณาน  เปนฉัฏฐีวิภัตใินอรรแหงสัตมีวัภัติ  เพราะประกอบกับ  กสุล  ศัพท 
ดังคําวา  กุสลา  นจฺจคีตสฺส - ผูฉลาดในการฟอนรําและขับรอง  สวน  กสุลตา  เปนปฐมาวิภัต ิ
ในอรรถตติยาวัภัติ  
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ไปดวยอํานาจความถือผิด  มถีือวาทิฏฐธรรมนิพานเปนบรมธรรม   
เปนตน๑ 

           คําท่ีเหลือในบาลีนี้  มีความอันต้ืนทั้งน้ันแล 
                         อาทีนวานุปสนาญาณ  จบ 
                            [นิพพิทานุปสนาญาณ]  
           พระโยคาวจรน้ัน  เห็นผองสังขารโดยเปนโทษอยูอยางนั้น  ยอม 
เบื่อหนาย  เอือมระอา  ไมยินดีอยางยิ่งในสังขารอันแตกอยูทั่วไป๒ในภพ 
กําเนิด  คติ  วิญญาณฐิติ  และสัตตาวาสท้ังปวง  เปรียบประดุจสุวรรณ- 
ราชหงสผูอภิรมยอยูที่เชิงเขาจิตรกูฏ  (ในหิมพานต)   ยอมไมนิยมยินดี 
ในบอ  (น้ําครํา)  โสโครกขางประตูหมูบานคนจัณฑาล  ยินดยีิ่งนักแต 
ในมหาสระท้ัง ๗ เทาน้ัน  ฉันใดก็ด ี แมพระโยคีราชหงสนี้  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  ยอมไมยินดีในสังขารอันแตกอยูทั่วไป๒  ซึ่งมีโทษอัน 
ตนเห็นชัดเจนแลว  ยอมยินดีแตในอนุปสนา ๗ เทาน้ัน  (ทั้งน้ีก็) 
เพราะประกอบดวยความเปนผูมีภาวนาเปนที่ยินดี  ดวยความยินดีใน 
 
๑.  ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน  ไมพบคําอธิบาย  ทิฏฐธรรมนิพาน  ทานหมายความเอาสัญญาเวทยิตนโิรธ 
หรือเรียกส้ัน ๆ วา  นิโรธ  ทานนับเปนนพิพานในปจจบัุน  เขาใจจะเนื่องมาแตปาฐะตนโอวาท- 
ปาฏิโมกขท่ีวา  "นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ  พทฺุธา-  พระพุทธท้ังหลายกลาวนิพพานวาเปนพรมธรรม" 
นาจะมีเกจิอาจารยถือวานิพพานในขอนี้  กคื็อทิฏฐธรรมนิพพานนั่นเอง  ความเหน็อยางนี้เรียกวา 
ปรมทิฏฐธัมมนิพพานทิฐิ  (เห็นวาทิฏฐธรรมนิพพานเปนบรมธรรม)  เชนนั้นกระมัง. 
๒.  ปเภทกา  ดูเชิงอรรถหนา ๑๔๐ 
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ภาวนา อน่ึง  เปรียบดังสีหะมฤคราชแมขังไวในกรงทอง  ก็มิไดยินดี  
(ในกรงทองน้ัน)  ยอมยนิดีแตในปาหิมพานตอันกวางได ๓,๐๐๐ โยชน  
เทาน้ันฉันใด  พระโยคีสีหะน้ีก็ฉันน้ัน   ยอมไมนิยมยินดีแมแตใน 
สุคติภพทั้ง ๓  ยอมยินดแีตในอนุปสนา  ๓  เทาน้ัน  อนึ่ง  อุปมาดัง 
พญาชางฉัททันต  อันเปนชางสรรพเศวต (เผือกยองสรรพางค)  เปน 
ชางสัปตประดิษฐ  (มีอวัยวะจดพ้ืนดิน ๗ อยาง)*  มีฤทธ์ิเดินอากาศได 
ยอมไมยินดี  (อยู)  ในทามกลางเมือง  ยินดียิ่งนักแตในสระฉันททันต 
และปาชัฏในหิมพานตเทาน้ันฉันใด  พระโยคีวรวารณะน้ีก็ฉันนั้น 
ยอมไมนิยมยินดีในสังขารท้ังปวง  ยินดียิ่งแตในสันติบทอันตนเห็นแลว 
โดยนัยวา  "อนุปฺปาโท  เขม-อนุปปาทะ  (ธรรมอนัไมมีความเกิด 
ขึ้น)  เปนธรรมเกษม"  ดังน้ีเปนตน  เปนผูมีใจนอมไปในสันติบท 
นั้น  ลาดไปในสันติบทน้ัน  เอียงไปในสันติบทนั้นแล 
                              นิพพิทานุปสนาฐาณ จบ 
 
                                  [มุญจิตุกัมยตาญาณ]  
           อันนพิพิทานุปสนาญาณนี้นั้น  โดยอรรถก็เปนอันเดียวกับญาณ ๒ 
ขางตน  เหตุนั้น  พระโบราณจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา  "ภยตุ- 
ปฏฐาญาณอันเดียวน่ันแหละ  ไดชื่อ ๓ ชื่อ  เกิดช่ือวา  ภนยุปฏฐาน 
ก็เพราะไดเห็นสังขารท้ังปวงโดยเปนของนากลัว  กลายเปนชื่อวา  อาที- 
 
*  มหาฎีกาวา  งวง ๑ เทา  ๔  หาร  ๑  ฝกลึกค  ๑  สัมผัสพื้น  
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นวานุปสนา  ก็เพราะยัง  (ความเห็น)  โทษในสังขารเหลาน้ันแหละ 
ใหเกิดข้ึน  กลายเปนชื่อวานิพพิทานุปสนา  ก็เพราะเบ่ือหนายในสังขาร 
เหลาน้ันแหละเกิดข้ึน แมในพระบาลีก็กลาวไววา  "ความรูทั่วใน  
ภยตุปฏฐานอันใดก็ดี  ความหยั่งรูในอาทีนพอันใดก็ดี  นิพพิทาอันใด 
ก็ดี  ธรรมเหลาน้ีมีอรรถอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ"  ดังน้ี  
           ก็แล  เมื่อ  (โยคาวจร)  กลุบุตรผูนี้เบื่อหนายอยู  ระอาอยู  ไมยินด ี
อยางยิ่งอยู  ดวยนิพพิทาญาณนี้  จิตยอมไมติด  ไมของ  ไมผูกพันอยูใน 
สังขารทั้งหลาย  อันแตกอยูทั่วไป*  ในภพ  กําเนิน  คติ  วิญญาณซิติ 
สัตตาวาสท้ังปวง  เปนจิตใครจะเปลื้องไป  ใครจะออกไปจากสังขาร 
ทั้งปวง  ขอนี้เปรียบเหมือนอะไร ?  เปรียบเหมือนสัตวเชนวาปลาท่ี 
(ตก)  อยูภายในตาขาย  กบอยูในปากงู  ไกปาถูกขังไวในกรง  เนื้ออยู 
ในอํานาจบวงอันมั่น  งูอยูในมือหมองู  ชางตกหลมใหญ  พญานาคอยู 
ในปากครุฑ  พระจันทร  (พลัด)  เขาปากราหู  บุรุษถูกศัตรูลอม 
อยางนี้เปนตน  ยอมเปนผูใครจะปลดไป  ใครจะออกไปจากท่ี  ๆ  ติด 
อยูนั้น  ๆ ฉันใด จิตของพระโยคีนั้นก็เปนจิตใครจะเปลื้องไป  ใครจะ 
ออกไปจากสังขารทั้งปวงฉันนั้น  เมื่อเปนอยางนั้น  มุญจิตุปมยตาญาณ 
จึงเกิดข้ึนแกเธอผูปราศจากอาลัยในผองสังขาร  ใครจะพนไปจากสังขาร 
ทั้งปวงดังกลาวมาฉะน้ีแล 
                                   มญุจิคุกัมยตาญาณ  จบ 
 
*  ดูเชิงอรรถหนา ๑๔๐  
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                              [ปฏิสงัขานุปสนาญาณ]    
           พระโยคาวจรน้ัน  เปนผูใครจะเปลื้องไปจากสังขารท้ังหลายอัน 
แตกอยูทั่วไป  ในภพ  กาํเนิด  คติ  ฐิติ  และนิวาสท้ังปวงอยางนั้น  จึง 
กําหนดสังขารเหลาน้ันแหละอีก  (โดย)  ยกข้ึนสูไตรลักษณะ  ดวย 
ปฏิสังขานุปสนาญาณ  เธอยอมเห็นไดวามันไมเที่ยง   โดยเหตุทั้งหลาย 
เชนวา 
           อนจจฺนฺติกโต                   โดยไมเปนสิ่งมีอยูตลอดไป 
           ตาวกาลิกโต                     โดยเปนสิ่งมีชั่วคราว 
           อุปฺปาทวยปริจฺฉินฺนโต    โดยเปนสิ่งถูกกําหนดลงไว  ดวยความ 
                                                   เกิดและความเสื่อม 
           ปโลกโต                           โดยเปนสิ่งตองพังทลาย 
           ขณิกโต                            โดยเปนสิ่งมีชั่วขณะ 
           จลโต                               โดยเปนสิ่งไหว (ไปมา) 
           ปภงฺคุโต                          โดยเปนสิ่งที่ตองการแตกสลาย 
           อทฺธุวโต                          โดยเปนสิ่งไมคงทน 
           วิวปรณิามธมมฺโต            โดยเปนสิ่งมีความแปรปรวนไปเปน 
                                                    ธรรมดา 
           อสารกโต                          โดยเปนสิ่งไมมีแกนสาร 
           วิภวโต                              โดยเปนสิ่งตองเสื่อม 
           สงฺขตโต                            โดยเปนสิ่งถูกปรงุข้ึน 
           มรณธมฺมโต                       โดยเปนสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา  
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ยอมเห็นไดวามันเปนทุกข   โดยเหตุทั้งหลายเชนวา  
           อภิณหฺปฏิปฬนโต             โดยถูกบีบค้ันอยูเนืองนิตย 
           ทุกฺขมโต                             โดยเปนที่สิ่งทนยาก  (คือทนอยูไมได) 
           ทุกฺขวตฺถุโต                        โดยเปนที่ต้ังของทุกข 
           โรคโต                                 โดยเปนโรค 
           คณฺฑโต                              โดยเปนแผลผี 
           สลฺลโต                                โดยเปนลูกศร 
           อฆโต                                  โดยเปนของชั่วราย  
           อติีโต                                   โดยเปนอาพาธ 
           อุปทฺทวโต                           โดยเปนอุบาทว 
           ภยโต                                   โดยเปนภัย 
           อุปสคฺคโต                           โดยเปนอุปสรรค 
           อตาณโต                              โดยไมมีที่ตานทาน 
           อเลณโต                               โดยไมมีที่กําบัง 
           อสรณโต                              โดยไมมีที่พ่ึง 
           อาทีนวโต                            โดยเปนโทษ 
           อฆมลูโต                              โดยเปนมูลของความลําบาก 
           วธกโต                                  โดยเปนผูฆา 
           สาสวโต                                โดยเปนสิ่งเปนไปกับอาสวะ 
           มารามิสโต                             โดยเปนเหยื่อมาร  
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           ชาติธมฺมโต                 โดยเปนสิ่งมีชาติเปนธรรมดา   
           ชราธมฺมโต                  โดยเปนส่ิงมีชราเปนธรรมดา 
           พฺยาธิธมฺมโต               โดยเปนสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา 
           มรณธมฺมโต                 โดยเปนสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา 
           โสกธมฺมโต                  โดยเปนส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา 
           ปริเทวธมฺมโต              โดยเปนสิ่งมีโสกะเปนธรรมดา 
           อุปายาสธมฺมโต            โดยเปนสิ่งมีอุปายาสเปนธรรมดา 
           สงฺกิเลสิกธมฺมโต          โดยเปนสิ่งมีความเศราหมองเปนธรรมดา 
ยอมเห็นไดโดยเปนของไมงาม  อันเปนบริวารแหงทุกขลักษณะ 
โดยเหตุทั้งหลายเชนวา 
           อช ฺโต                       โดยเปนสิ่งไมงาม 
           ทุคฺคนฺธโต                      โดยเปนสิ่งมีกลิ่นเหม็น 
           เชคุจฺฉโต                        โดยเปนสิ่งนารังเกียจ 
           ปฏิกลูโต                         โดยเปนสิ่งปฏิกูล 
           อมณฑฺนหตโต                โดยเปนสิ่งมิใชกําจัด  (ความปฏิกูล) 
                                                  ไดดวยการตบแตง 
           วิรูปโต                            โดยเปนสิ่งนาเกลียด 
           วิภจฉฺโต                          โดยเปนสิ่งนาขยะแขยง 
ยอมเห็นไดโดยความอนัตตา     โดยเหตุทั้งหลายเชนวา 
           ปรโต                               โดยเปนฝายอ่ืน 
           ริตฺตโต                             โดยเปนของวาง 
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           ตุจฺฉโต                   โดยเปนของเปลา  
           สุ ฺโต                  โดยเปนของสูญ  
           อสฺสามิกโต             โดยเปนของไมมีใครเปนเจาของ 
           อนิสสฺรโต               โดยเปนของไมมีใครเปนใหญ 
           อวสวตฺติโต             โดยเปนของไมอยูในอํานาจใคร 
อันสังขารท้ังหลาย  ชื่อวาเปนอันพระโยคาวจรผูเห็นอยูอยางนั้น   ได 
กําหนดยกข้ึนสูไตรลักษณแลว  ถามวา  "ก็เพราะเหตุไร  พระโยคา- 
วจรน้ี จึงกําหนดสังขารทั้งหลายน่ันอยางนั้น "  ตอบวา  "กําหนด 
อยางนั้น  เพ่ือยังอุบาย  (วิธี)  แหงการปลดเปลื้องใหสําเร็จ"  (ตอไป) 
นี้เปนอุปมาในอุบายน้ัน 
           ตางวาบุรุษผูหน่ึง  คิดจักจับปลา ควาสุมจับปลาสุมลงไปในน้ํา 
(พอรูสึกวาสุมถูกปลา)  จึงหยอนมือลงไปทางปากสุม๑ จับถูกงู  (เหา) 
ที่คอในใตน้ํา  เขาใจวาตัวจับถูกปลาก็ดีใจ  เขาคิดวา  "เราไดปลาตัว 
ใหญนะ"  แลวยกข้ึนมาดู  พอรูจักวางู  ดวยเห็นสวัสติกะ ๓ แฉก๒ 

(ดอกจันทร)  ก็กลัว  มองเห็นผลราย  อึดอัด  (ลําบากใจ)  ในการจับ 
(มันไว)  ใครจะปลอยเสีย  เมื่อจะทําอุปบาย  (วิธี)  ปลอย  จึงปลดมือ 
 
๑.  ขิปฺป  (ท่ีถูกควรเปนขิป)  พบคําแปลไดหลายอยางในกระบวนเคร่ืองมือจับปลา  แตในท่ีนี ้
ดูความท่ีทานเลา  เคร่ืองมือนี้มีปาก  ใชมือลวงลงไปจับปลาข้ึนมาได เปนปากโลง  ไมมีตา 
เคร่ืองมือจับปลาท่ีมีลักษณะอยางนี้  ในบานเมืองเราน้ีก็เห็นมีแตสุมอยางเดียว 
๒. โสวตฺถิกตตฺย-สวัสติกะ  ๓  แฉก เคยอธิบายมาแลว  โปรดดูอธิบายท่ีเชิงอรรถวิสุทธิมรรค 
แปลภาค ๑ ตอน ๒ หนา ๑๘๗  
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(ที่งูพัน)  ต้ังแตหางทอนปลายออกแลวชูแขนข้ึน  แกวง  (งู)  เหนือ  
ศีรษะ ๒-๓ รอบ  ทําใหงุเพลีย  แลวตะเพิดวา  "ไป  เจางูราย" 
(วาแลวคลายมือเหว่ียง)  สลัด  (มัน)  ไป   แลวรีบข้ึนขอบบึง  ยืนมอง  
ดูทางที่  (บุกน้ําข้ึน)  มา  พลางรําพึง  (กับตัวเอง)  วา  "เรารอดจาก 
ปากงูใหญมาได  พอคุณเอย" 
           (พึงทราบการประเทียบความ  ในอุปมานั้น  ดังตอไปนี้)  ครั้ง 
เมื่อฝายพระโยคีนี้ไดอัตภาพแลวยินดีแตแรก  (เม่ือรูความ ?)  นั่นแหละ 
เปรียบดังเวลาที่บุรุษน้ันจับถูกงูที่คอแลวดีใจ  ดวยสําคัญวาปลาฉะนั้น 
การทําฆนวินิพโภค  (แยกกลุมกอนออกเปนสวนยอย)  จนเห็นไตร- 
ลักษณในสังขารทั้งหลายแหงพระโยคีนี้  เปรียบดังการดึงหัว  (งู)  ออก 
จากปากสุมแลวเห็นสวัสติกะ ๓ แฉก  (ของมัน)  แหงบุรุษน้ัน  ภยตุ- 
ปฏฐานญาณแหงพระโยคีนี้  เปรียบดังเวลา  (เกิด)  กลัวข้ึนแหงบุรุษน้ัน 
ตอน้ัน  อาทีนวานุปสนาญาณ  เปรียบดังการเห็นผลราย  นิพพิทานุ- 
ปสนาญาณ  เปรียบดังการอึดใจในการจับ  (งูไว)  มุญจิตุกัมยตาญาณ 
เปรียบดังความใครจะปลอยงู  การยกขึ้นสูไตรลักษณในสังขารท้ังหลาย 
ดวยปฏิสังขานุปสนาญาณ  เปรียบดังการทําอุบาย  (วิธี)  ปลอย  เหมือน 
อยางวาบุรุษนั้นแกวงงูทําใหมันเพลีย  ใหมันถึงซ่ึงความไมสามารถ 
จะกลับมาขบไดแลวปลอยไปอยางดีฉันใด  พระโยคาวจรน้ีก็แกวง 
สังขารทั้งหลาย  ดวยยกข้ึนสูไตรลักษณทําใหมันออนกําลัง  ใหมันถึง 
ซึ่งความไมสามารถจะเสนอหนาโดยอาการ  เที่ยง  เปนสุข  งาม  และ 
เปนอัตตาไดอีกแลวปลดเปลื้องไปอยางดีฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น  จึง  
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กลาวไว  (ขางตน)  วา  "พระโยคาวจรกําหนด  (สงัขาร)  อยางนั้น  
เพ่ือยังอุบาย (วิธี)  แหงการปลดเปลื้องใหสําเร็จ " ดังน้ี 
           ดวยการพิจารณา  (รู)  เพียงเทาน้ี  ปฏิสังขาญาณเปนอันเกิดข้ึน 
แกพระโยคาวจรน้ันแลว  ซึ่งทานหมายเอา  กลาวไว  (ในบาลีปฏ-ิ 
สัมภิทามรรค)  วา  "(ถามวา) เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการไมเที่ยง 
ญาณพิจารณา  (รู)  อะไรเกิดข้ึน  เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการเปนทุกข 
...  โดยอาการเปนอนัตตา  ญาณพิจารณา (รู)  อะไรเกิดข้ึน ?  (ตอบ 
วา)  เม่ือภิกษุมนสิการโดยอาการไมเที่ยง  ญาณพิจารณา  (รู)  นิมิตเกิด 
ข้ึน เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการเปนทุกข  ญาณพิจารณา  (รู)  ปวัตตะ 
เกิดข้ึน เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการเปนอนัตตา  ญาณพิจารณา (รู) 
ทั้งนิมิตท้ังปวัตตะเกิดข้ึน 
           ก็คําวา  "นิมิตฺต  ปฏิสงฺขา" ในบาลี  หมายความวา  รูสังขาร- 
นิมิตดวยอํานาจอนิจจลักษณะวา  สังขารนิมิตเปนของไมยั่งยืน  เปนไป 
ชั่วคราว  จรงิอยู  รูกอนแลวญาณจึงเกิดทีหลังโดยแท  ถึงกระน้ันทาน 
กลาว  (เปนสมานกาลกิริยา)  อยางนั้น  ก็ดวยอํานาจโวหาร  ดังคําวา 
"มนฺจ  ปฏจิฺจ  ธมฺเม  จ  อุปฺปชฺชติ  มโนวิฺาณ-มโนวิญญาณ 
อาศัยมนะและธรรมารมณทั้งหลายเกิดข้ึน"  ดังน้ีเปนตน  นัยหนึ่ง  พึง 
ทราบวาทานกลาวอยางนั้น เพราะทําคําหนาและคําหลังใหเปนอัน 
เดียวกันโดยเอกัตตนัย  ความหมายแมในสองบทนอกน้ีก็พึงทราบโดย 
นัยนี้แล 
                        ปฏิสังขานุปสนาญาณ  จบ  
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                                  [สังขารุเบกขาญาณ]   
                              [กําหนดสุญตา  ๒  เง่ือน]  
           พระโยคาวจรน้ัน  ครั้นกําหนดไววา  "สังขารท้ังปวงเปนของสูญ  
(วางเปลา)  ดวยปฏิสังขานุปสนาญาณอยางนี้แลว  จึงกําหนดสุญตา 
(ความวางเปลา)  เปน ๒ เง่ือนอีกวา  "สังขารนี้วาเปลาจากอัตตะ 
(ตัวตน)  ก็ดี  จากอัตตนิยะ  (ของ ๆ ตน)  ก็ดี" 
                                [กําหนดสุญตา ๔ เง่ือน]  
           พระโยคาวจรน้ันไมเห็นตัวตน  ไมเห็นสัตวสังขารอ่ืนอะไร ๆ 
ต้ังอยูในความเปนบริขาร  (คือบริวารหรือเครื่องแวดลอม ?)  ของตน 
เลย  อยางนี้แลว ยังกําหนดสุญตา  ๔ เง่ือนท่ีกลาวไวในอธิการ  (ที่กลาว 
ถึง) สุญตานุปสนานี้อีกวา "เธอไมเห็นวาตัวเรามีอยู (๑)  ในทีไ่หน ๆ 
(๒)  ในความเปนอะไร ๆ ของใคร ๆ และไมเห็นวาตัวของผูอ่ืนมีอยู 
(๓)  ในที่ไหน ๆ (๔)  ในความเปนอะไร ๆ ของตัวเราท่ีไหน ๆ เลย" 
ดังน้ี 
           ปุจฉาวา  อรรถาธบิายสุญตา ๔ เง่ือนมีอยางไร ?  วิสัชนาวา 
อรรถาธิบายมีอยางนี้  ขอวา  นาห  กฺวจนิ  คือวาพระโยคาวจรน้ี  ไม 
เห็นตัวตน  (มีอยู)  ในที่ไหน ๆ  ขอวา  กสฺสจ ิ กิ ฺจนตสฺมึ คือไมเห็น 
ตัวตนของตัวท่ีจะพึงนําเขาไปในความเปนอะไร ๆ ของใคร ๆ คือของ 
ผูอ่ืน  ขยายความวา  "ไมเห็นตัวตนของตัวท่ีพึงนําเขาไป  นับเอาเปน 
พ่ีนองในฐานที่ควรเปนพ่ีนอง  หรือเปนสหายในฐานท่ีควรเปนสหาย  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 162 

หรือเปนบริขาร  (บริขาร ?)  ในฐานท่ีควรเปนบริขาร  (ของผูอ่ืน) ื  
ในขอวา  น จ  มม  กฺวจนิ  นี ้ ยก  มม ศัพทไวกอน  คําท่ีเหลือ 
วา  น  จ  กฺวจนิ  มีความ  (ดัง)  นี้วา  "และไมเห็นตัวตนของผูอื่น 
ในท่ีไหน ๆ เลย " ที่นี้นํา  มม ศัพทมา*  (ประกอบในขอหลัง)  วา  
มม  กิสมฺิฺจ ิ กิ ฺจนตตฺถิ  มีความวา  ไมเห็นวาตัวตนของผูอื่นนั้น 
มีอยูในความเปนอะไร ๆ ของตัวเรา  ในฐานะอะไร  ๆเลย  ขยายความ 
วา  "ไมเห็นตัวตนของคนอื่นที่จะพึงนําเขาไปโดยความเปนอะไร ๆ 
(ดังตอไป)  นี้  ในฐานะอะไร  ๆ เลย   คือเปนพ่ีนองในฐานที่ควรเปน 
พ่ีนอง  หรอืเปนสหายในฐานท่ีควรเปนสหาย  หรอืเปนบริขารในฐาน 
ที่ควรเปนบริขารของตนเลย" 
           เหตุใดพระโยคาวจรนี้ (๑)  ไมเห็นตัวตน  (ของตัว) ในที่ไหน ๆ 
(๒)  ไมเห็นตัวตน  (ของตัว)  นั้นที่จะพึงนําเขาไปในความเปนอะไร ๆ 
ของผูอื่น  (๓) ไมเห็นตัวของผูอื่น  (ในท่ีไหน ๆ )  (๔)  ไมเห็นตัว 
ของผูอื่นที่จะพึงนําเขามาในความเปนอะไร  ๆ  ของตนเลย  ดังกลาวมา 
ฉะนี้  เพราะเหตุนั้น  สุญตา  ๔  เง่ือนก็เปนอันพระโยคาวจรผูนี้ไดกําหนด 
แลว  แล 
                             [กําหนดสุญตาโดยอาการ ๖]  
           พระโยคาวจรครั้นกําหนดสุญตา  ๔  เง่ือนอยางน้ีแลว  ยงักําหนด 
สุญตาโดยอาการ ๖ อีกเลา  กําหนดอยางไร ? กําหนดแลว  จักขุเปน 
 
*  ปาฐะพิมพไววา  นาหริตวฺา  นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน อาหริตฺวา  
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ของวางเปลาจากตัวตนก็ดี  จากของ ๆ ตนก็ดี  จากความแนนอนก็ดี   
จากความย่ังยืนก็ดี  จากความเท่ียงแทก็ดี  จากความเปนของไมมีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดากด็ี  โสตะ.... ฆานะ... ชิวหา...กาย...มนะ 
เปนของวางเปลา...  รูปเปนของวางเปลา...  ฯลฯ  ธรรมารมณ 
ทั้งหลายเปนของวางเปลา... จักขุสัมผัสเปนของวางเปลา... ฯลฯ 
มโนวิญญาณเปนของวางเปลา ...  จักขุสัมผัสเปนวางเปลา...  ฯลฯ 
มโนสัมผัสเปนของวางเปลา...  พึงนํานยะไปดังกลาวมาฉะน้ีแล  จน 
ถึง  (บท)  ชรามรณะ 
                          [กําหนดสุญตาโดยอาการ ๘]  
           ครั้นกาํหนดสุญตาโดยอาการ ๖ อยางนี้แลว  กําหนดโดยอาการ 
๘ อีก กําหนดอยางไรบาง ? กําหนดวา  รูปไมมีสาระ  หาสาระมิได 
ปราศจากสาระ  โดยสาระคือนิจจสาระ  (เปนสาระโดยที่เปนของแน 
นอน)  ก็ด ี โดยสาระคือธุวสาระ  (เปนสาระโดยที่เปนของยั่งยืน) ก็ด ี
โดยสาระคือสุขสาระ  (เปนสาระโดยที่เปนสุข)  ก็ดี  โดยสาระคืออัตต- 
สาระ  (เปนสาระโดยที่เปนอัตตา)  ก็ดี  โดยความเปนของแนนอนก็ดี 
โดยความเปนของยั่งยืนก็ดี  โดยความเปนของเที่ยงแทก็ดี  โดยความ 
เปนของไมมีความปรวนแปรเปนธรรมดาก็ดี  เวทนา...  สัญญา... 
สังขาร...  วิญญาณ...  จักขุ  ฯลฯ  ชรามรณะ  ไมมีสาระ หาสาระมิได 
ปราศจากวาระ  โดยสระคือนิจจสาระก็ดี  โดยสาระคือธุวสาระก็ดี 
โดยสาระคือสุขสาระก็ดี  โดยสาระคืออัตตาสาระก็ดี  โดยความเปนของ  
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แนนอนก็ดี  โดยความเปนของยั่งยืนก็ดี  โดยความเปนของเที่ยงแทก็ดี   
โดยความเปนของไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาก็ดี  เปรียบเหมือน 
ไมออไมมีแกน  หาแกนมิได   ปราศจากแกนฉันใด  เหมือนไมละหุง... 
เหมือนไมมะเดื่อ ...     เหมือนไมกุม...    เหมือนไมทองกวาว... 
เหมือนกอนฟองน้ํา..     เหมือนตอมน้ํา...    เหมือนพยับแดด... 
เหมือนตนกลวย...    เหมือนกล  ไมมีสาระ  หาสาระมิได  ปราศจาก 
แกนสารฉันใด  รูป  ฯลฯ  ชรามรณะ  ก็ฉันนั้นนั่นแหละ  ไมมสีาระ 
หาสาระมิได  ปราศจากสาระ  โดยสาระคือนิจจสาระก็ดี  ฯลฯ  โดย 
ความเปนของไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดากด็ี 
                             [กําหนดสุญตาโดยอาการ ๑๐]  
           พระโยคาวจรน้ัน  ครั้นกําหนดสุญตาโดยอาการ  ๘ อยางนี้แลว 
ยังกําหนดโดยอาการ  ๑๐  อีก  กําหนดโดยอาการ  ๑๐ อยางไร ?  กําหนด 
โดยอาการ ๑๐  อยางนี้คือ  เห็นรูปโดยความเปนของวาง... โดยความ 
เปนของเปลา...  โดยความเปนของสุญ...  โดยความเปนอนัตตา... 
โดยความไมมี  (ใครครอง)  ความเปนใหญ...  โดยความเปนสิ่งไมพึง 
ทํา  (ใหเปนอะไรได)  ดังตองการ...  โดยความเปนสิ่งไมพึงได  (ดัง 
ปรารถนา)...  โดยความเปนสิ่งไมเปนไปในอํานาจ  (ของใคร)  ... 
โดยเปนฝายอ่ืน  (คือไมเชื่อฟงใคร)...  โดยความเปนของโดดเดี่ยว 
(คือไมอยูในอาณัติของใคร  ดุจพระเจาผูสราง)  เห็นเวทนา  ฯลฯ 
วิญญาณ โดยความเปนของวาง  ฯลฯ  เห็น...  โดยความเปนของ  
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โดดเด่ียว  
                              [กําหนดสุญตาโดยอาการ ๑๒]   
           ครั้นกาํหนดสุญตาโดยอาการ  ๑๐ อยางนี้แลว  กําหนดโดยอาการ 
๑๒  อีก  กําหนดโดยอาการ ๑๒  อยางไรบาง  ?  คือกําหนดวา  รูปมิใช 
สัตว  มิใชชวีะ  มิใชนระ  (คน)  มิใชมาณพ  (ชายหนุม)  มิใชสตรี 
มิใชบุรุษ  มใิชอัตตา  มิใชอัตตนิยะ  มิใชเรา  มิใชของเรา  มิใชของ 
ผูอ่ืน   มิใชของใคร ๆ เวทนา  ฯลฯ  วิญญาณ  ฯลฯ  มิใชของใคร ๆ* 

                               [กําหนดสุญตาโดยอาการ ๔๒]  
           ครั้นกาํหนดสุญตาโดยอาการ  ๑๒  อยางนี้แลว  ยังกําหนดสุญตา 
โดยอาการ  ๔๒  ดวยอํานาจตีรณปริญญาอีก  คือเห็นรูป 
           อนิจจฺโต             โดยเปนของไมเที่ยง 
           ทุกฺขโต               โดยเปนทุกข 
           โรคโต                 โดยเปนโรค  (เสียดแทง) 
           คณฺฑโต              โดยเปนแผลฝ 
           สลฺลโต                โดยเปนลูกศร  (เสียบแทง) 
           อฆโต                  โดยเปนของชั่วราย 
           อาพาธโต            โดยเปนอาพาธ  (รบกวน เบียดเบียน) 
           ปรโต                   โดยเปนฝายอ่ืน 
 
  *  มหาฎีกาวา  ๘ บทขางตนแสดง  อัตตสุญตา  ๔  บทขางหลังแสดง  กิญจนตภาวะ 
(ความไมเปนอะไร ๆ ของใคร ๆ).  
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           ปโลกโต                  โดยเปนสิ่งตองพังทลาย 
           อีติโต                      โดยเปนจัญไร  (มาเพ่ือฉิบหาย)  
           อุปทฺทวโต               โดยเปนอุบาทว  (ทําใหเดือดรอน) 
           ภยโต                      โดยเปนภัย 
           อุปสคฺคโต               โดยเปนอุปสรรค 
           จลโต                       โดยเปนสิง่ไหว  (ไปมา) 
           ปภงฺคุโต                  โดยเปนสิ่งที่ตองการแตกสลาย 
           อทฺธุวโต                   โดยเปนสิง่ไมคงทน 
           อตาณโต                  โดยเปนมทีี่ตานทาน 
           อเลณโต                   โดยเปนทีม่ีกําบัง 
           อสรณโต                  โดยไมมทีี่พ่ึง  (กําจัดภัย) 
           อสรณีภูตโต             โดยเปนส่ิงไม  (ควรถือเอา)  เปนที่พ่ึง 
           ริตฺตโต                      โดยเปนของวาง 
           ตุจฺฉโต                     โดยเปนของเปลา 
           สุ ฺโต                   โดยเปนของสูญ 
           อนตฺตโต                   โดยเปนอนัตตา 
           อนสสฺาทโต               โดยเปนสิ่งไมมีอะไรนายินดี 
           อาทีนวโต                  โดยเปนโทษ 
           วิปรณิามธมมฺโต        โดยเปนส่ิงมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
           อสารกโต                   โดยเปนส่ิงไมมีสาระ 
           อฆมลูโต                    โดยเปนมูลของความลําบาก  
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           วธกโต                              โดยเปนผูฆา  
           วิภวโต                              โดยเปนสิ่งตองเสื่อม 
           สาสวโต                            โดยเปนสิ่งเปนไปกับอาสวะ 
           สงฺขตโต                            โดยเปนสิ่งถูกปรงุข้ึน 
           มารามิสโต                         โดยเปนเหยื่อมาร 
           ชาติธมฺมโต                        โดยเปนสิ่งมีชาติเปนธรรมดา 
           ชราธมฺมโต                         โดยเปนสิ่งมีชราเปนธรรมดา 
           พฺยาธิธมฺมโต                      โดยเปนสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา 
           มรณธมฺมโต                        โดยเปนสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา 
           โสกปริเทวทุกฺข-                 โดยเปนสิ่งท่ีมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ  โทมนัส 
           โทมนุสฺสุปายาส ธมฺมโต      อุปายาส  เปนธรรมดา 
           สมุทยโต                              โดยความเกิดข้ึน 
           อตฺถงฺคมโต                          โดยความเส่ือมไป 
           นิสฺสรณโต                            โดยความออกไป 
เห็นเวทนา  ฯลฯ  วิญญาณ  โดยเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  โดยความ 
ออกไป 
           แทจริง  แมคําแสดงการกําหนดสุญตา  (ตอไป)  นี ้ ก็กลาวไว 
(ในจูฬนิเทศ  ขุททกนิกาย) วา  ภิกษุเมื่อเห็นรูปโดยความเปนของ 
ไมเที่ยง  ฯลฯ  โดยความออกไป  ชื่อวาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ 
เมื่อเห็นเวทนา  ฯลฯ  วิญญาณ  โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  โดย 
ความออกไป  ชื่อวาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ   (และตรสัแก  
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พระโมฆราชวา)  
           ดูกรโมฆราช  ทานจงเปนผูมีสติ  เห็นโลกโดย  
           ความเปนของสูญทุกเมื่อ  ถอนอัตตานุทิฏฐิเสีย 
           ความขามพนมฤตยุพึงมีไดดวยอาการอยางน้ี  (ดวย 
           วา)  มฤตยุราชยอม  (มอง)  ไมเห็นบุคคลผูเห็น 
           โลกอยู  (โดยความเปนของสญู)  อยางน้ัน* 

                            [สังขารุเบกขาญาณเกิด]  
           พระโยคาวจรครั้นเห็นโดยความเปนของสูญอยางน้ันแลว  กําหนด 
สังขารยกข้ึนสูไตรลักษณไป ยอมละท้ังความกลัวและความยินดีเสียได 
แลว  เปนผูเปนกลางวางเฉยในสังขารท้ังหลาย  ไมถือเอาวาเปนเรา 
ก็ดี  วาเปนของเราก็ดี  ดังบุรุษผูมีภริยาอันหยากันแลวฉะน้ัน  ตางวา 
ภริยาของบุรุษ (ผูหน่ึง)  พึงเปนหญิงนาปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ 
บุรุษผูนั้นมิอาจทนพรากจากหลอนไดแมครูเดียว  เขาหวนหลอนเหลือ 
เกิน  (บังเอิญ)  เขาเห็นหญิง  (ผูที่เขาหวง)  นั้น  ยืนก็ดี  นั่นกด็ี 
(นอนก็ดี)  พูดอยูก็ดี  ยิ้มหัวอยูก็ดี  กบัชายอ่ืนเขา  ก็จะขัดเคืองนอยใจ 
รูสึกเสียใจเปนอยางยิ่ง  อยูตอมาเขาเห็นความชั่วรายของหญิงน้ันแลว 
คิดจะปลดปลอยไป  จึงหยาหญิงน้ันเสีย  ไมถือหญิงผูนั้นวาเปนของ 
ขา ฯ  ต้ังแตนั้นไป  แมจะไดเห็นหญิงน้ันทํากิริยาอยางใดอยางหนึ่งกับ 
ชายผูใดผูหน่ึง  ก็จะไมพึงขัดเคืองไมพึงตองเสียใจเลย จะพึงเปนผูเปน 
 
* ขุ.  ขู.  ๓๐/๒๔๕  
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เปนกลางวางเฉยไดเปนแทฉันใด  พระโยคาวจรนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  
เปนผูใครจะพนไปเสียจากสังขารทั้งปวง  จึงกําหนดสังขารทั้งหลายดวย  
ปฏิสังขานุปสนาไป  จนไมเห็นความท่ีสังขารทั้งปวงเปนสิ่งท่ีนาถือเอา 
วาเปนเรา  เปนของเราแลว  ก็ละความกลัวและความยินดีเสียได  ก ็
ยอมเปนผูเปนกลางวางเฉยในสังขารทั้งปวงได  เมื่อเธอรูอยูอยางนั้น 
เห็นอยูอยางน้ัน  จิตยอมถอย  ยอมหด  ยอมกลับ  ไมเหยียดยื่นไปใน 
ภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ  ๕  วิญญาณฐิติ ๗  สัตตาวาส  ๙  อุเบกขา 
(ความวางเฉยในสังขารทั้งหลาย)  หรอืปาฏิกุลยตา  (ความนาเกลียด 
แหงสังขารทั้งหลาย ?*)  ยอมต้ังม่ัน  เปรียบเหมือนหยาดนํ้าทั้งหลาย 
(อันตกลง)  ในใบปทุมที่เอียงหนอยหน่ึง  ยอม  (กลิ้ง)  ถอยกลบั  (ลง 
น้ํา) ไม  (กลิง้)  ยืดไป  (ในในปทุม)   ฉันใด  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน... 
อน่ึง  เปรียบเหมือนขนไก  หรือเอ็นและหนังแหง  ถูกไฟเขายอมหด 
งอกลับไมเหยียดไป  (ในไฟ) ฉันใด  จิตของพระโยคาวจรนั้นยอมถอย 
ยอมหดยอมกลับไมเหยียดยื่นไปในภพ ๓...  อุเบกขาหรือปาฏิกุลยตา 
ยอมต้ังม่ันฉันนั้น 
           อันสังขารุเบกขาญาณ  ยอมเปนอันเกิดข้ึนแกพระโยคาวจรนั้น 
ดวยประการฉะน้ี 
                     [สังขารุเบกขาญาณเหมือนกันกาบอกทิศ]  
           แตวาสังขารุเบกขาญาณน้ีนั้น  ถาเห็นพระนิพพานอันเปนสันติบท 
 
*  ความวางเฉย  กับความนาเกลียด  จะเปนพวกเดียวกนัไดอยางไร นกึไมเห็น  
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โดยความเปนธรรมมีอยูไซร ยอมสละปวัตตะ  (ความเปนอยู)  ฝาย   
สังขารทั้งปวงแลนไปสูพระนิพพานทีเดียว  หากวาไมเห็นพระนิพพาน 
โดยเปนธรรมมีอยูไซร กย็อมมีแตสังขารเปนอารมณเปนไปแลว ๆ 
เลา ๆ อยูนั่นเอง  เหมือนกาของพวกสมุทรพาณิชฉะนั้น  ไดยินมาวา 
พวกสมุทรพาณิช  เมื่อข้ึนเรือยอมนําเอากาบอกทิศ  (ไปดวย)  เม่ือใด 
เรือถูกพายุซัดแลนไปผิดถิ่น  ฝงไมปรากฏ  เมื่อน้ันพวกเขาก็ปลอยกา 
บอกทิศ  กานั้นจับที่เสากระโดง โลดข้ึนสูอากาศ  (บินสํารวจ)  ไปทาง 
ทิศใหญและทิศนอยทุกทิศ  ถาเห็นฝง  (ทางทิศใด)  ก็  (บิน) มุงหนา 
ไปทิศนั้นทีเดียว  ถาไมเห็นก็  (บินกลับ)  มาเกาะเสากระโดงร่ําไปอยู 
นั่นเอง  (ฉันใด) สังขารุเบกขาญาณก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ถาเห็นพระ 
นิพพานอันเปนสันติบทโดยความเปนธรรมมีอยูไซร  ยอมสละปวัตตะ 
ฝายสังขารทั้งปวงแลนไปสูพระนิพพานทีเดียว หากวาไมเห็น  ก็ยอมมี 
แตสังขารเปนอารมณเปนไปแลว ๆ เลา  ๆ  อยูนั่นเอง 
           วิปสนาญาณน้ีนั้น  เหมือนแปงในกระดงท่ีถูกขย้ีอยู เหมือนฝาย 
ที่ปลอน  (เมล็ด)  แลวถูกชีอยู กําหนดสังขารทั้งหลายโดยประการ 
ตาง ๆ จนละความกลัวและความยินดีไดแลว  ก็วางตัวเปนกลางในการ 
ตรวจสอบสังขาร ยืนตัวอยูดวยอํานาจอนุปสนา ๓  เมื่อยืนตัวอยูอยาง 
นั้น  ยอมถึงซ่ึงความเปนมุข  (ปากทาง)  แหงวิโมกข  ๓  แลวเปน 
ปจจัยเพ่ือจําแนกพระอริยบุคคล ๗ ประเภท  
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                                    [วิโมกขมุข ๓]   
           ในการถึงซึ่งวาเปนมุขแหงวิโมกข  และในความเปนปจจัย  
เพ่ือจําแนกพระอริยบุคคลน้ัน  วิปสนาญาณน้ี  ชื่อวาถึงชื่อความเปนมุข 
แหงวิโมกข  ๓  กโ็ดยความเปนอธิบดีแหงอินทรีย ๓  (คือสัทธินทรีย 
สมาธินทรีย  ปญญินทรีย)  เพราะเปนไปดวยอํานาจแหงอนุปสนา ๓๑ 

จริงอยู  อนุปสนา ๓ ทานเรียกวา  วิโมกขมุข ๓  ดังบาลีวา  "ก ็
วิโมกขมุข ๓ นี้แล  ยอมเปนไปเพ่ือความออกไปจากโลก  คือยอมเปน 
ไปเพ่ือภาวะคือความพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดยตัดตอน  และโดย 
รอบดาน  และเพื่อความแลนเขาไปแหงจิต  ในอนิมิตธาตุ  (คืออสัง- 
ขตธาตุอันหาสังขารเปนนิมิตมิได ) (๑)  เพ่ือภาวะคือความเราเราใจ 
ในสังขารทั้งปวง  และเพ่ือความแลนเขาไปแหงจิต ในอัปปณิหิตธาตุ 
(ธาตุอันไมมีปณิธิคือความปรารถนาหรือกิเลส)  (๑)  เพ่ือภาวะคือ 
ความพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวง  โดยความเปนฝายอ่ืน  (คือไมเชื่อฟง) 
และเพ่ือความแลนเขาไปแหงจิตในสุญตธาตุ  (ธาตุอันวางเปลาจาก 
อัตตา)  (๑)  นี่วิโมกขมุข ๓ เปนไปเพ่ือความออกจากโลก"๒ 

                                   [อธิบายความบาลี]  
           ในปาฐะเหลาน่ัน  ปาฐะวา  "ปริจฺเฉทปริวฏมโต-โดยตัดตอน 
 
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา  ผูเจริญอนิจจานุปสนามาก  สัทธินทรียยอมมีกาํลังเปนอธิบดี  ผูเจริญ 
ทุกขานุปสนามาก สมาธินทรียยอมมีกําลังเปนอธิบดี  ผูเจริญอนัตตานุปสนามาก  ปญญินทรีย 
ยอมมีกําลังเปนอธิบดี  อินทรีย ๓ อันถึงความมีกําลังเปนอธิบดีดวยอํานาจอนุปสนา ๓ ดังกลาว 
จึงถึงซ่ึงความเปนวิโมกขมุขได 
๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๓๗๓  
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และโดยรอบดาน"  คือท้ังโดยตัดตอน  ทั้งโดยรอบดาน  ดวยอํานาจ   
ความเกิดและความดับ  ขยายความวา  อนิจจานุปสนากําหนดตัดวา 
"กอนแตเกิด  สังขารทั้งหลายไมมี"  ดงัน้ีแลว  ตามคนดูคติของสังขาร 
เหลาน้ันไป  ก็พิจารณาเห็นโดยรอบดานวา  "ตอแตดับ  มันก็ไมไป 
(ไหน)  มันหายไปที่นี่แหละ" ดังน้ี 
           ปาฐะวา  "มโนสมตฺุเตชนตาย-เพ่ือภาวะคือความเรงเราใจ" 
หมายความวาเพ่ือความสังเวชแหงจิต  แทจริง  จิตยอมสังเวชในสังขาร 
ทั้งหลาย ดวยทุกขานุปสนา 
           ปาฐะวา  "ปรโตสมนุปสฺสนตาย-เพ่ือภาวะคือความพิจารณา 
เห็น  (ธรรมท้ังปวง)  โดยความเปนฝายอ่ืน"  หมายความวา  เพ่ือ 
พิจารณาเห็น  (ธรรมท้ังปวง)  โดยความเปนอนัตตา  วา  "มันไมเปน 
เรา  มันไมเปนของเรา"  ดังน้ี 
           บท๑ (คือพากย)  ทั้ง ๓  ดังกลาวน้ี  พึงทราบวาทานกลาวดวย 
อํานาจอนุปสนา  ๓  มีอนิจจานุปสนาเปนตน  เพราะเหตุนั้นแหละ  ใน 
(ตอน)  วิสัชนาปญหาในลําดับนั้นไป  ทานจึงกลาววา  "เมื่อภิกษุ 
มนสิการโดยความเปนของไมเที่ยง  สังขารท้ังหลายยอมปรากฏโดย 
ความส้ิน  เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข  สังขารท้ังหลายยอมปรากฏ 
โดยเปนของนากลัว  เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา  สังขารท้ังหลาย 
ยอมปรากฏโดยความเปนของสูญ"๒ดังนี้ 
 
๑.  ปาฐะวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน  ปธานานิ  แตปาฐะมหาฎีกาเปน  ปทานิ  เห็นวาปาฐะหลังถูก 
ตองกวา  จึงแปลตามน้ี 
๒.  ขุ. ป.  ๓๑/๓๗๓  
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             [วิโมกข ๓  หมายเอาอริยมรรค]   
           ถามวา  "ก็วิโมกขซึ่งมีอนุปสนานี่เปนมุขนั้นคืออะไรบาง " ตอบ 
วา  "วิโมกข ๓ นั่นคือ  อนิมิตวิโมกข  อัปณิหิตวิโมกข  สุญต- 
วิโมกข"  จรงิอยู  คํา  (ตอไป)  นี้  ก็ไดกลาวไว   (ในปฏิสัมภิทามรรค) 
วา  "ภิกษุมนสิการไปโดยความเปนของไมเที่ยง   เปนผูมากดวยอธิโมกข 
ยอมไดเฉพาะซึ่งอนิมิตวิโมกข  มนสกิารไปโดยความเปนทุกข  เปนผู 
มากดวยปสสัทธิ  ยอมไดเฉพาะซึ่งอัปณิหิตวิโมกข  มนสิการไปโดย 
ความเปนอนัตตา  เปนผูมากดวยเวท  (คือความรู)  ยอมไดเฉพาะซึ่ง 
สุญตวิโมกข"*  ดังน้ี 
           ก็ในวิโมกข ๓ นี ้ อริยมรรคอันทําพระนิพพานใหเปนอารมณ 
เปนไปโดยอาการหานิมิตมิได  ชื่อวาอนิมิตวิโมข  จริงอยู  อริย- 
มรรคนั้นชื่อวาอนิมิต  เพราะเกิดข้ึนดวยธาตุอันหานิมิตมิได  และชื่อ 
วาวิโมกข  เพราะพนจากกิเลสทั้งหลาย  โดยนัยเดียวกันนั้น  อริมรรค 
อันทําพระนิพพานใหเปนอารมณ  เปนไปโดยอาการหาปณิธิมิได  พึง 
ทราบวา  ชื่ออัปณิหิตวิโมกข  อริยมรรคอันทําพระนิพพานใหเปน 
อารมณไปโดยอาการวางเปลา  พึงทราบวา  ชื่อสุญตวิโมกข 
                      [วิโมกข  ๒  หมายเอาวิปสนาญาณ]  
           สวนวิโมกขเพียง  ๒ อันใด  กลาวไวในอภิธรรมดังน้ีวา  "ใน 
สมัยใด  ภิกษุเจริญโลกุตรฌานอันเปนนิยยานิกะ  เปนอปจยคามี  (ยัง 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๓๘๘  
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การกบุคคลใหถึงความไมสั่งสมกิเลส)  เพ่ือละทิฏฐิ  (ความเห็นผิด)   
เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ  เธอสงัดจากกามท้ังหลาย ...  เขาถึงปฐมฌานอัน 
เปนอัปณิหิตะ  เปนสุญตะอยู " ๑  ดังนี ้ วิโมกข ๒ นั้น  ทานกลาว 
หมายถึงท่ีมาแหงวิปสนาโดยนิปริยาย  (โดยตรง  โดยส้ินเชิง)  (หาใช 
กลาวหมายถึงอริยมรรคไม  ?) จริงอยู  วิปสนาญาณ  ทานเรียกวา 
สุญตวิโมกข  ดวยอํานาจการเปลื้องความยึดมั่นได  ตามนัยบาลีใน 
ปฏิสัมภิทามรรคดังน้ีวา  "อนิจจานุปสนาญาณ  ชือ่วาสุญตวิโมกข 
เพราะเปลื้อง  (อภินิเวส)  ความยึดมั่นโดยความเปนของเท่ียงได  ทุกขา- 
นุปสนาญาณ  ชื่อวาสุญติวิโมกข  เพราะเปลื้องความยึดมั่นโดยความ 
เปนสุขได  อนัตตานุปสนาญาณ  ชื่อวาสุญตวิโมกข  เพราะเปลื้อง 
ความยึดมั่นโดยความเปนอัตตาได"๒  ดังนี้  และเรยีกวาอนิมิตวิโมกข 
ดวยอํานาจการเปลื้องนิมิตได  ตามนัยบาลี  (ในปฏสิัมภิทามรรคนั้น) 
ดังน้ีวา  "อนิจจานุปสนาญาณ  ชื่อวาอนิมิตวิโมกข  เพราะเปลื้อง 
นิมิตโดยความเปนของเที่ยงได  ทุกขานุปสนาญาณ  ชื่อวาอนิมิต- 
วิโมกข  เพราะเปลื้องนิมิตโดยความเปนสุขได  อนัตตานุปสนาญาณ 
ชื่อวาอนิมิตวิโมกข  เพราะเปลื้องนิมิตโดยความเปนอนัตตาได"๒ ดังนี้ 

และเรียกอัปณิหิตวิโมกข  ดวยอํานาจการเปล้ือง  (ปณิธิ) ความ 

ปรารถนา  ตามนับบาลี  (ในปฏิสัมภิทามรรคนั้น)  ดังนี้วา  "อนจิจา- 

นุปสนาญาณ  ช่ือวาอัปณิหิตวิโมกข  เพราะเปล้ืองความปรารถนา 

 

๑.  อภิ. ส.  ๓๔/๑๐๕ 
๒.  ข.  ป.  ๓๑/๔๐๐ 
    



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 175 

โดยความเปนของเที่ยงได  ทุกขานุปสนาญาณ  ชือ่วาอัปณิหิตวิโมกข  
เพราะเปลื้องความปรารถนาโดยความเปนสุขได  อนัตตานุปสนาญาณ 
ชื่อวาอัปณิหิตวิโมกข  เพราะเปลื้องความปรารถนาโดยความเปน 
อัตตาได" ดังนี้ดวย  ก็จริงอยู  ถึงกระนั้น  วิปสนาญาณนั้นก็หาเปน 
อนิมิตตะโดยนิปริยายไม  (เปนแตโดยปริยาย)  เพราะยังละทิ้งสังขาร- 
นิมิตไมได  แตวาเปนสุญตะและเปนอัปณิหิตะโดยนิปริยายไดแท 
อน่ึง  วิโมกข  ทานยกข้ึน  (เรียก ?)  ในขณะแหงอริยมรรค ก็ดวย 
อํานาจท่ีมาแหงวิปสนาญาณนั้น  พึงทราบวา  (ในอภิธรรม)  ทาน 
กลาวแตวิโมกข ๒ คือ  อัปณิหิตะ  สุญตะ  ก็เพราะเหตุ  (ที่เปน 
โดยนิปริยาย )  นั้น 
           นี่เปนวิโมกขกถาในวิปสนาธิการน้ีกอน 
                                [พระอริยบุคคล ๗]  
           ในคําท่ีขาพเจากลาวไวอีกวา  (วิปสนาญาณน้ี)  เปนปจจัยเพ่ือ 
จําแนกพระอริยบุคคล ๗  ประเภท  พึงทราบอรรถาธิบายดังน้ี  กอนอ่ืน 
(พึงทราบวา )  บุคคลเหลาน้ี  คือ  สัทธานุสารี  สัทธาวิมุต  กายสักขี 
อุภโตภาควิมุต  ธัมมานุสารี  ทิฏฐิปตตะ  ปญญาวิมุต   ชื่อวาพระอริย- 
บุคคล ๗  สงัขารุเบกขาญาณน้ี  ยอมเปนปจจัยเพ่ือจําแนกพระอริย- 
บุคคล ๗ นัน้ 
           ขยายความวา  บุคคลในมนสิการไปโดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนผูมากไปดวยอธิโมกข  ยอมไดเฉพาะซึ่งสัทธินทรีย  บุคลนั้นเปน  
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ผูชื่อวา  สัทธานุสารี  ในขณะแหงโสดาปตติมรรค  ชื่อวา  สัทธาวิมุต 
ใน  ๗  สถานที่เหลือ (คือต้ังแตโสดาปตติผลถึงอรหัตผล)  สวน   
บุคคลใดมนสิการโดยความเปนทุกข  เปนผูมากไปดวยปสสัทธิ ยอม 
ไดเฉพาะซึ่งสมาธินทรีย  บุคคลน้ันเปนผูชื่อวา  กายสักขี  ในทกุสถาน 
(คือต้ังแตโสดาปตติมรรคจนถึงอรหัตผล)  แตผูไดอรูปฌานแลวจึง 
บรรลุอัครผล  (คืออรหัตผล) ไดชื่อวา  อุภโตภาควิมุต   สวนบคุคลใด 
มนสิการไปโดยความเปนอนัตตา  เปนผูมากไปดวยเวท  (คือความรู) 
ยอมไดเฉพาะซ่ึงปญญินทรีย  บุคคลนั้นเปนผูชื่อวา  ธัมมานุสารี  ใน 
ขณะแหงโสดาปตติมรรค  ชื่อวา  ทิฏฐิปตตะ  ใน ๖ สถาน  ชื่อวา 
ปญญาวิมุต  ในอัครผล 
           จริงอยู  คําน้ีทานกลาวไว  (ในปฏิสัมภิทามรรค)  วา  "เมื่อ 
ภิกษุมนสิการไปโดยความเปนของไมเท่ียง สัทธินทรียยอมเปนอินทรีย 
มีประมาณยิง่  เพราะความท่ีสัทธินทรยีประมาณยิง่  เธอไดโสดาปตติ 
มรรค  เหตุนัน้  จึงเรียกวา  สัทธานุสารี"*  แหงเดียวกันนั้นกลาว 
วา  "เมื่อภิกษุมนสิการไปโดนความเปนของไมเท่ียง  สัทธินทรียยอม 
เปนอินทรียมีประมาณยิง่  เพราะความท่ีสัทธินทรยีมีประมาณย่ิง โสดา- 
ปตติผลก็เปนอันเธอทําใหแจงได  เหตุนั้น  จึงเรียกวา  สัทธาวิมุต" 
ดังน้ีเปนอาทิ  อีกตอนหน่ึงกลาววา  "ภิกษุเชื่ออยู  หลุดพนไดแลว 
เหตุนั้น จึงชื่อ  สัทธาวิมตุ  ทําใหแจงแลวในลําดับแหงฌานท่ีตนได 
เหตุนั้น  จึงชือ่  กายสักขี  บรรลุแลวในลําดับแหงความเห็น  (คือโสดา- 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑  ๓๘๐ 
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ปตติมรรคญาณ)  เหตุนั้นจึงชื่อวา  ทิฏฐิปตตะ  (ขยายความอีกวา)  ภิกษุ   
เชื่ออยูจึงหลุดพน  เหตุนั้นจึงชื่อ  สัทธาวิมุต  ถูกตอง  (คือได)  ฌาน- 
ผัสสะกอน  จึงทําใหแจงซึ่งนิโรธคือนิพพานในภายหลัง  เหตุนั้นจึงชื่อ 
กายสักขิ ญาณวา  "สังขารท้ังหลายเปนทุกข  นิโรธเปนสุข"  เปนอัน 
เธอรูแลว  เหน็แลว  ประสบแลว  ทําใหแจงแลว  ถกูตอง  (คือได 
บรรลุ)  แลวดวยปญญา  เหตุนั้นจึงชื่อ  ทิฏฐิปตตะ"๑  ดังนี้ 
           สวนใน ๔  บทนอกน้ี  พึงทราบความแหงคําดังน้ีวา  "พระอริย- 
บุคคลท่ีชื่อวา สัทธานุสารี  เพราะความหมายวาแลนไปตามศรัทธา 
หรือวาแลนไป  คือดําเนินไปดวยศรัทธา นัยเดียวกันนั้น  ทีช่ื่อ ธัมมา- 
นุสารี  เพราะความหมายวาแลนไปตามธรรมกลาวคือปญญา๒  หรือ 
วาแลนไปดวยธรรม  ที่ชือ่วา อุภโตภาควิมุต  เพราะความหมายวา 
หลุดพนโดยสวนท้ัง ๒  คือท้ังโดยอรูปฌานท้ังโดยอริยมรรค ที่ชื่อ 
วา  ปญญาวิมุต เพราะความหมายวารูทั่วอยู  (ซึ่งอริยสัจ  โดยไมได 
ฌาน)  หลุดพนแลว ๓ 

               (ขณะนี้กําลังพรรณนา)  สังขารุเบกขาญาณ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๓๘๘ 
๒.  มหาฎีกาวา  "คําวาธรรม  หมายถึงปญญา  ในท่ีอ่ืนกมี็  เชนในบาทคาถาวา  สจฺจ  ธมฺโม 
 ิติ  จาโค"  เราไมเคยคิดกันเลยวา  ธมฺโม  ในบาทคาถาน้ีหมายถึงปญญา และในคัมภรีของเรา 
เปน  ทโม  ก็มีโดยมาก 
๓.  บทท้ัง ๗  นี้  มีศัพทซอนเง่ือนอยูบทเดยีวคือ  กายสักขิ  กายสักขินัน้  ไดอรูปฌานแลวทํา 
นิโรธใหแจงในภายหลัง  ตอนไดฌานก็หลุดพนดวยวิกขัมภนวิโมกข  โดยรูปกายและนามกายลาง 
สวน  แตตอนถึงนิโรธนั้นทําใหแจงโดยนามกาย  เพราะฉะน้ัน  กายสักขิ  ก็ตองแปลวา ทําใหแจง 
โดยนายกายเทานั้นเอง  
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           ก็แลสังขารุเบกขาญาณน้ีนั้น  โดยความก็เปนอันเดียวกันกับญาณ    
๒ ขางตน  (คือมุญจิตกัมยตาญาณ  และปฏิสังขานุปสนาญาณ)  เพราะ 
เหตุนั้น  พระโบราณจารยทั้งปลายจึงกลาวไววา  "สังขารุเบกขาญาณ 
นี้  เปนอันเดียวแท  แตไดชื่อ ๓ ชื่อ  คือ  เกิดชื่อวามุญจิตุกัมยตาญาณ 
ในตอนตน  ปรากฏชื่อวา  ปฏิสังขานุปสนาญาณในตอนกลาง  และได 
ชื่อวา  สังขารุเบกขาญาณ  อันถึงสุดยอดในตอนทาย  แมในพระบาลีก็ 
กลาวไววา  "ถามวา  "ปญญาคือมุญจิตุกัมยตา-ความเพิกเฉย 
เปนญาณในสังขารุเบกขา  (ความวางเฉยในสังขาร)  ทั้งหลาย  เปน 
อยางไร ?   แกวา  "ปญญาคือความใครจะปลดเปลื้อง  ความพิจารณา 
(รู)  ความเพิกเฉย ซึ่งอุปปาทะ  (ตัวเกิดคือสังขาร)  เปนญาณใน 
สังขารุเบกขาญาณท้ังหลาย  ปญญาคือความใครจะปลดเปลื้อง  ความ 
พิจารณา  (รู)  ความเพิกเฉยซึ่งปวัตตะ  (ตัวหมุนไปคือสังขาร)  ซึ่ง 
นิมิตตะ  (คือสังขาร)  ฯลฯ  ซึ่งอุปายา  (คือสังขาร)  เปนญาณใน 
สังขารุเบกขาทั้งหลาย ปญญาคือความใครจะปลดเปลื้อง  ความพิจารณา 
(รู)  ความเพิกเฉย  วาอุปปาทะเปนทุกข  ฯลฯ  วาอุปปาทะเปนภัย 
วาอุปปาทะเปนสามิส  ฯลฯ  วาอุปปาทะเปนสังขาร  ฯลฯ  อุปายาส 
เปนสังขาร  เปนญาณในสังขารุเบกขาทั้งหลาย" * ดังน้ี 
           ในบทเหลาน้ัน  บทสมาสวา มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๘๗ 
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มีวิเคราะห  (แยกศัพท) วา  มุจิตุกมยฺตา  และ  ปฏิสงฺขา  และ  
สนฺติฏนา  เพราะดังน้ี  ความใครจะสละเสียซึ่งอุปปาทะเปนตน  แหง  
พระโยคาวจรผูเบื่อหนายดวยนิพพิทาญาณในตอนตน  ชื่อวามุญจิตุ- 
กามตา  ความพิจารณาในตอนกลางเพ่ือทําอุบายแหงการปลดเปลื้อง 
ชื่อวาปฏิสังขา  ความท่ีปลดเปลื้องไดแลววางเฉยอยูในตอนทาย  ชื่อวา 
สันติฏฐนา  ซึ่งทานหมายถึง  กลาวไววา  "อุปปาทะเปนสังขาร  ภิกษุ 
เพงดูเฉยซึ่งสังขารเหลานั้น  เหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเบกขา "๑  ดังนี้เปนตน 
ญาณนี้เปนอันเดียวแทดังกลาวมาฉะนี้  อนึ่ง  พึงทราบวาญาณน้ีเปน 
อันเดียวแทตามพระบาลี  (ดังตอไป) นี้ก็ได  แทจริง  คําน้ีทานได 
กลาวไววา  "มุญจิตุกัมยตา  (ญาณ) อันใดก็ดี  ปฏสิังขานุปสนา  (ญาณ) 
อันใดก็ดี  สงัขารุเบกขา (ญาณ)  อันใดก็ดี ธรรม  (คือญาณ)  เหลานี้ 
มีอรรถเปนอันเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ"๒  ดังน้ี 
                                [วุฏฐานคามินีวิปสนา]  
           วิปสนาของกุลบุตรผูนี้  ซึ่งมีสังขารุเบกขาญาณไดบรรลุแลว 
อยางนี้  ยอมเปน  สิขาปฺปตฺต   (ถึงยอด)  เปน  วฏุานคามินี  (ไปสู 
ความออก)  คําวา  "สิขาปฺปตฺตวิปสฺสนา"  ก็ด ี คําวา  "วุฏานคามินี" 
ก็ดี  นั่นเปนชื่อของญาณ ๓  มีสังขารุเบกขาญาณเปนตน (คือ  สังขารุ- 
เบกขาญาณ  อนุโลมญาณ  และโคตรภูญาณ)  นั่นเอง  ก็วิปสนานั้นชื่อ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๘๘ 
๒.  ขุ. ป.  ๓๑/๓๙๖ 
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วา  สิขาปฺปตฺต  เพราะถึงยอดคือความสูงสุด  (แหงโลกิยญาณ)  ชื่อวา  
วุฏานคามินี  เพราะไปสูความออก  มรรคชื่อวา  วุฏฐานะ  เพราะ 
ออกจากวัตถุที่ยึด  อันเปนนิมิต  (คืออารมณ)  ในภายนอก  และจาก 
ปวัตตะ  (คือสังขาร)  ในภายในดวย  วิปสนานี้ไปสุวุฏฐานะ  คือมรรค 
นั้น  เหตุนั้น  จึงไดชื่อวา  วุฏฐานคามินี  หมายความวา  สืบตอกับมรรค 
                             [มาติกาแหงวุฏฐานะ]  
           (ตอไป) นี้  เปนมาติกา เพ่ือประโยชนแกความแจงชัดแหงการ 
ออกจากความยึด  ในคําท่ีกลาวมาโดยสังเขปนั้น คือ 
          อชฺฌตฺต  อภินิวิสิตฺวา  อชฺฌตฺตา  วุฏาติ  ยึด  (คือเริ่มต้ัง 
วิปสนา)  ใน  (สังขารทั้งหลาย)  ภายในแลว  ออกจาก  (สังขารทั้งหลาย) 
ในภายใน 
           พหิทธฺา  อภินิวิสตฺิวา  พหิทฺธา  วุฏาติ  ยดึใน...ภายใน 
แลวออกจาก...ในกายนอก 
           พหิทธฺา  อภินิวิสตฺิวา  อชฺฌตฺตา วุฏาติ  ยึดใน...ภายนอก 
แลวออกจาก...ในภายนอก 
           พหิทธฺา  อภินิวิสตฺิวา  อชฺฌตฺตา  วุฏาติ  ยึดใน...ภายนอก 
แลวออกจาก...ในภายใน 
           รูเป  อภินิวิสิตฺวา  รูปา  วฏุาติ  ยึดในรูปแลวออกจากรูป 
           รูเป  อภินิวิสิตฺวา  อรูปา  วุฏาติ  ยึดในรูปแลวออกจากอรูป 
(คือนาม)  
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           อรูเป  อภินิวิสิตฺวา  อรูปา  วุฏาติ  ยึดในอรปูแลวออกจากอรูป  
           อรูเป  อภินิวิสิตฺวา  รูปา  วุฏาติ  ยึดในอรปูแลวออกจากรูป 
           เอกปฺปหาเรน  ปฺจหิ  ขนฺเธหิ  วฏุาติ  ออกจากขันธทั้ง ๕ 
พรอมกันทีเดียว 
           อนิจจฺโต  อภินิวสิิตฺวา  อนิจจฺโต  วุฏาติ  ยึดโดยความไมเที่ยง 
แลวออกโดยความไมเที่ยง 
           อนิจจฺโต  อภินิวสิิตฺวา  ทุกฺขโต...อนตฺตโต  วุฏาติ  ยึดโดย 
ความไมเที่ยงแลวออกโดยความเปนทุกข ... โดยความเปนอนัตตา 
           ทุกฺขโต  อภินิวิสิตฺวา  ทุกฺขโต... อนิจฺจโต ... อนตฺตโต 
วุฏาติ  ยึดโดยความเปนทุกขแลวออกโดยความเปนทุกข...โดยความ 
ไมเที่ยง...โดยความเปนอนัตตา 
           อนตฺตโต  อภินิวิสิตฺวา  อนตฺตโต..  อนิจฺจโต...ทุกฺขโต 
วุฏาติ  ยึดโดยความเปนอนัตตาแลวออกโดยความเปนอนัตตา...โดย 
ความไมเที่ยง...โดยความเปนทุกข 
                          [อธิบายความแหงมาติกา]  
           อรรถาธิบายแหงมาติกาน้ีอยางไร ?  พระโยคาวจรลางรูปใน 
พระศาสนาน้ี ทีแรกยึด  (คือเริ่มวิปสนา)  ในสังขารภายใน  (ของตน) 
ครั้นยึดแลวก็  (พิจารณา)  ดูสังขารภายในเหลาน้ันไป  แตเพราะวา 
มรรควุฏฐานะ  (ความออกคือมรรค  หรือความออกดวยมรรค)  จะได 
มีแตดวย  (พิจารณา) ดูสังขารภายในลวน ๆ เพียงเทาน้ันหามิได  ตอง  
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(พิจารณา)  ดูสังขารภายนอกดวยเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  พระโยคา-   
วจรน้ัน  จึงเห็นขันธของผูอ่ืนก็ดี  อนปุานิทกสังขารท้ังหลายก็ดี วา 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตาดวย  เธอยอมพิจารณา  (สังขาร)  ใน 
ภายในตามกาล พิจารณา  (สังขาร)  ในภายนอกตามกาล  เมื่อเธอ 
พิจารณาไปอยางนั้น  วิปสนา  (ดําเนินไป)  ตอกบัมรรคเขาในกาลที่ 
พิจารณา  (สังขาร)  ภายใน  เธอผูนี้ชื่อวา  ยึดใน...ภายในแลวออก 
จาก...  ในภายใน  แตถาวิปสนา  (ดําเนินไป)  ตอกับมรรคในกาลท่ี 
เธอพิจารณา  (สังขาร)  ในภายนอกไซร  เธอผูนี้ชือ่วา  ยึดใน...ภายใน 
แลวออกจาก...ในภายนอก  แมในการยึดภายนอกแลวออกจากภาย- 
นอกและภายใน  ก็นัยนี ้
           พระโยคาวจรอีกผูหน่ึง  ทีแรกยึด  (กําหนด)  ในรูป  ครัน้ยึดแลว 
ก็  (พิจารณา)  ดูโดยทําภูตรูปและอุปทายรูปใหเปนกองเดียว  (คือรวม 
รูปทั้ง ๒ อยางเขาดวยกัน  กําหนดแตวารูป) แตเพราะวาวุฏฐานะจะ 
ไดมี  แตดวย  (พิจารณา)  ดูรูปลวน ๆ เพียงเทาน้ันหามิได  ตอง 
(พิจารณา)  ดูอรูป  (คือนาม)  ดวยเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  พระ- 
โยคาวจรน้ัน  ทํารูปนั้นใหเปนอารมณแลวจึงเห็นอรูป  คือเวทนา 
สัญญา สังขาร  และวิญญาณท่ีเกิดข้ึน  วานี่เปนอรูป  เธอยอมพิจารณา 
รูปตามกาล  พิจารณาอรูปตามกาล  เมื่อเธอพิจารณาไปอยางนั้น  วิปสนา 
(ดําเนินไป)  ตอกับมรรคเขาในกาลที่เธอพิจารณารูป  เธอผูนี้ชื่อวา 
ยึดในรูปแลวออกจากรูป  แตถาวิปสนา  (ดําเนินไป)  ตอกับมรรคใน 
กาลท่ีเธอพิจารณาอรูปไร  เธอผูนี้ชื่อวา  ยึดในรูปแลวออกจากอรูป  
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แมในการยึดในอรูปแลวออกจากอรูปและจากรูป  ก็นัยนี้  สวนในกาล   
ที่ยึดโดยกําหนดวา "ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺม- 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง  มีความเกิดเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งหมด  ยอมมีความดับ 
เปนธรรมดา " ดังน้ี  แลวออกกโดยขอกําหนดอยางเดียวกันนั้น  ชื่อวา 
ออกจากขันธทั้ง ๕ พรอมกันทีเดียว 
           พระโยคาวจรผูหน่ึง  ทีแรก  พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความ 
ไมเที่ยง  แตเพราะวุฏฐานะจะไดมี  แตดวยพิจารณาโดยความไมเที่ยง 
เพียงเทาน้ันหามิได  ตองพิจารณาแมโดยความเปนทุกข  โดยความเปน 
อนัตตาดวยแม  เพราะฉะนั้น  เธอจึงพิจารณาโดยความเปนทุกขบาง 
โดยความเปนอนัตตาบาง  เมื่อเธอปฏิบัติไปอยางนั้น  วุฏฐานะมีข้ึน 
ในกาลท่ีพิจารณาโดยความไมเที่ยง  เธอผูนี้ชื่อวา  ยึดโดยความไมเที่ยง 
แลวออกโดยความไมเที่ยง  แตถาวุฏฐานมีข้ึนในกาลท่ีเธอพิจารณา 
โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตาไซร  เธอผูนี้ชื่อวา  ยึดโดย 
ความไมเที่ยงแลว  ออกโดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา 
แมในการยึดความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตาแลว  ออกโดย 
ลักษณะท่ีเหลือ  ก็นัยนี ้
           ก็แลในชนผูออกจากความยึดเหลาน้ี  ชนผูที่ยึดโดยความไมเที่ยง 
ก็ดี ผูที่ยึดโดยความเปนทุกขก็ดี  ผูที่ยดึโดยความเปนอนัตตาก็ดี แต 
ในเวลาท่ีออก  วุฏฐานะมีข้ึนโดยความไมเท่ียง  ชนทั้ง ๓ (นี้)  เปน 
ผูมากดวยอธิโมกข  ไดสทัธินทรีย  หลุดพนดวยอนิมิตตวิโมกข  ยอม 
เปนสัทธานุสารีในขณะแหงปฐมมรรค  เปนสัทธาวิมุตใน ๗  สถาน  แต  
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ถาวุฏฐานะมีข้ึนโดยความเปนทุกขไซร  ชนทั้ง ๓ (นั้น)  ก็เปนผูมาก   
ดวยปสสัทธิ  ไดสมาธินทรีย  หลุดพนดวยอัปปณิหิตวิโมกข  ยอมเปน 
กายสักขิในทุกสถาน  แตวาในชนเหลาน้ัน  ผูใดมีอรูปฌานเปนบาท 
ผูนั้นยอมเปนอุภโตภาควิมุตโนอัครผล  ทีนี ้ วุฏฐานะ  โดยความ 
เปนอนัตตา  มีข้ึนแกชนทั้ง  ๓ นั้น ชนท้ัง ๓ ก็เปนผูมากดวยเวท 
(คือความรู)  ไดปญญินทรีย  หลุดพนดวยสุญญตวิโมกข  ยอมเปน 
ธัมมานุสารีในขณะแหงปฐมมรรค  เปนทิฏฐิปตตะ ใน ๖ สถาน  เปน 
ปญญาวิมุตในอัครผล แล 
                          [อุปมาแหงวุฏฐานคามินีวิปสนา ๑๒]  
           บัดนี้ พึงทราบอุปมา  ๑๒ ขอ  เพ่ือความชัดแจงแหงวุฏฐานคามินี- 
วิปสนานี้  พรอมท้ังญาณกอน  (มีภยตุปฏฐานญาณเปนตน)  และ 
ญาณหลัง  (มีโคตรภูญาณเปนตน)  นี่เปนอุททาน  (หัวขอเรื่อง)  แหง 
อุปมาทั้งหลายน้ัน คือ 
              คางคาว  และงูเหา  เรือน  โค 
              ยักษี  ทารก  ความหิว  ความระหาย 
              หนาว  รอน  ความมืด  และเปน  ๑๒ ทั้งยาพิษ 
           อุปมาเหลาน้ี  ทานกลาวไว  (ในวิสุทธิกถา)  วา  "ต้ังอยูในญาณใด 
ญาณหน่ึง  ต้ังแตภยตุปฏฐานญาณมา จะนํามา (กลาว)  ก็ควร แต 
เมื่อนํามา  (กลาว)  ในที่นี ้ ญาณทั้งปวง  แตภยตุปฏฐานญาณจนถึง 
ผลญาณ  ยอมเปนอันปรากฏ  (แจงชดัหมด)  เพราะฉะน้ัน  จึงควร 
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นํามา (กลาว)  ในที่นี้เสียทีเดียว"  
                                      [คางคาว]  
           อุปมาขอวา  คางคาว  ตางวาคางคาวตัวหนึ่งคิดวา  จักไดดอก 
หรือผลท่ีไมตนนี้  จึงเกาะที่ตนมะซาง  มีกิ่ง ๕ กิ่ง  แลวคลําดูทัว่*กิ่งหนึ่ง 
ไมไดพบส่ิงที่พอจะถือเอา  จะเปนดอกหรือผลก็ตามสักอยาง  ที่กิ่งน้ัน 
และคลํากิ่งหน่ึงแลวไมไดพบ  (สิ่งท่ีพอจะถือเอา) ฉันใด  คลํากิง่ท่ี ๒ 
กิ่งท่ี ๓  กิ่งท่ี ๔  แมกิ่งที่ ๕  แลวก็ไมไดพบฉันนั้น  มันจึงรําพึงวา 
ไมตนนี้  ไมมีผลหนอ  สิง่ท่ีพอจะถือเอาไดสักกิ่ง  ที่ไมตนนี้ไมมีเลย 
จึงทอดอาลัยในไมตนนั้น  ไตข้ึนตามกิ่งตรง  โผลหัวออก (ชองวาง) 
ระหวางคาคบ  แหงนดูเบื้องบน  บินข้ึนในอากาศไปเกาะท่ีไมมีผลตนอ่ืน 
                                  [ประเทียบความ]  
           ในขออุปมานั้น    พระโยคาวจร  บัณฑิตพึงเห็นดังคางคาว 
อุปาทานขันธ ๕  ดังตนมะซางมีกิ่ง ๕ กิ่ง  ความยืด  (คือเริ่มต้ัง 
วิปสนา)  ในขันธ  ๕ แหงพระโยคี  ดังการเกาะท่ีตนมะซางน้ัน  แหง 
คางคาว  การพิจารณารูปขันธแลวไมพบส่ิงที่ควรจะถือเอาสักอยางใน 
รูปขันธนั้น จึงพิจารณาในขันธที่เหลือ  (ตอไป)  แหงพระโยคี  ดังการ 
 
  *  ปาฐะพิมพไววา  ปริมสิตฺวา  แตฉบับพมาเปน  ปรามสิตฺวา  สวนปาฐะมหาฎกีาเปน 
ปริมัสิตฺวา  แลวแกวา  วีมสิตฺวา  หากเปนอยางนี้  จะตองแปลวา  ตรวจดู ก็คงไดความเหมือนกนั 
แตอาจเปนวาทานใช  ปริมสิตวา  ก็เพื่อเลียนศัพท  สมฺนสิตฺวา  ในฝายอุปไมยกระมัง 

    



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 186 

คลําดูทั่วกิ่งหน่ึง*แลวไมพบส่ิงที่พอจะถือเอาสักอยาง  จึงคลําดูกิ่งท่ีเหลือ   
(ตอไป)  แหงคางคาวน้ัน  ญาณ  ๓  มมีุญจิตุกัมยตาญารเปนตน  แหง 
พระโยคีผูเบื่อหนายในขันธทั้ง ๕ ดวยอํานาจความเห็นโดยไตรลักษณ 
มีอนิจจลักษณะเปนอาทิ ดังการรําพึงวา  ไมตนนี้ไมมีผลหนอ  แลว 
ทอดอาลัยในตนไมแหงคางคาวน้ัน  อนุโลมญาณแหงพระโยคี  ดังการ 
ไตข้ึนเบ้ืองสูงตามก่ิงตรง  แหงคางคาวน้ัน โคตรภุญาณ  ดังโผลหัว 
ออกแหงนดูเบื้องบน  มรรคญาณ  ดังบินข้ึนในอากาศ  ผลญาณ 
ดังการ  (ไป)  เกาะที่ไมมีผลตนอ่ืน 
                                           [งูเหา]  
           ขออุปมาดวยงูเหา  กลาวมาแลวใน  (ตอน)  ปฏิสังขาญาณ  แต 
ในการประเทียบความอุปมา  ในที่นีม้ีแปลกไป  (ดัง)  นี้  โคตรภูญาณ 
อุปมาดังการสลัดงูไป  มรรคญาณ  ดงัการหยุดยืนอยูแหงบุรุษผูปลด 
เปลื้อง (งู)  แลวมองดูทางท่ี  (ปนตลิ่งข้ึน)  มาอยู  ผลญาณ  ดังการ 
ไปยั้งอยูในที่มีภัย 
                                             [เรือน]  
           ขออุปมาวา  เรือน ตางวาเม่ือเจาของเรือนกินอาหารเย็นแลว 
ข้ึนที่นอนหลับไป  เรือนถูกไฟไหมข้ึน  เขาต่ืนข้ึนเห็นไฟก็กลัว  คิดวา 
"จะเปนการดี  ถาเรายังไมถูกไฟไหมเอา  ออกไปเสีย  (กอน) "  มอง 
(หาทางออก)  อยู  พอเห็นทางแลวก็ออกไปสูที่ปลอดภัยโดยเร็ว  แลว 
จึงหยุดอยู 
 
 *   ปาฐะเปน  เอเกก  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  เอก  
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                               [ประเทียบความ]   
           ในขออุปมานั้น  การยึดถือในขันธ  ๕  วาเปนเรา  เปนของเรา  
แหงบุถุชนผูโงเขลา  ดังการกินอาหารแลวข้ึนที่นอนหลับไปแหงเจาของ 
เรือน  การดําเนินสัมมาปฏิปทาจนเห็นไตรลักษณแลวหยั่งรูสังขาร 
ปรากฏเปนของนากลัว  (คือเกิดภยตุปฏฐานญาณ) ดังการท่ีเจาของ 
เรือนต่ืนข้ึนเห็นไฟแลวกลัว  มญุจิตุกัมยตาญาณ  ดังการมองหาทางออก 
อนุโลมญาณ  ดงัการเห็นทาง  โคตรภูญาณ  ดังการออกไป  มรรคญาณ 
ดังการไปโดยเร็ว  ผลญาณ  ดังการหยุดอยูในที่อันปลอดภัย 
                                               [โค]  
           ขออุปมาวาโค  ตางวา  เมื่อชาวนาผูหน่ึงหลับอยูในตอนกลางคืน 
โคทั้งหลายแหกคอกหนีไป  ตอนเชามืดเขาไปดูที่คอกน้ัน  รูความที่ 
โคเหลาน้ันหนีไป  ก็ตามรอยไป  ไดพบฝูงโคของเหลวเขา  หมายวา 
โคเหลาน้ันเปนโคของตัว  ก ็ (ตอน)  นํามา  เวลาสวางข้ึน  จําไดวา 
มันไมใชโคของตัว  เปนโคของหลวง  จึงคิดวาจะตองหนีไปเสียกอน 
ที่พวกราชบุรุษจะจับ โดยหาวาเปนโจรแลว  (ลงโทษ)  ใหถึงความ 
ฉิบหายปนป  (คิดแลวเกดิความ)  กลวั  ทิ้งฝูงโครีบหนีไป  ยั้งอยูในที่ 
ไมมีภัย 
                                       [ประเทียบความ]  
           ในขออุปมานั้น  การยึดถือขันธทั้งหลาย  วาเปนเรา  เปนของเรา 
แหงบุถุชนผูโงเขลา  เปนดังการยึดเอาโคหลวงวาเปนโคของตน  การ 
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รูจักขันธทั้งหลายวา มันไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ดวยอํานาจ   
ไตรลักษณแหงพระโยคี  ดังการจําไดวาเปนโคหลวงตอสวางข้ึน  ภยตุ- 
ปฏฐานญาณ  ดังเวลาที่  (เกิดความ)  กลัวข้ึน  มุญจิตุกัมยตา 
ดังความท่ีอยากจะทิ้ง  (โคหลวง)  ไป  โคตรภู  ดังการท้ิง  (โคหลวง) 
มรรค  ดังการหนี  ผล  ดงัการหนีไปยั้งอยูในที่ไมมีภัย 
                                       [ยักษี]  
           อุปมาขอวา  ยักษี  ตางวาบุรุษผูหน่ึงสําเร็จความอยูรวมกับยักษิณี 
ตอนกลางคืน  (คือดึก)  นางยักษนั้นรูวาเขาหลับแลว  ก็ไปปาชาผีดิบ 
(คือปาชาท่ีเขานําศพไปท้ิง ๆ ไว  ไมฝงไมเผา) กินเน้ือมนุษย  เขา 
(รูสึกตัวข้ึนไมเห็นนางยักษ  แคลงใจวามันไปไหน  จึงตามหาก็พบ 
มันกําลังกินเนื้อมนุษย  รูความท่ีมันเปนนางอมนุษยแลว  จึงคิดวาจะ 
ตองหนีไปเสียกอนท่ีมันจะกินตัว  (คิดแลวเกิดความ)  กลัว  รบีหนีไป 
ยั้งอยูในที่ปลอดภัย 
                             [ประเทียบความ]  
           ในอุปมานั้น  กายยึดถือขันธทั้งหลาย  วาเปนเรา  เปนของเรา 
เปนดังการอยูรวมกับนางยักษ  การเห็นไตรลักษณแลวรูความท่ีขันธ 
ทั้งหลายเปนของไมเที่ยงเปนตน ดังการเห็น  (นางแปลง)  กําลงักิน 
เนื้อมนุษยอยูในปาชา  แลวรูวามันเปนนางยักษ  ภยตุปฏฐาน  ดัง 
การท่ี  (เกิด)  กลัวข้ึน  มญุจิตุกัมยตา  ดังความอยากจะหนี  โคตรภู 
ดังการท้ิงปาชา  มรรค  ดงัรีบหนีไป  ผล ดังการย้ังอยูในที่ไมมีภัย  
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                                     [ทารก]   
           อุปมาขอวา  ทารก  ตางวาหญิงผูหน่ึงเปนคนตะกลามลูก  หญิง  
นั้นนงอยูบนปราสาทชั้นบน  ไดยินเสยีงทารก  (รอง)  ที่กลางถนน 
คิดเอาลูกของตัวถูกใคร ๆ รังแก  ผลนุผลัน  (ลงจากปราสาท)  ไป 
ควาเอาลูกคนอ่ืนเขาดวยสําคัญวาลูกของตัว  (มาอุมไว)  พอจําไดวา 
มันเปนลูกคนอ่ืน  หลอนก็สะดุงกลัว  (ความผิด)  มองขางโนนขางนี้ 
คิดวาใคร ๆ  อยามากลาวหาฉัน  วาเปนคนลักเด็กเลย   (คิดแลวก็) 
วางเด็กลงที่กลางถนนนั้นแหละ  รีบข้ึนปราสาทแลวน่ังลงอีก 
                              [ประเทียบความ]  
           ในขออุปมานั้น  การยึดถือขันธ  ๕ วาเปนเรา  เปนของเรา 
เปนดังการควาเอาลูกคนอ่ืน  ดวยสําคัญวาเปนลูกของตัว การรูจักวา 
ขันธไมใชเรา  ไมใชของเรา  ดวยอํานาจไตรลักษณ  ดังการจําไดวา 
นี้เปนลูกคนอ่ืน  ภายตุปฏฐานญาณ  ดังความสะดุงกลัว  (ความผิด) 
มุญจิตุกัมยตาญาณ  ดังการมองดูขางโนนขางน้ี อนุโลมญาณ  ดงัการ 
วางเด็กลงที่กลางถนนนั้นแหละ  โคตรภูญาณ  ดงัการท่ีวางลงแลว 
ยังยืนอยูกลางถนน  มรรคญาณ  ดัง  (กลับ)  ข้ึนปราสาท  ผลญาณ 
ดังข้ึนไปแลวน่ังลง* 

 
  *  อุปมาขอนี้อยางไรอยู  เพราะท่ีนั่งอยูเดมิ  กับท่ีหนีข้ึนไปน่ัน  เปนท่ีเดียวกัน  ถาเลาเสียวา 
เดิมนั่งอยูขางริมถนน  เกิดเร่ืองแลวหนีข้ึนไปอยูเสียช้ันบนปลอดภัยไป  ก็จะพอฟงได 
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                       [หิว  ระกาย  หนาว  รอน  มืด  ยาพิษ]   
           สวนอุปมา  ๖ ขอน้ี  คือ  หิว  ระหาย  เย็น  รอน  มืด   กบัยาพิษ  
ทานกลาวเพ่ือแสดงความท่ีผูต้ังอยูในวุฏฐานคามินีวิปสนาแลวเปนผู 
นอมโนมโอนเอียงมุงหนาไปสูโลกุตรธรรม 
           จริงอยู  คนที่ถูกความหิวครอบงําแลวเปนผูหิวจัด  ยอมปรารถนา 
โภชนะที่มีรสดี  ฉันใด  พระโยคาวจรผูถูกความหิวคือสังสารวัฏกระทบ 
เอาแลวน้ี  ก็ยอมปรารภนาโภชนะคือกายคตาสติ  อันมีรสเปนอมตะ 
ฉันนั้นเหมือนกัน* 

           อน่ึง  คนที่ระหายแลวมีคอและปากแหงมาก  ยอมปรารถนาปานะ 
ที่มีเครื่องปรุงหลายอยาง  ฉันใด  พระโยคาวจรผูถูกความระหายคือ 
สังสารวัฏกระทบเอาแลวน้ี  ก็ยอมปรารถนาปานะคืออัฏฐังคิกมรรค 
อันเปนอริยะ  ฉันนั้นเหมือนกัน 
           อน่ึง  คนที่ถูกความหนาวกระทบเอาแลว  ยอมปรารถนาความรอน 
(คืออบอุน)  ฉันใด  พระโยคาวจรผูถูกความหนาวเย็นคือตัณหาสิเนหะ 
(น้ํามันคือตัณหา)  ในสังสารวัฏกระทบเอาแลวน้ี  ก็ยอมปรารถนาไฟ 
คือมรรคอันเผากิเลสได  ฉันนั้นเหมือนกัน 
           อน่ึง  คนที่ถูกความรอนกระทบเอาแลว  ยอมปรารถนาความเย็น 
 
/   *  มหาฎีกาอธิบายวา  ทุกขหิวนัน้มันคลายวัฏทุกข  เพราะเกิดข้ึนแลว  ๆ  เลา ๆ  ติดตามแลว 
เทานาน  และยากท่ีจะทนดวย 
        กายคตาสตินี้  ทานวาหมายเอาสัมมาสติอันสัมปยุตกับมรรค  โดยความก็คือสติปฏฐาน 
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ฉันใด  พระโยคาวจรผูถูกความรอนแหงไฟ  ๑๑ กอง*  ในสังสารวัฏ  
ลนเอาแลวน้ี  ก็ยอมปรารถนาพระนิพพานอันเปนท่ีเขาไประงับแหงไฟ   
๑๑ กอง  ฉันนั้นเหมือนกัน 
           อน่ึง  คนที่ถูกความมืดครอบคลุมแลว  ยอมปรารถนาแสงสวาง 
ฉันใด  พระโยคาวจรผูถูกความมืดคืออวิชชาปกคลุมหุมหอแลวน้ี  ก ็
ยอมปรารถนามรรคภาวนาอันมีแสงสวางสําเร็จดวยญาณ  ฉันนั้นเหมือน 
กัน 
           อน่ึง  คนที่ถูกยาพิษเขาแลว  ยอมปรารถนายากําจัดพิษ  ฉันใด 
พระโยคาวจรผูถูกพิษคือกิเลสเขาแลวนี้  ก็ยอมปรารถนาพระนิพพาน 
อันเปนโอสถอมฤตทําลายพิษกิเลสได  ฉันนั้นเหมือนกัน 
           เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวไว  (ตอนสังขารุเบกขาญาณเกิด) 
วา  "เมื่อเธอรูอยูอยางนั้นเห็นอยูอยางน้ัน จิตยอมถอย ยอมหด  ยอมกลับ 
ไมเหยียดยื่นไปในภพ ๓ กําเนิด  ๔ คติ  ๕ วิญญาณฐิ๖  ๗ สัตตาวาส ๙ 
อุเบกขา  (ความวางเฉยในสังขารทั้งหลาย)  หรือปาฏิกุลยตา  (ความ 
นาเกลียดแหงสังขารท้ังหลาย)  ยอมต้ังม่ัน  เปรียบเหมือนหยาดน้ํา 
ทั้งหลาย  (อันตกลง)  ในใบปทุมที่เอียงหนอยหน่ึง "  ดังน้ีเปนตน  คํา 
ทั้งปวงพึงทราบโดยนัยที่กลาวมากอนแลวน่ันเถิด 
                [ผูไดสังขารุเบกขาญาณ  ไดชื่อวา  ปฏลิีนจร]  
           ก็แลดวยปฏิปทาเทาน้ี  พระโยคาวจรน้ัน  ยอมไดชื่อวาเปน 
 
  *  ไฟ ๑๑ กอง  คือ  ราคะ  โทสะ  ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
อุปายาส 

  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 192 

ปฏิลีนจร๑  ซึง่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง  ตรสัไววา   
                        ปฏิลีนจรสฺส  ภิกขฺุโน 
                        ภชมานสฺส   วิวิตฺตมาสน 
                        สามคฺคิยมาหุ  ตสฺส  ต 
                        โย  อตฺตาน  ภวเน  น  ทสฺสเย๒ 

              หากภิกษุใด  ไมแสดงตนในภพน  (คือ 
              ที่อยู)  พระอริยะท้ังหลาย  กลาวความ 
              ไมแสดงตนน้ัน แหงภิกษุนั้น  ผูเปน 
              ปฏลิีนจร  เสพแตอาสนะอันสงัด  วา 
              เปนสมมัคคิยะ  (ความดําเนินชอบ)๓ 

 
๑.  ปฏิลีนจร  มหาฏีกาแปลวา  ผูเท่ียวไปโดยความเปนผูหลีกล้ี  เอาความไมแสดงตน...ดังกลาว 
ในคาถาตอไป 
๒.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๙๔ 
๓.  สามัคคิยะ  นาจะไมใชอันเดียวกับสามัคคี  (ท่ีแปลวาความพรอมเพรียงกัน)  เพราะปฏิปทา 
ของทานท่ีกลาวนี้มิไดเปนไปในทางชอบสมาคม  จึงเขาใจวาจะเปนศัพทสําเร็จรูปมาแต  สมฺมคฺคต 
ท่ีแปลวา  ผูดําเนินชอบแลว  อันมักมาคูกับ  สมฺมาปฏิปนฺน  (เชน  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา 
สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา)  แตเม่ือมาแตศัพทนี้รูปก็นาจะเปน  สมฺมคฺคิย  โดยวิเคราะหวา 
สมฺมา  คโต  ปฏิปนฺโนติ  สมฺมคฺคโต  ตสฺส  ภาโว  สมฺมคฺคิย)  ทําไมจึงเปน  สามคคิย  ไป 
ขอฝากไวพิจารณากันตอไป 
       อีกศัพทหนึ่ง  ภวน ท่ีแปลทับศัพทไววา  ภพน  มหาฏีกาวา  หมายเอาท้ัง ๓  ศัพทนี้ 
โดยมากใชในท่ีหมายถึงท่ีอยูอาศัย  เชน  ยกฺขภวเน-ในท่ีอยูของยักษ  ตาวตึสภวเน-ในท่ีอยูของ 
เทวดาดาวดึงส  ถึง  ภวเน  ในคาถาน้ี  ก็เขาใจวา  หมายอยางนั้นเหมือนกัน  เพราะมีคํา  "เสพแต 
อาสนะอันสงัด"  แสดงใหเห็นความอยูชัด  ๆ  ถือเอาความไดวา  ภกิษุปฏิลีนจร  ทานหลีกล้ีอยู 
แตในท่ีสงัด  ไมแสดงตน  คือไมเปดเผยตนในท่ีอยู  วาฉันอยูท่ีนีจ่ะ  ใครจะมาหาก็เชิญ 
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     [สังขารุกเบปญาณกําหนดความแปลกกันแหงโพชฌงคเปนตน]   
           สังขารุเบกขาญาณ  กําหนดความเปนปฏิลีนจรแหงพระโยคี  ดัง  
กลาวนี้แลว  ยังกําหนดความแปลกกันแหงโพชฌงค  ความแปลกกัน 
แหงองคมรรค  ความแปลกกันแหงองคฌาน  ความแปลกกันแหง 
ปฏิปทา  ความแปลกกันแหงวิโมกข  แมแหงอริยมรรคตอไปอีกดวย* 

           แตพระเถระลางเหลากลาววา  "ปาทกฌาน  (คือฌานท่ีเปนบท 
แหงวุฏฐานคามินีวิปสนา  อันดําเนินไปใกลตอมรรค)  กําหนดความ 
แปลกแหงโพชฌงค  แหงองคมรรค  และแหงองคฌาน"  ลางเหลา 
กลาววา  "ขันธที่เปนอารมณแหงวิปสนากําหนด  (ความแปลกน้ัน)" 
ลางเหลาก็กลาววา  "อัชฌาสัยของบุคคล  (ผูบําเพ็ญวิปสนา)  กําหนด" 
ในวาทะขอพระเถระทั้ง ๓ เหลาน้ัน  ก็พึงทราบเถิดวา  วุฏฐานคามินี- 
วิปสนาอันเปนบุพภาคนี่เอง  กําหนด (ความแปลกน่ัน)  ทั้งน้ัน 
           (ตอไป)  นี ้ เปนอนุปุพพิกถา  (วาตามลําดับ)  ในการกาํหนดความ 
แปลกแหงโพชฌงคเปนตนนั้น 
           วาโดยการกําหนดแหงวิปสนา  มรรคท่ีเกิดข้ึนแกพรสุกขวิปสสก 
ก็ดี  มรรคท่ีมิไดทําฌานใหเปนบาทเกิดข้ึนแกพระสมาบัติลาภี  (ผูได 
สมาบัติ)  ก็ดี  มรรคที่ทานผูบําเพ็ญวิปสนาทําปฐมฌานใหเปนบาทแลว 
พิจารณาปกิณกสังขาร  (คือสังสารอ่ืน ๆ  นอกจากตัวฌานท่ีเปนบาท) 
ใหเกิดข้ึนก็ดี  ก็เปนปฐมฌานิก  (มีปฐมฌาน)  อยูนั่นแหละ  โพชฌงค 
ก็มี  (ครบ)  ๗ องค  มรรค  (คอบ)  ๘  องค  ฌาน  (ครบ)  ๕  ในทุก 
 
*  ความแปลกกันอยางไรมีอธิบายตอไป  
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มรรค  แมบพุภาควิปสนาแหงมรรคเหลาน้ันเลา  จะเปนโสมนัสสหรคต   
บาง  อุเบกขาสหคตบาง  (แต)  ในกาลแหงวุฏฐานะ ถึงความเปน 
สังขารุเบกขาแลว  ก็เปนโสมนัสสหรคต 
           ในมรรคท้ังหลายท่ีผูบําเพ็ญวิปสนาทําทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถ- 
ฌาน  ในปญจกนัย  ใหเปนบาทแลวทําใหเกิดข้ึน ฌานยอมมีองค ๔ 
องค ๓ และองค ๒  ตามลําดับแท  สวนองคมรรคมี ๗  ในทกุมรรค 
โพชฌงคมี ๖  ในมรรคท่ี ๔  ความแปลกกัน  (ในตอน)  นี้  ยอม 
มีทั้งโดยการกําหนดแหงปาทกฌาน  ทั้งโดยการกําหนดแหงวิปสนา 
บุพภาควิปสนาแมแหงมรรค   (ที่ทําทุติยตติยจตุตถฌานใหเปนบาทเกิด 
ข้ึน)  เหลาน้ันเลา  ก็เปนโสมนัสสหรคตก็มี  เปนอุเบกขาสหรคตก็มี 
(แต)  วุฏฐานคามินีวิปสนาคงเปนโสมนัสสหรคตเหมือนกัน 
           สวนในมรรคท่ีเกิดข้ึนโดยทําปญจกฌานใหเปนบาท  องคฌาน 
มี ๒ โดยเปนอุเบกขาและจิตเตกัคตา  โพชฌงคและองคมรรคมี ๖ 
และ ๗ แมความแปลกกัน  (ในขอ)  นี้  ก็มีดวยอํานาจนิยมทั้ง ๒ 
(คือท้ังปาทกฌานและวิปสนา)  แตในนัยนั้น  บุพภาควิปสนาเปน 
โสมนัสสหรคตหรือเปนอุเบกขาสหรคตบาง  (แต)  วุฏฐานคามินีวิปสนา 
เปนอุเบกขาสหรคตเทานั้น 
           แมในมรรคท่ีผูบําเพ็ญวิปสนาทําอรูปฌานท้ังหลายใหเปนบาทแลว 
ทําใหเกิดข้ึน  ก็นัยนี้นี่แล 
           สมาบัติซึ่งออกในที่ใกลแหงมรรคที่เกิดข้ึนโดยออกจากปาทกฌาน 
แลวพิจารณาสังขารอยางใดอยางหน่ึงดังน้ัน  ยอมทําความท่ีมรรคน้ัน  
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คลายตน  ดุจสีแผนดินทําความท่ีสีของเห้ียคลายสีของตน  ฉะน้ัน    
           สวนในเถรวาทะที่  ๒  (พึงทราบวา)  เปนมรรคท่ีเกิดข้ึนโดยออก 
จากสมาบัติใด ๆ  แลวพิจารณาสมาบัติธรรมทั้งหลายใด ๆ ก็ยอมคลาย 
กับสมาบัตินั้น ๆ  แหละ  หมายความวา  คลายกับสมาบัติธรรมที่ผูบําเพ็ญ 
วิปสนาพิจารณา  แตถาพิจารณากามาวจรธรรมท้ังหลาย  ก็เปนปฐม- 
ฌานิกะเทาน้ัน  ก็แล  ความกําหนด  (ความแปลกกันขององคฌาน 
เปนตน)  แหงวิปสนา  แมในเถรวาทะที่ ๒ นั้น กพึ็งทราบโดยนับ 
ที่กลาวแลวน่ันเถิด 
           สวนในเถรวาทะที่  ๓  (พึงทราบ)  เปนมรรคที่เกิดข้ึนโดยทํา 
ฌานใด ๆ ใหเปนบาท  แลวพิจารณาฌานธรรมใด ๆ  ตามควรแก 
อัชฌาสัยของตน ๆ ก็ยอมคลายกับฌานน้ัน ๆ แหละ  แตวาความท่ี 
มรรคท่ีเกิดข้ึนคลายกับฌานน้ัน  ๆ นัน้  เวนฌานท่ีเปนบาทหรือฌานท่ี 
พิจารณาเสีย  หาสําเร็จดวยเพียงแตอัชฌาสัย  (ของตน)  อยางเดียวไดไม 
ความขอน้ีนั้น  พึงชี้แจงดวยนันทโกวาทกสูร  (เรือ่งพระนันทกะให 
โอวาทภิกษุณี) 
           จริงอยู  แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคํา  (ตอไป) นี้ไว  (ใน 
สูตรนั้น) วา  "ดูกรภิกษุทัง้หลาย  เปรยีบเหมือนวาในวันอุโบสถ  (ข้ึน) 
๑๕ คํ่า  ความสงสัยหรือความเคลือบแคลงวา  "ดวงจันทรแหวงหรือ 
เต็มหนอ"  หามีแกชนหมูมากไม  ที่แทยอมมีความเปลงใจวา  "ดวง 
จันทรเต็ม" ดวยกันทั้งน้ัน  ฉันใดก็ด ี ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีเหลา 
นั้น  ก็เปนผูยินดี  และมีความคิด  (มุงหมาย)  อันเต็มเปยมดวยธรรม-  
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เทศนาของนันทกะฉันนั้นเหมือนกัน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุณี  
ประมาณ ๕๐๐ รูปนั้น  ภิกษุณีรูปที่มีคุณธรรมอยางตํ่า  ก็เปนโสดาบัน  
มีอันไมตก  (อบาย)  เปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงแทแนนอนตอความตรัสรู" 
ดังน้ี 
           ก็ในภิกษุณีเหลาน้ัน  ภิกษุณีรูปใดมีอุปนิสัยแหงโสดาปตติผล 
ภิกษุณีรูปนั้น กไ็ดเปนผูมีความคิด  (มุงหมาย)  เต็มเปยมดวยโสดา- 
ปตติผลนั่นเอง  รูปใดมีอุปนิสัยแหงสกทาคามิผล...อนาคามิผล... ฯลฯ 
มีอุปนิสัยแหงอรหัตผล  รปูนั้นก็ไดเปนผูมีความคิด  (มุงหมาย)  เต็ม 
เปยมดวยอรหัตผลน่ันเอง 
           มรรคที่ผูบําเพ็ญวิปสนาทําฌานใด ๆ ใหเปนบาทแลว  พิจารณา 
ฌานธรรมใด ๆ  ใหเกิดข้ึนตามควรแกอัชฌาสัยของตน ๆ ก็ยอมคลาย 
กับฌานน้ัน ๆ แหละ  แตวาความท่ีมรรคท่ีเกิดข้ึนคลายกับฌานน้ัน  ๆ นั้น 
เวนฌานท่ีเปนบาท  หรือฌานที่พิจารณาเสีย  หาสําเร็จดวยเพียงแต 
อัชฌาสัย  (ของตน)  อยางเดียวไดไม  ดังกลาวมาฉะน้ีแล  ก็แลความ 
กําหนด  (ความแปลกกันขององคฌานเปนตน) แหงวิปสนา  แมใน 
เถรวาทะที่ ๓ นี้  ก็พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวแลวเหมือนกัน 
           พึงทราบวาสังขารุเบกขา ยอมกําหนด  (ความแปลกกันแหง 
โพชฌงค  องคมรรค  และองคฌาน  ดังกลาวมาฉะน้ีเปนอันดับแรก 
            [สังขารุเบกขาญาณกําหนดความแปลกกันแหงปฏิปทา]  
           ก็ถาวา  สังขารุเบกขานี้  ทีแรกเมื่อขมกิเลส  ขมไดโดยยาก  ตอง  
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ใชประโยค  (คืออุตสาหะ)  ใชสังขาร  (คือความพยายาม)  ไซร  ยอม   
ไดชื่อวา  ทุกขาปฏิปทา  (ปฏิบัติลําบาก)  โดยวิปรยิาย  (คือทางตรง 
กันขาม)  ก็ชือ่  สุขาปฏิปทา  (ปฏิบัติสะดวก)  แตครั้นขมกิเลสไดแลว 
คอยๆ ทําการขมวิปสนาไปใหมรรคปรากฏ  ชื่อวา  ทันธาภิญญา 
(รูไดชา)  โดยวิปริยาย  กช็ื่อวา  ขิปปาภิญญา  (รูไดเร็ว)  สังขารุเบกขานี้ 
ต้ังอยูในอาคมนียฐาน  (ที่เปนแดนมา-เปนแดนเกิด)  ใหนามแกมรรค 
ของตน ๆ ดังน้ี  มรรคจึงไดนาม  ๔  อยางตามนามน้ัน 
           ก็แล  ปฏิปทาน้ีนั้น  ยอมมีตาง ๆ กันแกภิกษุลางรูป  สําหรับ 
ภิกษุลางรูปมีปฏิปาทเดียวในมรรคทั้ง ๔ สวนมรรคทั้ง ๓ ของพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย  เปนสุขาปฏิปทาขิปภิญญาท้ังน้ัน  ของพระธรรม- 
เสนาบดีก็เชนนั้น แตสําหรับพระมหาโมคคลัลานเถระ  ปฐมมรรค 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  มรรค ๓  เบื้องบนเปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา๑  อนึ่ง  ปฏิปทาเปนฉันใด  แมอธิบดีทัง้หลาย  (มีฉันทาธิบดี 
เปนตน)  ก็ฉันนั้น  ยอมมีตาง ๆ กันในมรรค  ๔  แกภิกษุลางรูป 
สําหรับลางรูปมีอธิบดีเดียว  ในมรรคท้ัง ๔ 
           สังขารุเบกขา  ยอมกําหนดความแปลกกันแหงปฏิปทาดังกลาว 
มาฉะนี้ 
           สวนวาสังขารเบกขา กําหนดความแปลกกันแหงวิโมกขอยางไร 
ขอน้ันขาพเจาไดกลาวมากอนแลวแล๒ 

 
๑.  ชอบกล  ทานสําเร็จกอนพระสารีบุตร จะวาเปนทันธาภิญญาอยางไร 
๒.  ดูตอนวิโมกข  ๓  หนา  ๑๓๗  
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        [สังขารุเบกขากําหนดความแปลกกันแหงวิโมกขอันหน่ึง]    
           อีกนัยหนึ่ง  อันมรรค (นั้น)  ยอมไดนามโดยเหตุ ๕ คือโดยรส 
ของตน  (คือโดยสภาวะ)  บาง  โดยปจจนีกธรรม  (ธรรมที่เปนขาศึก) 
บาง   โดยคุณของตนบาง  โดยอารมณบาง  โดยอาคมน  (แดนท่ีมา) 
บาง 
           ก็ถาสังขารุขาออก  (จากอารมณที่ยึด ?)  เพราะพิจารณา 
สังขารทั้งหลายโดยความไมเที่ยงไซร  มรรค  (หรอืมรรคสมังคีบุคคล) 
ยอมหลุดพนโดยอนิมิตวิโมกข  ถาออกเพราะพิจารณาโดยความเปน 
ทุกขไซร  ยอมหลุดพนโดยอัปปณิหิตวิโมกข  ถาออกเพราะพิจารณา 
โดยความเปนอนัตตาไซร  ยอมหลุดพนโดยสุญตวิโมกข  นีช้ือ่วา  นาม 
โดยรสของตน* 

           สวนวามรรคนั้นชื่อวา  อนิมิตมรรค  ก็เพราะทําฆมวินิพโภค 
(แยกกอน)  แหงสังขารทั้งหลายแลวละนิจจนิมิต  ธุวนิมิต  สัสสตนิมิต 
ทั้งหลาย  ดวยอนิจจจานุปสนา  (สําเร็จ)  มา  อนึง่  ชื่อวาอัปปณิหิตมรรค 
ก็เพราะละสุขสัญญา  ยังปณิธิคือความปรารถนาใหเหือดแหงดวยทุกขา- 
นุปสนา  (สําเร็จ)  มา  ชื่อวา  สุญตมรรค  ก็เพราะละอัตตสัญญา 
สัตตสัญญา  ปุคคลสัญญา  แลวเห็นโดยความเปนของวางเปลาแหงสังขาร 
ทั้งหลาย  ดวยอนัตตานุปสนา  นี้ชื่อวา  นามโดยปจจนีกธรรม 
           สวนวามรรคนั้นชื่อวา  สุญตมรรค เพราะวางจากกิเลสมีราคะ 
 
  *  สรส-รสของตน  มหาฎกีาแกวา  ไดแก  "สภาวะ-ความเปนเอง"  แลวขยายความวา 
ความเปนไปของตนท่ีแปลกใจตามกจิ" 
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เปนตน  ชื่อวาอนิมิตมรรค  เพราะความไมมีแหงนิมิตท้ังหลาย  มรีูป-  
นิมิตเปนตน  หรือแหงนิมิตท้ังหลาย  มีราคนิมิตเปนอาทินั่นเอง  ชื่อวา 
อัปปณิหิตมรรค  เพราะความไมมีแหงปณิธิทั้งหลาย  มรีาปณิธิเปนตน 
นี้เปนนามโดยคุณของตน 
           มรรคนี้นั้นไดชื่อวา  สุญตมรรค  อนิมิตมรรค  อัปปณิหติมรรค 
แมเพราะทําพระนิพพานอันเปนธรรมวาง  เปนธรรมไมมีนิมติ  เปน 
ธรรมไมมีปณิธิใหเปนอารมณก็ได  นี้เปนนามโดยอารมณของมรรคน้ัน 
           สวนอาคมน  (แดนท่ีมา)  มี ๒  คือวิปสนาคมน  (แดนที่มาคือ 
วิปสนา)  และมัคคาคมน  (แดนท่ีมาคือมรรค) ในอาคมน  ๒ อยางนั้น 
วิปสนาคมน  ยอมไดในมรรค  มัคคาคมน  ยอมไดในผล  เพราะวา 
(โดยวิปสนาคมน)  อนัตตานุปสนาชื่อวา  สุญตวิปสนา  มรรคแหง 
สุญตวิปสนา  จึงชื่อสุญตมรรค  อนิจจานุปสนา  มรรคแหง 
มรรคแหงอนิมิตวิปสนา  จึงชื่อวาอนิมิตมรรค  แตชื่อ (อนิมิตมรรค)  นี ้
ไมมีทางพระอริธรรม  มีแตทางพระสูตร  ดวยในทางพระสูตรนั้น 
อาจารยทั้งหลายกลาววา  "โคตรภูญาณทําพระนิพพานอันเปนธรรมไมม ี
นิมิตใหเปนอารมณ  เปนญาณมีนามวาอนิมิตตะ ตนต้ังอยูในอาคมนีย- 
ฐานแลว  จึงใหนามแกมรรค"  ดังน้ี  เหตุนั้น  มรรคจึงไดชื่อวา 
อนิมิตตะ 
           แตวาโดยมัคคาคมน  ผลไดชื่อวาอนิมิตตะ  ก็ชอบเหมือนกัน 
ทุกขานุปสนา  ชื่อวาอัปปณิหิตวิปสนา  เพราะยังปณิธิ  (ความปรารถนา) 
ในสังขารท้ังหลายใหเหือดแหงแลว  (สําเร็จ)  มา  มรรคแหงอัปปณิหิต-  
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วิปสนา  จึงชื่อวาอัปปณิหิตมรรค  ผลของอัปปณิหิตมรรค   จึงชื่อวาอัปปณิ-   
หิตผล 
           วิปสนาใหนามของตนแกมรรค  มรรคใหนามของตนแกผล  โดย 
นัยดังกลาวมาฉะน้ีแล  นี้เปนนามโดยอาคมน 
           สังขารุเบกขานี้  กาํหนดความแปลกกันแหงวิโมกขดังน้ีแล 
                                  สังขารุเบกขาญาณ  จบ 
 
                                          อนุโลมญาณ  
           เมื่อพระโยคาวจรน้ัน  สรองเสพ  เจริญ  ทําใหมากซ่ึงสังขารุ- 
เบกขาญาณน้ันอยู  อธิโมกขสัทธายอมมีกําลังยิ่งข้ึน   วิริยะก็เปนอัน 
ประคองไวอยางดี  สติก็เขาไปต้ังอยางดี  จิตก็ต้ังม่ันอยางดี  สังขารุ- 
เบกขากลาแข็งยิ่งเกิดข้ึน  (สามารถเปนปจจัยแหงอนุโลมญาณได)  เม่ือ 
พระโยคาวจรนั้น  คํานึงวา  "มรรคจักเกิดในบัดนี้"  สังขารุเบกขา 
พิจารณาสังขารทั้งหลาย  โดยอาการวาไมเที่ยง  หรือวาเปนทุกข  หรือ 
วาเปนอนัตตาก็ดี  แลวลงสูภวังค  ในลําดับแหงภวังค  มโนทวาราวัชนะ 
ทําสังขารท้ังหลายใหเปนอารมณโดยอาการวาไมเที่ยง  หรือวาเปนทุกข 
หรือวาเปนอนัตตา  โดยนัยที่สังขารุเบกขาทําแลวนั่นแหละเกิดข้ึน 
ตอน้ัน  ชวนจิตดวงแรกซ่ึงสืบสันตติอันไมมีระหางในลําดับแหงกิริยาจิต 
(คือมโนทวาราวัชนะ ?) ดวงนั้น  ที่ยังภวังคใหหมุนกลับ (คือไมใหเปน 
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ไปดวยอํานาจภวังค)  ทําสังขารทั้งหลายใหเปนอารมณอยางนั้นเหมือนกัน   
เกิดข้ึน  ซึ่ง (ชวนจิตดวงแรกน้ี)  ทานเรียกวา  "บรกิรรม"  (คือตก 
แตงมรรคข้ึน)  ลําดับนั้น  ชวนจิตดวงที่ ๒  ทําสังขารทั้งหลายใหเปน 
อารมณอยางน้ันแหละเกิดข้ึน  ซึ่งทานเรียกวา "อุปจาร" (คือใกลมรรค) 
แมในลําดับนั้น  ชวนจิตดวงที่ ๓  ก็ทาํสังขารท้ังหลายใหเปนอารมณ 
อยางนั้นเหมือนกันเกิดข้ึน  ซึ่งทานเรียกวา  "อนุโลม"  (คือสมควรแก 
ธรรมทุกสวน  หรือควรจะทํามรรคใหเกิดได)  นี่เปนนามแยกกันคนละ 
สวนแหงจิตเหลาน้ัน แตละเรียกจิตท้ัง ๓  อยางนั้นวา  "อาเสวนะ"  บาง 
วา  "บริกรรม"  บาง  วา  "อุปจาร"  บาง  วา  "อนุโลม"  บาง  โดยไม 
แปลกกัน  กค็วร 
           ถามวา  อนุโลมแกอะไร ?  ตอบวา  อนุโลมแกธรรมทัง้หลาย 
ทั้งสวนเบื้องตนทั้งสวนเบ้ืองปลาย ดวยวา  อนุโลมญาณน้ันชื่อวา 
อนุโลมแกวิปสนาญาณท้ัง ๘ เบื้องตน  เพราะความท่ีมีกิจเหมือนอยางนั้น 
(คือมีกิจพิจารณากําหนดไตรลักษณเหมือนวิปสนาทั้งปวง)  และชื่อวา 
อนุโลมแกโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ในเบื้องปลายดวย จริงอยู  อนุโลม- 
ญาณนั้น  เพราะความที่ปรารภสังขารทั้งหลายโดยทางไตรลักษณ 
มีอนิจลักษณเปนตนเปนไป จึงชื่อวาอนุโลมแกญาณ ๘ นี ้ เพราะมีกิจ 
เหมือนอยาง (ญาณ ๘)  นัน้  ดุจชี้บอกโดยความวา  "อุทัยพพญาณได 
เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงธรรมทั้งหลาย อันมีความเกิด 
และความเส่ือมแทหนอ"  และวา "ภังคานุปสนาญาณไดเห็นความ 
แตกดับแหงธรรมทั้งหลายท่ีมีความแตกดับแทหนอ  "  และวา "สิ่งท่ี  
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เปนไปกับดวยภัยแทหนอ  ไดปรากฏโดยเปนสิ่งนากลัวแกภยตุปฏฐาน- 
ญาณ  และวา  "อาทีนวานุปสนาญาณไดเห็นโทษในสิ่งท่ีเปนไปกับดวย   
โทษแทหนอ" และวา  "นพิพิทาญาณไดเบื่อหนายในส่ิงท่ีนาเบื่อหนาย 
แทหนอ"  และวา  "มุญจิตุกัมยตาญาณไดเกิดมีความใครจะปลดเปลื้อง 
ในสิ่งท่ีนาปลดเปลื้องแทหนอ "  และวา  "สิ่งท่ีควรพิจารณา  (หาทาง 
ปลดเปลื้อง)  แทหนอ  อันปฏิสงัขารญาณพิจารณา  (รูทาง)  แลว"  และ 
วา  "สิ่งท่ีควรเขาไปเพง  (วางเฉย)  แทหนอ  อันสงัขารุเบกขาญาณ 
เขาไปเพง  (วางเฉย)  แลว  "  ดังนี้  และยังอนุโลมแกโพธิปกขิยธรรม 
๓๗  ในเบื้องปลายดวย  เพราะโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ันเปนธรรมท่ีจะ 
พึงถึงไดดวยความปฏิบัติ  (คือการขมกิเลสที่บังสัจจะแหงอนุโลมญาณ) 
นั้น 
                                [อุปมาแหงอนุโลมญาณ]  
           อุปมาเหมือนพระราชาผูทรงธรรมประทับนั่ง  (เปนประธาน) 
ณ  วินิจฉันสถาน  (ศาลหลวง)  ไดทรงฟง  (คํา)  วินิจฉัยของโวหาริก- 
มหาอํามาตย  (ลูกขุน)  ทัง้ ๘ แลวทรงละเสียซึ่งความลําเอียง  วางพระ- 
องคเปนกลาง  เมื่อทรงอนุโมทนา  (คือพระราชทานราชนุมัติ)  ไปวา 
จงเปนอยางวินิจฉัยนั้นเถิด  ก็ชื่อวาทรงอนุโลมแก  (คํา)  วินิจฉัยของ 
โวหาริกมหาอํามาตยเหลาน้ันดวย แกโบราณราชธรรมดวย  ฉันใด 
ขออุปไมยน้ี  บัณฑิตก็พึงทราบ  ฉันนัน้ 
                                       [ประเทียบความ]  
           ก็แล  อนุโลมญาณ  (นั้น)  เปรียบเหมือนพระราชา  ญาณ ๘  
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(มีอุทยัพพยานุปสญาณเปนตน)  เปรียบเหมือนโวหาริกมหาอํามาตย   
ทั้ง ๘  โพธิปกขิยธรรม ๓๗  เปรียบเหมือนโบราณธรรม  ในอุปมานั้น 
พระราชนั้น  เมื่อรับสั่งวา  จงเปนอยางวินิจฉัยนั้นเถิด  ชื่อวาทรง 
อนุโลมแก (คํา)  วินิจฉัยของโวหาริกมหาอํามาตยทั้งหลายดวย  และ 
แกราชกธรรมดวย  ฉันใด  อนุโลมญาณน้ี  เมื่อปรารภสังขารทั้งหลาย 
โดยทางไตรลักษณ  มีอนจิลักษณเปนตนเกิดข้ึน  ก็ชื่อวาอนุโลมแก 
ญาณทั้ง ๘  เพราะความท่ีมีกิจเหมือนอยาง  (ญาณ ๘)  นั้นดวย  แก 
โพธิปกขิยธรรม ๓๗  ในเบ้ืองปลายดวย  ฉันนั้น  เพราะเหตุนั้นแหละ 
ญาณนี้ทานจึงเรียกวา  "สัจจานุโลมิกญาณ"  (เพราะอนุโลมแกมรรคสัจ) 
แล 
                                       อนุโลมญาณ  จบ 
 
           ก็แล  อนุโลมญาณน้ี  เปนญาณสุดทายแหงวุฏฐานคามินิวิปสนา 
อันมีสังขารเปนอารมณ แตวากันโดยประการทั้งปวงหมดละก็  โคตร- 
ภูญาณเปนที่สุดแหงวุฏฐานคามินีวิปสนา* 

 
  *  หมายความวา  โคตรภูญาณนั้น  ไมนับในวิปสนาญาณก็จริง  แตวา  ก็เปนญาณท่ีไปสูวุฏฐานะ 
คืออริยมรรค  จึงควรไดนามวาวุฏฐานคามินี...ดวยเหมือนกัน  และเปนสุดทาย  เชนนั้นกระมัง  
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                          [นามตาง ๆ  แหงอนุโลมญาณ]   
           บัดนี้  เพ่ือมิใหหลง  (เขาใจผิดคิดเปนอ่ืนไป) ในวุฏฐานคามินี-  
วิปสนานั้นแหละ  จึงควรทราบการเทียบ  (ความใน)  พระสูตร  (ตอไป)นี้ 
ขอน้ีคืออยางไร ?  คือวุฏฐานคามินีวิปสนานี้  ในสฬายตนวิภังคสูตร 
ตรัสเรียกวา  "อตัมมยตา-ความไมมีตัณหา  (ความทะยานใจ)" โดย 
สุตตบท  วา  "ดูกรภิกษุทัง้หลาย  ทานทั้งหลายจงอิงอตัมมยตา  อาศัย 
อตัมมยตา  ละเสีย  กาวลวงเสียที่ซึ่งอุเบกขาอันเปนเอกัตตะ  (มีสภาวะ 
เดียว)  เปนเอกัตตสิตะ (อาศัยอารมณอันเดียว)  นี้  "๑  ดังนี้  ใน 
อลคัททูปมสูตร  ตรัสเรียกวา  "นิพพิทา" โดยสุตตบทดังน้ีวา  "ภิกษุ 
เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด  เพราะคลายกําหนัด  ยอมหลุดพน"๒ 

ในสุสิมสูตร (นิทานวรรค) ตรัสเรียกวา  "ธัมมฐิติญาณ-รูความต้ังอยู 
คือความเปนจริงแหงธรรม"  โดยสุตตบท  ดังนี้  วา  "ดูกรสุสิมะ  ธัมม- 
ฐิติญาณเกิดกอน  ความหย่ังรูในนิพพานจึงเกิดภายหลัง"๓  ในโปฏฐ- 
ปาทสูตร๔ตรัสเรียกวา  "สญัญัคคะ-ยอดสัญญา"  โดยสุตตบท  ดังน้ี  วา 
 
๑.  ม. อุ.  ๑๔/๔๐๗ สุตตบทน้ี  อธิบายวา  จงอาศัยอตัมมยตา  คืออนุโลมญาณ  กาวลวง 
สังขารุเบกขาญาณเสีย  เชนนั้นกระมัง 
     อุเบกขาในอารมณ ๖ ทานเรียก  นามัตตุเบกขา  สวนอุเบกขาท่ีเนื่องดวยอรูปฌานจิต  เรียก 
เอกัตตุเบกขา 
๒.  ม.  มู.  ๑๒/๒๗๖  มหาฎีกาวา  วิรชฺชติ-คลายกําหนดั หมายเอามรรคกิจ  วิมุจจฺติ-หลุดพน 
หมายเอาผล  เพราะฉะน้ัน  นิพฺพิทา  จึงหมายเอาวุฏฐานคามินีวิปสนา 
๓.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๑๕๑  มหาฎีกาวา  นิพพฺาน าณ - ความหยั่งรูในนพิพาน  ไดแกมรรคญาณ 
เพราะฉะนั้น  ธัมมฐิติญาณ  จึงไดแกวุฏฐานคามินี... 
๔.  ปาฐะพิมพไวเปน...สุตฺเตน  คลาดเคล่ือน ท่ีถูกเปน...สุตฺเต  
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"ดูกรโปฏฐปาทะ  สัญญาแลเกิดข้ึนกอน  ญาณจึงเกิดภายหลัง"๑  
ในทสุตรสูตร  ตรัสเรียกวา  "ปาริสุทธิปธานิยังคะ-องคของผูประกอบ  
ความเพียงเพ่ือความบริสุทธิ"  โดยสุตตบทดังน้ีวา  "ปาริสุทธิปธานิยังคะ 
คือปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ"๒  ในปฏสิัมภิทามรรค  กลาวโดยนาม ๓ 
อยาง  โดยสุตตบท ดังน้ี  วา  "มุญจิตุกัมยตาอันใดก็ได ปฏิสังขานุปสนา 
อันใดก็ดี  สงัขารุเบกขาอันใดก็ดี  ธรรมเหลาน้ี  มอีรรถอันเดียวกัน 
ตางกันแตพยัญชนะ"๓  ในปฏฐาน  กก็ลาวไวโดยนาม  ๓ อยาง  ดังน้ี 
วา "ญาณอันอนุโลมแกโคตรภู  อนุโลมแกโวทาน"๔  ในรถวินีตสูตร 
เรียกวา "ปฏปิทาญาณทัสนวิสุทธิ"  โดยสุตตบนดังน้ีวา  "ดูกรอาวุโส 
ก็ทานผูมีอายุอยู  (ประพฤติ)  พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือ 
ปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธิหรือ"๕ 

                   วุฏฐานคามินีวิปสนาใดสงบสะอาด  อัน 
                   พระมหาฤษีเจาตรัสยกยองไวโดยนามหลาย 
                   อยาง ดังกลาวมาฉะนี้  บคุคลผูมีชาติ 
                   บัณฑิต  ปรารถนาจะออกจากทะเลตม  คือ 
                   สงสารทุกขอันเปนแดนมหาภัย  พึงทํา 
                   โยคะในวิปสนาน้ันเนือง  เทอญ 
 
๑.  ที.  สี.  ๙/๒๓๐  ตรงนี้ตรัสวา  สัญญา   สวนคําสัญญัคคะ  ตรัสไวขางตน 
๒.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๓๒๘ 
๓.  ขุ. ป.  ๓๑/๓๙๗ 
๔.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๗๓  มหาฎีกาวานาม  ๓ คือ  อนุโลม  โคตรภู  และ  โวทาน 
๕.  ม.  มู.  ๑๒/๒๙๑  
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                                      ปริเฉทที่ ๒๑ 
                     ชื่อปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธินิเทศ 
                         ในอธิการแหงปญญาภาวนา 
                                ในปกรณวิสุทธิมรรค 
     อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                             ดังน้ี  
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                             [ญาณทัสนวิสุทธินิเทศ]    
           เบื้องหนาแตอนุโลมญาณนี้ไปก็เปนโคตรภูญาณ  โคตรภูญาณ 
นั้นไมชิดปฏปิทาญาณทัสนวิสุทธิ  ไมชิดญาณทัสนวิสุทธิทีเดียว เพราะ 
เปนญาณต้ังอยูในฐานเปนอาวัชนะแหงมรรค  เปนอัพโพหาริกญาณอยู 
ในระหวาง  (วิสุทธิทั้ง ๒ นั้น)  นั่นเอง  แตเพราะยังตกในกระแส 
แหงวิปสนา  จึงนับวาเปนวิปสนา  (ดวย)  สวนญาณในมรรค  ๔ นี ้
คือ  โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค อรหัตมรรค 
ชื่อวาญาณทัสนวิสุทธิ 
                                    [ปฐมมรรคญาณ]  
           ในมรรคญาณ ๔ นัน้ ชื่อวากิจอะไร ๆ  อ่ืนทีพ่ระโยคาวจรผูใคร 
จะยังปฐมมรรคญาณใหถึงพรอม  จะตองทําเปนอันดับแรก  หามีไม 
ดวยวากิจใดท่ีเธอจะพึงตองทํา  กิจน้ันอันเธอผูยังวิปสนาซึ่งอนุโลม- 
ญาณเปนที่สุดใหเกิดข้ึนไดทําเสร็จแลว  แทจริง  จิตของเธอผูมีอนุโลม- 
ญาณเกิดแลวอยางนี้ เมื่อความมืดหยาบ ๆ  ที่ปดบงัสัจจะ  ถูกอนุโลม- 
ญาณทั้ง ๓  นั้นทําใหอันตรธานไปแลวตามควรแกกําลังของตน ๆ  ยอม 
ไมแลนไป  ไมหยุดอยู  ไมนึกนอมไป  ไมติด  ไมของ  ไมผูกพันอยูใน 
สังขารทั้งปวง  ยอมถอยกลับ  งอกลับ  หมุนกลับ  ดังน้ีกลิ้งกลับจาก 
ในปทุมฉะน้ัน แมนิมิตตารมณทั้งปวง  แมปวัตตารมณทั้งปวง  ก็ 
ปรากฏโดยเปนเครื่องกังวล* 

 
  *  กอนนี้ไมปรากฏเปนเคร่ืองกังวล  เพราะมีความมืดปกปดอยู  บัดนีค้วามมืดนัน้อันตรธาน 
ไปแลว  จึงปรากฏเห็นเปนเคร่ืองกังวลขึ้น  
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                                        [โคตรภูญาณ]    
           ลําดับนั้น  เมื่อนิมิตตารมณและปวัตตารมณทั้งปวงปรากฏโดย 
เปนเครื่องกังวลแกเธอแลว  ในที่สุดแตอาเสวนะแหอนุโลมญาณ  (คือ 
ในลําดับแหงอนุโลมญาณท่ีไดมาจนคุน)   โคตรภูญาณทําพระนิพพาน 
อันไมมีนิมิต  ไมมีปวัตตะ  ปราศจากสังขาร  เปนนิโรธ (ที่ดับ)  ให 
ใหเปนอารมณ  พลางกาวลวงเสียซึ่งโคตรบุถุชน  ชื่อบุถุชน  ภูมิ- 
บุถุชน  กาวลงสูโคตรอริยะ ชื่ออริยะ  ภูมิอริยะ  เปนปฐมอาวัชนะ 
(ความนึกหนวงครั้งแรก)  ปฐมอาโภค  (ความคํานึกครั้งแรก) ปฐม- 
สมันนาหาร  (ความประมวลจิตครั้งแรก)  ในนิพพานารมณ  ยังความ 
เปนปจจัยแหงมรรคโดยอาการ ๖  ดวยอํานาจอนันตรปจจัย  สมนัตร- 
ปจจัย  อาเสวนปจจัย  อปุนิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย  และวิคตปจจัย ให 
สําเร็จ  เปนญาณถึงยอด  เปนศีรษะของวิปสนา  ไมเวียนกลับมาอีก 
(เพราะเกิดข้ึนครั้งเดียว)  เกิดข้ึน ซึ่งทานหมายถึง  กลาวไว  (ในปฏ-ิ 
สัมภิทามรรค)  วา  "ความรูในอันหมุนกลับคือออกจากสิ่งภายนอก 
(คือสังขาร)  ไดชื่อวาโคตรภูญาณเปนอยางไร ?  ความรูใดครอบงํา 
เสียไดซึ่งอุปปาทะ  เหตุนี้  ความรูนี้จึงชื่อโคตรภู  ความรูใดครอบงํา 
เสียไดซึ่งปวัตตะ  ฯลฯ ซึง่อุปายาส  เหตุนี้  ความรูนั้นจึงชื่อโคตรภู 
ความรูใดครอบงําเสียไดซึ่งสิ่งภายนอกคือสังขารนิมิต  เหตุนี้ ความรูนั้น 
จึงชื่อโคตรภู  ความรูใดแลนไปสูธรรมอันไมมีอุปปาทะ  เหตุนี้  ความรู 
นั้นจึงชื่อโคตรภู ความรูใดแลนไปสูธรรมอันไมมีปวัตตะ  ฯลฯ  ไมมี 
อุปายาส  เปนที่ดับคือนิพพาน  เหตุนี้  ความรูนั้นจึงชื่อโคตรภู  ความ  
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รูใดครอบงําเสียซึ่งอุปปาทะแลว  แลนไปสูธรรมอันไมมีอุปปาทะ  
เหตุนี้  ความรูนั้นจึงชื่อโคตรภู"*  ดังน้ีเปนอาทิ  สุตตบทท้ังปวงพึง 
(นํามากลาว)  ใหพิสดารเถิด 
                [อุปมาข้ันตอนแหงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ]  
           ในการทํากิจของอนุโลมญาณและโคตรภูตญาณน้ัน  นี่เปนอุปมา 
แสดงอาการเปนไปในอารมณตาง ๆ แหงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ 
ซึ่งแมเปนไปอยูในวิถี  (จิต)  เดียวกัน  โดยอาวัชชะเดียวกัน  (ดังตอ 
ไปน้ี)  เหมือนอยางวา  บุรุษผูใครจะกระโดดขามเหมืองใหญ  (ไป) 
ยืนที่ฝงนอก  ว่ิงมาดวยกําลังเร็ว  ควาเชือกที่ผูกหอยไวที่กึ่งไมหรือไม 
เสา  (ที่ปกไว)  ริมฝงในของเหมือง  โหนตัวข้ึนแลว  (โยนตัวให)  ม ี
กายนอมโนมตรงไปยังฝงนอก จนถึงสวนเบื้องบนของฝงนอก  จึง 
ปลอยเชือกหรือไมเสาน้ัน  ตัวสั่นอยูตกลงท่ีฝงนอกแลว  จึงคอยยืนข้ึน 
ฉันใด แมพระโยคาวจรน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เปนผูใครจะต้ังม่ันใน 
พระนิพพานอันเปนฝงนอกของ  ภพ  กําเนิด  คติ  ฐิติ  และนิวาส 
ทั้งหลาย  แลนมาดวยกําลังมีอุทยัพพยานุปสนาเปนตน  ควาเชือกคือ 
รูป (ขันธ)  ซึง่ผูกหอยอยูที่กิ่งไมคืออัตภาพ  หรือไมเสาคือนามขันธ 
มีเวทนาเปนตนขันธหน่ึง  ดวยอาวัชนะแหงอนุโลมญาณวา 
มันไมเที่ยง หรือวามันเปนทุกข  หรือวาเปนอนัตตาแลว  ยังไม 
ปลอยเชือกคือรูปและไมเสาคือนามนั้น  โหนข้ึนดวยอนุโลมจิตดวงแรก 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๙๕.  
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เปนผูมีใจนอมโนนตรงไปยังพระนิพพานดวยอนุโลมจิตดวงท่ี ๒  ดุจ   
บุรุษน้ันมีกายนอมโนมตรงไปยังฝงนอก  (ของเหมือง)  ฉะนั้น  แลวก ็
เปนผูใกลตอพระนิพพานอันจะพึงถึงเดี๋ยวน้ี  ดวยอนุโลมจิตดวงที่ ๓ 
ดุจบุรุษน้ัน  (โยนตัวไป)  ถึงสวนเบื้องบนแหงฝงนอก (ของเหมือง) 
ฉะน้ัน  เพราะความดับไปแหงจิต  (อนุโลมดวงที่ ๓ ?)  นั้น  กป็ลอย 
อารมณที่เปนสังขารนั้น  แลวตกลงไปในพระนิพพานอันปราศจาก 
สังขารเปนฝงนอก  (โดยหนวงพระนิพพานเปนอารมณ)  ดวยโคตร 
ภูจิต  แตเพราะยังไมมีความคุนเคยในอารมณที่เพ่ิงยึดหนวงครั้งเดียว 
จึงยังไมต้ังม่ันดวยดีกอน  ดุจบุรุษน้ันตัวส่ันอยูฉะนั้น  ตอนั้นจึงต้ังมั่น 
ดวยมรรคญาณ แล 
             [อุปมาการทํากิจแหงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ]  
           ในญาณ ๒ นั้น อนุโลมญาณอาจบรรเทาความมืดคือกิเลสอัน 
ปดบังสัจจะได  (แต)  ไมอาจทําพระนิพพานใหเปนอารมณได  โคตร- 
ภูญาณอาจทําพระนิพพานใหเปนอารมณไดแท (แต)  ไมอาจบรรเทา 
ความมืดที่บังสัจจะได  (ตอไป)  นี้เปนอุปมาในการทํากิจแหงญาณทั้ง 
๒ นั้น 
           ยังมีบุรุษตาดีผูหน่ึง  ใครจะทราบนักษัตรโยค  (ความประจวบ 
กันแหงดวงจันทรกับดาว)  ออกไปแหงนดูดวงจันทรในเวลากลางคืน 
ดวงจันทรไมปรากฏแกเขาเพราะถูกพลาหกบัง  พอลมลูกหนึง่ต้ังข้ึน 
กําจัดพลาหกหนา  ๆ  (ไป)  อีกลูกหนึ่งกําจัดพลาหกปานกลาง  (ไป)  
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อีกลูกหนึ่งกําจัดพลาหกแมบาง ๆ  (ไปหมดส้ิน)  ทีนั้นบุรุษน้ัน  ครั้น   
ทองฟาปราศจากพลาหกแลว  ก็เห็นดวงจันทรทราบนักษัตรโยคได 
           ในขออุปมาและอุปไมยน้ัน  ความมืดคือกิเลสอยางกลาง  อยาง 
หยาบ  และอยางละเอียดทีปดบังสัจจะ เปรียบเหมือนพลาหก ๓ ชั้น 
อนุโลมจิต  ๓  เหมือนลม ๓ ลูก  โคตรภูญาณเหมือนบุรุษตาดี  พระ 
นิพพานเหมือนดวงจันทร  การบรรเทาความมืดบังสัจจะแหงอนุโลมจิต 
แตละดวง เหมือนการกําจัดพลาหก ๓  ชั้นตามลําดับแหงลมแตละลูก 
ความท่ีเมื่อดวงมืดบังสัจจะปราศไปแลว เห็นพระนิพพานอันหมดจด 
ไดแหงโคตรภูญาณ เหมือนการท่ีเมื่อทองฟาปราศจากพลาหกแลว 
เห็นดวงจันทรอันกระจางไดแหงบุรุษน้ัน  ก็แลลม ๓ ลูกอาจกําจัดแต 
พลาหกบังดวงจันทรไดเทาน้ัน  หาอาจเห็นดวงจันทรไม  ฉันใดเลา 
อนุโลมจิตท้ังหลายก็อาจบรรเทาแตความมืดบังสัจจะไดเทาน้ัน  หาอาจ 
เห็นพระนิพพานไดไม  ก็ฉันนั้น  บุรษุน้ันอาจเห็นไดแตดวงจันทร 
(แต) ไมอาจกําจัดพลาหกไดฉันใด  โคตรภูญาณก็อาจเห็นพระนิพพาน 
ไดเทาน้ัน  ไมอาจบรรเทาความมืดคือกิเลสไดฉันนั้น  ก็เพราะเหตุนั้น 
แหละ  โคตรภูญาณนั้น  ทานจึงเรียกวา  อาวัชนะแหงมรรค 
               [อุปามรรคญาณอาศัยสัญญาจากโคตรภูญาณ]  
           จริงอยู  โคตรภูญาณนั้น  แมเปนอนาวัชนะ (คือมิใชอาวัชนะ) 
(แตวา)  ต้ังอยูในฐานแหงอาวัชนะ  ราวกะใหสัญญาแกมรรควา  "ทาน 
จงเกิดอยางนี้"  แลวจึงดับไป  ฝายมรรคก็ไมปลอยสัญญาท่ีโคตรภูญาณ  
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นั้นใหเลย  ติดตาม๑ญาณน้ันไป  ดวยอํานาจสันตติไมขาดระยะ  เจาะไป  
ทําลายไปซ่ึงกองโลภะ  กองโทสะ  กองโมหะ  ซึ่งไมเคยถูกเจาะ  ไมเคย  
ถูกทําลาย  เกิดข้ึน  (ตอไป) นี้เปนอุปมาในความขอน้ัน 
           ยังมีนายขมังธนูผูหน่ึง  ใหต้ังแผนเปาไว  ๑๐๐ แผนในที่ (หาง) 
ประมาณ ๘ อุสภะ๒ แลว  พัน  (ปด)  หนาดวยผา  สอดศร  ยืนอยูบน 
จักรยนต๓  บรุุษอีกผูหน่ึง  (ทําหนาท่ี)  หมุนจักรยนต  (คอย) ใหสัญญา 
ดวยทอนไม  (เคาะ)  ที่จักรยนตนั้น  เมือ่แผนเปาตรงหนานายขมังธนู 
นายขมังธนูก็ไมปลอยสัญญาทอนไมเสียง  ยิงศรไป  (ทันที)  เจาะแผน 
เฝา  (ถูกหมด) ทั้ง ๑๐๐  ในขออุปมาและอุปไมยน้ัน  โคตรภูญาณ 
เหมือนสัญญาทอนไม  มรรคญาณเหมือนายขมังธนู  การท่ีมรรคญาณ 
ไมปลอยสัญญาที่โคตรภูญาณใหเสีย  ทําพระนิพพานใหเปนอารมณ 
เจาะและทําลายกองโลภะ  โทสะ  โมหะ  อันไมเคยถูกเจาะไมเคยถูกทําลาย 
ได  เหมือนการท่ีนายขมังธนูไมปลอยสัญญาทอนไมเสีย  (ยิงศร)  เจาะ 
แผนเปา  (ถูกหมด)  ทั้ง ๑๐๐  ฉะน้ัน 
                                    [อเนกานิสงสแหงมรรค]  
           อันมรรคนั่น  ใชแตทําการเจาะ  (ทําลาย)  กองกิเลสมีกองโลภะ 
 
๑.  ปาฐะเปน  อนุพุทฺธมาโน  แตฉบับพมาเปน  อนุพนฺธมาโน  ในฎีกากเ็ปน  อนุพนฺธน 
เห็นวาปาฐะหลังถูกตองกวา 
๒.  มหาฎีกาวา  อุสภะ  เทากับ  ๒๐  ยฐัิ  ยัฐิเทากับ  ๔ ศอก  (คือวา)  ๒๐  ยัฐิเปน ๘๐ 
ศอก  (หรือ  ๒๐ วา)  เพราะฉะนั้น ๘ อุสภะจึงเทากับ ๖๔๐ ศอก (หรือ ๑๖๐ วา) คือ  ๘ 
เสนนั่นเอง 
๓.  จักรยนต  คือแปนกลมหมุนได  มหาฎกีาวา  คลายจกัรชางหมอ  
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เปนตนเทาน้ันก็หามิได  แตวายังทะเลคือวัฏทุกขในสงสารอันมีตน   
ปลายที่รูไมได  ใหเหือดแหงได  ปดประตูอบายท้ังปวงได  ทําความ 
พรอมหนา  (คือสําเร็จโดยประจักษ)  แหงอริยทรัพย  ๗ ได ละมิจฉา- 
มรรคมีองค  ๘ ได  ยังเวรภัยทั้งปวงใหระงับได  ถวายตัวเปนบุตรชนิด 
โอรส  (เกิดแตอก)  แดพระสัมมาสัมพุทธเจาได  และยังเปนไปเพ่ือได 
รับอานิสงสอ่ืน ๆ  หลายรอนอยาง ดวยประการฉะน้ี 
           ญาณที่สัมปยุตดวยโสดาปตติมรรค  อันใหอานิสงสเปนอเนก  ดัง 
กลาวมาน้ี  เปนญาณในโสดาปตติมรรค แล 
                                       ปฐมญาณ  จบ 
                                     [ทุติยมรรคญาณ]  
           ก็แลในลําดับแหงญาณ  (ที่ ๑ )  นี ้ ผลจิต ๒ หรือ  ๓  ดวง  อัน 
เปนวิบากของโสดาบันปตติมรรคจิตน้ันแหละยอมเกิดข้ึน  ก็เพราะความท่ี 
โลกุตรกุศลทั้งหลายมีวิบากในลําดับ  (แหงตน  คือใหผลทันทีหาอะไร 
ค่ันมิได) นั่นเอง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา  "สมาธิมานนฺตริ- 
ก ฺมาหุ๑-บัณฑิตทั้งหลายกลาวสมาธิ  (ในมรรค?)  ใดวา  เปน 
อานันตริกะ (ใหผลในลําดับแหงตน) " และวา  "ทนฺธ อานฺนฺตริก 
ปาปุณาติ อาสวาน  ขยาย๒-บุคคลใด บรรลุอานันตริกสมาธิ เพ่ือ 
ความส้ินอาสวะชา  "  ดงัน้ีเปนตน 
 
๑. ขุ.  ข.  ๒๔/๖ 
๒.  องฺ.  จติกกฺ.  ๒๑/๒๐๐  
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           สวนอาจารยลางพวกกลาววา  "ผลจิต  ๑,๒,๓, หรือ  ๔ ดวง   
(เกิดข้ึน)" คํานั้นไมควรถือเอา  เพราะวาโคตรภูญาณยอมเกิดข้ึนใน 
ที่สุดแตอาเสวนะแหงอนุโลมญาณ  เหตุนั้น  โดยกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด 
อนุโลมจิตตองมี  ๒ ดวง  เพราะดวงเดียวยอมไมไดอาเสวนปจจัย  และ 
อาวัชวิถีหน่ึง  ยอมมีจิต  ๗ ดวงเดียวยอมยิ่ง  เพราะฉะนั้น  ญาณใด 
มีอนุโลมจิต   ๒ ดวง  จิตดวงที่ ๓  แหงญาณน้ันก็เปนโคตรภู  ดวงที่ ๔ 
เปนมรรคจิต (อีก)  ๓ ดวงเปนผลจิต  ญาณใดมีอนุโลมจิต ๓ ดวง 
จิตดวงที่ ๔  ของญาณน้ันก็เปนโคตรภู  ดวงที่  ๕ เปนมรรคจิต (อีก) 
๒ ดวงเปนผลจิต  เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา  "ผลจิต ๒ 
หรือ ๓ ดวง...ยอมเกิดข้ึน" 
           ฝายอาจารยลางพวกก็เห็นวา  "ญาณใดมีอนุโลมจิต ๔ ดวง  จิตดวง 
ที่ ๕ ของญาณน้ันเปนโคตรภู  ดวงที่  ๖  เปนมรรคจิต (อีก)  ดวง ๑ 
เปนผลจิต "  อันคําน้ันก็ไมควรเชื่อถือเปนสาระ เพราะคานไดวา 
"จิตดวงที่ ๔ หรือท่ี ๕  ยอมเปนอัปปนา  ไมยิ่งกวานั้นไป  เพราะใกล 
ภวังค"  ดังน้ี 
           ก็ดวยความเกิดข้ึนแหงผลในลําดับปฐมมรรคเทาน้ี  พระโยคา- 
วจรผูนั้นก็เปนพระอริยบุคคลท่ี ๒๑  ชือ่พระโสดาบัน  แมจะยังเปนผู 
ประมาทอยูมาก๒  ทองเท่ียวไปในพวกเทพและพวกมนุษย ๗ ชาติ 
 
๑.เล็งถึงพระอริยบุคคล  ๘  พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคเปนท่ี ๑  พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล 
จึงเปนท่ี ๒ 
๒.  ท่ีวาพระโสดาบันยังประมาทอยูมากนี ้ หมายความวาในระหวางท่ียังเวยีนเกิดอยู  ๗ ชาตินั้น 
ยอมจะไดประสบส่ิงซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  ทําใหมัวเมาเพลิดเพลินไปบางตามประสาคนยัง 
ไมส้ินกิเลส  แตไมถึงกับลวงศีลลวงธรรมทําบาปกรรมอะไรเลอะเทอะไป 
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แลวก็เปนผูสามารถในอันทําท่ีสุดทุกขได   
                                           [ปจเวกขณ ๑๙]  
           แตในที่สุดแหงผล  จิตของพระโสดาบันนั้นยอมลงสูภวังค   ตอน้ัน 
มโนทวาราวัชนะจึงตัดภวังคเกิดข้ึน  เพ่ือประโยชนแกมรรคปจเวกขณ 
(คือยอนพิจารณาดูมรรค)  ครั้นมโนทวาราวัชนะนั้นดับแลว  ชวนะ 
สําหรับมรรคปจเวกขณ  ๗  ดวงจึงเกิดข้ึนตามลําดับแล อาวัชนะเปนตน 
ลงสูภวังคอีก แลวเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนแกการปจเวกขณผลเปนตน 
โดยนัยนั้นนัน่แหละ  เพราะความเกิดข้ึนแหงอาวัชนะและชวนจิตไรเลา 
พระโสดาบันนั้นจึงปจเวกขณมรรค  ปจเวกขณผล ปจเจกขณกิเลสที่ละ 
ไดแลว  ปจเวกขณกิเลสที่ยังเหลือ  ปจเวกขณนิพพานได 
           ก็แลพระโสดาบันนั้น  ยอมปจเวกขณมรรค  (โดยนัย)  วา "เรา 
มาไดดวยมรรคอันนี้หนอ"  แตนั้นจึงปจเวกขณผล  (โดยนัย)  วา 
"อานิสอันนี้เราไดแลว" ตอน้ันจึงปจเวกขณกิเลสที่ละไดแลว 
(โดยนัย)  วา  "กิเลสทั้งหลายชื่อน้ี ๆ เราละไดแลว"  ลําดับนั้นจึง 
ปจเวกขณกิเลสที่มรรคเบือ้งสูง ๓  จะพึงกําจัด (โดยนัย)  วา  "กเิลส 
ทั้งหลายชื่อน้ี ๆ  ของเรายังเหลืออยู"  และในท่ีสุดจึงปจเวกขณเพราะ 
อมตนิพพาน (โดยนัย) วา  "ธรรมอันนีเ้รา  (รูแจง) แทงตลอดแลว 
โดย  (ทําให)  เปนอารมณ"   ปจเวกขณ  ๕ ยอมมีแกพระอริยสาวก 
โสดาบันดังน้ี  และปจเวกขณ  ๕ นั้นมีแกพระโสดาบันฉันใด ก็มีแม 
แกพระสกทาคามีและพระอนาคามีฉันนั้น  แตสําหรับพระอรหันต  อัน  
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การปจเวกขณกิเลสที่ยังเหลือหามีไมแล  ดวยประการดังน้ี  ทั้งหมด  
ดวยกัน  จึงนับเปนปจเวกขณ ๑๙  แตนั่นเปนกําหนดอยางสูงทีเดียว 
ดวยวา  การปจเวกขณกิเลสที่ละไดแลวและกิเลสที่ยังเหลือ  ยอมมีบาง 
ไมมีบาง  แมแกพระเสกขบุคคลท้ังหลาย  ก็เพราะไมมีปจเวกขณนั้น 
นั่นเอง  ทาวมหานามจึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา "ธรรม  (คือ 
กิเลส) ชื่ออะไรสิ  ที่ขาพระองคยังละไมไดในภายใน  ซึ่งเปนเหตุให 
โลภธรรมทั้งหลายยึดจิตของขาพระองคต้ังอยูไดบางในลางคราว"*  ดัง 
นี้เปนตน  สุตตบทท้ังปวง  (ในสูตรนี)้  บัณฑิตควรทราบโดยพิสดาร 
                                            [เลื่อนภูมิ]  
           ก็แลครั้นปจเวกขณอยางนั้นแลว  พระอริยาสาวกโสดาบันนั้นนั่ง 
อยู  ณ  อาสนะนั้นนั่งเอง  หรือโดยสมัยอ่ืนอีก  ยอมทําโยคะเพ่ือบรรล ุ
ภูมิที่ ๒  เพ่ือความเบาบางลงแหงกามราคะและพยาบาท  ทานยัง 
อินทรีย  พละ  และโพชฌงค  ใหชุมนุมกันแลว  ย่ํายีเสียซึ่งสังขารอัน 
ตางโดยรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นั้นแลดวยญาณ  (กําหนด 
ไตรลักษณ)  วา  มันไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  เปลี่ยน  (ความ 
กําหนดน้ัน)  ไปมา  (จน)  หย่ังลงสูวิถวิีปสนา  เมื่อทานปฏิบัติไปอยาง 
นั้น  ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดข้ึนดวยอาวัชนะอันหน่ึงใน 
ที่สุดแหงสังขารุเบกขาญาณ  โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล  สกทาคามิมรรค 
 
*  ม. มุ. ๑๒/๑๗๙  
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ยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงโคตรภูญาณ*  ญาณอันสัมปยุตดวยสกทาคามิ-  
มรรคนั้น  ชือ่วาญาณในสกทาคามิมรรค แล  
                                       ทุติยญาณ  จบ 
                                     [ตติยมรรคญาณ]  
           ผลจิตในลําดับแหงแหงญาณน้ี  ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
เหมือนกัน  ก็แล  ดวยความเกิดข้ึนแหงผลในลําดับทุติยมรรคเพียงนี้ 
ทานก็เปนพระอริยบุคคลท่ี  ๔  ชื่อพระสกทาคามี  มาสูโลกน้ีอีกคราว 
เดียว  ก็สามารถทําท่ีสุดทุกขได  การปจเวกขณตอน้ันไปก็มีนัยดังกลาว 
แลวน่ันแหละ  ก็ครั้นปจเวกขณอยางน้ันแลว  พรอริยสาวกสทาคามี 
นั้นนั่ง ณ  อาสนะนั้นนั่นเอง  หรือโดยสมัยอ่ืนอีก  ยอมทําโยคะเพ่ือ 
บรรลุภูมิที ่๓  เพ่ือละกามราคะและพยาบาทมิใหเหลือ  ทานยงัอินทรีย 
พละ  แลโพชฌงค  ใหชมุนุมกันแลว  ย่ํายีเสียซึ่งสังขารนั้นแหละ 
ดวยญาณ   (กําหนดไตรลักษณ)  วา  มันไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา  
เปลี่ยน(ความกําหนดน้ัน)  ไปมา  (จน)  หย่ังลงสูวิถีวิปสนา  เมื่อทาน 
ปฏิบัติไปอยางนั้น  ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดข้ึนดวย 
อาวัชนะอันหนึ่งในท่ีสุดแหงสังขารุเบกญาณ  โดยนัยที่กลาวแลว 
นั่นแหละ  อนาคามิมรรคยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงโคตรภูญาณ  ญาณ 
 
*  มหาฎีกาวา  โคตรภู  ในมรรคท่ี  ๒ (และท่ี ๓  ท่ี ๔  ดวย)  ไมใชโคตรภูแท  เปนแต 
คลายโคตรภู  อันโคตรภูญาณน้ัน  เปนปุเรจาริกญาณแหงปฐมมรรค  เปนโคตรภูโดยตรง 
เพราะครอบงําโคตรบุถุชนเสีย  กอเกดิโคตรพระอริยะข้ึน  สวนโคตรภูในมรรคท่ี ๒  เปนตนไป 
นี้  เปนโคตรภโูดยออม  เพราะคลายโคตรภูเทานัน้  
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อันสัมปยุตดวยอนาคามิมรรคนั้น  ชื่อวาญาณในอนาคามิมรรค แล                
                                   ตติยญาณ  จบ 
                               [จตุตถกมรรคญาณ]  
           ผลจิตในลําดับแมแหงญาณน้ี  ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
เหมือนกัน  ก็แล  ดวยความเกิดข้ึนแหงผลในลําดับตติมรรคเพียงนี้ 
ทานก็เปนพระอริยบุคคลท่ี ๖  ชื่อพระอนาคามี  (มีกําเนิดตอไป)  เปน 
โอปปาติกะ  ปรินิพพานในโลก  (สุทธาวาส) ที่อุปบัตินั้น  มีอันไมกลับ 
มาจากโลกน้ันเปนธรรม๑ (คือ)  ไมมาสูโลกนี้อีกดวยอํานาจปฏิสนธิ๒ 

การปจเวกขณตอน้ันไปก็มีนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ  ก็ครั้นปจเวกขณ 
อยางนั้นแลว  พระอริยสาวกอนาคามีนั้นนั่ง  ณ  อาสนะน้ันนั่งเอง  หรือ 
โดยสมัยอ่ืนอีก  ยอมทําโยคะเพ่ือบรรลุภูมิที่  ๔ เพ่ือละรูปราคะ  อรูป- 
ราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  มใิหเหลือ  ทานยงัอินทรีย  พละ 
และโพชฌงคใหชุมนุมกันแลว  ย่ํายีเสียซึ่งสังขารน่ันแหละ  ดวยญาณ 
(กําหนดไตรลักษณ)  วา  มันไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เปลี่ยน 
(ความกําหนดน้ัน)  ไปมา  (จน)  หยั่งลงสูวิถีวิปสนา  เมื่อทานปฏิบัติ 
ไปอยางนั้น  ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ  เกิดข้ึนดวยอาวัชนะ 
อันหน่ึง  ในที่สุดแหงสังขารุเบกขาญาณ  โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ 
 
๑.  บาลีท่ัวเปนไป  อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกา  ปาฐะในมหาฎีกาก็อยางนั้น  จึงเขาใจวาปาฐะ 
จะตก  ตสฺมา  โลกา 
๒.  มหาฎีกาวา  แตการมาเพ่ือเฝาพระพุทธเจาและฟงธรรม  คงมีอยูแท  
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อรหัตมรรคยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงโคตรภูญาณ  ญาณอันสัมปยุตดวย  
อรหัตมรรคนั้น  ชื่อวาญาณในอรหัตมรรค แล                
                                     จตุตถญาณ  จบ 
           ผลจิตในลําดับแมแหงญาณน้ี  ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
เหมือนกัน  ก็แลดวยความเกิดข้ึนแหงผลในลําดับจตุตถมรรคเพียงนี้ 
ทานก็เปนซึ่งรางกายอันสุดทาย  มีภาระ  (ของหนัก)  อันปลงแลว  ม ี
ทรงไวซึ่งรางกายอันสุดทาย   มีภาระ    (ของหนัก)    อันปลงแลว    ม ี
ประโยชนอันไดบรรลุแลวโดยลําดับ  มีกิเลสเครือ่งผูกไวในภพสิ้นไป 
แลว  รูโดยชอบหลุดพนแลว   เปนทักษิไณยเลิศของโลกกับทั้งเทวโลก 
แล 
           ดวยประการดังกลาวนี้  คําใดขาพเจากลาวไว  (ตนนิเทศน้ี) วา 
"สวนญาณในมรรค  ๔ นี้  คือ  โสดาปตติมรรค  สกทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค  อรหัตมรรค  ชื่อวาญาณทัสนวิสุทธิ"  ดังน้ี  คําน้ัน 
ขาพเจากลาวหมายเอาญาณ  ๔ นี่  อันจะพึงบรรลุโดยลําดับ  (ดงั)  นี ้
                               [อานุภาพแหงมรรคญาณ]  
           บัดนี้  เพ่ือทราบชัดซึ่งอานุภาพแหงญาณ  ๔  อันชื่อวาญาณทัสน- 
วิสุทธินี่แหละ 
                                             [หัวขอ]  
              บณัฑิตจึงควรทราบความ  (ที่มรรค)  มีโพธิปกขิย- 
              ธรรมบริบูรณ  ควรทราบวุฏฐานะ  (ความออกจาก 
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              นมิติตะและปวัตตะ)  และพลสมาโยค  (ความ  
              ประกอบเสมอกนัแหงสมถพละและวิปสนาพละ) 
              ควรทราบการละธรรมทั้งหลายท่ีญาณไรพึงละ  และ 
              ควรทราบกิจมปีริญญากิจเปนตน  ที่ทานกลาว  (วา 
              มีขึน้)  ในกาลท่ีตรัสรูตามสภาพทุกประการดวยแล 
                                        [ขยายความ]   
                                    [โพธิปกขิยธรรม]  
           ในขอเหลาน้ัน  ขอวา  "ความมีโพธิปกขิยธรรมบริบรูณ"  คือ 
ความท่ีโพธิปกขิยธรรมทั้งหลายเต็มเปยม  ก็ธรรม  ๓๗  นี ้ คือ  สติ- 
ปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔ อินทรยี  ๕  พละ ๕ 
โพชฌงค ๗  มรรคมีองค  ๘  ชื่อวา  โพธิปกขิยะ  เหตุเปนธรรมมีใน 
ฝายแหงอริยมรรคอันไดนามวาโพธะ  เพราะอรรถวาเปนเหตุตรัสรู 
คําวา  "เพราะ...มีในฝาย" หมายความวา  เพราะต้ังอยูในความเปน 
ธรรมอุดหนุน 
                                  [อรรถแหงสติปฏฐาน]  
           ในโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  ธรรมชื่อวาปฏฐาน  เพราะแลน 
เขาไปต้ังอยูในอารมณทั้งหลาย  (มีกายเปนตน)  ปฏฐานก็คือสตินั่นเอง 
จึงไดชื่อวา  สติปฏฐาน*  ก็สตินั้นแตกเปน  ๔  ประการ  เพราะเปนไป 
 
*  เรามักแปลกันวา  ท่ีตั้งแหงสติ (หมายถึงอารมณ)  แตท่ีทานแปลวา  ปฏฐาน  คือ  สติ 
(หมายเอาตัวสติเอง)  
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โดยถือเอาอสุภาการ  (อาการไมงาม)  ทุกขาการ (อาการเปนทุกข)   
อนิจจาการ   (อาการไมเที่ยง)  อนัตตาการ  (อาการเปนอนัตตา)  ใน 
กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  และโดยยังกิจคือการละสุภสัญญา  (ความสําคัญ 
วางาม)  สุขสัญญา  (ความสําคัญวาเปนสุข)  นิจจสัญญา  (ความสําคัญ 
วาเที่ยง ) อัตตสัญญา  (ความสําคัญวาเปนอนัตตา)  ในกาย  เวทนา  จิต 
ธรรมนั้นใหสําเร็จ๑  จึงแตกเปน  ๔  ประการ  เพราะฉะน้ัน  ทานจึง 
กลาววา  สติปฏฐาน ๔ 
                                [อรรถแหงสัมมัปปธาน]  
           ธรรมชื่อวาปธาน เพราะเปนเหตุเพียร  ปธานอันงาม  ชื่อวา  สัม- 
มัปปธาน (แปลวา  ธรรมเปนเหตุเพียรอันงาม)  นัยหน่ึง  ธรรมชื่อ 
มัปมัปปธาน  เพราะเปนเหตุเพียรโดยชอบ ๒  นัยหนึ่ง  ธรรมชาตนั้นชื่อ 
วา  งาม  เพราะเวนจากความเปนสิ่งนาเกลียดเพราะกิเลส  และชื่อวา 
ปธาน  เพราะนํามาซึ่งความเปนผูประเสริฐสุด  และเพราะทําความ 
เปนประธาน  (คือสูงสุด ?)  โดยความหมายวายังประโยชนสุขใหสําเร็จ 
ได   เหตุนั้นจึงไดชื่อวาสัมมัปปธาน คําวาสัมมัปปธานนั่นเปนชื่อของ 
 ิวิริยะ สัมมัปปธานน้ีนั้นเปน ๔  ประการ  เพราะยังกิจคือการละ  และ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  การถือเอาอาการมีอสุภาการเปนตนในอารมณมีกายเปนตน  เปนสติปฏฐาน 
บุพภาค  การยงักิจคือการละสุภสัญญาเปนตนใหสําเร็จ  เปนสติปฏฐานท่ีเปนมรรค 
๒.   เรามักแปลกันเปนภาว.  วา ความเพียร แตนี้ทานแลเปนกรณ.  วา  ธรรมเปนเหตุเพียร  
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มิใหเกิดข้ึนแหงอกุศลทั้งหลายที่เกิดข้ึนแลวและท่ียังมิไดเกิดข้ึน  และ   
ยังกิจคือใหเกิดข้ึนและต้ังอยู  (มิใหเสื่อมไป)  แหงกุศลทั้งหลายท่ียังมิได 
เกิดและเกิดแลวใหสําเร็จ  เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  สัมมัปปธาน ๔ 
                                   [อรรถแหงอิทธิบาท]  
           คุณชาติชื่อวาอิทธิ  เพราะอรรถคือสําเร็จ  (บังเกิดผล)  ซึ่งกลาว 
แลวในกาลกอน (คือในอิทธิวิธนิเทศ)  ธรรมใดเปนบาทแหงอิทธิ 
โดยอรรถคือเปนหัวหนา  (คือเปนอธิบดี)  แหงสัมปยุตธรรมของอิทธิ 
นั้น  และโดยอรรถคือเปนเหตุสวนเบื้องตน๑แหงอิทธิที่เปนผล   เหตุนี้ 
ธรรมนั้นจึงชื่ออิทธิบาท  อิทธิบาทน้ันมีวิภาคเปน ๔ ดวยอํานาจธรรม 
(ที่เปนบาท)  มีฉันทะเปนตน  เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  อิทธิบาท ๔ 
ดังบาลีวา  "จตฺตาโร อิทฺธิปาทา  ฉนทฺิทฺธิปาโท  วิริยิทฺธิปาโท 
จิตฺติทฺธิปาโท  วีมสิทฺธิปาโท-อิทธิบาท ๔  คือ  อิทธิบาทคือฉันทะ 
อิทธิบาทคือวิริยะ  อิทธิบาทคืออจิตตะ อิทธิบาทคือวีมังสา"๒ ดังน้ี 
ธรรมมีฉันทะเปนตน (ตามที่กลาวมา)  เหลาน้ีเปนโลกุตระแท  สวนท่ี 
เปนโลกิยะ  แมเปนธรรม  (เชนผัสสะ)  ที่ไดดวยอํานาจฉันทาธิบดี 
เปนตน  ก็นบัเปนอิทธิบาท  โดยบาลวีา  "หากภิกษุทําฉันทะใหเปน 
อธิบดี  ไดสมาธิไดความท่ีจิตอารมณเปนหน่ึงไซร  นี้เรียกวาฉันท- 
สมาธิ"๓  ดังน้ีเปนอาทิ 
 
๑.  ปุพฺพภาคกรณฏเน  ปาฐะมหาฎีกาเปนตน...การณฏเน  เขาท่ีกวา 
๒.  อภิ. วิ.  ๓๕/๓๐๑ 
๓.  อภิ. วิ.  ๓๕,๒๙๒  
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                         [อรรถแหงอินทรียและพละ]    
           ธรรมชื่อวาอินทรีย  เพราะอรรถคือความเปนใหญไดแกครอบ 
งํา  (อกุศล)  ได  เหตุครอบงําเสียซึ่งอสัทธิยะ  (ความไมเชื่อ) โกสัชชะ 
(ความเกียจคราน)  ปมาทะ  (ความขาดสติ)  วิกเขปะ  (ความฟุงซาน) 
และสัมโมหะ  (ความหลงไมรูจริง)  อนึ่ง  ธรรมชื่อพละ  เพราะอรรถ 
คือไมพึงหว่ันไหว  เหตุอกุศลมีอสัทธยิะเปนตนไมพึงครอบงําได  ทั้ง 
๒ อยางนั้นมีวิภาคเปน ๕ ดวยอํานาจธรรมมีศรัทธาเปนอาทิ  เหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  อินทรีย ๕ พละ ๕ 
                     [อรรถแหงโพชฌงคและองคมรรค]  
           ธรรม ๗  สติเปนตน  ชื่อวาโพชฌงค  เพราะเปนองคแหงสัตว 
ผูตรัสรู  (อรยิสัจ ๔)  อน่ึง  ธรรม  ๘  มีสัมมาทิฏฐเปนตน  ชื่อวาเปน 
องคมรรค   เพราะอรรถคือเปนนิยยานิกะ  (นําออกจากสังสารวัฏ) 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  โพชฌงค ๗  อริยมรรคมีองค ๘ 
              [โพธิปกขิยธรรมมีในจิตตาง ๆ กันและในจิตดวงเดียว]  
           โพธปิกขิกยธรรม ๓๗  ดังกลาวมานี้  ยอมมีไดในจิตตาง ๆ ใน 
บุพภาคดังน้ี  คือ  เมื่อโลกิยวิปสนาเปนไปอยู  กายานุปสนาสติปฏบาน 
ยอมมีแกพระโยคาวจรผูกําหนดกายดวยอาการ ๑๔  เวทนานุปสนาสติ- 
ปฏฐานยอมมีแกผูกําหนดเวทนาดวยอาการ ๙  จิตตานุปสนาสติปฏฐานยอม 
ยอมมีแกผูกําหนดจิตดวยอาการ ๑๖  และธัมมานุปสนาสติปฏฐานยอม 
มีแกผูกําหนดธรรมทั้งหลายดวยอาการ ๕  สัมมัปปธานาที่ ๑  ยอมมีใน  
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กาลท่ีเห็นอกุศลที่ไมเคยเกิด  (แกตน)  ในอัตภาพนี้  (แต)  เกิดแกผูอ่ืน   
จึงคิดวา  "อกุศลนั่นเกิดแกผูอ่ืนที่ปฏิบัติอยางใด  เราจักไมปฏิบัติอยาง 
นั้น  เมื่อเปนดังน้ันมันก็จักไมเกิดข้ึนแกเรา"  ดังน้ี  แลวพยายามเพ่ือ 
มิใหอกุศลนัน้เกิดข้ึน  สัมมัปปธานท่ี ๒  ยอมมีในกาลท่ีเห็นอกุศลที่ถึง 
กับเกิดข้ึนแกตนแลวพยายามละอกุศลนั้นเสีย  สมัมัปปธานท่ี ๓  ยอมมี 
แกผูพยายามเพ่ือยังฌานหรือวิปสนาก็ตาม  อันยังไมเคยเกิดในอัตภาพน้ี 
ใหเกิดข้ึน  สมัมัปปธานท่ี ๔  ยอมมีแกผูยังฌานหรือวิปสนาที่เกิดข้ึน 
แลว  ใหเกิดข้ึนอยูบอย ๆ  โดยท่ีไมเสื่อมไปเสีย  อิทธิบาทมีฉันทิท- 
ธิบาทเปนอาทิ  ยอมมีในกาลท่ีทําอิทธิบาทมีฉัททิทธิบาทเปนตนนั้น ๆ 
ใหเปนธุระยังกุศลใหเกิดข้ึน สัมมาวาจาเปนตนยอมมีในการท่ีเวนจาก 
มิจฉาวาจาเปนตน (นี้  โพธิปกขิยธรรมมีใจจิตตาง ๆ)  แตในกาลท่ี 
ญาณ ๔ นี ้ (มีโสดาปตติมรรคญาณเปนตน)  เกิดข้ึน ธรรมเหลาน้ัน 
ยอมมีใจจิตดวงเดียว  เวนสัมมัปปธาน ๔ ที่เหลือ ๓๓ ยอมมีในขณะ 
แหงผลจิต  ก็แลในธรรมเหลาน้ันอันมีในจิตดวงเดียวอยางนี้  สติอันม ี
พระนิพพานเปนอารมณ  ก็อันเดียวน่ันแหละ  ทานเรียกวา  สติปฏฐาน ๔ 
ก็โดยที่ยังกิจคือการละสุภสัญญาเปนตน  ในอารมณมีกายเปนตนใหสําเร็จ 
วิริยะก็อันเดียวน่ันแหละ  ทานเรียกวาสัมมัปปธาน ๔ ก็โดยที่ทาํกิจมี 
ยังอกุศลทั้งหลายท่ียังไมเกิดมิใหเกิดมิใหเกิดข้ึนเปนตนใหสําเร็จ  แตในสวนท่ี 
เหลือ (๕  มอิีทธิบาทเปนตน)  การลด  (โดยสังเขปเขา  ดังที่สังเขป 
เรียกวา  สติปฏฐาน สัมมัปปธาน)  และการเพิ่ม  (โดยวิภาคออกไป 
ดังจําแนกเปนกายานุปสนาเปนตน)  หามีไม  
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                   [วิภาคโพธิปกขิยธรรมเปน ๖ ประการ]   
           อีกวิภาคหนึ่ง   ในโพธิปกขิยธรรม   ๓๗ นัน้  
              ธรรมทั้งหลายนัน้เปน  ๖ ประการ  คือ  ธรรม ๙ 
              เปนอยางเดียว ธรรมอันเดียวเปน  ๒  อยาง  อนึ่ง 
              ธรรมอันเดียวเปน  ๔  อยาง  เปน ๕ อยาง  เปน ๘ 
              อยาง  และเปน ๙ อยาง 
           ขอวา  "ธรรม ๙ อยางเปนอยางเดียว"  อธิบายวา  ธรรม ๙ นี้คือ 
ฉันทะ  จิตตะ  ปติ  ปสสทัธิ  อุเบกขา  สังกัปปะ  วาจา  กัมมันตะ 
อาชีวะ  เปนอยางเดียวกันเทาน้ัน  โดยท่ี  (ฉันทะก็)  เปนฉันทิทธิบาท 
(อยางเดียว)  เปนตน  ไมสมาคมสวนอ่ืน  (คือไมเปนอยางอ่ืนอีก) 
           ขอวา  "ธรรมอันเดยีวเปน ๒ อยาง"  ไดแกศรัทธาต้ังอยูเปน ๒ 
อยาง  โดยเปนอินทรีย  และพละ 
           ขอวา  "อน่ึง  ธรรมอันเดียวเปน ๔ อยาง  เปน ๕ อยาง " หมาย 
ความวา  อนึ่ง  ธรรมอันเดียวอันหน่ึง  ต้ังอยูเปน ๔ อยาง  อีกอันหน่ึง 
ต้ังอยูเปน ๕ อยาง  ใน ๒ อยางนั้น  สมาธิอันเดียวต้ังอยูเปน ๔  อยาง 
โดยเปนอินทรีย  เปนพละ  เปนโพชฌงค  และเปนองคมรรค  ปญญา 
(อันเดียว)  ต้ังอยูเปน ๕ อยาง  โดยเปน ๔ อยาง  (ที่กลาวแลว)  นั้น 
และเปนสวน (หน่ึง)  แหงอิทธิบาท* 

           ขอวา  "ธรรมอันเดยีวเปน ๘ อยาง  และเปน ๙ อยาง"  หมาย 
 
* ปญญาเปนโพชฌงค  คงหมายเอาอุเบกขา    
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ความวา  ธรรมอันเดียวอีกอันหน่ึง  ต้ังอยูเปน ๘ อยาง  อันหน่ึงต้ังอยู   
เปน ๙ อยาง   คือสติต้ังอยูเปน ๘ อยาง  โดยเปนสติปฏฐาน ๔ และ 
เปนอินทรีย  พละ  โพชฌงค  องคมรรค  วิริยะต้ังอยูเปน ๙ อยาง 
โดยเปนสัมมัปปธาน ๔ และเปนอิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพชฌงค 
องคมรรค  แล 
           โดยนยัที่กลาวมานี้ 
                   โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  ที่ไมเจือปนกัน 
                   มี ๑๔ เทาน้ัน  (วา)  โดยสวนเปน ๗ (วา) 
                   โดยประเภทมี ๓๗  ธรรมเหลาน้ันทัง้ส้ิน 
                   ดวยกัน  ยอมมีพรอมในขณะอริยมรรคเกิด 
                   โดย  (ตาง) ทํากิจของตน ๆ ใหสําเร็จ  และ 
                   โดยเปนไปอยางมีรูปเสมอกัน   (คือเปน 
                   ธรรมสามัคคี)  ดวย  แล 
ความ  (ที่มรรค)  มีโพธิปกขิยธรรมบริบูรณในญาณทัสนาวิสุทธินี้  พึง 
ทราบโดยประการท่ีกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
                              [วุฏฐานะและพลสมาโยค]  
           บทวา  "วุฏฐานพลสมาโยค"  แปลวา  "วุฏฐานะ  (ความออก) 
และพลสมาโยค  (ความประกอบพรอมดวยพละ)" 
                                          [วุฏฐานะ]  
           เหตุวา  โลกิยวิปสนา  ยังมิไดออกจากนิมิต   เพราะยังมีนิมิต (คือ 
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สังขาร)  เปนอารมณ  และยังมิไดออกจากปวัตตะ (ความหมุนไป)   
เพราะยังตัดสมุทัยอันเปนเหตุแหปวัตตะไมขาด  โคตรภูญาณ  ก็ยัง 
มิไดออกจากปวัตตะ  เพราะยังตัดสมุทัยไมขาด  แตวาออกจากนิมิตได 
เพราะมีพระนิพพานเปนอารมณ  เหตุนี้  โคตรภูญาณน้ัน  จึงเปน 
เอกโตวุฏฐาน  (ออกสวนเดียว)  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวไว  (ใน 
ปฏิสัมภิทาวรรค)  วา  "ปญญาในอันหมุนกลับ  ดวยออกจากอารมณ 
ภายนอก  เปนโคตรภูญาณ๑"  อยางเดียวกันนั้น  คําบาลีทั้งปวง 
เปนตนวา  "เพราะหมุนกลับจากความเกิดข้ึน  แลนไปสูความไมเกิดข้ึน 
จึงชื่อ  โคตรภู  เพราะหมุนกลับจากปวัตตะ..."๒ดังน้ี  ก็ควรทราบ 
ดวย 
           สวนญาณท้ัง ๔ นี ้ ชื่อวา  ออกจากนิมิตได  เพราะมิไดมีนิมิต 
เปนอารมณ  ชื่อวาออกจากปวัตตะได  เพราะตัดสมุทัยขาด  เหตุนี้ 
ญาณทั้ง ๔ นี ้ จึงเปนทุภโตวุฏฐาน๓  (ออกท้ัง ๒ สวน)  เพราะฉะน้ัน 
ออกาจากสวนท้ังสอน๓  เปนญาณในมรรค  เปนไฉน ?  ในขณะแหง 
โสดาปตติมรรค  ธรรมชือ่สัมมาทิฏฐิ  โดยอรรถคือความเห็น  (อริยสัจ) 
ยอมออกจากมิจฉาทิฏฐิ  ยอมออกจากกิเลสทั้งหลายท่ีเปนไปตาม 
มิจฉาทิฏฐินั้น  และจากขันธทั้งหลายท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นดวย 
 
๑-๒.  ขุ.  ๓๑/๙๕ 
๑.  มหาฎีกาวา  ทุภโต  ก็คืออุภโต  ลง ท.   อาคม  หรือมิฉะนั้น  ก็ทุภศพัท  นั่นเอง  เปนศัพทแปลก 
ไปอีกศัพทหนึง่  มีอรรถเสมอดวยอภยุศัพท  
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ทั้งออกจากนิมิตท้ังปวงในภายนอกดวย  เหตุนั้น   จึงไดกลาววา   
"ปญญาในอันหมุนกลับดวยออกจากสวนท้ัง ๒  เปนญาณในมรรค" 
ธรรมชื่อวาสัมมาสังกัปปะ  โดยอรรถคือความปก  (จิต)  ลงไปเฉพาะ* 

(ในกุศลวิตก ?)  ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ...  ธรรมชื่อสัมมาวาจา 
โดยอรรถคือความถูกตอง  (แหงวาจา)  ยอมออกจากมิจฉาวาจา... 
ธรรมชื่อ  สมัมากัมมันตะ  โดยอรรถคือความต้ังข้ึนดี  (แหงการงาน) 
ยอมออกจากมิจฉากัมมันตะ...  ธรรมชื่อสัมมาอาชีวะ  โดยอรรถคือ 
ความสะอาด  (แหงอาชีพ)  ยอมออกจากมิจฉาอาชีวะ...   ธรรมชื่อ 
สัมมาวายามะ  โดยอรรถคือความประคอง (จิต) ไว  ยอมออกจาก 
มิจฉาวายามะ...  ธรรมชือ่สัมมาสติ  โดยอรรถคือความต้ังม่ัน  (แห 
สติ)  ยอมออกจากมิจฉาสติ...  ธรรมชือ่วาสัมมาสมาธิ  โดยอรรถคือ 
ความไมซัดสายไป (แหงจิต)  ยอมออกจากมิจฉาสมาธิ  ยอมออกจาก 
กิเลสทั้งหลายท่ีเปนไปตามิจฉาสมาธินั้น  และจากขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ไปตามมิจฉาสมาธินั้นดวย  ทั้งออกจากนิมิตท้ังปวงในภายนอกดวย 
เหตุนั้น  จึงไดกลาววา  "ปญญาในอันหมุนกลับดวยออกจากสวนทั้ง ๒ 
เปนญาณในมรรค" 
           ในขณะแหงสกทาคามิมรรค  ธรรมชื่อวาสัมมาทิฏฐิ  โดยอรรถคือ 
ความเห็น  (อริยสัจ)...  ธรรมชื่อสัมมาสมาธิ  โดยอรรถคือความ 
 
  * นิโรปน  แปลกันวา  "ยกข้ึน"  โดยมาก  (เชนในคําวา  ยกจิตข้ึนสูอารมณ) แตนาคิด 
นิ.  อุปสัคใชในความวา  "ลง"  ไฉนจึงกลายเปน  "ข้ึน"  อาโรปน  แปลวายกข้ึน  ก็มีอยูแลวและ 
ชอบแลว  ในท่ีนี้แปล  นิโรปน  วาปกลง  ตามท่ีเปนวาถูก 

  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 229 

ไมซัดสายไป  (แหงจิต)  ยอมออกจากามราคสังโยชนที่หยาบ  จาก   
ปฏิฆสังโยชนที่หยาบ  จากกามราคานุสัยที่หยาบ  จากปฏิฆานุสัยที่หยาบ 
...  ในขณะแหงอนาคามิมรรค  ธรรมชื่อสัมมาทิฏฐิ  โดยอรรถคือ 
ความเห็น  (อริยสัจ)...  ธรรมชื่อสัมมาสมาธิ  โดยอรรถคือความไม 
ซัดสายไป  (แหงจิต)  ยอมออกจากกามราคสังโยชนที่ละเอียด  จาก 
ปฏิฆสังโยชนที่ละเอียด  จากกามราคานุสัยที่ละเอียด  จากปฏฆิานุสัย 
ที่ละเอียด...  ในขณะแหงอรหัตมรรค  ธรรมชื่อสัมมาทิฏฐิ  โดย 
อรรถคือความเห็น (อริยสัจ)...  ธรรมชื่อสัมมาสมาธิ  โดยอรรถ 
คือความไมซัดสายไป  (แหงจิต)  ยอมออกจากรูปราคะ  จากอรูปราคะ 
จากมานะ  จากอุทธัจจะ  จากอวิชชา    จากมานานุสัย  จากภวราคนุสัย 
จากอวิชชานุสัย  ยอมออกจากกิเลสทั้งหลายท่ีเปนไปตามอวิชชานุสัยนั้น 
และจากขันธทั้งหลายท่ีเปนไปตามอวิชชานุสัยนั้นดวย  ทั้งออกจากนิมิต 
ทั้งปวงในภายนอกดวย  เพราะเหตุนั้น  จึงไดกลาววา  "ปญญาในอัน 
หมุนอันดวยออกจากสวนทั้ง ๒  เปนญาณในมรรค *" ดังน้ี 
                                   [พลสมาโยค]  
           ก็ในกาลท่ีบําเพ็ญสมาบัติ  ๘  อันเปนโลกิยะ  สมถพละยอมมี 
กําลังยิ่ง  ในกาลท่ีบําเพ็ญวิปสนามีอนิจจานุปสนาเปนตน  วิปสนาพละ 
ยอมมีกําลังยิ่ง  แตในขณะแหงมรรค  ธรรม  (ทั้ง ๒ ) นั้น   ชื่อวา 
เขาคูกันเปนไป  (ดุจคูแอก)  เพราะอรรถวาไมเปนไปเกินกันและกัน 
 
๑. ขุ.  ป.  ๓๑/๙๙  
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เหตุนั้น  พลสมาโยคทั้ง ๒  จึงมีอยูในญาณท้ัง ๔ นี้  ดังบาลีวา   
"เมื่อมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายท่ีสหรคตกับอุทธัจจะ  และจากขันธ 
ทั้งหลาย  สมาธิ  คือความมีอารมณเปนหน่ึงแหงจิต  ความไมซัดสาย 
ไปแหงจิต  ยอมมีนิโรธเปนโคจร  (คือมีนิพพานเปนอารมณ)  เม่ือ 
มรรคออกจากกิเลสทั้งหลายท่ีสหรคตกับอวิชชา  และจากขันธทั้งหลาย 
วิปสนา  โดยอรรถคือความพิจารณาเห็น  (ตามเปนจริง)  ก็มีนิโรธเปน 
โคจร  (คือมีนิพพานเปนอารมณเหมือนกัน)  ดังน้ี  สมถะ  และวิปสนา 
จึงเปนธรรมมีรสเปนอันเดียวกัน  (คือมีกิจเสมอกัน)  โดยความหมาย 
วาออก  (จากนิมิต  และปวัตตะดวยกัน)  เปนธรรมเขาคูกัน  ไม 
เปนไปเกินกันและกันแล  เหตุนั้น  จึงไดกลาววา  "พระโยคาวจรเจริญ 
สมถะและวิปสนาใหเขาคูกัน  โดยความคือออก  (จากนิมิตและปวัตตะ 
ดวยกัน)*" 
           วุฏฐานะ  และพลสมาโยค  ในญาณทัสนวิสุทธินี้  พึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                           [ปหานะ]  
           ขอวา  "และควรทราบการละธรรมทั้งหลาย  ที่ญาณไรพึงละ" 
ความวา  ก็แลธรรม  (คือกิเลส)  เหลาใด  อันญาณไรในญาณ ๔ นี ้
จะพึงละ  ควรทราบการละธรรม  (คือกิเลส)  เหลาน้ันดวย  กญ็าณ 
ทั้ง ๔ นั่น  เปนเจาหนาท่ีละธรรมทั้งหลาย  ที่เรียกวา  สังโยชน  กิเลส 
มิจฉัตตะ  โลกธรรม  มัจฉริยะ  วิปลาส  คัณฐะ  อคติ  อาสวะ  โมฆะ 
 
*  ขุ. ป.  ๓๑/๔๔๒  
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โยคะ  นีวรณ  ปรามาศ  อุปาทาน  อนุสัย  มละ  อกุศลกรรมบถ  และ   
อกุศลจิตตุบาท  ตามควรแกโยคะ 
                                          [สังโยชน]  
           ในธรรมเหลาน้ัน  ธรรม ๑๐  มรีูปราคะเปนตน  เรียกวา  สังโยชน 
เพราะเปนธรรมผูกขันธทั้งหลาย  (ในปรโลก)  ไวกับขันธทั้งหลาย  (ใน 
อิธโลก)  ผูกกรรมไวกับผล  หรือผูกสัตวทั้งหลายไวกับทุกข  จริงอยู 
ธรรมมีรูปราคะเปนตนนั้น  ยังมีอยูตราบใด  ขันธ  ผล  และทุกขทั้งหลาย 
นั่น  ก็ยังไมขาดไปตราบน้ันแล  ในธรรม  ๑๐ นั้นเลา  ธรรม ๕ นี ้
คือรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ชือ่อุทธัมภาคิยสังโยชน 
เพราะผูกขันธที่เกิดในเบ้ืองสูง  (คือในรูปภพและอรูปภพ)  เปนตน 
ไว  ธรรม  ๕  นี ้ คือสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  กามราคะ 
ปฏิฆะ  ชื่ออโธภาคิยสังโยชน  เพราะผูกขันธที่เกิดในเบ้ืองตํ่า  (คือใน 
กามภพ)  เปนตนไว 
                                                [กิเลส]  
           ธรรม ๑๐ นี ้ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  ชื่อวา  กิเลส  เพราะตัวมันเอง 
ก็เศราหมอง  และเพราะมันยังทําสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหเศราหมองดวย 
                                             [มิจฉัตตะ]  
           ธรรม ๘ นี ้ คือ  มจิฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวาจา  มิจฉา- 
กัมมันตะ  มจิฉาอาชีวะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ  หรือ  
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เปน  ๑๐ ทั้งมิจฉาวิมุติและมิจฉาญาณะ๑ ชื่อมิจฉัตตะ  เพราะเปนไปผิด   
                                           [โลกธรรม]  
           ธรรม ๘ นี ้ คือ  ลาภ  เสื่อมลาภ  ยศ  เสื่อมยศ  สุข  ทุกข  นินทา 
สรรเสริญ  ชือ่วา  โลกธรรม  เพราะเปนธรรมท่ีเมื่อความเปนไปแหง  
โลก  (คือขันธ)  มีอยู  ก็มไีมขาดสาย  แตคําวาโลกธรรมในท่ีนีน้ั้น 
พึงทราบวา  ทานทําความถือเอาความยินดีอันมีอิฏฐารมณมีลาภเปนตน 
เปนที่ต้ัง  และความยินรายอันมีอนิฏฐารมณมีเสื่อมลาภเปนตนเปนที่ต้ัง 
ดวยโลกธัมมศัพท  โดยอุปจารแหงเหตุ (คือโดยเกี่ยวของเปนเหตุ๒) 
                                            [มัจฉริยะ]  
           ความตระหน่ี  ๕ นี้ คือ  ตระหนี่อาวาส  ตระหน่ีตระกูล  ตระหน่ี 
ลาภ  ตระหน่ีธรรม  ตระหน่ีวรรณะ  อันเปนไปโดยอาการทนไมได 
ซึ่งความ  (ที่ของ ๆ ตน)  เปนของสาธารณะแกชนเหลาอ่ืน  ในอาวาส 
เปนตน  ชื่อวา  มัจฉริยะ 
                                              [วิปลาส]  
           วิปาส ๓  คือ  สัญญาวิปลาส  (สําคัญคลาดเคลื่อน)  จิตตวิปลาส 
(คิดคลาดเคล่ือน)  ทฏิฐิวิปลาส  (เห็นคลาดเคลื่อน)  ซึ่งเปนไปโดย 
 
๑.  เราเรียกกันมา  เรียงมิจฉาญาณะไวหนามิจฉาวิมุต ิ
๒.  เพราะฉะนั้น  คําวาละโลกธรรม ก็หมายความวาละความยินดียนิราย  อันมีโลกธรรมเปนเหตุ 
ไมใชละตัวโลกธรรม 
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สําคัญคิดเห็น  ดังนี้  วาเที่ยง  วาเปนสุข  วาเปนอัตตา  วางาม  ในวัตถุ   
ทั้งหลายอันไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  และไมงาม  ชื่อวาวิปลาส 
                                             [คัณฐะ]  
           สังกิเลสิกธรรม ๔  มีอภิชฌาเปนตน  ชื่อวา  คัณฐะ  เพราะ 
รอยรัดนามกายและรูปกายไว  จริงอยางนั้น  สังกิเลสิกธรรมเหลาน้ัน 
ทานกลาวไว  ดังนี้วา  "อภิชฌาเปนกายคัณฐะ พยาบาทเปนกายาคัณฐะ 
สีลัพพตปรามาสเปนกายคัณฐะ  อิทิสัจจาภินิเวส  (ความยึดมั่นวา 
นี่แหละจริง)  เปนกายคัณฐะ"* 

                                               [อคติ]  
           คําวา  อคติ  เปนคําเรียกการทําสิ่งท่ีไมควรทํา  และไมทําสิ่งท่ี 
ควรทํา  เพราะความรัก  ความชัง  ความเขลา  ความกลัว   จริงอยู 
การทําส่ิงท่ีไมควรทํา  และไมทําส่ิงท่ีควรทําน้ัน  ทานเรียกวา  อคติ 
เพราะเปนการท่ีอริยบุคคลไมพึงดําเนิน 
                                      [อาสวะ โอฆะ  โยคะ]  
           คําวา   "อาสวะ"  นั่น  เปนคําเรียกกามราคะ  ภวราคะ  มิจฉาทิฏฐิ 
และอวิชชา  เพราะไหลแต  "อา"  คือโคตรภู  (ลงมา)  โดยทางอารมณ 
และแต  "อา"  คือภวัคคะ  (ภพสูงสุด)  โดยทางโอกาส  (คือท่ีเกิด 
นัยหน่ึง   เพราะไหลทางทวารท้ังหลายที่ไมสํารวม  โดยอรรถ   คือ 
ไหลออกเปนนิจ  ดุจน้ําไหลออกจากหมอทะลุ  นัยหน่ึง  เพราะเปน 
 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๐๕  
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เหตุกอเกิดสังสารทุกข*   
           แมคําวา  "โอฆะ"  ก็เปนคําเรียกธรรมมีกามราคะเปนตนเหลา 
นั้นแหละ  เพราะอรรถวา  คราไปในสาครคือภพ  และเพราะอรรถวา 
ขามพนไดยาก 
           คําวา  "โยคะ"  เลา  ก็เปนคําเรียกธรรมเหลาน้ันเหมือนกัน 
เพราไมใหพรากจากอารมณ  และพรากจากทุกขไปได 
                                                [นีวรณ]  
           ธรรม ๕ มีกามฉันทเปนตน  เรียกวา  นีวรณ  เพราะอรรถคือ 
กั้นจิตไว  กีดจิตไว  ปดบังจิตไว 
                                               [ปรามาส]   
           คําวา  "ปรามาส"  นั่น  เปนคําเรียกความเห็นผิด  เพราะเปนไป 
โดยการกาวลวงซึ่งสภาวะแหงธรรมนั้น  ๆ  เสีย  แลวไปควาเอาสภาวะ 
ที่ไมจริงอยางอ่ืนเขา 
                                               [อุปาทาน]  
           คําวา  อุปาทาน  กไ็ดแกอุปาทาน ๔ มกีามุปาทานเปนตน  ที่กลาว 
ในปฏิจสมุบาทนิเทศโดยอาการท้ังปวง 
 
  *  อาสวะ  เราไมเคยแปลกนัแบบนี้  เรายดึอาสวะท่ีหมายถึงน้ําดอง  คือเมรัย  แลวก็แปลกันแต 
โดยความวา  กิเลสท่ีดองอยูในสันดาน  
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                                         [อนุสัย]   
           ธรรม ๗  มีกามาราคะเปนตน  ที่กลาวไวดังน้ีวา  "อนุสัยคือ  
กามราคะ  อนุสัยคือปฏิฆะ อนุสัยคือมานะ  อนุสัยคือทิฏฐิ  อนุสัยคือ 
วิจิกิจฉา  อนุสัยคือภวราคะ  อนุสัยคืออวิชชา" ชื่อวา  อนุสัย  เพราะ 
อรรถวา  เรีย่วแรง  จริงอยู  ธรรมเหลาน้ัน  เพราะความท่ีเรี่ยวแรง 
จึงนอนเนื่องอยู  (คือนอนประจําคอยทีอยู ?)  โดยที่กามราคะเปนตน 
เปนอุบัติเหตุเนือง ๆ ทีเดียว  เหตุนี้  จึงไดอนุสัย* 

                                            [มละ]  
           ธรรม  ๓  คือโลภะ  โทสะ  โมหะ  ชื่อวา  มละ  (มลทิน)  เพราะ 
ตัวเองก็ไมสะอาดดวย  เพราะทําความไมสะอาดแกธรรมอ่ืน ๆดวย 
เหมือนนํ้ามัน  ยาหยอดตา  และเปอกตม 
                                     [อกุศลกรรมบถ]  
           ธรรม ๑๐ นี ้ คือ  ปาณาติบาต  อทินนทาน  กาเมสุมิจฉาจาร 
มุสาวาท  ปสุณวาจา  ผรุสวาจา  สัมผัปปลานะ อภิชฌา  พยาบาท 
มิจฉาทิฏฐิ  ชื่อวาอกุศลกรรมบถ  เพราะเปนอกุศลกรรมดวย  เพราะ 
เปนทางแหงทุคติทั้งหลายดวย 
 
  * อนุสัย  ท่ีวาเร่ียวแรง  (ถามคต) นั้น  อธิบายของมหาฎีกาทานวา  "อน ฺสาธารโณ 
กามราคมทีน  สภาโว-สภาพของกามราคะเปนตน  เปนอนัญสาธารณ  (คือเปนพิเศษ  ไมท่ัวไปแก 
ธรรมอ่ืน ?)  ก็ไมชัดวาอยางไร  แตควรทราบไวดวยวา  อนุอุปสัค  นอกจากเปนไปในอรรถวา 
เนือง ๆ แลว  ยังเปนไปในอรรถวา  ยิ่ง  ก็ไดดวย  
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                                       [อกุศลจิตตุบาท]  
           ธรรม ๑๒  นี้  คือธรรมเปนโลภมูล  ๘  โทสมูล ๒  โมหมูล ๒   
ชื่อวา  อกุศลจิตตุบาท 
           ญาณ ๔ นั่น  เปนเจาหนาท่ีละธรรมท้ังหลาย  มีสังโยชนเปน 
อาทินี่  ดังกลาวมา  ตามควรแกโยคะ 
                                     [ญาณไหนละอะไร]  
           ละอยางไร ? วาในสังโยชนทั้งหลายกอน  ธรรม ๕ นี ่ คือ 
สกักายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  และกามราคะ  ปฏิฆะ ที่เปน 
อปายคมนียะ  (คือเปนฐานในอบาย)  เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด 
กามราคะ  ปฏิฆะ ที่เหลือ  (คือท่ีไมเปนอปายคมนียะ)  สวนท่ีหยาบ 
เปนธรรมอันทุติยญาณพึงกําจัด  สวนที่ละเอียด  เปนธรรมอันตติยญาณ 
พึงกําจัด  ธรรมมีรูปราคะเปนตนทั้ง ๕ เปนธรรมอันจตุตถญาณพึง 
กําจัดอยางเดียว 
           ตอไปนี้  ในที่ใด  ขาพเจาจักไมทําการจํากัด  (ความ)  ไวดวย 
เอวศัพท  (คือคําวาอยางเดียว)  ในที่นัน้  ขาพเจาจักกลาวธรรมใด ๆ 
วาเปนธรรมที่ญาณเบ้ืองสูงพึงกําจัด  ธรรมน้ัน ๆ  ก็พึงทราบเถิดวาเปน 
ธรรมที่มีความเปนอปายคมนียะเปนตน  อันญาณตน ๆ  กําจัดแลวแหละ 
จึงเปนธรรมที่ญาณเบ้ืองสูงพึงกําจัด 
           ในกิเลสทั้งหลาย  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  เปนธรรมอันปฐมญาณพึง 
กําจัด  โทสะ  เปนธรรมอันตติยญาณพึงกําจัด  โลภะ  โมหะ  มานะ 
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ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อันจตุตถญาณพึงกําจัด  
           ในมิจฉัตตะทั้งหลาย  ธรรมเหลาน้ี คือ มิจฉาทิฏฐิ  มุสาวาท  
มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ  เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด  ธรรม 
เหลาน้ี  คือ  มิจฉาสังกัปปะ  ปสุณวาจา  ผรุสวาจา  อันตติยญาณพึงกําจัด 
เจตนาเทาน้ัน  พึงทราบวา  "วาจา" ในที่นี้  สัมผัปปลาปะ  มิจฉาวายามะ 
มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ  มิจฉาวิมุติ  มิจฉาญาณะ  อันจตุตถญาณพึงกําจัด 
           ในโลกธรรมท้ังหลาย  ความยินรายเปนธรรมอันตติยญาณพึง 
กําจัด  ความยินดีอันจตุตถญาณพึงกําจัด  อาจารยพวกหน่ึงกลาววา 
"ความยินดีในยศและในความสรรเสริญ  เปนธรรมท่ีจตุตถญาณพึง 
กําจัด" 
           มัจฉริยะท้ังหลาย  เปนธรรมที่ปฐมญาณพึงกําจัดอยางเดียว 
           ในวิปลาสทั้งหลาย  วิปลาสเหลาน้ี  คือ  สัญญาวิปลาส  จิตต- 
วิปลาส  ทิฏฐิวิปลาส  วาเที่ยงในส่ิงที่ไมเที่ยง  วาเปนอัตตาในสิ่งท่ีเปน 
อนัตตา  ก็ดี  ทิฏฐิวิปลาสวาเปนสุขในส่ิงท่ีเปนทุกข  วางามในส่ิงที่ 
ไมงาม  ก็ดี  เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด  สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาส 
วางามในส่ิงท่ีไมงาม  อันตติยญาณพึงกําจัด  สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาส 
วาเปนสุขในส่ิงท่ีเปนทุกข  อันจตุตถญาณพึงกําจัด* 

           ในคัณฐะทั้งหลาย  กายคัณฐะ  คือสีลัพพตปรามาส  และอิท- 
 
  *  พึงสังเกตวา  บรรดาทิฏฐิท้ังหลาย  ละดวยปฐมญาณเทานั้น  ไมเหลือไปถึงญาณเบ้ืองสูง 
เพราะฉะนั้น  ทิฏฐิวิปลาส  ทานจึงกลาวเฉพาะในปฐมญาณ  สวนในญาณตอไป  กลาวแตสัญญา- 
วิปลาสกับจิตตวิปลาส  
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สัจจาภินิเวส  เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด   กายคัณฐะ คือพยาบาท   
อันตติยญาณพึงกําจัด  กายคัณฐะนอกนี้  (คืออภิชฌา)  เปนธรรมอัน 
จตุตถญาณพึงกําจัด 
           อคติ  เปนธรรมที่ปฐมญาณพึงกําจัดเทาน้ัน 
           ในอาสวะทั้งหลาย  ทฏิฐาสวะ  เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด 
กามาสวะ  อันตติยญาณพึงกําจัด  อาสวะ ๒ นอกน้ี  (คือภวาสวะ 
อวิชชาสวะ)  อันจตุตถญาณพึงกําจัด  แมในโอฆะ และโยคะทั้งหลาย 
ก็นัยนี้เหมือนกัน 
           ในนีวรณทั้งหลาย  วิจิกิจฉานีวรณ  เปนธรรมอันเปนปฐมญาณพึง 
กําจัด  นีวรณ  ๓ คือ  กามฉันทะ  พยาบาท  กุกกุกจะ  อันตติยญาณ 
พึงกําจัด  ถีนมิทธะ  และอุทธัจจะ  อันจตุตถญาณพึงกําจัด* 

           ปรามาส เปนธรรมที่ปฐมญาณพึงกําจัดอยางเดียว 
           ในอุปาทานท้ังหลาย  แมรูปราคะ  และอรูปราคะ  ก็จัดวาตกอยู 
ในกามุปาทาน  เพราะโลกิยธรรมทั้งส้ิน  นับไดวาเปนกาม  โดยเปน 
วัตถุกาม  เพราะเหตุนั้นแล  กามุปาบาทนั้น   จึงเปนธรรมอันจตุตถญาณ 
พึงกําจัด  อุปาทานที่เหลือ  อันปฐมญาณพึงกําจัด 
           ในอนุสัยทั้งหลาย  ทฏิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย  เปนธรรมอัน 
ปฐมฌานพึงกําจัด  กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย   อันตติยญาณพึง 
 
  *  ทานแยกกกุกุจจะกับอุทธัจจะออกเปนคนละช้ัน  ก็เพราะในอุทธัมภาคิยสังโยชน  ท่ีอรหัต- 
มรรคพึงกําจัดนั้น  มีแตอุทธัจจะ ไมมีกุกกจุจะ  แตในท่ีนี้วาดวยนีวรณ  ถาแยกอยางนั้น  มิกลาย 
เปนนีวรณ ๖  ไปหรือ ?  
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กําจัด  มานานุสัย  อวิชชานุสัย  อันจตุตถญาณพีงกําจัด   
           ในมละทั้งหลาย  โทสมละ  เปนธรรมอันตติยญาณพึงกําจัด  มละ 
นอกน้ี  (คือ  โลภะ  และ  โมหะ)  อันจตุตถญาณพึงกําจัด 
           ในอกศุลกรรมบถทั้งหลาย  ธรรมเหลาน้ี  คือ  ปาณาติบาต 
อทินนาทาน  กามสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  มิจฉาทิฏฐิ  เปนธรรมอัน 
ปฐมญาณพึงกําจัด  ธรรม ๓ คือ  ปสุณวาจา  ผรุสวาจา  พยาบาท 
อันตติยญาณพึงกําจัด  สัมผัปปลาปะ  และอภิชฌา  อันจตุตถญาณพึง 
กําจัด 
           ในอกศุลจิตตุบาทท้ังหลาย  อกศุลจิตตุบาท  ๕  คือ  ที่เปน 
ทิฏฐิสัมปยุต ๔  เปนวิจิกิจฉาสัมปยุต ๑  เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด 
ที่เปนปฏิฆสัมปยุต ๒  อันตติยญาณพึงกําจัด  ที่เหลืออันจตุตถญาณ 
พึงกําจัด แล 
           ก็แล  สิ่งใด  อันญาณใดพึงกําจัด  สิ่งนั้น  กช็ื่อวาอันญาณน้ัน 
พึงละ*  เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา  "ญาณ ๔ นัน่  เปนเจาหนาท่ี 
ละธรรมท้ังหลายมีสังโยชนเปนอาทินี่  ดังกลาวมา  ตามควรแกโยคะ" 
ดังน้ี 
                      [ปญหาวามรรคญาณและกิเลสในกาลไหน]  
           ถามวา  "ก็ญาณ ๔ นั่น  ละธรรมเหลาน้ันที่เปนอดีตอนาคต 
 
  *  คือความท่ีเปนหวัขอทานใชคําวา  "ละ"  แตในบาลีนิเทศใชคําวา  "ฆา" ในท่ีนี้เปล่ียนใชคํา 
วา  "กําจัด" เพราะคําวา "ฆา"  ฟงแสบหูในภาษาไทย  ซ่ึงท้ัง ๓ คํา  ก็หมายความอยางเดียวกัน 
นั่นแหละ  
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หรือวาที่เปนปจจุบัน"   
           ตอบวา  "ก็  (จะพึงวา)  อยางไร  ในขอน้ี  กอนอ่ืน  ผิวาญาณ 
เหลาน้ันละธรรมท่ีเปนอดีตอนาคตไซร  ความพยายามก็ตองเปนการ 
ไมมีผลไป  เพราะอะไร  เพราะธรรมท่ีจะพึงละทั้งหลายไมมีอยู  ทีนี ้
ละธรรมท่ีเปนปจจุบันเลา  แมกระนั้น  ความพยายาม  ก็ไมมีผล  เพราะ 
ธรรมที่จะพึงละกับความพยายามยังมีอยู  (คือพยายามละไดอยางหน่ึง 
แลว  ยังจะตองพยายามละอยางอ่ืน ๆ ตอไปอีก)  ทั้งมรรคภาวนา 
ก็จะกลายเปนสังกิเลสิกธรรมไป  (คือไมบริสุทธ  เพราะสิ่งท่ีจะพึงละ 
กับผูละยังคละกันอยู ?)  หรือกลายเปนวากิเลสทั้งหลายเปนวิปยุต 
(คือไมประกอบกับจิต)  ไป  อันปจจุบันกิเลส  ชื่อวาเปนจิตตวิปยุต 
(คือไมประกอบกับจิต)  หามีไม" 
           คําโจทน้ี  มิใชเปนคําพิเศษ  (คือมิใชคิดข้ึนใหม)  ดวยในพระ 
บาลีเองทานก็ไดกลาว  (เปนคําปรารภข้ึน)  วา  "บุคคลน้ีนั้น  ยอมละ 
กิเลสทั้งหลาย  (คือ)  ละกเิลสทั้งหลายท่ีเปนอดีต  (หรือ)  ละกิเลส 
ทั้งหลายท่ีเปนอนาคต  (หรือ)  ละกิเลสทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน  (หรือ)"* 
และกลาวอีก  (เปนคําวิจาร)  วา  "หากวาละกิเลสทั้งหลายท่ีเปนอดีต 
ไซร  ถากระน้ัน  กช็ื่อวา  ยังสิ่งท่ีสิ้นไปแลวใหสิ้น  ยังสิ่งท่ีดับไปแลว 
ใหดับ  สิ่งทีป่ราศไปแลวยังมาปราศไป  สิ่งที่ตกไปแลวยังมาตกไป 
ละสิ่งที่ลวงไปแลว  ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมมีอยู  (นะซิ)"  แลวจึงปฏิเสธวา 
"มิใชละกิเลสท้ังหลายท่ีเปนอดีตดอก"* 

 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๐๕  
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           และ  นัยเดียวกันนั้น  กลาว  (วิจาร)  วา  "หากวาจะกิเลส   
ทั้งหลายท่ีเปนอนาคตไซร  ถากระน้ัน  กช็ื่อวาละส่ิงท่ียังไมเกิด  ละสิ่ง 
ที่ยังไมเผล็ด   ละสิ่งท่ียังไมอุบัติ ละสิ่งที่ยังไมปรากฏ  ละสิ่งที่ยังไมมาถึง 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมมีอยู  (นะซิ)"  แลวจึงปฏิเสธวา  "มิใชละกิเลสทั้งหลาย 
ที่เปนอนาคตดอก"* 

          และนยัเดียวกันนั้น  กลาว  (วิจาร)  วา "หากวาละกิเลสทั้งหลาย 
ที่เปนปจจุบันไซร  ถากระน้ัน  คนกําหนัด ก็ละราคะ  คนขัดเคือง 
ก็ละโทสะ  คนหลง  ก็ละโมหะ คนหัวดื้อ  ก็ละมานะ  คนยึดมั่น 
ก็ละทิฏฐิ  คนมีจิตฟุงซานไป  กล็ะอุทธัจจะ  คนปลงใจไมตก  กล็ะ 
วิจิกิจฉา  คนมีกิเลสเรี่ยวแรง  กล็ะอนุสัย  ธรรมดํากับธรรมขาว  ก ็
(เลย)  เปนคูแอกกันเปนไป  มรรคภาวนาก็เปนสังกิเลสิกธรรมไป 
(นะซิ)๑"  แลวจึงปฏิเสธท้ังหมดวา  "มิใชละกิเลสทัง้หลายท่ีเปนอดีต 
มิใชละกิเลสทั้งหลายท่ีเปนอนาคต  มิใชละกิเลสทัง้หลายท่ีเปนปจจุบัน 
ดอก๒"  ดังน้ี  ครั้นปญหาขอสุดทายที่วา  "ถากระน้ัน  (คือถาการละ 
กิเลสใน ๓  กาล  และกิเลสมี ๓  กาล  ไมถกูตองกระนั้น)  มรรคภาวนา 
ก็ชื่อวาไมมี  การทําผลใหแจงก็ไมมี  การละกิเลสกไ็มมี  การตรสัรูธรรม 
ก็ไมมี  (ละซิ) ?"  ทานรับดวยคําวา  "มิใชมรรคภาวนาไมมี  ฯลฯ 
มิใชการตรัสรูธรรมไมมีดอก"  แลวกลาววา  "เปรียบเหมือนอะไร" 
จึงกลาวคํา  (อุปมาอุปไมยตอไป)  นี้วา  "อุปมาเหมือนตนไมรุน  ยังไม 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๐๕ 
๒.  ข  ป.  ๓๑/๖๐๖  
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มีผลเกิด  บุรษุตัดมันเสียที่ราก  ผลเหลาใดเปนผลท่ียังไมเกิดของไมตน  
นั้น  ผลเหลาน้ันยังไมเกิดก็เลยไมเกิด  ยังไมเผล็ดก็เลยไมเผล็ด  ยังไม 
อุบัติก็เลยไมอุบัติ  ยังไมปรากฏก็เลยไมปรากฏ  ฉันใดก็ดี  อุปปาทะ 
(สิ่งท่ีมีความเกิดคือขันธ)  เปนเหตุ  อุปปาทะเปนปจจัย  เพ่ือความเกิด 
แหงกิเลสทั้งหลาย  เพราะเห็นอาทีนพในอุปปาทะ  จิตจึงแลนไปใน 
อนุปปาทะ  (ธรรมที่ไมมคีวามเกิด  คือนิพพาน)  เพราะจิตแลนไป  
เสียในอนุปปาทะ  กิเลสเหลาใดจะพึงเกิดเพราะปจจัยคืออุปปาทะ 
กิเลสเหลาน้ันยังไมเกิดก็เลยไมเกิด  ฯลฯ  ยังไมปรากฏก็เลยไมปรากฏ 
ความดับแหงทุกข  ยอมมีเพราะความดับแหงเหตุฉะน้ี 
           ปวัตตะ  (ความหมุนไปแหงอุปาทินกะ)  เปนเหตุ  ปวัตตะเปน 
ปจจัย...  นิมติตะ  (คือสังขาร) เปนเหตุ  นิมิตตะเปนปจจัย... 
อายูหนา  (ความหมาย)  เปนเหตุ  อายูหนาเปนปจจัย เพ่ือความเกิด 
แหงกิเลสทั้งหลาย  เพราะเห็นอาทีนพในอายูหนา  จิตจึงแลนไปไน 
อนายูหนะ  (ธรรมที่ไมมอีายูหนาคือนิพพาน)  เพราะจิตแลนไปเสีย 
ในอานายูหนะ  กิเลสเหลาใดจะพึงเกิดเพราะปจจัยคืออายูหนา  กิเลส 
เหลาน้ันยังไมเกิดก็เลยไมเกิด  ฯลฯ  ยังไมปรากฏก็เลยไมปรากฏ 
ความดับแหงทุกข ยอมมีเพราะความดับแหงเหตุฉะน้ี  ฉันนั้นนั่นแล 
           มรรคภาวนา  (ความเจริญมรรค)  ยอมมีอยางนี้  ผลสัจฉิกิริยา 
(ความทําผลใหแจง)  ยอมมีอยางนี้  กิเลสปหาน  (ความละกิเลสได) 
ยอมมีอยางนี้  ธรรมาภิสมัย  (ความตรัสรูธรรม)  ยอมมีอยางนี้  (มิใช 
ไมมี)*" 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๐๖  
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                        [ภูมิลัทธกเิลสและอุปปนนะ ๔]    
           ถามวา  "ดวยคําวา  "กิเลสทั้งหลายยังไมเกิดก็เลยไมเกิด "  เปน 
ตนนั่น   เปนอันทานแสดงอะไร  ?  ตอบวา  เปนอันทานแสดงการละ 
กิเลสทั้งหลายท่ีเปนภูมิลัทธะ -ไดภูมิ (คือไดที่เปนไป)  ถามวา  ก ็
กิเลสทั้งหลายท่ีเปนภูมิลัทธะ  เปนอดีตอนาคตหรือ  หรือวาเปน 
ปจจุบัน ?  ตอบวา  กิเลสเหลาน้ัน  กช็ือ่วาภูมิลัทธุปปนนะ - เกิดข้ึน 
โดยไดภูมิเทาน้ันเอง  (มิใชอดีต  อนาคต  ปจจุบัน ?) 
           จริงอยู อุปปนนะ - สิ่งท่ีเกิดข้ึน  มีหลายประเภท  โดยเปนวัตต- 
มานะ  (ยังเปนไปอยู)  เปนภูตาปคตะ  (มีแลวปราศไป)  เปนโอกาส- 
กตะ  (ทําโอกาส)  และเปนภูมิลัทธะ  (ไดภูมิ) 
           ในอุปปนนะเหลาน้ัน  สิ่งที่นับไดวาประกอบพรอมดวยความ 
เกิดข้ึนความทรุดโทรมและความแตกดับไปท้ังปวง  ชื่อวาวัตตมานุป- 
ปนนะ-เกิดข้ึนโดยยังเปนไปอยู 
           กุศลอกุศลที่เสวยรสอารมณแลวดับไป  อันเรียกไดวา  อนุภูตา- 
ปคตะ-เสวยแลวปราศไปก็ดี  กุศลอกศุลอันเปนสังขตะท่ีเหลือ ที่ถึง 
ลักษณะ  ๓  มีความเกิดข้ึนเปนตนโดยลําดับแลวดับไป  อันนับเปน 
ภูตากคตะ  - มีแลวปราศไปก็ดี  (รวม)  ไดชื่อวา  ภูตาปคตุปปนนะ- 
เกิดข้ึนโดยมีแลวปราศไป 
           กรรมที่กลาวโดยนัยวา  "กรรมทั้งหลายเหลาน้ันใด  เปนกรรม 
ที่บุคคลน้ันทําไวในปางกอน"  ดังน้ีเปนตน  แมเปนกรรมอดตี  ก็ชื่อ 
วา  โอกาสกตุปปนนะ-เกิดข้ึนโดยทําโอกาส  เพราะหามวิบากอ่ืนแลว  
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ทําโอกาสแกวิบากของตนต้ังอยู  และนัยเดียวกันนั้น  วิบากอันมีโอกาส   
ที่กรรมทําใหแลว  แมเปนวิบากท่ียังไมเกิดข้ึน  ก็ชือ่วา  โอกาสกตุป- 
ปนนะ- เกิดข้ึนโดยมีโอกาสที่กรรมทําให  เพราะเม่ือโอกาสอันกรรม 
ทําใหแลวอยางนั้นก็เปนอันเกิดข้ึนแนนอน 
           อกุศลท่ียั่งมิไดถอนข้ึนในภูมิทั้งหลายน้ัน ๆ  ชื่อวา  ภูมิลทัธุป- 
ปนนะ-เกิดข้ึนโดยไดภูมิ 
                                 [ภูมิแลภูมิลัทธะตางกัน]  
           อน่ึง  ในขอน้ี  พึงทราบความตางกันแหง  (คําวา)  ภูมิ  แลภูมิ- 
ลัทธะ  ก็ปญจขันธที่เปนไปในภูมิ ๓  อันเปนอารมณของวิปสนา  ชื่อ 
วาภูมิ  กิเลสชาตท่ีเปนไปโดยเกิดข้ึน*ในขันธทั้งหลายน้ัน  ชื่อวา  ภูมิ- 
ลัทธะ เพราะภูมินั้นนับวาเปนอันกิเลสชาตน้ันได  เหตุนั้นแล  กเิลส- 
ชาตนั้นจึงไดเรียกวา  ภูมิลัทธะ-ไดภูมิ 
           แตวาภูมินั้น  มิใชไดดวย  (ทําให)  เปนอารมณ  จริงอยู  เพราะ 
ปรารภขันธทั้งหลายแมเปนอดีตอนาคตท้ังปวง  และขันธของพระ 
ขีณาสพท้ังหลาย  แมเปนขันธที่ทานกําหนดรูแลว  โดย  (ทําให)  เปน 
อารมณ  กิเลสท้ังหลายยอมเกิดข้ึนได  ดุจกิเลสอันเกิดข้ึนแกโสไรย- 
เศรษฐีและนันทมาณพเปนตน  เพราะปรารภขันธของพระมหากัจจานะ 
และพระอุบลวรรณาเปนอาทิฉะน้ัน  อนึ่ง  ผิวา  กเิลสชาต  (ที่เปน 
ไปในสันดานผูอ่ืน)  นั้น  จะพึงไดชื่อวาเปนภูมิลัทธะไซร  ใคร ๆ ก ็
 
*  อุปฺปตฺติรห  รห นี้  เขาใจวาเปน  รห  ธาตุ  ในความ  ถึง  ไป  เปนไป  
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ไมพึงละมูลแหงภพได  เพราะกิเลสชาต  (ในสันดานผูอ่ืน)  นั้น  ไมเปน   
สิ่งท่ีตนจะพึงละได 
           แตภูมิลัทธะ-กิเลสชาตไดภูมิ  (นั้น)  พึงทราบ  (วาได)  โดย 
เปนวัตถุ  (คือเปนที่เกิด)  ความวา  ขันธทั้งหลายท่ียังมิไดกําหนดรู 
ดวยวิปสนาเกิดข้ึนในภพใด ๆ  จําเดิมแตความเกิดข้ึน  (แหงขันธเหลา 
นั้น)  ในภพนั้น  ๆ  กิเลสชาตอันเปนมูลแหงวัฏฏะก็นอนเน่ืองอยูใน 
ขันธทั้งหลายนั้น  กิเลสชาตน้ัน  พึงทราบวา  เปนภูมิลัทธะ-ไดภูมิ 
โดยอรรถคือยังละไมได  อนึ่ง  ในขันธทั้งหลายท่ีเปนภูมินั้น  กเิลส 
ทั้งหลายท่ีนอนเน่ืองอยูโดยอรรถคือยงัละไมได  ในขันธทั้งหลายใด 
ของบุคคลใดมีอยู  ขันธทั้งหลายน้ันของ ๆ ผูอ่ืนหาเปนวัตถุไม  อนึ่ง 
อดีตขันธทั้งหลายเทาน้ัน  เปนวัตถุแหงกิเลสทั้งหลายท่ีนอนเน่ืองอยู 
โดยยังละไมไดในอดีตขันธทั้งหลาย  ขันธนอกน้ีหาเปนวัตถุไม  ใน 
อนาคตขันธเปนตนก็นัยนี้  นัยเดียวกนันั้น  กามาวจรขันธทั้งหลาย 
เทาน้ัน  เปนวัตถุแหงกิเลสทั้งหลายท่ีนอนเน่ืองอยูโดยยังละไมไดใน 
กามาวจรขันธทั้งหลาย  ขันธนอกน้ีหาเปนวัตถุไม  ในรูปาวจรขันธ 
และอรูปาวจรขันธทั้งหลายก็นัยนี้ 
           สวนในพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตน  กิเลสชาตอันเปน 
มูลของวัฏฏะน้ัน ๆ ในขันธทั้งหลายของพระอริยบุคคลใด ๆ  ทานละ 
ไดแลวดวยมรรคนั้น  ๆ  ขันธทั้งหลายนั้น ๆ  ของพระอริยบุคคลน้ัน ๆ 
จึงไมไดชื่อวาภูมิ  เพราะไมเปนวัตถุแหงกิเลสที่เปนมูลของวัฏฏะ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 246 

ทั้งหลายน้ัน ๆ  ซึ่งทานละไดแลว  
           เพราะกิเลสที่เปนมูลของวัฏฏะท้ังหลาย  บุถุชนยังละไมไดโดย 
ประการทั้งปวง  กรรมที่บถุุชนทําทุกอยางจึงเปนกุศลหรืออกุศล  วัฏฏะ 
ของบุถุชนน้ันยอมหมุนไป  เพราะปจจัยคือกรรมและกิเลสดังนี้ 
           กิเลสชาตที่เปนมูลของวัฏฏะน่ันของบุถุชนน้ัน  หาควรกลาววา 
"มันนอนเน่ืองอยูในรูปขันธเทาน้ัน  มิไดนอนเน่ืองอยูในขันธอ่ืน  ม ี
เวทนาขันธเปนตน  ฯลฯ  หรือวาเปนมันนอนเน่ืองอยูในวิญญาณขันธ 
เทาน้ัน  มิไดนอนเน่ืองอยูในขันธอ่ืนรูปในขันธเปนตน"  ดังน้ีไม 
เพราะอะไร ? เพราะมันนอนเนื่องอยูในขันธทั้ง ๕  โดยไมแปลกกัน 
ขอน้ีมีอุปมาอยางไร ?  อุปมาเหมือนรสดินเปนอาทิในตนไม  เหมือน 
อยางวา  เมื่อตนไมใหญต้ังทับพ้ืนดิน  อาศัยรสดินและรสนํ้า  เพราะมี 
รสดินและรสนํ้าน้ันเปนปจจัย  ก็เจริญดวยราก  ลาํตน  กิ่งนอย  กิ่งใหญ 
หนอ  (หรือกระโดง)  ใน  ดอก  และผล  (จน)  เต็มฟา  สืบเชื้อสาย 
ตนไมโดยสืบเนื่องตอกันแหงพืชต้ังอยูชั่วกัลปาวสาน รสดินเปนตนนั้น 
หาควรกลาววา "มันซาบอยูในรากเทาน้ัน  มิไดซาบอยูในอวัยวะอื่น 
มีลําตนเปนอาทิ ฯลฯ  หรือวามันซาบอยูในผลเทาน้ัน  มีไดซาบอยู 
ในอวัยวะอ่ืนมีรากเปนตน  ดังนี้ไม  เพราะอะไร ?  เพราะมันซาบอยู 
ในอวัยวะของตนไมมีรากเปนตนทั้งหมดแล  ฉันใด 
           อน่ึง  เปรียบเหมือนบุรุษลางคนผูเบื่อหนายในดอกและผลเปนตน 
ของไมตนนั้นนั่นแหละ  พึงตอกเง่ียพิษชื่อ  มัณฑูกกัณฏกะ  (เง่ียง 
กระเบน ?)  เขาท้ัง  ๔  ทศิ  ทีนี้ไมตนนั้นถูกสัมผัสพิษน้ันตองเอาแลว  ก็  
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มาถึงซ่ึงความมีอันไมผลิตผลเปนธรรมดา  ไมพึงอาจยังความสืบตอให  
เกิดไดอีก  เพราะรสดินและรสนํ้าส้ินแรงเสียแลวฉันใด กุลบุตรผูเบื่อ 
หนายในขันธปวัติ  (ความหมุนไปแหงขันธ) ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  ยอม 
เริ่มการเจริญมรรค ๔ ข้ึนในสันดานของตน  เหมือนการประกอบพิษ 
เขาในตนไมทั้ง ๔ ทิศแหงบุรุษน้ัน  ทนีี้ขันธสันดานน้ันของกุลบุตรนั้น 
อันสัมผัสพิษคือมรรค  ๔  นั้นถูกตองเอาแลว  ก็เปนสันดานมีความแตก 
ออกไปแหงกรรมทั้งปวงมีกายกรรมเปนตน  โดยเขาถึง  (คือกลายเปน) 
ภาวะสักวากิริยา  มาถึงซ่ึงความมีอันไมเกิดในภพใหมตอไปเปนธรรมดา 
ไมอาจยังความสืบตอไปในภพใหเกิดได เพราะกิเลสอันเปนมูลของ 
วัฏฏะท้ังหลายส้ินแรงแลวโดยประการท้ังปวง  เพราะดับไปแหงวิญญาณ 
ดวงสุดทาย  ก็เปนผูไมมีเชื้อดับสนิทสิ้นเชิง  ดุจไฟส้ินเชื้อดับไปฉะนั้น 
           ความตางกันแหงภูมิและภูมิลัทธะ พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                                   [อุปปนนะอีก ๔]  
           อีกนัยหนึ่ง  ยังมีอุปปนนะ  ๔ ประการอีกอยางหนึ่ง  โดยเปน 
สมุทาจาระ  (เปนไปอยู)  เปนอารัมมณาธิคหิตะ  (ไดอารมณไว)  เปน 
อวิกขัมภิตะ  (มิไดขมไว)  และเปนอสมูหตะ  (ยังมิไดถอนข้ึน) 
           ในอุปปนนะ ๔ นั้น  สมุทาจารุปปนนะ-เกิดข้ึนโดยเปนไปอยู 
ก็คือวัตตมานุปปนนะ  (ในนัยกอน)  นั่นเอง 
           สวนวากิเลสชาต  ที่แมยังไมเกิดข้ึนในเพราะอารมณที่มาสูคลอง 
ทวารมีจักษุเปนตนในตอนแรก  ก็เรียกไดวาอารัมมณาธิตหิตุปปนนะ-  
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เกิดข้ึนโดยไดอารมณไว  เพราะเหตุที่ไดอารมณไวนั่นเอง  มันจะ   
เกิดข้ึนเปนแนในตอนหลัง  ดุจกิเลสชาตท่ีเกิดข้ึนแกพระมหาติสสเถระ 
ผูเที่ยวบิณฑบาตอยูในหมูบานกัลยาณคาม*  เพราะเห็นรูปที่เปนวิสภาค 
เขาฉะนั้น 
           กิเลสชาตที่มิไดขมไดดวยอํานาจสมถะและวิปสนาอยางใดอยาง 
หน่ึง  แมยังมิไดข้ึนสูจิตตสันตติ  ก็ไดชื่อวาอวิกขัมภิตุปปนนะ-เกิด 
ข้ึนโดยมิไดขมไว  เพราะไมมีเหตุที่จะปองกันความเกิดข้ึน  (ของมันได) 
           แตแมขมไดดวยอํานาจสมถะและวิปสนาแลว  ก็เรียกไดวา 
อสมูหตุปปนนะ-เกิดข้ึนโดยยังมิไดถอนข้ึน เพราะเหตุที่ยังมิไดถอน 
ข้ึนดวยอริยมรรค  ก็ยังไมลวงความมีอันเกิดเปนธรรมดาไปได  ดุจ 
กิเลสชาตท่ีเกิดข้ึนแกพระเถระผูไดสมาบัติ  ๘  ซึง่กําลัง  (เหาะ)  ไปทาง 
อากาศ เพราะไดยินเสียงขับรองของมาตุคามผูเก็บดอกไมอยูที่ตนไม- 
ดอกในปาใกล  (บา)  พลางรองเพลงดวยเสียงอันไพเราะอยูฉะนั้น 
           อันอารัมมณาธิคหิตุปปนนะ  อวิกขัมภิตุปปนนะ  และอสมูห- 
ตุปปนนะ  ทั้ง ๓ ประการน่ัน  พึงทราบวาถึงซ่ึงความสงเคราะห  (คือ 
รวมเขาได)  กับภูมิลัทธะนั่นเอง  ในอุปปนนะมีประเภทดังกลาวมาดัง 
นี้นั้น  อัปปนนะ  ๔ ประการ  กลาวคือ  วัตตมานุปปนนะ  ภูตาปคตุป- 
ปนนะ  โอกาสกตุปปนนะ  สมุทาจารุปปนนะ  นัน่ใด  อุปปนนะ ๔ 
นั้น  หาเปนสิ่งท่ีญาณอะไรสักอยางจะพึงละไม  เพราะมิใชสิ่งท่ีมรรค 
 
  *  ฉบับพมาเปน  กัลยาณิคาม  มหาฎีกาวา  หมูบานนัน้อยูในโรหณะบริเวณ  ไดช่ืออยางนั้น 
เพราะเปนถ่ินเกิดของหญิงงามท้ังหลาย 
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พึงกําจัด  สวนอปปนะ  (๔)  กลาวคือภูมิลัทธุปปนนะ  อารัมมณาธิ-   
คหิตุปปนนะ  อวิกขัมภิตุปปนนะ  และอสมูหตุปปนนะน่ันใด 
อุปปนนะ (๔)  นั้นทั้งหมด  เปนสิ่งท่ีญาณพึงละ  เพราะเหตุที่โลกิย- 
ญาณและโลกุตรญาณน้ัน* ๆ  ยอมยังความเปนอุปปนนะน้ัน ๆ แหง 
อุปปนนะ ๔ นั้น  ใหเสื่อมส้ินไป  เกิดข้ึนแล 
           บัณฑิตควรทราบการละธรรมท้ังหลายท่ีญาณไรพึงละดวย  ใน 
ญาณทัสนวิสุทธินี้  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                     [กิจในอริยสัจ]  
           ขอวา  "และควรทราบกิจมีปริญญากิจเปนตน  ที่ทานกลาว  (วา 
มีข้ึน)  ในกาลท่ีตรัสรูตามสภาพทุกประการ"  ความวา  กิจ ๔ ๆ  ม ี
ปริญญากิจเปนตนนั่น   คือปริญญา-กําหนดรู  ปหาน-ละ  สัจฉิกิริยา 
-ทําใหแจง  ภาวนา-ทําใหมีข้ึน  ที่ทานกลาว  (วามีข้ึน)  โดยขณะ 
เดียวกัน  ในญาณ  ๔  นัน้แตละญาณ  ในกาลท่ีตรสัรูสัจจะ  กิจเหลาน้ัน 
บัณฑิตควรทราบตามสภาพ 
                            [มรรคญาณทํากิจเหมือนตะเกียง]  
           แทจริง  ขอน้ีพระโบราณจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา  "ประทีป 
 
  *  มหาฎีกาอธิบายวา  โลกตุรญาณยอมละกิเลสท่ีโลกิยญาณละไวกอนตามกําลังนัน่เอง  (หมาย 
ความวาโลกยิญาณและไวยังไมขาดส้ิน  โลกุตรญาณละซํ้าอีกใหเปนสมุจเฉทไป)  ดวยเหตุนี้  ทาน 
จึงใสโลกิยญาณไวดวย  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 250 

ยอมทํากิจ  ๔  อยางโดยขณะเดียวกันไมเที่ยงไมหลัง  คือเผาไส  ทําลาย   
มืด  ไขแสง กินน้ํามัน  ฉันใด  มรรคญาณก็ตรัสรูสัจจะ  ๔  โดยขณะ 
เดียวกันไมกอนไมหลัง   ฉันนั้นเหมือนกัน  คือรูทกุขดวยปริญญาภิสมัย 
(รูโดยกําหนดรู)  รูสมุทัยดวยปหานาภิสมัย  (รูโดยละ)  รูมรรคดวย 
ภาวนาภิสมัย  (รูโดยทําใหมีข้ึน)  รูนโิรธดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย  (รูโดย 
ทําใหแจง)  ถามวา  "มีอธิบายอยางไร ?"  ตอบวา  "มีอธิบายวา 
พระโยคาวจรทํานิโรธใหเปนอารมณแลว  ยอมถึง    คือยอมเห็น  ยอมรูแจง 
ซึ่งสัจจะทั้ง ๔  ได" ดังน้ี  จริงอยู  แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัส 
พระพุทธพจนนี้ไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ผูใดเหน็ทุกข  ผูนั้นยอม 
เห็นแมทุกขสมุทัย  ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ  ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาดวย"๑  ดังนี้เปนตน  พระพุทธพจนทั้งส้ิน  (ในสูตรนี้)  บัณฑิต 
ควรทราบ  (โดยตลอด)๒  แมคําบาลีอ่ืนอีกก็กลาวไววา  "ญาณยอม 
มีแกผูถึงพรอมดวยมรรค  ญาณนั่นเปนญาณแมในทุกข  ญาณน่ันเปน 
ญาณแมในทุกขสมุทัย  ญาณน่ันเปนญาณแมในทุกขนิโรธ  ญาณนั่น 
เปนญาณแมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"๓  ดังนี ้
           พึงทราบการประเทียบอุปมาในขออุปมานั้นดังนี้คือ  มรรคญาณ 
ยอมกําหนดทุกข  อุปมาดังประทีปเผาไส  ยอมละสมุทัย  ดังประทีป 
ทําลายมืด  ยอมยังมรรคกลาวคือธรรมมีสัมมาสังกัปปะเปนตน  ใหมีข้ึน 
 
๑. ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๗ 
๒.  คือยกเอาอริยสัจตอไปเปนตนขอทีละขอ  เชนวา  ผูใดเห็นทุกขสมุทัย  ผูนั้นยอมเหน็ทุกข... 
๓.  ขุ.  ป.  ๓๑/๑๗๔ 
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โดยความเปนปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนอาทิ  ดังประทีปไขแสง  ยอมทํา   
นิโรธคือความส้ินไปแหงกิเลสใหแจง  ดังประทีปกินน้ํามัน  (ใหสิ้นไป) 
                       [มรรคญาณทํากิจดังดวงอาทิตย]  
           อีกนัยหนึ่ง  ดวงอาทิตยอุทัยข้ึน  ยอมทํากิจ ๔ อยางพรอมกับ 
ความปรากฏ  (ดวง)  ไมกอนไมหลัง  คือทําส่ิงท่ีเปนรูปทั้งหลายให 
กระจาง  กําจัดความมืด  สองแสง  ยังความเย็นใหระงับ  ฉันใด  มรรค- 
ญาณ...ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  ฯลฯ  ยอมตรัสรูนิโรธดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย 
แมในขออุปมานี้  ก็พึงทราบการประเทียบอุปมาดังน้ีวา  มรรคญาณ 
ยอมกําหนดรูทุกข  ดังดวงอาทิตยทําส่ิงท่ีเปนรูปทั้งหลายใหกระจาง 
ละสมุทัย  ดงัดวงอาทิตยกําจัดมืด  ยังมรรคใหมีข้ึนโดยความเปนปจจัย 
มีสหชาตปจจัยเปนตน  ดังดวงอาทิตยสองแสง ทํานิโรธคือความระงับ 
ไปแหงกิเลสใหแจง  ดังดวงอาทิตยยังความเย็นใหระงับฉะน้ัน 
                           [มรรคญาณทํากิจดังเรือสินคา]  
           อีกนัยหนึ่ง  เรือยอมทํากิจ  ๔  อยางโดยขณะเดียวกันไมกอนไม 
หลัง  คือละฝงในไป  ตัดกระแส (สายนํ้า)  นําสินคาไป  ไปสูฝงนอก* 

ฉันใด  มรรคญาณ...  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  ยอมทํานิโรธใหแจงดวย 
 
  *  อปฺเปติ  มหาฎีกาแกเปน  ปปฺโปติ-ถึง  แตถาแปลวา  ถึง  ความก็วิปริตไป  เพราะการละ 
ฝงนี้  กับการถึงฝงโนน  จะมีในขณะเดยีวกนัหาไดไม  ในท่ีนี้จึงแปลวา  ไปสู  ความพอเปนไปได 
ละฝงนี้  ตัดกระแสน้ํา นําสินคา  ไปสูฝงนอก มีไดในขณะเดียวกัน  
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สัจฉิกิริยาภิสมัย  แมในขออุปมานี้ก็พึงทราบการประเทียบอุปมาดังน้ี   
คือมรรคญาณยอมกําหนดรูทุกข  ดังเรือละฝงในไป ยอมละสมทุัย 
ดังเรือตัดกระแสน้ํา  ยอมยังมรรคใหมีข้ึนโดยความเปนปจจัยมีสหชาต- 
ปจจัยเปนตน  ดังเรือนําสินคาไป  ยอมทํานิโรธอันเปนฝงนอกใหแจง 
ดังเรือไปสูฝงนอกฉะนั้น 
                          [รูแจงอริยาสัจดวยอาการ ๑๖]  
           ก็แล  เมื่อมรรคนั้นมีญาณอันเปนไปดวยอํานาจกิจ  ๔  อยางโดย 
ขณะเดียวกัน  ในกาบที่ตรัสรูสัจจะ  ดังกลาวมานี้  สัจจะนี้  ๔  นั่นยอม 
เปนเอกปฏิเวธ (มีอาการท่ีจะพึงรูแจงเปนอันเดียวกัน)  โดยอรรถคือ 
ความเปนอยางนั้น  (คือเปนจริง) ดวยอาการ ๑๖  ดังบาลีวา  "สัจจะ ๔ 
เปนเอกปฏิเวธ  โดยอรรถคือความเปนอยางนั้น  อยางไร ?  สัจจะ ๔ 
เปนเอกปฏิเวธโดยอรรถคือความเปนอยางนั้นดวยอาการ ๑๖  คืออรรถ 
คือบีบค้ัน  อรรถคือเปนสิ่งถูกปรุงแตงข้ึน อรรถคือเรารอน  อรรถ 
คือเปลี่ยนแปลงไป  (๔ นี้)  เปนอรรถ  คือความเปนอยางนั้นแหงทุกข 
อรรถคือประมวลเขาไว  อรรถคือกอเหตุเขาไว  อรรถคือผูกเขาไว 
อรรถคือขัดวางไว  (๔ นี)้  เปนอรรถคือความเปนอยางนั้นแหงสมุทัย 
อรรถคือออกไปเสีย  อรรถคือท้ิงไปเสีย  อรรถคือเปนสิ่งไมถูกปรุงแตง 
อรรถคือเปนสิ่งไมตาย  (๔ นี้)  เปนอรรถคือความเปนอยางนั้นแหง 
นิโรธ  อรรถคือปลอยไป  อรรถคือเปนเหตุ  อรรถคือเปนดวงตา 
อรรถคือเปนอธิบดี  (๔ นี)้ เปนอรรถคือความเปนอยางนั้นแหงมรรค 
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สัจจะ ๔  สงเคราะห  (คือรวม)  เขาเปนหน่ึง  โดยอรรถคือความเปน   
อยางนั้นดวยอาการ  ๑๖ เหลาน้ี สิ่งใดสงเคราะหเขาเปนหน่ึงได  สิ่งนั้น 
ก็เปนเอกัตตะ  (คือเปนอันเดียว)  สิ่งใดเปนเอกัตตะ  ก็ยอมรูแจงส่ิงน้ัน 
ดวยญาณอันเดียวได  เพราะเหตุนั้น  สัจจะ  ๔  จึงเปนเอกปฏิเวธ"๑ 

ดังน้ี 
           ในขอน้ัน  หากมีคําถามวา  "โดยที่อรรถ๒  (คืออาการ)  อ่ืน ๆ 
อีก  เชนความเปน  (ดัง)  โรค  ความเปน  (ดัง)   ฝ  แหงสัจจะมีทุกข- 
สัจเปนตนมีอยู  เมื่อเปนเชนนั้น  เหตุไฉนทานจึงกลาวอรรถแต  (สัจจ- 
ละ) ๔ เทาน้ัน ?"  ในขอนี้  ขาพเจาท้ังหลายขอแกวา  เพราะอรรถ 
(ในสัจจะหน่ึง)  ปรากฏชัดไดดวยอํานาจการเห็นสัจจะอ่ืน  ดวยวา 
สัจจญาณ  ทานกลาวไวโดยมีสัจจะแตละขอละเปนอารมณ  โดยนัยวา 
"ในญาณเหลาน้ัน  ญาณในทุกขเปนไฉน  ปญญา  ความรูทั่วอันใด 
ปรารภทุกขเกิดข้ึน  (ความรูนั้นชื่อวาญาณในทุกข)๓"  ดังน้ีเปนตนก็มี 
กลาวไวโดยความท่ีทําสัจจะหน่ึงใหเปนอารมณ  สําเร็จกิจในสัจจะท่ี 
เหลือดวย  โดยนัยวา  "ดกูรภิกษุทั้งหลาย  ผูในเหน็ทุกข  ผูนั้นยอม 
เห็นแมทุกขสมุทัยดวย "๔  ดังนี้เปนตนก็มี  ในการเห็นสัจจะ ๒ นัยนั้น 
เมื่อใด  พระโยคาวจรทําสัจจะแตละขอใหเปนอารมณ  เมื่อน้ัน  เพราะ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๔๕๒ 
๒.  ในประโยคนี้  คํา  ยทา  ตนประโยค  ไมเห็นทางจะแปลใหไดความอยางไรเลย  สันนิษฐานวา 
เปน  ยโต  พอแปลใหไดความไดดังท่ีแปลไวนี ้
๓.  ขุ. ป.  ๓๑/๑๗๔ 
๔. ส.  มหาวาร. ๑๙/๕๗๔ 

    



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 254 

เหตุที่ทุกขนั้น  อันสมุทัยมีการประมวลเขาไวเปนลักษณะ  ประมวลไว   
ปรุงแตงไว  รวมกองไว  อรรถคือความเปนสิ่งถูกปรุงแตงแหงทุกขสัจ 
ซึ่งแมโดยสภาพมีการบีบค้ันเปนลักษณะในอันดับแรกนั้น  กป็รากฏชัด 
ดวยการเห็นสมุทัยสัจ  อนึ่ง  เพราะเหตุที่มรรคเปนธรรมนําไปเสียซึ่ง 
ความเรารอนดวยอํานาจกิเลส  เปนธรรมเย็นสนทิ  อรรถคือความเรา- 
รอนแหงทุกขสัจนั้น  ก็ยอมปรากฏชดัไดดวยการเห็นมรรคสัจ  ดังความ 
เปนหญิงไมสวยแหงนางสุนทรี  ปรากฏชัดแกทานนันทะ  ดวยได  (เคย) 
เห็นนางอัปสรฉะนั้น  อนึ่ง อรรถคือความเปลี่ยนแปลงไปแหงทุกขสัจ 
ก็ยอมปรากฏชัดไดดวยการเห็นนิโรธสัจ  อันมีความไมเปลี่ยนแปลง 
เปนธรรมดาแล  คําท่ีจะตองกลาวแก  (อะไรอีก)  ในขอนี้ไมมีแท* 

           นัยเดียวกันนั้น  อรรถคือการกอเหตุแหงสมุทัยสัจ  ซึ่งแมมีการ 
ประมวลเขาไวเปนลักษณะโดยสภาพ  ก็ยอมปรากฏชัดไดดวยการเห็น 
ทุกขสัจ  ดังความเปนตนเหตุความเจ็บปวยแหงของกิน  ปรากฏชัดได 
ดวยการเห็นความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนเพราะของกินที่แสลงฉะน้ัน  อรรถ 
คือผูกไวแหงสมุทัยสัจ  ก็ปรากฏชัดดวยการเห็นนิโรธสัจอันเปนธรรม 
ปราศจากเครื่องผูก  อนึ่ง  อรรถคือขัดขวางไวแหงสมุทัยสัจ  กป็รากฏ 
ชัดไดดวยการเห็นมรรคสัจอันเปนธรรมปลอยไป  แล 
           นัยเดียวกันนั้น  อรรถคือการท้ิงไปแหงนิโรธ  ซึ่งแมมกีารออก 
ไปเปนลักษณะ  ก็ยอมปรากฏชัดไดดวยการเห็นสมุทัยสัจอันเปนธรรม 
 
  *  เพราะอรรถคืออาการแหงสัจจะหนึ่ง ยอมปรากฏชัดดวยการเหน็อรรถท่ีตรงกันขามของสัจจะ 
อ่ืนไดทุกขอไป  (?)  
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ไมมีการท้ิงไป  อรรถคือเปนสิ่งไมถูกปรุงแตงแหงนิโรธสัจ  กป็รากฏ  
ชัดดวยการเห็นมรรคสัจ  เพราะมรรคเปนธรรมท่ีโยคาวจรผูนี้ไมเคย 
เห็นมาเลยในสงสารอันมีเบื้องตนเบื้องปลายท่ีรูไมได  อนึ่งเลา  มรรค 
นั้นก็ยังเปนสังขตธรรมแม  เพราะเปนธรรมยังเปนไปกับปจจัย  เหตุนั้น 
ความท่ีนิโรธสัจอันเปนธรรมหาปจจัยมิไดเปนอสังขตธรรม  จึงเห็นชัด 
ยิ่งนัก  อนึ่ง  อรรถคือเปนสิ่งไมตายแหงนิโรธนั้น  ก็ปรากฏชัดไดดวย 
การเห็นทุกขสัจ  เพราะทุกขเปนพิษ  (ที่ทําใหตาย)  นิพพาน  (คือ 
นิโรธ)  ไมตาย แล  
           นัยเดียวกันนั้น  อรรถคือเปนเหตุแหงมรรคสัจ  ซึ่งแมมีการ 
ปลอยไมเปนลักษณะ  ยอมปรากฏชดัดวยการเห็นสมุทัยสัจ  โดยหยั่ง 
เห็นวา  "สมุทัยนี้มิใชเหตุ มรรคน้ีเปนเหตุแหงการถึงนิพพาน"  อรรถ 
คือเปนดวงตกแหงมรรคสัจ  ก็ปรากฏชัดไดดวยการเห็นนิโรธสัจ  (ซึ่ง 
เปนธรรมสุขุมลุมลึกยิ่งนัก)  ดุจความใสแหงจักษุปรากฏชัดแกคนผู 
เห็นรูปทั้งหลายที่ละเอียดอยางยิ่งได  โดยหยั่งรูวา  "ตาของเราใสนะ" 
อรรถคือเปนอธิบดีแหงมรรคสัจ  ก็ปรากฏชัดไดดวยการเห็นทุกขสัจ 
ดุจความโอฬารแหงอิสรชน  ปรากฏชดัดวยการเห็นคนเข็ญใจผูอาดูร 
อยูดวยโรคมากอยาง  ฉะนั้นแล 
           ในมรรคญาณนิเทศนี้  เปนการกลาวอรรถของสัจจะขอละ ๔ ๆ 
โดยความท่ีอรรถอันหน่ึง*ปรากฏชัดดวยอํานาจเปนลักษณะของตน  และ 
 
  *  ปาฐะพิมพไวเปน  เอเกกสฺส  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  เอกสฺส  ปาฐะมหาฎีกาก็เปน 
เอกสฺส  เหมือนกัน  เพราะไดความตรงกับความท่ีกลาวมาแลว  หมายถึงอรรถอันแรกของสัจจะนั้น ๆ 
ไดแก  ปฬน  อายูหน  นิสฺสรณ  นิยยฺาน  
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อรรถ ๓  นอกน้ัน  ปรากฏชัดดวยอํานาจการเห็นสัจจะขออ่ืน  ดังกลาว   
มาฉะนี้   แตในขณะมรรค (เกิด)  อรรถท้ังส้ินนั่น  ยอมถึงปฏิเวธดวย 
ญาณอันมีกิจ ๔  ในทุกขสัจเปนตนอันเดียวเทาน้ัน แล 
           สวนนักพูดเหลาใด  ตองการ  (ใหเปน)  นานาภิสมัย  (รูอริย- 
สัจ ๔  ดวยญาณตาง ๆ กัน)  คําตอบนักพูดเหลาน้ัน  ทานกลาวไวใน 
คัมภีรกถาวัตถุ  ในอภิธรรมปฎกแลวละ 
                                     [กิจ ๔  ในอรยิสัจ]  
           บัดนี้  กิจ ๔  มีปรญิญากิจเปนตนเหลาใด  อันพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสไว  ในกิจเหลาน้ัน 
              ปรญิญามี ๓ อยาง  แมปหานะ  แมสัจฉิกริิยาก็อยาง 
              นั้น  (คือมี ๓  เหมือนกัน)  ภาวนา  ทราบเฉพาะวา 
              มี ๒ พึงทราบวินิจฉัยในกิจเหลาน้ัน 
                                            [ปริญญากจิ]  
           ขอวา  "ปริญญามี ๓  อยาง "  ความวา  ปริญญามี ๓  อยางดังน้ี 
คือ  ญาตปริญญา  ตีรณปริญญา  ปหานปริญญา 
                                            [ญาตปริญญา]  
           ในปรญิญา ๓  นั้น  ความกําหนดรูที่ทานแสดงข้ึนตนวา "อภิญญา- 
ปญญา  (ปญญารูอภิญไญยธรรม ?)  ชื่อวาญาณ  โดยอรรถวา  รู*" 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๑๒๗  
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ดังน้ีแลว  กลาวโดยสังเขปดังนี้วา  "ธรรมทั้งหลายใด ๆ  เปนธรรมท่ี    
พระโยคาวจรรูดวยปญญาอันยิ่งแลว  ธรรมท้ังหลายน้ัน ๆ ก็เปนอันชื่อ 
วา  เธอรูแลว"  โดยพิสดารตามนัย  (พระพุทธวจนะ)  วา  "ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  สิ่งท้ังปวงพึงรูยิ่ง  สิ่งทั้งปวงพึงรูยิ่งเปนไฉน ?  ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  จักษุเปนสิ่งพึงรูยิ่ง๑"  ดังน้ีเปนตน  ชื่อวา  ญาตปริญญา 
(กําหนดรูดวยการรู)  ความรูยิ่งซึ่งนามรูปพรอมท้ังปจจัย  เปนภูมิ 
หน่ึงโดยเฉพาะแหงญาตปริญญาน้ัน๒ 

                                            [ตีรณปริญญา]  
           สวนความกําหนดรูที่ทานแสดงข้ึนตนวา  "ปริญญาปญญา  (ปญญา 
รูปริญไญยธรรม)  ชื่อวาญาณ  โดยอรรถวาวิจารณ?"๓  ดังน้ีแลว  กลาว 
โดยสังเขปดังน้ีวา  "ธรรมท้ังหลายใด ๆ เปนธรรมอันพระโยคาวจร 
กําหนดรูแลว  ธรรมท้ังหลายน้ัน  ๆ กเ็ปนอันชื่อวา  เธอวิจารณแลว๓" 
โดยพิสดารตามนัย  (พระพุทธวจนะ) วา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวง 
พึงกําหนดรู  สิ่งทั้งปวงพึงกําหนดรูเปนไฉน ?  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
จักษุเปนสิ่งพึงกําหนดรู"๔  ดังนี้เปนตน  ชื่อวา  ตีรณปริญญา  (กําหนด 
รูดวยการวิจารณ)   ความกําหนดรูอันเปนไปอยู๕ดวยอํานาจการวิจารณ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖ 
๒.  มหาฏีกาอธิบายวา  เพราะไมเปนวิสัยแหงปริญญาอ่ืน 
๓.  ขุ.  ป.  ๓๑/๓๓ 
๔.  ขุ.  ป.  ๓๑/๓๓ 
๕. ปาฐะวา  ปวตฺตมานาย  ราวะเปนลักษณกิริยา  หรือเปนวิเสสนะของ  ตสฺสา  แตความท่ีควร 
เปนหาเปนอยางนั้นไม  จึงเขาใจวาปาฐะคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน  ปวตฺตมานา  ดังท่ีแปลไวนัน้ 
นักศึกษาพิจารณาดูเถิด 
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วาไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ต้ังแตกลาปสัมมสนะ  (การพิจารณา   
โดยสังเขปเขาเปนกลาป)  จนถึงอนุโลม  เปนภูมิหน่ึงโดยเฉพาะแหง 
ตีรณปริญญาน้ัน 
                                         [ปหานปริญญา]  
           สวนความกําหนดรูที่ทานแสดงข้ึนตนวา  "ปหานปญญา  (ปญญา 
รูละปหาตัพพธรรม)  ชื่อวาญาณ  โดยอรรถวาสละได"๑  ดังนี้แลว 
กลาวโดยสังเขป๒ดังน้ีวา  "ธรรมทั้งหลายใด ๆ  เปนธรรมอันพระโยคา- 
วจรละไดแลว  ธรรมท้ังหลายน้ัน ๆ ก็เปนอันชื่อวา  เธอสละแลว" 
เปนไปโดยนัยบาลีวา  "ละนิจจสัญญาไดดวยอนิจจานุปสนา"  เปนตน 
ชื่อวา  ปหารปริญญา  (กําหนดรูดวยการละได)  ความกําหนดรูต้ังแต 
ภังคานุปสนาจนถึงมรรคญาณ  เปนภูมิแหงปหานปริญญานั้น  ปหาน- 
ปริญญาน้ีทานประสงคเอาในปริญญากิจนี้  หรือมิฉะนั้น  เพราะเหตุวา 
แมญาตปริญญาและตีรณปริญญา  ก็มมีรรคเปนจุดหมายน่ันเอง  หน่ึง 
เพราะเหตุวา  พระโยคาวจรละธรรมเหลาใดได  ธรรมเหลาน้ันก็เปน 
อันเธอไดรูแลว  และวิจารณแลวโดยแนแท  เพราะฉะนั้น พึงทราบ 
เถิดวา  โดยปริยายน้ี  ปรญิญาท้ัง ๓ กเ็ปนกิจแหงมรรคญาณดวยกัน 
 
๑.  ขุ. ป.  ๓๑/๑๒๘ 
๒.  ปาฐะเปน  วิตฺถารโต  แตเม่ือเทียบกับความท่ีกลาวมาใน ๒ ปรากฏขางตน  ความเชนนี้ทานใช 
สงฺเขปโต  มาท้ัง ๒ วาระ  จงึสันนิษฐานวาปาฐะคลาดเคลื่อน  ไดแกเปน  สงฺเขปโต  ดังแปลไวนั้น 
สวน วิตกฺารโต  ในวาระนี้ทานไมใช  ใช...อาทิยนปฺปวตฺตา  เลยทีเดยีว  
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                                        [ปหานกิจ]    
           ขอวา  "แมปหานะก็อยางนั้น " ความวา  แมปหานะก็มี ๓ อยาง 
ดังปริญญาเหมือนกัน  คือวิกขัมภนปหานะ  ตทังคปหานะ  สมุจเฉท- 
ปหานะ๑ 

                                    [วิกขัมภนปหานะ]  
           ในปหานะ ๓  นัน้  การขมปจนิกธรรมท้ังหลายมีนีวรณเปนตน 
ไวดวยโลกิยสมาธินั้น  ๆ  ดุจขมสาหรายดวยหมอที่วาง  (กด)  ลงในน้ํา 
ที่มีสาหราย๒  อันใด  อันนี้ชื่อววิกขัมภนปหานะ  แตในบาลีกลาวแต 
การขมนีวรณเทาน้ัน  (วาเปนวิกขัมภนปหานะ) วา  "อน่ึง  การละ 
โดยขมนีวรณทั้งหลายไว   แหงภิกษุผูเจริญปฐมฌาน๓"  ดังน้ีเปนตน 
พึงทราบวาคําบาลีนั้น  ทานกลาวเพราะการขมนีวรณนั้นเปนการปรากฏ๔ 

เพราะวานีวรณทั้งหลาย  ยอมไมทวมทับจิตอยางรุนแรง  ทั้งในตอน 
กอนท้ังในตอนหลังแหงฌาน๕  ธรรมอ่ืนมีวิตกเปนตนยอมรํางับแตใน 
ขณะแนวแน  (แหงทุติยฌานเปนตน)  เทาน้ัน๖  เพราะเหตุนั้น  การขม 
นีวรณจึงเปนการปรากฏ  (แกคนอ่ืน) 
 
๑.  พึงสังเกตไวกอนวาในตําราเรียนนักธรรมของเรา  เรียง  ตทังคปหาน  ไวเปนขอท่ี ๑ 
๒.  ขางเรามักเปรียบกันวา  เหมือนเอาหนิทับหญาไว 
๓.  ขุ.  ป.  ๓๑/๓๙ 
๔.  มหาฎีกาขยายความา  การขมนีวรณไดนั้น  ปรากฏแมแกคนอ่ืน ๆ วา  ทานผูนี้ไมมีจิตพยาบาท 
ทานผูมีปราศจากถยมิทธะ  เปนตน 
๕.  มหาฎีกาวา  ตอนกอนฌาน  คือตอนปฏิบัติเบ้ืองตนเพื่อบรรลุฌาน  ตอนหลังฌาน  คือตอนได 
ฌานแลวไปขวนขวายกจิอ่ืน 
๖.  มหาฎีกาแถมวา  พอออกแลวก็เปนไปอีก  
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                                   [ตทังคปหานะ]   
           สวนการละปหาตัพพธรรมนั้น  ๆ ดวยองค  คือญาณเปนอวัยวะ  
แหงวิปสนาน้ัน ๆ  โดยเปนปฏิปกษกัน (คือตรงกันขามกับธรรมท่ีจะ 
พึงละ)  ทีเดียว๑  ดังละความมืดดวยประทีปที่ลุกโพลงในเวลากลางคือ 
ฉะน้ัน  อันใด  อันนี้ชื่อวาตทังคปหานะ  ตทังคปหานะนี้คืออยางไร ? 
                          [ตทังคปหานะตามเนววิสุทธิ]  
           อันดับแรก  คือการละสักกายทิฏฐิดวยนามรูปปริเฉทญาณ 
(กําหนดเห็นเปนแตนามรูป)  ละอเหตุวิสมเหตุทิฏฐิ  (ความเห็นวา 
ไมมีเหตุ  และเห็นวามีเหตุไมสม่ําเสมอ๒)  และมลทินคือความกังขา 
ดวยปจจัยปริคหญาณ  (กําหนดรูปจจัยของนามรูป)  ละสมูหคาหะ 
(ความถือวาเปนกองเปนกอน)  วาเปนเราเปนของเรา  ดวยกลาป- 
สัมมสนญาณ  (พิจารณาสังเขปเขาเปนกลาป)  ละอมัคเคมัคคสัญญา 
(ความสําคัญวาเปนทางในธรรมที่ไมใชทาง)  ดวยมัคคคามัคคววัฏฐาน- 
ญาณ  (วิเคราะหรูทางและมิใชทาง)  ละอุจเฉททิฏฐิดวยอุทยทัสนาญาณ 
(เห็นความเกิด)  ละสัสตทิฏฐิดวยวยทัสนญาณ  (เห็นความเส่ือม) 
ละสภเยอภยสัญญา  (ความสําคัญวาไมนากลัวในสิ่งท่ีนากลัว)  ดวย 
ภยตุปฏฐานญาณ  (เห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว)  ละอัสสาทสัญญา 
(ความสําคัญวาปญจขันธเปนของนาพอใจ  ดวยอาทีนวทัสนาญาณ 
 
๑.  ปาฐะเปน  ปฏิปกฺวเสนเนน  เขาใจคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน...วเสเนว 
๒.  มีเหตุไมสมํ่าเสมอ  หมายความวา มีเหตุบางไมมีเหตบุาง  เชนนั้นกระมัง  
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(เห็นโทษในปญจขันธ)  ละอภิรติสัญญา  (ความสําคัญวา นาอภิรมย   
ในปญจขันธ) ดวยนิพพิทานุปสนาญาณ  (คํานึงดวยความเบื่อหนาย) 
ละอมุญจิตุกามภาวะ  (ความเปนผูใครจะไมพนไป)  ดวยมุญจิตุกัมยตา- 
ญาณ  (คํานึงดวยใครจะพนไปเสีย)  ละอัปปฏิสังขารนะ  (ความไมคํานึง 
หาทาง)  ดวยปฏิสังขาญาณ  (พิจารณาหาทาง)  ละอนุเปกขนะ  (ความ 
ไมวางเฉย) ดวยอุเบกขาญาณ  (วางเฉยในสังขาร)  ละสัจจปฏิโลม- 
คาหะ  (ความยึดถือฝนสัจจะ) ดวยอนุโลมญาณ (อนุโลมแกสัจจะ) 
                   [ตทังคปหานะตามแนวหาวิปสนา ๑๘]  
           หรืออน่ึง  ในมหาวิปสนา  ๑๘  การละนจิจสัญญาดวยอนิจจานุ- 
ปสนา  ละสขุสัญญาดวยทุกขานุปสนา  ละอัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา 
ละนันทิดวยนิพพิทานุปสนา  ละราคดวยวิราคนุปสนา  ละสมทุัยดวย 
นิโรธานุปสนา  ละอาทาน  (ความถือไว)  ดวยปฏนิิสสัคคานุปสนา 
(พิจารณาสลัดเสีย)  ละฆนสัญญา  (ความสําคัญวาเปนกลุมกอน)  ดวย 
ขยานุปสนา  (พิจารณาเห็นความส้ินไป)  ละอายูหนะ  (ความพอกพูน 
เอาไว)  ดวยวยานุปสนา  (พิจารณาเห็นความเส่ือมไป)  ละธุวสัญญา 
(ความสําคัญวายั่งยืน)  ดวยวิปริณามานุปสนา  (พิจารณาเห็นความ 
เปลี่ยนแปลง)  ละนิมิต  (ในสังขาร)  ดวยอนิมิตตานุปสนา  (พิจารณา 
เห็นไมมีนิมิต  คือเห็นไมเที่ยง) ละปณิธิ  (ความปรารถนา)  ดวย 
อัปปณิหิตานุปสนา  (พิจารณาเห็นไมนาปรารถนา คือเห็นทุกข)  ละ 
อภินิเวส  (ความยึดมั่นวาเปนตัวตน)  ดวยสุญญตานุปสนา  (พิจารณา  
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เห็นความวางเปลา คือเห็นอนัตตา)  ละสาราทานาภินิเวส  (ความยืด   
มั่นดวยถือเอาวาเปนสาระ)  ดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา  (ความเห็น 
แจงในธรรมอันเปนอธิปญญา  คือรูความแตกดับไมมีสาระ)  ละสัมโม- 
หาภินิเวส  (ความยึดมั่นดวยลุมหลง  คือสงสัยและรูผิด)  ดวยยถาภูต- 
ญาณทัสนะ  (ความรูความเห็นตามเปนจริง)  ละอาลยาภินิเวส  (ความ 
ยึดมั่นดวยอาลัยในภพ)  ดวยอาทีนวานุปสนา  (พิจารณาเห็นโทษ) 
ละอัปปฏิสังขา  (ความไมพิจารณาหาทาง)  ดวยปฏิสังขานุปสนา 
(พิจารณาเห็นทาง)  ละสังโยคาภินิเวส  (ความยึดมั่นดวยพัวพนอยูใน 
วัฏฏะ)  ดวยวิวัฏฏานุปสนา  (พิจารณาเห็นวิวัฏฏะ  คือพระนิพพาน) 
อันใด  แมอันนี้ก็เปนตทังคปหานเหมือนกัน* 

                             [อธิบายมหาวิปสนาลางขอ]  
           ในมหาวิปสนาเหลาน้ัน  การละนิจจสัญญาเปนตนดวยมหา- 
วิปสนา ๗  มีอนิจจานุปสนาเปนอาทิ  เปนอยางไร  การละนั้นไดกลาว 
ไวในภังคานุปสนานิเทศแลวละ 
           สวนขอวา  "ขยานุปสนา"  ไดแกญาณแหงพระโยคาวจรผูทํา 
ฆนวินิพโภค  (แยกกลุมกอนออก)  แลวเห็นความสิ้นไปอยางนี้วา 
"มันไมเที่ยงโดยความวาสิ้นไป"  การละฆนสัญญายอมมีไดดวยญาณนั้น 
 
  *  ตามท่ีใหขอสังเกตการเรียงปหานะ ๓  ไวในเชิงอรรถ ๑ หนา  ๒๕๙  วา  ในตําราเรียนของเรา 
เรียงตทังคปหานไวเปนขอท่ี ๑  นั้น  เม่ืออานอธิบายตทังคปหานนี้จบแลว  ก็ควรสังเกตดวยวาอธิบาย 
ตางจากตําราเรียนนักธรรมของเราอยางไร  
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           ขอวา  "วยานุปสนา"  ไดแกความท่ีเห็นความแตกดับแหงสังขาร   
ทั้งหลาย  โดยพิจารณาเห็นและโดย  (นึกเห็น)  ตามอยาง  (อารมณที่ 
แตกดับแลว)  นอมใจลงไปในนิโรธคือความแตกดับนั้นแหละ  ที่กลาว 
ไว  (เปนคาถา) ดังน้ีวา 
              การพิจารณาท่ีกําหนดอารมณทั้ง ๒ สวน  (คือท้ังท่ี 
              เห็นแลวท้ังท่ีมิไดเห็น  เพราะเปนอดีตอนาคต) วา 
              มีสภาพเปนอันเดียวกัน  ตามอยางอารมณ  (ปจจุบัน 
              ที่พิจารณาเห็น)  คือความท่ีนึกนอมลงไปในนิโรธ 
              (คือความดับ)  นัน่แหละ  ชื่อวา  วยลักขณวิปสนา 
              (เห็นแจงในลักษณะเสื่อม*) 
การละความพอกพูนเอาไว  ยอมมีไดดวยวยานุปสนานั้น ดวยเมื่อพระ 
โยคาวจรเห็นแจงอยูวา  สังขารเหลานั้นก็มีความเส่ือมเปนธรรมดาอยู 
อยางนั้น  จิตก็ยอมไมนอมไปในอันพอกพูนไว 
           ขอวา  "วิปริณามานุปสนา" ไดแกการเห็นความเปนไปเสียอยาง 
อ่ืน  ลวงเสียซึ่งขอที่กําหนดไวนั้น  ๆ  โดย  (กําหนดไว)  เปนกลาปมี 
รูปสัตตกะ  (หมวดรูป ๗)  เปนตน  หรอืการเห็นความเปลี่ยนแปลงไป 
ดวยอาการ  ๒  คือชรา  และมรณะ  แหงสิ่งท่ีเกิดข้ึนแลว  การละธุวสัญา 
ยอมมีไดดวยวิปริณานุปสนานั้น 
 
   * ขุ.  ป.  ๓๑/๘๔  คาถานี้มีมาแลวในปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธินิเทศ  บาทแรกเปน  นฺวเยเนว 
ในท่ีนี้เปน...นวฺเยน  คลาดเคล่ือนไป  อนึ่ง  เคร่ืองหมายหวัตาปูค่ันประโยคหลังบาททายท้ังเกนิ 
เพราะอิติศัพทนั้น  สรูปใน  เอว ขางหลัง  
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           ขอวา  "อนิมิตตานุปสนา"  ก็คืออนิจจานุปสนานั่นเอง  การละ   
นิจจนิมิต  (เครื่องหมายวาเที่ยง)  จึงมีไดดวยอนิมิตตานุปสนาน้ัน 
           ขอวา  "อัปปณิหิตานุปสนา"  ก็คือทุกขานุปสนา  การละความ 
มุงหมายสุข  คือปรารถนาสุข  จึงมีไดดวยอัปปณิหิตานุปสนานั้น 
           ขอวา  "สุญญตานปุสนา"  ก็คืออนัตตนุปสนา  การละความยึด 
ถือวาอัตตามีอยู จึงมีไดดวยสุญญตานุปสนานน 
           ขอวา  "อธิปญญาธรรมวิปสนา"  ไดแกความเห็นแจงอันเปนไป 
โดยรูอารมณมีรูปเปนตนแลว  เห็นความแตกดับแหงอารมณนั้น และ 
แหงจิตท่ีมีอารมณนั้นเปนอารมณดวย แลวถือเอาความวางเปลาดวย 
อํานาจความแตกดับวา  "สังขารทั้งหลายเทาน้ันแตกดับ มรณะก็มีแก 
สังขารทั้งหลาย  (นั่นแหละ) บุคคลไร  ๆ  อ่ืนหามีไม" ที่กลาวไว 
(เปนคาถา) ดังน้ีวา 
              พิจารณา  (รู)  อารมณดวย  แลวตามเห็นความแตก 
              ดับดวย  ความปรากฏโดยความวางเปลาดวย (นั่น) 
              ชื่อวา  อธิปญญาวิปสนา* 

ความเห็นแจงน้ัน  ทานเรียกวา  "อธิปญญาธรรมวิปสนา" เพราะทํา 
วิเคราะหวา  "เปนอธิปญญาดวย  เปนความเห็นแจงในธรรมท้ังหลาย 
ดวย"  การละสาราทานาภินิเวส  ยอมมีไดดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา 
 
  *  ขุ.  ป.  ๓๑/๘๔ คาถานี้มีมาแลวในปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธินิเทส  ควรดูเชิงอรรถในท่ีนั้น 
ดวย (หนา ๑๒๙)  
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นั้น  เพราะเห็นดวยดีซึ่งความไมมีแหงนิจจสาระ  และความไมมีแหง   
อัตตสาระ 
           ขอวา  "ยถาภูตญาณทัสนะ"  ไดแกความกําหนดนามรูปพรอม 
ทั้งปจจัย  การละสัมโมหาภินิเวสอันเปนไปดวยอํานาจความสงสัยวา 
"เราไดมีมาแลวในกาลอดตีหรือหนอ"  เปนตน  และดวยอํานาจความรู 
ผิดวา "(สัตว)  โลกเกิดมข้ึีนโดยพระอิศวร" เปนตน  ไดดวยยถาภูต- 
ญาณทัสนะน้ัน 
           ขอวา  "อาทีนวานุปสนา"  ไดแกญาณเห็นโทษในสังขารธรรม 
ทั้งหลายมีภพทั้งปวงเปนตน อันเกิดข้ึนดวยอํานาจภยตุปฏฐานญาณ 
การละอาลยาภินิเวสดวยเห็นวา  "สิ่งอะไร  ๆ  ที่นาผูกพันหาปรากฏไม" 
ยอมมีไดดวยอาทีนวานุปสนาญาณน้ัน 
           ขอวา  "ปฏิสังขานุปสนา"  ก็ไดแกญาณพิจารณา  (รู)  การทํา 
อุบาย  (คือหาทาง)  แหงความพนไป  การละความไมพิจารณา  ยอม 
มีไดดวยปฏิสังขารญาณน้ัน 
           ขอวา  "วิวัฏฏานุปสนา"  ไดแกสังขารุเบกขาญาณและอนุโลม- 
ญาณดวย  เพราะในขณะน้ัน  จิตของพระโยคาวจรนั้น  ทานกลาววา 
ยอมถอยกลบั  งอกลับ  หมุนกลับจากสังขารทั้งปวง  ดุจหยาดนํ้าบน 
ใบปทุมที่เอียงนิดหนอย  ยอมไหลกลบัฉะน้ัน  เหตุนั้น  การละสังโยคา- 
ภินิเวส  จึงมีไดดวยวิวัฏฏานุปสนานั้น  หมายความวา  การละกิเลสา- 
ภินิเวส  (อภินิเวสคือกิเลส)  มีกามสังโยคะเปนตน  ยอมมีไดดวยความ 
ไมหมุนไปแหงกิเลส  (คือวากิเลสไมหมุนแลวก็เปนอันละกิเลสได ?) 
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           ตทังคปหานโดยพิสดาร  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี  สวนในบาลี   
กลาวไวแตโดยสังเขปวา  "ก็ตทังคปหาน  ยอมมีแกพระโยคาวจร 
ผูเจริญสมาธิอันเปนไปในสวนเจาะแทงซึ่งทิฏฐิ  (ความเห็นผิด) ทั้ง 
หลาย๑"  ดังน้ี 
                                      [สมุจเฉทปหาน]  
           สวนการละธรรมท้ังหลายมีสังโยชนเปนตน ดวยอริยมรรคญาณ 
อยางที่มันหมุนไปอีกไมได  ดุจการละ  (คือการทําลายไป)  แหงตนไมที่ 
ถูกสายฟาฟาด  (ไมงอกอีก)  อันใด  อันนี้ชื่อวาสมุจเฉทปหาน  ซึ่งบาลี 
หมายเอากลาวไว  (โดยสังเขป)  วา  "ก็สมุจเฉทปหาน  ยอมมีแกพระ 
โยคาวจรผูเจริญขยคามิมรรค  (มรรคท่ีใหถึงความส้ินคือนิโรธ)  อัน 
เปนโลกุตระ๒" 
           ในปหานะ ๓  ตามท่ีกลาวมานี้  สมุเฉทปหานอยางเดียวเทาน้ัน 
ทานประสงคเอาในปหานกิจนี้  แตเหตุใด  แมวิกขัมภนปานและ 
ตทังคปหานในสวนเบื้องตนของพระโยคีนั้น  ก็มมีรรคน้ันเปนจุดมุง 
หมายน่ันเอง  เหตุนั้น  พึงทราบเถิดวา  โดยปรยิายน้ี   ปหานะทั้ง ๓ 
ก็เปนกิจแหงมรรคญาณดวยกัน  เหมือนอยางวา  แมสิ่งใดท่ีทานผูปลง 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๘๙  มหาฎีกาวา  นิพเพธภาคิยสมาธิ  ก็คือวิปสนาสมาธิ  (สมาธิในวิปสนา) 
นั่นเอง 
๒.  ดวยคํานี้  แสดงวา  ปหานะ ๒ ขางตนยังเปนโลกยิะ  สมุจเฉทปหาน  ทานแกล้ันเต็มที  ปหานะ 
๓.  นี้  หากจะเขาใจเอาโดยสรูปวา  วิกขัมภนปหาน  เปนการละช่ัวคราวดวยขมไว  ตทังคปหาน  ละ 
ไดดวยปฏิปกขยธรรมเปนอยาง ๆ สมุจเฉทปหาน  ละขาดไดหมด  กน็าจะได  (?) 
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พระชนมพระราชาฝายปฏิปกษแลวไดราชสมบัติ  กระทําไวกอนแตได   
ราชสมบัติ  สิ่งน้ี  ๆ  ทั้งปวง  ก็กลาวไดวาพระราชาทรงกระทําเหมือนกัน 
ฉะน้ัน 
                                           [สัจฉิกิริยากิจ]  
          ขอวา  "แมสัจฉิกิริยา  (ก็อยางนั้น)"  ความวา  สัจฉิกิริยาแม 
แยกเปน ๒ ฝาย คือโลกิยสัจฉิกิริยา  โลกุตรสัจฉิกิริยา  (แต)  สําหรับ 
โลกุตรสัจฉิกิริยาคงเปน  ๓  อยาง  โดยแตกตางดวยอํานาจทัสนะและ 
ภาวนา 
           ในสัจฉิกิริยา ๒ นั้น  การไดสมัผัสฌานมีปฐมฌานเปนตน  อัน 
มาโดยนัยวา "เราเปนผูไดปฐมฌาน  เราเปนผูเชี่ยวชาญในปฐมฌาน 
ปฐมฌานอันเราทําใหแจงแลว "  เปนตน  ชื่อวา  โลกิยสัจฉิกิริยา 
           คําวา  "ผัสสนา - ไดสัมผัส"  คือบรรลุแลว  ไดถูกตองโดยญาณ- 
ผัสสะ (คือรู)  อยางประจักษวา  "สิ่งน้ีเราไดบรรลแุลว"  จริงอยู  พระ 
บาลีก็หมายเอาความอันน้ีแหละ  จึงกลาวข้ึนตนวา  "สัจฉิกิริยาเปนญาณ 
โดยอรรถคือไดถูกตองดวยปญญา๑"  แลวกลาวขยายความสัจฉิกิริยาวา 
"ธรรมทั้งหลายใด ๆ  เปนธรรมอันพระโยควจรไดทําใหแจงแลว 
ธรรมทั้งหลายน้ัน ๆ  ก็เปนอันเธอไดถูกตองแลว๒"  ดังน้ี  อนึ่ง  ธรรม 
ทั้งหลายใด  แมพระโยคาวจรมิไดทําใหเกิดข้ึนในสันดานตน  (เหมือน 
ดังฌานและมรรคผล)  (เปนแต)  รูดวยญาณอันมิไดมีผูอ่ืนสนับสนุน 
 
๑-๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๑๗๘ 
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อยางเดียว  ธรรมทั้งหลายน้ันก็ชื่อวา  เปนอันเธอไดทําใหแจงแลว   
เหมือนกัน  เพราะเหตุนั้นน่ันแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวง  อันภิกษุพึงทําใหแจง ๑"  เปนอาทิ 
คําบาลีแมอ่ืนอีกก็กลาวไววา  "ภิกษุเห็นอยู  (คือรูโดยประจักษอยู) 
ยอมทําใหแจงซ่ึงรูป  ภิกษุเห็นอยู  ยอมทําใหแจงซึ่งเวทนา  ฯลฯ ซึ่ง 
วิญญาณ  ภิกษุเห็นอยูยอมทําใหแจงซึ่งจักษุ...  ซึง่ชรามรณะ  ภิกษุ 
เห็นอยูยอมทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะ  (คือเปนอมต- 
ธรรม) เหตุนัน้  ธรรมท้ังหลายใด ๆ  เปนธรรมอันพระโยคาวจรทํา 
ใหแจงแลว  ธรรมทั้งหลายน้ัน ๆ จึงชื่อวาเปนอันเธอไดถูกตองแลว๒ 

           สวนการเห็นพระนิพพานในขณะแหงปฐมมรรค  เปนทสันาสัจฉิ- 
กิริยา  (ทําใหแจงดวยทัสนะ-การเห็น๓)  การเห็นพระนิพพานในขณะ 
แหงมรรคที่เหลือ  เปนภาวนาสัจฉิกิริยา  (ทําใหแจงดวยภาวนา-การ 
ทําใหมีข้ึน)  สัจฉิกิริยาน้ันทั้ง ๒ อยาง  ทานประสงคเอาในสัจฉิกิริยา- 
กิจน้ี  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวาการทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานดวยอํานาจ 
ทัสนะและภาวนาเปนกิจแหงญาณน้ี 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๐ 
๒.  ขุ.  ป. ๓๑/๕๑ 
๓.  มหาฎีกาอธิบายวา  โสดาปตติมรรค  ช่ือวา  ทัสนะ  เพราะเหน็พระนิพพานกอน  และวา 
โคตรภูญาณเห็นพระนิพพานกอนกวาโสดาปตติมรรคก็จริง  แตวาโคตรภูตญาณนัน้เห็นโดยเพียงทํา 
พระนิพพานเปนอารมณ  จงึไมเรียกวา  ทัสนะ  เพราะมิไดทํากิจท่ีพึงทํา 
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                                          [ภาวนากิจ]   
           ขอวา  "ภาวนา  ทราบเฉพาะวามี ๒"  ความวา  ภาวนา  ประสงค 
เอาภาวนา  ๒ เทาน้ัน  คือโลกิยภาวนา  โลกุตรภาวนา  ในภาวนา ๒ 
การยังศีล  สมาธิ ปญญา  ที่เปนโลกิยะใหเกิดข้ึน  และการอบรมสันดาน 
ดวยโลกิยศลีสมาธิปญญาเหลาน้ี  ชื่อวาโลกิยภาวนา  การยังศีลสมาธิ 
ปญญาท่ีเปนโลกุตระใหเกิดข้ึน  และการอบรมสันดานดวยโลกุตรศีล 
สมาธิปญญาเหลาน้ัน  ชื่อวาโลกุตรภาวนา ในภาวนา ๒ นั้น  ในญาณ- 
ทัสนาวิสุทธินี้ทานประสงคเอาโลกุตรภาวนา  เพราะวาญาณทั้ง ๔ อยาง 
นั่น  ยังโลกุตรศีลเปนตนใหเกิดข้ึน *  เพราะความท่ีญาณท้ัง ๔ นั้นเปน 
ปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน  แหงโลกุตรศีลเปนตนนั้น  และอบรม 
สันดานดวยโลกุตรศลีเปนตนนั้น  เหตุนั้น  โลกุตรภาวนาอยางเดียว 
จึงเปนกิจแหง (มรรค)  ญาณน้ัน  ดวยประการฉะนี้ 
              ควรทราบกิจมปีริญญากิจเปนตน  ที่ทานกลาว  (วา 
              มีขึน้)  ในกาลท่ีตรัสรู  ตามสภาพทุกประการ 
โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ีแล 
           ก็แลดวยกถาเพียงเทาน้ี  คําใดท่ีขาพเจากลาวไววา  "ปญญา อัน 
พระโยคีผูยังวิสุทธิ ๒ อันเปนมูล  (คือสีลวิสุทธิ  จิตตวิสุทธิ)  ใหถึง 
พรอมแลว  ยังวิสุทธิ ๕ (มีทิฏฐิวิสุทธิเปนตน)  อันเปนตัว  (ปญญา) 
ใหถึงพรอมอยู  พึงบําเพ็ญ  (ใหมีข้ึน)  ได"  ดังน้ี  เพ่ือแสดงวิธีบําเพ็ญ 
 
  *  ปาฐะเปน  อุปฺปาเทสิ  เขาใจวาคลาดเคลื่อน  เพราะไมเสมอกับบทหนังสือ  วาเสติ  ท่ีถูกเปน 
อุปฺปาเทติ  ปาฐะมหาฎกีาก็อยางนี้  
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ปญญา  อันมาแตโดยรูป  (ในคาถาวจนะ) อยางนี้วา  "ภิกษุผูเปน 
คนมีปญญาต้ังอยูในศีลแลว  บําเพ็ญจิตและปญญาอยู"  คําน้ันเปนอัน  
ขาพเจาได  (กลาว)  ใหพิสดารแลว  และปญหาขอวา  "ปญญาน้ันพึง 
บําเพ็ญอยางไร " นี ่ ขาพเจาก็ไดแกแลวแล 
                        ปริเฉทที่ ๒๒  ชื่อญาณทัสนวิสุทธินิเทศ 
                                ในอธิการแหงปญญาภาวนา 
                                       ในปกรณวิสุทธิมรรค 
           อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน   
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                                  ปญญาภาวนานิสังสนิเทศ  
           สวนปญหากรรมขอใด  ที่ขาพเจากลาวไววา  "อะไรเปนอานิสงส  
แหงการบําเพ็ญปญญา"  ขาพเจาจะกลาวแกในปญหากรรมขอน้ัน 
(ตอไป) 
           ก็อันวาปญญาภาวนานี้  มีอานิสงสหลายรอยอยาง  อันจะประกาศ 
อานิสงสแหงปญญาภาวนานั้นโดยพิสดารมิใชงาย  แมดวยเวลายาวนาน 
ก็ดี  แตวาโดยสังเขป  พึงทราบ  (วา)  นี่เปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา 
นั้น  คือ 
           (๑)  นานากิเลสวิทฺธสน        กําจัดกิเลสตาง ๆ ได 
           (๒)  อริยผลรสานุภวน         ไดเสวยรสแหงอริยผล 
           (๓)  นิโรธสมาปตฺติสมา-      ความเปนผูสามารถในการเขา 
                   ปชฺชนสมตฺถตา            นโิรธสมาบัติ 
           (๔)  อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ    ความสําเร็จแหงความเปนผูทรง 
                                                        อรยิคุณ  มีความเปนอาหุไนย- 
                                                        บคุคลเปนตน 
                                         [นานากิเลสวิทฺธสน]  
           ในอานิสงสเหลานั้น  ความ กาํจัดกิเลสตาง ๆ  โดยเปนสังโยชน 
มีสักกายทิฏฐิเปนตน  ที่ทานกลาวไวต้ังตนแตการกําหนดนามรูปไป 
อันใด  อันนีพึ้งทราบวา  เปนอานิสงสแหงปญญาภาวนาเปนโลกิยะ 
การกําจัดกิเลสตาง ๆ  โดยเปนสังโยชนเปนตน  ที่ทานกลาวไวในขณะ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 272 

แหงอริยมรรคอันใด  อันนี้พึงทราบวาเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา 
เปนโลกุตระ  
                   แทจริง  ปญญาอันพระโยคาวจรทําใหมีขึ้น 
                   แลว  ยอมทําลายขายคือกิเลสซ่ึงครอบ  
                   (สันดาน)  มาตลอดกาลนาน  กระทํา 
                   อนัตถะใหทุกอยางเสียได  ดุจสายฟาฟาด 
                   ลงดวยกําลังแรงอยางนาสะพึงกลัวท่ีกองหิน 
                   ทําลายหิน  (ใหแตกกระจายไป)  ดุจไฟ 
                   (ปา)  ลุกฮือดวยกําลังลม  ทําลายปา  (ให 
                   ราบไป)  ดุจดวงอาทิตย (อุทัยขึ้น)  เปน 
                   ดวงเจิดจาดวยความรอนของตน  ทําลาย 
                   ความมืดเสียฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบ 
                   อานิสงสโดยเปนอานิสงสที่พระโยคาวจร 
                   พึงเห็นโดยดวยตนเอง  ในปญญาภาวนาน้ี 
                                      [อริยผลรสานุภวน]  
           อานิสงสขอวา  "อริยผลรสานภุวน"  ความวา  อนึ่ง  ใชแตการ 
ทําลายกิเลสตาง ๆ ไดเทานั้นหามิได  แมความ ไดเสวยรสแหงอริยผล  
ก็เปนอานิสงสของปญญาภาวนา  ก็แลสามัญผลมีโสดาปตติผลเปนตน 
เรียกวาอริยผล  การเสวยรสของอริยผลน้ัน  ยอมมีดวยอาการ ๒ คือ 
ในปวัติในมรรควิถี  ๑ ในปวัติดวยอํานาจผลสมบัติ ๑  ในอาการ ๒  
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นั้น  ปวัติในมรรควิถีแหงอริยผลน้ัน  ไดแสดงมาแลว  
           เออก็อาจารยเหลาใดกลาววา  "คุณคือความละสังโยชนไดเพียง  
เทาน้ันเอง  ชื่อวาผล หามีธรรมอะไร ๆ  อ่ืนไม"  ดังนี้  เพ่ือ (แสดง) 
ความยินดี  (คือคลอยตาม  สนับสนนุ ?) ตออาจารยเหลาน้ัน  พึงแสดง 
สูตร (ตอไป)  นี ้ ก็ไดวา  "ปโยคปฏิปสสัทธิปญญา  (ความรูในความ 
รํางับไปแหงปโยคะ  [โยคะอยางสูง]  คือ  มรรค)  ชื่อวาผลญาณ 
(ญาณในอริยผล)  เปนอยางไร ?  สัมมาทิฏฐิโดยอรรถคือเห็นในขณะ 
แหงโสดาปตติมรรค  ยอมออกจากมิจฉาทิฏฐิ  ยอมออกจากกิเลสทั้งหลาย 
ที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นดวย  จากขันธทั้งหลาย  (ที่เปนไปตามนิจฉา- 
ทิฏฐินั้น)  ดวย  จากนิมิต  (คือสังขาร)  ทั้งปวงในภายนอกดวย ยอม 
เกิดข้ึนเพราะความรํางับไปแหงปโยคะน้ัน  ความรูชอบ  (อันเปน 
วิบาก)  นั่น  เปนผลแหงสัมมาทิฏฐิมรรค"๑  คําในพระสูตร  (ตอน้ีไป) 
พึง  (นํามากลาว)  ใหพิสดารเถิด 
           อน่ึง  แมคําบาลีทั้งหลายมีคําวา  "ธรรมเหลาน้ี  คืออริยมรรค ๔ 
และสามัญผล ๔  เปนอัปมาณารมณ๒"  มหัคตธรรมเปนปจจัยโดย 
เปนอนันตรปจจัย  แหงอัปมาณธรรม๓"  ดังน้ีเปนตน ก็เปนขอสาธก 
ในความขอนี้ได ๔ 

 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๑๐๒ 
๒.  อภิ.  ส.   ๓๔/๓๔๖ 
๓.  อภิ.  ปฏาน.  ๔๑/๔๓๑ 
๔.  รวมความวาทานเห็นดวยในคําท่ีกลาววา  ผล  ก็คือการละสังโยชนไดเทานัน้เอง (?) 
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                               [ปวัติในผลสมาบัติ]    
           สวนวา เพ่ือแสดงปวัติในผลสมาบัติแหงอริยผลน้ัน  มปีญหา 
กรรม  (ดังตอไป)  นี้  คือ   ผลสมาบัติ  คืออะไร    บุคคลเหลาไหนเขาผล- 
สมาบัตินั้นได  เหลาไหนเขาไมได  เขาเพราะ  (เพ่ือ)  อะไร  และการ 
เขาผลสมาบัตินั้นเปนอยางไร  (เขาแลว)  ยั้งอยูอยางไร  ออกอยางไร 
อะไรมีในลําดับแหงผล  และผลมีในลําดับแหงอะไร ? 
                                    [ผลสมาบัติคืออะไร]  
           ในปญหากรรมทัง้หลายน้ัน  ปญหากรรมขอวา  "ผลสมาบัติคือ 
อะไร"  แกวา  คือ  ความแนบอยูในนิโรธแหงอริยผล 
                          [ใครเขาผลสมาบัติได  ใครเขาไมได]  
           ปญหากรรมขอวา  "บุคคลเหลาไหนเขาผลสมาบัตินั้นได  เหลาไหน 
เขาไมได  "  แกวา  บุถุชนท้ังปวงเขาไมได  เพราะอะไร  เพราะยัง 
ไมไดบรรลุ  (อริยผล)  สวนพระอริยะท้ังปวงเขาได  เพราะอะไร 
เพราะไดบรรลุ  (อริยผล)  แลว  แตวาพระอริยะชั้นสูง  ยอมไมเขาผล- 
สมาบัติชั้นตํ่า  เพราะผลช้ันตํ่าระงับไปแลว  ดวยการเขาถึงความเปน 
บุคคลอ่ืน  พระอริยะชั้นตํ่าระงับไปแลว  ดวยการเขาถึงความเปน 
บุคคลอ่ืน  พระอริยะชั้นตํ่าเลา  ก็เขาผลสมาบัติชั้นสูงหาไดไม  เพราะ 
ยังไมไดบรรลุ  อันพระอริยะทั้งหลาย  ยอมเขาผลสมาบัติของตน ๆ 
เทาน้ัน  นี่เปนสันนิษฐาน  (ขอตกลง)  ในปญหากรรมขอน้ี 
           แตอาจารยลางเหลากลาววา  "แมพระโสดาบันและพระสกทาคามี  
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ก็เขาไมได  พระอริยะชั้นสูง  ๒  พวกเทาน้ันจึงเขาได " ดังน้ี  และ   
นี่เปนเหตุของเกจิอาจารยเหลาน้ัน  คือ  "เพราะพระอริยะชั้นสูง ๒ พวก 
นั้น  เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ"๑  เหตุที่เกจิอาจารยกลาว  (อาง)  นั้น 
ไมเปนเหตุ  (คือไมชอบ)  เลย  เพราะแมบุถุชนก็เขาโลกิยสมาธิที่ตน 
ไดแลวได๒  แตวาประโยชนอะไรดวยการคิดวาเปนเหตุไมเปนเหตุ 
ในขอน้ีเลา  ในพระบาลีเองทานก็ไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา  "โคตรภู- 
ธรรม ๑๐ อะไรบาง  ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสนา ?  ญาณใดครอบงํา 
เสียซึ่งอุปปาทะ..  ซึ่งปวัตตะ  ฯลฯ...  ซึ่งอุปายาส...  ซึ่งสังขารนิมิต 
ภายนอก เพ่ือประโยชนแกอันไดโสดาปตติมรรค  เหตุนี้  ญาณนั้นจึง 
ชื่อ  โคตรภู  ญาณใดครอบงําเสียซึ่งอุปปาทะ  ฯลฯ  ซึ่งสังขารนิมิต 
ภายนอก  เพ่ือประโยชนแกอันเขาโสดาปตติผลสมาบัติ...สกทาคามิผล- 
สมาบัติ...อานาคามิผลสมาบัติ...อรหัตผลสมาบัติ...สุญตวิหารสมาบัติ 
อนิมิตวิหารสมาบัติ  เหตุนี้  ญาณน้ันจึงชื่อโคตรภู๓"  ดังน้ี  เพราะเหตุ 
นั้น  จึงควรถึงความตกลงในปญหากรรมขอน้ีไดวา  "พระอริยะทั้งปวง 
 
๑.  เนืองดวยมีพระบาลีกลาวไววา  พระอนาคามีและพระอรหันตเปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ สวน 
พระโสดาบันและพระสกทาคามีเปนผูทําใหบริบูรณในศีล  เกจิอาจารยจึงถือเอาเปนเหตุลงมติวา 
พระอริยะช้ันสูง ๒ พวกเทานั้นเขาผลสมาบัติได  เพราะวาทานทําใหบริบูรณในสมาธิ  เวนการ 
ทําใหบริบูรณในสมาธิเสีย  การเขาผลสมาบัติจะมีไดอยางไร พระอริยะช้ันตํ่า ๒ พวกเปนแต 
ผูทําใหบริบูรณในศีล  จึงเขาผลสมาบัติไมได 
๒.  มหาฎีกาอธิบายวา  แมแตบุถุชนผูยังตัดกิเลสไมไดโดยประการท้ังปวง  ยังเขาโลกิยสมาธิ 
ท่ีตนไดแลวได  จะกลาวอะไรถึงพระอริยะช้ันตํ่า  ซ่ึงทานตัดกิเลสลางอยางไดขาดแลว  จะเขา 
สมาธิไมได  เพราะฉะน้ัน  ความท่ีไมเปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ  จึงไมเปนเหตุท่ีจะเขาผล 
สมาบัติของตนไมได 
๓.  ขุ.  ป.  ๓๑/๙๘  
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(ทุกชั้น)  ยอมเขาผลสมาบัติของตน ๆ ได"   
                                       [เขาเพ่ืออะไร]  
           ปญหากรรมขอวา  "เขาเพราะ  (เพ่ือ)  อะไร" แกวา  เพ่ือทิฏฐ- 
ธรรมสุขวิหาร  (ความพักอยูสําราญในปจจุบันชาติ)  เหมือนอยางพระ- 
ราชาเสวยรัชสุข  เทวดาทั้งหลายอริยโลกุตรสุข   ฉันใด  พระอรยิะ 
ทั้งหลายคิดวา  เราทั้งหลายจักเสวยอริยโลกุตรสุข  ทําอัทธานปริเฉท 
(กําหนดกาล)  แลวก็เขาผลสมาบัติในทุกขณะท่ีตองการ  ฉันนั้น 
                       [เขาอยางไร  ยั้งอยูอยางไร  ออกอยางไร]  
           ปญหากรรมขอวา  "และการเขาผลสมาบัตินั้นเปนอยางไร  (เขา) 
แลว)  ยั้งอยูอยางไร  ออกอยางไร"  แกวา  อันดับแรก  การเขาผล- 
สมาบัตินั้นยอมมีดวยอาการ ๒ คือ  เพราะไมมนสิการถึงอารมณอ่ืนจาก 
พระนิพพาน ๑  เพราะมนสิการถึงแตพระนิพพาน ๑  ดังพระธมัม- 
ทินนาเถรีกลาว  (แกวิสาขอุบาสก) วา  "ดูกรอาวุโส ปจจัยแหงการเขา 
อนิมิตตาเจโตวิมุติมี ๒ คือ  ไมมนสิการถึงนิมิตท้ังปวง ๑  มนสกิารถึง 
แตธาตุอันไมมีนิมิต  (คือนิพพาน)  ๑*  ดังนี ้
           สวน  (ตอไป)  นี้  เปนลําดับการเขาในการเขาผลสมาบัตินี้  ความ 
วา  พระอริยสาวกผูมีความประสงคดวยผลสมาบัติ  พึงไปในท่ีลับ (คน) 
ปลีกตัวอยูแลว  (ทําวิปสนา)  เพงพิจารณาสังขารโดยวิปสนาญาณ  มี 
 
*  ม.  มู.  ๑๒/๕๔๓  
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อุทยัพพยญาณเปนตน  จิตของพระอริยสาวกผูมีวิปสนาญาณตามลําดับ   
เปนไปแลว  ยอมแนบแนนในนิโรธ  โดยเปนผลสมาบัติ  ในลําดับ 
แหงโคตรภูญาณอันมีสังขารเปนอารมณ  ก็แลในการเขาผลสมาบัตินี้ 
เพราะความท่ีพระอริยสาวกน้ันนอม  (จิต)  ไปเพ่ือผลสมาบัติ  จึงผล 
เทาน้ันเกิดข้ึน แมแกพระเสขะ  มรรคหาเกิดข้ึนไม  สวนอาจารย 
เหลาใด๑กลาวา  "พระโสดาบันประสงควาจักเขาผลสมาบัติ  ต้ังทํา 
วิปสนาไปก็เปนพระสกทาคามี  พระสกทาคามีเลา...ต้ังทําวิปสนาไป 
ก็เปนพระอนาคามี"  ดังน้ี  อาจารยเหลาน้ันควรถูกวากลาววา  "เมื่อ 
เปนอยางนั้น  พระอนาคามี  (ต้ังทําวิปสนาไป)  ก็จักเปนพระอรหันต 
พระอรหันต...  ก็จักเปนพระปจเจกพุทธ  และพระปจเจกพุทธ...ก็จัก 
เปนพระพุทธเจาไดละซิ"  เพราะเหตุนั้น  คําของอาจารยเหลานั้นนั่น 
จึงไมควรถือเอาสักหนอย  อนึ่ง  คําของอาจารยเหลาน้ัน  เปนอันถูก 
ปฏิเสธดวยอํานาจพระบาลี  (เรื่องโคตรภูธรรม ๑๐  ที่กลาวแลว  ซึ่งแยก 
วิปสนาสําหรับมรรคและสําหรับผลเปนคนละอยาง) ดวย  แมเพราะ 
เหตุนี้  จึงไมควรถือเอา  ควรถือเอาแตนี่เทาน้ัน  คือ  "ผลเทาน้ัน 
เกิดข้ึนแมแกพระเสขะ  มรรคหาเกิดข้ึนไม๒  ผล  (ที่เกิดข้ึน)  เลา  ถา 
มรรคท่ีพระอริยบุคคลผูนั้นไดบรรลุเปนปฐมฌานิกมรรค  (มรรคมีปฐม- 
ฌาน)  ก็เปนปฐมฌานิกผลเหมือนกัน  เกิดข้ึนแกพระอริยบุคคลผูนั้น 
ถามรรคเปนทุติยฌานิกะเปนตน  ฌานิกะใดฌานิกะหน่ึง  ผลก็เปนทุติย- 
 
๑.  มหาฎีกาวา  หมายถึงภกิษฝุายอภัยคิรีวิหาร 
๒.  จับความไดโดยสังเขปวา  วิปสนาเพ่ือมรรคก็มี  วิปสนาเพ่ือผลก็มี  เปนคนละอยาง  แตฝาย 
อภัยคิรีเอามาปนกันเสียใหวุนไป  
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ฌานิกะเปนตน  ฌานิกะใดฌานิกะหน่ึงเหมือนกัน"   
           การเขาผลสมาบัตินั้น  ยอมมีดวยอาการอยางนี้  เปนอันดับแรก 
           สวนการย้ังอยูแหงผลสมาบัตินั้น  ยอมมีดวยอาการ ๓ ตามคํา  
(ของพระธัมมทินนาเถรี)  วา "ดูกรอาวุโส  ปจจัยขอการย้ังอยูแหง 
อนิมิตตาเจโตวิมุติ  มี ๓ คือ  ไมมนสิการถึงนิมิตท้ังปวง ๑  มนสิการ 
ถึงแตธาตุอันไมมีนิมิต ๑ ตระเตรียมไวกอน ๑"  ดงัน้ี  ในคําเหลาน้ัน 
คําวา  "ปุพฺเพ  จ  อภิสงฺขาโร -ตระเตรียมไวกอน ๑"  หมายความวา 
กําหนดกาลไวกอนจะเขาสมาบัติ  อธิบายวา  เพราะกําหนดไววา  "เรา 
จักออกในการกาลชื่อโนน"  กาลน้ันยงัมาไมถึงเพียงใด  ความยั้งอยูแหงผล 
สมาบัตินั้นก็ยังมีอยูเพียงนั้น  ความยั้งอยูแหงผลสมาบัตินั้น ยอมมีดวย 
อาการอยางนี้แล 
           สวนการออกแหงผลสมาบัตินั้น  ยอมมีดวยอาการ ๒ ตามคํา 
(ของพระธัมมทินนาเถรี)  วา  "ดูกรอาวุโส  ปจจยของการออกแหง 
อนิมิตตาเจโตวิมุติมี ๒ คือ  มนสิการถึงนิมิตท้ังปวง ๑  ไมมนสิการถึง 
ธาตุอันไมมีนิมิต  ๑"  ดังน้ี  ในคําเหลาน้ัน  คําวา  นิมิตท้ังปวง  ไดแก 
รูปนิมิต  เวทนานิมิต  สัญญานิมิต  สังขารนิมิต  วิญญาณนิมิต  พระอริยะ 
(ผูจะออก)  มิไดมนสิการถึงนิมิตเหลาน้ันหมดดวยกันทีเดียวก็จริง  แต 
คําวานิมิตท้ังปวงน่ัน  ทานกลาวโดยเปนสรรพสังคาหิกะ  (รวมไดดวย 
กันทั้งหมด)  เพราะฉะน้ัน  นิมิตใดเปนอารมณแหงภวังคได  เมื่อ 
มนสิการถึงนิมิตน้ันเขา  ความออกจากผลสมาบัติก็มีไดแล 
           ความออกแหงผลสมาบัตินั้น  พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้  
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                                [อะไรมีในลําดับแหงผล]     
           ปญหากรรมขอวา  "อะไรมีในลําดับแหงผล  และผลมีในลําดับ 
แหงอะไร" แกขอแรกวา "ผลนั่นเอง  หรือภวังคบาง  ยอมมีในลําดับ 
แหงผล๑  (แกขอหลังวา)  สวนผล  มีในลําดับแหงมรรคก็มี  ในลําดับ 
แหงผลก็มี  ในลําดับแหงโคตรภูก็มี  ในลําดับแหงเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะก็มี  ในผลเหลาน้ัน  ผลในลําดับแหงมรรค  ยอมมีในมรรควิถ ี
ผลหลัง ๆ ยอมมีในลําดับแหงผลหนา ๆ ผลหนา ๆ  ในผลสมาบัติ 
ทั้งหลาย  ยอมมีในลําดับแหงโคตรภู  คําวา  "โคตรภู"  ในที่นี ้ พึง 
ทราบวา  ไดแกอนุโลมญาณ  สมคําท่ีกลาวไวในคัมภีรปฏฐานวา 
"อนุโลมญาณของพระอรหันต  ยอมเปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหง 
ผลสมาบัติ  (ของพระอรหันต)  อนุโลทญาณของพระเสขะท้ังหลาย 
ยอมเปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหงผลสมาบัติ  (ของพระเสขะ 
ทั้งหลาย)๒ ดังน้ี  ความออกจากนิโรธยอมมีดวยผลอันใด  ผลอันนั้น 
เปนผลมีในลําดับแหงเนวสัญญาสัญญายตนะ" 
           ในผลเหลาน้ัน ยกเวนผลอันเกิดข้ึนในมรรควิถีเสีย  ผลที่เหลือ 
นับไดวาเปนผลท่ีเปนไปดวยอํานาจผลสมาบัติทั้งส้ิน  ดวยอํานาจท่ี 
เกิดข้ึนในมรรควิถีบาง  ในผลสมาบัติบาง  ดังกลาวมาฉะน้ี  ผลน่ัน 
 
๑.  มหาฎีกาชวยขยายความวา  ผลหลัง ๆ ยอมมีในลําดบัแหงผลหนา ๆ  สวนภวังคมีในลําดับ 
แหงผลสุดทาย 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๖๒  
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                   จึงเปนสามัญผลอันอุดม  มีความเรารอน    
                   อันระงับแลว  มีอมตธรรมเปนอารมณ 
                   เปนผลท่ีละเมียดละไม ๑  คายโลกามิสแลว 
                   เปนผลท่ีซาบซานไปดวยความสุขอันสะอาด 
                   มีโอชะ  ซึ่งเปนอมตสุข๒  (มีรส) หวานชื่น 
                   ยิ่งกวานํ้าหวาน  เปรียบประดุจน้ําผ้ึง 
                   เหตุใด  บัณฑติยังปญญาใหเกิดแลวจึงได 
                   ประสบความสุขนั้น  อันนับเปนรสยอด 
                   เย่ียมของอริยผลน้ัน  เหตุนั้น  การได 
                   เสวยรสของอริยผลน่ัน  จึงกลาววา  เปน 
                   อานิสงสของวิปสนาภาวนาในปญญาภาวนา- 
                   ธิการน้ี 
                       [นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชาสมตฺถตา]  
           อานิสงสขอวา  "นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา"  ความวา 
อน่ึง   ใชแตการไดเสวยรสแหงอริยผลเทานั้นหามิได  แตแมความเปน 
ผู สามารถในการเขานิโรธสมาบัต นี่  ก็พึงทราบวาเปนอานิสงสของ 
ปญญาภาวนานี้ดวย 
           (ตอไป) นี้เปนปญหากรรมเพื่อขยายความนิโรธสมาบัติ  ในคําวา 
"ความเปนผูสามารถในการเขานิโรธสมาบัติ"  นั้น  คือ  นโิรธสมาบัติ 
 
๑. ละเมียด  แปลจาก  สนฺต  ละไม  แปลจาก  สุภ 
๒.  อมเตน  มหาฎีกาเติมกิริยาเปน  อมเตน  สมฺโมทิต  นึกไมเห็นวา  เติมทําไม ไมเติมก็แปลได 
ดังท่ีแปลไวนี้  เช่ือวาไมผิด 
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คืออะไร  บุคคลเหลาไหนเขานิโรธสมาบัตินั้นได  เหลาไหนเขาไมได  
เขาไดในภพไหน เขาเพราะ  (เพ่ือ)  อะไร  อนึ่ง  การเขานิโรธสมาบัตินั้น 
มีไดอยางไร  (เขาแลว)  ยัง้อยูไดอยางไร  ออกอยางไร  จิตของผูออก 
แลวเปนจิตนอมไปสูอะไร  คนตายกับคนเขานิโรธสมาบัติตางกันอยางไร 
นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรืออสังขตะ  เปนโลกิยะหรือโลกุตระ  เปน 
นิปผันนะ  (สําเร็จ) หรืออนิปผันนะ  (ไมสําเร็จ) 
                                [นิโรธสมาบัติคืออะไร]  
           ในปญหากรรมเหลาน้ัน  ปญหากรรมขอวา  "นิโรธสมาบัติคืออะไร" 
แกวา  นิโรธสมาบัติ  คือความไมเปนไปแหงจิตเจตสิกธรรมท้ังหลาย 
ดวยอํานาจความดับไปโดยลําดับ 
                           [ใครเขานิโรธได  ใครเขาไมได]  
           ปญหากรรมขอวา  "บุคคลเหลาไหนเขานิโรธสมาบัตินั้นได  เหลา 
ไหนเขาไมได "  แกวา  บถุุชนท้ังส้ิน  พระโสดาบันและพระสกทาคามี 
ทั้งส้ิน   กับพระอนาคามีและพระอรหันตทั้งหลายที่เปนสุกขวิปสสก  เขา 
ไมได  แตพระอนาคามี  และพระอรหันตทั้งหลาย  ผูไดสมาบัติ  ๘ 
เขาได  เพราะทานกลาวไว  (ในปฏิสัมภิทามรรค)  วา  "พระประกอบ 
ดวยพละ ๒  และเพราะความระงับไปแหงสังขาร ๓  ความรูทั่วใน 
(วสีภาวตา)  ความเปนผูมีอํานาจ  (คือเชี่ยวชาญสามารถเขานิโรธได 
ดังใจ)  ดวยญาณจริยา ๑๖ ดวยสมาธิจริยา  ๙  เปนญาณในการเขา 
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นิโรธสมาบัติ"*  ดังนี้  อันสัมปทา  (คือสมาบัติ)  อันนี้  ยกเวน  
พระอนาคามี  และพระขีณาสพท้ังหลาย  ผูไดสมาบัติ  ๘ แลว  หามีแก 
บุคคลเหลาอ่ืนไม  เพราะเหตุนั้น  พระอนาคามีแลพระขีณาสพผูได 
สมาบัติ  ๗ นั้นเทาน้ันจึงเขาได  บุคคลเหลาอ่ืนเขาไมได 
           มีปญหาวา  "ก็ในคําบาลีนี้  พละ  ๒ คืออะไรบาง  สังขาร ๓ 
คืออะไรบาง  ญาณจริยา  ๑๖  คืออะไรบาง  สมาธิจริยา  ๙  คืออะไรบาง 
วสีภาวตา  เปนไฉน"  ในปญหานี้  คําแกอะไร ๆ ที่ขาพเจาท้ังหลาย 
จะตองกลาวหามีไม  คําแกทั้งส้ิน (ตอไป)  นี้  ทานไดกลาวไวในนิเทศ 
แหงอุเทศน่ันแลวละ  ดังบาลีวา 
                                     [พละ ๒ สมถพละ]  
           "คําวา  "ดวยพละ ๒"  ความวา  พละมี ๒ คือสมถพละ  วิปสนาพละ 
สมถพละเปนไฉน  ความไมซัดสายไป  คือความมีอารมณเปนหน่ึงแหง 
จิต  ดวยอํานาจเนกขัม  (วิตก)  ชื่อวา  สมถพละ  ความไมซัดสายไป 
คือความมีอารมณเปนหน่ึงแหงจิต ดวยอํานาจอพยาบาท (วิตก)...ดวย 
อํานาจอาโลกสัญญา...  ดวยอํานาจความไมฟุงซาน ฯลฯ ...ดวยอํานาจ 
ความเปนผูพิจารณาเห็นอยางสลัดทิ้งหายใจเขา...ดวยอํานาจความเปน 
ผูพิจารณาเห็นอยางสลัดท้ิงหายใจออก  ชื่อวา  สมถพละ  ในคําวา 
สมถพละ ถามวา  ชื่อวา  สมถพละเพราะอรรถอะไร  แกวา  ชือ่วา 
สมถพละ  เพราะอรรถคือไมหว่ันไหวในเพราะนีวรณ  ดวยปฐมฌาน 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๒ 
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ชื่อวา  สมถพละ  เพราะอรรถคือไมหว่ันไหวในเพราะวิตกวิจารดวย  
ทุติยฌาน ฯลฯ  ชื่อวา  สมถพละ  เพราะอรรถคือไมหว่ันไหวในเพราะ 
อากิญจัญญายตนสัญญา  ดวยเนวสัญญาสัญญายตนสมาบัติ ชื่อวา 
สมถพละ  เพราะอรรถคือไมไหว  ไมหว่ัน  ไมสัน่ไปในเพราะอุทธัจจะ 
ในเพราะกิเลสท่ีสหรคตกับอุทธัจจะ  และในเพราะขันธ (ที่สัมปยุตกับ 
อุทธัจจะ)  นี่  สมถพละ 
                                       [วิปสนาพละ]  
           วิปสนาพละเปนไฉน  อนิจจานุปสนา  (ความคํานึงเห็นวาสังขาร 
ทั้งหลายไมเที่ยง)  ชื่อวาวิปสนาพละ  ทุกขานุปสนา  (ความคํานึงเห็นวา 
สังขารทั้งหลายเปนทุกข)... อนัตตานุปสนา  (ความคํานึงเห็นวาธรรม 
ทั้งหลายเปนอนัตตา)...  นิพพิทานุปสนา  (ความคํานึงถึงสังขารดวยความ 
เบื่อหนาย)...  วิราคานุปสนา  (ความคํานึงดวยคลายกําหนัดในสังขาร) 
... นิโรธานุปสนา  (ความคํานึงเห็นนิโรธ)...  ปฏินสิสัคคานุปสนา 
(ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสีย)  ชื่อวาวิปสนาพละ  ความคํานึงเห็นวา 
ไมเที่ยงในรูป...  ความคํานึงดวยสลัดท้ิงเสียในรูป  ความคํานึงเห็นวา 
ไมเที่ยง... ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสียในรูป  ความคํานึงเห็นวา 
ไมเที่ยง...ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสย  ในเวทนา...ในสัญญา...ใน 
สังขาร...ในวิญญาณ ฯลฯ  ในจักษุ ... ในชรามรณะ  ชื่อวาวิปสนาพละ 
ในคําวา  วิปสนาพละ  ถามวา  ชื่อวาวิปสนาพละ  เพราะอรรถอะไร 
แกวา  ชื่อวาวิปสนาพละ  เพราะอรรถคือไมหว่ันไหวในเพราะนิจจสัญญา 
(ความสําคัญวาเที่ยง)  ดวยอนิจจานุปสนา  ชื่อวาวิปสนาพละ  เพราะ  
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อรรถคือไมหว่ันไหวในเพราะสุขสัญญา  (ความสําคัญวาเปนสุข)  ดวย   
ทุกขานุปสนา...เพราะอรรถคือไมหว่ันไหวในเพราะอัตตสัญญา (ความ 
สําคัญวาเปนอัตตา)  ดวยอนัตตานุปสนา...เพราะอรรถคือไมหว่ันไหว 
ในเพราะนันทิ  (ความเพลิดเพลิน)  ดวยนิพพิทานุปสนา...เพราะอรรถ 
คือไมหว่ันไหวในเพราะราคะ  ดวยวิราคานุปสนา...เพราะอรรถคือ 
ไมหว่ันไหวในเพราะสมุทัย  ดวยนิโรธานุปสนา...เพราะอรรถคือไม 
หว่ันไหวในเพราะอาทาน  (ความยึดไว)  ดวยปฏินสิสัคคานุปสนา  ชื่อวา 
วิปสนาพละ  เพราะอรรถคือไมไหว  ไมหว่ัน  ไมสัน่ไปในเพราะอวิชชา 
ในเพราะกิเลสท่ีสหรคตกับอวิชชา  และในเพราะขันธ  (ที่สัมปยุตกับ 
อวิชชา)  นี ่ วิปสนาพละ 
                                 [ความระงับแหงสังขาร ๓]  
           ในขอวา  "และเพราะความระงับไปแหงสังขาร ๓"  ถามวา  เพราะ 
ความระงับไปแหงสังขาร ๓ เหลาไหน  แกวา  วจีสังขารคือวิตกวิจาร 
ของผูเขาทุติยฌานยอมระงับ  กายสังขารคืออัสสาสะปสสาสะของผูเขา 
จตุตถฌานยอมระงับ  จิตตสังขารคือคือสัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธยอมระงับ  เพราะความระงับไปแหงสังขาร ๓ เหลาน้ี 
                                           [ญาณจริยา ๑๖]  
           ในขอวา "ดวยญาณจริยา  ๑๖"  ถามวา  ดวยญาณจริยา ๑๖  เหลาไหน 
แกวา  อนิจจานุปสนา  ชือ่วา  ญาณจริยา  ทุกขานุปสนา...อนัตตานุ-  
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ปสนา..นิพพิทานุปสนา...วิราคานุปสนา...นิโรธธานุปนสนา...ปฏ-ิ   
นิสสัคคานุปสนา...วิวัฏฏานุปสนา  (ความคํานึงดวยหมุนกลับจากสังขาร 
ไดแกสังขารุเบกขากและอนุโลมญาณ)  ชื่อวา  ญาณจริยา  โสดาปตติมรรค 
 ื่ชื่อวา  ญาณจริยา  โสดาปตติผลสมาบัติ  ชื่อวา  ญาณจริยา  สกทาคามิ- 
มรรค...สกทาคามิผลสมาบัติ...อนาคามิมรรค...อนาคามิผลสมาบัติ 
...อรหัตมรรค...อรหัตผลสมาบัติ  ชื่อวา  ญาณจริยา๑  ดวยญาณจริยา 
๑๖  เหลาน้ี 
                                          [สมาธิจริยา ๙]  
           ในขอวา  "ดวยสมาธิจริยา ๙"  ถามวา  ดวยสมาธิจริยา  ๙ เหลาไหน 
แกวา  ปฐมฌาน  ชื่อวา  สมาธิจริยา  ทุติยฌาน ฯลฯ  เนวสัญญานา- 
สัญญาตยนสมาบัติ  ชื่อวา  สมาธิจริยา  (เปน ๘)  วิตกก็ดี  วิจารก็ดี 
ปติก็ดี  สุขกด็ี  จิตเตกัคคตาก็ดี  เพ่ือประโยชนแกอันไดปฐมฌาน ฯลฯ 
วิตกก็ดี  วิจารก็ดี  ปติก็ดี  สุขก็ดี  จิตเตกัคคตาก็ดี  เพ่ือประโยชนแก 
อันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  (นับเปนสมาธิจริยาอีก  ๑)๒  ดวย 
สมาธิจริยา ๙ เหลาน้ี 
                                                 [วสี ๕]  
           ขอวา  "วสี"  ความวา  วสีมี ๕  คืออาวัชนวสี  สมาปชนวสี 
อธิฏฐานวสี  วุฏฐานวสี  ปจเวกขณวสี 
 
๑.  มหาฎีกาวา  าณจริยา  กคื็อ  ญาณปวัติ  (ความเปนไปแหงญาณ)  จําแนกโดยอนุปสนา ๘ 
และโดยมรรคญาณผลญาณ ๘ จึงเปน ๑๖ 
๒.  มหาฎีกาวา  สมาธิจริยานี้  คือสมาบัติ  ๘  กับอุปจารสมาธิของสมาบัติ  ๘ เหลานัน้ นับเปน ๑ 
จึงเปน ๙ 

 
อันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  (นับเปนสมาธิจริยาอีก ๑)๒  ดวย 
สมาธิจริยา  ๙ เหลาน้ี 



                       วสี ๕ 
           ขอวา  "วสี"  ความวา  วสีมี ๕  คืออาวัชนวสี  สมาปชนวสี 
อธิฏฐานวสี  วุฏฐานวสี  ปจเวกขณวสี 
๑.  มหาฎีกาวา  าณจริยา  กคื็อ  ญาณปวัติ  (ความเปนไปแหงญาณ)  จําแนกโดยอนุปสนา ๘ 

และโดยมรรคญาณผลญาณ ๘  จึงเปน ๑๖ 
๒.  มหาฎีกาวา  สมาธิจริยานี้  คือ  สมาบัติ  ๘  กับอุปจารสมาธิของสมาบัติ  ๘  เหลานั้น  นับเปน  ๑ 
จึงเปน   ๙  
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        นึกหนวงเอาปฐมฌานไดในที่  ๆ  ตองการ   ตามท่ีตองการ   เพียง   
เทาท่ีตองการ  ความชักชาในการนึกหนวงหามีไม  เหตุนี้  จึงชื่ออาวัชนาวสี 
        เขาปฐมญานไดในท่ี  ๆ  ตองการ   ตามท่ีตองการ  เพียงเวลาที่ 
ตองการ  ความชักชาในการเขาหามีไม  เหตุนี้  จึงชื่อ  สมาปชนวสี 
        ยั้ง (ปฐมฌาน)  ไวไดในที่ ๆ ตองการ  ตามท่ีตองการ  เพียงเวลา 
ที่ตองการ  ความชักชาในการย้ังหามีไม  เหตุนี้  จึงชื่อ  อธฏิฐานวสี 
         ออก  (จากปฐมฌาน)  ไดในที ่ๆ ตองการ  ตามท่ีตองการ  เพียง 
เวลาท่ีตองการ  ความชักชาในการออกหามีไม  เหตุนี้ จึงชื่อ  วุฏฐานวสี 
         ปจเวกขณ  (ปฐมฌาน)  ไดในที ่ ๆ ตองการ  ตามท่ีตองการ 
เพียงเวลาที่ตองการ  ความชักชาในการปจเวกขณหามีไม  เหตุนี้  จึง 
ชื่อ  ปจเวกขณวสี 
           นึกหนวง ฯลฯ  ปจเวกขณ  ทุติยฌาน  ฯลฯ  เนวสัญนา- 
สัญญายตนะไดในที่ ๆ ตองการ  ตามท่ีตองการ เพียงเวลาที่ตองการ 
ความชักชาในการนึกหนวง  ฯลฯ  ในการปจเวกขณหามีไม  เหตุนี้ 
จึงชื่อ  อาวัชนวสี  ฯลฯ  ปจเวกขณวสี" * 

           ก็แล  นิเทศแหงขอวา "ดวยญาณจริยา ๑๖"  ในบาลีนี้นัน้  เปน 
นิเทศอยางสูงสุด  ดวยวาสําหรับพระอนาคามี วสีภาวตาปญญา  มีดวย 
ญาณจริยา  ๑๔ หากมีคําทวงวา  "ถาเชนนั้น  สําหรบัพระสกทาคามี 
มิมีดวยญาณจริยา  ๑๒  และสําหรับพระโสดาบัน  มิมีดวยญาณจริยา ๑๐ 
 
  *  ขุ.  ป. ๓๑/๑๔๑ ศัพท  วสี  นี้  นาจะเปนปุลิงค  มหาฎีกาก็แสดงวิเคราะหเปนปุลิงควา 
วโส  เอตสฺส  อตฺถีติ  วสี แตในบาลีนี้  ทานกลาวเปนอิทถีลิงค  จะเล็งถึงปญญากระมัง  ถากระนั้น 
นาจะต้ังวิเคราะหวา  วโส  เอตสฺสา  อตฺถีติ  วสี... 
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หรือ"  ดังน้ี  พึงแกวา  (สําหรับพระเสขะชั้นตํ่า ๒  จําพวกนั้น)  วสี-   
ภาวตาปญญาหามีไม  เพราะราคะอันมีเบญจกามคุณเปนวัตถุ  ซึ่งเปน 
อันตรายตอสมาธิ  ทานยังละไมได  ก็เพราะราคะน้ันทานยังละไมได 
เหตุนั้น  สมถพละ  (ของทาน)  จึงไมบริบูรณ  เมื่อสมถพละนั้นไม 
บริบูรณแลว  ทานจึงไมอาจจะเขานิโรธสมาบัติอันจะตองเขาดวยพละ ๒ 
ได  เพราะมีกําลังบกพรอง  แตราคะนั้น พระอนาคามีละไดแลว 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงเปนผูมีพละบริบูรณ  เพราะความท่ีเปนผูมีพละ 
บริบูรณ  ทานจึงอาจ  (เขานิโรธสมาบัติได)  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสไววา  "เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลเปนปจจัยโดยเปนอนันตร- 
ปจจัยแหงผลสมาบัติ"๑  ดังน้ี  อันคํานี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสในมหา- 
ปกรณปฏฐาน  หมายถึงการออกจากนิโรธแหงพระอนาคามีเทานั้น๒  แล 
                                   [เขาไดในภพไหน]  
           ปญหากรรมขอวา  "เขาไดในภพไหน "  แกวา  ในปญจโวการภพ 
เพราะอะไร  เพราะนิโรธสมาบัตินั้น  มีอันตองเขาไปตามลําดับเปน 
สภาวะ  แตในจตุโวการภพ  (คือในอรปูภพ)  ความเกิดข้ึนแหงรูป- 
สมาบัติมีปฐมฌานเปนตนหามีไม  เพราะเหตุนั้น  จึงไมอาจเขาใน 
 
๑.  อภิ. ป.  ๔๐/๑๖๓ 
๒.  มหาฎีกาชวยอธิบายเพิ่มเติมวา  เพราะคําวา  "เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล"  นั่นแหละ 
จึงทราบไดวา  หมายถึงการออกจากนิโรธของพระอนาคามี  ถาหมายถึงประการอ่ืน (คือวา 
สําหรับพระอรหันต)  กจ็ะพงึกลาววา  เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา 
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จตุโวการภพน้ันได*  แล  สวนอาจารยลางเหลากลาววา  "(เขาไมได)   
เพราะไมมี  (หทัย)  วัตถุ" 
                                      [เขาเพราะอะไร]  
           ปญหากรรมขอวา  "เขาเพราะอะไร "  แกวา  ทานระอาในความ 
เปนไปตาง ๆ ของสังขารท้ังหลาย  จึงเขา  (นิโรธ)  เสีย  ดวยประสงค 
วา  "เราจักเปนผูไมมีจิต  ถึงนิโรธ  คือ  (เหมือน)  นิพพานเสียแลวอยู 
เปนสุขในทิฏฐธรรมนี่แหละ "  ดังน้ี 
                                         [เขาอยางไร]  
           ปญหากรรมขอวา  "อน่ึง  การเขานิโรธสมาบัตินั้นมีไดอยางไร" 
แกวา  การเขานิโรธสมาบัตินั้นยอมมีไดแก  (พระอริยะชั้นสูง)  ผูเพียร 
พยายามดวยอํานาจแหงสมถะและวิปสนา  ทําบุพกิจแลว  ทําเนว- 
สัญญานาสัญญายตนะใหดับไปอยู  การเขานิโรธสมาบัตินั้นมีไดอยางนี้ 
           ก็แลความ  (ตอไป)  นี้เปนความสังเขปในการเขานิโรธสมาบัตินั้น 
คือ  ผูใดเพียงพยายามดวยอํานาจสมถะอยางเดียว  ผูนั้นไดบรรล ุ
เนวสัญญานาสัญญายนสมบัติแลวก็หยุด  สวนผูใดเพียรพยายามดวย 
อํานาจวิปสนาอยางเดียว  ผูนั้นบรรลผุลสมาบัติแลวก็หยุด  แต 
 
  *  มหาฎีกาเพิ่มเติมวา  แมในจตุโวการภพ  จะมีการเขาอรูปฌานตามลําดับบางก็ได  แตนั่น 
ไมเรียกวา  อนปุุพพสมาบัติ  เพราะขาดไปเสียสวนหนึ่ง  คือรูปฌาน  ตองเขาครบ ๘ ตามลําดับ 
จึงจะเรียก  อนปพพสมาบัติ  
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ผูใดเพียรพยายามดวยอํานาจสมถะและวิปสนาทั้ง ๒  (เปนคูกัน)  ทีเดียว   
ทําบุพกิจแลว  ทําเนวสัญญานาสัญญาตนะใหดับไป  ผูนั้นยอมเขา 
นิโรธสมาบัตินั้นได ๑ 

           สวนความ  (ตอไป)  นี ้ เปนความพิสดาร  คือ  ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้  ปรารถนาจะเขานิโรธ ทําภัตกจิ  ลางมือและเทาดีแลว  (ไป) 
นั่น ณ  อาสนะอันลาดไวดีแลว  ในโอกาสท่ีสงัด  คูบัลลังกต้ังกายใหตรง 
ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอเขาปฐมฌาน  ออกแลว  (ทําวิปสนา) 
พิจารณาสังขารทั้งหลายในปฐมฌานน้ัน  โดยความไมเที่ยง  โดยความ 
เปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา 
                                           [วิปสนา ๓]  
           อันวิปสนานั่นมี ๓ อยาง  คือ  สังขารปริคัณหณกวิปสนา  (วิปสนา 
ที่กําหนดสังขาร)  ผลสมาบัติวิปสนา  (วิปสนาสําหรับเขาสมาบัติ) 
นิโรธสมาบัติวิปสนา  (วิปวนาสําหรับเขานิโรธสมาบัติ)  ในวิปสนา 
๓ นั้น  สังขารปริคัณหณกวิปสนา  จะเปนอยางออนหรืออยางกลาก็แลว 
แต  ยอมเปนปทัสถานแหงมรรคอยูนั้นเอง๒  ผลสมาบัติวิปสนา  เปน 
 
๑.  มหาฎีกาเสริมความวา  เขาฌานไปโดยลําดับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแลวทําเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะน้ันใหดับไป ตอน้ันไมมีจิตอะไรอ่ืนเกดิข้ึนอีก  ก็เปนผูไมมีจิต  เขานิโรธสมาบัติไป 
๒.  มหาฎีกาวา วิปสนา ถาเปนอยางออนก็ยังมรรคท่ีเปนทันธาภิญญาใหสําเร็จ  ถาเปนอยางกลา 
ก็ยังมรรคท่ีเปนขิปปาภิญญาใหสําเร็จ  ตกวาวิปสนาท่ีไดลักษณะแลว  ยอมเปนปจจัยแหงมรรค 
ท้ังนั้น 
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อยางกลาจึงควร  เปนเชนกับมรรคภาวนา๑  สวนนิโรธสมาบัติวิปสนา  
เปนอยางไมออนนัก  ไมกลานัก  จึงควร ๒  เพราะเหตุนั้น  ผูเขานิโรธ- 
สมาบัตินั่น  จึงชื่อวา  (ทําวิปสนา)  พิจารณาสังขารทั้งหลายน้ัน  ดวย 
วิปสนาอันไมออนนัก  ไมกลานัก  
                                   [ลําดับการเขาตอไป]  
           ลําดับนั้น  เขาทุติยฌาน  ออกแลว  (ทําวิปสนา)  พิจารณาสังขาร 
ทั้งหลายในทุติยฌานน้ัน  อยางที่กลาวแลวน้ันเหมือนกัน  ตอน้ัน 
เขาตติยฌาน  ฯลฯ  ตอน้ัน  เขาวิญญาณัญจายตนะ  ออกแลว (ทํา 
วิปสนา)  พิจารณาสังขารทั้งหลายในวิญญาณัญจายตนะนั้น  อยางนั้น 
แหละ  ครั้นแลว  เขาอากิญจัญญายตนะ  ออกแลวทําบุพกิจ ๔  อยาง 
คือ  นานาพัทธอวิโกปนะ-ไมยังพัสดุที่เนื่องกับภิกษุตางรูปใหกําเริบ 
สังฆปฏิมานนะ-(คํานึงถึง)  การรอคอยแหงสงฆ  สัตถุปกโกสนะ- 
(คํานึงถึง)  การรับสั่งใหหาแหงพระศาสดา  อัทธานปริเฉท-(คํานึงถึง 
กําหนดกาลแหงชีวิต 
                                     [นานาพัทธอวิโกปนะ]  
           ในบพุกิจ  ๔ นั้น  ขอวา  "นานาพัทธอวิโกปนะ-ไมยังพัสดุที่เนื่อง 
 
๑.  ตองเปนอยางกลา  จึงเปนปจจัยแหงผลที่เปนวิสังขารได  เหมือนมรรค  จึงวาเปนเชนกับมรรค 
ภาวนา 
๒.  ถาออนนกั  เปนสมาถาธิกะ-ยิ่งดวยสมถะ  ก็ไมสามารถดับสังขารได  ไปหยุดอยูแคสมถะ 
ถากลานัก  เปนญาณาธิกะ-ยิ่งดวยปญญา  ก็ไปจบอยูท่ีผลสมาบัติ  เพราะเหน็โทษในสังขาร 
ท้ังหลายยิ่งนัก  
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ดวยภิกษุตางรูปใหกําเริบ"  มีอรรถาธบิายวา  พัสดุสิ่งใดมิใชเปนของ  
เนื่องกับภิกษุนี้แตผูเดียว  (แต)  เปนของเน่ืองกับภิกษุตางรูป  (ใชดวย 
กัน)  อยู  เปนบาตรจีวรก็ดี  เตียงต่ังก็ดี  เปนเรือนท่ีอยูก็ดี  หรอืของ 
เปนบริขารอะไร ๆ อ่ืนกด็ี  พัสดุนั้นจะไมกําเริบ  คือจะไมเสียไปดวย 
อํานาจอันตรายท้ังหลาย มีไฟ  น้ํา ลม  โจรและหนูเปนตน  ดวย 
ประการใด ก็พึงอธิษฐานดวยประการนั้น  นี่เปนวิธีอธิษฐานในขอน้ัน 
คืออธิษฐานวา  "พัสดุนี้ ๆ ภายใน ๗ วันนี้  จงอยางถูกไฟเผา จงอยาถูก 
น้ําพัดไป  จงอยาถูกลมทําลาย  จงอยาถูกพวกโจรลัก  จงอยางถูกสัตว 
มีหนูเปนตนกัด"  ครั้นอธิษฐานอยางนี้แลว*  อันตรายอะไร ๆ ยอม 
ไมมีแกพัสดุนั้น  ตลอด ๗ วัน  แตเมื่อไมอธิษฐาน  พัสดุยอมวินาส 
ไดดวยอันตรายท้ังหลายมีไฟเปนตน  ดุจพัสดุขอพระมหานาคเถระ 
ฉะน้ัน 
           มีเรื่องเลาวา  พระเถระเขาไปสูบานของอุนาสิกาผูเปนโยม เพ่ือ 
บัณฑิตบาต  อุบาสิกาถวายยาคูแลวนิมนตใหนั่งในโรงอาหาร  พระ- 
เถระนั่นเขานิโรธ (ในขณะนั้น)  พอทานน่ัง  (เขานิโรธ)  แลว  โรงอาหาร 
ติดไฟ  (ลุกฮือ) ข้ึน  ภิกษุนอกน้ัน  ตางคลาอาสนะท่ีตนน่ังหนีไป 
พวกชาวบาน  (มา)  ประชุม  (ชวยดับไฟ)  เห็นพระเถระ  (นัน่หลับตา 
เฉยอยู  ไมรูวาทานเขานิโรธ)  ก็พากนั  (เหมาเอา)  วาทานเปนสมณะ 
ข้ีเกียจ ๆ  (แมแตไฟไหมอยูรอบตัวยังไมลุกหนี)  ไฟเผาไหมหญา 
(มุง)  ไมไผ  (กลอน)  และตัวไมทั้งหลาย  แลว  (ลุก)  ลอมพระเถระ 
 
  *  ปาฐะพิมพไวเปน  เอต  เขาใจคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  เอว  
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อยู  (ไมทําอันตรายทาน)  คนท้ังหลาย  (เห็นเปนอัศจรรยเกิดเลื่อมใส)  
จึง  (ชวยกัน)  ใชหมอตักน้ํามาดับ  แลวกวาดเถาถานทําเปนวงขอบ 
(รอบองคพระเถระ พากันไปเก็บดอกไมมา) โปรยดอกไมลง  (ในวง 
ขอบน้ัน  เปนเครื่องบูชา๑)  แลวตางยืนนมัสการอยู  (โดยรอบ)  พระ- 
เถระออก  (จากนิโรธ)  ดวยอํานาจกาลท่ีกําหนดไว  เห็นคนท้ังหลายนั้น 
(ยืนไหวอยูรอบตัว)  ก็คิดวา "เราเกิดเปนคนปรากฏ  (คือเดน)  เสียแลว" 
จึงโลดข้ึนสูเวหาส  (เหาะ)  ไปสูเกาะประยงคเสีย 
           (การอธิษฐานมิใหพัสดุเสียหายในเวลาเขานิโรธ)  นี ้ ชื่อวา 
นานาพัทธอวิโกปนะ-ไมยังพัสดุที่เนื่องดวยภิกษุตางรูปใหกําเริบ  สวน 
พัสดุใดเปนของเนื่องดวยตนผูเดียว  เปนผานุง  ผาหมก็ดี  อาสนะที่ตน 
นั่งก็ดี  กิจท่ีจะตองอธิษฐานไวเปนสวนหนึ่งในพัสดุนั้นหามีไม  ผูเขา 
นิโรธยอมคุมกันพัสดุนั้นไวไดดวยอํานาจสมาบัตินั่นเอง  ดุจพัสดุของ 
ทานพระสัญชีวะ  (ที่กลาวในอิทธิกถา)  จริงอยู  แมคําบาลีนี้ก็ไดกลาว 
ไววา  "ฤทธิ์ปกแผดวยอํานาจสมาธิของทานพระสัญชีวะ  ฤทธ์ิปกแผดวย 
อํานาจสมาธิของทานพระสารีบุตร "๒  ดังนี ้
                                        [สังฆปฏิมานนะ]  
           การรอ  คือคอย  แหงสงฆ  ชื่อวา  สังฆปฏิมานนะ  หมายความวา 
 
๑.  ชาวชมพูทวีปเขานยิม  โปรย  โยน  สาด  เคร่ืองบูชาไปยังท่ีเคารพ  ทํานองเดียวกบัโปรย 
ลุกปาของชาวยุโรป จนทุกวนันี้  หาไดจัดใสหาน  หรือปกแจกันไปตั้งบูชาอยางธรรมเนียมของ 
เราไม 
๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๙๘  
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การท่ีภิกษุรูปหน่ึงยังไมมาเพียงใด  ก็ไมทําสังฆกรรมเพียงน้ัน ก็แล  
ในขอน้ี  การรอคอยหาไดเปนบุพกิจของภิกษุผูจะเขานิโรธนั้นไม  แต  
การคํานึงถึงการรอคอย  (นั่น)  เปนบพุกิจ  เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูจะเขา 
นิโรธพึงคํานึงอยางนี้วา  "ถาเมื่อเรานั่งเขานิโรธอยู ๗ วัน  สงฆใคร 
จะทํากรรมอะไรอยางหน่ึง  ในบรรดาสังฆกรรมมีญัติกรรมเปนตนไซร 
เราจักออก  (ทันที)  ไมทนัที่ภิกษุสักรูปหน่ึงจะมาเรียกเรา"  ดวยวา 
ทําอยางนี้แลวจึงเขา  เธอยอมจะออกไกทันทีในเวลาน้ัน*  สวนภิกษุใด 
ไมทําอยางนั้น ตอสงฆประชุมกันแลวไมเห็นภิกษุนั้นอยู  ถามหาวา 
ภิกษุรูปโนมไปไหน  ครัน้ภิกษุรูปหน่ึงบอกวาเธอเขานิโรธ  สงฆจะสง 
ภิกษุรูปหน่ึงไปดวยส่ังวา  "เธอจงไปเรียกภิกษุรูปนั้นตามคํา  (สั่ง)  ของ 
สงฆ" จนเมื่อภิกษุ  (ผูไปเรียก)  นั้น (ไป)  ยืนในสวนูปจาร  (ที่ใกลพอ 
เรียกไดยิน)  แลวบอกวา  "อาวุโส  สงฆรอคอยทาน "  นั่นแหละ  เธอ 
จึงไดออก  เพราะข้ึนชื่อวาอาณา  (คําส่ัง)  ของสงฆ  ยอมเปนการหนัก 
(คือเปนสําคัญ  จําตองเคารพ)  อยางนี้  เหตุนั้น ภิกษุผูเขานิโรธจึงควร 
คํานึงถึงการรอคอยแหงสงฆนั้น  แลวจึงเขาอยางท่ีจะออกไดเองทีเดียว 
(ไมตองใหเรียก) 
                                      [สุตถุปกโกสนะ]  
           แมในขอวา  "สตถุปกโกสน"  นี่  ก็การคํานึงถึงการรับสั่งใหหาแหง 
พระศาสดา  นั่นแหละเปน  (บุพ)  กิจของภิกษุ  (ผูจะเขานิโรธ)  นี ้ เพราะ 
เหตุนั้น  แมการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดาน้ัน  เธอก็ควรคํานึกอยางนี้ 
 
*  คลายกําหนดกาลไว  
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วา  "ถาเมื่อเรานั่งเขานิโรธอยู  ๗  วัน  พระศาสนาจะทรงบัญญัติสิกขาบท   
ในกรณีที่วัตถุหยั่งลง  (คือเกิดเรื่องข้ึน)  ก็ด ี จะทรงแสดงธรรมในเพราะ 
อัตถุปบัติ  (คือเรื่องที่เกิดข้ึน)  อยางนั้นก็ดีไซร  เราจักออก  (ทันที) 
ไมทันที่ใคร ๆ จะมาเรียกเรา"  ดวยวาทําอยางนี้แลวจึงน่ัง  (เขานิโรธ) 
เธอยอมออกไดทันทีในเวลาน้ัน  สวนภิกษุใดไมทําอยางนั้น  ตอพระ 
ศาสดา  เมื่อสงฆประชุมกันแลว  ทอดพระเนตรไมเห็นภิกษุนั้นอยู 
รับสั่งถามหาวา  ภิกษุรูปโนนไปไหน  ครั้นภิกษุรูปหน่ึงกราบทูลวา  เธอ 
เขานิโรธ  จะทรงสั่งภิกษุรูปหน่ึงไป  ดวยรับสั่งวา  "เธอจงไปเรียก 
ภิกษุนั้นตามคําของเรา" จนเมื่อภิกษุ  (ผูรับ ๆ สั่ง)  นั้น (ไป)  ยนืใน 
สวนูปจาร  แลวบอกวา  "พระศาสดารับสั่งใหหาทาน"  นั่นแหละ 
เธอจึงไดออก  เพราะการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดาเปนการหนัก (คือ 
จําตองเคารพ)  อยางนี้  เหตุนั้น ภิกษุผูจะเขานิโรธจงควรคํานึงถึงการ 
รับสั่งใหหาแหงพระศาสดาน้ัน  แลวจึงเขาอยางท่ีจะออกไดเองทีเดียว 
(ไมตองใหรับสั่งใหหา) 
                                   [อัทธานปริเฉท]  
           การกําหนดกาลแหงชีวิต  ชื่อวา  อัทธานปริเฉท  อันภิกษุ  (ผูจะ 
เขานิโรธ)  นี ้ ตองเปนผูฉลาดอยางดีในอัทธานปริเฉท  ตองคํานึงดู 
เที่ยววา  อายุสังขารของตนจักเปนไป  จักไมเปนไปตลอด ๗ วัน  แลว 
จึงเขา  เพราะถาไมคํานึงดูอายุสังขารซึ่งจะตองดับในภายใน  ๗ วันเสีย 
เลยแลวเขาไซร  นโิรธสมาบัติของเธอยอมไมอาจปองกันความตายได 
เธอจะ  (ตอง)  ออกจากสมาบัติเสียในระหวาง  (ไมครบ ๗ วัน)  นั่นเอง  
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เพราะความตายภายในนิโรธไมมี (ตองออกแลวจึงตาย)  เพราะเหตุนั้น   
ตองคํานึงดูกําหนดกาลแหงชีวิตน้ันแลวเทียวจึงเขา  ดวยวาแมจะไม 
คํานึงถึงบุพกิจท่ีเหลือ  (นอกน้ี)  ก็ยังได  แตกําหนดกาลแหงชีวิตน้ี 
ทานวาตองคํานึงทีเดียว 
                                       [เขานิโรธ]  
           ภิกษุนั้น  ครั้นเขาอากิญจัญญายตนะ  ออกแลวทําบุพกิจน้ีอยางนี้ 
แลวจึงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ตอน้ันลวงไปวารจิต ๑  หรือ ๒* 

เธอก็เปนผูไมมีจิต  ไดสัมผัส  (คือบรรลุ)  นิโรธ 
           ถามวา  "ก็เพราะเหตุไร  จิตทั้งหลายของเธอจึงไมเปนไปเหนือจิต 
๒ ดวง "  แกวา  "เพราะ  (ความเปนไปอยางนั้น ?)  เปนประโยคแหง 
นิโรธ"  จริงอยู  การทําธรรม ๒ อยาง  คือสมถวิปสนาใหเปน 
ยุคนัทธะ  (ผูกเขาคูกันดุจโคคูแอก)  แลวข้ึนสูสมาบัติ ๘ แหงภิกษุนี้ 
นี่เปนประโยคแหงอนุบุพนิโรธ  (ความดับโดยลําดับ)  มิใชเปนประโยค 
แหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  เพราะเหตุนั้น  จิตทั้งหลายของ 
ภิกษุนั้นจึงไมเปนไปเหนือจิต ๒ ดวง  เพราะ  (ความเปนไปอยางนั้น) 
เปนประโยคแหงนิโรธ  สวนภิกษุใดออกจากอากิญจัญญายตนะแลว 
ไมทําบุพกิจนี้  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ภิกษุนั้นยอมไมอาจเปน 
ผูไมมีจิตตอไปได  แตจะยอนกลับมาต้ังอยูในอากิญจิญญายตนะอยูนั่น 
 
*  มหาฎีกาวา  ทานกลาววา  "วารจิต ๑ หรือ ๒"  ดังน้ี  ราวกะไมนยิมลงเปนแน  แตท่ีจริง 
ก็นิยมเปนแนวา  ๒  วาระนัน่แหละ  จะไดเห็นในคําถามและคําแกตอไป  และวารจตินี้  ก็คือวารจติ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน่เอง  
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ก็แลขออุปมาดวยบุรุษผูไมเคยเดินทาง  ควร  (นํามา)  กลาวในความ   
ขอน้ี  ตางวาบุรุษผูหน่ึงไมเคยเดินทางสายหนึ่ง  มาถึงลําธาร  หรือ 
แผนหินอันรอยเพราะแดดกลา  ที่เขาทอดไวขามหลมลึก*ในระหวางทาง 
ยังไมทันจัดผานุงผาหม  ลงสูบึงนั้น  ก็ยอม  (ตองถอยกลับมา)  ยืนที่ตลิ่ง 
อีกอยูนั่น  เพราะกลับบรขิารเปยก  อนึ่ง  เทารอนเพราะเหยียบแผน 
หินนั้นเขา  ก็ยอม  (ตองถอยลงมา)   ยืนที่ฟากในอีกนั่นเอง 
           ในขออุปมานั้น  เหมือนอยางบุรุษน้ัน  เหตุที่ยังมิไดจัดผานุงผาหม 
พอลงลําธาร  (ไปหนอย)  เทาน้ัน  และพอเหยียบแผนหินรอน  (เขา 
หนอย)  เทาน้ัน  กถ็อยกลับมายืนที่ฟากใน  (อีก)  อยูนั่นฉันใด  แม 
พระโยคาวจรก็ฉันนั้น  เหตุที่ยังมิไดทําบุพกิจ  พอเขาเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ  (ไปหนอย)  เทาน้ัน  ก็ถอยกลับมาต้ังอยูในอากิญจัญญา- 
ยตนะ  ฝายวาบุรุษผูเคยเดินทางสายน้ันมากอน  มาถึงท่ีนั้น  นุงผา 
ผืนหน่ึงใหรัดกุม  ถือผาอีกผืนหน่ึงดวยมือ (ขางหน่ึง) แลวลงลาํธาร 
หรือทําเหยียบแผนหินรอนแตพอประมาณ  (คือเหยียบแผว ๆ)  ไป 
ตอไปได ฉันใด  ภิกษุผูทาํบุพกิจแลวเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
นั่นแหละ  จึงเปนผูไมมีจิต  สัมผัส  (ถงึ)  นิโรธอยูตอไปได  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน 
 
*  อุทกกนฺทร  กับ  กนฺทร ในท่ีนี้ ทานใชเปนอันเดยีวกนั เพราะฉะน้ัน  เม่ือ  อุทกกนฺทร 
ขางหนามีแลว  ก็ไมนาจะมี  กนฺทร ขางหลังอีก  ถาคง  กนฺทร  ขางหลังไว  วา  หลังอุทกกนฺทร 
ก็เกอ ในท่ีนี้จงึตัด  กนฺทร  วา  ขางหลังออก  แปลดูกไ็ดความดีแลว  
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                             [เขาแลวยั้งอยูไดอยางไร]   
           ปญหากรรมขอวา  "ยั้งอยูไดอยางไร"  แกวา  อันความย้ังอยูแหง 
นิโรธสมาบัติที่เขาแลวอยางนี้นั้น  ยอมมีไดดวยอํานาจกําหนดกาลไว 
และดวยไมมีความส้ินอายุ  การรอคอยแหงสงฆ  และการรับสั่งใหหา 
แหงพระศาสดาในระหวางดวย 
                                      [ออกอยางไร]  
           ปญหากรรมขอวา "ออกอยางไร"  แกวา  การออกมี ๒ ทาง 
ดังน้ี คือ  สําหรับพระอนาคามี  การออกมีดวยความเกิดข้ึนแหงอนา- 
คามิผล  สําหรับพระอรหันต  การออกมีดวยความเกิดข้ึนแหงพระ 
อรหัตผล๑ 

                   [จิตของทานผูออกแลวนอมไปสูอะไร]  
           ปญหากรรมขอวา  "จิตของผูออกแลวเปนจิตนอมไปสูอะไร" แก 
วา  นอมไปสูนิพพาน  สมคําบาลีที่  (พระธัมมทินนาเถรี)  กลาวไว 
(ในจูฬเวทัลสูตร)  วา  "ดกูรอาวุโสวิสาขะ  จิตของภิกษุผูออกจาก 
สัญญาเวทยิตนิโรธแลว  ยอมเปนจิตนอมไปสูวิเวก  โนมไปสูวิบาก 
ลาดเอียงไปสูวิเวก๒" 
                     [คนตายกับคนเขานิโรธตางกันอยางไร]  
           ปญหากรรมขอวา  "คนตายกับคนเขานิโรธตางกัน"  แม 
ความขอน้ี  ทานก็ไดกลาวไวในสูตร  (เดียวกันนั้น)  เหมือนกัน  ดัง 
 
๑.  หมายความวา  เม่ือเขาผลสมาบัติ  ก็เปนอันออกจากนิโรธสมาบัติ  เชนนั้นกระมัง 
๒.  ม.  มู.  ๑๒/๕๕๒  วเิวกในบาลีนี้  ทานวาหมายเอานิพพานนั่นแหละ  
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บาลีวา "ดูกรอาวุโส คนที่ทํากาลกิริยาตายแลวน้ีใด กายสังขาร  
ทั้งหลายของคนผูนั้นรํางับดับไป  วจีสังขารทั้งหลาย...จิตตสังขาร 
ทั้งหลายก็รํางับดับไป  อายุก็สิ้น  ไออุนก็สงบ  อินทรียทั้งหลายก็แตก 
(สวน)  ภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนีใ้ด  กายสังขารท้ังหลายของภิกษุ 
นั้นรํางับดับไป  วจีสังขารท้ังหลาย...จิตตสังขารทั้งหลายก็รํางับดับไป 
(เหมือนกัน)  แตอายุยังไมสิ้น  ไออุนยงัไมสงบ  อินทรียทั้งหลาย 
ยังไมแตก๑"  ดังน้ี 
              [นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรืออสังขตะ ฯลฯ]  
           สวนในคําถามขอวา  "นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรืออสังขตะ" 
เปนตน  ไมควรกลาวแกววา  นิโรธสมาบัติเปนสังขตะก็ดี  วาเปนอสังขตะ 
ก็ดี  วาเปนโลกิยะก็ดี  วาเปนโลกุตระก็ดี  เพราะอะไร เพราะนิโรธ- 
สมาบัตินั้น  ไมมีอยูโดยสภาวะ๒ แตเหตุใด  นิโรธสมาบัตินั้น  นับวา 
เปนอันไดเขาถึงแลว  ก็โดยอํานาจของพระอริยบุคคลผูเขา  เหตุนั้น 
จะกลาววา  เปนกิริยาสําเร็จ  ก็ควรอยู  มิใชไมสําเร็จ 
                   บัณฑิตทั้งหลายเจริญอริยปญญาแลว  จึงเขา 
                   สมาบัติอันละเอียด (สุขุม)  ที่พระอริยะ 
                   เสพ  ถึงซ่ึงอันนับวาเปนนิพพานในทิฏฐ- 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๕๕๒ 
๒.  มหาฎีกาเสริมวา  ส่ิวท่ีอยูโดยสภาวะ คือโดยปรมัตถ  จึงควรกลาววา  เปนสังขตะอสังขตะ 
เปนตนได  ส่ิงท่ีไมมีอยู  กก็ลาวไมได 
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                   ธรรมนี่ได  ดังกลาวมาฉะนี้  เหตุใด   
                   เพราะเหตุนั้น  แมความสามารถเขานิโรธ- 
                   สมาบัตินี้  ทานจึงกลาววา  เปนอานิสงสของ 
                   ปญญาในอริยมรรคทั้งหลาย  แล 
                            [อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ]  
           อานิสงสขอวา  "อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ"  ความวา  ใชแตความ 
สามารถในการเขานิโรธสมาบัติเทาน้ัน  (เปนอานิสงส)  ก็หามิได  แต 
แมความสําเร็จแหงความเปนผูทรงอริยคุณมี ความเปนอาหุไนยบุคคล 
เปนตน นี่  กพึ็งทราบวาเปนอานิสงสของโลกุตรปญญาภาวนานี้ดวย  อัน 
บุคคลชื่อวามีปญญาอันเจริญแลว  เพราะทําโลกุตรปญญาน้ันทั้ง ๔ ชั้น 
ใหเกิดมีแลว  ยอมเปนผูควรของคํานับ  เปนผูควรของตอนรับ  เปน 
ผูควรของทําบุญ  เปนผูควรแกการทําอัญชลีแหงสัตวโลกกับทัง้เทวดา 
เปนบุญเขตอันเยี่ยมของโลก  โดยไมแปลกกัน  (ทัง้ ๔ ชั้น) 
                                   [ประเภทพระอริยบุคคล]  
           แต  (วา)  โดยแปลกกัน   ในโลกุตรปญญา  ๔  ชั้นนั้น  ชั้นแรก 
บุคคลผูทํามรรคปญญาชัน้ตนใหเกิดแลว  มา  (ถงึความเปนอริยบุคคล) 
โดยวิปสนาอยางออน  แมเปนผูมีอินทรียออน  ก็เปนพระอริยบุคคลชื่อ 
สัตตักขัตตุปรมะ  ทองเท่ียวไปในสุคติภพ ๗ ภพ  ก็ทําท่ีสุดทุกขได 
ผูมาโดยวิปสนาอยางกลาง  มีอินทรียปานกลาว  กเ็ปนพระอริยบุคคลชื่อ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 300 

โกลังโกละ  แลนทองเท่ียวไปสูตระกูล  (คือภพ)  ๒ หรือ  ๓ ตระกูล   
ก็ทําท่ีสุดทุกขได  ผูมาโดยวิปสนาอยางกลา  มีอินทรียกลา  ก็เปน 
พระอริยบุคคลชื่อ  เอกพีชี ยังภพอันเปนของมนุษย๑ใหเกิดภพเดียว 
เทาน้ันแลว  ก็ทําท่ีสุดทุกขได 
           บุคคลทํามรรคปญญาชั้น  ๒  ใหเกิดแลว  ยอมเปนพระอริยบุคคล 
ชื่อ  สกทาคามี  มาสูโลกนี้   (อีก)  ครัง้เดียวเทาน้ันแลว  ก็ทําท่ีสุดทุกข 
 ได๒ 

           บุคคลทํามรรคปญญาชั้น ๓ ใหเกิดแลวยอมเปนพระอริยบุคคลชื่อ 
อนาคามี  พระอนาคามีนั้น  ดวยอํานาจความตางกันแหงอินทรีย ยอม 
เปนผูละ (อัตภาพ)  ในโลกน้ีไปแลวจึงสําเร็จ  (คือปรินิพพาน)  โดย 
แยกเปน ๕ ประเภท  คือ  อันตราปรนิิพพายี  อุปหัจจปรินิพพายี 
อสังขารปรนิิพพายี  สสังารปรินิพพายี  อุทธโสโตอกนิฏฐคาม ี
 
๑.  มหาฎีกากลาแยงปาฐะเหมือนกันวา  ท่ีปาฐะวา "มานุสก-ยังภพของมนุษยใหเกิด" 
นั้นเปนเทสนามัต  คือแสดงไปอยางนั้นเอง  แมจะกลาววา  "เทวภว-ยังภพเทวดาใหเกดิ " ก็ควร 
เหมือนกนั  (หมายความวา  เกิดอีกอยางหนึ่ง  ก็แลวกัน?) 
๒.  มหาฎีกาไปไดหลักฐานท่ีไหนมาไมทราบ  กลาววาพระสกทาคามีนั้นมี ๕ ประเภท  คือประเภท- 
หนึ่ง  บรรลุสกทาคามิผลในโลกน้ีแลว  กป็รินิพพานในโลกนี้เอง  ประเภทหนึ่ง  บรรลุในโลกน้ี 
แลว  ไปปรินพิพานในเทวโลก  ประเภทหนึ่ง  บรรลุในเทวโลกนี้เอง  ก็ปรินิพพานในเทวโลกน้ันเอง 
ประเภทหนึ่ง  บรรลุในเทวโลกแลวมาเกดิในโลกนี้  จึงปรินิพพาน  ประเภทหน่ึง  บรรลุในโลกน้ี 
แลวไปเกิดในเทวโลกอยูจนตลอดอายุแลวมาเกิดในโลกนี้อีก  จึงปรินพิพาน 
        พระสกทาคามีท่ีกลาวในท่ีนี้  ทานวาหมายเอาประเภทสุดทายนี้เอง 
         ฟงดูวุน ๆ  สวนพระโสดาบันเอกพชีี  มีปญหานาอธิบายใหชัดวา  ตางจากพระสกทาคามี 
อยางไร  ทานกลับไมอธิบายเลย  
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           ใน ๕ ประเภทน้ัน  ทานผู (ไป)  เกิดในภพสุทธาวาสภพใด  
ภพหน่ึง  (อยูไป)  ไมทันถึงกลางอายุ  ก็ปรินิพพาน  ชื่อวา  อันตร- 
ปรินิพพายี  ทานผูปริพพานเลยกลางอายุไป  ชื่อวา  อุปหัจจปริ- 
นิพพายี  ทานผูยังมรรคเบ้ืองบนใหเกิดไดโดยไมตองปรุงแตง  คือ 
ไมตองประกอบความเพียรนัก ชื่อวา  อสังขารปรินิพพายี  ทานผูยัง 
มรรคเบื้องบนใหเกิดโดยตองปรุงแตง  คือตองประกอบความเพียรหนัก 
ชื่อวา  สังขารปรินิพพายี  ทานผู  (เกิด)  สูงข้ึนไปแตภพที่เกิด  จน 
ถึงอกนิษฐภพแลว  จึงปรินิพพานในอกนิษฐภพน้ัน  ชื่อวา  อุทธโสโต- 
อกนิฏฐคามี  (ผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิษฐภพ)* 

           บุคคลทํามรรคปญญาชั้น ๔ ใหเกิดแลว  ลางทานเปนพระอรหันต 
ประเภทสัทธาวิมุตตะ  (พนดวยศรัทธา)  ลางทานเปนพระอรหันต 
ประเภทปญญาวิมุตตะ  (พนดวยปญญา) ลางทานเปนพระอรหันต 
ประเภทอุภโตภาควิมุตตะ  (พนดวยสวนท้ัง ๒) ลางทานเปนพระ- 
อรหันตประเภทเตวิชชะ  (ผูไดอวิชชา ๓ )  ลางทานเปนพระอรหันต 
ประเภทฉฬภิญญะ  (ผูไดอภิญญา ๖)  ลางทานเปนพระอรหันต 
ประเภทปฏิสัมภิทัปปเภทปตตะ  (ผูถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา)  เปน 
พระมหาขีณาสพ  ซึ่งขาพเจาหมายถึง  กลาวไว  (ในตอนตนปกรณ) 
วา  "ก็แลพระขีณาสพนั้น  ชื่อวา  ถางชัฏนั้นไดในขณะแหงมรรค  ชื่อวา 
 
*  ท่ีกลาวนี้ท้ัง ๕ ประเภท  ตองละโลกน้ีไปปรินิพพานในภพสุทธาวาสท้ังนั้น  นาคือวาทําไม 
พระอนาคามี  จึงปรินิพพานในโลกนี้  หรือเทวโลกช้ันตํ่าลงมาไมไดเหมือนพระอริยบุคคลประเภท 
อ่ืนเลา  
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เปนผูมีชัฏอันถางเสร็จแลวในขณะแหงผล  ยอมเปนทักษิไณยบุคคลเลิศ   
แหงสัตวโลกกับทั้งเทวดา "  ดังน้ี 
                   การเจริญอริยปญญามีอานิสงสมาก  ดัง 
                   กลาวมาฉะนี ้ เหตุใด  เหตุนั้น  ผูมีปญญา 
                   พึงทําความยินดีในการเจริญอริยปญญาน้ัน 
                   เทอญ 
           ก็แลปญญาภาวนาพรอมท้ังอานิสงสในวิสุทธิมรรคท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงโดยมุขคือ  ศีล  สมาธิ ปญญา  ในคาถาน้ีวา 
           "สีเล ปติฏาย  นโร  สป ฺโ  จิตฺต  ป ฺ ฺจ  ภาวย 
           อาตาป  นิปโก  ภกิฺขุ                 โส  อิม  วิชฏเย  ชฏ 
                   ภิกษุผูเปนคนฉลาด  มีความเพียร  มปีญญา 
                   บริหารตนต้ังอยูในศีลแลวอบรมจิตและ 
                   ปญญาอยู  นั้น  พึงถางชัฏนี้ได"  ดังนี้ 
เปนอันขาพเจาไดแสดงรอบคอบแลวดวยคําพรรณนาเพียงเทาน้ี 
                   ปริเฉทที่ ๒๓  ชื่อปญญาภาวนานิสังสนิเทศ 
                               ในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค 
          อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                               ดังน้ี  
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                                        คาถาทายปกรณ   
           ขาพเจาท้ังหลายต้ังคาถานี้ คือ 
           สีเล ปติฏาย  นโร  สป ฺ   ฯ  เป ฯ  โส  อมิ  วิชฏเย  ชฏ 
ไวแลว  ไดกลาวคําใดไววา 
                   "บัดน้ี  ขาพเจาเมื่อจะพรรณนาเนื้อความ 
                   อันตางโดยคุณมีศีลเปนตนในคาถาน้ี  ที่ 
                   พระผูแสวงคุณอันใหญตรัสไวตามเปนจริง 
                   (คือตามที่ถูกตอง)  จักกลาววิสุทธิมรรค 
                   อันอาศัยนัยแหงเทศนาของพระเถระฝาย 
                   มหาวิหารท้ังหลาย  ซึ่งมวีินิจฉัยอันหมดจด 
                   ดี  เปนเครื่องปลูกปราโมทยแกเหลาพระ- 
                   โยคีในพระธรรมวินัยน้ี  ผูไดบรรพชาใน 
                   ศาสนาของพระชินศรีเจา  อันยากย่ิงที่จะ 
                   ไดแลว  เมื่อไมรูวิสุทธิได  ดูกรสาธุชน 
                   เกษม  อันรวบรวมคุณมีศลีเปนตนไวตาม 
                   เปนจริง  แมมุงความบรสิุทธิ์  แมพยายาม 
                   อยู  ก็ยอมไมลุถึงวิสุทธิได  ดูกรสาธุชน 
                   ทั้งหลาย  เมือ่ขาพเจากลาววิสุทธิมรรค 
                   โดยเคารพ  ขอทานท้ังหลายทั้งปวงผูมุง 
                   วิสุทธิ  จงต้ังใจฟงวิสุทธิมรรคนั้น  โดย 
                   เคารพ  เทอญ"  ดังนี้  
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           วิสุทธิมรรค  ที่ขาพเจาปฏิญญาวาจักกลาวในคําน้ีนี่นั้น  ก็เปนอัน   
ขาพเจาไดกลาวแลวดวยอรรถสังวรรณนาเพียงเทาน้ีแล  ก็แลในวสุทธิ- 
มรรคนั้น 
                   วินิจฉัยแหงมรรคท้ังหลายอันตางโดยคุณมี 
                   ศีลเปนตนเหลาน้ันใด  เปนวินิจฉัยท่ีทาน 
                   กลาวไวในอรรถกถานัยแหงนิกายท้ัง ๕ 
                   วินิจฉัยน้ันพนจากโทษ  คือ  ความปะปน 
                   กับวาทะแหงนิกายอ่ืนทั้งส้ิน  ขาพเจานําเอา 
                   วินิจฉัยท้ังปวงน้ันมาประกาศไวเปนสวน 
                   มาก   เหตุใด  เพราะเหตุนั้น ความเอือ้เฟอ 
                   ในวิสุทธิมรรคนั่น  พระโยคีทั้งหลายผูมี 
                   ปญญาหมดจดปรารถนาวิสุทธิ  จึงควรทํา 
                   แท  แล            
                                           [อุทิศกุศล]  
                          กองบุญอันใด  ทีข่าพเจาผูหวังความ 
                   ต้ังอยูแหงพระสัทธรรม  ไดรับนิมนตของ 
                   ทานพระคุณเจาสังฆปาละ  ผูเกิดในวงศ 
                   ภิกษุคณะมหาวิหาร  ซึ่งเปนฝายเถรวาทมี 
                   ชื่อเสียงเปนวิภัชวาทีประเสริฐท่ีสุด  (ทาน) 
                   เปนพระมหาเถระผูรุงเรือนมีความประพฤติ 
                   สะอาดเปนสัลเลขะ  กอบดวยวินัยและ 
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                   อาจาระ  ประกอบ  (ความเพียร)  ในการ   
                   ปฏิบัติ   (ธรรม) มีใจประดับดวยคุณมี 
                   ขันติโสรัจจะและเมตตาเปนอาทิ  แลวแล 
                   ทําปกรณวสุทธิมรรคนี้ขึน้  ไดรับแลว 
                   ดวยเดชแหงกองบุญน้ัน  ขอสัตวทั้งหลาย 
                   ทั้งปวง   จงถึง๑ซ่ึงความสุขเถิด  ปกรณ 
                   วิสุทธิมรรคนี้แล   จบลงโดยพระบาลี  ๕๘ 
                   ภาณวาร  เวนเสียซ่ึงอันตราบในท่ีนี้  ฉันใด 
                   ขอมโนรถทัง้หลาย  ที่ถึงความดีงามทุกอยาง 
                   ของสัตวโลก  จงปลอดอนัตราย  สําเร็จ 
                   โดยเร็วพลัน  ฉันนั้นเหมือนกัน  เทอญ 
                             ปกรณวิสุทธิมรรค  จบแลว 
                                               [คําอธิษฐาน]  
                    [คุณสมบัติของพระพุทธโฆสะ ๑๑ ขอ] 
           ขอปกรณวิเศษช่ือวิสุทธิมรรค  อันพระเถระผูควรจะเรียก 
(นามตามภาษาสีหล ?)  วา  มุรัณฆเขฏกะ๒ (แต)  มีนามไธย  (ชื่อต้ัง) 
ที่ครูทั้งหลายขนานให  วา พุทธโฆสะผู  (ประกอบดวยคุณสมบัติ  คือ) 
 
๑.  ปาฐะเปน...  เธนฺติ  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ในความเชนนี้  ควรเปน ... เธนฺตุ 
๒.  ฉบับพมาเปน  มุทันตเขทกะ  ฉบับสีหลเปน  โมรัณฑเจฏกะ คําแสดงคุณสมบัติของพระพุทธ- 
โฆสะน้ี  มีอยูในทายคัมภีรอรรถกถา  ดูเหมือนทุกฉบับ  แตคํา  มุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน  นี้  มี  เฉพาะ 
ในวิสุทธิมรรคนี่แหงเดียว 
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           (๑)  ปรมสุทฺธ  สทฺธา  พุทฺธิ  วิริยปฏิมณฑฺิเตน-ประดับดวย  
ศรัทธา  พุทธิ  และ  วิริยะ  อันหมดจดอยางยิ่ง 
           (๒)  สีลาจารชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน-เดนดวยคุณ 
สมุทัย  มีศลี  อาจาระ และอาชวะ  มัทวะ  เปนอาทิ 
           (๓)  สกสมย  สมยนฺตร  คหนชฺโณคาหณ  สมตฺเถน  สามารถ 
ในการหยั่งลงสูปาชัฏ  (คือวินิจฉัยขอที่ยุงยาก) ไดทั้งในลัทธิฝายตนและ 
ในลัทธิฝายอ่ืน 
           (๔)  ป ฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน-ประกอบพรอมไปดวย 
ความกระจางแจงแหงปญญา 
           (๕)  ติปฎกปริยตฺติปฺปเภเท  สาฏกเถ  สตฺถุ  สาสเน  อปฺปฎิ- 
หตาณปฺปภาเวน-มีอํานาจแหงญาณอันไมของขัดในพระสัตถุศาสนา 
ประเภทปริยัติ  คือพระไตรปฎก  พรอมท้ังอรรถกถา 
           (๖)  มหาเวยฺยากรเณน-เปนนักไวยากรณใหญ 
           (๗)  กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺ- 
เตน-ประกอบดวยความงามแหงถอยคําอันไพเราะเปนเลิศ  ที่ความถึง 
พรอมแหงกรณ  (คือเครื่องทําเสียง)  ทําใหเกิดเสียงเปลาออกมาได 
คลอง 
           (๘)  ยุตฺตมุตฺตวาทินา  วาทีวเรน-เปนนักพูดชั้นเยี่ยม  พูดได 
ทั้งผูกทั้งแก* 

 
  *  ยุตฺตมุตฺตาวาที-พูดไดท้ังผูกท้ังแก  เขาใจวาจะไดนัยจากพระสูตรในจตุกังคุตร  ในท่ีนั้นทาน 
ใชศัพทวา  ยุตตฺปฏิภาโณ-ผูมีปฏิภาณในการผูก  (ปญหา)  มุตฺตปฏิภาโณ-ผูมีปฏิภาณในการแก 
(ปญหา)  แบงเปน ๔ ประเภท  คือ  ผูท่ีไดแตผูก  แกไมเปนก็มี  ผูท่ีไดแตแก  ผูกไมเปนก็มี 
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           (๙)  มหากวินา-เปนมหากวี   
           (๑๐)  ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร  ฉฬภิ ฺาทิเภทคุณปฏิ- 
มณฺฑิเต  อุตฺตริมนุสฺสธมเฺม  อปฺปฏหิตพุทฺธีน  เถรวสปฺปทีปาน 
เถราน  มหาวิหารวาสีน  วสาลงฺการภูเต - เปนอลังการแหงวงศของ 
เหลาพระเถระฝายมหาวิหารผูเปนประทีปแหงเถรวงศ มีความรูอันไม 
ของขัดในอุตริมนุสธรรม  ซึ่งประดับไปดวยคุณตาง  ๆ  มีอภิญญา ๖ 
เปนตน มีปฏิสัมภิทาอันแตกฉานเปนบริวาร 
           (๑๑)  วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา=มีความรูหมดจดกวางขวาง 
ทําไวแลว  (นี้) 
                   จงต้ังอยูในโลก  แสดงนัยแหงวิสุทธิมีศีล 
                   เปนตน  แกกลุบุตรท้ังหลายผูแสวงหา 
                   ธรรมเครื่องสลัดตนออกจากโลก  ไปตราบ 
                   เทาท่ีแมพระนามวา  "พุทฺโธ"  ขององค 
                   พระโลกเชษฐมหาฤษีเจาผูมีพระจิตบริ-  
                   สุทธิ์คงท่ี  ยงัเปนไปอยูในโลก  เทอญ 
 
ผูท่ีไมเปนท้ัง ๒  อยางก็มี  ผูท่ีเปนท้ัง ๒ อยางก็มี 
         เคยอานพบสรอยนามสมณศักดิ์  (ดูเหมือนของสมเด็จพระสังฆราช  สา)  มีคํายุตตมุตต- 
วาที  นี้ประดบัอยูดวย  
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                                             เรื่อง    
                                ประวัติพระพุทธโฆสะ  
           (สมเด็จพระวันรัต  เขมจารี  เรียบเรียงตามนัยคัมภีรโบราณ) 
           เมื่อป  (พุทธศาสนายุกาล)  นบัแตกาลปรินิพพานแหงพระผูมี 
พระภาคพุทธเจาลวงแลว ๙๕๖  พรรษา  พระราชาทรงพระนามวา 
มหานามไดครองราชยในลังกาทวีป  ไดยินมาวาในสมัยนั้น  มพีราหมณ- 
มาณพผูหน่ึงเกิดในตระกูลพราหมณตระกูลหน่ึง  ในที่ใกลโพธมิณฑ 
(ที่ตรัสรู)  ในมัธยมประเทศชมพูทวีป๑  มาณพน้ันเชี่ยวชาญในศิลปะ 
ทั้งปวงจบไตรเพท  ทองเที่ยวไปตลอดคามนิคมชนบทราชธานีทั้งหลาย 
ในชมพูทวีป  สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตอยูในที่ใด ๆ ก็ไปทําสากัจฉา 
ในที่นั้น  ๆ  บัณฑิตอ่ืน ๆ  ไมอาจกลาวแกปญหาที่มาณพน้ันถามได 
แตมาณพน้ันแกปญหาที่บัณฑิตอ่ืน ๆ ถามได  มาณพน้ันครองท้ังสกล 
ชมพูทวีปดวยอาการอยางน้ี  จนมาถึงวิหารแหงหนึ่ง  (อาศัยพักอยูใน 
บริเวณวิหารน้ัน) 
           กใ็นวิหารน้ันมีภิกษุอยูหลายรอยรูป  ทานพระเรสตะ๒  สังฆเถระ 
 
๑.  ทานผูชําระบอกเชิงอรรถไววา  ในคัมภีรสมาลินีกลาวขยายความออกไปวา  "บิดาของ 
มาณพนัน้ช่ือเกสี  เปนราชปุโรหิต  มารดาช่ือเกสินี  เพราะเม่ือเวลามาณพนัน้คลอดออกมา  พวก 
พราหมณบริวารมรทาสและกรรมการเปนตน  "เปลาเสียง  (แสดงความยินด)ี  กันกึกกอง  เพราะ 
ฉะนั้น  เขาจึงขนานนามใหวา  โฆสะ  "  บางก็วาเพราะมาณพนัน้เกดิในหมูบานโฆสคาม  จึงได 
นามวา  โฆสะ 
         (เห็นจะไดกับช่ือในภาษาเราวา  "สนั่น"  นั่นเอง) 
๒.  วาช่ือวาพระธรรมโฆส  ก็มี  
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ของภิกษุเหลาน้ัน  เปนพระมหาขีณาสพไดปฏิสัมภิทา  (สามารถ)  ย่ํายี   
ปรวาท  (คือขมคําโตฝายอ่ืน)  ได  ครัง้น้ันตอนกลางคืน  พราหมณ- 
มาณพบริวรรตปาตัญชลมีนตใหมีบทอันสมบูรณ  และเปนปริมณฑล* 

พระเถระฟงเสียงพราหมณสาธยายมนต  ก็ทราบวาพราหมณผูนี้มีปญญา 
มาก  คิดวาทรมาน  (คือขมและชักจูงใหมานับถือพระศาสนา) ไดจะ 
เปนการดี  จึงเรียกพราหมณนั้นมา  ถามเปรยข้ึนวา  "พราหมณ  ใคร 
หนอ  รองเปนเสียงลา"  พราหมณถามวา  "บรรพชิตผูเจริญ  ทานรู 
เสียงรองของพวกลาหรือ"  พระเถระรับวารู  พราหมณนั้นจึงถาม 
พระเถระในคัณฐิฐาน  (คือขอท่ีเปนปมยุงเขาใจยาก) ทั้งหลายในคัมภีร 
ไตรเพท  ทั้งคัมภีรอิติหาสเปนคัมภีรที่ ๕  ซึ่งตนเองมองไมเห็นนัยเลย 
ทั้งอาจารยของตนก็ไมเห็นมาแลวดวย  อันพระเถระนั้น  โดยปกติก็เปน 
ผูจบไตรเพทอยูแลว  ซ้ําบดันี้มาไดปฏิสัมภิทาเขาอีกเลา  เหตุนั้น 
ความหนักในการแกปญหาเหลาน้ันจึงหามีแกทานไม  เพราะฉะนั้น  ทาน 
จึงแกปญหาเหลาน้ันไดในทันที  แลวกลาวกะพราหมณวา  "พราหมณ 
ผูเจริญ  ขาพเจาถูกทานถามามากแลว  ทีนี้จะถามปญหาทานสักขอ 
หน่ึง  ทานจักแกปญหาของขาพเจาหรือไม"  พราหมณรับจะแก  นิมนต 
ใหถาม  พระเถรจึงถามปญหาในคัมภีร  (ยมก  ตอย)  จิตตยมกน้ีวา 
"ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  น  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺต  นริุชฺฌิสฺสติ 
 
  *  ปวิวตฺเตติ-บริวรรค  แปลวาหมุนรอบ  ปริมณฑล  แปลวาวงกลม  จะเปนวิธีสาธายาย 
มนตวิธีหนึ่ง  ซ่ึงเปล่ียนบทมนตสอดตอกนัถึงปลายแลวทบตน  ราวกะวงกลมเปนรอบ ๆ ไป 
อยางพวกเราสาธยาย  อิติปโส  ๑๐๘  จบ หรืออยางไร ?  
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น  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ยสฺส  วา  ปน  จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสติ  น  อุปฺปช-ฺ   
ชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  น  นิรชฺุฌติ*-จิตของบุคคลใด 
เกิดอยูยังไมดับ จิตของบุคคลน้ันจักดับจักไมเกิดหรือ  ก็หรือวา  จิต 
ของบุคคลใดจักดับจักไมเกิด  จิตของบุคคลน้ัน  เกิดอยูยังไมดับหรือ"* 

เปนตน  พราหมณมาณพไมอาจจํา (ขอปญหา)  ได  ไมวาบนหรือลาง 
จึงเรียนถามวา  "บรรพชติผูเจริญ  นี่ชือ่อะไร"  พระเถระบอกวา  "นี ่
ชื่อพุทธมนต  พราหมณ"  พราหมณถามวา  "ทานผูเจริญ  ใหมนตนี้ 
แกขาพเจาบางไดหรือไม"  พระเถระบอกวา  "พราหมณ เราใหแกผู 
ที่ถือเพศบรรพชาอยางที่เราถือ  จึงจะได"  พราหมณมาณพจึงขอ 
บรรพชาเพื่อตองการมนต  พระเถระใหพราหมณมาณพบรรพชา 
อุปสมบทแลว  ใหเรียนพระไตรปฎกพุทธวจนะ  ภิกษุรูปนั้น  (ตอมา) 
ก็ไดเปนผูปรากฏในโลกโดยนามวา  "พระพุทธโฆสะ" 
           พระพุทธโฆสะน้ันเมื่ออยูในวิหารน้ัน  ไดแตงปกรณชื่อญาโณทัย 
ไวในวิหารแลว  เริ่มจะแตงอรรถกถาพระอภิธรรมสังคณี  และอรรถ- 
กถาฉบับนอยชื่ออัฏฐาสาลินี  พระเถระเห็นเชนนั้นจึงกลาวแนะนําวา 
"ดูกรอาวุโสพุทธโฆสะ   ในชมพูทวีปนี้มีแตพระโตรปฎกบาลีเทาน้ัน 
อรรถกถาของพระไตรปฎกนั้น  และเถรวาท  (คือคําท่ีพระเถระยุค 
 
 *  อภิ.  ย: ๓๙/๑  นิเทศและอรรถกถาอธิบายโดยสังเขปวา  คําวาเกิด  คืออยูในอุปปาท- 
ขณะ  คําวาไมดับ  คือยังไมถึงนิโรธขณะหรือภังคขณะ  จติในท่ีนีห้มายถึงปจฉิมจิต  คือจุติจิต 
ของพระอรหนัต  ขณะจุติจติของพระอรหันตยังเปนไปอยู  ช่ือวาจิตเกิดอยูยังไมดบั  เม่ือถึงภังคขณะ 
แลว  จุตจิิตน้ันก็จักดับ  จกัไมมีจิตอ่ืนเกิดอีกตอไป ฯลฯ  
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สังคีติกลาวไวเปนแบบ ?)  หามีไม  แตอรรถกถาในภาษาสีหลอันข้ึนสู   
สังคีติทั้ง ๓ หน  ที่พระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตนทําไว  พระ 
มหินทรตรวจดูกถามรรค  (ลาดเลาแหงคําท่ีกลาวไว)  แลว  (รวบรวม 
มา)  แตงไวดวยภาษาสีหล  ยังเปนไป  (คือยังใชกัน)  อยูในสหีลทวีป 
แมนเธอไปที่สีหลทวีปนั้น  ตรวจดูใหทั่วแลวปริวรรตมาในภาษามคธ 
เสียได  (คือแปลเปลี่ยนเปนภาษามคธเสีย) อรรถกถานั้นก็จักนํา 
ประโยชนเกือ้กูลมาใหแกโลกทั้งปวง"  เม่ือพระเถระแนะนําอยางนั้น 
ทานพุทธโฆสะก็เกิดปติโสมนัส  กราบลาพระอุปชฌายะและภิกษุสงฆ 
เดินทางไปถึงทาเรือโดยลําดับ  ข้ึนเรอืไปพบพระพุทธทัตตเถระสวน 
ทางมาที่กลางมหาสมุทร  ไดพูดจาปราศัยกันแลว  เดินทางตอไปจน 
ถึงทากรุงลังกา  ในกาลน้ัน  พระเจามหานามครองราชยในลังกาทวีป 
ทานพระพุทธโฆสะไปพบภิกษุสงฆในมหาวิหารกรุงอนุราธบุรีแลว  จึงไป 
สูสํานักพระสังฆปาลเถระ๑  ที่มหาปธานฆระ๒  ไดฟง  (ทราบความ) 
อรรถกถาภาษาสีหลและเถรวาททั้งปวงแลว  ก็ตัดสนิ  (ปลงใจเชื่อ) 
วาเปนพระพุทธาธิบายขององคพระธรรมสามิศร  จึงไมสูที่ประชุมสงฆ 
ในวิหารน้ัน  ขอหนังสือคัมภีรเพ่ือทําอรรถพระไตรปฎก 
 
๑.  มีเชิงอรรถวา  สมัยนัน้  ในอนุราธบุรี  มีพระสังฆราชแลว (ถาเชนนั้น  คําวาสังฆปาละ 
นาจะเปนนามตําแหนง  คือแทนท่ีจะเรียกสังฆราช  เขาเรียกสังฆปาละ  แปลวาผูปกครองสงฆ) 
๒.  ปธานฆระ  แปลกันวา  เรือนเปนท่ีทําความเพยีร  หลังท่ีพระสังฆปาละอยูคงจะใหญกวาเพื่อน 
จึงเรียกมหาปธานฆระ  
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           เพ่ือทดสอบสมรรถภาพของทาน  ภิกษุสงฆจึงใหคาถา ๒ บท๑ 

แลวกลาววา  "ทานจวงแสดงความสามารถในคาถา  ๒ บทนี้  เรา   
ทั้งหลายไดเห็นความรถของทานแลว  จะมอบหนังสือคัมภีรให 
ทั้งหมด"  ทานพุทธโฆสะดูบาลีพระไตรปฎกและอรรถกถาของพระ- 
ไตรปฎกนั้นแลว  ไดรวบรวมแตงปกรณชื่อวิสุทธิมรรคข้ึน 
           ครานั้น  เทวดาจะประกาศความมีฝมือของทานใหปรากฏไปใน 
มหาชน  จึงแสรงบันดาลหนังสือคัมภีรฉบับ  (ทีท่านเขียนเสร็จแลว) 
นั้นใหอันตรธานไปเสีย  ทานจึงเขียนข้ึนใหมอีกจบหนึ่ง  เทวดาก็ 
บันดาลใหอันตรธานไปอีกเลา  ทานก็เขียนข้ึนอีกครั้นที่ ๓  (พอ 
เสร็จแลว)  เทวดาก็นําหนังสือ  ๒  จบนั้นมาถวายคืนใหในขณะนั้น  จึง 
เกิดเปนหนังสือ  (วิสุทธมิรรค) ๓ จบข้ึนในครั้งน้ัน๒ ทานพุทธโฆสะ 
หอบหนังสือทั้ง ๓  จบไปมอบแดภิกษุสงฆ  ภิกษุสงฆใหอานหนังสือ 
ทั้ง ๓  จบดวยกัน  ความผิดเพ้ียงในหนังสือ ๓  จบนั้น  โดยคัณฐะ  (คือ 
ขอขอด)  ก็ดี  โดยอักขระก็ดี  โดยบทก็ดี  โดยพยญัชนะก็ดี  โดยอรรถ 
ก็ดี  โดยเกณฑกอนหลังก็ดี  โดยวาทะท้ังหลายมีเถรวาทเปนตนก็ดี 
โดยพระบาลีทั้งหลายก็ดี  มิไดมีเลย  ไดยินวา  เมื่อคัมภีรวิสุทธิมรรคทั้ง 
๓ อันทานพระพุทธโฆสะทําเสร็จอยางน้ัน  เทวดาทั้งหลายไดพากัน 
 
๑.  คาถา ๒ บทไหมไมปรากฏ  แตคาถาท่ีทานนํามาเปนบทต้ังแตวิสุทธิมรรคนี้  ก็บทเดียวเทานัน้ 
คือคาถา สีเล  ปติฏาย... 
๒. ทานไมเลาใหตลอดวา  คัมภีรวิสุทธิมรรค ๓ จบนั้น  เวลานี้ยังอยูหรือเปลา  ถาเลาแต 
เพียงวา  ทานแตงเสร็จแลวยังมีอุตสาหะจําลองข้ึนอีก  ๒  จบดวยตนเอง  ในเวลาอันรวดเร็วเปน 
อสังขาริก  ก็อัศจรรยในความมีฝมือหนักหนาอยูแลว 
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ทําสาธุการ๑  สมัยนั้นภิกษุหลายพันชุมนุมกันอยูในมหาวิหาร เห็นการ 
มหัศจรรยนั้นแลว  ตางก็ชื่นชมใหสาธุการ  บอกปาวกันเซ็งแซไปวา   
"นี่พระโพธิสัตวเมตไตรยมา  (เกิด)  ไมตองสงสัย"๒ 

           ฝายพระเจาแผนดิน  ไดทรงสดับขาวน้ัน  ก็พรอมดวยราชบริพาร 
เสด็จออกจากพระนครไปยังมหาวิหาร  ทรงมนัสการพระสงฆแลว  ทรง 
นมัสการทานพุทธโฆสะ  นิมนตรับภิกษา ณ  เรือนหลวงเปนประจํา 
จนกวาการแตงคัมภีรพระธรรมจะเสด็จ ทานรับนิมนตโดยดุษณีภาพ 
           ภิกษุสงฆเห็นความสามารถของทานแลว  จึงมอบหนังสือพระ 
ไตรปฎกบาลี กับทั้งหนังสืออรรถกถาสีหลใหทาน  ทานรับเอา 
หนังสือคัมภีรทั้งหมดไปพักอยูที่ปราสาท  (คือเรือน ๒ ชั้น ?)  หลังหนึ่ง 
มีชื่อวา  ปธานฆระ  ทางเบ้ืองทักษิณแหงมหาวิหาร  ปริวรรคอรรถกถา 
สีหลท้ังหมด  ทําเปนอรรถกถาพระไตรปฎกในภาษามคธอันเปนมูล 
ภาษา  (คือภาษาเดิม) 
           ก็อรรถกถาสีหลน้ันมี ๓ ภาค  คือ  มหาอรรถกถา ๑  ปจจริย- 
 
๑.  เทวดาท่ีรูจกัสาธุการในงานเชนนี้  ก็ตองเปนเทวดานกัปราชญ  สวนเทวดาท่ีไมประสีประสา 
อะไร  อยางดกี็พลอยรองสาธุไปกับเขาเทานั้นกระมัง 
๒.  ไมนาไปเหมาใหทานเปนพระเมตไตรยลม  ๆ  แลง ๆ เลย  นาคิดวา  คนท่ีไมเปนพระ- 
เมตไตรยแลว  จะทํางานอยางนี้ไมไดกระนั้นหรือ  ทีพระอุบาลี  พระอานนทหรือแมพระมหินทร 
ทานก็ไมใชพระเมตไตรยสักหนอย  ทานยังจําพระธรรมวินัยมาสังคายนาไวเปนคัมภีรบาลีใหญโต 
กวาคัมภีรอรรถกถาเปนไหน ๆ  ผูจะทําอรรถกถาก็ตองอาศัยบาลีนั่นแหละเปนหลัก  ไมเชนนั้น 
จะไปทําอรรถกถาของอะไรเลา  ปลอยใหทานเปนมนษุยพิเศษในตัวทานเองโดยไมตองอิงเทวดา 
โดยไมตองอิงพระโพธิสัตวจะสนิทดกีวา  
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อรรถกถา ๑  กุรุนทีอรรถกถา ๑  
           อรรถกถาที่ไดข้ึนสูมหาสังคีติ  พระมหินทรนํามาแตงไวใน 
ภาษาสีหล  ชื่อวา  มหาอรรถกถา 
           เรือนแพมีอยูหลังหนึ่งมีชื่อในภาษาสีหลวาปจจริยะ  อรรถกถา 
ที่การภิกษุนั่งประชุมกันทําที่เรือนแพนั้น  ชื่อ  ปจจริยอรรถกถา 
           มีวิหารแหงหนึ่งชื่อ  กุรุนทีเวฬวิุหาร  อรรถกถาที่การภิกษุนั่ง 
ประชุมกันทาํในวิหารน้ัน  ชื่อกุรุนทอีรรถกถา 
           วาทะท่ีพระเถระปางกอนมีพระเถริกาจารย  (อาจารยชั้นผูใหญ ?) 
เปนตน ถือเอานัยพระบาลีแตงไว  ชื่อเถรวาท 
           ชั้นแรก  ทานพุทธโฆสะปริวรรตกุรุนทีอรรถกถาจากภาษาสีหล 
ทําอรรถกถาพระวินัยปฎก  ชื่อสมันตปาสาทิกา  ในภาษามคธแลว ตอ 
นั้น  ในพระสุตตันตปฎก  ปริวรรตมหาอรรถกถาจากภาษีหลต้ังเปน 
อรรถกถาทีฆนิกาย  ชื่อสุมังคลวิลาสีนี  เปนอรรถกถามัชฌิมนิกายชื่อ 
ปปญจสูทนี เปนอรรถกถาสังยุตนิกาย  ชื่อสารัตถปกาสินี  และเปน 
อรรถกถาอังคุตรนิกาย  ชือ่มโนรถปรูณี*  ตอนั้น  ในพระอภิธรรมปฎก 
ปริวรรตปจจริยอรรถกถาจากภาษาสีหล  ต้ังเปนอรรถกถาปกรณธัมม- 
สังคณี  ชื่ออรรถสาลีน ี ในภาษามคธ  เปนอรรถกถาปกรณวิภังค  ชื่อ 
สัมโมหวิโนทนี  และเปนอรรถกถา ๕ ปกรณ  ชือ่ปรมัตถทีปนี 
           ทานพุทธโฆสะ  ไดทําอรรถกถาสีหลท้ังหมดใหเปนอรรถกถา 
 
  *  ไมกลาวถึงอรรถกถาขุทกนิกายเลย  จะเปนวาในเวลานั้น  ขุทกนกิายยังมิไดสงเคราะห 
เขาในพระสุตตันตปฎกหรืออยางไร ?  
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พระไตรปฎก  ในภาษามคธอันเปนมูลภาษาดังกลาวมาฉะน้ี  อรรถกถา   
นั้นแล  ไดนาํมาซึ่งประโยชนเกื้อกูลแกชาวประเทศอ่ืนทั้งปวง  (สืบมา) 
           เมื่อการปริวรรตอรรถกถาพระไตรปฎกสําเร็จลง  ก็ไดเกิดแผน 
ดินไหว  (เปนอัศจรรย)*  อรรถกถาพระไตรปฎกที่ทานทําดังกลาวมานี้ 
ปหน่ึงทีเดียวจึงเสร็จ 
           ครั้นเสร็จแลว  ทานพุทธโฆสะปรารถนาจะไดไหวพระมหา- 
โพธิ  จึงกราบลาภิกษุสงฆกลับไปชมพูทวีปนั้นแล 
                                            สังคหคาถา  
           อน่ึง  ในเรื่องประวัติพระพุทธโฆสะนี้  พระบุรพาจารยในสีหล 
ทวีปครั้งกระโนน  ไดกลาวคาถารวมความไวดังน้ี 
              เมื่อ  (ศาสนายุกาล)  แตปรินพิพานแหงพระสัม- 
              พุทธเจาลวงแลว  ๙๕๖  พรรษา  พระเจามหานาม 
              ทรงครองราชยในลังกาโดยทศพิธธรรม  พราหมณ- 
              มาณพผูเกิดในบานใกลโพธิมณฑ  เปนผูรูวิทยา 
              และกระบวนศิลปะ  จบไตรเพท  เจนจัดลัทธิ  เชี่ยว 
              ชาญวาทะท้ังปวง  มีความตองการจะใชวาทะ  จึง 
              เท่ียวโตวาทะไปในชมพูทวีป  จนมาถึงวิหารแหง 
              หน่ึง  ตอนกลางคืนปริวรรตปาตัญชลีมนตรใหมบีท 
              อันสมบูรณเปนปริมณฑลดี 
 
 *  ไหวขนาดไหน  ถาไหนจริง  คงเปนเพียงรูสึกสะเทือน ๆ เทานั้นกระมัง  
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                   พระมหาเถระองคหน่ึงชื่อเรวตะ  ในวิหารน้ัน   
             ทราบชัดวา  "สัตวผูนี้มีปญญามาก  เราทรมานได 
              จะดี"  ทานจึงกลาวเปรยวา "ใครหนอรูความเปนเสียง 
              ลา"  พราหมณมาณพถามทานวา  "ทานรูความใน 
              เสียงรองของพวกลาหรือ " เม่ือทานรับวารู  จึงยัง 
              ทานใหลงสูลัทธิของตน    (คือเอาลัทธิของตนมา 
              ถามทาน ?)  ทานก็แกขอท่ีตนถาม  ๆ  ได  ทั้งชี้ 
              ขอท่ีผิดพลาดไดดวย  ครั้นทานเตือน  จะถามบาง) 
              ก็อนุญาตใหทานยังตนใหลงสูวาทะของทานบาง 
              (ทานถามแลว)  ไม  (อาจ)  แกความหมายแหงบาลี 
              มหาอภิธรรมแกทานได  จึงถามวา  "นี่เปนมนต 
              ของใคร"  ทานบอกวาเปนมนตของพระพุทธเจา 
              จึงขอทาน  ทานบอกวา  "เราจะใหพุทธมนตนั้นแก 
              คนท่ีทรงเพศอยางเรา"  พราหมณมาณพน้ัน  อัน 
              บุพเหตุ  (คือกุศลในปางกอน)  ทั้งหลายเตือน (ใจ) 
              แลว  จึงบวชเพื่อตองการมนต  เธอไดอุปสมบท 
              แลวก็เรียนพระไตรปฎก  ภายหลังก็เลยถอืเอาพระ 
              ไตรปฎกนั้นวา  นี่เปนเอกายนมรรค  (ทางดําเนิน 
              อยางเอก  ประเสริฐกวาลัทธิเกาของตน)  (ตอมา) 
              ทานเปนผูปรากฏ  (เดน)  ดังดวงไฟ  ดังดวงจันทร 
              ดังดวงอาทิตย  ซึ่งไดพยากรณกลาวแกธรรมอันลึก  
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              แกสัตวทั้งปลายละมายพุทธพยากรณ  ทานจึงได  
              นามวา  พุทธโฆสะ  เพราะโดงดังไปในพื้นแผนดิน  
              แมนพระพุทธองค ๑ 

                   ในครั้ง  (อยูทีว่ิหาร)  นั้น  ทานมีความรูไดแตง 
              ปกรณชื่อญาโณทัยไวในวิหารน้ัน  แลวแตงอรรถ- 
              กถาธรรมสังคณี ๒  เริ่มจะแตงอรรถกถานอยชื่อ 
              อรรถสาลินี  พระเรวตเถระเห็นเชนนั้น  จึงบอกวา 
              ปกรณที่นํามาท่ี  (ชมพูทวีป)  นี ่ มีแตพระบาลี 
              อรรถกถาหามีไม  อาจริยวาทตาง ๆ ก็ไมมเีชนกัน 
              แตอรรถกถาเปนภาษาสีหลลวน  ที่พระมหินทรผู 
              ทรงปรีชาญาณ  ตรวจดุกถามรรคท่ีไดขึน้สูงสังคีติทั้ง 
 
๑.  ทานแปลคาํ  "พุทธโฆสะ"  วา  กลาวธรรมละมายพุทธพยากรณ  และวาโดงดังแมนพระพุทธ- 
องค  เชนนี้  ฟงแลวอึดอัดใจเต็มที  ถาใหขาพเจาแปล  จะขอแปลวา  "พระโฆสะของพระพุทธเจา" 
เพราะทานช่ือโฆสะ  และเดมิทานเปนคนของพราหมณ  เม่ือกลับใจมานับถือพระพุทธศาสนาแลว 
จึงเติมคํา  "พทุธ"  เขาหนาช่ือ  เพื่อใหปรากฏวาเดีย่วนีท้านเปนคนของพระพุทธเจาแลว 
         หรือถา "โฆสะ"  ไมใชช่ือเดิมของทาน  เปนช่ือท่ีผูอ่ืนขนานใหตามคุณสมบัติของทาน  ก็แปล 
วา  "ผูโฆษณาธรรมขอพระพุทธเจา" หรือวา  "ผูประกาศธรรมของพระพุทธเจาใหกกึกองไป" 
ก็ได  ฟงแลวหายอึดอัดใจ  และทําใหนึกเส่ือมใสในองคทานมาข้ึนดวย 
         พูดแลวพูดเถอะ  ไมมีประวัติตรงไหนสองแสดงวาทานเปนพระอรหันตแลวสักแหง  แลวจะไป 
๒.  ในตอนประวัตวิา  ปรารภ คือเร่ิมจะแตง 
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              ๓  ครั้ง  นับถือเปนคําท่ีพระสัมมมาสัมพุทธเจาทรง   
              แสดงไว  และพระเถระมีพระสารีบุตรเปนตนรอย- 
              กรองไวแลวแตงขึ้นไวในภาษาสีหล  ยังเปนไปอยู 
              ในสีหลทวีป  เธอจงไปท่ีสีหลทวีปน้ัน  ตรวจดู 
              อรรถกถาสีหลนั้น  แลวปริวรรตไวในภาษามคธเสีย 
              ได  อรรถกถา  (ที่ปริวรรต)  นั้น  จะนํามาซ่ึง 
              ประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกท้ังปวง 
                   เมื่อพระเถระบอกเชนนั้น  ทานผูมีปญญามาก 
              ก็เสือ่มใส ออก  (เดินทาง)  จากวิหารน้ัน  มาถึง 
              (สีหล)  ทวีปนี้ในรัชกาลพระราชาพระองคนี้แหละ 
              ทานมาถึงมหาวิหารอันเปนที่อยูของสาธุภิกษุทั้งปวง 
              ไปสูมหาปธานฆระ  ไดฟงอรรถกถาสีหลและเถร- 
              วาทะโดยตลอดจากสํานึกพระสังฆปาละแลว  ก็ตัด 
              สินวาน่ีแหละเปนพระพุทธาธิบายของพระธรรม- 
              สามิศรแท  จึงนิมนตสงฆในวิหารน้ันมาพรอมกัน 
              แลวกลาววา  "ขอทานท้ังหลายโปรดใหหนังสือ 
              คัมภีรทั้งหลายแกขาพเจาเพ่ือจะทําอรรถกถา"  สงฆ 
              จะทดสอบปญญา*  จึงใหคาถา ๒ บทแกทาน  กลาว 
              วา  "ทานจงแสดงความสามารถของทานในคาถา ๒ 
              บทนี้  เราท้ังหลายเห็นความสามารถของทานแลว 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  สตึ  เขาใจคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน  มตึ  
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              จึงจะใหหนังสือทั้งหมด"  ทานจึงรวบรวมพระไตร-   
              ปฎกพรอมทั้งอรรถกถาโดยยนยอ   แตงปกรณ 
              วิสทุธิมรรคขึ้นในมหาวิหารนี้เอง  ครั้นแลวจึง 
              นมินตสงฆผูฉลาดรูพระสัมพุทธธรรมใหประชุมกัน 
              ณ  ที่ใกลมหาโพธิพฤกษ  (ลังกา)  ปรารภจะให 
              อานปกรณวิสุทธิมรรคนั้น  (ใหสงฆฟง) 
                   เทวดาท้ังหลายจะประกาศความมีฝมือของทาน 
              ใหปรากฏในมหาชน  จึงกําบังหนังสือนัน้ไวเสีย 
              ทานก็ทําขึ้นใหมอีก ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง  เมื่อนําหนังสือ 
              มาจะใหอานในครั้งท่ี ๓  พวกเทวดาก็เลิก  (กําบัง) 
              วางหนังสืออีก  ๒ จบ  (ที่กําบังไว)  ใหพรอมในท่ีนั้น 
              ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายอานหนังสือ  (วิสุทธมิรรค) 
              ๓ จบน้ันดวยกัน  ความผิดเพ้ียนกันโดยคัณฐะก็ดี 
              โดยอรรถก็ดี  โดยเกณฑกอนหลังก็ดี  โดยเถรวาท 
              ทั้งหลายก็ดี  โดยบาลีทั้งหลายก็ดี  โดยบทท้ังหลาย 
              ก็ดี  โดยพยัญชนะท้ังหลายก็ดี  มิไดมีเลยใน 
              หนังสือ  (วิสุทธมิรรค)  ทั้ง ๓ จบน้ัน 
                   ครั้งน้ัน  สงฆชื่นชมยินดีกันเปนพิเศษ  บอก 
              ปากันเซงแซไปวา  "ทานผูนีคื้อพระเมตไตรย  (มา 
              เกิด)  ไมตองสงสัย"  จึงมอบหนังสือคัมภีรพระ 
              ไตรปฎกพรอมทั้งอรรถกถาให 
  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 320 

                   ทานอยูในวิหารอันเปนบอเกิดแหงคัมภีร  เปน  
              ที่ไกลความเกี่ยวของ   (กับความอ่ืน)  ปริวรรตอรรถ-   
              กถาสีหลท้ังหมดในครั้งน้ันมาในภาษามคธ  อัน 
              เปนมูลภาษาของอรรถกถาทั้งปวงน้ัน  อรรถกถา 
              (ที่ทานปริวรรต)  นั้นก็ไดนํามาซึ่งประโยชนเกื้อกูล 
              แกประชุมชนทกุภาษา  พระอาจารยชั้นเถระท้ังปวง 
              (นับ)  ถืออรรถกถาน้ันแมนพระบาลี 
                   ครั้นเมื่อกิจท่ีพึงทําถึงซ่ึงความสําเร็จแลว  ทาน 
              ก็กลับไปชมพูทวีป  เพ่ือจะไหวพระมหาโพธิ  (ที ่
              (สูปรโลก)  ตามกรรม 
                   พระเจาหมานามทรงครองแผนดิน  ๑๒ ป 
              ทรงทําบุญหลายอยางตางประการแลว  ก็เสด็จไป 
              (สูปรโลก)  ตามกรรม 
                   ฝายพระเถระพุทธโฆสะ   ครั้นทําอรรถกถาพระ 
              ไตรปฎก  ทําประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลกเปนอัน 
              มากแลว  อยูไปจนตลอดอายุ  ก็ไปสูดุสิตเทวโลก 
              แล 
คาถาตอไปน้ี  พระธรรมไตรโลกาจารย  เขมจารี  เรียบเรียง 
                   ประวัติพระพุทธโฆสะนี้  ขาพเจาเรียบเรียงตาม 
              นัยท่ีกลาวไวในคัมภีรสัทธัมมสังคหะ  และในคัมภีร  
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              มหาวงศโบราณ  วิญูชนผูใครจะทราบขอท่ีแปลก  
              ออกไป  (จากท่ีขาพเจาเรียบเรียงมานี้)  กพึ็งทราบ  
              ไดในคัมภีรนั้น  ๆ  ตามควร  คือในพุทธโฆสนิทาน 
              บาง  หรือในวังสมาลินีบาง  ในปกรณวิเศษ  ชื่อ 
              ญาโณทัยบาง 
                   ก็แล  บุญมหรรณพอันขาพเจาท้ังหลายไดแลว 
              ดวยการชําระปกรณวิสุทธิมรรคมาเพียงเทาน้ี  ขอ 
              เทวดาท้ังหลายทั้งปวง  จงอนุโมทนาบุญนั้น  เพ่ือ 
              ความสําเร็จแหงสมาบัติทั้งปวงเถิด  ขอสัตวทั้งหลาย 
              จงรกัษาศีล  เจรญิจิตภาวนาดวยศรัทธา  และจง 
                   ขอสัตวทั้งหลายผูตองทุกข  ตงนิรทุกขดวย  ผู 
              ตองภัย  จงนิรภยัดวย  ผูตองโศก  จงนิรโศกดวย 
              และสาธุชนท้ังหลาย  จงถึงซ่ึงความบริสทุธิ์  เทอญ. 
 
 
   



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 322 

                                    คําแถลงตอนจบ   
                                       ของผูแปล   
           ถาการท่ีไดมีโอกาสสนองคุณบุคคล  หรือสถาบันที่มีคุณแกตน 
นับวาเปนโชคดีของมนุษยอยางหน่ึงไซร  ขาพเจาก็เปนคนมีโชคดีดวย 
ผูหน่ึง   ดวยวาขาพเจามีโอกาสไดทํางานสนองพระคุณมหากุฏราช- 
วิทยาลัย  ซึ่งเปนบอเกิดความรูธรรมและบาลีของขาพเจาต้ังแตตนมา 
เปนชิ้นเปนอันถึง ๒ ครั้งแลว 
           ครั้งแรก  เมื่อขาพเจาสอบ ป.ธ. ๙  ไดใหมเอ่ียม ปลายพ.ศ. 
๒๔๖๙  ก็ไดรับงานสนองพระคุณมหากุฏราชวิทยาลัยทันที  คืองาน 
ชําระคัมภีรอัตถโยชนาแหงสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย  ซึ่งใช 
เปนคูมือนักเรียนบาลี  ป.ธ.  ๗  และ ๘  ครั้นนั้นชาํระไปสงเรียงพิมพ 
ไป  นับไดวาไมมีวันหยุด ๓ ปจึงเสร็จ  (เริ่มงายอายุ ๒๖ เสร็จอายุ 
๒๘)  โดยมีเจาคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (าณวโร)  พระอุปช- 
ฌายะเปนผูกํากับ 
           ครั้งน้ี  เมื่อขาพเจาพนราชการโดยเกษียณอายุแลว  มโีอกาส 
เขามารับใชสนองพระคุณมหากุฏราชวิทยาลัยเต็มที่  ก็ไดรับมอบงาน 
อันหนักยิ่งกวาครั้งแรก  คืองานแปลคัมภีรวิสุทธิมรรค  ในขณะที่ยัง 
มิไดลงมือแปล  ขาพเจาไปเย่ียมอาจารยคุณพระธรรมนิเทศทวยหาญ 
(อยู อุดมศิลป ป.ธง  ใน ร. ๕)  เลาใหทานฟงวาไดรับมอบใหแปล 
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วิสุทธิมรรค  ทานถามทันทีวา  "มหาเมฆจะแปลไดตลอดรึ" ก็เรียน   
ทานวา  "มีฎีกาเปนคูมือ  คงจะพอคลําแปลไปได"  ทานถามอีกวา 
"ฎีกาวิสุทธิมรรคนะ  มหาเมฆจะอานออกรึ"  เรยีนทานในขณะน้ันวา 
"ยังไมไดจับอาน"  ที่ทานถามเชนนี้จะหมายความวากระไร  ก็พอคิด 
"เห็นได  ในสมัยที่ทานเรียนนั้น  คัมภีรวิสุทธิมรรคและฎีกายังจารึกอยู 
ในใบลานดวยอักษรขอม  ยิ่งทวีความยากและความยุงเปนหลายเทา 
ทานประจญมากอนแลว 
           เมื่อเริ่มแปลน้ันเปนปลาย  พ.ศ. ๒๕๐๖ ขาพเจามีงานของมหา- 
มงกุฏ ฯ  อยูแลวอยางหน่ึง  คือบรรยายวิชาพระสูตรในสภาการศึกษา ฯ 
อยูมาทานมอบใหอีกอยางหนึ่ง  คือเปนบรรณาธิการวารสารธรรมจักษุ 
จึงเปนงานประจํา ๓ อยาง  งานจร  (โดยมากเปนงานแปล)  มีอีกตาง 
หาก  ตองแบงเวลาทําแมกระทั่งกลางคืน  งานแปลวิสุทธิมรรคจึงทํา 
ไดสัปดาหละไมเกิน ๓ วันก็ทั้งยาก  ไมมีวันหยุดเหมือนกัน 
           ในการแปล  ความมุงหมายหลัก  ก็เพ่ือใหเปนคูมือนักเรียนภาษา 
บาลี  เพราะคัมภีรวิสุทธิมรรคเปนหลักสูตรประโยค ป.ธ. ๘ และ ๙ 
พรอมกันนั้น  ก็พยายามเกลาสํานวนใหทานท่ีเปนนักศึกษาหาความรูพอ 
จะอานเอาความไดดวย  แตวาอรรถและพยัญชนะลางขอลางอันไมขาว 
พอจะแปลและเขียนลงไปไดทันที  และสํานวนบาลีก็เปนอยางสํานวน 
บาลี  (หรือจะวาสํานวนทานพระพุทธโฆสะก็ได)  ผูไมคุนสํานวนของ 
ทาน  ยอมเขาใจยากอยูบาง  ดวยเหตุนี้  ขาพเจาจึงพยายามเพ่ิมเติมเสริม 
ความลงเล็บไว   และวินิจฉันอธิบายขยายความตามนัยฎีกาและอัตโนมัติ  
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เปนเชิงอรรถไว  มีแทบทุกหนาไป  ไมใชอวดดีทําเลนสนุก  เชิงอรรถ   
ลางขอใชเวลาคิดเขียนเปนครึ่งคอนชั่วโมงก็มี  ทั้งน้ีก็ดวยหวังใหเกิด 
ประโยชนแกทานนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุด  เทาท่ีความรูความสามารถ 
ของขาพเจาจะใหได  อีกประการหนึ่ง  ก็ดวยคิดวาเปนการเสนอความ 
คิดเห็นที่พอเปนประเด็น  แดทานผูรูทั้งหลาย  จะไดชวยพินิจพิเคราะห 
ใหไดอรรถและพยัญชนะที่พิสุทธ  ความควรแกคัมภีรวิเศษวิสุทธิมรรค 
ตอไปดวย 
           ความรูความสามารถของขาพเจา  ก็เปนอยางทานอาจารยคุณพระ 
ธรรมนิเทศทวยหาญเปนหวง  คือไมมากนักสําหรับที่จะทํางานยากชิ้นนี้ 
จึงตองศึกษาไป  ปรึกษาไป  แปลไป  ดวยต้ังกติกาแตตนเองวา  "ถา 
ตนเองไมเขาใจ  หามเขียนลงไปเปนอันขาด"  การแปลจึงชะงักบอย ๆ 
จนปริวิตกไปวาจะตายเสียกอนแปลจบ  ตองต้ังอธิษฐานทุกวัน  ขอให 
แปลจบกอนจึงตาย  เวลาท่ีทําเลาก็ถูกจํากัดดังกลาวมาฉะน้ี  จึงเนิ่นมา 
ถึงปที่ ๑๐ จึงจบได  (เริ่มงานอายุ ๖๑ จบอายุ ๗๑) 
           วิสุทธิมรรคแปลนี้  มหามกุฏ ฯ  แบงพิมพเปนตอน ๆ ในงาน 
นั้น  ๆ ตอน ๑  (สีลนิเทศและธุดงคนิเทศ)  ไดพิมพเปนปฐมวาระ 
เนื่องในงานพระราชพิธีชนมายุสมมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
องคพระบรมอุปถัมภกของมหามกุฏ  ฯ  เจริญพระชนมายุครบ ๓๖ เสมอ 
สมเด็จพระบรมชนก  เมื่อ พ.ศ.   ๒๕๐๘  ตอนจบน้ีซึ่งเปนตอนที่ ๖ 
ไดพิมพเปนปจฉิมวาระ  ในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมดิลก 
(จนฺทูปโม)  ซึ่งทานเคยเปนหัวหนาแผนกตํารามหากุฎ ฯ  มานาน  
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เปนปจโจปการสมควรแกสมัยใน  พ.ศ. ๒๕๑๖  นี้  เปนการประจวบ  
โอกาสเหมาะพอดีทีเดียวท้ัง ๒ วาระ 
           บัดนี้  ขาพเจายังชีวิตอยู  รูสึกบันเทิงใจที่จะไดทํางานของ 
พระคุณมหากุฏ ฯ  ตอไปอีก 
              ราชปูตฺถมฺภิโต  มหา-           มกุฏราชวิทยฺาลโย 
              จิร  ติฏตุ  สาธนู                  ธมมฺวิทฺยากโร  สทา 
           จงมหากุฏราชวิทยาลัย   ในพระบรมราชูปถัมถ 
           จงต้ังอยูตลอดกาลนาน  เปนบอเกิดแหงธรรมวิทยา 
           แกสาธุชนทั้งหลายทุกเม่ือ  เทอญ. 
                           นาวาอากาศเอก  เมฆ  อําไพจริต 
กุมภาพันธ ๒๕๑๖  
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                                       ปจฉิมกถา   
                     แผนกตํารามหากุฏราชวิทยาลัย  
           อุปกรณการศึกษา  คือตําราเรียน  เปนปจจัยหลักสําคัญในการ 
ศึกษาจะขาดเสียมิได  เมื่อยังเปนนักเรียนกําลังเรียนภาษาบาลีหรือ 
ภาษามคธอยู  ไดประสบปญหาขอขัดของเกี่ยวกับตําราเรียนแผนกน้ี 
ที่ยังไมมี "เผด็จ"  ครบทุกชั้นทุกประโยค  คือหลักสูตรที่เปนภาษาบาลี 
หรือภาษามคธ  ยังไมมีแบบประกอบที่แปลเปนภาษาไทยไวครบทุกชั้น 
จึงทําความลําบากใหแกครูและนักเรียนตลอดมา  มีความคิดคํานึงอยู 
เสมอดวา  ทําอยางไรตําราเรียนของคณะสงฆไทยแผนกน้ี  จึงจะมีแบบ 
ประกอบครบบริบูรณทกุชั้น  และไดต้ังใจไววา  ถาตนเองเรียนสําเร็จ 
แลว  ไดมีหนาท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนี้  จะอุทิศกําลังทุกอยางเทาที่มีอยู 
แปลหลักสูตรคือตําราเรียนที่เปนภาษาบาลีหรือภาษามคธ  เปนภาษา 
ไทยใหมีครบทึกชั้นทุกประโยค  อันจะเปนคุณประโยชนแกครูและ 
นักเรียนตลอดถึงผูใครตอการศึกษาทั่วไป   เมื่อไดมามีหนาที่เกี่ยวของ  
กับแผนกตํารามหามกุฏ ฯ  ตามท่ีต้ังใจไว  เมื่อไดเริ่มดําเนินงานในเรื่องนี้ 
โดยไดนําเรื่องการแปลกหลักสูตรเปรยีญ  ที่เปนภาษามคธเปนภาษาไทย 
ทั้งหมด  เขาสูที่ประชุมกรรมการกองตํารามหามกุฏราชวิทยาลยั  โดย 
มีเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  ผูอํานวยการมหามกุฏ ฯ  ซึ่งเวลา 
นั้นดํารงสมณศักดิ์ที่  พระสาสนโสภณ  เปนประธานกรรมการ  และ 
กรรมการทุกทานตางก็มีความเห็นชอบเอกฉันท  จึงไดต้ังอนุ-  
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กรรมการข้ึนคณะหน่ึง  ใหมีหนาที่ชวยกันแปลหลกัสูตรที่เปนภาษา   
มคธเปนภาษาไทย  และตรวจทานชําระพิมพเปนแบบประกอบการ 
ศึกษาเลาเรียนวิชาแผนกน้ีสืบไป 
           อนุกรรมการคณะน้ีไดลงมือแปลอภิธัมมัตถวิภาวินีกอน  ตอมา 
แปลสมันตปาสาทิกา  ภาค ๑-๒  และวิสุทธิมรรค  ภาค ๑-๒-๓  ตกลง 
วา  หลักสูตรเปรียญประโยค ๓ ถึงประโยค ๙ แปลเปนไทย  คือ  ธัมม- 
ปทัฏฐกถาแปล  มังคลัตถวิภาวินีแปล  ฉบับของมหากุฏ ฯ  มคีรบ 
บริบูรณ  ถึงแมการแปลแตละเรื่องแตละสํานวนจะมีขาดตกบกพรอง 
อยูบาง  ก็เปนธรรมดาของการทํางานครั้งแรก  จะใหสมบูรณทีเดียวทํา 
ไดยาก  หวังวาทานผูรูที่ไดพบเห็นขอบกพรองนั้น  ๆ จะไดชวยปรับปรุง 
แกไขใหสมบูรณในคราวพิมพครั้งตอไป 
           อน่ึง  ปกรณวิสุทธิมรรค  เปนหนังสืออธิบายธรรมะที่สขุุมคัมภีร- 
ภาพ  ยากท้ังศัพทและสํานวนโวหาร  และยังมีเรื่องเกี่ยวกับลัทธิ  จารีต 
ประเพณีตาง  ๆ  ยากแกการวินิจฉัยชี้ขาด  ดังที่ไดปรารภไวในคํานํา 
วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๑ นั้นแลว  คณะอนุกรรมการจึงยกราง 
วิสุทธิมรรคแปลท่ีกรรมการแปลไวใหเปนหนาที่อาจารยเมฆ อําไพจริต 
(น.อ.  เมฆ  อําไพจริต ป.ธ. ๙)  รับไปดําเนินการแตผูเดียว  สํานวน 
แปลวิสุทธิมรรคท้ังหมด  ต้ังแตตอน ๑ จนถึงตอนจบน้ี  จะวาเกิด 
จากสติปญญาการคนควาและวิริยะอุตสาหะของอาจารยเมฆท้ังนั้นก็วาได 
นอกน้ันก็เปนเพียงที่ปรึกษาชวยเหลือเทาน้ัน  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาท่ี 328 

           ฉะน้ัน  แผนกตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย  จึงขออนุโมทนาในกุศล  
เจตนาพยายามชอบของอาจารยเมฆเปนอยางยิ่ง  ขอคุณพระศรีรัตนตรัย 
ชวยอภิบาลคุมครองใหทานมีพลานามัย  อายุยืน  เปนกําลังสนับสนุน 
ชวยเหลือกิจการพระศาสนา  และกองตํารามหามกุฏ ฯ สืบไป. 


