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๓. อภิสมยกถา 
[๑๙]  อภิสมโยติ เกน อภิสเมติ ? จิตฺเตน อภิสเมติ.  
หญฺจิ จิตฺเตน อภิสเมติ, เตน หิ อญฺ2าณี อภิสเมติ, น อญฺ2าณี อภิสเมติ, 2าเณน 

อภิสเมติ.  
หญฺจิ 2าเณน อภิสเมติ, เตน หิ [ ] อจิตฺตโก อภิสเมติ. น อจิตฺตโก อภิสเมติ,  1

จิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ.  
หญฺจิ จิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ, เตน หิ กามาวจรจิตฺเตน จ 2าเณน จ           

อภิสเมติ. น กามาวจรจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ.  
เตน หิ รูปาวจรจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ, น รูปาวจรจิตฺเตน จ 2าเณน จ        

อภิสเมติ.  
เตน หิ อรูปาวจรจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ. น อรูปาวจรจิตฺเตน จ 2าเณน จ 

อภิสเมติ.  
เตน หิ กมฺมสฺสกตาจิตฺเตน  จ 2าเณน จ อภิสเมติ, น กมฺมสฺส  กตาจิตฺเตน จ 2

2าเณน จ อภิสเมติ.  
เตน หิ สจฺจานุโลมิกจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ, น สจฺจานุโลมิกจิตฺเตน จ 

2าเณน จ อภิสเมติ.  
เตน หิ อตีตจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ, น อตีตจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ.  
เตน หิ อนาคตจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ, น อนาคตจิตฺเตน จ 2าเณน จ         

อภิสเมติ.  
เตน หิ ปจฺจุปฺปนฺนโลกิยจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ, น ปจฺจุปฺปนฺนโลกิยจิตฺเตน จ 

2าเณน จ อภิสเมติ. โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ.  
กถํ โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ ? โลกุตฺตร 

มคฺคกฺขเณ อุปฺปาทาธิปเตยฺยํ จิตฺตํ 2าณสฺส เหตุ ปจฺจโย จ ตํสมฺปยุตฺตํ นิโรธโคจรํ ทสฺสนา    
ธิปเตยฺยํ 2าณํ จิตฺตสฺส เหตุ ปจฺจโย จ ตํสมฺปยุตฺตํ 2าณํ นิโรธโคจรํ; เอวํ โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ     
ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺเตน จ 2าเณน จ อภิสเมติ. 

[๒๐] กินฺนุ เอตฺตโกเยว อภิสมโยติ ? น หิ, โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ทสฺสนาภิสมโย       
สมฺมาทิฏฺEิ, อภินิโรปนาภิสมโย สมฺมาสงฺกปฺโป, ปริคฺคหาภิสมโย สมฺมาวาจา, สมุฏฺEานา.      

 ฉ.ม. อจิตฺเตน จ 2าเณน จ 1
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ภิสมโย สมฺมากมฺมนฺโต, โวทานาภิสมโย สมฺมาอาชีโว, ปคฺคหาภิสมโย สมฺมาวายาโม,            
อุปฏฺEานาภิสมโย สมฺมาสติ, อวิกฺเขปาภิสมโย สมฺมาสมาธิ, อุปฏฺEานาภิสมโย                      
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ ปฏิสงฺขานาภิสมโย อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยาภิสมโย 
สทฺธาพลํ, โกสชฺเช อกมฺปิยาภิสมโย วีริยพลํ, ปมาเท อกมฺปิยาภิสมโย สติพลํ, อุทฺธจฺเจ         
อกมฺปิยาภิสมโย สมาธิพลํ, อวิชฺชาย อกมฺปิยาภิสมโย ปญฺ2าพลํ. อธิโมกฺขาภิสมโย        
สทฺธินฺทฺริยํ, ปคฺคหาภิสมโย วีริยินฺทฺริยํ, อุปฏฺEานาภิสมโย สตินฺทฺริยํ, อวิกฺเขปาภิสมโย         
สมาธินฺทฺริยํ, ทสฺสนาภิสมโย ปญฺ2ินฺทฺริยํ, อาธิปเตยฺยฏฺเEน อินฺทฺริยาภิสมโย, อกมฺปิยฏฺเEน 
พลาภิสมโย, นิยฺยานฏฺเEน โพชฺฌงฺคาภิสมโย, เหตุฏฺเEน มคฺคาภิสมโย, อุปฏฺEานฏฺเEน          
สติปฏฺEานาภิสมโย, ปทหนฏฺเEน  สมฺมปฺปธานาภิสมโย, อิชฺฌนฏฺเEน อิทฺธิปาทาภิสมโย, 3

ตถฏฺเEน สจฺจาภิสมโย, อวิกฺเขปฏฺเEน สมถาภิสมโย, อนุปสฺสนฏฺเEน วิปสฺสนาภิสมโย,            
เอกรสฏฺเEน สมถวิปสฺสนาภิสมโย, อนติวตฺตนฏฺเEน ยุคนทฺธาภิสมโย,  สํวรฏฺเEน สีลวิสุทฺธิ     4

อภิสมโย, อวิกฺเขปฏฺเEน จิตฺตวิสุทฺธิ  อภิสมโย, ทสฺสนฏฺเEน ทิฏฺEิวิสุทฺธิ อภิ สมโย มุตฺต ฏฺเEน     5

อธิโมกฺขาภิสมโย, ปฏิเวธฏฺเEน วิชฺชาภิสมโย, ปริจฺจาคฏฺเEน วิมุตฺติ อภิสมโย, สมุจฺเฉทฏฺเEน 
ขเย 2าณํ อภิสมโย, ฉนฺโท มูลฏฺเEน อภิสมโย, มนสิกาโร สมุฏฺEานฏฺเEน อภิสมโย, ผสฺโส 
สโมธานฏฺเEน อภิสมโย, เวทนา สโมสรณฏฺเEน อภิสมโย, สมาธิ ปมุขฏฺเEน อภิสมโย, สติ       
อาธิปเตยฺยฏฺเEน อภิสมโย, ปญฺ2า ตทุตฺตรฏฺเEน อภิสมโย, วิมุตฺติ สารฏฺเEน อภิสมโย,          
อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเEน อภิสมโย. 

[๒๑] กินฺนุ เอตฺตโกเยว อภิสมโยติ ? น หิ, โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ทสฺสนาภิสมโย     
สมฺมาทิฏฺEิ ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเEน อภิสมโย.  

กินฺนุ เอตฺตโกเยว อภิสมโยติ? น หิ, โสตาปตฺติผลกฺขเณ ทสฺสนาภิสมโย สมฺมาทิฏฺEิ 
ฯเปฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธฏฺเEน อนุปฺปาเท 2าณํ อภิสมโย, ฉนฺโท มูลฏฺเEน อภิสมโย ฯเปฯ อมโตคธํ 
นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเEน อภิสมโย.  

กินฺนุ เอตฺตโกเยว อภิสมโยติ ? น หิ, สกทาคามิมคฺคกฺขเณ ฯเปฯ สกทาคามิผลกฺ
ขเณ. อนาคามิมคฺคกฺขเณ. อนาคามิผลกฺขเณ. อรหตฺตมคฺคกฺขเณ. อรหตฺตผลกฺขเณ ทสฺสนาภิส
มโย สมฺมาทิฏฺEิ, อภินิโรปนาภิสมโย สมฺมาสงฺกปฺโป ฯเปฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธฏฺเEน อนุปฺปาเท 2าณํ 
อภิสมโย; ฉนฺโท มูลฏฺเEน อภิสมโย ฯเปฯ อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเEน อภิสมโย.  

 ฉ.ม. ปทหฏฺเEน3

 สี. ยุคนนฺทาภิสมโย4

 ฉ.ม. วิสุทฺธิ5
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สฺวายํ  กิเลเส ปชหติ : อตีเต กิ เลเส ปชหติ, อนาคเต กิเลเส ปชหติ, ปจฺจุปฺปนฺเน     6

กิเลเส ปชหติ.  
อตีเต กิเลเส ปชหตีติ หญฺจิ อตีเต กิเลเส ปชหติ, เตนหิ ขีณํ เขเปติ, นิรุทฺธํ นิโรเธติ,    

วิคตํ วิคเมติ, อตฺถงฺคตํ อตฺถงฺคเมติ, อตีตํ ยํ น อตฺถิ, ตํ ปชหตีติ น อตีเต กิเลเส ปชหติ. 
อนาคเต กิเลเส ปชหตีติ หญฺจิ อนาคเต กิเลเส ปชหติ, เตนหิ อชาตํ ปชหติ,             

อนิพฺพตฺตํ ปชหติ, อนุปฺปนฺนํ ปชหติ, อปาตุภูตํ ปชหติ.  อนาคตํ ยํ นตฺถิ, ตํ ปชหตีติ น อนาคเต 7

กิเลเส ปชหติ.๒  
ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหตีติ หญฺจิ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหติ, เตนหิ รตฺโต ราคํ     

ปชหติ, ทุฏฺโE โทสํ ปชหติ, มูโฬฺห โมหํ ปชหติ, วินิพนฺโธ มานํ ปชหติ, ปรามฏฺโE ทิฏฺEึ ปชหติ,    
วิกฺเขปคโต อุทฺธจฺจํ ปชหติ, อนิฏฺEงฺคโต วิจิกิจฺฉํ ปชหติ, ถามคโต อนุสยํ ปชหติ, กณฺหสุกฺก     
ธมฺมา ยุคนทฺธา สมเมว วตฺตนฺติ.  ตํสงฺกิเลสิกา  มคฺคภาวนา โหตีติ   8 9 10

น หิ อตีเต กิเลเส ปชหติ, น อนาคเต กิเลเส ปชหติ, น ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหตีติ.  
หญฺจิ น อตีเต กิเลเส ปชหติ, น อนาคเต กิเลเส ปชหติ, น ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส     

ปชหติ, เตนหิ นตฺถิ มคฺคภาวนา, นตฺถิ ผลสจฺฉิกิริยา, นตฺถิ กิเลสปฺปหานํ, นตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ? 
อตฺถิ มคฺคภาวนา, อตฺถิ ผลสจฺฉิกิริยา, อตฺถิ กิเลสปฺปหานํ, อตฺถิ ธมฺมาภิสมโย. ยถา กถํ วิย, 
ยถาปิ ตรุโณ รุกฺโข อชาตผโล, ตเมนํ ปุริโส มูเล ฉินฺเทยฺย, เย ตสฺส รุกฺขสฺส อชาตผลา, เต         
อชาตาเยว น ชายนฺติ. อนิพฺพตฺตาเยว น นิพฺพตฺตนฺติ, อนุปฺปนฺนาเยว น อุปฺปชฺชนฺติ, อปาตุภูตา
เยว น ปาตุภวนฺติ. เอวเมว อุปฺปาโท เหตุ อุปฺปาโท ปจฺจโย กิเลสานํ นิพฺพตฺติยา, อุปฺปาเท         
อาทีนวํ ทิสฺวา อนุปฺปาเท จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ, อนุปฺปาเท จิตฺตสฺส ปกฺขนฺทตฺตา เย อุปฺปาทปจฺจยา 
กิเลสา นิพฺพตฺเตยฺยุO, เต อชาตาเยว น ชายนฺติ, อนิพฺพตฺตาเยว น นิพฺพตฺตนฺติ, อนุปฺปนฺนาเยว น 
อุปฺปชฺชนฺติ, อปาตุภูตาเยว น ปาตุภวนฺติ. เอวํ เหตุนิโรธา ทุกฺขนิโรโธ, ปวตฺตเหตุ, นิมิตฺตเหตุ, 
อายูหนเหตุ, อายูหนา ปจฺจโย กิเลสานํ นิพฺพตฺติยา, อายูหเน อาทีนวํ ทิสฺวา อนายูหเน จิตฺตํ    
ปกฺขนฺทติ, อนายูหเน จิตฺตสฺส ปกฺขนฺทตฺตา เย อายูหนปจฺจยา กิเลสา นิพฺพตฺเตยฺยุO, เต อชาตา

 ฉ.ม., สี. ยฺวายํ6

 ฉ.ม. ปชหตีติ7

 ก. ปวตฺตนฺติ8

 ฉ.ม., อิ. สํกิเลสิกา9

 ฉ.ม. โหติ10
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เยว น ชายนฺติ, อนิพฺพตฺตาเยว น นิพฺพตฺตนฺติ, อนุปฺปนฺนาเยว น อุปฺปชฺชนฺติ, อปาตุภูตาเยว น 
ปาตุภวนฺติ. เอวํ เหตุนิโรธา ทุกฺขนิโรโธ, เอวํ อตฺถิ มคฺคภาวนา, อตฺถิ ผลสจฺฉิกิริยา, อตฺถิ        
กิเลสปฺปหานํ, อตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ.  

อภิสมยกถา นิฏฺ.ิตา. 
_______________ 
๔. วิเวกกถา 

[๒๒] สาวตฺถินิทานํ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา กมฺมนฺตา กยิรนฺติ,      11

สพฺเพ เต ปEวึ นิสฺสาย ปEวิยํ ปติฏฺEาย, เอวเมเต พลกรณียา กมฺมนฺตา กยิรนฺติ. เอวเมว โข 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวติ, อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ          
พหุลีกโรติ.  

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวติ, อริยํ 
อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาทิฏฺEึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ          
นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. สมฺมาสงฺกปฺปํ ภาเวติ ฯเปฯ สมฺมาวาจํ ภาเวติ. สมฺมากมฺมนฺตํ    
ภาเวติ. สมฺมาอาชีวํ ภาเวติ. สมฺมาวายามํ ภาเวติ. สมฺมาสตึ ภาเวติ. สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวก
นิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล            
ปติฏฺEาย อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวติ, อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรติ.  

[๒๓] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ  พีชคามภูตคามา วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ อาปชฺชนฺติ, 12

สพฺเพ เต ปEวึ นิสฺสาย ปEวิยํ ปติฏฺEาย, เอวเมเต พีชคามภูตคามา วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ       
อาปชฺชนฺติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวนฺโต 
อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรนฺโต วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ ปาปุณาติ ธมฺเมสุ.  

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวนฺโต อริยํ 
อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรนฺโต วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ             
สมฺมาทิฏฺEึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. สมฺมาสงฺกปฺปํ ภาเวติ 
ฯเปฯ สมฺมาวาจํ ภาเวติ. สมฺมากมฺมนฺตํ ภาเวติ. สมฺมาอาชีวํ ภาเวติ. สมฺมาวายามํ ภาเวติ.      
สมฺมาสตึ ภาเวติ. สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. 
เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย อริยํ อฏฺEงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวนฺโต อริยํ อฏฺEงฺคิกํ 
มคฺคํ พหุลีกโรนฺโต วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ ปาปุณาติ ธมฺเมสูติ. 

 ฉ.ม. กรียนฺติ. เอวมุปริปิ11

 ก. เยปิเม12
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๑. มคฺคงฺคนิทฺเทโส 
[๒๔] สมฺมาทิฏฺEิยา ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ นิโรธา, ปญฺจ โวสฺสคฺคา,      

ทฺวาทส นิสฺสยา, สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ฯเปฯ สมฺมาวาจาย. สมฺมากมฺมนฺตสฺส. สมฺมาอาชีวสฺส.      
สมฺมาวายามสฺส. สมฺมาสติยา. สมฺมาสมาธิสฺส ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ นิโรธา, ปญฺจ 
โวสฺสคฺคา, ทฺวาทส นิสฺสยา.  

สมฺมาทิฏฺEิยา กตเม ปญฺจ วิเวกา ? วิกฺขมฺภนวิเวโก ตทงฺควิเวโก สมุจฺเฉทวิเวโก      
ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก นิสฺสรณวิเวโก. วิกฺขมฺภนวิเวโก จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ ภาวยโต,          
ตทงฺควิเวโก จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทวิเวโก จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ 
มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณวิเวโก จ นิโรโธ นิพฺพานํ. สมฺมาทิฏฺEิยา 
อิเม ปญฺจ วิเวกา. อิเมสุ ปญฺจสุ วิเวเกสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ.  

สมฺมาทิฏฺEิยา กตเม ปญฺจ วิราคา ? วิกฺขมฺภนวิราโค ตทงฺควิราโค สมุจฺเฉทวิราโค 
ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิราโค นิสฺสรณวิราโค. วิกฺขมฺภนวิราโค จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ ภาวยโต,        
ตทงฺควิราโค จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทวิราโค จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ 
มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิราโค จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณวิราโค จ นิโรโธ นิพฺพานํ. สมฺมาทิฏฺEิยา 
อิเม ปญฺจ วิราคา. อิเมสุ ปญฺจสุ วิราเคสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ.  

สมฺมาทิฏฺEิยา กตเม ปญฺจ นิโรธา ? วิกฺขมฺภนนิโรโธ ตทงฺคนิโรโธ สมุจฺเฉทนิโรโธ    
ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ นิสฺสรณนิโรโธ. วิกฺขมฺภนนิโรโธ จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ ภาวยโต,            
ตทงฺคนิโรโธ จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทนิโรโธ จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ 
มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณนิโรโธ จ อมตา ธาตุ. สมฺมาทิฏฺEิยา 
อิเม ปญฺจ นิโรธา. อิเมสุ ปญฺจสุ นิโรเธสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ. 

สมฺมาทิฏฺEิยา กตเม ปญฺจ โวสฺสคฺคา ? วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค ตทงฺคโวสฺสคฺโค สมุจฺเฉท
โวสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค นิสฺสรณโวสฺสคฺโค. วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ 
ภาวยโต, ตทงฺคโวสฺสคฺโค จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทโวสฺสคฺโค จ    
โลกุตฺตรํ ขยคามึ มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณโวสฺสคฺโค จ นิโรโธ 
นิพฺพานํ. สมฺมาทิฏฺEิยา อิเม ปญฺจ โวสฺสคฺคา. อิเมสุ ปญฺจสุ โวสฺสคฺเคสุ ฉนฺทชาโต โหติ       
สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ.  

สมฺมาทิฏฺEิยา อิเม ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ นิโรธา, ปญฺจ โวสฺสคฺคา         
ทฺวาทส นิสฺสยา.  

[๒๕] สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ฯเปฯ สมฺมาวาจาย ฯเปฯ สมฺมากมฺมนฺตสฺส ฯเปฯ              
สมฺมาอาชีวสฺส ฯเปฯ สมฺมาวายามสฺส ฯเปฯ สมฺมาสติยา ฯเปฯ .  
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สมฺมาสมาธิสฺส กตเม ปญฺจ วิเวกา ? วิกฺขมฺภนวิเวโก ตทงฺควิเวโก สมุจฺเฉทวิเวโก 
ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก นิสฺสรณวิเวโก. วิกฺขมฺภนวิเวโก จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ ภาวยโต,          
ตทงฺควิเวโก จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทวิเวโก จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ 
มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณวิเวโก จ นิโรโธ นิพฺพานํ.                   
สมฺมาสมาธิสฺส อิเม ปญฺจ วิเวกา. อิเมสุ ปญฺจสุ วิเวเกสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ 
จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ.  

สมฺมาสมาธิสฺส กตเม ปญฺจ วิราคา ? วิกฺขมฺภนวิราโค ตทงฺควิราโค สมุจฺเฉทวิราโค 
ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิราโค นิสฺสรณวิราโค. วิกฺขมฺภนวิราโค จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ ภาวยโต,          
ตทงฺควิราโค จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทวิราโค จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ 
มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิราโค จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณวิราโค จ นิโรโธ นิพฺพานํ.                  
สมฺมาสมาธิสฺส อิเม ปญฺจ วิราคา. อิเมสุ ปญฺจสุ วิราเคสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ 
จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ.  

สมฺมาสมาธิสฺส กตเม ปญฺจ นิโรธา ? วิกฺขมฺภนนิโรโธ ตทงฺคนิโรโธ สมุจฺเฉทนิโรโธ 
ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ นิสฺสรณนิโรโธ. วิกฺขมฺภนนิโรโธ จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ ภาวยโต,             
ตทงฺคนิโรโธ จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทนิโรโธ จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ 
มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณนิโรโธ จ อมตา ธาตุ. สมฺมาสมาธิสฺส 
อิเม ปญฺจ นิโรธา. อิเมสุ ปญฺจสุ นิโรเธสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ. 

สมฺมาสมาธิสฺส กตเม ปญฺจ โวสฺสคฺคา ? วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค ตทงฺคโวสฺสคฺโค         
สมุจฺเฉทโวสฺสคฺโค ปฏิปฺปสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค นิสฺสรณโวสฺสคฺโค. วิกฺขมฺภนโวสฺสคฺโค จ นีวรณานํ 
ปEมชฺฌานํ ภาวยโต, ตทงฺคโวสฺสคฺโค จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉท
โวสฺสคฺโค จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธิโวสฺสคฺโค จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณ
โวสฺสคฺโค จ นิโรโธ นิพฺพานํ. สมฺมาสมาธิสฺส อิเม ปญฺจ โวสฺสคฺคา. อิเมสุ ปญฺจสุ โวสฺสคฺเคสุ 
ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ.  

สมฺมาสมาธิสฺส อิเม ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ นิโรธา, ปญฺจ โวสฺสคฺคา,       
ทฺวาทส นิสฺสยา.  

[๒๖] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา กมฺมนฺตา กยิรนฺติ, สพฺเพ เต ปEวึ        
นิสฺสาย ปEวิยํ ปติฏฺEาย, เอวเมเต พลกรณียา กมฺมนฺตา กยิรนฺติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ 
นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ ฯเปฯ สตฺต โพชฺฌงฺเค 
ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ฯเปฯ ปญฺจ      
พลานิ ภาเวติ. ปญฺจ พลานิ พหุลีกโรติ ฯเปฯ ปญฺจ พลานิ ภาเวนฺโต ปญฺจ พลานิ พหุลีกโรนฺโต 
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วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ฯเปฯ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาเวติ, ปญฺจินฺทฺริยานิ พหุลีกโรติ 
ฯเปฯ  

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ พีชคามภูตคามา วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ อาปชฺชนฺติ, สพฺเพ 
เต ปEวึ นิสฺสาย ปEวิยํ ปติฏฺEาย, เอวเมเต พีชคามภูตคามา วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ อาปชฺชนฺติ. 
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาเวนฺโต ปญฺจินฺทฺริยานิ      
พหุลีกโรนฺโต วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ ปาปุณาติ ธมฺเมสุ.  

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺEาย ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาเวนฺโต                
ปญฺจินฺทฺริยานิ พหุลีกโรนฺโต วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ        
สทฺธินฺทฺริยํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. วีริยินฺทฺริยํ ภาเวติ 
ฯเปฯ สตินฺทฺริยํ ภาเวติ ฯเปฯ สมาธินฺทฺริยํ ภาเวติ ฯเปฯ ปญฺ2ินฺทฺริยํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ            
วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย ฯเปฯ ปาปุณาติ     
ธมฺเมสูติ. 

๒. อินฺทฺริยนิทฺเทโส 
[๒๗] สทฺธินฺทฺริยสฺส ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ นิโรธา, ปญฺจ โวสฺสคฺคา,       

ทฺวาทส นิสฺสยา. วีริยินฺทฺริยสฺส ฯเปฯ สตินฺทฺริยสฺส ฯเปฯ สมาธินฺทฺริยสฺส ฯเปฯ ปญฺ2ินฺทฺริยสฺส 
ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ นิโรธา, ปญฺจ โวสฺสคฺคา, ทฺวาทส นิสฺสยา.  

สทฺธินฺทฺริยสฺส กตเม ปญฺจ วิเวกา ? วิกฺขมฺภนวิเวโก ตทงฺควิเวโก สมุจฺเฉทวิเวโก     
ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก นิสฺสรณวิเวโก. วิกฺขมฺภนวิเวโก จ นีวรณานํ ปEมชฺฌานํ ภาวยโต,          
ตทงฺควิเวโก จ ทิฏฺEิคตานํ นิพฺเพธภาคิยํ สมาธึ ภาวยโต, สมุจฺเฉทวิเวโก จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ 
มคฺคํ ภาวยโต, ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก จ ผลกฺขเณ, นิสฺสรณวิเวโก จ นิโรโธ นิพฺพานํ. สทฺธินฺทฺริยสฺส 
อิเม ปญฺจ วิเวกา. อิเมสุ ปญฺจสุ วิเวเกสุ ฉนฺทชาโต โหติ สทฺธาธิมุตฺโต, จิตฺตํ จสฺส สฺวาธิฏฺEิตํ 
ฯเปฯ สทฺธินฺทฺริยสฺส อิเม ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ นิโรธา, ปญฺจ โวสฺสคฺคา, ทฺวาทส 
นิสฺสยา.  

วีริยินฺทฺริยสฺส ฯเปฯ สตินฺทฺริยสฺส ฯเปฯ สมาธินฺทฺริยสฺส ฯเปฯ  
ปญฺ2ินฺทฺริยสฺส กตเม ปญฺจ วิเวกา ? วิกฺขมฺภนวิเวโก ตทงฺควิเวโก สมุจฺเฉทวิเวโก 

ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก นิสฺสรณวิเวโก ฯเปฯ ปญฺ2ินฺทฺริยสฺส อิเม ปญฺจ วิเวกา, ปญฺจ วิราคา, ปญฺจ 
นิโรธา, ปญฺจ โวสฺสคฺคา, ทฺวาทส นิสฺสยาติ.  

วิเวกกถา นิฏฺ.ิตา. 
______________ 
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๕. จริยากถา 
[๒๘] จริยาติ อฏฺE จริยาโย : อิริยาปถจริยา อายตนจริยา สติจริยา สมาธิจริยา 

2าณจริยา มคฺคจริยา ปตฺติจริยา โลกตฺถจริยาติ.  
อิริยาปถจริยาติ จตูสุ อิริยาปเถสุ. อายตนจริยาติ ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ. 

สติจริยาติ จตูสุ สติปฏฺEาเนสุ. สมาธิจริยาติ จตูสุ ฌาเนสุ. 2าณจริยาติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ. มคฺค
จริยาติ จตูสุ อริยมคฺเคสุ. ปตฺติจริยาติ จตูสุ สามญฺ2ผเลสุ. โลกตฺถจริยาติ ตถาคเตสุ อรหนฺเตสุ 
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ ปเทเส ปจฺเจกพุทฺเธสุ ปเทเส สาวเกสุ.  

อิริยาปถจริยา จ ปณิธิสมฺปนฺนานํ. อายตนจริยา จ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารานํ. สติ
จริยา จ อปฺปมาทวิหารีนํ. สมาธิจริยา จ อธิจิตฺตมนุยุตฺตานํ. 2าณจริยา จ พุทฺธิสมฺปนฺนานํ. 
มคฺคจริยา จ สมฺมาปฏิปนฺนานํ. ปตฺติจริยา จ อธิคตผลานํ. โลกตฺถจริยา จ ตถาคตานํ              
อรหนฺตานํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ ปเทเส ปจฺเจกพุทฺธานํ ปเทเส สาวกานํ. อิมา อฏฺE จริยาโย.  

[๒๙] อปราปิ อฏฺE จริยาโย : อธิมุจฺจนฺโต สทฺธาย จรติ, ปคฺคณฺหนฺโต วีริเยน จรติ, 
อุปฏฺEาเปนฺโต สติยา จรติ, อวิกฺเขปํ กโรนฺโต สมาธินา จรติ, ปชานนฺโต ปญฺ2าย จรติ,               
วิชานนฺโต วิญฺ2าเณน  จรติ, เอวํ ปฏิปนฺนสฺส กุสลา ธมฺมา อายาเปนฺตีติ อายตนจริยาย จรติ, 13

เอวํ ปฏิปนฺโน วิเสสมธิคจฺฉตีติ วิเสสจริยาย จรติ; อิมา อฏฺE จริยาโย.  
อปราปิ อฏฺE จริยาโย : ทสฺสนจริยา จ สมฺมาทิฏฺEิยา, อภินิโรปนจริยา จ สมฺมา

สงฺกปฺปสฺส, ปริคฺคหจริยา จ สมฺมาวาจาย, สมุฏฺEานจริยา จ สมฺมากมฺมนฺตสฺส, โวทานจริยา จ 
สมฺมาอาชีวสฺส, ปคฺคหจริยา จ สมฺมาวายามสฺส, อุปฏฺEานจริยา จ สมฺมาสติยา, อวิกฺเขปจริยา 
จ สมฺมาสมาธิสฺส; อิมา อฏฺE จริยาโยติ.  

จริยากถา นิฏฺ.ิตา. 
________________ 

๖. ปาฏิหาริยกถา 
[๓๐] ตีณิมานิ ภิกฺขเว ปาฏิหาริยานิ. กตมานิ ตีณิ ? อิทฺธิปาฏิหาริยํ อาเทสนา     

ปาฏิหาริยํ อนุสาสนีปาฏิหาริยํ.  
กตมญฺจ ภิกฺขเว อิทฺธิปาฏิหาริยํ ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภติ : 

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ, อาวิภาวํ ติโรภาวํ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาปิ 
กาเยน วสํ วตฺเตติ; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อิทฺธิปาฏิหาริยํ (๑)  

 ฉ.ม. วิญฺ2าณจริยาย13
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กตมญฺจ ภิกฺขเว อาเทสนาปาฏิหาริยํ ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ นิมิตฺเตน อาทิสติ        
“เอวมฺปิ เต มโน, อิตฺถมฺปิ เต มโน, อิติปิ เต จิตฺตนฺ”ติ. โส พหุญฺเจปิ อาทิสติ, ตเถว ตํ โหติ, โน 
อญฺ2ถา. อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ น เหว โข นิมิตฺเตน อาทิสติ, อปิ จ โข มนุสฺสานํ วา             
อมนุสฺสานํ วา เทวตานํ  วา สทฺทํ สุตฺวา อาทิสติ  “เอวมฺปิ เต มโน, อิตฺถมฺปิ เต มโน, อิติปิ เต 14

จิตฺตนฺ”ติ. โส พหุญฺเจปิ อาทิสติ, ตเถว ตํ โหติ, โน อญฺ2ถา. อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ น เหว โข    
นิมิตฺเตน อาทิสติ, นปิ มนุสฺสานํ วา อมนุสฺสานํ วา เทวตานํ วา สทฺทํ สุตฺวา อาทิสติ, อปิ จ โข     
วิตกฺกยโต วิจารยโต วิตกฺกวิปฺผารสทฺทํ  สุตฺวา อาทิสติ “เอวมฺปิ เต มโน, อิตฺถมฺปิ เต มโน, อิติปิ 15

เต จิตฺตนฺ”ติ. โส พหุญฺเจปิ อาทิสติ, ตเถว ตํ โหติ, โน อญฺ2ถา. อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ น เหว 
โข นิมิตฺเตน อาทิสติ, นปิ มนุสฺสานํ วา อมนุสฺสานํ วา เทวตานํ วา สทฺทํ สุตฺวา อาทิสติ, นปิ        
วิตกฺกยโต วิจารยโต วิตกฺกวิปฺผารสทฺทํ สุตฺวา อาทิสติ, อปิ จ โข อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธึ          
สมาปนฺนสฺส เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ “ยถา อิมสฺส โภโต มโนสงฺขารา ปณิหิตา อิมสฺส       
จิตฺตสฺส อนนฺตรา อมุกํ  นาม วิตกฺกํ วิตกฺเกสฺสตี”ติ.  โส พหุญฺเจปิ อาทิสติ, ตเถว ตํ โหติ, โน 16 17

อญฺ2ถา; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อาเทสนาปาฏิหาริยํ (๒)  
กตมญฺจ ภิกฺขเว อนุสาสนีปาฏิหาริยํ ? อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ เอวมํ อนุสาสติ “เอวํ 

วิตกฺเกถ, มา เอวํ วิตกฺกยิตฺถ. เอวํ มนสิ กโรถ, มา เอวํ มนสิ กริตฺถ. อิทํ ปชหถ อิทํ อุปสมฺปชฺช.   
วิหรถา”ติ; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุสาสนีปาฏิหาริยํ; (๓) อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ ปาฏิหาริยานิฯ  

[๓๑] เนกฺขมฺมํ อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, กามจฺฉนฺทํ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ. “เย เตน เนกฺขมฺเมน 
สมนฺนาคตา, สพฺเพ เต วิสุทฺธิจิตฺตา อนาวิลสงฺกปฺปา”ติ อาเทสนาปาฏิหาริยํ. “ตํ โข ปน          
เนกฺขมฺมํ เอวํ อาเสวิตพฺพํ, เอวํ ภาเวตพฺพํ, เอวํ พหุลีกาตพฺพํ, เอวํ ตทนุธมฺมตา สติ                  
อุปฏฺEาเปตพฺพา”ติ อนุสาสนีปาฏิหาริยํ. (๑)  

อพฺยาปาโท อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, พฺยาปาทํ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ. “เย เตน อพฺยาปาเทน 
สมนฺนาคตา, สพฺเพ เต วิสุทฺธิจิตฺตา อนาวิลสงฺกปฺปา”ติ อาเทสนาปาฏิหาริยํ. “โส โข ปน         
อพฺยาปาโท เอวํ อาเสวิตพฺโพ, เอวํ ภาเวตพฺโพ, เอวํ พหุลีกาตพฺโพ, เอวํ ตทนุธมฺมตา สติ         
อุปฏฺEาเปตพฺพา”ติ อนุสาสนีปาฏิหาริยํ. (๒)  

 ก. เทวานํ. เอวมุปริปิ14

 ก. วิตกฺกวิจารสทฺทํ. เอวมุปริปิ15

 ก. อมุO16

 ฉ.ม. วิตกฺกยิสฺสตีติ17
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อาโลกสญฺ2า อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, ถีนมิทฺธํ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ. “เย ตาย อาโลก
สญฺ2าย สมนฺนาคตา, สพฺเพ เต วิสุทฺธิจิตฺตา อนาวิลสงฺกปฺปา”ติ อาเทสนาปาฏิหาริยํ. “สา โข 
ปน อาโลกสญฺ2า เอวํ อาเสวิตพฺพา, เอวํ ภาเวตพฺพา, เอวํ พหุลีกาตพฺพา, เอวํ ตทนุธมฺมตา 
สติ อุปฏฺEาเปตพฺพา”ติ อนุสาสนีปาฏิหาริยํ. (๓)  

อวิกฺเขโป อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, อุทฺธจฺจํ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ. “เย เตน อวิกฺเขเปน           
สมนฺนาคตา, สพฺเพ เต วิสุทฺธิจิตฺตา อนาวิลสงฺกปฺปา”ติ อาเทสนาปาฏิหาริยํ. “โส โข ปน           
อวิกฺเขโป เอวํ อาเสวิตพฺโพ, เอวํ ภาเวตพฺโพ, เอวํ พหุลีกาตพฺโพ, เอวํ ตทนุธมฺมตา สติ            
อุปฏฺEาเปตพฺพา”ติ อนุสาสนีปาฏิหาริยํ. (๔)  

ธมฺมววตฺถานํ อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, วิจิกิจฺฉํ ปาฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ ฯเปฯ (๕) 
2าณํ อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, อวิชฺชํ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ ฯเปฯ (๖)  
ปามุชฺชํ อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, อรตึ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ ฯเปฯ (๗)  
ปEมชฺฌานํ อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, นีวรเณ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ ฯเปฯ (๒๖ + ๗ = ๓๓) 
อรหตฺตมคฺโค อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, สพฺพกิเลเส ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ. “เย เตน อรหตฺต    

มคฺเคน สมนฺนาคตา, สพฺเพ เต วิสุทฺธิจิตฺตา อนาวิลสงฺกปฺปา”ติ อาเทสนาปาฏิหาริยํ. “โส โข ปน 
อรหตฺตมคฺโค เอวํ อาเสวิตพฺโพ, เอวํ ภาเวตพฺโพ, เอวํ พหุลีกาตพฺโพ, เอวํ ตทนุธมฺมตา สติ       
อุปฏฺEาเปตพฺพา”ติ อนุสาสนีปาฏิหาริยํ. (๔ + ๓๓ = ๓๗)  

[๓๒] เนกฺขมฺมํ อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, กามจฺฉนฺทํ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ. ยา จ อิทฺธิ ยญฺจ 
ปาฏิหาริยํ, อิทํ วุจฺจติ อิทฺธิปาฏิหาริยํ. อพฺยาปาโท อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, พฺยาปาทํ ปฏิหรตีติ           
ปาฏิหาริยํ. ยา จ อิทฺธิ ยญฺจ ปาฏิหาริยํ, อิทํ วุจฺจติ อิทฺธิปาฏิหาริยํ. อาโลกสญฺ2า อิชฺฌตีติ 
อิทฺธิ, ถีนมิทฺธํ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยํ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺโค อิชฺฌตีติ อิทฺธิ, สพฺเพ กิเลเส ปฏิหรตีติ 
ปาฏิหาริยํ. ยา จ อิทฺธิ ยญฺจ ปาฏิหาริยํ, อิทํ วุจฺจติ อิทฺธิปาฏิหาริยนฺติ.  

ปาฏิหาริยกถา นิฏฺ.ิตา. 
_______________ 

๗. สมสีสกถา 
[๓๓] สพฺพธมฺมานํ สมฺมาสมุจฺเฉเท นิโรเธ จ อนุปฏฺEานตา ปญฺ2า สมสีสฏฺเE 

2าณํ. 
สพฺพธมฺมานนฺติ : ปญฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏฺEารส ธาตุโย กุสลา ธมฺมา       

อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา ธมฺมา รูปาวจรา ธมฺมา อรูปาวจรา ธมฺมา          
อปริยาปนฺนา ธมฺมา.  

สมฺมาสมุจฺเฉเทติ : เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ, อพฺยาปาเทน            
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พฺยาปาทํ สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ, อาโลกสญฺ2าย ถีนมิทฺธํ สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ, อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ 
สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ, ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉํ สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ, 2าเณน อวิชฺชํ สมฺมา.          
สมุจฺฉินฺทติ, ปามุชฺเชน อรตึ สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ, ปEมชฺฌาเนน นีวรเณ สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ ฯเปฯ 
อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส สมฺมา สมุจฺฉินฺทติ.  

นิโรเธติ : เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ นิโรเธติ, อพฺยาปาเทน พฺยาปาทํ นิโรเธติ, อาโลก
สญฺ2าย ถีนมิทฺธํ นิโรเธติ, อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ นิโรเธติ, ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉํ นิโรเธติ, 
2าเณน อวิชฺชํ นิโรเธติ, ปามุชฺเชน อรตึ นิโรเธติ, ปEมชฺฌาเนน นีวรเณ นิโรเธติ ฯเปฯ             
อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส นิโรเธติ.  

อนุปฏฺEานตาติ : เนกฺขมฺมํ ปฏิลทฺธสฺส กามจฺฉนฺโท น อุปฏฺEาติ, อพฺยาปาทํ          
ปฏิลทฺธสฺส พฺยาปาโท น อุปฏฺEาติ, อาโลกสญฺ2ํ ปฏิลทฺธสฺส ถีนมิทฺธํ น อุปฏฺEาติ, อวิกฺเขปํ      
ปฏิลทฺธสฺส อุทฺธจฺจํ น อุปฏฺEาติ, ธมฺมววตฺถานํ ปฏิลทฺธสฺส วิจิกิจฺฉา น อุปฏฺEาติ 2าณํ          
ปฏิลทฺธสฺส อวิชฺชา น อุปฏฺEาติ, ปามุชฺชํ ปฏิลทฺธสฺส อรติ น อุปฏฺEาติ, ปEมชฺฌานํ ปฏิลทฺธสฺส 
นีวรณา น อุปฏฺEนฺติ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคํ ปฏิลทฺธสฺส สพฺพกิเลสา น อุปฏฺEนฺติ. 

สมนฺติ : กามจฺฉนฺทสฺส ปหีนตฺตา เนกฺขมฺมํ สมํ, พฺยาปาทสฺส ปหีนตฺตา อพฺยาปาโท 
สมํ, ถีนมิทฺธสฺส ปหีนตฺตา อาโลกสญฺ2า สมํ, อุทฺธจฺจสฺส ปหีนตฺตา อวิกฺเขโป สมํ, วิจิกิจฺฉาย     
ปหีนตฺตา ธมฺมววตฺถานํ สมํ, อวิชฺชาย ปหีนตฺตา 2าณํ สมํ, อรติยา ปหีนตฺตา ปามุชฺชํ สมํ,        
นีวรณานํ ปหีนตฺตา ปEมชฺฌานํ สมํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ ปหีนตฺตา อรหตฺตมคฺโค สมํ.  

สีสนฺติ : เตรส สีสานิ : ปลิโพธสีสญฺจ ตณฺหา, วินิพนฺธนสีสญฺจ  มาโน, ปรามาส18

สีสญฺจ ทิฏฺEิ, วิกฺเขปสีสญฺจ อุทฺธจฺจํ, สงฺกิเลสสีสญฺจ  อวิชฺชา, อธิโมกฺขสีสญฺจ สทฺธา, ปคฺคห19

สีสญฺจ วีริยํ, อุปฏฺEานสีสญฺจ สติ, อวิกฺเขปสีสญฺจ สมาธิ, ทสฺสนสีสญฺจ ปญฺ2า, ปวตฺตสีสญฺจ 
ชีวิตินฺทฺริยํ, โคจรสีสญฺจ วิโมกฺโข, สงฺขารสีสญฺจ นิโรโธติ. 

สมสีสกถา นิฏฺ.ิตา. 
__________________ 

 ก. พนฺธนสีสญฺจ18

 ก. กิเลสสีสญฺจ19
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๘. สติปฏฺ.านกถา 
[๓๔] สาวตฺถินิทานํ. จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺEานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว 

ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ.       
เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ; อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺEานาติ.  

[๓๕] กถํ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ? อิเธกจฺโจ ปEวีกายํ อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน     
นิจฺจโต, ทุกฺขโต อนุปสฺสติ, โน สุขโต, อนตฺตโต อนุปสฺสติ, โน อตฺตโต, นิพฺพินฺทติ, โน นนฺทติ,     
วิรชฺชติ, โน รชฺชติ, นิโรเธติ, โน สมุเทติ, ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต         
นิจฺจสญฺ2ํ ปชหติ, ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต สุขสญฺ2ํ ปชหติ, อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโต อตฺตสญฺ2ํ 
ปชหติ, นิพฺพินฺทนฺโต นนฺทึ ปชหติ, วิรชฺชนฺโต ราคํ ปชหติ, นิโรเธนฺโต สมุทยํ ปชหติ,                 
ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทานํ ปชหติ; อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ กายํ อนุปสฺสติ. กาโย อุปฏฺEานํ, โน สติ, 
สติ อุปฏฺEานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน 2าเณน ตํ กายํ อนุปสฺสตีติ; เตน วุจฺจติ กาเย            
กายานุปสฺสนา สติปฏฺEานภาวนา.   20

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา. ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเEน ภาวนา,           
อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเEน ภาวนา, ตทุปควีริยวาหนฏฺเEน ภาวนา, อาเสวนฏฺเEน ภาวนา. 

อิเธกจฺโจ อาโปกายํ ฯเปฯ เตโชกายํ. วาโยกายํ. เกสกายํ. โลมกายํ. ฉวิกายํ.          
จมฺมกายํ. มํสกายํ. [ ] นฺหารุกายํ. อฏฺEิกายํ. อฏฺEิมิญฺชกายํ อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต, 21

ทุกฺขโต อนุปสฺสติ, โน สุขโต, อนตฺตโต อนุปสฺสติ, โน อตฺตโต, นิพฺพินฺทติ, โน นนฺทติ, วิรชฺชติ, โน 
รชฺชติ, นิโรเธติ, โน สมุเทติ, ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสญฺ2ํ ปชหติ, 
ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต สุขสญฺ2ํ ปชหติ, อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโต อตฺตสญฺ2ํ ปชหติ, นิพฺพินฺทนฺโต 
นนฺทึ ปชหติ, วิรชฺชนฺโต ราคํ ปชหติ, นิโรเธนฺโต สมุทยํ ปชหติ, ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทานํ ปชหติ;    
อิเมหิ สตฺตหิ อากาเรหิ กายํ อนุปสฺสติ. กาโย อุปฏฺEานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺEานํ เจว สติ จ, ตาย 
สติยา เตน 2าเณน ตํ กายํ อนุปสฺสตีติ;  เตน วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนา สติปฏฺEานภาวนา.  22

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเEน ภาวนา ฯเปฯ เอวํ กาเย กายานุปสฺสี 
วิหรติ. (๑)  

กถํ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ? อิเธกจฺโจ สุขํ เวทนํ อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน        

 ฉ.ม. กายานุปสฺสนาสติปฏฺEานา. เอวมุปริปิ20

 ฉ.ม., อิ. รุธิรกายํ21

 ฉ.ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ. เอวมุปริปิ22
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นิจฺจโต ฯเปฯ ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสญฺ2ํ ปชหติ ฯเปฯ            
ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทานํ ปชหติ; อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ เวทนํ อนุปสฺสติ. เวทนา อุปฏฺEานํ, โน สติ, 
สติ อุปฏฺEานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน 2าเณน ตํ เวทนํ อนุปสฺสตีติ; เตน วุจฺจติ เวทนาสุ    
เวทนานุปสฺสนา สติปฏฺEานภาวนา.  

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเEน ภาวนา ฯเปฯ อิเธกจฺโจ ทุกฺขํ เวทนํ 
ฯเปฯ อทุกฺขมสุขํ เวทนํ ฯเปฯ จกฺขุสมฺผสฺสชํ เวทนํ ฯเปฯ โสตสมฺผสฺสชํ เวทนํ ฯเปฯ ฆาน
สมฺผสฺสชํ เวทนํ ฯเปฯ ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทานํ ปชหติ; อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ เวทนํ อนุปสฺสติ. 
เวทนา อุปฏฺEานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺEานํ เจว สติ จ, ตาย สติยา เตน 2าเณน ตํ เวทนํ อนุปสฺสติ; 
เตน วุจฺจติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนา สติปฏฺEานภาวนา. 

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเEน ภาวนา ฯเปฯ เอวํ เวทนาสุ             
เวทนานุปสฺสี วิหรติ. (๒)  

กถํ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ? อิเธกจฺโจ สราคํ จิตฺตํ อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต 
ฯเปฯ ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสญฺ2ํ ปชหติ ฯเปฯ ปฏินิสฺสชฺชนฺโต 
อาทานํ ปชหติ. อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ จิตฺตํ อนุปสฺสติ, จิตฺตํ อุปฏฺEานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺEานํ เจว 
สติ จ, ตาย สติยา เตน 2าเณน ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสตีติ; เตน วุจฺจติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา            
สติปฏฺEานภาวนา.  

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเEน ภาวนา ฯเปฯ  
อิเธกจฺโจ วีตราคํ จิตฺตํ ฯเปฯ สโทสํ จิตฺตํ. วีตโทสํ จิตฺตํ. สโมหํ จิตฺตํ. วีตโมหํ จิตฺตํ. 

สงฺขิตฺตํ จิตฺตํ. วิกฺขิตฺตํ จิตฺตํ. มหคฺคตํ จิตฺตํ. อมหคฺคตํ จิตฺตํ. สอุตฺตรํ จิตฺตํ. อนุตฺตรํ จิตฺตํ.         
สมาหิตํ จิตฺตํ. อสมาหิตํ จิตฺตํ. วิมุตฺตํ จิตฺตํ. อวิมุตฺตํ จิตฺตํ. จกฺขุวิญฺ2าณํ. โสตวิญฺ2าณํ. ฆาน
วิญฺ2าณํ. ชิวฺหาวิญฺ2าณํ. กายวิญฺ2าณํ. มโนวิญฺ2าณํ อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต ฯเปฯ 
ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสญฺ2ํ ปชหติ ฯเปฯ ปฏินิสฺสชฺชนฺโต         
อาทานํ ปชหติ. อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ จิตฺตํ อนุปสฺสติ. จิตฺตํ อุปฏฺEานํ โน สติ, สติ อุปฏฺEานํ เจว 
สติ จ, ตาย สติยา เตน 2าเณน ตํ จิตฺตํ อนุปสฺสติ; เตน วุจฺจติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา               
สติปฏฺEานภาวนา. 

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา ฯเปฯ อาเสวนฏฺเEน ภาวนา ฯเปฯ เอวํ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี 
วิหรติ. (๓) 

กถํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ? อิเธกจฺโจ Eเปตฺวา กายํ Eเปตฺวา เวทนํ Eเปตฺวา     
จิตฺตํ ตทวเสเส ธมฺเม อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต, ทุกฺขโต อนุปสฺสติ, โน สุขโต, อนตฺตโต    
อนุปสฺสติ, โน อตฺตโต, นิพฺพินฺทติ, โน นนฺทติ, วิรชฺชติ, โน รชฺชติ, นิโรเธติ, โน สมุเทติ,             
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ปฏินิสฺสชฺชติ, โน อาทิยติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสญฺ2ํ ปชหติ, ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต         
สุขสญฺ2ํ ปชหติ, อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโต อตฺตสญฺ2ํ ปชหติ, นิพฺพินฺทนฺโต นนฺทึ ปชหติ,             
วิรชฺชนฺโต ราคํ ปชหติ, นิโรเธนฺโต สมุทยํ ปชหติ, ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทานํ ปชหติ. อิเมหิ           
สตฺตหากาเรหิ เต ธมฺเม อนุปสฺสติ. ธมฺมา อุปฏฺEานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺEานํ เจว สติ จ, ตาย.      
สติยา เตน 2าเณน เต ธมฺเม อนุปสฺสติ; เตน วุจฺจติ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนา สติปฏฺEานภาวนา.  

ภาวนาติ : จตสฺโส ภาวนา, ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเEน ภาวนา,            
อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเEน ภาวนา, ตทุปควีริยวาหนฏฺเEน ภาวนา อาเสวนฏฺเEน ภาวนา. เอวํ      
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรตีติ (๔)  

สติปฏฺ.านกถา นิฏฺ.ิตา. 
__________________ 

๙. วิปสฺสนากถา 
[๓๖] สาวตฺถินิทานํ. โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ สงฺขารํ นิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต          

อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต 
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา 
สกทาคามิผลํ วา อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ  วา สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ. (๑) 23

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพสงฺขาเร อนิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา        
สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ           
โอกฺกมิสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา    
อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ. (๒)  

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ สงฺขารํ สุขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา              
สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ       
โอกฺกมิสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ 
วา อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ. (๓)  

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพสงฺขาเร ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา          
สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ           
โอกฺกมิสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา    
อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ. (๔)  

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ ธมฺมํ อตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา            

 ฉ. อรหตฺตํ. เอวมุปริปิ23
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สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ      
โอกฺกมิสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ 
วา อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ. (๕) 

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ ธมฺมํ  อนตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา      24

สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ           
โอกฺกมิสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา    
อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ. (๖)  

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิพฺพานํ ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต 
ภวิสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ เนตํ 
Eานํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา อนาคามิผลํ วา 
อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ Eานํ วิชฺชติ. (๗)  

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิพฺพานํ สุขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต   
ภวิสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ, อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ Eาน
เมตํ วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา อนาคามิผลํ วา    
อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ Eานเมตํ วิชฺชติ. (๘)  

[๓๗] กติหากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, กติหากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ ? 
จตฺตารีสาย อากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, จตฺตารีสาย อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ.  

กตเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, กตมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ 
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ ? ปญฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต       
อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต อทฺธุวโต อตาณโต 
อเลณโต อสรณโต ริตฺตโต ตุจฺฉโต สุญฺ2โต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต อสารกโต    
อฆมูลโต วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต 
มรณธมฺมโต โสกธมฺมโต ปริเทวธมฺมโต อุปายาสธมฺมโต สงฺกิเลสิกธมฺมโต. 

[๓๘] ปญฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ      
นิโรโธ “นิจฺจํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต     
อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “สุขํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ     
โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ โรคโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ        
“อาโรคฺยํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ คณฺฑโต ปสฺสนฺโต        

 ฉ. สพฺพธมฺเม24
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อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “นิคณฺโฑ  นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺส นฺโต             25

สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ สลฺลโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ 
ขนฺธานํ นิโรโธ “นิสลฺลํ  นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๕)  26

ปญฺจกฺขนฺเธ อฆโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“อนโฆ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ อาพาธโต ปสฺสนฺโต         
อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อนาพาโธ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต              
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ ปรโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ 
นิโรโธ “อปรปฺปจฺจยํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ ปโลกโต      
ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อปโลกธมฺโม นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต 
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ อีติโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ 
นิโรโธ “อนีติกํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๑๐)  

ปญฺจกฺขนฺเธ อุปทฺทวโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“อนุปทฺทวํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ ภยโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิ
กํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อภยํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. 
ปญฺจกฺขนฺเธ อุปสคฺคโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อนุปสคฺคํ 
นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ จลโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ     
ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อจลํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ.          
ปญฺจกฺขนฺเธ ปภงฺคุโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อปฺปภงฺคุ    
นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๑๕) 

ปญฺจกฺขนฺเธ อทฺธุวโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“ธุวํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ, ปญฺจกฺขนฺเธ อตาณโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ 
ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “ตาณํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. 
ปญฺจกฺขนฺเธ อเลณโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “เลณํ           
นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ อสรณโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ 
ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “สรณํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ.          
ปญฺจกฺขนฺเธ ริตฺตโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อริตฺตํ            
นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๒๐)  

 สี., ฉ.ม. อคณฺฑํ25

 ฉ.ม. วิสลฺลํ26
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ปญฺจกฺขนฺเธ ตุจฺฉโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ        
“อตุจฺฉํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ สุญฺ2โต ปสฺสนฺโต            
อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “ปรมํ สุญฺ2ํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺต  
นิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ อนตฺตโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ      
นิโรโธ “ปรมฏฺEํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ อาทีนวโต           
ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อนาทีนวํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต 
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ วิปริณามธมฺมโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ,      
ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อวิปริณามธมฺมํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๒๕)  

ปญฺจกฺขนฺเธ อสารกโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“สารํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ อฆมูลโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ 
ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อนฆมูลํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ            
โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ วธกโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“อวธกํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ วิภวโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ 
ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อวิภวํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. 
ปญฺจกฺขนฺเธ สาสวโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อนาสวํ       
นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๓๐) 

ปญฺจกฺขนฺเธ สงฺขตโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ.   
“อสงฺขตํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ มารามิสโต ปสฺสนฺโต     
อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “นิรามิสํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ 
โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ ชาติธมฺมโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“อชาตํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ ชราธมฺมโต ปสฺสนฺโต      
อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อชรํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ 
โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ พฺยาธิธมฺมโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“อพฺยาธิธมฺมํ  นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๓๕)  27

ปญฺจกฺขนฺเธ มรณธมฺมโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“อมตํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ โสกธมฺมโต ปสฺสนฺโต         
อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อโสกํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ 
โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ ปริเทวธมฺมโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ 
“อปริเทวํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ อุปายาสธมฺมโต         

 ฉ.ม., อิ. อพฺยาธิ27
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ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อนุปายาสํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต 
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. ปญฺจกฺขนฺเธ สงฺกิเลสิกธมฺมโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ,      
ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ “อสงฺกิลิฏฺEํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. (๔๐) 

[๓๙] อนิจฺจโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา. ทุกฺขโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. โรคโตติ                   
ทุกฺขานุปสฺสนา. คณฺฑโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. สลฺลโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. อฆโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. 
อาพาธโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. ปรโตติ อนตฺตานุปสฺสนา. ปโลกโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา. อีติโตติ.    
ทุกฺขานุปสฺสนา. (๑๐)  

อุปทฺทวโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. ภยโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. อุปสคฺคโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. 
จลโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา. ปภงฺคุโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา. อทฺธุวโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา. อตาณโตติ 
ทุกฺขานุปสฺสนา. อเลณโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. อสรณโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. ริตฺตโตติ                 
อนตฺตานุปสฺสนา. (๑๐ = ๒๐)  

ตุจฺฉโตติ อนตฺตานุปสฺสนา . สุญฺ2โตติ อนตฺตานุปสฺสนา . อนตฺตโตติ                    
อนตฺตานุปสฺสนา. อาทีนวโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. วิปริณามธมฺมโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา.              
อสารกโตติ อนตฺตานุปสฺสนา. อฆมูลโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. วธกโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. วิภวโตติ               
อนิจฺจานุปสฺสนา. สาสวโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. (๑๐ = ๓๐)  

สงฺขตโตติ อนิจฺจานุปสฺสนา. มารามิสโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. ชาติธมฺมโตติ              
ทุกฺขานุปสฺสนา. ชราธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. พฺยาธิธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. มรณธมฺมโตติ 
อนิจฺจานุปสฺสนา. โสกธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. ปริเทวธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. อุปายาส 
ธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. สงฺกิเลสิกธมฺมโตติ ทุกฺขานุปสฺสนา. (๑๐ = ๔๐)  

อิเมหิ จตฺตาลีสาย อากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, อิเมหิ จตฺตาลีสาย อากาเรหิ 
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ.  

อิเมหิ จตฺตาลีสาย อากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภนฺตสฺส อิเมหิ จตฺตาลีสาย          
อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมนฺตสฺส กติ อนิจฺจานุปสฺสนา, กติ ทุกฺขานุปสฺสนา, กติ             
อนตฺตานุปสฺสนา.  

ปญฺจวีสติ อนตฺตานุปสฺสนา  ปญฺ2าส อนิจฺจานุปสฺสนา  
สตํ ปญฺจวีสติเจว   ยานิ ทุกฺเข ปวุจฺจเรติ.  

วิปสฺสนากถา นิฏฺ.ิตา. 
__________________ 
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๑๐. มาติกากถา 
[๔๐] นิจฺฉาโต, โมกฺโข วิโมกฺโข, วิชฺชาวิมุตฺติ, อธิสีลํ, อธิจิตฺตํ, อธิปญฺ2า, ปสฺสทฺธิ, 

2าณํ, ทสฺสนํ, วิสุทฺธิ, เนกฺขมฺมํ, นิสฺสรณํ, ปวิเวโก, โวสฺสคฺโค, จริยา, ฌานวิโมกฺโข,                  
ภาวนาธิฏฺEานชีวิตํ.  (๑๙) 28

[๔๑] นิจฺฉาโตติ : เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทโต นิจฺฉาโต, อพฺยาปาเทน พฺยาปาทโต    
นิจฺฉาโต ฯเปฯ ปEมชฺฌาเนน นีวรเณหิ นิจฺฉาโต ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเสหิ นิจฺฉาโต. 
(๑)  

โมกฺโข วิโมกฺโขติ : เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทโต มุจฺจตีติ โมกฺโข วิโมกฺโข, อพฺยาปาเทน 
พฺยาปาทโต มุจฺจตีติ โมกฺโข วิโมกฺโข ฯเปฯ ปEมชฺฌาเนน นีวรเณหิ มุจฺจตีติ โมกฺโข วิโมกฺโข 
ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเสหิ มุจฺจตีติ โมกฺโข วิโมกฺโข. (๒)  

วิชฺชาวิมุตฺตีติ : เนกฺขมฺมํ วิชฺชตีติ วิชฺชา, กามจฺฉนฺทโต มุจฺจตีติ วิมุตฺติ. วิชฺชนฺโต    
มุจฺจติ, มุจฺจนฺโต วิชฺชตีติ วิชฺชาวิมุตฺติ. อพฺยาปาโท วิชฺชตีติ วิชฺชา, พฺยาปาทโต วิมุจฺจตีติ วิมุตฺติ. 
วิชฺชนฺโต มุจฺจติ, มุจฺจนฺโต วิชฺชตีติ วิชฺชาวิมุตฺติ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺโค วิชฺชตีติ วิชฺชา, สพฺพกิเลเสหิ 
มุจฺจตีติ วิมุตฺติ. วิชฺชนฺโต มุจฺจติ, มุจฺจนฺโต วิชฺชตีติ วิชฺชาวิมุตฺติ. (๓)  

อธิสีลํ อธิจิตฺตํ อธิปญฺ2าติ : เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ สํวรฏฺเEน สีลวิสุทฺธิ,                 
อวิกฺเขปฏฺเEน จิตฺตวิสุทฺธิ, ทสฺสนฏฺเEน ทิฏฺEิวิสุทฺธิ. โย ตตฺถ สํวรฏฺโE, อยํ อธิสีลสิกฺขา. โย ตตฺถ 
อวิกฺเขปฏฺโE, อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา. โย ตตฺถ ทสฺสนฏฺโE, อยํ อธิปญฺ2าสิกฺขา. อพฺยาปาเทน            
พฺยาปาทํ สํวรฏฺเEน สีลวิสุทฺธิ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส สํวรฏฺเEน สีลวิสุทฺธิ,                
อวิกฺเขปฏฺเEน จิตฺตวิสุทฺธิ. ทสฺสนฏฺเEน ทิฏฺEิวิสุทฺธิ. โย ตตฺถ สํวรฏฺโE, อยํ อธิสีลสิกฺขา. โย ตตฺถ 
อวิกฺเขปฏฺโE, อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา. โย ตตฺถ ทสฺสนฏฺโE, อยํ อธิปญฺ2าสิกฺขา. (๔ – ๖)  

ปสฺสทฺธีติ : เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ, อพฺยาปาเทน พฺยาปาทํ           
ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ. (๗)  

2าณนฺติ : กามจฺฉนฺทสฺส ปหีนตฺตา เนกฺขมฺมํ 2าตฏฺเEน 2าณํ, พฺยาปาทสฺส           
ปหีนตฺตา อพฺยาปาโท 2าตฏฺเEน 2าณํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ ปหีนตฺตา อรหตฺตมคฺโค 
2าตฏฺเEน 2าณํ. (๘) 

ทสฺสนนฺติ : กามจฺฉนฺทสฺส ปหีนตฺตา เนกฺขมฺมํ ทิฏฺEตฺตา ทสฺสนํ, พฺยาปาทสฺส           
ปหีนตฺตา อพฺยาปาโท ทิฏฺEตฺตา ทสฺสนํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ ปหีนตฺตา อรหตฺตมคฺโค ทิฏฺEตฺตา 
ทสฺสนํ. (๙)  

วิสุทฺธีติ : กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺเมน วิสุชฺฌติ, พฺยาปาทํ ปชหนฺโต                

 ฉ.ม., อิ. ภาวนา, อธิฏฺEานํ, ชีวิตํ.28



 20

อพฺยาปาเทน วิสุชฺฌติ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺเคน วิสุชฺฌติ. (๑๐)  
เนกฺขมฺมนฺติ : กามานเมตํ นิสฺสรณํ, ยทิทํ เนกฺขมฺมํ. รูปานเมตํ นิสฺสรณํ, ยทิทํ          

อารุปฺปํ. ยํ โข ปน กิญฺจิ ภูตํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ, นิโรโธ ตสฺส เนกฺขมฺมํ, พฺยาปาทสฺส          
อพฺยาปาโท เนกฺขมฺมํ. ถีนมิทฺธสฺส อาโลกสญฺ2า เนกฺขมฺมํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ อรหตฺตมคฺโค 
เนกฺขมฺมํ. (๑๑)  

นิสฺสรณนฺติ : กามานเมตํ นิสฺสรณํ, ยทิทํ เนกฺขมฺมํ. รูปานเมตํ นิสฺสรณํ, ยทิทํ          
อารุปฺปํ. ยํ โข ปน กิญฺจิ ภูตํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ, นิโรโธ ตสฺส นิสฺสรณํ. กามจฺฉนฺทสฺส         
เนกฺขมฺมํ นิสฺสรณํ, พฺยาปาทสฺส อพฺยาปาโท นิสฺสรณํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ อรหตฺตมคฺโค            
นิสฺสรณํ. (๑๒)  

ปวิเวโกติ : กามจฺฉนฺทสฺส เนกฺขมฺมํ ปวิเวโก. พฺยาปาทสฺส อพฺยาปาโท ปวิเวโก ฯเปฯ 
สพฺพกิเลสานํ อรหตฺตมคฺโค ปวิเวโก. (๑๓)  

โวสฺสคฺโคติ : เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ โวสฺสชฺชตีติ โวสฺสคฺโค, อพฺยาปาเทน พฺยาปาทํ 
โวสฺสชฺชตีติ โวสฺสคฺโค ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส โวสฺสชฺชตีติ โวสฺสคฺโค. (๑๔)  

จริยาติ : กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺเมน จรติ, พฺยาปาทํ ปชหนฺโต อพฺยาปาเทน 
จรติ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺเคน จรติ. (๑๕)  

ฌานวิโมกฺโขติ : เนกฺขมฺมํ ฌายตีติ ฌานํ, กามจฺฉนฺทํ ฌาเปตีติ ฌานํ, ฌายนฺโต 
มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข, ฌาเปนฺโต มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข, ฌายนฺตีติ ธมฺมา, ฌาเปนฺตีติ กิเลเส, 
ฌาเต จ ฌาเป จ ชานาตีติ ฌานฌายี  อพฺยาปาโท ฌายตีติ ฌานํ, พฺยาปาทํ ฌาเปตีติ ฌานํ 29

ฯเปฯ อาโลกสญฺ2า ฌายตีติ ฌานํ, ถีนมิทฺธํ ฌาเปตีติ ฌานํ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺโค ฌายตีติ 
ฌานํ, สพฺพกิเลเส ฌาเปตีติ ฌานํ, ฌายนฺโต มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข, ฌาเปนฺโต มุจฺจตีติ ฌาน   
วิโมกฺโข, ฌายนฺตีติ ธมฺมา, ฌาเปนฺตีติ กิเลเส, ฌาเต จ ฌาเป จ ชานาตีติ ฌานฌายี.  (๑๖) 30

[๔๒] ภาวนาธิฏฺEานชีวิตนฺติ : กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺมํ ภาเวตีติ ภาวนา     
สมฺปนฺโน, เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตํ อธิฏฺEาตีติ อธิฏฺEานสมฺปนฺโน, สฺวายํ เอวํ ภาวนาสมฺปนฺโน         
อธิฏฺEานสมฺปนฺโน สมํ ชีวติ. โน วิสมํ, สมฺมา ชีวติ, โน มิจฺฉา. วิสุทฺธํ ชีวติ, โน กิลิฏฺEนฺติ อาชีว
สมฺปนฺโน. สฺวายํ เอวํ ภาวนาสมฺปนฺโน อธิฏฺEานสมฺปนฺโน อาชีวสมฺปนฺโน ยญฺ2เทว ปริสํ          
อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริสํ ยทิ พฺราหฺมณปริสํ ยทิ คหปติปริสํ ยทิ สมณปริสํ วิสารโท อุปสงฺกมติ 
อมงฺกุภูโต, ตํ กิสฺสเหตุ ? ตถา หิ โส ภาวนาสมฺปนฺโน อธิฏฺEานสมฺปนฺโน อาชีวสมฺปนฺโน.  

 ก. ฌานวิโมกฺโข29

 ก. ฌานวิโมกฺโข30
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พฺยาปาทํ ปชหนฺโต อพฺยาปาทํ ภาเวตีติ ภาวนาสมฺปนฺโน ฯเปฯ ถีนมิทฺธํ ปชหนฺโต 
อาโลกสญฺ2O ภาเวตีติ ภาวนาสมฺปนฺโน ฯเปฯ อุทฺธจฺจํ ปชหนฺโต อวิกฺเขปํ ภาเวตีติ ภาวนา       
สมฺปนฺโน ฯเปฯ วิจิกิจฺฉํ ปชหนฺโต ธมฺมววตฺถานํ ภาเวตีติ ภาวนาสมฺปนฺโน ฯเปฯ อวิชฺชํ ปชหนฺโต 
วิชฺชํ ภาเวตีติ ภาวนาสมฺปนฺโน ฯเปฯ อรตึ ปชหนฺโต ปามุชฺชํ ภาเวตีติ ภาวนาสมฺปนฺโน ฯเปฯ      
นีวรเณ  ปชหนฺโต ปEมชฺฌานํ ภาเวตีติ  ภาวนาสมฺป นฺโน ฯเปฯ สพฺพ กิเลเส ปชหนฺโต              31

อรหตฺตมคฺคํ ภาเวตีติ ภาวนาสมฺปนฺโน. อรหตฺตมคฺควเสน จิตฺตํ อธิฏฺEาตีติ อธิฏฺEานสมฺปนฺโน. 
สฺวายํ เอวํ ภาวนาสมฺปนฺโน อธิฏฺEานสมฺปนฺโน สมํ ชีวติ, โน วิสมํ, สมฺมา ชีวติ, โน มิจฺฉา, วิสุทฺธํ 
ชีวติ, โน กิลิฏฺEนฺติ อาชีวสมฺปนฺโน. สฺวายํ เอวํ ภาวนาสมฺปนฺโน อธิฏฺEานสมฺปนฺโน อาชีว.         
สมฺปนฺโน ยญฺ2เทว ปริสํ อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริสํ ยทิ พฺราหฺมณปริสํ ยทิ คหปติปริสํ ยทิ 
สมณปริสํ วิสารโท อุปสงฺกมติ อมงฺกุภูโต, ตํ กิสฺสเหตุ ? ตถา หิ โส ภาวนาสมฺปนฺโน อธิฏฺEาน
สมฺปนฺโน อาชีวสมฺปนฺโนติ. (๓ – ๑๙)  

มาติกากถา นิฏฺ.ิตา. 
ปญฺEาวคฺโค ตติโย. 

ตสฺสุทฺทานํ 
ปญฺ2า อิทฺธิ อภิสมโย              วิเวโก จริยปญฺจโม 
ปาฏิหาริ สมสีสิ                         สติปฏฺEานา วิปสฺสนา 
ตติเย ปญฺ2วคฺคมฺหิ    มาติกาย จ เต ทสาติ. 
มหาวคฺโค ยุคนทฺโธ              ปญฺ2าวคฺโค จ นามโต 
ตโยว วคฺคา อิมมฺหิ               ปฏิสมฺภิทาปกรเณ. 32

อนนฺตนยมคฺเคสุ              คมฺภีโร สาครูปโม 
นภํ จ ตารกากิณฺณํ   ถูโล ชาตสฺสโร ยถา 
กถิกานํ วิสาลาย             โยคีนํ 2าณโชตนนฺติ. 

ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ นิฏฺ.ิตา. 
—————— 

 ก. นีวรณํ31

 ฉ.ม. ติวคฺโค ยสฺส วิกฺเขโป32
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๓. อภิสมยกถา 
ว่าด้วยการตรัสรู้ 

[๑๙]  คำว่า การตรัสรู้ อธิบายว่า ตรัสรู้ด้วยอะไร คือ ตรัสรู้ด้วยจิต 
ตรัสรู้ด้วยจิตหรือ ถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่มีญาณ ก็ตรัสรู้ได้ บุคคลผู้ไม่มี ญาณตรัสรู้ไม่ได้ 

ตรัสรู้ด้วยญาณ 
ตรัสรู้ด้วยญาณหรือ ถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่มีจิตก็ตรัสรู้ได้ บุคคลผู้ไม่มีจิตก็ตรัสรู้ไม่ได้ ตรัสรู้

ได้ด้วยจิตและด้วยญาณ 
ตรัสรู้ได้ด้วยจิตและญาณหรือ ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยกามาวจรจิตและญาณนะซิ ตรัสรู้

ด้วยกามาวรจิตและญาณไม่ได้ 
ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยรูปาวจรจิตและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยรูปาวจรจิตและญาณไม่ได้ 
ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยอรูปาวจรจิตและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยอรูปาวจรจิต และญาณไม่ได้ 
ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยกัมมัสสกตาจิตและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยกัมมัสสกตาจิตและญาณ

ไม่ได้ 
ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยสัจจานุโลมิกจิตและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยสัจจานุ โลมิกจิตและ

ญาณไม่ได้ 
ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยจิตที่เป็นอดีตและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยจิตที่เป็น อดีตและญาณไม่

ได้ 
ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยจิตที่เป็นอนาคตและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยจิตที่เป็นอนาคตและ

ญาณไม่ได้  
ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยโลกียจิตที่เป็นปัจจุบันและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยโลกียจิตที่เป็น

ปัจจุบันและญาณไม่ได้ (แต่)ตรัสรู้ได้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันและญาณใน ขณะแห่งโลกุตตรมรรค 
ตรัสรู้ได้ด้วยจิตท่ีเป็นปัจจุบันและญาณในขณะแห่งโลกุตตรมรรค เป็นอย่างไร   
คือ ในขณะแห่งโลกุตตรมรรค จิตเป็นใหญ่ในการให้เกิดขึ้นและเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งญาณ  33

จิตที่สัมปยุตด้วยญาณนั้นมีนิโรธเป็นโคจร  ญาณเป็นใหญ่ในการ เห็นและเป็นเหตุเป็นปัจจั ยแห่งจิต 34

ญาณที่สัมปยุตด้วยจิตนั้นมีนิโรธเป็นโคจร ย่อมตรัสรู้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบัน และด้วยญาณในขณะแห่งโลกุ
ตตรมรรคอย่างนี้ 

[๒๐]  ถาม : การตรัสรู้มีเท่านี้หรือ  
ตอบ : ไม่ใช่มีเท่านี้ ในขณะแห่งโลกุตตรมรรค การตรัสรู้คือความเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ การ

ตรัสรู้คือความตรึกตรอง ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ การตรัสรู้คือการกำหนด ชื่อว่าสัมมาวาจา การตรัสรู้คือ
สมุฏฐาน ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ การตรัสรู้คือความผ่องแผ้ว ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ การตรัสรู้คือความตั้งมั่น ชื่อ
ว่าสัมมาสติ การตรัสรู้คือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสัมมาสมาธิ  

 ญาณ ในที่นี้หมายถึงมัคคญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๙/๓๕๓)33

 มีนิโรธเป็นโคจร หมายถึงมีนิพพานเป็นอารมณ์ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๙/๓๕๓)34
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การตรัสรู้คือความตั้งมั่น ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ การตรัสรู้คือการพิจารณา ชื่อว่าอุเบกขา
สัมโพชฌงค์  

การตรัสรู้คือความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ การตรัสรู้คือความไม่
หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน ชื่อว่าวิริยพละ การตรัสรู้คือความไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ชื่อว่า
สติพละ การตรัสรู้คือความไม่หว่ันไหว เพราะอุทธัจจะ ชื่อว่าสมาธิพละ การตรัสรู้คือความไม่หว่ันไหว
เพราะอวิชชา ชื่อว่า ปัญญาพละ  

การตรัสรู้คือความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ การตรัสรู้คือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยินทรีย์ 
การตรัสรู้คือความตั้งมั่น ชื่อว่าสตินทรีย์ การตรัสรู้คือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธินทรีย์ การตรัสรู้คือความ
เห็น ชื่อว่าปัญญินทรีย์  

การตรัสรู้ที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ การตรัสรู้ที่ชื่อว่าพละ เพราะมีสภาวะไม่
หว่ันไหว การตรัสรู้ที่ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะนำออก การตรัสรู้ที่ชื่อว่ามรรค เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ 
การตรัสรู้ที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน เพราะมีสภาวะตั้งมั่น การตรัสรู้ที่ชื่อว่าสัมมัปปธาน เพราะมีสภาวะดำรงไว้ 
การตรัสรู้ที่ชื่อว่าอิทธิบาท เพราะมีสภาวะให้สำเร็จ การตรัสรู้ที่ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ การ
ตรัสรู้ที่ชื่อว่าสมถะ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน การตรัสรู้ที่ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น การ
ตรัสรู้ที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนา เพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน การตรัสรู้ที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กัน 
เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน  

การตรัสรู้ที่ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะสำรวม การตรัสรู้ที่ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีสภาวะ
ไม่ฟุ้งซ่าน การตรัสรู้ที่ชื่อว่าทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น การตรัสรู้ที่ชื่อว่าอธิโมกข์ เพราะมีสภาวะหลุดพ้น การ
ตรัสรู้ที่ชื่อว่าวิชชา  เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง การตรัสรู้ที่ชื่อว่าวิมุ ตติ  เพราะมีสภาวะสละ การตรัสรู้ที่ชื่อว่า35 36

ญาณในความสิ้นไป เพราะมีสภาวะตัดขาด การตรัสรู้ที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูลเหตุ การตรัสรู้ที่
ชื่อว่ามนสิการ เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน การตรัสรู้ที่ชื่อว่าผัสสะ เพราะมีสภาวะเป็นที่รวม การตรัสรู้ที่
ชื่อว่าเวทนา เพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุม การตรัสรู้ที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีสภาวะเป็นประธาน การตรัสรู้ที่
ชื่อว่าสติ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ การตรัสรู้ที่ชื่อว่าปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่าธรรมนั้น การ
ตรัสรู้ที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสาร การตรัสรู้ที่ชื่อว่า ธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมี
สภาวะเป็นที่สุด 

[๒๑] ถาม : การตรัสรู้มีเท่านี้หรือ  
ตอบ : ไม่ใช่มีเท่านี้ ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค การตรัสรู้คือความเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 

การตรัสรู้ที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด 
ถาม : การตรัสรู้มีเท่านี้หรือ  
ตอบ :  ไม่ใช่มีเท่านี้ ในขณะแห่งโสดาปัตติผล การตรัสรู้คือความเห็น ชื่อว่า สัมมา

ทิฏฐิ ฯลฯ การตรัสรู้ที่ชื่อว่าอนุปปาทญาณ เพราะมีสภาวะระงับ การตรัสรู้ที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะ
เป็นมูล ฯลฯ การตรัสรู้ที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด 

 วิชชา ในที่นี้หมายถึงมัคคญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๐/๓๕๔)35

 วิมุตติ ในที่นี้หมายถึงสมุจเฉทวิมุตติ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๐/๓๕๔)36
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ถาม : การตรัสรู้มีเท่านี้หรือ  
ตอบ : ไม่ใช่มีเท่านี้ ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแห่งสกทาคามิผล ฯลฯ ใน

ขณะแห่งอนาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแห่งอนาคามิผล ฯลฯ ในขณะแห่งอรหัตตมรรค ฯลฯ ในขณะแห่ง    
อรหัตตผล การตรัสรู้คือความเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ การตรัสรู้คือความตรึกตรอง ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ 
การตรัสรู้ที่ชื่อว่าอนุปปาทญาณ เพราะมีสภาวะระงับ การตรัสรู้ที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูล ฯลฯ 
การตรัสรู้ที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด 

บุคคลน้ีน้ันย่อมละกิเลสได้ คือ ละกิเลสท่ีเป็นอดีตได้ ละกิเลสท่ีเป็นอนาคตได้ (และ) 
ละกิเลสท่ีเป็นปัจจุบันได้ 

คำว่า ละกิเลสท่ีเป็นอดีตได ้อธิบายว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้หรือ ถ้าอย่างนั้น บุคคล
นั้นก็ทำกิเลสที่สิ้นแล้วให้สิ้นไป ทำกิเลสที่ดับแล้วให้ดับไป ทำกิเลสที่ปราศจากแล้วให้ปราศจากไป ทำ
กิเลสที่หมดแล้วให้หมดไป ละกิเลสที่เป็นอดีตซึ่งไม่มีอยู่ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่าละกิเลสที่เป็นอดีต
ไม่ได้ 

คำว่า ละกิเลสท่ีเป็นอนาคตได ้อธิบายว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นอนาคตได้ หรือ ถ้าอย่างนั้น 
บุคคลนั้นก็ละกิเลสที่ยังไม่เกิด ละกิเลสที่ยังไม่บังเกิด ละกิเลสที่ ยังไม่เกิดขึ้น ละกิเลสที่ยังไม่ปรากฏ ละ
กิเลสที่เป็นอนาคตซึ่งไม่มีอยู่ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่าละกิเลสที่เป็นอนาคตไม่ได้ 

คำว่า ละกิเลสท่ีเป็นปัจจุบันได้ อธิบายว่า บุคคลละกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้ หรือ ถ้าอย่างนั้น 
บุคคลผู้กำหนัดก็ละราคะได้ ผู้ขัดเคืองก็ละโทสะได้ ผู้หลงก็ละ โมหะได้ ผู้มีมานะผูกพันก็ละมานะได้ ผู้ถือ
ทิฏฐิผิดก็ละทิฏฐิได้ ผู้ถึงความฟุ้งซ่าน ก็ละอุทธัจจะได้ ผู้ลังเลไม่แน่ใจก็ละวิจิกิจฉาได้ ผู้มีเรี่ยวแรงก็ละ
อนุสัยได้ ธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว เป็นธรรมคู่กันเป็นไปด้วยกัน มัคคภาวนาที่มีความหม่นหมอง 37

ด้วยกิเลสนั้นจึงมีอยู่ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่าละกิเลสที่เป็นอดีตไม่ได้ ละกิเลสที่เป็นอนาคตไม่ได้ 
(และ)ละกิเลสที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ 

บุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตไม่ได้ ละกิเลสที่เป็นอนาคตไม่ได้ (และ)ละกิเลสที่เป็นปัจจุบันไม่ได้
หรือ ถ้าอย่างนั้น มัคคภาวนาก็ไม่มี การทำผลให้แจ้งก็ไม่มี การละกิเลสก็ไม่มี ธรรมาภิสมัยก็ไม่มี มัคค
ภาวนามีอยู่ การทำผลให้แจ้งก็มีอยู่ การละกิเลสก็มีอยู่ ธรรมาภิสมัยก็มีอยู่ เหมือนอะไร เหมือนต้นไม้กำลัง
รุ่นยังไม่เกิดผล บุรุษพึงตัดต้นไม้นั้นที่ราก ผลที่ยังไม่เกิดของต้นไม้นั้นก็เกิดไม่ได้ ที่ยังไม่บังเกิดก็บังเกิดไม่
ได้ ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏไม่ได้  

ความเกิดขึ้นเป็นเหตุ ความเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดของกิเลสทั้งหลาย จิตเห็นโทษ
ในความเกิดขึ้นแล้วจึงแล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีความเกิดขึ้น เพราะจิตแล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีความเกิด
ขึ้น กิเลสที่พึงบังเกิดเพราะความเกิดขึ้นเป็นปัจจัย ที่ยังไม่เกิดก็เกิดไม่ได้ ที่ยังไม่บังเกิดก็บังเกิดไม่ได้ ที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดับ ทุกข์จึงดับด้วย
ประการฉะนี้  

ความเป็นไปเป็นเหตุ ...  
นิมิตเป็นเหตุ ...  

 ธรรมฝ่ายดำ หมายถึงอกุศลธรรม ธรรมฝ่ายขาว หมายถึงกุศลธรรม (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๑/๓๕๔-๓๕๕)37
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กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นเหตุ กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นปัจจัย แห่งความบังเกิด
ของกิเลสทั้งหลาย จิตเห็นโทษในกรรมเป็นเครื่องประมวลมาแล้ว จึงแล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีกรรมเป็น
เครื่องประมวลมา เพราะจิตแล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมา กิเลสที่พึงบังเกิดเพราะ
กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นปัจจัย ที่ยังไม่เกิดก็เกิดไม่ได้ ที่ยังไม่บังเกิดก็บังเกิดไม่ได้ ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็
เกิดขึ้นไม่ได้ ที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ เพราะเหตุดับ ทุกข์จึงดับด้วยประการฉะนี้ มัคคภาวนาจึงมีอยู่ 
การทำผลให้แจ้งก็มีอยู่ การละกิเลสก็มีอยู่ ธรรมาภิสมัยก็มีอยู่ด้วยประการฉะนี้ 

อภิสมยกถา จบ 

๔. วิเวกกถา 
ว่าด้วยวิเวก 

[๒๒]. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย การงานที่ต้องทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง การงานนั้นทั้งหมดบุคคลต้อง

อาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดิน จึงทำกันได้ การงานที่ต้องทำด้วยกำลังนี้ บุคคลย่อมทำได้ด้วยอาการ
อย่างนี้ แม้ฉันใด ภิกษุอาศัยศีล  ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็ฉันนั้นเหมือน38

กัน 
ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปใน       

โวสสัคคะ (ความสละ) เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เจริญสัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ ฯลฯ เจริญ
สัมมาอาชีวะ ฯลฯ เจริญสัมมาวายามะ ฯลฯ เจริญสัมมาสติ ฯลฯ เจริญสัมมาสมาธิที่อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมี
องค์ ๘ ได้อย่างนี้ 

[๒๓]  ภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคาม เหล่าใดเหล่าหนึ่ง พืชคามและ ภูตคามเหล่านั้น39

ทั้งหมดอาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ พืชคามและภูตคามเหล่านี้
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยประการฉะนี้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล
แล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย ด้วย
ประการฉะนี้ 

ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมท้ังหลาย เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปใน       
โวสสัคคะ เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เจริญสัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ ฯลฯ เจริญสัมมาอาชีวะ 
ฯลฯ เจริญสัมมาวายามะ ฯลฯ เจริญสัมมาสติ ฯลฯ เจริญสัมมาสมาธิที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

 ศีล ในที่นี้หมายถึงจตุปาริสุทธิศีล ๔ (คือ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทริ ยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และ ปั จจยสันนิสสิตศีล) 38

(ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๒/๓๕๗)

 พืชคาม หมายถึงพื ช ๕ อย่าง คือ พืชจากราก พืชจากต้น พืชจากยอด พืชจากข้อ และพืชจากพืช ภูตคาม หมายถึงเริ่ม39

ตั้งแต่หน่อเขียวสมบูรณ์ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๕๗)
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น้อมไปในโวสสัคคะ ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรค มีองค์ ๘ ย่อมถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายอย่างนี้แล 

๑. มัคคังคนิทเทส 
แสดงองค์แห่งมรรค 

[๒๔] สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒   40

สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ  
สัมมาวาจา ฯลฯ  
สัมมากัมมันตะ ฯลฯ  
สัมมาอาชีวะ ฯลฯ 
สัมมาวายามะ ฯลฯ  
สัมมาสติ ฯลฯ   
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒ 
สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนวิเวก  (สงัดด้วยข่มไว้) 
๒.  ตทังควิเวก  (สงัดด้วยองค์นั้น ๆ) 
๓.  สมุจเฉทวิเวก  (สงัดด้วยตัดขาด) 
๔.  ปฏิปัสสัทธิวิเวก (สงัดด้วยสงบระงับ) 
๕.  นิสสรณวิเวก  (สงัดด้วยสลัดออกได้) 
วิเวกในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน วิเวกในการละทิฏฐิด้วยองค์ นั้น ๆ ของภิกษุผู้

เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทวิเวกของภิกษุผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้ถึงความสิ้นไป 
ปฏิปัสสัทธิวิเวกในขณะแห่งผลและนิสสรณวิเวกที่เป็นความดับคือนิพพาน สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕ นี้ ภิกษุ
เกิดฉันทะ น้อมไปด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่น ด้วยดีในวิเวก ๕ นี้  41

สัมมาทิฏฐิมีวิราคะ ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนวิราคะ  (คลายกำหนัดด้วยข่มไว้) 
๒.  ตทังควิราคะ  (คลายกำหนัดด้วยองค์นั้น ๆ) 
๓.  สมุจเฉทวิราคะ  (คลายกำหนัดด้วยตัดขาด) 
๔.  ปฏิปัสสัทธิวิราคะ  (คลายกำหนัดด้วยสงบระงับ) 
๕.  นิสสรณวิราคะ  (คลายกำหนัดด้วยสลัดออกได้) 
วิราคะในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน วิราคะในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ ของ

ภิกษุผู้เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทวิราคะของภิกษุผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้ถึง

 นิสสัย ๑๒ ได้แก่ ในวิเวกมีนิสสัย ๓ วิราคะมีนิสสัย ๓ นิโรธมีนิสสัย ๓ โวสสัคคะมีนิสสัย ๓ (๓ คูณ ๔ เป็น ๑๒) (ขุ .ป.อ. 40

(บาลี) ๒/๒๔/๓๕๘-๓๕๙)

 ฉันทะ ศรัทธา และจิต ในที่นี้ชื่อว่านิสสัย41
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ความสิ้นไป ปฏิปัสสัทธิวิราคะในขณะแห่งผล และนิสสรณวิราคะที่เป็นความดับคือนิพพาน สัมมาทิฏฐิมี
วิราคะ ๕ นี้ ภิกษุเกิดฉันทะ น้อมไปด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในวิราคะ ๕ นี้ 

สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนนิโรธ  (ดับด้วยข่มไว้) 
๒.  ตทังคนิโรธ  (ดับด้วยองค์นั้น ๆ) 
๓.  สมุจเฉทนิโรธ  (ดับด้วยตัดขาด) 
๔.  ปฏิปัสสัทธินิโรธ  (ดับด้วยสงบระงับ)  
๕.  นิสสรณนิโรธ  (ดับด้วยสลัดออกได้) 
นิโรธในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน นิโรธในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ ของภิกษุผู้

เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทนิโรธของภิกษุผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้ถึงความสิ้นไป 
ปฏิปัสสัทธินิโรธในขณะแห่งผลและนิสสรณ-นิโรธที่เป็นความดับคืออมตธาตุ สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕ นี้ ภิกษุ
เกิดฉันทะ น้อมไป ด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในนิโรธ ๕ นี้ 

สัมมาทิฏฐิมีโวสสัคคะ ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนโวสสัคคะ (สละด้วยข่มไว้) 
๒.  ตทังคโวสสัคคะ (สละด้วยองค์นั้น ๆ) 
๓.  สมุจเฉทโวสสัคคะ (สละด้วยตัดขาด) 
๔.  ปฏิปัสสัทธิโวสสัคคะ (สละด้วยสงบระงับ) 
๕.  นิสสรณโวสสัคคะ  (สละด้วยสลัดออกได้) 
โวสสัคคะในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน โวสสัคคะในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ 

ของภิกษุผู้เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทโวสสัคคะของภิกษุผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้
ถึงความสิ้นไป ปฏิปัสสัทธิโวสสัคคะในขณะแห่งผล และนิสสรณโวสสัคคะที่เป็นความดับคือนิพพาน 
สัมมาทิฏฐิมีโวสสัคคะ ๕ นี้ ภิกษุ เกิดฉันทะ น้อมไปด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในโวสสัคคะ ๕ นี้ 

สัมมาทิฏฐิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒ นี้ 
[๒๕] สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ฯลฯ 

สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนวิเวก ๒.  ตทังควิเวก  
๓.  สมุจเฉทวิเวก ๔.  ปฏิปัสสัทธิวิเวก  
๕.  นิสสรณวิเวก  
วิเวกในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน วิเวกในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ ของภิกษุผู้

เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทวิเวกของภิกษุผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้ถึงความสิ้นไป 
ปฏิปัสสัทธิวิเวกในขณะแห่งผลและนิสสรณวิเวกที่เป็นความดับคือนิพพาน สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ นี้ ภิกษุ
เกิดฉันทะ น้อมไปด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในวิเวก ๕ นี้ 

สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนวิราคะ ๒.  ตทังควิราคะ  
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๓.  สมุจเฉทวิราคะ ๔.  ปฏิปัสสัทธิวิราคะ  
๕.  นิสสรณวิราคะ  
วิราคะในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน วิราคะในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ ของ

ภิกษุผู้เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทวิราคะของภิกษุผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้ถึง
ความสิ้นไป ปฏิปัสสัทธิวิราคะในขณะผลและนิสสรณวิราคะที่เป็นความดับคือนิพพาน สัมมาสมาธิมี
วิราคะ ๕ นี้ ภิกษุเกิดฉันทะ น้อมไปด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในวิราคะ ๕ นี้ 

สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนนิโรธ ๒.  ตทังคนิโรธ  
๓.  สมุจเฉทนิโรธ ๔.  ปฏิปัสสัทธินิโรธ  
๕.  นิสสรณนิโรธ  
นิโรธในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน นิโรธในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ ของภิกษุผู้

เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทนิโรธของภิกษุ ผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้ถึงความสิ้นไป 
ปฏิปัสสัทธินิโรธในขณะผลและนิสสรณนิโรธที่เป็นความดับคืออมตธาตุ สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ นี้ ภิกษุเกิด
ฉันทะ น้อมไป ด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในนิโรธ ๕ นี้ 

สัมมาสมาธิมีโวสสัคคะ ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนโวสสัคคะ ๒.  ตทังคโวสสัคคะ  
๓.  สมุจเฉทโวสสัคคะ ๔.  ปฏิปัสสัทธิโวสสัคคะ  
๕.  นิสสรณโวสสัคคะ  
โวสสัคคะในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน โวสสัคคะในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ 

ของภิกษุผู้เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทโวสสัคคะของภิกษุผู้เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้
ถึงความสิ้นไป ปฏิปัสสัทธิโวสสัคคะในขณะผลและนิสสรณโวสสัคคะที่เป็นความดับคือนิพพาน สัมมา
สมาธิมีโวสสัคคะ ๕ นี้ ภิกษุเกิดฉันทะ น้อมไปด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในโวสสัคคัคะ ๕ นี้ 

สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒ นี้ 
[๒๖] ภิกษุทั้งหลาย การงานที่ต้องทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง การงาน นั้นทั้งหมด 

บุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดิน จึงทำได้ การงานที่ต้อง ทำด้วยกำลังนี้บุคคลย่อมทำได้ด้วย
ประการฉะนี้ แม้ฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ฯลฯ ภิกษุผู้เจริญ ทำให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ 
ภิกษุผู้เจริญ ทำให้มากซึ่งพละ ๕ ฯลฯ ภิกษุผู้เจริญ ทำให้มากซึ่งพละ ๕ ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์
ในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ ภิกษุผู้เจริญ ทำให้มากซึ่งอินทรีย์ ๕ ฯลฯ 

พืชคามและภูตคามเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พืชคามและภูตคามเหล่านั้นทั้งหมด อาศัยแผ่นดิน 
ดำรงอยู่บนแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ พืชคามและภูตคามเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ด้วยประการฉะนี้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ 
ทำให้มากซึ่งอินทรีย์ ๕ ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย 

ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอินทรีย์ ๕ ย่อมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ในธรรมท้ังหลาย เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุในธรรมวินัย 
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เจริญสัทธินทรีย์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
เจริญวิริยินทรีย์ ฯลฯ  
เจริญสตินทรีย์ ฯลฯ  
เจริญสมาธินทรีย์ ฯลฯ  
เจริญปัญญินทรีย์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอินทรีย์ ๕ ย่อมถึงความเจริญงอกงาม

ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย อย่างนี้แล 
๒. อินทริยนิทเทส 
แสดงอินทรีย์ 

[๒๗] สัทธินทรีย์มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒  
วิริยินทรีย์ ฯลฯ 
สตินทรีย์ ฯลฯ  
สมาธินทรีย์ ฯลฯ  
ปัญญินทรีย์มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒  
สัทธินทรีย์มีวิเวก ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนวิเวก ๒.  ตทังควิเวก  
๓.  สมุจเฉทวิเวก ๔.  ปฏิปัสสัทธิวิเวก  
๕.  นิสสรณวิเวก  
วิเวกในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน วิเวกในการละทิฏฐิด้วยองค์นั้น ๆ ของภิกษุผู้

เจริญสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทวิเวกของภิกษุผู้ เจริญโลกุตตรมรรคที่ให้ถึงความสิ้นไป 
ปฏิปัสสัทธิวิเวกในขณะผลและนิสสรณ-วิเวกที่เป็นความดับคือนิพพาน สัทธินทรีย์มีวิเวก ๕ นี้ ภิกษุเกิด
ฉันทะ น้อมไป ด้วยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในวิเวก ๕ นี้ ฯลฯ  

สัทธินทรีย์มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒ อย่างนี้แล 
วิริยินทรีย์ ฯลฯ  
สตินทรีย์ ฯลฯ  
สมาธินทรีย์ ฯลฯ 
ปัญญินทรีย์มีวิเวก ๕ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิกขัมภนวิเวก ๒.  ตทังควิเวก  
๓.  สมุจเฉทวิเวก ๔.  ปฏิปัสสัทธิวิเวก  
๕.  นิสสรณวิเวก  
วิเวกในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผู้เจริญปฐมฌาน ฯลฯ  
ปัญญินทรีย์มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย ๑๒ อย่างนี้แล 

วิเวกกถา จบ 
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๕. จริยากถา 
ว่าด้วยความประพฤติ 

[๒๘] คำว่า ความประพฤติ อธิบายว่า ความประพฤติ ๘ อย่าง ได้แก่  
๑.  ความประพฤติในอิริยาบถ ๒. ความประพฤติในอายตนะ  
๓.  ความประพฤติในสติ   ๔. ความประพฤติในสมาธิ  
๕.  ความประพฤติในญาณ  ๖. ความประพฤติในมรรค  
๗.  ความประพฤติในผล 
๘. ความประพฤติเพ่ือประโยชน์แก่โลก  
คำว่า ความประพฤติในอิริยาบถ ได้แก่ ความประพฤติในอิริยาบถ ๔  
คำว่า ความประพฤติในอายตนะ ได้แก่ ความประพฤติในอายตนะภายในและอายตนะ

ภายนอกอย่างละ ๖  
คำว่า ความประพฤติในสติ ได้แก่ ความประพฤติในสติปัฏฐาน ๔  
คำว่า ความประพฤติในสมาธิ ได้แก่ ความประพฤติในฌาน ๔  
คำว่า ความประพฤติในญาณ ได้แก่ ความประพฤติในอริยสัจ ๔  

คำว่า ความประพฤติในมรรค ได้แก่ ความประพฤติในอริยมรรค ๔ 
คำว่า ความประพฤติในผล ได้แก่ ความประพฤติในสามัญญผล ๔ 
คำว่า ความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลก ได้แก่  ความประพฤติในพระตถาคตอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้า ความประพฤติในพระปัจเจกพุทธเจ้าบางส่วน ความประพฤติในพระสาวกบางส่วน  
ความประพฤติในอิริยาบถมีแก่ผู้ตั้งตนไว้ชอบ ความประพฤติในอายตนะมีแก่ผู้สำรวมอินทรีย์ 

ความประพฤติในสติมีแก่ผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาท ความประพฤติในสมาธิมีแก่ผู้ขวนขวายในอธิจิต 
ความประพฤติในญาณมีแก่ผู้บรรลุปัญญาเครื่องตรัสรู้ ความประพฤติในมรรคมีแก่ผู้ปฏิบัติชอบ ความ
ประพฤติในผลมีแก่ผู้ได้บรรลุ และความประพฤติเพ่ือประโยชน์แก่โลกมีแก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าบางส่วน พระสาวกบางส่วน  

เหล่านี้ชื่อว่าความประพฤติ ๘ อย่าง 
อีกนัยหนึ่ง ความประพฤติ ๘ อย่าง คือ 
๑.  ผู้น้อมใจเชื่อ ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยศรัทธา  
๒.  ผู้ประคองไว้ ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยวิริยะ 
๓.  ผู้ตั้งจิตมั่น ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยสติ 
๔.  ผู้ไม่ทำความฟุ้งซ่าน ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยสมาธิ 
๕.  ผู้รู้ชัด ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยปัญญา 
๖.  ผู้รู้แจ้ง ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยญาณ 
๗. ผู้มนสิการว่า “กุศลธรรมย่อมดำเนินไปแก่ผู้ปฏิบัติอย่างนี้” ชื่อว่า ย่อมประพฤติด้วย

ความประพฤติในอายตนะ 
๘. ผู้มนสิการว่า “ผู้ปฏิบัติอย่างนี้” ย่อมบรรลุคุณวิเศษ ชื่อว่าย่อมประพฤติในความ

ประพฤติด้วยคุณวิเศษ 
เหล่านี้ชื่อว่าความประพฤติ ๘ อย่าง  
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อีกนัยหนึ่ง ความประพฤติ ๘ อย่าง คือ 
๑.  ความประพฤติสัมมาทิฏฐิ ชื่อว่าทัสสนจริยา 
๒.  ความประพฤติสัมมาสังกัปปะ ชื่อว่าอภินิโรปนจริยา 
๓.  ความประพฤติสัมมาวาจา ชื่อว่าปริคคหจริยา 
๔.  ความประพฤติสัมมากัมมันตะ ชื่อว่าสมุฏฐานจริยา 
๕.  ความประพฤติสัมมาอาชีวะ ชื่อว่าโวทานจริยา 
๖.  ความประพฤติสัมมาวายามะ ชื่อว่าปัคคหจริยา 
๗.  ความประพฤติสัมมาสติ ชื่อว่าอุปัฏฐานจริยา 
๘. ความประพฤติสัมมาสมาธิ ชื่อว่าอวิกเขปจริยา 
เหล่านี้ชื่อว่าความประพฤติ ๘ อย่าง 

จริยากถา จบ 

๖. ปาฏิหาริยกถา 
ว่าด้วยปาฏิหาริย์ 

[๓๐] ภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย์ ๓ ประการ นี้  
ปาฏิหาริย์ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  อิทธิปาฏิหาริย์   (ปาฏิหาริย์คือฤทธ์ิ) 
๒.  อาเทสนาปาฏิหาริย์  (ปาฏิหาริย์คือการทายใจ) 
๓.  อนุสาสนีปาฏิหาริย์  (ปาฏิหาริย์คือสอนให้เห็นจริง) 
อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ 

หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏก็ได้ แสดงให้หายไปก็ได้ ฯลฯ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึง
พรหมโลกก็ได้ นี้เราเรียกว่า อิทธิปาฏิหาริย์ (๑) 

อาเทสนาปาฏิหาริย์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ทายใจตามเหตุที่กำหนดได้ว่า “ใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้าง ใจ

ของท่านเป็นเช่นนี้บ้าง ใจของท่านเป็นดังนี้บ้าง” ถึงแม้ภิกษุนั้น จะทายใจได้เป็นอันมาก การทายใจนั้นก็คง
เป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่น ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดเลย แต่เมื่อได้ฟัง
เสียงของมนุษย์ ของอมนุษย์ หรือของเทวดา ก็ทายใจได้ว่า “ใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้าง ใจของท่านเป็น
เช่นนี้บ้าง ใจของท่านเป็นดังนี้บ้าง” ถึงแม้ภิกษุนั้นจะทายใจได้เป็น อันมาก การทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้น 
ไม่เป็นอย่างอื่น ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดเลย และหาได้ฟังเสียงของ
มนุษย์ ของอมนุษย์ หรือของเทวดาแล้วทายใจไม่ แต่เมื่อได้ฟังเสียงตรึกตรองของผู้ที่กำลังตรึกตรองอยู่ก็
ทายใจได้ว่า “ใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้าง ใจของท่านเป็นเช่นนี้บ้าง ใจของท่านเป็น ดังนี้บ้าง” ถึงแม้ภิกษุ
นั้นจะทายใจได้เป็นอันมาก การทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่น ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้
ไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดเลย หาได้ ฟังเสียงของมนุษย์ ของอมนุษย์ หรือของเทวดาแล้วทายใจไม่ หรือ
หาได้ฟังเสียงตรึกตรองของผู้ที่กำลังตรึกตรองอยู่แล้วทายใจไม่ แต่เมื่อกำหนดใจของท่านผู้เข้าสมาธิซึ่ง
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ด้วยใจของตนแล้ว ก็รู้ได้ว่า “ท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้อย่างไร ก็จักตรึกถึงวิตกชื่อโน้นใน
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ระหว่างใจนี้อย่างนั้น ถึงแม้ภิกษุนั้นจะทายใจได้เป็นอันมาก การทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่าง
อื่น” นี้เรียกว่า อาเทสนาปาฏิหาริย์ (๒) 

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พร่ำสอนอย่างนี้ว่า “จงตรึกตรองอย่างนี้ อย่าตรึกตรองอย่างนั้น 

จงมนสิการอย่างนี้ อย่ามนสิการอย่างนั้น จงละสิ่งนี้ จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิด” นี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ 
(๓)  

ภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย์ ๓ ประการนี้  
[๓๑] เนกขัมมะย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ เนกขัมมะย่อมกำจัด กามฉันทะได้ 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ ชนเหล่าใดประกอบด้วยเนกขัมมะนั้น ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจด 
มีความดำริไม่ขุ่นมัว เพราะฉะนั้น เนกขัมมะจึงเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ และเนกขัมมะนั้นพึงปฏิบัติอย่างนี้ 
พึงเจริญอย่างนี้ พึงทำให้มากอย่างนี้ พึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่เนกขัมมะนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้ เพราะ
ฉะนั้น เนกขัมมะจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ (๑) 

อพยาบาทย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ อพยาบาทย่อมกำจัด พยาบาทได้ เพราะ
ฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ ชนเหล่าใดประกอบด้วยอพยาบาทนั้น ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจด มี
ความดำริไม่ขุ่นมัว เพราะฉะนั้น อพยาบาทจึงเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ และอพยาบาทนั้นพึงปฏิบัติอย่างนี้ 
พึงเจริญอย่างนี้ พึงทำให้มากอย่างนี้ พึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อพยาบาทนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้ เพราะ
ฉะนั้น อพยาบาทจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ (๒) 

อาโลกสัญญาย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ อาโลกสัญญาย่อมกำจัดถีนมิทธะได้ 
เพราะฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ ชนเหล่าใดประกอบด้วยอาโลกสัญญานั้น ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิต
หมดจด มีความดำริไม่ขุ่นมัว เพราะฉะนั้น อาโลกสัญญาจึงเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ และอาโลกสัญญานั้น
พึงปฏิบัติอย่างนี้ พึงเจริญอย่างนี้ พึงทำให้มากอย่างนี้ พึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อาโลกสัญญานั้นไว้
ให้มั่นอย่างนี้ เพราะฉะนั้น อาโลกสัญญาจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ (๓) 

อวิกเขปะย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ อวิกเขปะย่อมกำจัดอุทธัจจะ ได้ เพราะฉะนั้น 
จึงเป็นปาฏิหาริย์ ชนเหล่าใดประกอบด้วยอวิกเขปะนั้น ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจด มีความดำริ
ไม่ขุ่นมัว เพราะฉะนั้น อวิกเขปะจึงเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ และอวิกเขปะนั้นพึงปฏิบัติอย่างนี้ พึงเจริญ
อย่างนี้ พึงทำให้มากอย่างนี้ พึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อวิกเขปะนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้ เพราะฉะนั้น อวิก
เขปะจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ (๔) 

ธัมมววัตถานย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ ธัมมววัตถานย่อมกำจัดวิจิกิจฉาได้ เพราะ
ฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ ฯลฯ (๕) 

ญาณย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ ญาณย่อมกำจัดอวิชชาได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็น
ปาฏิหาริย์ ฯลฯ (๖) 

ปามุชชะย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ ปามุชชะย่อมกำจัดอรติได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็น
ปาฏิหาริย์ ฯลฯ (๗) 

ปฐมฌานย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ ปฐมฌานย่อมกำจัดนิวรณ์ทั้งหลายได้ เพราะ
ฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ ฯลฯ (๒๖ + ๗ = ๓๓) 
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อรหัตตมรรคย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ อรหัตตมรรคย่อมกำจัด กิเลสได้ทั้งหมด 
เพราะฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ ชนเหล่าใดประกอบด้วยอรหัตตมรรคนั้น ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิต
หมดจด มีความดำริไม่ขุ่นมัว เพราะฉะนั้น อรหัตตมรรคจึงเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ และอรหัตตมรรคนั้นพึง
ปฏิบัติอย่างนี้ พึงเจริญอย่างนี้ พึงทำให้มากอย่างนี้ พึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อรหัตตมรรคนั้นไว้ให้มั่น
อย่างนี้ เพราะฉะนั้น อรหัตตมรรคจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ (๔ + ๓๓ =๓๗) 

[๓๒] เนกขัมมะย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ เนกขัมมะย่อมกำจัดกามฉันทะได้ 
เพราะฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ อิทธิและปาฏิหาริย์นี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์  

อพยาบาทย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ อพยาบาทย่อมกำจัด พยาบาทได้ เพราะ
ฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ อิทธิและปาฏิหาริย์เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ อาโลกสัญญาย่อมสำเร็จ เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อว่าอิทธิ อาโลกสัญญาย่อมกำจัดถีนมิทธะได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ ฯลฯ อรหัตตมรรคย่อม
สำเร็จ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอิทธิ อรหัตตมรรคย่อมกำจัดกิเลสได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงเป็นปาฏิหาริย์ 
อิทธิและปาฏิหาริย์นี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ ฉะนี้แล 

ปาฏิหาริยกถา จบ 

๗. สมสีสกถา 
ว่าด้วยธรรมท่ีสงบและเป็นประธาน 

[๓๓] ปัญญาในความไม่ปรากฏแห่งธรรมทั้งปวง เพราะตัดขาดโดยชอบและดับ
ไป ชื่อว่าสมสีสัฏฐญาณ เป็นอย่างไร  

คือ คำว่า ธรรมท้ังปวง ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต
ธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรมอปริยาปันนธรรม 

คำว่า เพราะตั ดขาดโดยชอบ อธิบายว่า พระโยคาวจรตัดกามฉันทะขาดโดยชอบด้วย
เนกขัมมะ ตัดพยาบาทขาดโดยชอบด้วยอพยาบาท ตัดถีนมิทธะขาด โดยชอบด้วยอาโลกสัญญา ตัด   
อุทธัจจะขาดโดยชอบด้วยอวิกเขปะ ตัดวิจิกิจฉาขาด โดยชอบด้วยธัมมววัตถาน ตัดอวิชชาขาดโดยชอบ
ด้วยญาณ ตัดอรติขาดโดยชอบด้วยปามุชชะ ตัดนิวรณ์ขาดโดยชอบด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ตัดกิเลสทั้งปวง
ขาดโดยชอบด้วยอรหัตตมรรค 

คำว่า ดับไป อธิบายว่า พระโยคาวจรดับกามฉันทะได้ ด้วยเนกขัมมะ ดับ พยาบาทได้ด้วย     

อพยาบาท ดับถีนมิทธะได้ด้วยอาโลกสัญญา ดับอุทธัจจะได้ด้วยอวิกเขปะ ดับวิจิกิจฉาได้ด้วย             
ธัมมววัตถาน ดับอวิชชาได้ด้วยญาณ ดับอรติได้ด้วย ปามุชชะ ดับนิวรณ์ได้ด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ดับกิเลสทั้ง
ปวงได้ด้วยอรหัตตมรรค  

คำว่า ไม่ปรากฏ อธิบายว่า เมื่อพระโยควจรได้เนกขัมมะ กามฉันทะย่อมไม่ ปรากฏ เมื่อได้อ
พยาบาท พยาบาทย่อมไม่ปรากฏ เมื่อได้อาโลกสัญญา ถีนมิทธะ ย่อมไม่ปรากฏ เมื่อได้อวิกเขปะ อุทธัจจะ
ย่อมไม่ปรากฏ เมื่อได้ธัมมววัตถาน วิจิกิจฉาย่อมไม่ปรากฏ เมื่อได้ญาณ อวิชชาย่อมไม่ปรากฏ เมื่อได้    
ปามุชชะ อรติย่อมไม่ปรากฏ เมื่อได้ปฐมฌาน นิวรณ์ย่อมไม่ปรากฏ ฯลฯ เมื่อได้อรหัตตมรรค กิเลสทั้งปวง
ย่อมไม่ปรากฏ 

คำว่า สงบ อธิบายว่า เนกขัมมะชื่ อว่าสงบ เพราะละกามฉันทะได้แล้ว อพยาบาทชื่อว่าสงบ 
เพราะละพยาบาทได้แล้ว อาโลกสัญญาชื่อว่าสงบ เพราะละ ถีนมิทธะได้แล้ว อวิกเขปะชื่อว่าสงบ เพราะ
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ละอุทธัจจะได้แล้ว ธัมมววัตถาน ชื่อว่า สงบ เพราะละวิจิกิจฉาได้แล้ว ญาณชื่อว่าสงบ เพราะละอวิชชาได้
แล้ว ปามุชชะชื่อว่าสงบ เพราะละอรติได้แล้ว ปฐมฌานชื่อว่าสงบ เพราะละนิวรณ์ได้แล้ว ฯลฯ อรหัตต   
มรรคชื่อว่าสงบ เพราะละกิเลสทั้งปวงได้แล้ว  

คำว่า เป็นประธาน อธิบายว่า ธรรมเป็นประธาน ๑๓ ประการ ได้แก่ 
๑.  ตัณหามีความกังวลเป็นประธาน  
๒.  มานะมีความพัวพันเป็นประธาน  
๓.  ทิฏฐิมีความยึดถือเป็นประธาน  
๔.  อุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านเป็นประธาน  
๕.  อวิชชามีกิเลสเป็นประธาน  
๖.  ศรัทธามีความน้อมใจเชื่อเป็นประธาน  
๗.  วิริยะมีความประคองไว้เป็นประธาน  
๘.  สติมีความเข้าไปตั้งมั่นเป็นประธาน  
๙.  สมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นประธาน  
๑๐.  ปัญญามีความเห็นเป็นประธาน  
๑๑.  ชีวิตินทรีย์มีความเป็นไปเป็นประธาน  
๑๒.  วิโมกข์มีอารมณ์เป็นประธาน  
๑๓.  นิโรธมีสังขารเป็นประธาน   42

สมสีสกถา จบ 

๘. สติปัฏฐานกถา 
ว่าด้วยสติปัฏฐาน 

[๓๔] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑.  เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลก  
๒.  เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ฯลฯ  
๓.  เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ  
๔.  เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ

จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก  
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้แล 
[๓๕] ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างไร  

 ดูเทียบข้อ ๘๗/๑๔๖-๑๔๗ ฝนเล่มนี้42
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คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกองปฐวีธาตุโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็น
โดยความเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข พิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนัตตา ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา ย่อมเบื่อหน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลายกำหนัด ไม่กำหนัด 
ย่อมทำราคะ ให้ดับ ไม่ให้เกิด ย่อมสละคืน ไม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจ
สัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็น
อนัตตา ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อม ละนันทิได้ เมื่อคลายกำหนัด ย่อมละราคะได้ เมื่อทำ
ราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ 
กายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นและด้วย
ญาณนั้น เพราะเหตุนั้น จึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายว่า สติปัฏฐานภาวนา 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ 
๑.  ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกัน  
๒.  ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน  
๓. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไป 
๔.  ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนือง ๆ 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกองอาโปธาตุ ฯลฯ กองเตโชธาตุ ฯลฯ กองวาโยธาตุ 

ฯลฯ กองผม ฯลฯ กองขน ฯลฯ กองผิว ฯลฯ กองหนัง ฯลฯ กองเนื้อ ฯลฯ กองเอ็น ฯลฯ กองกระดูก ฯลฯ 
พิจารณาเห็นกองไขกระดูก โดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเป็น
ทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็น
อัตตา ย่อมเบื่อหน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลายกำหนัด ไม่กำหนัด ย่อมทำราคะให้ดับ ไม่ให้เกิด ย่อมสละคืน ไม่
ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อม
ละสุขสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อ เบื่อหน่าย ย่อมละ
นันทิได้ เมื่อคลายกำหนัด ย่อมละราคะได้ เมื่อทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อสละคืน ย่อมละ          
อาทานะได้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ กายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัว
ระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น จึงเรียกการพิจารณาเห็น
กายในกายว่า สติปัฏฐานภาวนา  

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่า
ปฏิบัติเนือง ๆ  

ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ (๑) 
ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่ อย่างไร  
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดย

ความเที่ยง ฯลฯ ย่อมสละคืน ไม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดย ความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้ ฯลฯ 
เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ เวทนาย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ 
สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น 
จึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายว่าสติปัฏฐานภาวนา  



 36

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่า
ปฏิบัติเนือง ๆ  

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนา ฯลฯจักขุสัมผัสสชา 
เวทนา ฯลฯ โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ 
เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ เวทนาย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ 
สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้น และด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น 
จึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายว่า สติปัฏฐานภาวนา  

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่า
ปฏิบัติเนือง ๆ  

ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้ (๒) 
ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ อย่างไร  
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตมีราคะโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดย

ความเที่ยง ฯลฯ ย่อมสละคืน ไม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้ ฯลฯ เมื่อ
สละคืน ย่อมละอาทานะได้ ภิกษุพิจารณาเห็นจิตด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ จิตย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏ
ด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น จึงเรียกการ
พิจารณาเห็นจิตในจิตว่า สติปัฏฐานภาวนา  

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมายว่ า
ปฏิบัติเนือง ๆ 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตที่ปราศจากราคะ ฯลฯ จิตมีโทสะ ฯลฯจิตปราศจาก
โทสะ ฯลฯ จิตมีโมหะ ฯลฯ จิตปราศจากโมหะ ฯลฯ จิตหดหู่ ฯลฯ จิตฟุ้งซ่าน ฯลฯ จิตเป็นมหัคคตะ ฯลฯ จิต
ไม่เป็นมหัคคตะ ฯลฯ จิตมีจิตอื่นย่ิงกว่า ฯลฯ จิตไม่มีจิตอื่นย่ิงกว่า ฯลฯ จิตตั้งมั่น ฯลฯ จิตไม่ตั้งมั่น ฯลฯ จิต
หลุดพ้น ฯลฯ จิตไม่หลุดพ้น ฯลฯ จักขุวิญญาณ ฯลฯ โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯ ชิวหา
วิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ ภิกษุบางรูปใน ธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นมโนวิญญาณโดยความไม่เที่ยง 
ไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยง ฯลฯ ย่อมสละคืน ไม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจ
สัญญาได้ ฯลฯ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ ภิกษุพิจารณาเห็นจิตด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ จิตย่อมปรากฏ 
ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณนั้น เพราะเหตุ
นั้น จึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิตว่า สติปัฏฐานภาวนา 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ ฯลฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะ มีความหมายว่ า

ปฏิบัติเนือง ๆ  
ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้ (๓) 
ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ อย่างไร  
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เว้นกาย เว้นเวทนา เว้นจิตแล้วพิจารณา เห็นธรรมทั้งหลายที่

เหลือจากนั้นโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่
พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา 
ย่อมเบื่อหน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลายกำหนัด ไม่กำหนัด ย่อมทำราคะให้ดับ ไม่ให้เกิด ย่อมสละคืน ไม่ยึดถือ 
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เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุข
สัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมละนันทิได้ 
เมื่อคลายกำหนัด ย่อมละราคะได้ เมื่อทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ 
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย 
เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น จึงเรียกการ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่า สติปัฏฐานภาวนา 

คำว่า ภาวนา อธิบายว่า ภาวนามี ๔ อย่าง คือ  
๑. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกัน  
๒. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน  
๓. ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรม นั้นเข้าไป 
๔.  ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนือง ๆ  
ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างนี้ ฉะนี้แล (๔) 

สติปัฏฐานกถา จบ 

๙. วิปัสสนากถา 
ว่าด้วยวิปัสสนา 

[๓๖].  เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างโดยความเที่ยง จักเป็น43

ผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ  เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักหยั่งลงสู่สัมมัตต 44

นิยาม เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล            45

อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๑) 
เป็นไปได้ ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยง จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลม46

ขันติ เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หย่ังลงสู่
สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๒) 

เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างโดยความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วย
อนุโลมขันติ เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปไม่ได้
เลยที่ภิกษุผู้ไม่หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำ ให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตต
ผล (๓) 

 เป็ นไปไม่ได้เลย หมายถึงปฏิเสธฐานะ (เหตุ) และปฏิเสธโอกาส (ปัจจัย) ที่เป็นไปได้  (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๓๖/๓๖๗, 43

องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๖๘/๔๐๒)

 อนุโลมขันติ หมายถึงวิปัสสนาญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๓๖/๓๖๗)44

 สัมมัตตนิยาม หมายถึงโลกุตตรมรรค โดยวิเศษก็คือโสดาปัตติมรรค (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๓๖/๓๖๗)45

 เป็นไปได ้ในที่นี้หมายถึงยอมรับฐานะ (เหตุ) ที่เป็นไปได้ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๖๘/๔๐๒)46
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เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลม
ขันติ เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หย่ังลงสู่
สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๔) 

เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมบางอย่างโดยความเป็นอัตตา จักเป็นผู้ประกอบ
ด้วยอนุโลมขันติ เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปไม่
ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำ ให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตต
ผล (๕) 

เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมบางอย่างโดยความเป็นอนัตตา จักเป็นผู้ประกอบด้วย
อนุโลมขันติ เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่ สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หย่ัง
ลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๖) 

เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลม
ขันติ เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุ
ผู้ไม่หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้ แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๗) 

เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ 
เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หย่ังลงสู่สัมมัตต 
นิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล (๘) 

[๓๗] ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการเท่าไร หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามด้วย อาการเท่าไร  
ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ อย่าง หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐ อย่าง 
ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ อย่าง หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐ 

อย่าง เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุเห็นเบญจขันธ์ 
๑. โดยความไม่เที่ยง 
๒. โดยความเป็นทุกข์  
๓. โดยความเป็นโรค 
๔. โดยความเป็นดังหัวฝี  
๕. โดยความเป็นดังลูกศร 
๖. โดยเป็นความลำบาก  
๗. โดยเป็นอาพาธ 
๘. โดยเป็นอย่างอื่น  
๙. โดยเป็นของชำรุด 
๑๐. โดยเป็นอัปปมงคล  
๑๑. โดยเป็นอันตราย 
๑๒. โดยเป็นภัย  
๑๓. โดยเป็นอุปสรรค 
๑๔. โดยเป็นความหว่ันไหว  
๑๕. โดยเป็นของผุพัง 



 39

๑๖. โดยเป็นของไม่ย่ังยืน  
๑๗. โดยเป็นของไม่มีอะไรต้านทาน 
๑๘. โดยเป็นของไม่มีอะไรป้องกัน  
๑๙. โดยเป็นของไม่มีที่พ่ึง 
๒๐. โดยเป็นความว่างเปล่า  
๒๑. โดยความเปล่า 
๒๒. โดยเป็นสุญญตะ (ความว่าง)  
๒๓. โดยเป็นอนัตตา 
๒๔. โดยเป็นโทษ  
๒๕. โดยเป็นของมีความแปรผันเป็นธรรมดา  
๒๖. โดยเป็นของไม่มีแก่นสาร  
๒๗. โดยเป็นมูลแห่งความลำบาก 
๒๘. โดยเป็นดังเพชฌฆาต  
๒๙.  โดยเป็นความเสื่อมไป 
๓๐. โดยเป็นของมีอาสวะ  
๓๑. โดยเป็นของถูกปัจจัยปรุงแต่ง 
๓๒. โดยเป็นเหย่ือแห่งมาร  
๓๓. โดยเป็นของมีความเกิดเป็นธรรมดา   
๓๔. โดยเป็นของมีความแก่เป็นธรรมดา  
๓๕. โดยเป็นของมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  
๓๖. โดยเป็นของมีความตายเป็นธรรมดา  
๓๗. โดยเป็นของมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา  
๓๘. โดยเป็นของมีความรำพันเป็นธรรมดา  
๓๙. โดยเป็นของมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา  
๔๐. โดยเป็นของมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา  
[๓๘] ๑. ภิกษุเมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยความไม่เที่ยง ย่อมได้อนุโลมขันติ  
เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยง” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  
๒. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นทุกข์ ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง

เบญจขันธ์เป็นนิพพานสุข” ย่อมหย่ังสู่สัมมัตตนิยาม  
๓. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นโรค ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ

เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีโรค” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  
๔. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นดังหัวฝี ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ

แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่เป็นดังหัวฝี” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  
๕. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นดังลูกศร ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ

แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีลูกศร” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 
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๖. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นความลำบาก ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความลำบาก” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๗. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นอาพาธ ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีอาพาธ” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๘. เมื่อเห็นเบญจขันธ์ โดยความเป็นอื่น ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีสิ่งอื่นเป็นปัจจัย” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๙. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของชำรุด ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพาน ไม่มีความชำรุดเป็นธรรมดา” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๑๐. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นอัปปมงคลย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีเสนียด” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๑๑. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นอันตราย ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีอันตราย” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๑๒. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นภัย ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่งเบญจ
ขันธ์เป็นนิพพานไม่มีภัย” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๑๓. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นอุปสรรคย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีอุปสรรค” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๑๔. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นความหว่ันไหว ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความหว่ันไหว” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๑๕. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของผุพัง ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความผุพัง” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๑๖. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของไม่ย่ังยืน ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานมีความย่ังยืน” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๑๗. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของไม่มีอะไรต้านทาน ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า 
“ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานมีที่ต้านทาน” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๑๘. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของไม่มีอะไรป้องกัน ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า 
“ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานมีที่ป้องกัน” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๑๙. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของไม่มีที่พ่ึง ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานมีที่พ่ึง” ย่อมหย่ังลง สู่สัมมัตตนิยาม  

๒๐. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยว่างเปล่า ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่ว่างเปล่า” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๒๑. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นความเปล่า ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่เปล่า” ย่อมหย่ังลง สู่สัมมัตตนิยาม  

๒๒. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นสุญญตะ ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานว่างย่ิง” ย่อมหย่ังลง สู่สัมมัตตนิยาม  

๒๓. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นอนัตตา ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานมีประโยชน์อย่างย่ิง” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  
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๒๔. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นโทษ ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่ง
เบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีโทษ” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๒๕. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความแปรผันเป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อ
เห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดา” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๒๖. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของไม่มีแก่นสาร ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความ
ดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานมีแก่นสาร” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๒๗. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นมูลแห่งความลำบาก ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า 
“ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีมูลแห่งความลำบาก” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๒๘. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นดังเพชฌฆาต ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่เป็นดังเพชฌฆาต” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๒๙. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นความเสื่อมไป ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความเสื่อมไป” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๐. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีอาสวะ ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีอาสวะ” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๓๑. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของถูกปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า 
“ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๒. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นเหย่ือแห่งมาร ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่เป็นเหย่ือแห่งมาร” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๓. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความเกิดเป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็น
ว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความเกิด” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๔. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็น
ว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความแก่” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๕. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อ
เห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

๓๖. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อ
เห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความตาย” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๗. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ 
เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความเศร้าโศก” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๘. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความรำพันเป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อ
เห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความรำพัน” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๓๙. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ 
เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานที่ไม่มีความคับแค้นใจ” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม  

๔๐. เมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นของมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ย่อมได้อนุโลมขันติ 
เมื่อเห็นว่า “ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มีความเศร้าหมอง” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

[๓๙] คำว่า โดยความไม่เท่ียง ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา  



 42

คำว่า โดยความเป็นทุกข์ ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยความเป็นโรค ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยความเป็นดังหัวฝี ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยความเป็นดังลูกศร ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นความลำบาก ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  

คำว่า โดยเป็นอาพาธ ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นอย่างอ่ืน ได้แก่ อนัตตานุปัสสนา 
คำว่า โดยเป็นของชำรุด ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา 
คำว่า โดยเป็นอัปปมงคล ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา (๑๐) 
คำว่า โดยเป็นอันตราย ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา 
คำว่า โดยเป็นภัย ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นอุปสรรค ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นความหวั่นไหว ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของผุพัง ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา  

คำว่า โดยเป็นของไม่ย่ังยืน ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของไม่มีอะไรต้านทาน ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของไม่มีอะไรป้องกัน ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา 
คำว่า โดยเป็นของไม่มีท่ีพึ่ง ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นความว่างเปล่า ได้แก่ อนัตตานุปัสสนา (๑๐=๒๐) 
คำว่า โดยความเปล่า ได้แก่ อนัตตานุปัสสนา 
คำว่า โดยเป็นสุญญตะ ได้แก่ อนัตตานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นอนัตตา ได้แก่ อนัตตานุปัสสนา  

คำว่า โดยเป็นโทษ ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีความแปรผันเป็นธรรมดา ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของไม่มีแก่นสาร ได้แก่ อนัตตานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นมูลแห่งความลำบาก ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นดังเพชฌฆาต ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นความเสื่อมไป ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีอาสวะ ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา (๑๐ = ๓๐) 
คำว่า โดยเป็นของถูกปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นเหย่ือแห่งมาร ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  

คำว่า โดยเป็นของมีความเกิดเป็นธรรมดา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีความแก่เป็นธรรมดา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีความตายเป็นธรรมดา ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา 
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คำว่า โดยเป็นของมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีความรำพันเป็นธรรมดา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
คำว่า โดยเป็นของมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา  
(๑๐ = ๔๐ ) 
ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ อย่างนี้ หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม ด้วยอาการ ๔๐ อย่าง

นี้ 
ภิกษุผู้ได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ อย่างนี้ ผู้หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐ อย่างนี้

มีอนิจจานุปัสสนาเท่าไร มีทุกขานุปัสสนาเท่าไร มีอนัตตานุปัสสนาเท่าไร  
ท่านกล่าวว่า มีอนิจจานุปัสสนา ๕๐  
มีทุกขานุปัสสนา ๑๒๕  มีอนัตตานุปัสสนา ๒๕ ฉะนี้ 

วิปัสสนากถา จบ 

๑๐. มาติกากถา 
ว่าด้วยหัวข้อธรรม 

[๔๐] ผู้ไม่มีความหิว โมกข์ วิโมกข์ วิชชาวิมุตติ อธิสีล อธิจิต อธิปัญญา ปัสสัทธิ 
ญาณ ทัสสนะ วิสุทธิ เนกขัมมะ เครื่องสลัด ความสงัด ความสละ ความประพฤติ ฌานวิโมกข์ 

ภาวนา อธิษฐาน ชีวิต (๑๙) 
[๔๑] คำว่า ผู้ไม่มีความหิว อธิบายว่า ผู้ไม่มีความหิว ย่อมหลุดพ้นจาก กามฉันทะด้วย

เนกขัมมะ ผู้ไม่มีความหิว ย่อมหลุดพ้นจากพยาบาทด้วยอพยาบาท ฯลฯ ผู้ไม่มีความหิวย่อมหลุดพ้นจาก
นิวรณ์ ด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ผู้ไม่มีความหิว ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค (๑) 

คำว่า โมกข์ วิโมกข์ อธิบายว่า เนกขัมมะ ชื่อว่าโมกข์ วิโมกข์  เพราะเป็นเครื่องพ้นจากกาม
ฉันทะ อพยาบาท ชื่อว่าโมกข์ วิโมกข์ เพราะเป็นเครื่องพ้น จากพยาบาท ฯลฯ ปฐมฌาน ชื่อว่าโมกข์ วิโมกข์ 
เพราะเป็นเครื่องพ้นจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรค ชื่อว่าโมกข์ วิโมกข์ เพราะเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสทั้งปวง 
(๒) 

คำว่า วิชชาวิ มุตติ อธิบายว่า เนกขัมมะ ชื่อว่าวิชชาเพราะรู้  ชื่อว่าวิมุตติ เพราะหลุดพ้นจาก
กามฉันทะ ชื่อว่าวิชชาวิมุตติเพราะเมื่อรู้จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็ย่อมรู้ อพยาบาท ชื่อว่าวิชชาเพราะรู้ ชื่อ
ว่าวิมุตติเพราะหลุดพ้นจากพยาบาท ชื่อว่าวิชชาวิมุตติเพราะเมื่อรู้จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็ย่อมรู้ ฯลฯ อร
หัตตมรรค ชื่อว่าวิชชาเพราะรู้ ชื่อว่าวิมุตติเพราะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ชื่อว่าวิชชาวิมุตติเพราะเมื่อรู้จึง
หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็ย่อมรู้ (๓) 

คำว่า อธิสีล อธิจิต อธิปัญญา อธิบายว่า เนกขัมมะ ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะ มีความหมายว่า
ก้ันกามฉันทะ ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า
เห็น บรรดาความสำรวม ความไม่ฟุ้งซ่าน และความเห็นนั้น ความสำรวม ชื่อว่าอธิสีลสิกขา ความไม่
ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา ความเห็น ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา อพยาบาท ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความ
หมายว่าก้ันพยาบาท ฯลฯ อรหัตตมรรค ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าก้ันกิเลสทั้งปวง ชื่อว่าจิตต   
วิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าเห็น บรรดาความสำรวม 
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ความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้น ความสำรวม ชื่อว่าอธิสีลสิกขา ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา 
ความเห็น ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา (๔-๖) 

คำว่า ปัสสัทธ ิ อธิบายว่า พระโยคาวจรระงับกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ ระงับพยาบาทด้วย    
อพยาบาท ฯลฯ ระงับกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค (๗) 

คำว่า ญาณ อธิบายว่า เนกขัมมะ ชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ เพราะละ กามฉันทะ              
อพยาบาท ชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ เพราะละพยาบาท ฯลฯ อรหัตตมรรค ชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ 
เพราะละกิเลสทั้งปวง (๘) 

คำว่า ทัสสนะ อธิบายว่า เนกขัมมะ ชื่อว่าทัสสนะเพราะเห็น เพราะละกามฉันทะ อพยาบาท 
ชื่อว่าทัสสนะเพราะเห็น เพราะละพยาบาท ฯลฯ อรหัตตมรรค ชื่อว่าทัสสนะเพราะเห็น เพราะละกิเลสทั้ง
ปวง (๙) 

คำว่า วิสุทธิ อธิบายว่า บุคคลเมื่อละกามฉันทะ ย่อมหมดจดด้วยเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท 
ย่อมหมดจดด้วยอพยาบาท ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้งปวง ย่อมหมดจดด้วยอรหัตตมรรค (๑๐) 

คำว่า เนกขัมมะ อธิบายว่า เนกขั มมะเป็นเครื่องสลัดกาม อรูปเป็นเครื่อง สลัดรูป นิโรธเป็น

เนกขัมมะแห่งสิ่งที่มีที่เป็น ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ที่อาศัยกันเกิดขึ้น อพยาบาทเป็นเนกขัมมะแห่งพยาบาท 
อาโลกสัญญาเป็นเนกขัมมะแห่งถีนมิทธะ ฯลฯ อรหัตตมรรคเป็นเนกขัมมะแห่งกิเลสทั้งปวง (๑๑) 

คำว่า เครื่องสลัด อธิบายว่า เนกขัมมะเป็นเครื่องสลัดกาม อรูปเป็น เครื่องสลัดรูป นิโรธเป็น
เครื่องสลัดสิ่งที่มีที่เป็น ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ที่อาศัยกันเกิดขึ้น เนกขัมมะเป็นเครื่องสลัดกามฉันทะ               
อพยาบาทเป็นเครื่องสลัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตตมรรคเป็นเครื่องสลัดกิเลสทั้งปวง (๑๒) 

คำว่า ความสงัด อธิบายว่า เนกขัมมะเป็นความสงัดของกามฉันทะ อพยาบาทเป็นความสงัด
ของพยาบาท ฯลฯ อรหัตตมรรคเป็นความสงัดของกิเลส ทั้งปวง (๑๓) 

คำว่า ความสละ อธิบายว่า พระโยคาวจรสละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าความสละ สละพยาบาทด้วยอพยาบาท เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าความสละ ฯลฯ สละกิเลสทั้งปวงด้วย.   
อรหัตตมรรค เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าความสละ (๑๔) 

คำว่า ความประพฤต ิ อธิบายว่า พระโยคาวจรประพฤติละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ 
ประพฤติละพยาบาทด้วยอพยาบาท ฯลฯ ประพฤติละกิเลสทั้งปวงด้วย อรหัตตมรรค (๑๕) 

คำว่า ฌานวิโมกข์ อธิบายว่า เนกขัมมะย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน เนกขัมมะย่อม
เผากามฉันทะให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน บุคคลเมื่อเผาย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน
วิโมกข์ เมื่อเผาให้ไหม้ย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ กิเลสทั้งหลายย่อมไหม้ไป เพราะ 
เหตุนั้น จึงชื่อว่าธรรม เขาย่อมเผากิเลสให้ไหม้ คือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้วและกิเลสที่ถูกเผาให้ไหม้ไป เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ อพยาบาทย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน อพยาบาทย่อมเผาพยาบาท
ให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ฯลฯ อาโลกสัญญาย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน อาโลก
สัญญาย่อมเผาถีนมิทธะให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ฯลฯ อรหัตตมรรคย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าฌาน อรหัตตมรรคย่อมเผากิเลสทั้งปวงให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน พระอรหันต์เมื่อเผาย่อม
หลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ เมื่อเผาให้ไหม้ย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ 
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กิเลสทั้งหลายย่อมไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าธรรม เขาย่อมเผากิเลสให้ไหม้ คือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้ว
และกิเลสที่ถูกเผาให้ไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ (๑๖) 

[๔๒] คำว่า ภาวนา อธิษฐาน ชีวิ ต อธิบายว่า บุคคลผู้ละกามฉันทะย่อม เจริญเนกขัม
มะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยภาวนา ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าถึงพร้อมด้วยอธิษฐาน ผู้ถึงพร้อมด้วยภาวนา ถึงพร้อมด้วยอธิษฐานอย่างนี้นั้น ย่อมเป็นอยู่สงบ ไม่ใช่
เป็นอยู่ไม่สงบ เป็นอยู่ชอบ เป็นอยู่ไม่ผิด เป็นอยู่หมดจด เป็นอยู่ไม่เศร้าหมอง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึง
พร้อมด้วยอาชีวะ ผู้ถึงพร้อมด้วยภาวนา ถึงพร้อมด้วยอธิษฐาน ถึงพร้อม ด้วยอาชีวะอย่างนี้นั้น เข้าไปสู่
บริษัทใด คือ ขัตติยบริษัทก็ตาม พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมองอาจ
ไม่เก้อเขินเข้าไป ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยภาวนา ถึงพร้อมด้วยอธิษฐาน ถึง
พร้อมด้วยอาชีวะอย่างนั้น 

บุคคลละพยาบาท เจริญอพยาบาท เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วย ภาวนา ฯลฯ ละถีน
มิทธะ เจริญอาโลกสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยภาวนา ฯลฯ ละอุทธัจจะ เจริญอวิกเขปะ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วย ภาวนา ฯลฯ ละวิจิกิจฉา เจริญธัมมววัตถาน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึง
พร้อมด้วยภาวนา ฯลฯ ละอวิชชา เจริญวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยภาวนา ฯลฯ ละอรติ 
เจริญปามุชชะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยภาวนา ฯลฯ ละนิวรณ์ เจริญปฐมฌาน เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยภาวนา ฯลฯ ละกิเลสทั้งปวง เจริญอรหัตตมรรค เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วย
ภาวนา บุคคลย่อมตั้งจิตมั่นด้วยอำนาจอรหัตตมรรค เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอธิษฐาน ผู้ถึง
พร้อมด้วยภาวนา ถึงพร้อมด้วยอธิษฐานอย่างนี้นั้น ย่อมเป็นอยู่สงบ ไม่ใช่เป็นอยู่ไม่สงบ เป็นอยู่ชอบ ไม่
เป็นอยู่ผิด เป็นอยู่หมดจด เป็นอยู่ไม่เศร้าหมอง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอาชีวะ ผู้ถึงพร้อมด้วย
ภาวนา ถึงพร้อมด้วยอธิษฐาน ถึงพร้อมด้วยอาชีวะอย่างนี้นั้น เข้าไปสู่บริษัทใด คือ ขัตติยบริษัทก็ตาม 
พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมองอาจ ไม่เก้อเขินเข้าไป ข้อนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยภาวนา ถึงพร้อมด้วยอธิษฐาน ถึงพร้อมด้วยอาชีวะอย่างนั้น ฉะนี้
แล (๓-๑๙) 

มาติกากถา จบ 
ปัญญาวรรคท่ี ๓ จบ 

รวมกถาท่ีมีอยู่ในปกรณ์ปฏิสัมภิทามรรคน้ี คือ 
๑. มหาวรรค 

๑. ญาณกถา  ๒. ทิฏฐิกถา 
๓. อานาปานัสสติกถา ๔. อินทริยกถา  
๕.  วิโมกขกถา   ๖.  คติกถา 
๗.  กัมมกถา  ๘. วิปัลลาสกถา 
๙.  มัคคกถา  ๑๐.  มัณฑเปยยกถา 

๒. ยุคนัทธวรรค 
๑.  ยุคนัทธกถา  ๒.  สัจจกถา 
๓.  โพชฌังคกถา  ๔.  เมตตากถา 
๕.  วิราคกถา  ๖.  ปฏิสัมภิทากถา 
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๗.  ธัมมจักกกถา  ๘.  โลกุตตรกถา 
๙.  พลกถา   ๑๐.  สุญญกถา 

๓. ปัญญาวรรค 
๑.  มหาปัญญากถา  ๒.  อิทธิกถา 
๓.  อภิสมยกถา  ๔.  วิเวกกถา 
๕.  จริยากถา  ๖.  ปาฏิหาริยกถา 
๗.  สมสีสกถา  ๘.  สติปัฏฐานกถา 
๙.  วิปัสสนากถา  ๑๐. มาติกากถา 
ในปกรณ์ปฏิสัมภิทามี ๓ วรรค มีอรรถกว้างลึกในมรรคอันเป็นอนันตนัย เปรียบด้วยสาคร 

เหมือนนภากาศที่ดารดาษด้วยดวงดาวและเช่นกับสระใหญ่ ให้ความสว่างเจิดจ้าแห่งญาณแก่พระโยคีผู้
เป็นธรรมกถิกาจารย์อย่างกว้างขวางฉะนี้แล 

ปฏิสัมภิทามรรค จบ 


