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๕. วิราคกถา 
[๒๘] วิราโค มคฺโค, วิมุตฺติ ผลํ. กถํ วิราโค มคฺโค ? โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน 

สมฺมาทิฏฺฐิ มิจฺฉาทิฏฺฐิยา วิรชฺชติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิรชฺชติ, พหิทฺธา จ               
สพฺพนิมิตฺเตหิ วิรชฺชติ, วิราโค วิราคารมฺมโณ วิราคโคจโร วิราเค สมุปาคโต  วิราเค ฐิโต วิราเค 1

ปติฏฺฐิโต. 
วิราโคติ: เทฺว วิราคา นิพฺพานญฺจ วิราโค, เย จ  นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา สพฺเพ 2

จ  วิราคา โหนฺตีติ วิราโค.  สหชาตานิ สตฺตงฺคานิ วิราคํ คจฺฉนฺตีติ วิราโค มคฺโค. เอเตน มคฺเคน 3 4

พุทฺธา จ สาวกา จ อคตํ ทิสํ นิพฺพานํ คจฺฉนฺตีติ อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค, ยาวตา ปุถุสมณพฺราหฺมณานํ 
ปรปฺปวาทานํ มคฺคา, อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค อคฺโค จ เสฏฺโฐ จ ปาโมกฺโข  จ อุตฺตโม จ 5

ปวโร จาติ มคฺคานํ อฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ. อภินิโรปนฏฺเฐน  สมฺมาสงฺกปฺโป มิจฺ ฉาสงฺกปฺปา วิรชฺชติ 6

ฯเปฯ ปริคฺคหฏฺเฐน สมฺมาวาจา มิจฺฉาวาจาย วิรชฺชติ. สมุฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมากมฺมนฺโต              
มิจฺฉากมฺมนฺตา วิรชฺชติ. โวทานฏฺเฐน สมฺมาอาชีโว มิจฺฉาอาชีวา วิรชฺชติ. ปคฺคหฏฺเฐน สมฺมา     
วายาโม มิจฺฉาวายามา วิรชฺชติ. อุปฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมาสติ มิจฺฉาสติยา วิรชฺชติ. อวิกฺเขปฏฺเฐน 
สมฺมาสมาธิ มิจฺฉาสมาธิโต วิรชฺชติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิรชฺชติ, พหิทฺธา จ สพฺพ       
นิมิตฺเตหิ วิรชฺชติ, วิราโค วิราคารมฺมโณ วิราคโคจโร วิราเค สมุปาคโต วิราเค ฐิโต วิราเค         
ปติฏฺฐิโต. 

วิราโคติ : เทฺว วิราคา, นิพฺพานญฺจ วิราโค, เย จ นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา สพฺเพ 
จ วิราคา โหนฺตีติ วิราโค, สหชาตานิ สตฺตงฺคานิ วิราคํ คจฺฉนฺตีติ วิราโค มคฺโค. เอเตน มคฺเคน 
พุทฺธา จ สาวกา จ อคตํ ทิสํ นิพฺพานํ คจฺฉนฺตีติ อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค, ยาวตา ปุถุสมณพฺราหฺมณานํ 
ปรปฺปวาทานํ มคฺคา, อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค อคฺโค จ เสฏฺโฐ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ 
ปวโร จาติ มคฺคานํ อฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ. 

สกทาคามิมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ 
โอฬาริกา กามราคสญฺโญชนา ปฏิฆสญฺโญชนา โอฬาริกา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา            
วิรชฺชติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิรชฺชติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิรชฺชติ, วิราโค            
วิราคารมฺมโณ วิราคโคจโร วิราเค สมุปาคโต วิราเค ฐิโต วิราเค ปติฏฺฐิโต. 
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 ก. เยว2

 ฉ.ม., อิ. จสทฺโท น ทิสฺสติ. เอวมุปริปิ3

 ฉ.ม. วิราคา. เอวมุปริปิ4

 ก. วิโมกฺโข. เอวมุปริปิ5

 ก. อภิโรปนฏฺเฐน. เอวมุปริปิ6
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วิราโคติ : เทฺว วิราคา, นิพฺพานญฺจ วิราโค, เย จ นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา สพฺเพ 
จ วิราคา โหนฺตีติ วิราคา, สหชาตานิ สตฺตงฺคานิ วิราคํ คจฺฉนฺตีติ วิราโค มคฺโค, เอเตน มคฺเคน 
พุทฺธา จ สาวกา จ อคตํ ทิสํ นิพฺพานํ คจฺฉนฺตีติ อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค, ยาวตา ปุถุสมณพฺราหฺมณานํ 
ปรปฺปวาทานํ มคฺคา. อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค อคฺโค จ เสฏฺโฐ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ 
ปวโร จาติ มคฺคานํ อฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ. 

อนาคามิมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ           
อณุสหคตา กามราคสญฺโญชนา ปฏิฆสญฺโญชนา อณุสหคตา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา     
วิรชฺชติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิรชฺชติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิรชฺชติ, วิราโค           
วิราคารมฺมโณ ฯเปฯ มคฺคานํ อฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ. 

อรหตฺตมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ รูปราคา 
อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา ภวราคานุสยา อวิชฺชานุสยา วิรชฺชติ,               
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิรชฺชติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิรชฺชติ, วิราโค วิราคารมฺมโณ 
วิราคโคจโร วิราเค สมุปาคโต วิราเค ฐิโต วิราเค ปติฏฺฐิโต. 

วิราโคติ : เทฺว วิราคา, นิพฺพานญฺจ วิราโค, เย จ นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา สพฺเพ 
จ วิราคา โหนฺตีติ วิราโค, สหชาตานิ สตฺตงฺคานิ วิราคํ คจฺฉนฺตีติ วิราโค มคฺโค, เอเตน มคฺเคน 
พุทฺธา จ สาวกา จ อคตํ ทิสํ นิพฺพานํ คจฺฉนฺตีติ อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค, ยาวตา ปุถุสมณพฺราหฺมณานํ 
ปรปฺปวาทานํ มคฺคา, อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค อคฺโค จ เสฏฺโฐ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ 
ปวโร จาติ มคฺคานํ อฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ. 

ทสฺสนวิราโค สมฺมาทิฏฺฐิ, อภินิโรปนวิราโค สมฺมาสงฺกปฺโป, ปริคฺคหวิราโค สมฺมาวาจา, 
สมุฏฺฐานวิราโค สมฺมากมฺมนฺโต, โวทานวิราโค สมฺมาอาชีโว, ปคฺคหวิราโค สมฺมาวายาโม,        
อุปฏฺฐานวิราโค สมฺมาสติ, อวิกฺเขปวิราโค สมฺมาสมาธิ. อุปฏฺฐานวิราโค สติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปวิจย
วิราโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค, ปคฺคหวิราโค วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค, ผรณวิราโค ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค, 
อุปสมวิราโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค, อวิกฺเขปวิราโค สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค, ปฏิสงฺขานวิราโค          
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยวิราโค สทฺธาพลํ, โกสชฺเช อกมฺปิยวิราโค วีริยพลํ,     
ปมาเท อกมฺปิยวิราโค สติพลํ, อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยวิราโค สมาธิพลํ, อวิชฺชาย อกมฺปิยวิราโค 
ปญฺญาพลํ. อธิโมกฺขวิราโค สทฺธินฺทฺริยํ, ปคฺคหวิราโค วีริยินฺทฺริยํ, อุปฏฺฐานวิราโค สตินฺทฺริยํ,       
อวิกฺเขปวิราโค สมาธินฺทฺริยํ, ทสฺสนวิราโค ปญฺญินฺทฺริยํ. อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยา วิราโค,      
อกมฺปิยฏฺเฐน พลํ วิราโค, นิยฺยานฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา วิราโค, เหตุฏฺเฐน มคฺโค วิราโค,                 
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติปฏฺฐานา วิราโค, ปทหนฏฺเฐน สมฺมปฺปธานา วิราโค, อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิปาทา 
วิราโค, ตถฏฺเฐน สจฺจา วิราโค, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมโถ วิราโค, อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา วิราโค,    
เอกรสฏฺเฐน สมถวิปสฺสนา วิราโค, อนติวตฺตนฏฺเฐน ยุคนทฺธํ วิราโค, สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ วิราโค, 
อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธิ วิราโค, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ วิราโค, วิมุตฺตฏฺเฐน วิโมกฺโข วิราโค, 
ปฏิเวธฏฺเฐน วิชฺชา วิราโค, ปริจฺจาคฏฺเฐน วิมุตฺติ วิราโค, สมุจฺเฉทฏฺเฐน ขเย ญาณํ วิราโค, ฉนฺโท 
มูลฏฺเฐน วิราโค, มนสิกาโร สมุฏฺฐานฏฺเฐน วิราโค, ผสฺโส สโมธานฏฺเฐน วิราโค, เวทนา       
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สโมสรณฏฺเฐน วิราโค, สมาธิ ปมุขฏฺเฐน วิราโค, สติ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน วิราโค, ปญฺญา                
ตทุตฺตรฏฺเฐน      วิราโค, วิมุตฺติ สารฏฺเฐน วิราโค, อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน มคฺโค.  7 8

ทสฺสนมคฺโค สมฺมาทิฏฺฐ,ิ อภินิโรปนมคฺโค สมฺมาสงฺกปฺโป ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ        
ปริโยสานฏฺเฐน มคฺโค, เอวํ วิราโค มคฺโค. 

[๒๙] กถํ วิมุตฺติ ผลํ ? โสตาปตฺติผลกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ มิจฺฉาทิฏฺฐิยา         
วิมุตฺตา โหติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิมุตฺตา โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิมุตฺตา 
โหติ. วิมุตฺติ วิมุตฺตารมฺมณา วิมุตฺติโคจรา วิมุตฺติยา สมุปาคตา วิมุตฺติยา ฐิตา วิมุตฺติยา           
ปติฏฺฐิตา. วิมุตฺตีติ : เทฺว มุตฺติโย นิพฺพานญฺจ วิมุตฺติ, เย จ นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา      
สพฺเพ จ วิมุตฺตา โหนฺตีติ วิมุตฺติ ผลํ. 

อภินิโรปนฏฺเฐน สมฺมาสงฺกปฺโป มิจฺฉาสงฺกปฺปา วิมุตฺโต โหติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ 
ขนฺเธหิ จ วิมุตฺโต โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิมุตฺโต โหติ, วิมุตฺติ วิมุตฺตารมฺมณา                 
วิมุตฺติโคจรา วิมุตฺติยา สมุปาคตา วิมุตฺติยา ฐิตา วิมุตฺติยา ปติฏฺฐิตา. วิมุตฺตีติ : เทฺว วิมุตฺติโย,    
นิพฺพานญฺจ วิมุตฺติ, เย จ นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา สพฺเพ วิมุตฺตา โหนฺตีติ วิมุตฺติ ผลํ. 

ปริคฺคหฏฺเฐน สมฺมาวาจา มิจฺฉาวาจาย วิมุตฺตา โหติ ฯเปฯ สมุฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมา        
กมฺมนฺโต มิจฺฉากมฺมนฺตา วิมุตฺโต โหติ. โวทานฏฺเฐน สมฺมาอาชีโว มิจฺฉาอาชีวา วิมุตฺโต โหติ.    
ปคฺคหฏฺเฐน สมฺมาวายาโม มิจฺฉาวายามา วิมุตฺโต โหติ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมาสติ มิจฺฉาสติยา   
วิมุตฺตา โหติ. อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ มิจฺฉาสมาธิโต วิมุตฺโต โหติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ 
ขนฺเธหิ จ วิมุตฺโต โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิมุตฺโต โหติ, วิมุตฺติ วิมุตฺตารมฺมณา วิมุตฺติ      
โคจรา วิมุตฺติยา สมุปาคตา วิมุตฺติยา ฐิตา วิมุตฺติยา ปติฏฺฐิตา. วิมุตฺตีติ : เทฺว วิมุตฺติโย,          
นิพฺพานญฺจ วิมุตฺติ, เย จ นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา สพฺเพ วิมุตฺตา โหนฺตีติ วิมุตฺติ ผลํ. 

สกทาคามิผลกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ      
โอฬาริกา กามราคสญฺโญชนา ปฏิฆสญฺโญชนา โอฬาริกา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา วิมุตฺโต 
โหติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิมุตฺโต โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิมุตฺโต โหติ, วิมุตฺติ 
วิมุตฺตารมฺมณา วิมุตฺติโคจรา วิมุตฺติยา สมุปาคตา วิมุตฺติยา ฐิตา วิมุตฺติยา ปติฏฺฐิตา. วิมุตฺตีติ : 
เทฺว วิมุตฺติโย, นิพฺพานญฺจ วิมุตฺติ, เย จ นิพฺพานารมฺมณตาชาตา ธมฺมา สพฺเพ วิมุตฺตา โหนฺตีติ    
วิมุตฺติ ผลํ. 

อนาคามิผลกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ              
อณุสหคตา กามราคสญฺโญชนา ปฏิฆสญฺโญชนา อณุสหคตา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา      
วิมุตฺโต โหติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิมุตฺโต โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิมุตฺโต โหติ, 
วิมุตฺติ วิมุตฺตารมฺมณา วิมุตฺติโคจรา วิมุตฺติยา สมุปาคตา วิมุตฺติยา ฐิตา วิมุตฺติยา ปติฏฺฐิตา 
ฯเปฯ  

 ฉ.ม. ตตุตฺตรฏฺเฐน7

 ก. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ8
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อรหตฺตผลกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ รูปราคา 
อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา ภวราคานุสยา อวิชฺชานุสยา วิมุตฺโต โหติ,        
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วิมุตฺโต โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วิมุตฺโต โหติ, วิมุตฺติ          
วิมุตฺตารมฺมณา วิมุตฺติโคจรา วิมุตฺติยา สมุปาคตา วิมุตฺติยา ฐิตา วิมุตฺติยา ปติฏฺฐิตา. วิมุตฺตีติ : 
เทฺว วิมุตฺติโย, นิพฺพานญฺจ วิมุตฺติ, เย จ นิพฺพานารมฺมณตา ชาตา ธมฺมา สพฺเพ วิมุตฺตา โหนฺตีติ 
วิมุตฺติ ผลํ. 

ทสฺสนวิมุตฺติ สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปวิมุตฺติ สมฺมาสมาธิ. อุปฏฺฐานวิมุตฺติ                
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ ปฏิสงฺขานวิมุตฺติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยวิมุตฺติ สทฺธา
พลํ ฯเปฯ อวิชฺชาย อกมฺปิยวิมุตฺติ ปญฺญาพลํ. อธิโมกฺขวิมุตฺติ สทฺธินฺทฺริยํ ฯเปฯ ทสฺสนวิมุตฺติ 
ปญฺญินฺทฺริยํ. 

อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยา วิมุตฺติ. อกมฺปิยฏฺเฐน พลา วิมุตฺติ, นิยฺยานฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา 
วิมุตฺติ, เหตุฏฺเฐน มคฺโค วิมุตฺติ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติปฏฺฐานา วิมุตฺติ, ปทหนฏฺเฐน สมฺมปฺปธานา 
วิมุตฺติ, อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิปาทา วิมุตฺติ, ตถฏฺเฐน สจฺจา วิมุตฺติ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมโถ วิมุตฺติ,      
อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา วิมุตฺติ, เอกรสฏฺเฐน สมถวิปสฺสนา วิมุตฺติ, อนติวตฺตนฏฺเฐน ยุคนทฺธํ    
วิมุตฺติ, สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ วิมุตฺติ, อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธิ วิมุตฺติ, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ     
วิมุตฺติ, วิมุตฺตฏฺเฐน วิโมกฺโข วิมุตฺติ, ปฏิเวธฏฺเฐน วิชฺชา วิมุตฺติ, ปริจฺจาคฏฺเฐน วิมุตฺติ, วิมุตฺติ    
ปฏิปฺปสฺสทฺธิยฏฺเฐน อนุปฺปาเท ญาณํ วิมุตฺติ, ฉนฺโท มูลฏฺเฐน วิมุตฺติ, มนสิกาโร สมุฏฺฐานฏฺเฐน 
วิมุตฺติ, ผสฺโส สโมธานฏฺเฐน วิมุตฺติ, เวทนา สโมสรณฏฺเฐน วิมุตฺติ, สมาธิ ปมุขฏฺเฐน วิมุตฺติ, สติ 
อาธิปเตยฺยฏฺเฐน วิมุตฺติ, ปญฺญา ตทุตฺตรฏฺเฐน วิมุตฺติ, วิมุตฺติ สารฏฺเฐน วิมุตฺติ, อมโตคธํ        
นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน วิมุตฺติ, เอวํ วิมุตฺติ ผลํ, เอวํ วิราโค มคฺโค วิมุตฺติ ผลนฺติ. 

วิราคกถา นิฏฺฐิตา. 
————————- 

๖. ปฏิสมฺภิทากถา 
๑. ธมฺมจกฺกปวตฺตนวาร 

[๓๐] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา พาราณสิยํ วิหรติ อิสิปตเน มิคทาเย. ตตฺร โข 
ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อามนฺเตสิ  

เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา. กตเม เทฺว ? โย จายํ กาเมสุ กาม          
สุขลฺลิกานุโยโค หีโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสญฺหิโต, โย จายํ อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข 
อนริโย อนตฺถสญฺหิโต. เอเต เต  ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺ ม มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน       9

อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. 

 ฉ. โข9
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กตมา จ สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี   
อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ? อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถีทํ : 
สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ 
สมฺมาสมาธิ. อยํ โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี 
อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. 

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ. ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, พฺยาธิปิ ทุกฺโข,  มรณมฺปิ 10

ทุกฺขํ, อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตํปิ ทุกฺขํ, สงฺขิตฺเตน 
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ, ยายํ ตณฺหา                11

โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี. เสยฺยถีทํ : กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. 
อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ. โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค           12

ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, อยเมว อริโย 
อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถีทํ : สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

“อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ      
อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ            
ปริญฺเญยฺยนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ปริญฺญาตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ     
อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

“อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, 
ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขสมุทโย     
อริยสจฺจํ ปหาตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ปหีนนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ        
อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

“อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, 
ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ       
อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “สจฺฉิกตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 
จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

“อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ 
อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ            
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ภาวิตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ 
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก     
อุทปาทิ. 

 อิ. ทุกฺขา10

 อิธิ เจว อุปริ จ ทุกฺขสมุทยนฺติ โปราณปาโฐ, ฉ.ม., อิ. อีทิสเมว11

 อิธ เจว อุปริ จ ทุกฺขนิโรธนฺติ โปราณปาโฐ, ฉ.ม., อิ. อีทิสเมว12
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ยาวกีวญฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอวนฺติปริวฏฺฏํ ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ 
ญาณทสฺสนํ น สุวิสุทฺธํ อโหสิ, เนว ตาวาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก                 
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย “อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ”ติ ปจฺจญฺญาสึ. 
ยโต จ โข เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอวนฺติปริวฏฺฏํ ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ     
สุวิสุทฺธํ อโหสิ, อถาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย        
สเทวมนุสฺสาย “อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ”ติ ปจฺจญฺญาสึ. ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ      
อุทปาทิ, อกุปฺปา เม วิมุตฺติ, อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ. 

อิทมโวจ ภควา, อตฺตมนา ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. 
อิมสฺมิญฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺญมาเน อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ         

ธมฺมจกฺขุํ อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 
ปวตฺติเต จ  ภควตา ธมฺ มจกฺเก ภุ มฺมา เทวา สทฺทมนุ สฺสาเวสุํ “เอตมฺภควตา             13

พาราณสิยํ อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ สมเณน วา พฺราหฺมเณน 
วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺ”ติ. ภุมฺมานํ เทวานํ สทฺทํ สุตฺวา          
จาตุมหาราชิกา ฯเปฯ ตาวตึสา เทวา. ยามา เทวา. ตุสิตา เทวา. นิมฺมานรตี เทวา.                   
ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา. พฺรหฺมกายิกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ “เอตมฺภควตา พาราณสิยํ อิสิปตเน 
มิคทาเย อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน 
วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมิ”นฺติ. 

อิติห เตน ขเณน เตน ลเยน เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิ. อยญฺจ 
ทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ, อปฺปมาโณ จ โอฬาโร  โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ 14

อติกฺกมฺเมว เทวานํ  เทวานุภาวนฺติ. 15

อถ โข ภควา อุทานํ อุทาเนสิ “อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ, อญฺญาสิ วต โภ           
โกณฺฑญฺโญ”ติ. อิติ หิทํ อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส “อญฺญาโกณฺฑญฺโญ” เตฺวว  นามํ อโหสิ. 16

“อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, 
ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ญาณํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ปญฺญา อุทปาทีติ เกนตฺเถน,     
วิชฺชา อุทปาทีติ เกนตฺเถน, อาโลโก อุทปาทีติ เกนตฺเถน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ ทสฺสนฏฺเฐน, ญาณํ 
อุทปาทีติ ญาตฏฺเฐน, ปญฺญา อุทปาทีติ ปชานนฏฺเฐน, วิชฺชา อุทปาทีติ ปฏิเวธฏฺเฐน, อาโลโก 
อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 

 ฉ.ม., อิ. จ ปน13

 ฉ.ม., อิ. อุฬาโร14

 กตฺถจิ อติกฺกมฺม เทวานนฺติ ลิขิตํ15

 ฉ.ม. อญฺญาสิโกณฺฑญฺโญ16
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จกฺขุํ ธมฺโม, ญาณํ ธมฺโม, ปญฺญา ธมฺโม, วิชฺชา ธมฺโม, อาโลโก ธมฺโม : อิเม ปญฺจ      
ธมฺมา ธมฺมปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. 
เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภิทา. 

ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ, ญาตฏฺโฐ อตฺโถ, ปชานนฏฺโฐ อตฺโถ, ปฏิเวธฏฺโฐ อตฺโถ, โอภาสฏฺโฐ 
อตฺโถ : อิเม ปญฺจ อตฺถา อตฺถปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา              
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ อตฺเถสุ ญาณํ 
อตฺถปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจ ธมฺเม สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชนนิรุตฺตาภิลาปา, ปญฺจ อตฺเถ สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชน          
นิรุตฺตาภิลาปา : อิมา ทส นิรุตฺติโย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา 
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ นิรุตฺตีสุ ญาณํ 
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจสุ ธมฺเมสุ ญาณานิ, ปญฺจสุ อตฺเถสุ ญาณานิ, ทสสุ นิรุตฺตีสุ ญาณานิ. อิมานิ วีสติ 
ญาณานิ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา 
โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ปฏิภาเณสุ ญาณํ ปฏิภาณ              
ปฏิสมฺภิทา. 

“ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยนฺ”ติ ฯเปฯ “ปริญฺญาตนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ 
ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ญาณํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ปญฺญา อุทปาทีติ เกนตฺเถน,      
วิชฺชา อุทปาทีติ เกนตฺเถน, อาโลโก อุทปาทีติ เกนตฺเถน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ ทสฺสนฏฺเฐน, ญาณํ 
อุทปาทีติ ญาตฏฺเฐน, ปญฺญา อุทปาทีติ ปชานนฏฺเฐน, วิชฺชา อุทปาทีติ ปฏิเวธฏฺเฐน, อาโลโก 
อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 

จกฺขุํ ธมฺโม, ญาณํ ธมฺโม, ปญฺญา ธมฺโม, วิชฺชา ธมฺโม, อาโลโก ธมฺโม : อิเม ปญฺจ      
ธมฺมา ธมฺมปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. 
เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภิทา. 

ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ, ญาตฏฺโฐ อตฺโถ, ปชานนฏฺโฐ อตฺโถ, ปฏิเวธฏฺโฐ อตฺโถ, โอภาสฏฺโฐ 
อตฺโถ : อิเม ปญฺจ อตฺถา อตฺถปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา              
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ อตฺเถสุ ญาณํ 
อตฺถปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจ ธมฺเม สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชนนิรุตฺตาภิลาปา, ปญฺจ อตฺเถ สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชน         
นิรุตฺตาภิลาปา, อิมา ทส นิรุตฺติโย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา 
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ นิรุตฺตีสุ ญาณํ 
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจสุ ธมฺเมสุ ญาณานิ, ปญฺจสุ อตฺเถสุ ญาณานิ, ทสสุ นิรุตฺตีสุ ญาณานิ. อิมานิ วีสติ 
ญาณานิ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา 



 8

โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ปฏิภาเณสุ ญาณํ ปฏิภาณ             
ปฏิสมฺภิทา. 

ทุกฺเข อริยสจฺเจ ปณฺณรส  ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, ตึส นิรุตฺติโย, สฏฺฐี ญาณานิ. 17

“อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก 
อุทปาทิ.  

“ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพนฺ”ติ ฯเปฯ “ปหีนนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ 
ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯเปฯ  

ทุกฺขสมุทเย อริยสจฺเจ ปณฺณรส ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, ตึส นิรุตฺติโย, สฏฺฐี ญาณานิ. 
“อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก 

อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพนฺ”ติ ฯเปฯ “สจฺฉิกตนฺ”ติ ปุพฺเพ               
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯเปฯ  

ทุกฺขนิโรเธ อริยสจฺเจ ปณฺณรส ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, ตึส นิรุตฺติโย, สฏฺฐี ญาณานิ. 
“อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ 

ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพนฺ”ติ ฯเปฯ     
“ภาวิตนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯเปฯ  

ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อริยสจฺเจ ปณฺณรส ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, ตึส นิรุตฺติโย, 
สฏฺฐี ญาณานิ. 

จตูสุ อริยสจฺเจสุ สฏฺฐี ธมฺมา, สฏฺฐี อตฺถา, วีสติสตนิรุตฺติโย, จตฺตารีสญฺจ เทฺว [ ] 18

ญาณสตานิ. 
๒. สติปฏฺฐานวาร 

[๓๑] “อยํ กาเย กายานุปสฺสนา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ 
ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ, สา โข ปนายํ กาเย กายานุปสฺสนา “ภาเวตพฺพา”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ     
“ภาวิตา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

อยํ เวทนาสุ ฯเปฯ อยํ จิตฺเต ฯเปฯ “อยํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ     
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ, สา โข ปนายํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา 
“ภาเวตพฺพา”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ภาวิตา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ 
ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

“อยํ กาเย กายานุปสฺสนา”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก     
อุทปาทิ ฯเปฯ สา โข ปนายํ กาเย กายานุปสฺสนา “ภาเวตพฺพา”ติ ฯเปฯ “ภาวิตา”ติ ปุพฺเพ        
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก     
อุทปาทิ. 

 ปนฺนรสาติ วา ปาโฐ17

 ฉ.ม., อิ. จ18
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จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ญาณํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ปญฺญา อุทปาทีติ เกนตฺเถน,      
วิชฺชา อุทปาทีติ เกนตฺเถน, อาโลโก อุทปาทีติ เกนตฺเถน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ ทสฺสนฏฺเฐน, ญาณํ 
อุทปาทีติ ญาตฏฺเฐน, ปญฺญา อุทปาทีติ ปชานนฏฺเฐน, วิชฺชา อุทปาทีติ ปฏิเวธฏฺเฐน, อาโลโก 
อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 

จกฺขุํ ธมฺโม, ญาณํ ธมฺโม, ปญฺญา ธมฺโม, วิชฺชา ธมฺโม, อาโลโก ธมฺโม : อิเม ปญฺจ       
ธมฺมา ธมฺมปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ. เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. 
เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภิทา. 

ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ, ญาตฏฺโฐ อตฺโถ, ปชานนฏฺโฐ อตฺโถ, ปฏิเวธฏฺโฐ อตฺโถ, โอภาสฏฺโฐ 
อตฺโถ : อิเม ปญฺจ อตฺถา อตฺถปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ. เย ตสฺสา              
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ อตฺเถสุ ญาณํ 
อตฺถปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจ ธมฺเม สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชนนิรุตฺตาภิลาปา, ปญฺจ อตฺเถ สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชน          
นิรุตฺตาภิลาปา, อิมา ทส นิรุตฺติโย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา 
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ นิรุตฺตีสุ ญาณํ 
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจสุ ธมฺเมสุ ญาณานิ, ปญฺจสุ อตฺเถสุ ญาณานิ, ทสสุ นิรุตฺตีสุ ญาณานิ, อิมานิ วีสติ 
ญาณานิ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ, เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา 
โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ปฏิภาเณสุ ญาณํ ปฏิภาณ            
ปฏิสมฺภิทา. 

กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน ปณฺณรส ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, ตึส นิรุตฺติโย, สฏฺฐี 
ญาณานิ. 

อยํ เวทนาสุ ฯเปฯ “อยํ จิตฺเต ฯเปฯ อยํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ 
ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯเปฯ สา โข ปนายํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา          
“ภาเวตพฺพา”ติ ฯเปฯ “ภาวิตา”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ 
ฯเปฯ  

ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน ปณฺณรส ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, ตึส นิรุตฺติโย, 
สฏฺฐี ญาณานิ. 

จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สฏฺฐี ธมฺมา, สฏฺฐี อตฺถา, วีสติสตนิรุตฺติโย, จตฺตารีสญฺจ เทฺว จ 
ญาณสตานิ. 

  
๓. อิทฺธิปาทวาร 

[๓๒] “อยํ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ              
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. โส โข ปนายํ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร   
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สมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท “ภาเวตพฺโพ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ภาวิโต”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ 
ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

อยํ วีริยสมาธิ ฯเปฯ อยํ จิตฺตสมาธิ ฯเปฯ “อยํ วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต 
อิทฺธิปาโท”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. โส โข 
ปนายํ วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท “ภาเวตพฺโพ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ             
“ภาวิโต”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

“อยํ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ 
อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯเปฯ โส โข ปนายํ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต           
อิทฺธิปาโท “ภาเวตพฺโพ”ติ ฯเปฯ “ภาวิโต”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ      
อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ญาณํ อุทปาทีติ เกนตฺเถน, ปญฺญา อุทปาทีติ เกนตฺเถน,     
วิชฺชา อุทปาทีติ เกนตฺเถน, อาโลโก อุทปาทีติ เกนตฺเถน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ ทสฺสนฏฺเฐน. ญาณํ 
อุทปาทีติ ญาตฏฺเฐน. ปญฺญา อุทปาทีติ ปชานนฏฺเฐน. วิชฺชา อุทปาทีติ ปฏิเวธฏฺเฐน. อาโลโก 
อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 

จกฺขุํ ธมฺโม, ญาณํ ธมฺโม, ปญฺญา ธมฺโม, วิชฺชา ธมฺโม, อาโลโก ธมฺโม : อิเม ปญฺจ      
ธมฺมา ธมฺมปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ. เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. 
เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภิทา. 

ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ, ญาตฏฺโฐ อตฺโถ, ปชานนฏฺโฐ อตฺโถ, ปฏิเวธฏฺโฐ อตฺโถ, โอภาสฏฺโฐ 
อตฺโถ : อิเม ปญฺจ อตฺถา อตฺถปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ. เย ตสฺสา               
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ อตฺเถสุ ญาณํ 
อตฺถปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจ ธมฺเม สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชนนิรุตฺตาภิลาปา, ปญฺจ อตฺเถ สนฺทสฺเสตุํ พฺยญฺชน         
นิรุตฺตาภิลาปา, อิมา ทส นิรุตฺติโย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ. เย ตสฺสา 
อารมฺมณา, เต ตสฺสา โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ นิรุตฺตีสุ ญาณํ 
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. 

ปญฺจสุ ธมฺเมสุ ญาณานิ, ปญฺจสุ อตฺเถสุ ญาณานิ, ทสสุ นิรุตฺตีสุ ญาณานิ. อิมานิ วีสติ 
ญาณานิ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย อารมฺมณา เจว โหนฺติ โคจรา จ. เย ตสฺสา อารมฺมณา, เต ตสฺสา 
โคจรา. เย ตสฺสา โคจรา, เต ตสฺสา อารมฺมณา. เตน วุจฺจติ ปฏิภาเณสุ ญาณํ ปฏิภาณ            
ปฏิสมฺภิทา. ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคเต อิทฺธิปาเท ปณฺณรส ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, 
ตึส นิรุตฺติโย, สฏฺฐี ญาณานิ. 

อยํ วีริยสมาธิ ฯเปฯ อยํ จิตฺตสมาธิ ฯเปฯ “อยํ วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต 
อิทฺธิปาโท”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯเปฯ “โส โข ปนายํ 
วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท “ภาเวตพฺโพ”ติ ฯเปฯ “ภาวิโต”ติ ปุพฺเพ           
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ ฯเปฯ  
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วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคเต อิทฺธิปาเท ปณฺณรส ธมฺมา, ปณฺณรส อตฺถา, ตึส 
นิรุตฺติโย, สฏฺฐี ญาณานิ. 

จตูสุ อิทฺธิปาเทสุ สฏฺฐี ธมฺมา, สฏฺฐี อตฺถา, วีสติสตนิรุตฺติโย, จตฺตารีสญฺจ เทฺว จ 
ญาณสตานิ. 

๔. สตฺตโพธิสตฺตวาร 
[๓๓] “สมุทโย สมุทโย”ติ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 

จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “นิโรโธ นิโรโธ”ติ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ 
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เวยฺยากรเณ ทส 
ธมฺมา, ทส อตฺถา, วีสติ นิรุตฺติโย, จตฺตารีส ญาณานิ. 

“สมุทโย สมุทโย”ติ โข ภิกฺขเว สิขิสฺส โพธิสตฺตสฺส ฯเปฯ เวสฺสภุสฺส โพธิสตฺตสฺส ฯเปฯ 
กกุสนฺธสฺส โพธิสตฺตสฺส ฯเปฯ โกณาคมนสฺส โพธิสตฺตสฺส ฯเปฯ กสฺสปสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ    
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “นิโรโธ นิโรโธ”ติ โข ภิกฺขเว กสฺสปสฺส 
โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. กสฺสปสฺส           
โพธิสตฺตสฺส เวยฺยากรเณ ทส ธมฺมา, ทส อตฺถา, วีสติ นิรุตฺติโย, จตฺตารีส ญาณานิ. 

“สมุทโย สมุทโย”ติ โข ภิกฺขเว โคตมสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ 
อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “นิโรโธ นิโรโธ”ติ โข ภิกฺขเว โคตมสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ            
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. โคตมสฺส โพธิสตฺตสฺส เวยฺยากรเณ ทส 
ธมฺมา, ทส อตฺถา, วีสติ นิรุตฺติโย, จตฺตารีส ญาณานิ. 

สตฺตนฺนํ โพธิสตฺตานํ สตฺตสุ เวยฺยากรเณสุ สตฺตติ ธมฺมา, สตฺตติ อตฺถา, จตฺตาลีสสตา  19

นิรุตฺติโย, อสีติ จ เทฺว จ ญาณสตานิ. 
  

๕. อภิญฺญาทิวาร 
[๓๔] ยาวตา อภิญฺญาย อภิญฺญฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต สจฺฉิกโต ผสฺสิโต ปญฺญาย. 

อผสฺสิโต ปญฺญาย อภิญฺญฏฺโฐ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา    
อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. อภิญฺญาย อภิญฺญฏฺเฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ 
นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ.  20

ยาวตา ปริญฺญาย ปริญฺญฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา ปหานสฺส ปหานฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา        
ภาวนาย ภาวนฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา สจฺฉิกิริยาย สจฺฉิกิริยฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต สจฺฉิกโต ผสฺสิโต 
ปญฺญาย. อผสฺสิโต ปญฺญาย สจฺฉิกิริยฏฺโฐ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา         
อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. สจฺฉิกิริยาย สจฺฉิกิริยฏฺเฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ 
อตฺถา, ปญฺญาสํ นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ. 

 ฉ.ม. จตฺตาลีสสตํ19

 ก. สตญาณานิ. เอวมุปริปิ20
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อภิญฺญาย อภิญฺญฏฺเฐ ปริญฺญาย ปริญฺญฏฺเฐ ปหานาย ปหานฏฺเฐ. ภาวนาย             
ภาวนฏฺเฐ สจฺฉิกิริยาย สจฺฉิกิริยฏฺเฐ ปญฺจวีสสตํ ธมฺมา, ปญฺจวีสสตํ อตฺถา, อฑฺฒเตยฺยานิ นิรุตฺติ
สตานิ ปญฺจ ญาณสตานิ. 

  
๖. ขนฺธาทิวาร 

[๓๕] ยาวตา ขนฺธานํ ขนฺธฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต สจฺฉิกโต ผสฺสิโต ปญฺญาย. อผสฺสิโต 
ปญฺญาย ขนฺธฏฺโฐ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ,         
อาโลโก อุทปาทิ. ขนฺธานํ ขนฺธฏฺเฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ นิรุตฺติโย, สตํ 
ญาณานิ. 

ยาวตา ธาตูนํ ธาตุฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา อายตนานํ อายตนฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา สงฺขตานํ 
สงฺขตฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา อสงฺขตสฺส อสงฺขตฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต สจฺฉิกโต ผสฺสิโต ปญฺญาย. 
อผสฺสิโต ปญฺญาย อสงฺขตฏฺโฐ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. อสงฺขตสฺส              
อสงฺขตฏฺเฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ. 

ขนฺธานํ ขนฺธฏฺเฐ ธาตูนํ ธาตฏฺเฐ อายตนานํ อายตนฏฺเฐ สงฺขตานํ สงฺขตฏฺเฐ อสงฺขตสฺส 
อสงฺขตฏฺเฐ ปญฺจวีสติสตํ ธมฺมา, ปญฺจวีสสตํ อตฺถา, อฑฺฒเตยฺยานิ นิรุตฺติสตานิ, ปญฺจ        
ญาณสตานิ. 

  
๗. สจฺจวาร 

[๓๖] ยาวตา ทุกฺขสฺส ทุกฺขฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต สจฺฉิกโต ผสฺสิโต ปญฺญาย.        
อผสฺสิโต ปญฺญาย ทุกฺขฏฺโฐ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา        
อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. ทุกฺขสฺส ทุกฺขฏฺเฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ        
นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ. 

ยาวตา สมุทยสฺส สมุทยฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา นิโรธสฺส นิโรธฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา มคฺคสฺส 
มคฺคฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต สจฺฉิกโต ผสฺสิโต ปญฺญาย. อผสฺสิโต ปญฺญาย มคฺคฏฺโฐ นตฺถีติ 
จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. มคฺคสฺส มคฺคฏฺเฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, 
ปญฺญาสํ นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ. 

จตูสุ อริยสจฺเจสุ สตํ ธมฺมา, สตํ อตฺถา, เทฺว นิรุตฺติสตานิ, จตฺตาริ ญาณสตานิ. 
  

๘. ปฏิสมฺภิทาวาร 
[๓๗] ยาวตา อตฺถปฏิสมฺภิทาย อตฺถปฏิสมฺภิทฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต สจฺฉิกโต         

ผสฺสิโต ปญฺญาย. อผสฺสิโต ปญฺญาย อตฺถปฏิสมฺภิทฏฺโฐ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก      
อุทปาทิ. อตฺถปฏิสมฺภิทาย อตฺถปฏิสมฺภิทฏฺเฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ      
นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ. 
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ยาวตา ธมฺมปฏิสมฺภิทาย ธมฺมปฏิสมฺภิทฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย นิรุตฺติ
ปฏิสมฺภิทฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏฺโฐ ญาโต ทิฏฺโฐ วิทิโต 
สจฺฉิกโต ผสฺสิโต ปญฺญาย. อผสฺสิโต ปญฺญาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏฺโฐ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ 
ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏฺโฐ ปญฺจวีสติ ธมฺมา,         
ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ. 

จตูสุ ปฏิสมฺภิทาสุ สตํ ธมฺมา, สตํ อตฺถา, เทฺว นิรุตฺติสตานิ, จตฺตาริ ญาณสตานิ. 
  

๙. ฉพุทฺธธมฺมวาร 
[๓๘] ยาวตา อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต ญาณํ ญาตํ ทิฏฺฐํ วิทิตํ สจฺฉิกตํ ผสฺสิตํ ปญฺญาย. 

อผสฺสิตํ ปญฺญาย อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต ญาณํ นตฺถีติ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ.         
อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต ญาเณ ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ นิรุตฺติโย, สตํ       
ญาณานิ. 

ยาวตา สตฺตานํ อาสยานุสเย ญาณํ ฯเปฯ ยาวตา ยมกปาฏิหีเร ญาณํ ฯเปฯ ยาวตา 
มหากรุณาสมาปตฺติยา ญาณํ ฯเปฯ ยาวตา สพฺพญฺญุตญฺญาณํ ฯเปฯ ยาวตา อนาวรณญาณํ 
ญาตํ ทิฏฺฐํ วิทิตํ สจฺฉิกตํ ผสฺสิตํ ปญฺญาย. อผสฺสิตํ ปญฺญาย อนาวรณญาณํ นตฺถีติ จกฺขุํ        
อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. อนาวรเณ ญาเณ 
ปญฺจวีสติ ธมฺมา, ปญฺจวีสติ อตฺถา, ปญฺญาสํ นิรุตฺติโย, สตํ ญาณานิ. 

ฉสุ พุทฺธธมฺเมสุ ทิยฑฺฒสตํ ธมฺมา, ทิยฑฺฒสตํ อตฺถา, ตีณิ นิรุตฺติสตานิ, ฉ ญาณสตานิ. 
ปฏิสมฺภิทาธิกรเณ  อฑฺฒนวมานิ ธมฺมสตานิ, อฑฺฒนวมานิ อตฺถสตานิ ,๒ นิรุตฺติ21 22

สหสฺสญฺจ สตฺต จ นิรุตฺติสตานิ, ตีณิ จ ญาณสหสฺสานิ, จตฺตาริ จ ญาณสตานีติ. 

ปฏิสมฺภิทากถา นิฏฺฐิตา. 
——————————- 

 ก. ปฏิสมฺภิทาปกรเณ21

 -๒ ฉ. อฑฺฒนวธมฺมสตานิ, อฑฺฒนวอตฺถสตานิ22
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๗. ธมฺมจกฺกกถา 
๑. สจฺจวาร 

[๓๙] เอวมฺเม สุตํ : - เอกํ สมยํ ภควา พาราณสิยํ วิหรติ ฯเปฯ อิติ หิทํ อายสฺมโต        
โกณฺฑญฺญสฺส “อญฺญาโกณฺฑญฺโญ ” เตฺวว นามํ อโหสิ. 23

“อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, 
ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน, ญาณํ อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน, ปญฺญา อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน,     
วิชฺชา อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน, อาโลโก อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ ทสฺสนฏฺเฐน. ญาณํ 
อุทปาทีติ ญาตฏฺเฐน. ปญฺญา อุทปาทีติ ปชานนฏฺเฐน. วิชฺชา อุทปาทีติ ปฏิเวธฏฺเฐน. อาโลโก 
อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 

จกฺขุํ ธมฺโม, ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ. ญาณํ ธมฺโม, ญาตฏฺโฐ อตฺโถ. ปญฺญา ธมฺโม,                
ปชานนฏฺโฐ อตฺโถ. วิชฺชา ธมฺโม, ปฏิเวธฏฺโฐ อตฺโถ. อาโลโก ธมฺโม, โอภาสฏฺโฐ อตฺโถ; อิเม ปญฺจ 
ธมฺมา ปญฺจ อตฺถา, ทุกฺขวตฺถุกา สจฺจวตฺถุกา สจฺจารมฺมณา สจฺจโคจรา สจฺจสงฺคหิตา สจฺจ      
ปริยาปนฺนา สจฺเจ สมุปาคตา สจฺเจ ฐิตา สจฺเจ ปติฏฺฐิตา. 

[๔๐] ธมฺมจกฺกนฺติ : เกนฏฺเฐน ธมฺมจกฺกํ ? ธมฺมญฺจ ปวตฺเตติ จกฺกญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, 
จกฺกญฺจ ปวตฺเตติ ธมฺมญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเมน ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมจริยาย ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปติฏฺฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. ธมฺเม            
ปติฏฺฐาเปนฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม วสิปฺปตฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม วสึ ปาเปนฺโต 
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปารมิปฺปตฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปารมึ ปาเปนฺโต ปวตฺเตตี
ติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม เวสารชฺชปฺปตฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม เวสารชฺชํ ปาเปนฺโต ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมํ สกฺกโรนฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. ธมฺมํ ครุกโรนฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมํ มา
เนนฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมํ ปูเชนฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมํ อปจายมาโน ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมทฺธโช ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมเกตุ  ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมาธิปเตยฺโย    24

ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ตํ โข ปน ธมฺมจกฺกํ อปฺปฏิวตฺติยํ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา     
มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ธมฺมจกฺกํ. 

สทฺธินฺทฺริยํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, วีริยินฺทฺริยํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, สตินฺทฺริยํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมาธินฺทฺริยํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, ปญฺญินฺทฺริยํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สทฺธาพลํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, วีริยพลํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สติพลํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺม
จกฺกํ, สมาธิพลํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ปญฺญาพลํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺม
จกฺกํ, สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม, ตํ 

 ฉ.ม. อญฺญาสิโกณฺฑญฺโญ23

 ก. ธมฺมเกตุํ24
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ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ปีติ               
สมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ          
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, อุเปกฺขา            
สมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมฺมาทิฏฺฐิ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺม
จกฺกํ, สมฺมาสงฺกปฺโป ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมฺมาวาจา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, สมฺมากมฺมนฺโต ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมฺมาอาชีโว ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ     
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมฺมาวายาโม ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมฺมาสติ ธมฺโม, ตํ 
ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมฺมาสมาธิ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. 

อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, อกมฺปิยฏฺเฐน พลา     25

ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, นิยฺยานิกฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺม
จกฺกํ, เหตุฏฺเฐน มคฺโค ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติปฏฺฐานา ธมฺโม, ตํ 
ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ปทหนฏฺเฐน สมฺมปฺปธานา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, 
อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิปาทา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ ตถฏฺเฐน สจฺจา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ      
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมโถ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, อนุปสฺสนฏฺเฐน    
วิปสฺสนา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, เอกรสฏฺเฐน สมถวิปสฺสนา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ         
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, อนติวตฺตนฏฺเฐน ยุคนทฺธํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สํวรฏฺเฐน     
สีลวิสุทฺธิ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธิ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ           
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, มุตฺตฏฺเฐน      
วิโมกฺโข ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ปฏิเวธฏฺเฐน วิชฺชา ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺม
จกฺกํ, ปริจฺจาคฏฺเฐน วิมุตฺติ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมุจฺเฉทฏฺเฐน ขเย ญาณํ ธมฺโม, 
ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ปฏิปฺปสฺสทฺธฏฺเฐน อนุปฺปาเท ญาณํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺม
จกฺกํ, ฉนฺโท มูลฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, มนสิกาโร สมุฏฺฐานฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ 
ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ผสฺโส สโมธานฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, เวทนา 
สโมสรณฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, สมาธิ ปมุขฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ 
ธมฺมจกฺกํ, สติ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ปญฺญา ตทุตฺตรฏฺเฐน       
ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, วิมุตฺติ สารฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ,         
อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. 

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ “ปริญฺเญยฺยนฺ”ติ ฯเปฯ “ปริญฺญาตนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ 
ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน จกฺขุํ อุทปาทีติ ทสฺสนฏฺเฐน 
ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน.  

 ฉ.ม. พลํ25



 16

จกฺขุํ ธมฺโม, ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ ฯเปฯ อาโลโก ธมฺโม, โอภาสฏฺโฐ อตฺโถ, อิเม ปญฺจ ธมฺมา 
ปญฺจ อตฺถา ทุกฺขวตฺถุกา สจฺจวตฺถุกา สจฺจารมฺมณา สจฺจโคจรา สจฺจสงฺคหิตา สจฺจปริยาปนฺนา 
สจฺเจ สมุปาคตา สจฺเจ ฐิตา สจฺเจ ปติฏฺฐิตา. 

ธมฺมจกฺกนฺติ เกนฏฺเฐน ธมฺมจกฺกํ ? ธมฺมญฺจ ปวตฺเตติ จกฺกญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, จกฺกญฺจ 
ปวตฺเตติ ธมฺมญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเมน ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมปริยาย ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, 
ธมฺเม ฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปติฏฺฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ     
ปริโยสานฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. 

“อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจนฺ”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺฮ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก 
อุทปาทิ ฯเปฯ ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ “ปหาตพฺพนฺ”ติ ฯเปฯ “ปหีนนฺ”ติ ปุพฺเพ          26

อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 
จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ            

ทสฺสนฏฺเฐน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 
จกฺขุํ ธมฺโม, ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ ฯเปฯ อาโลโก ธมฺโม, โอภาสฏฺโฐ อตฺโถ; อิเม ปญฺจ ธมฺมา 

ปญฺจ อตฺถา สมุทยวตฺถุกา สจฺจวตฺถุกา ฯเปฯ นิโรธวตฺถุกา สจฺจวตฺถุกา ฯเปฯ มคฺควตฺถุกา 
สจฺจวตฺถุกา สจฺจารมฺมณา สจฺจโคจรา สจฺจสงฺคหิตา สจฺจปริยาปนฺนา สจฺเจ สมุปาคตา สจฺเจ 
ฐิตา สจฺเจ ปติฏฺฐิตา. 

ธมฺมจกฺกนฺติ : เกนฏฺเฐน ธมฺมจกฺกํ ? ธมฺมญฺจ ปวตฺเตติ จกฺกญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, จกฺกญฺจ 
ปวตฺเตติ ธมฺมญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเมน ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมจริยาย ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, 
ธมฺเม ฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปติฏฺฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ   
ปริโยสานฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. 

  
๒. สติปฏฺฐานวาร 

[๔๑] “'อยํ กาเย กายานุปสฺสนา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ 
ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. สา โข ปนายํ กาเย กายานุปสฺสนา “ภาเวตพฺพา”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ      
“ภาวิตา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

อยํ เวทนาสุ ฯเปฯ อยํ จิตฺเต ฯเปฯ “อยํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ      
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. สา โข ปนายํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา 
“ภาเวตพฺพา”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ภาวิตา”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ 
ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

“อยํ กาเย กายานุปสฺสนา”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก    
อุทปาทิ ฯเปฯ สา โข ปนายํ กาเย กายานุปสฺสนา “ภาเวตพฺพา”ติ ฯเปฯ “ภาวิตา”ติ ปุพฺเพ       
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

 ฉ.ม. ทุกฺขสมุทยํ26
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จกฺขุํ อุทปาทีติ : เกนฏฺเฐน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ฯปฯ จกฺขุํ อุทปาทีติ       
ทสฺสนฏฺเฐน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน ? 

จกฺขุํ ธมฺโม, ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ ฯเปฯ อาโลโก ธมฺโม, โอภาสฏฺโฐ อตฺโถ; อิเม ปญฺจ ธมฺมา 
ปญฺจ อตฺถา กายวตฺถุกา สติปฏฺฐานวตฺถุกา ฯเปฯ เวทนาวตฺถุกา สติปฏฺฐานวตฺถุกา, จิตฺต      
วตฺถุกา สติปฏฺฐานวตฺถุกา. ธมฺมวตฺถุกา สติปฏฺฐานวตฺถุกา สติปฏฺฐานารมฺมณา สติปฏฺฐาน     
โคจรา สติปฏฺฐานสงฺคหิตา สติปฏฺฐานปริยาปนฺนา สติปฏฺฐาเน สมุปาคตา สติปฏฺฐาเน ฐิตา    
สติปฏฺฐาเน ปติฏฺฐิตา. 

ธมฺมจกฺกนฺติ : เกนฏฺเฐน ธมฺมจกฺกํ ? ธมฺมญฺจ ปวตฺเตติ จกฺกญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, จกฺกญฺจ 
ปวตฺเตติ ธมฺมญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเมน ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมจริยาย ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, 
ธมฺเม ฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปติฏฺฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ    
ปริโยสานฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. 

  
๓. อิทฺธิปาทวาร 

[๔๒] “อยํ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ               
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “โส โข ปนายํ ฉนฺทสมาธิปธาน         
สงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท ภาเวตพฺโพ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ภาวิโต”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ         
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

อยํ วีริยสมาธิ ฯเปฯ อยํ จิตฺตสมาธิ ฯเปฯ “อยํ วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต 
อิทฺธิปาโท”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “โส โข 
ปนายํ วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท ภาเวตพฺโพ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ “ภาวิโต”ติ 
เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

“อยํ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ 
อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “โส โข ปนายํ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท    
ภาเวตพฺโพ”ติ ฯเปฯ “ภาวิโต”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา 
อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน, ญาณํ อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน, ปญฺญา อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน,    
วิชฺชา อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน, อาโลโก อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ ทสฺสนฏฺเฐน, ญาณํ 
อุทปาทีติ ญาตฏฺเฐน, ปญฺญา อุทปาทีติ ปชานนฏฺเฐน, วิชฺชา อุทปาทีติ ปฏิเวธฏฺเฐน, อาโลโก 
อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 

จกฺขุํ ธมฺโม, ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ. ญาณํ ธมฺโม, ญาตฏฺโฐ อตฺโถ. ปญฺญา ธมฺโม,                
ปชานนฏฺโฐ อตฺโถ. วิชฺชา ธมฺโม, ปฏิเวธฏฺโฐ อตฺโถ. อาโลโก ธมฺโม, โอภาสฏฺโฐ อตฺโถ; อิเม ปญฺจ 
ธมฺมา ปญฺจ อตฺถา ฉนฺทวตฺถุกา อิทฺธิปาทวตฺถุกา อิทฺธิปาทารมฺมณา อิทฺธิปาทโคจรา อิทฺธิปาท
สงฺคหิตา อิทฺธิปาทปริยาปนฺนา อิทฺธิปาเท สมุปาคตา อิทฺธิปาเท ฐิตา อิทฺธิปาเท ปติฏฺฐิตา. 
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ธมฺมจกฺกนฺติ : เกนฏฺเฐน ธมฺมจกฺกํ ? ธมฺมญฺจ ปวตฺเตติ จกฺกญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, จกฺกญฺจ 
ปวตฺเตติ ธมฺมญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเมน ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมจริยาย ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, 
ธมฺเม ฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปติฏฺฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปติฏฺฐาเปนฺโต      
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม วสิปฺปตฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม วสึ ปาเปนฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺม
จกฺกํ, ธมฺเม ปารมิปฺปตฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปารมึ ปาเปนฺโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ 
ฯเปฯ ธมฺเม อปจายมาโน ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมทฺธโช ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมเกตุํ         
ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมาธิปเตยฺโย ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. ตํ โข ปน ธมฺมจกฺกํ อปฺปฏิวตฺติยํ     
สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ธมฺมจกฺกํ. 

อินฺทฺริยํ ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน    
ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ. 

“อยํ วีริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ 
อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “โส โข ปนายํ วีริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท     
ภาเวตพฺโพ”ติ ฯเปฯ “ภาวิโต”ติ ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. 

จกฺขุํ อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ เกนฏฺเฐน ? จกฺขุํ อุทปาทีติ            
ทสฺสนฏฺเฐน ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทีติ โอภาสฏฺเฐน. 

จกฺขุํ ธมฺโม, ทสฺสนฏฺโฐ อตฺโถ ฯเปฯ อาโลโก ธมฺโม, โอภาสฏฺโฐ อตฺโถ; อิเม ปญฺจ ธมฺมา 
ปญฺจ อตฺถา วีริยวตฺถุกา อิทฺธิปาทวตฺถุกา ฯเปฯ จิตฺตวตฺถุกา อิทฺธิปาทวตฺถุกา วีมํสาวตฺถุกา   
อิทฺธิปาทวตฺถุกา อิทฺธิปาทารมฺมณา อิทฺธิปาทโคจรา อิทฺธิปาทสงฺคหิตา อิทฺธิปาทปริยาปนฺนา 
อิทฺธิปาเท สมุปาคตา อิทฺธิปาเท ฐิตา อิทฺธิปาเท ปติฏฺฐิตา.  

ธมฺมจกฺกนฺติ : เกนฏฺเฐน ธมฺมจกฺกํ ? ธมฺมญฺจ ปวตฺเตติ จกฺกญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, จกฺกญฺจ 
ปวตฺเตติ ธมฺมญฺจาติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเมน ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺมจริยาย ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, 
ธมฺเม ฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ, ธมฺเม ปติฏฺฐิโต ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกํ ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ    
ปริโยสานฏฺเฐน ธมฺโม, ตํ ธมฺมํ ปวตฺเตตีติ ธมฺมจกฺกนฺติ. 

ธมฺมจกฺกกถา นิฏฺฐิตา. 

—————————- 

๘. โลกุตฺตรกถา 
[๔๓] กตเม ธมฺมา โลกุตฺตรา ? จตฺตาโร สติปฏฺฐานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา, จตฺตาโร 

อิทฺธิปาทา, ปญฺจินฺทฺริยานิ, ปญฺจ พลานิ, สตฺต โพชฺฌงฺคา, อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค, จตฺตาโร         
อริยมคฺคา, จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; อิเม ธมฺมา โลกุตฺตราติ.  27

 ฉ.ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ27
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โลกุตฺตราติ เกนฏฺเฐน โลกุตฺตรา ? โลกํ ตรนฺตีติ  โลกุตฺตรา, โลกา อุตฺตรนฺตีติ            28

โลกุตฺตรา, โลกโต อุตฺตรนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหา อุตฺตรนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกํ สมติกฺกมนฺตีติ 
โลกุตฺตรา. โลกํ สมติกฺกมนฺตาติ โลกุตฺตรา, โลเก  อติเรกาติ โลกุตฺ ตรา, โลกนฺตํ ตรนฺตีติ        29

โลกุตฺตรา, โลกา นิสฺสรนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกโต นิสฺสรนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหา นิสฺสรนฺตีติ        
โลกุตฺตรา, โลกา นิสฺสฏาติ โลกุตฺตรา, โลกโต  นิสฺสฏาติ โลกุตฺ ตรา, โลกมฺ หา นิสฺสฏาติ        30

โลกุตฺตรา. โลเก น ติฏฺฐนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหิ น ติฏฺฐนฺตีติ โลกุตฺตรา. โลเก น ลิมฺปนฺตีติ       
โลกุตฺตรา, โลกมฺหิ น ลิมฺปนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลเก อสํลิตฺตาติ โลกุตฺตรา, โลเกน อสํลิตฺตาติ        
โลกุตฺตรา, โลเก อนุปลิตฺตาติ โลกุตฺตรา, โลเกน อนุปลิตฺตาติ โลกุตฺตรา. โลเก วิปฺปมุตฺตาติ    
โลกุตฺตรา, โลเกน วิปฺปมุตฺตาติ โลกุตฺตรา, โลกา วิปฺปมุตฺตาติ โลกุตฺตรา, โลกโต วิปฺปมุตฺตาติ 
โลกุตฺตรา, โลกมฺหา วิปฺปมุตฺตาติ โลกุตฺตรา. โลเก วิสญฺญุตฺตาติ โลกุตฺตรา,โลเกน วิสญฺญุตฺตาติ 
โลกุตฺตรา, โลกา วิสญฺญุตฺตาติ โลกุตฺตรา, โลกสฺมึ วิสญฺญุตฺตาติ โลกุตฺตรา, โลกโต       
วิสญฺญุตฺตาติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหา วิสญฺญุตฺตาติ โลกุตฺตรา. โลกา สุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกโต 
สุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหา สุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกา วิสุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกโต           
วิสุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหา วิสุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกา วุฏฺฐหนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกโต 
วุฏฺฐหนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหา วุฏฺฐหนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกา วิวฏฺฏนฺตีติ โลกุตฺตรา โลกโต         
วิวฏฺฏนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกมฺหา วิวฏฺฏนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลเก น สชฺชนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลเก น      
คยฺหนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลเก น พชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา. โลกํ สมุจฺฉินฺทนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกํ           
สมุจฺฉินฺนตฺตาติ โลกุตฺตรา. โลกํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกํ ปฏิปฺปสฺสมฺภิตตฺตาติ        
โลกุตฺตรา. โลกสฺส อปถาติ โลกุตฺตรา, โลกสฺส อคตีติ โลกุตฺตรา, โลกสฺส อวิสยาติ โลกุตฺตรา, 
โลกสฺส อสาธารณาติ โลกุตฺตรา. โลกํ วมนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกํ น ปจฺจาวมนฺตีติ  โลกุตฺตรา, โลกํ 31

ปชหนฺตีติ โลกุตฺตรา. โลกํ น อุปาทยนฺตีติ โลกุตฺตรา. โลกํ วิสิเนนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกํ น             
อุสฺสิเนนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกํ วิธูเปนฺตีติ โลกุตฺตรา, โลกํ น สํธูเปนฺตีติ  โลกุตฺตรา, โลกํ              32

สมติกฺกมฺม อภิภุยฺย ติฏฺฐนฺตีติ โลกุตฺตราติ. 
  

โลกุตฺตรกถา นิฏฺฐิตา. 
—————————- 

 ก. อุตฺตรนฺตีติ28

 ฉ.ม. โลเกน29

 ฉ.ม., อิ. โลเกน30

 ก. ปจฺจาคมนฺตีติ31

 อิ. สนฺธูเปนฺตีติ32
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๕. วิราคกถา 
ว่าด้วยวิราคะ 

[๒๘] วิราคะชื่อว่ามรรค วิมุตติชื่อว่าผล   
วิราคะชื่อว่ามรรค เป็นอย่างไร   
คือ ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ย่อมคลายจาก

มิจฉาทิฏฐิ คลายจากกิเลสอันเป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น จากขันธ์ และคลายจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะ
มีวิราคะ เป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ตั้งอยู่ในวิราคะประดิษฐานอยู่ในวิราคะ 33

คำว่า วิราคะ อธิบายว่า วิราคะมี ๒ อย่าง คือ  
๑.  นิพพานเป็นวิราคะ     ๒.  ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะ  
เพราะฉะนั้น มรรคจึงเป็นวิราคะ องค์มรรค ๗ ที่เป็นสหชาติย่อมถึงความ เป็นวิราคะ เพราะฉะนั้น 

วิราคะจึงเป็นมรรค พระพุทธเจ้า และสาวกย่อมถึงนิพพานซึ่งเป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยมรรคนี้ เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อว่ามรรคมีองค์ ๘ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้นล้ำเลิศ เป็นประธาน สูงสุด และประเสริฐกว่ามรรคของ
สมณพราหมณ์เป็นจำนวนมากผู้ถือลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ จึงประเสริฐกว่ามรรคทั้งหลาย 
วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ เพราะมีสภาวะตรึกตรอง ย่อมคลายจากมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ วิราคะที่ชื่อว่า
สัมมาวาจา เพราะมีสภาวะกำหนด ย่อมคลายจากมิจฉาวาจา วิราคะที่ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ เพราะมี
สภาวะเป็นสมุฏฐาน ย่อมคลายจากมิจฉากัมมันตะ วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ เพราะมีสภาวะผ่องแผ้ว 
ย่อมคลายจากมิจฉาอาชีวะ วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาวายามะ เพราะมีสภาวะประคองไว้ ย่อมคลายจากมิจฉา
วายามะ วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสติ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น ย่อมคลายจากมิจฉาสติ วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ 
เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมคลายจากมิจฉาสมาธิ คลายจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ 
และคลายจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ตั้งอยู่
ในวิราคะ ประดิษฐานอยู่ในวิราคะ 

คำว่า วิราคะ อธิบายว่า วิราคะมี ๒ อย่าง คือ  
๑.  นิพพานเป็นวิราคะ    ๒.  ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะ  
เพราะฉะนั้น มรรคจึงเป็นวิราคะ องค์มรรค ๗ ที่เป็นสหชาติ ย่อมถึงความ เป็นวิราคะ เพราะ

ฉะนั้น วิราคะจึงเป็นมรรค พระพุทธเจ้า และสาวก ย่อมถึงนิพพานซึ่งเป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยมรรคนี้ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อว่ามรรคมีองค์ ๘ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้นล้ำเลิศ เป็นประธาน สูงสุด และประเสริฐกว่า
มรรคของสมณพรหมณ์เป็นจำนวนมากผู้ถือลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ จึงประเสริฐกว่ามรรคทั้ง
หลาย 

ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ วิราคะที่ชื่อว่า
สัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมคลายจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์ ส่วนที่หยาบ ๆ 
จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัย ส่วนที่หยาบ ๆ คลายจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ 
และคลายจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ตั้งอยู่
ในวิราคะ ประดิษฐานอยู่ในวิราคะ 

คำว่า วิราคะ อธิบายว่า วิราคะมี ๒ อย่าง คือ  
๑. นิพพานเป็นวิราคะ    ๒. ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะ  
ฯลฯ เพราะฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ จึงประเสริฐกว่ามรรคทั้งหลาย 

 วิราคะ ในที่นี้หมายถึงนิพพาน (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๘/๒๔๗)33
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ในขณะแห่งอนาคามิมรรค วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ วิราคะที่ชื่อว่า
สัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมคลายจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์ ส่วนที่ละเอียด ๆ 
จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัย ส่วนที่ละเอียด ๆ คลายจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ 
และคลายจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์ ฯลฯ เพราะฉะนั้น มรรค มีองค์ ๘ จึง
ประเสริฐกว่ามรรคทั้งหลาย 

ในขณะแห่งอรหัตตมรรค วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ วิราคะที่ชื่อว่าสัมมา
สมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมคลายจากรูปราคะ จาก อรูปราคะ จากอุทธัจจะ จากอวิชชา จากมา
นานุสัย จากภวราคานุสัย จาก อวิชชานุสัย คลายจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ และ
คลายจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ตั้งอยู่ใน
วิราคะ ประดิษฐานอยู่ในวิราคะ 

คำว่า วิราคะ อธิบายว่า วิราคะมี ๒ อย่าง คือ  
๑.  นิพพานเป็นวิราคะ    ๒.  ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะ  
เพราะฉะนั้น มรรคจึงเป็นวิราคะ องค์มรรค ๗ ที่เป็นสหชาติย่อมถึงความ เป็นวิราคะ เพราะฉะนั้น 

วิราคะจึงเป็นมรรค พระพุทธเจ้า และสาวกย่อมถึงนิพพานซึ่งเป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยมรรคนี้ เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อว่ามรรคมีองค์ ๘ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้นล้ำเลิศ เป็นประธาน สูงสุด และประเสริฐกว่ามรรคของ
สมณพราหมณ์เป็นจำนวนมากผู้ถือลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ จึงประเสริฐกว่ามรรคทั้งหลาย 

วิราคะคือความเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ วิราคะคือความตรึกตรอง ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ วิราคะคือ
ความกำหนด ชื่อว่าสัมมาวาจา วิราคะคือสมุฏฐาน ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ วิราคะคือความผ่องแผ้ว ชื่อว่า
สัมมาอาชีวะ วิราคะคือการ ประคองไว้ ชื่อว่าสัมมาวายามะ วิราคะคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสัมมาสติ วิราคะ
คือ ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสัมมาสมาธิ  

วิราคะคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ วิราคะคือการเลือกเฟ้น ชื่อว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
วิราคะคือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์ วิราคะคือ ความแผ่ไป ชื่อว่าปีติสัมโพชฌงค์ วิราคะคือ
ความสงบระงับ ชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ วิราคะคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ วิราคะคือการ
พิจารณา ชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

วิราคะคือความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ วิราคะคือ ความไม่หว่ันไหว
เพราะความเกียจคร้าน ชื่อว่าวิริยพละ วิราคะคือความไม่หว่ันไหว เพราะความประมาท ชื่อว่าสติพละ 
วิราคะคือความไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ชื่อว่า สมาธิพละ วิราคะคือความไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่า
ปัญญาพละ 

วิราคะคือความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ วิราคะคือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยินทรีย์ วิราคะคือ
ความตั้งมั่น ชื่อว่าสตินทรีย์ วิราคะคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า สมาธินทรีย์ วิราคะคือความเห็น ชื่อว่าปัญญิ
นทรีย์  

วิราคะที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ วิราคะที่ชื่อว่าพละ เพราะมี สภาวะไม่หว่ันไหว 
วิราคะที่ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะนำออก วิราคะที่ชื่อว่ามรรค เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ วิราคะที่ชื่อว่า
สติปัฏฐาน เพราะมีสภาวะตั้งมั่น วิราคะ ที่ชื่อว่าสัมมัปปธาน เพราะมีสภาวะเริ่มตั้งไว้ วิราคะที่ชื่อว่าอิทธิ
บาท เพราะมีสภาวะ ให้สำเร็จ วิราคะที่ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ วิราคะที่ชื่อว่าสมถะ เพราะ 
มีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน วิราคะที่ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น วิราคะที่ ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนา 
เพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน วิราคะที่ชื่อว่าธรรม ที่เป็นคู่กัน เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน  
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วิราคะที่ชื่อว่าสีลวิสุทธิ  เพราะมีสภาวะสำรวม วิราคะที่ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ  เพราะมีสภาวะไม่34 35

ฟุ้งซ่าน วิราคะที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีสภาวะเห็น วิราคะที่ ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะมีสภาวะพ้นวิเศษ วิราคะ
ที่ชื่อว่าวิชชา เพราะมีสภาวะรู้แจ้งวิราคะที่ชื่อว่าวิมุตติ  เพราะมีสภาวะสละ วิราคะที่ชื่อว่าญาณในความ36

สิ้นไป เพราะมีสภาวะตัดขาด วิราคะที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูล วิราคะที่ชื่อว่ามนสิการ เพราะมี
สภาวะเป็นสมุฏฐาน วิราคะที่ชื่อว่าผัสสะ เพราะมีสภาวะเป็นที่รวม วิราคะที่ชื่อว่าเวทนา เพราะมีสภาวะ
เป็นที่ประชุม วิราคะที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีสภาวะเป็นประธาน วิราคะที่ชื่อว่าสติ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ 
วิราคะที่ชื่อว่าปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่าธรรมนั้น ๆ วิราคะที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะเป็น
แก่นสาร มรรคที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด 

มรรคคือความเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ มรรคคือความตรึกตรอง ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ มรรคที่
ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด  วิราคะชื่อว่ามรรคอย่างนี้ 

[๒๙] วิมุตติชื่อว่าผล เป็นอย่างไร   
คือ ในขณะแห่งโสดาปัตติผล วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ย่อมพ้นจากมิจฉา

ทิฏฐิ พ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นจากขันธ์ และพ้นจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุตติจึงมีวิมุตติ
เป็นอารมณ์ มีวิมุตติเป็นโคจร รวมลงในวิมุตติ ตั้งอยู่ในวิมุตติ ประดิษฐานอยู่ในวิมุตติ  

คำว่า วิมุตติ อธิบายว่า วิมุตติมี ๒ อย่าง คือ  
๑.  นิพพานเป็นวิมุตติ     ๒.  ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิมุตติ  
เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงชื่อว่าเป็นผล 
วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ เพราะมีสภาวะตรึกตรอง ย่อมพ้นจากมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ วิมุตติที่

ชื่อว่าสัมมาวาจา เพราะมีสภาวะกำหนด ย่อมพ้นจากมิจฉาวาจา ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ เพราะ
มีสภาวะเป็นสมุฏฐาน ย่อมพ้นจากมิจฉากัมมันตะ ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ เพราะมีสภาวะผ่องแผ้ว 
ย่อมพ้นจากมิจฉาอาชีวะ ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาวายามะ เพราะมีสภาวะประคองไว้ ย่อมพ้นจากมิจฉา
วายามะ ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาสติ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น ย่อมพ้นจากมิจฉาสติ ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมา
สมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมพ้นจากมิจฉาสมาธิ พ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จาก
ขันธ์ และพ้นจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุตติจึงมีวิมุตติเป็นอารมณ์มีวิมุตติเป็นโคจร รวมลงในวิมุตติ ตั้งอยู่
ในวิมุตติ ประดิษฐานอยู่ในวิมุตติ  

คำว่า วิมุตติ อธิบายว่า วิมุตติมี ๒ อย่าง คือ  
๑.  นิพพานเป็นวิมุตติ     ๒.  ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิมุตติ  
เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงชื่อว่าเป็นผล 
ในขณะแห่งสกทาคามิผล วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมา

สมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมพ้นจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์ ส่วนที่หยาบ ๆ จากกาม  
ราคานุสัย จากปฏิฆานุสัย ส่วนที่หยาบ ๆ พ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ และพ้นจาก
สรรพนิมิต ภายนอก ฯลฯ เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงชื่อว่าเป็นผล 

 สีลวิสุทธิ หมายถึงสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๘/๒๔๙)34

 จิตตวิสุทธิ หมายถึงสัมมาสมาธิ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๘/๒๔๙)35

 วิมุตติ หมายถึงสมุจเฉทวิมุตติ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๘/๒๔๙)36
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ในขณะแห่งอนาคามิผล วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมา
สมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมพ้นจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์ ส่วนที่ละเอียด ๆ จากกาม
ราคานุสัย จากปฏิฆานุสัย ส่วนที่ละเอียด ๆ พ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ และพ้นจาก
สรรพนิมิตภายนอก ฯลฯ เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงชื่อว่าเป็นผล 

ในขณะแห่งอรหัตตผล วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมา
สมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมพ้นจากรูปราคะ จากอรูปราคะ จากมานะ จากอุทธัจจะ จากอวิชชา 
จากมานานุสัย จากภวราคานุสัย จากอวิชชานุสัย พ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ และ
พ้น จากสรรพนิมิตภายนอก วิมุตติจึงมีวิมุตติเป็นอารมณ์ มีวิมุตติเป็นโคจร รวมลงใน วิมุตติ ตั้งอยู่ในวิมุตติ 
ประดิษฐานอยู่ในวิมุตติ  

คำว่า วิมุตติ อธิบายว่า วิมุตติมี ๒ อย่าง คือ  
๑.  นิพพานเป็นวิมุตติ       ๒. ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิมุตติ  
เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงชื่อว่าเป็นผล 
วิมุตติคือความเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ วิมุตติคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสัมมาสมาธิ 
วิมุตติคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ วิมุตติคือการพิจารณา ชื่อว่าอุเบกขา              

สัมโพชฌงค์  
วิมุตติคือความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ ฯลฯ วิมุตติคือความไม่หว่ัน

ไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่าปัญญาพละ 
วิมุตติคือความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ ฯลฯ วิมุตติคือความเห็น ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ 
วิมุตติที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ วิมุตติที่ชื่อว่าพละ เพราะมี สภาวะไม่หว่ันไหว 

วิมุตติที่ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะนำออก วิมุตติที่ชื่อว่ามรรค เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ วิมุตติที่ชื่อว่า    
สติปัฏฐาน เพราะมีสภาวะตั้งมั่น วิมุตติที่ชื่อว่าสัมมัปปธาน เพราะมีสภาวะเริ่มตั้งไว้ วิมุตติที่ชื่อว่าอิทธิบาท 
เพราะมีสภาวะให้สำเร็จ วิมุตติที่ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ วิมุตติที่ชื่อว่าสมถะ เพราะมีสภาวะ
ไม่ฟุ้งซ่าน วิมุตติที่ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น วิมุตติที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนา เพราะมี
สภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน วิมุตติที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กัน เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน  

วิมุตติที่ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะสำรวม วิมุตติที่ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน 
วิมุตติที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีสภาวะเห็น วิมุตติที่ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะมีสภาวะพ้นวิเศษ วิมุตติที่ชื่อว่า
วิชชา เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง วิมุตติที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะสละ วิมุตติที่ชื่อว่าอนุปปาทญาณ เพราะมี
สภาวะสงบระงับ วิมุตติที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูล วิมุตติที่ชื่อว่ามนสิการ เพราะมีสภาวะเป็น
สมุฏฐาน วิมุตติที่ชื่อว่าผัสสะ เพราะมีสภาวะเป็นที่รวม วิมุตติที่ชื่อว่าเวทนา เพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุม 
วิมุตติที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีสภาวะเป็นประธาน วิมุตติที่ชื่อว่าสติ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ วิมุตติที่ชื่อว่า
ปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่าธรรมนั้น วิมุตติที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสาร วิมุตติที่
ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด  

วิมุตติชื่อว่าผลอย่างนี้ วิราคะชื่อว่ามรรค วิมุตติชื่อว่าผล ด้วยประการฉะนี้  
วิราคกถา จบ 
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๖. ปฏิสัมภิทากถา 
ว่าด้วยปฏิสัมภิทา 

๑. ธัมมจักกัปปวัตตนวาร  37

วาระว่าด้วยการประกาศธรรมจักร 
[๓๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ณ ที่นั้น พระผู้มี

พระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ ประการนี้ บรรพชิตไม่ควรเสพ  
ท่ีสุด ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กามสุขัลลิกานุโยค (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย) เป็นธรรมอันเลวทราม เป็น

ของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  
๒. อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตน) เป็น ทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  
ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ ประการนี้นั้นตถาคตตรัสรู้แล้ว ทำให้เห็น

ประจักษ์ ทำให้รู้ชัด ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
มัชฌิมาปฏิปทาท่ีตถาคตตรัสรู้แล้ว ทำให้เห็นประจักษ์ ทำให้รู้ชัด ย่อมเป็นไปเพื่อความ

สงบ เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานน้ัน เป็นอย่างไร  
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ น้ี  ได้แก่  38

๑. สัมมาทิฏฐิ  ๒.  สัมมาสังกัปปะ  
๓.  สัมมาวาจา  ๔.  สัมมากัมมันตะ  
๕.  สัมมาอาชีวะ  ๖.  สัมมาวายามะ  
๗.  สัมมาสติ  ๘.  สัมมาสมาธิ  
ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทานี้นั้น ตถาคตตรัสรู้แล้ว ทำให้เห็นประจักษ์ ทำให้รู้ชัด ย่อมเป็นไป

เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

 ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓-๑๗/๒๐-๒๕ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗-๓๗๐37

 องค์มรรคแต่ละข้อมีนัยพิสดาร ดังนี้ 38

๑. สัมมาทิฏฐิ  หมายถึงเห็นอริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษณ์ หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท 
๒.  สัมมาสังกัปปะ  หมายถึงความนึกคิดในทางสละปลอดจากกาม ความนึกคิดปลอดจากพยาบาท 

และความนึกคิดปลอดจากการเบียดเบียน 
๓.  สัมมาวาจา  หมายถึงพูดคำสัตย์ ไม่พูดส่อเสียด พูดคำอ่อนหวาน พูดสิ่งมีสาระ 
๔.  สัมมากัมมันตะ  หมายถึงไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
๕.  สัมมาอาชีวะ  หมายถึงเว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาอาชีพ 
๖.  สัมมาวายามะ  หมายถึงเพียรระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น เพียรกำจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำ 

ความดีให้เกิด เพียรรักษาความดีไว้ 
๗.  สัมมาสติ  หมายถึงพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม 
๘.  สัมมาสมาธิ  หมายถึงฌาน ๔ 
(ที .ม . (ไทย) ๑๐ /๓๒๙ /๒๕๘ ,๔๐๒ /๓๓๕ , อภิ . วิ . (ไทย) ๓๕ /๒๐๕ /๑๗๑ ,๔๘๖ /๓๗๑ ,๔๘๘ ,๔๙๐ /๓๗๓ , 
๔๙๘/๓๗๗,๕๐๔/๓๘๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๒๕/๒๙๗,๓๗๕/๓๑๙)
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ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจนี้ คือ ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ พยาธิเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ ความ
ประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การไม่ได้
อารมณ์ที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์  

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ คือ ตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลิน และ
ความกำหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา  

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ คือความดับตัณหานั้นนั่นแลโดยไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ 
ความสละคืน ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา  

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้คืออริยมรรคมีองค์ ๘ คือ  
๑.  สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ๘.  สัมมาสมาธิ 
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่

เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้ทุกขอริยสัจ”  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่

เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขอริยสัจนี้ ควรกำหนดรู้” จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้น
แล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า “ทุกขอริยสัจนี้เรากำหนดรู้แล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ”  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ควรละ” จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้น
แล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า “ทุกขสมุทยอริยสัจนี้เราละได้แล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ”  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ควรทำให้แจ้ง” จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิด
ขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า “ทุกขนิโรธอริยสัจนี้เราทำให้แจ้งแล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ”  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ควรเจริญ” จักษุเกิดขึ้นแล้ว 
ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคย
ได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้เราได้เจริญแล้ว” 
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ภิกษุทั้งหลาย ยถาภูตญาณทัสสนะของเราในอริยสัจ ๔ นี้ ๓ รอบ  ๑๒ อาการ อย่างนี้ ยังไม่39 40

หมดจดดีตราบใด เราก็ยังไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียม ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ตราบนั้น  

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ยถาภูตญาณทัสสนะของเราในอริยสัจ ๔ นี้ ๓ รอบ ๑๒ อาการอย่างนี้ 
หมดจดดีแล้ว เมื่อนั้น เราจึงยืนยันได้ว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียม ในโลก พร้อมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ อนึ่ง ญาณทัสสนะเกิดขึ้น
แล้วแก่เราว่า “ความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีก” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยยากรณ์ นี้จบลงแล้ว ภิกษุปัญจวัคคีย์ชื่นชม ยินดีพระภาษิตของพระ41

ผู้มีพระภาค 
เมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังตรัสเวยยากรณ์นี้อยู่ ธัมมจักขุ อันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้42

เกิดแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็น
ธรรมดา” 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว เทพชั้นภุมมะกระจาย ข่าวว่า “นั่น
ธรรมจักรอันยอดเย่ียม พระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อัน
สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้” 

เทพชั้นจาตุมหาราชได้สดับเสียงประกาศของเทพชั้นภุมมะแล้ว ได้กระจาย ข่าวต่อไป ฯลฯ  
เทพชั้นดาวดึงส์ได้สดับเสียงประกาศของเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ  
เทพชั้นยามา ฯลฯ  เทพชั้นดุสิต ฯลฯ  เทพชั้นนิมมานรดี ฯลฯ  เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ฯลฯ  
เทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมสดับเสียงของเหล่าเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่า “นั่น

ธรรมจักรอันยอดเย่ียม พระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อัน
สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้” 

โดยขณะ ครู่เดียวเท่านั้น เสียงป่าวประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลก ด้วยประการฉะนี้ 43

ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณมิได้ ย่ิงกว่าเทวานุ
ภาพของเทวดาทั้งหลาย ก็ปรากฏในโลก 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานว่า “ผู้เจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ ผู้
เจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ” ดังนั้น คำว่า “อัญญาโกณฑัญญะ” นี้ จึงได้เป็นชื่อของท่านโกณ
ฑัญญะนั่นแล 

 ๓ รอบ ได้แก่ (๑) สัจจญาณ (๒) กิจจญาณ (๓) กตญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๓๐/๒๕๓)39

 ๑๒ อาการ ได้แก่ บรรดาสัจจะ ๔ (ทุกข์,ทุกขสมุทัย, ทุกขนิโรธ, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา) แต่ละสัจจะ มีอาการอย่างละ ๓ จึง40

รวมเป็น ๑๒ อาการ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๓๐/๒๕๓)

 เวยยากรณ์ ในที่นี้หมายถึงพระสูตรที่ไม่มีคาถา ประกอบด้วยคำถามคำตอบ (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๖/๒๒๐) เป็นองค์อัน41

หนึ่งในนวังคสัตถุศาสน์ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๒๖)

 ธัมมจักขุ หมายถึงดวงตาเห็นธรรม คือ โสดาปัตติมัคคญาณ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๕๖/๒๗)42

 ดีดนิ้วมือ ๑๐ ครั้ง เป็น ๑ ขณะ, ๑๐ ขณะ เป็น ๑ ลยะ, ๑๐ ลยะ เป็น ๑ ขณลยะ, ๑๐ ขณลยะ เป็น ๑ ครู่ (อภิธา.ฏี. (บาลี) 43

คาถา ๖๖-๖๗)
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จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้ทุกขอริยสัจ” 

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “ญาณเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “ปัญญาเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น คำว่า “ญาณเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ คำ
ว่า “ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ชัด คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง คำว่า “แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะสว่างไสว  

จักษุเป็นธรรม ญาณเป็นธรรม ปัญญาเป็นธรรม วิชชาเป็นธรรม แสงสว่าง เป็นธรรม ธรรม ๕ 
ประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรม
เหล่านั้นเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์
ของธัมมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในธรรมทั้งหลายว่าธัมมปฏิสัมภิทา 

สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ สภาวะที่รู้เป็นอรรถ สภาวะที่รู้ชัดเป็นอรรถ สภาวะที่ รู้แจ้งเป็นอรรถ 
สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นอารมณ์และ เป็นโคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใด
เป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถ เหล่านั้นเป็นโคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใดเป็นโคจรขอ
งอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในอรรถทั้ง
หลายว่า อัตถปฏิสัมภิทา 

นิรุตติ ๑๐ ประการนี้ คือ การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุ
พยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการ เป็นอารมณ์ และเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและ
อรรถเหล่าใดเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรม
และอรรถเหล่าใดเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมภิทา 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในนิรุตติทั้งหลายว่า นิรุตติ-ปฏิสัมภิทา 

ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณในนิรุตติ ๑๐ 
ประการ เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของ    
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียก
ญาณในปฏิภาณทั้งหลายว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขอริยสัจนี้นั้นแลควรกำหนดรู้” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่
เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขอริยสัจ นี้นั้นเรากำหนดรู้แล้ว” 

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “ญาณเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “ปัญญาเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น คำว่า “ญาณเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ คำ
ว่า “ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ชัด คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง คำว่า “แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะสว่างไสว 
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จักษุเป็นธรรม ญาณเป็นธรรม ปัญญาเป็นธรรม วิชชาเป็นธรรม แสงสว่าง เป็นธรรม ธรรม ๕ 
ประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรม เหล่าใดเป็นอารมณ์ของธัมมปฏิสัมภิทา 
ธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่านั้นเป็น 
อารมณ์ของธัมมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในธรรมทั้งหลายว่า ธัมมปฏิสัมภิทา 

สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ สภาวะที่รู้เป็นอรรถ สภาวะที่รู้ชัดเป็นอรรถ สภาวะที่ รู้แจ้งเป็นอรรถ 
สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นอารมณ์และ เป็นโคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใด
เป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่านั้นเป็นโคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใดเป็นโคจรของอัตถ
ปฏิสัมภิทา อรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในอรรถทั้งหลาย
ว่า อัตถปฏิสัมภิทา 

นิรุตติ ๑๐ ประการนี้ คือ การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุ
พยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการเป็นอารมณ์และ เป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและ
อรรถเหล่าใดเป็นอารมณ์ของนิรุตติ-ปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา 
ธรรมและอรรถ เหล่าใดเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของนิรุตติ       
ปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในนิรุตติทั้งหลายว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา 

ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณในนิรุตติ ๑๐ 
ประการ เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของ    
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึง เรียก
ญาณในปฏิภาณทั้งหลายว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ในทุกขอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ 
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้

ทุกขสมุทยอริยสัจ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ก็ทุกข     
สมุทยอริยสัจนี้นั้นควรละ” ฯลฯ แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ก็
ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้นเราละได้แล้ว” ฯลฯ 

ในทุกขสมุทยอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ 
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้

ทุกขนิโรธอริยสัจ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ก็ทุกขนิโรธ
อริยสัจนี้นั้น ควรทำให้แจ้ง” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ก็
ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นเราทำให้แจ้งแล้ว” ฯลฯ 

ในทุกขนิโรธอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ 
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า 
“ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น ควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นเราเจริญแล้ว” ฯลฯ 

ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ 
ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุตติ ๑๒๐ มีญาณ ๒๔๐ 
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๒. สติปัฏฐานวาร 
วาระว่าด้วยสติปัฏฐาน 

[๓๑] ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การพิจารณาเห็นกายในกาย” แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคย
ได้ฟังมาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นกาย ในกายนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้ง
หลายที่ไม่เคย ได้ฟังมาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นเราเจริญแล้ว” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การ
พิจารณาเห็นจิตในจิต” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ ฟังมาก่อนว่า “นี้
การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้น แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นั้นเราเจริญแล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ ฟังมาก่อนว่า “นี้
การพิจารณาเห็นกายในกาย” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า 
“การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้
ฟังมาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นเราเจริญแล้ว”  

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “ญาณเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “ปัญญาเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น คำว่า “ญาณเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ คำ
ว่า “ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ชัด คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง คำว่า “แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะสว่างไสว 

จักษุเป็นธรรม ญาณเป็นธรรม ปัญญาเป็นธรรม วิชชาเป็นธรรม แสงสว่าง เป็นธรรม ธรรม ๕ 
ประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรม
เหล่านั้นเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์
ของธัมมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในธรรมทั้งหลายว่า ธัมมปฏิสัมภิทา 

สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ สภาวะที่รู้เป็นอรรถ สภาวะที่รู้ชัดเป็นอรรถ สภาวะที่ รู้แจ้งเป็นอรรถ 
สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นอารมณ์และเป็น โคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใด
เป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถ เหล่านั้นเป็นโคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใดเป็นโคจรขอ
งอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในอรรถทั้ง
หลายว่า อัตถปฏิสัมภิทา 

นิรุตติ ๑๐ ประการนี้ คือ การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุ
พยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการเป็นอารมณ์และเป็น โคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและ
อรรถเหล่าใดเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรม
และอรรถเหล่าใดเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมภิทา 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในนิรุตติทั้งหลายว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา 
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ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณในนิรุตติ ๑๐ 
ประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณ ในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจร ของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของ  
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียก
ญาณในปฏิภาณทั้งหลายว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ 
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การ

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย” ฯลฯ แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า “นี้การพิจารณาเห็นจิตในจิต” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า “นี้การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นั้นควรเจริญ” จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้
นั้นเราเจริญแล้ว” ฯลฯ 

ในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีธรรม ๑๕ มี อรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มี
ญาณ ๖๐ 

ในสติปัฏฐาน ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุตติ ๑๒๐ มีญาณ ๒๔๐ 
๓. อิทธิปาทวาร 

วาระว่าด้วยอิทธิบาท 
[๓๒] ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่

เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน-สังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” 
ฯลฯ แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วย ฉันท
สมาธิปธานสังขารนี้นั้นเราเจริญแล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิด
ขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
นี้นั้นเราเจริญแล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิด
ขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารนี้
นั้น เราเจริญแล้ว” 
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คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “ญาณเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “ปัญญาเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร 

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น คำว่า “ญาณเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ คำ
ว่า “ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ชัด คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง คำว่า “แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะสว่างไสว 

จักษุเป็นธรรม ญาณเป็นธรรม ปัญญาเป็นธรรม วิชชาเป็นธรรม แสงสว่าง เป็นธรรม ธรรม ๕ 
ประการนี้เป็นอารมณ์และเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรม เหล่าใดเป็นอารมณ์ของธัมมปฏิสัมภิทา 
ธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของธัมมปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่านั้นเป็น  
อารมณ์ของธัมม-ปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในธรรมทั้งหลายว่า ธัมมปฏิสัมภิทา 

สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ สภาวะที่รู้เป็นอรรถ สภาวะที่รู้ชัดเป็นอรรถ สภาวะที่ รู้แจ้งเป็นอรรถ 
สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นอารมณ์และ เป็นโคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใด
เป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่านั้นเป็นโคจรของอัตถปฏิสัมภิทา อรรถเหล่าใดเป็นโคจรของอัตถ
ปฏิสัมภิทา อรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอัตถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณ ในอรรถทั้ง
หลายว่า อัตถปฏิสัมภิทา 

นิรุตติ ๑๐ ประการนี้ คือ การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุ
พยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการเป็นอารมณ์และ เป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและ
อรรถเหล่าใดเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรม
และอรรถ เหล่าใดเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของนิรุตติปฏิสัมภิทา 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกญาณในนิรุตติทั้งหลายว่า นิรุตติ-ปฏิสัมภิทา 

ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณในนิรุตติ ๑๐ 
ประการเป็นอารมณ์และเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่าใดเป็นโคจรของ    
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียก
ญาณในปฏิภาณทั้งหลายว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ในอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มีญาณ 
๖๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคย
ได้ฟังมาก่อนว่า “นี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธาน-สังขาร” ฯลฯ แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ
ปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า 
“อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขารนี้นั้นเราเจริญแล้ว” ฯลฯ 

ในอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุตติ ๓๐ มี
ญาณ ๖๐  

ในอิทธิบาท ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุตติ ๑๒๐ มีญาณ ๒๔๐ 
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๔. สัตตโพธิสัตตวาร 
วาระว่าด้วยพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์ 

[๓๓] ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “สมุทัย สมุทัย” ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิด
ขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นิโรธ นิโรธ” ในเวยยากรณ์ของพระ
วิปัสสีโพธิสัตว์ มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุตติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระสิขีโพธิสัตว์ ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระเวสสภูโพธิสัตว์ ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระกกุสันธโพธิสัตว์ ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโกนาคมนโพธิสัตว์ ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระกัสสปโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟัง

มาก่อนว่า “สมุทัย สมุทัย” ฯลฯ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระกัสสปโพธิสัตว์ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นิโรธ นิโรธ” ฯลฯ ในเวยยากรณ์ของพระกัสสปโพธิสัตว์มีธรรม ๑๐ มี
อรรถ ๑๐ มีนิรุตติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโคดมโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า “สมุทัย สมุทัย” จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่พระโคดมโพธิสัตว์ในธรรมทั้ง
หลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นิโรธ นิโรธ” ในเวยยากรณ์ของพระโคดมโพธิสัตว์มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มี
นิรุตติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ 

ในเวยยากรณ์ ๗ ของพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์ มีธรรม ๗๐ มีอรรถ ๗๐ มี นิรุตติ ๑๔๐ มีญาณ 
๒๘๐ 

๕. อภิญญาทิวาร 
วาระว่าด้วยอภิญญาเป็นต้น 

[๓๔] จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่าง
เกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ควรรู้ย่ิงแห่งอภิญญา เรารู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วย
ปัญญา สภาวะที่ควรรู้ย่ิงแห่งอภิญญาที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา
ไม่มี” ในสภาวะที่ควรรู้ย่ิงแห่งอภิญญาที่ควรรู้ย่ิง มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งปริญญา” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ควรละแห่งปหานะ” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ควรเจริญแห่งภาวนา” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยา เรารู้แล้ว 

เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา สภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยาที่เราไม่รู้ 
ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี” ในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยา มี
ธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

ในสภาวะที่ควรรู้ย่ิงแห่งอภิญญา ในสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งปริญญา ในสภาวะที่ควรละแห่ง
ปหานะ ในสภาวะที่ควรเจริญแห่งภาวนา ในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยา มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ 
๑๒๕ มีนิรุตติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ 
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๖. ขันธาทิวาร 
วาระว่าด้วยขันธ์เป็นต้น 

[๓๕] จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่าง
เกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ทั้งหลาย เรารู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้ว
ด้วยปัญญา สภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา
ไม่มี” ในสภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ทั้งหลาย มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ทรงไว้แห่งธาตุ ทั้งหลาย” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่เป็นบ่อเกิดแห่ง อายตนะทั้งหลาย” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่ง แห่งสังขตธรรมทั้งหลาย” 

ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรม เรารู้

แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วย ปัญญา สภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขต
ธรรมที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี” ในสภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง
แห่งอสังขตธรรม มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

ในสภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ทั้งหลาย ในสภาวะที่ทรงไว้แห่งธาตุทั้งหลาย ในสภาวะที่เป็นบ่อเกิด
แห่งอายตนะทั้งหลาย ในสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขต-ธรรมทั้งหลาย ในสภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่
งอสังขตธรรม มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ ๑๒๕ มีนิรุตติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ 

๗. สัจจวาร 
วาระว่าด้วยสัจจะ 

[๓๖] จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่าง
เกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ เรารู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วย
ปัญญา สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี” 
ในสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่ง สมุทัย” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่เป็นความดับแห่ง นิโรธ” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรค เรารู้แล้ว เห็นแล้ว 

ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่
ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี” ในสภาวะที่เป็นทางแห่งมรรค มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ 
๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๑๐๐ มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรุตติ ๒๐๐ มีญาณ ๔๐๐ 
๘. ปฏิสัมภิทาวาร 

วาระว่าด้วยปฏิสัมภิทา 
[๓๗] จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่แตกฉานในอรรถ เรารู้แล้ว 

เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา สภาวะที่แตกฉานในอรรถที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่
ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี” ในสภาวะที่แตกฉานในอรรถแห่งอัตถปฏิสัมภิทา มี
ธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่แตกฉานในธรรมแห่งธัมมปฏิสัมภิทา” 
ฯลฯ  
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จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่แตกฉานในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมภิทา” 
ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สภาวะที่แตกฉานในปฏิภาณแห่งปฏิภาณปฏิ     
สัมภิทา เรารู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา สภาวะที่แตกฉานในปฏิภาณ
แห่งปฏิภาณปฏิสัมภิทาที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาไม่มี” ในสภาวะที่
แตกฉานในปฏิภาณแห่งปฏิภาณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

ในปฏิสัมภิทา ๔ มีธรรม ๑๐๐ มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรุตติ ๒๐๐ มีญาณ ๔๐๐ 
๙. ฉพุทธธัมมวาร 

วาระว่าด้วยพุทธธรรม ๖ ประการ 
[๓๘] จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “ญาณในความย่ิง และความหย่อน

แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเรารู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้ แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา ญาณใน
ความย่ิงและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้อง
แล้วด้วยปัญญาไม่มี” ญาณในความย่ิงและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย มีธรรม ๒๕ มีอรรถ 
๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “ญาณในอาสยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “ญาณในยมกปาฏิหาริย์” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “ญาณในมหากรุณาสมาบัติ” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “สัพพัญญุตญาณ” ฯลฯ  
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่า “อนาวรณญาณเรารู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้

แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา อนาวรณญาณที่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้ง ไม่ถูกต้องแล้วด้วย
ปัญญาไม่มี” อนาวรณ-ญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ 

ในพุทธธรรม ๖ มีธรรม ๑๕๐ มีอรรถ ๑๕๐ มีนิรุตติ ๓๐๐ มีญาณ ๖๐๐ 
ในปฏิสัมภิทากถานี้ มีธรรม ๘๕๐ มีอรรถ ๘๕๐ มีนิรุตติ ๑,๗๐๐ มีญาณ ๓,๔๐๐ 

ปฏิสัมภิทากถา จบ 

๗. ธัมมจักกกถา 
ว่าด้วยธรรมจักร 

๑. สัจจวาร 
วาระว่าด้วยสัจจะ 

[๓๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ฯลฯ  ดังนั้น คำ44

ว่า “อัญญาโกณฑัญญะ” นี้ จึงได้เป็นชื่อของท่านโกณฑัญญะนั่นแล 
จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่

เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้ทุกขอริยสัจ”  

 ดูความเต็มข้อ ๓๐ หน้า ๔๘๓-๔๘๗ ในธัมมจักกัปปวัตตนวาร ในเล่มนี้44
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คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “ญาณเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “ปัญญาเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น คำว่า “ญาณเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ คำ
ว่า “ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ชัด คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง คำว่า “แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะสว่างไสว 

จักษุเป็นธรรม สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ ญาณเป็นธรรม สภาวะที่รู้เป็นอรรถ ปัญญาเป็นธรรม 
สภาวะที่รู้ชัดเป็นอรรถ วิชชาเป็นธรรม สภาวะที่รู้แจ้งเป็นอรรถ แสงสว่างเป็นธรรม สภาวะที่สว่างไสวเป็น
อรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการ นี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ เป็นที่ตั้งแห่งสัจจะ มีสัจจะเป็นอารมณ์ มีสัจจะ
เป็นโคจร สงเคราะห์เข้าในสัจจะ นับเนื่องในสัจจะ รวมลงในสัจจะ ตั้งอยู่ในสัจจะ ประดิษฐาน อยู่ในสัจจะ 

[๔๐] คำว่า ธรรมจักร อธิบายว่า ชื่อว่าธรรมจักร เพราะมีความหมายว่า อย่างไร  
คือ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ

ผู้มีพระภาคทรงให้จักรและธรรมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปโดยธรรม 
ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะ
พระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้
ประชาชนประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุถึงความชำนาญในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความชำนาญในธรรมให้จักรเป็นไป  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุถึงความสำเร็จในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความสำเร็จในธรรมให้จักรเป็นไป  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จักรเป็นไป  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงสักการะธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่า ธรรมจักร เพราะพระ
ผู้มีพระภาคทรงเคารพธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงนับถือธรรมให้จักรเป็น
ไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มี พระภาคทรงบูชาธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระ
ภาคทรงนอบน้อมธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีธรรม เป็นธงให้จักรเป็น
ไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นยอดให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มี
พระภาคทรงมีธรรมเป็นใหญ่ให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะธรรมจักรนั่นเอง อันสมณะ พราหมณ์ 
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสัทธินทรีย์เป็นไป ฯลฯ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือ
ปัญญินทรีย์เป็นไป  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสัทธาพละเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักรเพราะทรงให้ธรรมคือวิริย
พละเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสติพละเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสมาธิ
พละเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือปัญญาพละเป็นไป 

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสติสัมโพชฌงค์เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือวิริยสัมโพชฌงค์เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร 
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เพราะทรงให้ธรรมคือปีติสัมโพชฌงค์เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นไป 
ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นไป  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสัมมาทิฏฐิเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือ
สัมมาสังกัปปะเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสัมมาวาจาเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้
ธรรมคือสัมมากัมมันตะเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสัมมาอาชีวะเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร 
เพราะทรงให้ธรรมคือสัมมาสติเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมคือสัมมาสมาธิเป็นไป 

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร 
เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าพละ เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะนำออกเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่ามรรค เพราะมีสภาวะเป็น
เหตุเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน เพราะมีสภาวะตั้งมั่นเป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสัมมัปปธาน เพราะมีสภาวะตั้งไว้เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้
ธรรมที่ชื่อว่าอิทธิบาท เพราะมีสภาวะให้สำเร็จเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสัจจะ 
เพราะมีสภาวะเป็นของแท้เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสมถะ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน
เป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นเป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนา เพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกันเป็นไป ชื่อว่า 
ธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กัน เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกันเป็นไป  

ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะสำรวมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร 
เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่
ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีสภาวะเห็นเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะมีสภาวะ
พ้นวิเศษเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิชชา เพราะมีสภาวะรู้แจ้งเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร 
เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะสละเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าญาณ
ในความสิ้นไป เพราะมีสภาวะตัดขาดเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าอนุปปาทญาณ  45

เพราะมีสภาวะสงบระงับเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูลเป็น
ไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่ามนสิการ เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐานเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร 
เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าผัสสะ เพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อ
ว่าเวทนา เพราะมีสภาวะเป็นที่รวมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีสภาวะ
เป็นประธานเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสติ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่เป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั้นเป็นไป ชื่อว่า
ธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสารเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้
ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุดเป็นไป 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกข
อริยสัจนี้นั้นควรกำหนดรู้” ฯลฯ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคย
ได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขอริยสัจ นี้นั้นเรากำหนดรู้แล้ว” 

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร ฯลฯ คำว่า “แสงสว่ างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะอย่างไร  

 อนุปปาทญาณ หมายถึงญาณในอรหัตตผล (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๐/๒๖๐)45



 37

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะสว่างไสว 

จักษุเป็นธรรม สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ ฯลฯ แสงสว่างเป็นธรรม สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ ธรรม 
๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ ฯลฯ ประดิษฐานอยู่ในสัจจะ 

คำว่า ธรรมจักร อธิบายว่า ชื่อว่าธรรมจักร เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็นไป ชื่อว่า ธรรมจักร เพราะพระ

ผู้มีพระภาคทรงให้จักรและธรรมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปโดยธรรม 
ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาค ทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ
ผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ใน
ธรรมให้จักรเป็นไป ฯลฯ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมี
สภาวะเป็นที่สุดเป็นไป 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
ทุกขสมุทยอริยสัจ” ฯลฯ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า “ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้นควรละ” ฯลฯ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้ง
หลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้นเราละได้แล้ว”  

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร ฯลฯ คำว่า “แสงสว่ างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะสว่างไสว 

จักษุเป็นธรรม สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ ฯลฯ แสงสว่างเป็นธรรม สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ ธรรม 
๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งสมุทัย เป็นที่ตั้งแห่งสัจจะ ฯลฯ เป็นที่ตั้งแห่งนิโรธ เป็นที่ตั้งแห่ง
สัจจะ ฯลฯ เป็นที่ตั้งแห่ง มรรค เป็นที่ตั้งแห่งสัจจะ มีสัจจะเป็นอารมณ์ มีสัจจะเป็นโคจร สงเคราะห์เข้าใน
สัจจะ นับเนื่องในสัจจะ รวมลงในสัจจะ ตั้งอยู่ในสัจจะ ประดิษฐานอยู่ในสัจจะ 

คำว่า ธรรมจักร อธิบายว่า ชื่อว่าธรรมจักร เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็นไป ชื่อว่า ธรรมจักร เพราะพระ

ผู้มีพระภาคทรงให้จักรและธรรมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะ พระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปโดยธรรม 
ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาค ทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ
ผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ใน
ธรรมให้จักรเป็นไป ฯลฯ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมี
สภาวะเป็นที่สุดเป็นไป 

๒. สติปัฏฐานวาร 
วาระว่าด้วยสติปัฏฐาน 

[๔๑]  ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่
ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การพิจารณาเห็นกายในกาย” จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ จักษุเกิดขึ้น
แล้ว ฯลฯ แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “ก็การพิจารณาเห็นกายใน
กายนี้นั้นเราเจริญแล้ว” 
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จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การ
พิจารณาเห็นจิตในจิต” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย”  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “การ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นั้นเราเจริญแล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้การ
พิจารณาเห็นกายในกาย” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “การ
พิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า “การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นเราเจริญแล้ว” 

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร ฯลฯ คำว่า “แสงสว่ างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะสว่างไสว 

จักษุเป็นธรรม สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ ฯลฯ แสงสว่างเป็นธรรม สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ ธรรม 
๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งกาย เป็นที่ตั้งแห่งสติปัฏฐาน ฯลฯ เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา เป็นที่ตั้ง
แห่งสติปัฏฐาน ฯลฯ เป็นที่ตั้งแห่งจิต เป็นที่ตั้งแห่งสติปัฏฐาน ฯลฯ เป็นที่ตั้งแห่งธรรม เป็นที่ตั้งแห่งสติ      
ปัฏฐาน มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ มีสติปัฏฐานเป็นโคจร สงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน นับเนื่องในสติปัฏฐาน 
รวมลงในสติปัฏฐาน ตั้งอยู่ในสติปัฏฐาน ประดิษฐานอยู่ในสติปัฏฐาน 

คำว่า ธรรมจักร อธิบายว่า ชื่อว่าธรรมจักร เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ

ผู้มีพระภาคทรงให้จักรและธรรมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปโดยธรรม 
ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาค ทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ
ผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ใน
ธรรมให้จักรเป็นไป ฯลฯ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมี
สภาวะเป็นที่สุดเป็นไป 

๓. อิทธิปาทวาร 
วาระว่าด้วยอิทธิบาท 

[๔๒] ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน-สังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” 
ฯลฯ แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันท
สมาธิปธานสังขารนี้นั้นเราเจริญแล้ว” 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ  
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จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิด
ขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
นี้นั้นเราเจริญแล้ว”  

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร” ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ แสงสว่างเกิด
ขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารนี้
นั้นเราเจริญแล้ว” 

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “ญาณเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “ปัญญาเกิ ดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะ
อย่างไร คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น คำว่า “ญาณเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ คำ
ว่า “ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้ชัด คำว่า “วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง คำว่า “แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะสว่างไสว 

จักษุเป็นธรรม สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ ฯลฯ แสงสว่างเป็นธรรม สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ ธรรม 
๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งฉันทะ เป็นที่ตั้งแห่งอิทธิบาท มีอิทธิบาทเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
ประดิษฐานอยู่ในอิทธิบาท 

คำว่า ธรรมจักร อธิบายว่า ชื่อว่าธรรมจักร เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็นไป ชื่อว่า ธรรมจักร เพราะพระ

ผู้มีพระภาคทรงให้จักรและธรรมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปโดยธรรม 
ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาค ทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ
ผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ใน
ธรรมให้จักรเป็นไป ฯลฯ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมี
สภาวะเป็นที่สุดเป็นไป 

จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นี้
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร” จักษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญ” ฯลฯ 
จักษุเกิดขึ้น แล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาทอัน
ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขารนี้นั้นเราเจริญแล้ว” 

คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะอย่างไร ฯลฯ คำว่า “แสงสว่ างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะอย่างไร  

คือ คำว่า “จักษุเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ คำว่า “แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว” เพราะมี
สภาวะสว่างไสว 
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จักษุเป็นธรรม สภาวะที่เห็นเป็นอรรถ ฯลฯ แสงสว่างเป็นธรรม สภาวะที่สว่างไสวเป็นอรรถ ธรรม 
๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งวิริยะ เป็น ที่ตั้งแห่งอิทธิบาท ฯลฯ เป็นที่ตั้งแห่งจิต เป็นที่ตั้งแห่ง
อิทธิบาท ฯลฯ เป็นที่ตั้งแห่งวิมังสา เป็นที่ตั้งแห่งอิทธิบาท มีอิทธิบาทเป็นอารมณ์ มีอิทธิบาทเป็นโคจร 
สงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท นับเนื่องในอิทธิบาท รวมลงในอิทธิบาท ตั้งอยู่ในอิทธิบาท ประดิษฐานอยู่ในอิทธิ
บาท 

คำว่า ธรรมจักร อธิบายว่า ชื่อว่าธรรมจักร เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็นไป ชื่อว่า ธรรมจักร เพราะพระ

ผู้มีพระภาคทรงให้จักรและธรรมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปโดยธรรม 
ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาค ทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระ
ผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักรเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ใน
ธรรมให้จักรเป็นไป ฯลฯ ชื่อว่าธรรมจักร เพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมี
สภาวะเป็นที่สุดเป็นไป 

ธัมมจักกกถา จบ 

๘. โลกุตตรกถา 
ว่าด้วยโลกุตตรธรรม 

[๔๓] ธรรมเหล่าไหนเป็นโลกุตตระ (คือ) สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ 
๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน ธรรมเหล่านี้เป็นโลกุต
ตระ 

คำว่า โลกุตตระ อธิบายว่า ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้นโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้นแต่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ 

เพราะข้ามพ้นจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะข้ามไปจากโลก ชื่อว่า โลกุตตระ เพราะล่วงพ้นโลก ชื่อว่า     
โลกุตตระ เพราะล่วงพ้นโลกอยู่ ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะเป็นอดิเรกในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะข้ามที่สุดโลก  

ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสลัดออกแต่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสลัดออกจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
เพราะสลัดไปจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสลัดออกแล้วจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสลัดออกแล้วแต่
โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสลัดออกไปแล้วจากโลก  

ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่ตั้งอยู่ในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่ดำรงอยู่ในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
เพราะไม่ติดอยู่ในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่เปื้อนในโลก ชื่อว่า โลกุตตระ เพราะไม่เปื้อนแล้วในโลก ชื่อ
ว่าโลกุตตระ เพราะไม่ถูกโลกทำให้เปื้อนแล้ว ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่ฉาบแล้วในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
เพราะไม่ถูกโลกฉาบแล้ว  

ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะหลุดไปในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะหลุดไปจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
เพราะพ้นจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะหลุดพ้นไปแต่โลก ชื่อว่า โลกุตตระ เพราะหลุดพ้นไปจากโลก ชื่อ
ว่าโลกุตตระ เพราะไม่เก่ียวข้องในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่เก่ียวข้องด้วยโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่
เก่ียวข้องแต่โลก  

ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะพรากออกในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะพรากออกแต่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
เพราะพรากออกจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะหมดจดแต่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะหมดจดจากโลก ชื่อ
ว่าโลกุตตระ เพราะหมดจดกว่าโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสะอาดแต่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสะอาดจาก
โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะสะอาดกว่าโลก  
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ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะออกแต่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะออกจากโลก ชื่อว่า โลกุตตระ เพราะ
ออกไปจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะกลับแต่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะกลับจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
เพราะกลับไปจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่ข้องในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่ยึดในโลก ชื่อว่า        
โลกุตตระ เพราะไม่พัวพันในโลก  

ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะตัดโลกขาด ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะตัดโลกขาดแล้ว ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะ
ให้โลกระงับ ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะให้โลกระงับแล้ว ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่กลับมาสู่โลก  

ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่เป็นคติของโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่เป็นวิสัยของโลก ชื่อว่า         
โลกุตตระ เพราะไม่เป็นสาธารณะของโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะปราศจากโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่
เวียนมาสู่โลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะละโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่ให้โลกเกิด ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่
เย่ือใยโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะนำโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะกำจัดโลก ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะไม่อบโลก
ให้งาม ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะล่วงโลก ครอบงำโลกตั้งอยู่ ฉะนี้แล 

โลกุตตรกถา จบ 


