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๑๖.  ญาณวิภงฺค 
๑.  เอกกมาติกา 

[๗๕๑]  เอกวิเธน  ญาณวตฺถุ:  ปญฺจ  วิญฺญาณา  น เหตู,  อเหตุกา,  เหตุวิปฺปยุตฺตา,  
สปฺปจฺจยา,  สงฺขตา,  อรูปา,  โลกิยา,  สาสวา,  สญฺโญชนิยา,  คนฺถนิยา,  โอฆนิยา,  โยคนิยา,  
นีวรณิยา,  ปรามฏฺฐา,  อุปาทานิยา,  สงฺกิเลสิกา,  อพฺยากตา,  สารมฺมณา,  อเจตสิกา, วิปากา,  
อุปาทินฺนุปาทานิยา,  อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา,  น  สวิตกฺกสวิจารา,  น  อวิตกฺกวิจารมตฺตา,         
อวิตกฺกอวิจารา,  น  ปีติสหคตา,  เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพา,  เนว  ทสฺสเนน  น  
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา, เนวาจยคามินาปจยคามิโน, เนวเสกฺขนาเสกฺขา, ปริตฺตา,กามาวจรา,  
น  รูปาวจรา,  น  อรูปาวจรา,  ปริยาปนฺนา,   โน  อปริยาปนฺนา,  อนิยตา,  อนิยฺยานิกา. 

อุปฺปนฺนวตฺถุกา,  อุปฺปนฺนารมฺมณา,  ปุเรชาตวตฺถุกา,  ปุเรชาตารมฺมณา,  อชฺฌตฺติก
วตฺถุกา, พาหิรารมฺมณา, อสมฺภินฺนวตฺถุกา,  อสมฺภินฺนารมฺมณา,  นานาวตฺถุกา,  นานารมฺมณา,  
น  อญฺญมญฺญสฺส  โคจรวิสยํ  ปจฺจนุโภนฺติ,  น  อสมนฺนาหารา  อุปฺปชฺชนฺติ,  น  อมนสิการา  
อุปฺปชฺชนฺติ,  น  อพฺโพกิณฺณา  อุปฺปชฺชนฺติ,  น  อปุพฺพํ  อจริมํ  อุปฺปชฺชนฺติ,  น  อญฺญมญฺญสฺส  
สมนนฺตรา  อุปฺปชฺชนฺติ. 

ปญฺจ  วิญฺญาณา  อนาโภคา,  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กญฺจิ   ธมฺมํ  ปฏิวิชานาติ  1

อญฺญตฺร   อภินิปาตมตฺตา,  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  กญฺจิ  ธมฺมํ  ปฏิวิชานาติ,  
ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กญฺจิ  อิริยาปถํ  กปฺเปติ,  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ น กญฺจิ  
อิริยาปถํ  กปฺเปติ,  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กายกมฺมํ  น  วจีกมฺมํ  ปฏฺฐเปติ,  ปญฺจนฺนํ  
วิญฺญาณานํ สมนนฺตราปิ น กายกมฺมํ  น  วจีกมฺมํ  ปฏฺฐเปติ, ปญฺจหิ วิญฺญาเณหิ น กุสลากุสลํ  
ธมฺมํ  สมาทิยติ,  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  กุสลากุสลํ  ธมฺมํ  สมาทิยติ,  ปญฺจหิ  
วิญฺญาเณหิ  น  สมาปชฺชติ  น  วุฏฺฐาติ,  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  สมาปชฺชติ  น  
วุฏฺฐาติ,  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  จวติ  น  อุปฺปชฺชติ,  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  
จวติ  น  อุปฺปชฺชติ,  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  สุปติ  น  ปฏิพุชฺฌติ  น  สุปินํ  ปสฺสติ,  ปญฺจนฺนํ  
วิญฺญาณานํ สมนนฺตราปิ น สุปติ น ปฏิพุชฺฌติ น สุปินํ  ปสฺสติ,  ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา  ปญฺญา.  
เอวํ  เอกวิเธน  ญาณวตฺถุ. 

   
๒.  ทุกมาติกา 

[๗๕๒]  ทุวิเธน  ญาณวตฺถุ:  โลกิยา  ปญฺญา,  โลกุตฺตรา  ปญฺญา.  เกนจิ  วิญฺเญยฺยา  
ปญฺญา,เกนจิ  น  วิญฺเญยฺยา  ปญฺญา.  สาสวา  ปญฺญา,  อนาสวา  ปญฺญา.  อาสววิปฺปยุตฺตา  
สาสวา  ปญฺญา,  อาสววิปฺปยุตฺตา  อนาสวา  ปญฺญา.  สญฺโญชนิยา  ปญฺญา,  อสญฺโญชนิยา  
ปญฺญา. สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตสญฺโญชนิยา ปญฺญา, สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตอสญฺโญชนิยา  ปญฺญา.  
คนฺถนิยา ปญฺญา, อคนฺถนิยา ปญฺญา. คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา ปญฺญา, คนฺถวิปฺปยุตฺต              
อคนฺถนิยา  ปญฺญา.   
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โอฆนิยา ปญฺญา,  อโนฆนิยา ปญฺญา. โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิยา ปญฺญา, โอฆวิปฺปยุตฺต 
อโนฆนิยา  ปญฺญา.  โยคนิยา  ปญฺญา,  อโยคนิยา  ปญฺญา.  โยควิปฺปยุตฺตาโยคนิยา  ปญฺญา,  
โยควิปฺปยุตฺตาอโยคนิยา ปญฺญา. นีวรณิยา  ปญฺญา,  อนีวรณิยา  ปญฺญา.  นีวรณวิปฺปยุตฺต    
นีวรณิยา  ปญฺญา,  นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา  ปญฺญา.  ปรามฏฺฐา  ปญฺญา,  อปรามฏฺฐา  
ปญฺญา. ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏฺฐา ปญฺญา, ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏฺฐา ปญฺญา.              
อุปาทินฺนา  ปญฺญา,  อนุปาทินฺนา  ปญฺญา,  อุปาทานิยา  ปญฺญา,  อนุปาทานิยา  ปญฺญา.       
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา  ปญฺญา,  อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา  ปญฺญา. 

สงฺกิเลสิกา  ปญฺญา,  อสงฺกิเลสิกา  ปญฺญา.  กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา  ปญฺญา,  
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา  ปญฺญา.  สวิตกฺกา  ปญฺญา,  อวิตกฺกา  ปญฺญา.  สวิจารา  
ปญฺญา,  อวิจารา  ปญฺญา.  สปฺปีติกา  ปญฺญา,  อปฺปีติกา  ปญฺญา.  ปีติสหคตา  ปญฺญา,  น  
ปีติสหคตา  ปญฺญา.  สุขสหคตา   ปญฺญา,  น  สุขสหคตา  ปญฺญา.  อุเปกฺขาสหคตา  ปญฺญา,  
น  อุเปกฺขาสหคตา  ปญฺญา.  กามาวจรา   ปญฺญา,  น  กามาวจรา  ปญฺญา.  รูปาวจรา  
ปญฺญา,  น  รูปาวจรา  ปญฺญา.  อรูปาวจรา  ปญฺญา,  น   อรูปาวจรา  ปญฺญา.  ปริยาปนฺนา  
ปญฺญา,  อปริยาปนฺนา  ปญฺญา.  นิยฺยานิกา  ปญฺญา,  อนิยฺยานิกา   ปญฺญา.  นิยตา  ปญฺญา,  
อนิยตา  ปญฺญา.  สอุตฺตรา  ปญฺญา,  อนุตฺตรา  ปญฺญา.  อตฺถชาปิกา  ปญฺญา,  ชาปิตตฺถา  
ปญฺญา.  เอวํ  ทุวิเธน  ญาณวตฺถุ. 

   
๓.  ติกมาติกา 

[๗๕๓]  ติวิเธน  ญาณวตฺถุ:  จินฺตามยา  ปญฺญา,  สุตมยา  ปญฺญา,  ภาวนามยา  
ปญฺญา.  ทานมยา  ปญฺญา,  สีลมยา  ปญฺญา,  ภาวนามยา  ปญฺญา. อธิสีเล ปญฺญา, อธิจิตฺเต  
ปญฺญา,   อธิปญฺญาย  ปญฺญา.  อายโกสลฺลํ,  อปายโกสลฺลํ,  อุปายโกสลฺลํ.  วิปากา  ปญฺญา,  
วิปากธมฺมธมฺมา ปญฺญา, เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา  ปญฺญา.  อุปาทินฺนุปาทานิยา  ปญฺญา,  
อนุปาทินฺนุปาทานิยา    ปญฺญา,  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ปญฺญา.  สวิตกฺกสวิจารา  ปญฺญา,  
อวิตกฺกวิจารมตฺตา  ปญฺญา,  อวิตกฺกอวิจารา  ปญฺญา. 

ปีติสหคตา  ปญฺญา,  สุขสหคตา  ปญฺญา,  อุเปกฺขาสหคตา  ปญฺญา.  อาจยคามินี  
ปญฺญา,  อปจยคามินี  ปญฺญา,  เนวาจยคามินาปจยคามินี  ปญฺญา.  เสกฺขา ปญฺญา,  อเสกฺขา  
ปญฺญา,  เนวเสกฺขนาเสกฺขา  ปญฺญา.  ปริตฺตา  ปญฺญา,  มหคฺคตา  ปญฺญา,  อปฺปมาณา  
ปญฺญา.  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา,  มหคฺคตารมฺมณา  ปญฺญา,  อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา.  
มคฺคารมฺมณา  ปญฺญา,  มคฺคเหตุกา  ปญฺญา, มคฺคาธิปตินี  ปญฺญา. อุปฺปนฺนา ปญฺญา,      
อนุปฺปนฺนา  ปญฺญา,  อุปฺปาทินี  ปญฺญา.  อตีตา  ปญฺญา,  อนาคตา  ปญฺญา,  ปจฺจุปฺปนฺนา  
ปญฺญา.  อตีตารมฺมณา  ปญฺญา,  อนาคตารมฺมณา  ปญฺญา,  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา  ปญฺญา.  
อชฺฌตฺตา  ปญฺญา,  พหิทฺธา  ปญฺญา,  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  ปญฺญา.  อชฺฌตฺตารมฺมณา  ปญฺญา,  
พหิทฺธารมฺมณา  ปญฺญา,  อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา  ปญฺญา. 

สวิตกฺกสวิจารา  ปญฺญา  อตฺถิ  วิปากา,  อตฺถิ  วิปากธมฺมธมฺมา,  อตฺถิ  เนววิปาก      
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นวิปากธมฺมธมฺมา.  อตฺถิ  อุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ  อนุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ อนุปาทินฺน  
อนุปาทานิยา.  อตฺถิ  ปีติสหคตา,  อตฺถิ  สุขสหคตา,  อตฺถิ  อุเปกฺขาสหคตา.  อตฺถิ อาจยคามินี,  
อตฺถิ  อปจยคามินี,  อตฺถิ  เนวาจยคามินาปจยคามินี.  อตฺถิ  เสกฺขา,  อตฺถิ  อเสกฺขา,  อตฺถิ  เนว
เสกฺขนาเสกฺขา.  อตฺถิ  ปริตฺตา,  อตฺถิ  มหคฺคตา,  อตฺถิ  อปฺปมาณา.  อตฺถิ  ปริตฺตารมฺมณา,  
อตฺถิ  มหคฺคตารมฺมณา,  อตฺถิ  อปฺปมาณา-รมฺมณา.  อตฺถิ  มคฺคารมฺมณา,  อตฺถิ  มคฺคเหตุกา,  
อตฺถิ  มคฺคาธิปตินี.  อตฺถิ  อุปฺปนฺนา,  อตฺถิ     อนุปฺปนฺนา,  อตฺถิ  อุปฺปาทินี.  อตฺถิ  อตีตา,  อตฺถิ  
อนาคตา,  อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนา.  อตฺถิ  อตีตารมฺมณา,  อตฺถิ  อนาคตารมฺมณา,  อตฺถิ                
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา.  อตฺถิ  อชฺฌตฺตา,  อตฺถิ  พหิทฺธา,  อตฺถิ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา.  อตฺถิ          
อชฺฌตฺตารมฺมณา,  อตฺถิ  พหิทฺธารมฺมณา,  อตฺถิ  อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา. 

อวิตกฺกวิจารมตฺตา  ปญฺญา  อตฺถิ  วิปากา,  อตฺถิ  วิปากธมฺมธมฺมา,  อตฺถิ  เนววิปากน
วิปากธมฺมธมฺมา.  อตฺถิ  อุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ  อนุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ  อนุปาทินฺน  
อนุปาทานิยา.  อตฺถิ  อาจยคามินี,  อตฺถิ  อปจยคามินี,  อตฺถิ  เนวาจยคามินาปจยคามินี.  อตฺถิ  
เสกฺขา,  อตฺถิ  อเสกฺขา,  อตฺถิ  เนวเสกฺขนาเสกฺขา.  อตฺถิ  อุปฺปนฺนา,  อตฺถิ  อนุปฺปนฺนา,  อตฺถิ  
อุปฺปาทินี.  อตฺถิ  อตีตา,  อตฺถิ  อนาคตา,  อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนา.  อตฺถิ  อชฺฌตฺตา,  อตฺถิ  พหิทฺธา,  
อตฺถิ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา. 

อวิตกฺกอวิจารา  ปญฺญา  อตฺถิ  วิปากา,  อตฺถิ  วิปากธมฺมธมฺมา,  อตฺถิ  เนววิปากน     
วิปากธมฺมธมฺมา.  อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิยา, อตฺถิ อนุปฺปาทินฺนุปาทานิยา, อตฺถิ  อนุปฺปาทินฺน  
อนุปาทานิยา.  อตฺถิ  ปีติสหคตา,  อตฺถิ  สุขสหคตา,  อตฺถิ  อุเปกฺขาสหคตา.  อตฺถิ อาจยคามินี,  
อตฺถิ  อปจยคามินี,  อตฺถิ  เนวาจยคามินาปจยคามินี.  อตฺถิ  เสกฺขา,  อตฺถิ  อเสกฺขา,  อตฺถิ  เนว
เสกฺขนาเสกฺขา.  อตฺถิ  ปริตฺตารมฺมณา,  อตฺถิ  มหคฺคตารมฺมณา,  อตฺถิ  อปฺปมาณารมฺมณา.  
อตฺถิ  มคฺคารมฺมณา,  อตฺถิ  มคฺคเหตุกา,  อตฺถิ  มคฺคาธิปตินี. อตฺถิ อุปฺปนฺนา, อตฺถิ อนุปฺปนฺนา,  
อตฺถิ  อุปฺปาทินี.  อตฺถิ  อตีตา,  อตฺถิ  อนาคตา,  อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนา.  อตฺถิ  อตีตารมฺมณา,  
อตฺถิ  อนาคตารมฺมณา,  อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา.  อตฺถิ  อชฺฌตฺตา,  อตฺถิ  พหิทฺธา,  อตฺถิ  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา. อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมณา, อตฺถิ พหิทฺธารมฺมณา, อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา. 

ปีติสหคตา  ปญฺญา  สุขสหคตา  ปญฺญา  อตฺถิ  วิปากา,  อตฺถิ  วิปากธมฺมธมฺมา,  อตฺถิ           
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา.  อตฺถิ  อุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ  อนุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ  
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา.  อตฺถิ  สวิตกฺกสวิจารา,  อตฺถิ  อวิตกฺกวิจารมตฺตา,  อตฺถิ  อวิตกฺก        
อวิจารา. อตฺถิ อาจยคามินี, อตฺถิ  อปจยคามินี,  อตฺถิ  เนวาจยคามินาปจยคามินี. อตฺถิ เสกฺขา,  
อตฺถิ  อเสกฺขา,  อตฺถิ  เนวเสกฺขนาเสกฺขา.  อตฺถิ  ปริตฺตา,  อตฺถิ  มหคฺคตา,  อตฺถิ  อปฺปมาณา.  
อตฺถิ  ปริตฺตารมฺมณา,  อตฺถิ  มหคฺคตารมฺมณา,  อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมณา. อตฺถิ มคฺคารมฺมณา,  
อตฺถิ  มคฺคเหตุกา,  อตฺถิ  มคฺคาธิปตินี.  อตฺถิ  อุปฺปนฺนา,  อตฺถิ  อนุปฺปนฺนา,  อตฺถิ  อุปฺปาทินี.  
อตฺถิ  อตีตา,  อตฺถิ  อนาคตา,  อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนา. อตฺถิ อตีตารมฺมณา, อตฺถิ  อนาคตารมฺมณา,  
อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา.  อตฺถิ  อชฺฌตา,  อตฺถิ  พหิทฺธา,  อตฺถิ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา.  อตฺถิ  
อชฺฌตฺตารมฺมณา,  อตฺถิ  พหิทฺธารมฺมณา,   อตฺถิ  อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา. 
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อุเปกฺขาสหคตา  ปญฺญา  อตฺถิ  วิปากา,  อตฺถิ  วิปากธมฺมธมฺมา,  อตฺถิ  เนววิปากน     
วิปากธมฺมธมฺมา.  อตฺถิ  อุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ  อนุปาทินฺนุปาทานิยา,  อตฺถิ  อนุปาทินฺน   
อนุปาทานิยา.  อตฺถิ  อาจยคามินี,  อตฺถิ  อปจยคามินี,  อตฺถิ  เนวาจยคามินาปจยคามินี.  อตฺถิ  
เสกฺขา,  อตฺถิ  อเสกฺขา,  อตฺถิ  เนวเสกฺขนาเสกฺขา.  อตฺถิ  ปริตฺตา,  อตฺถิ  มหคฺคตา,  อตฺถิ        
อปฺปมาณา.  อตฺถิ  ปริตฺตารมฺมณา,  อตฺถิ  มหคฺคตารมฺมณา,  อตฺถิ  อปฺปมาณารมฺมณา.  อตฺถิ  
มคฺคารมฺมณา,  อตฺถิ  มคฺคเหตุกา,  อตฺถิ มคฺคาธิปตินี.  อตฺถิ  อุปฺปนฺนา,  อตฺถิ  อนุปฺปนฺนา,  
อตฺถิ  อุปฺปาทินี.  อตฺถิ  อตีตา,  อตฺถิ  อนาคตา,  อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนา.  อตฺถิ  อตีตารมฺมณา,  
อตฺถิ  อนาคตารมฺมณา,  อตฺถิ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา.  อตฺถิ  อชฺฌตฺตา,  อตฺถิ  พหิทฺธา,  อตฺถิ  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา. อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมณา, อตฺถิ พหิทฺธารมฺมณา, อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา.  
เอวํ  ติวิเธน  ญาณวตฺถุ. 

   
๔.  จตุกฺกมาติกา 

[๗๕๔]  จตุพฺพิเธน  ญาณวตฺถุ:  กมฺมสฺสกตํ ญาณํ, สจฺจานุโลมิกํ ญาณํ, มคฺคสมงฺคิสฺส        
ญาณํ,  ผลสมงฺคิสฺส  ญาณํ.  ทุกฺเข  ญาณํ,  ทุกฺขสมุทเย  ญาณํ,  ทุกฺขนิโรเธ  ญาณํ,  ทุกฺขนิโรธ
คามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ.  กามาวจรา  ปญฺญา,  รูปาวจรา  ปญฺญา,  อรูปาวจรา  ปญฺญา,  
อปริยาปนฺนา  ปญฺญา.  ธมฺเม  ญาณํ,  อนฺวเย  ญาณํ,  ปริจฺเจ   ญาณํ,  สมฺมติญาณํ.  อตฺถิ  2

ปญฺญา  อาจยาย  โน  อปจยาย,  อตฺถิ  ปญฺญา  อปจยาย  โน  อาจยาย, อตฺถิ ปญฺญา อาจยาย  
เจว  อปจยาย  จ,  อตฺถิ  ปญฺญา  เนวาจยาย  โน  อปจยาย.  อตฺถิ  ปญฺญา  นิพฺพิทาย  โน  
ปฏิเวธาย,  อตฺถิ  ปญฺญา  ปฏิเวธาย  โน  นิพฺพิทาย,  อตฺถิ  ปญฺญา นิพฺพิทาย เจว ปฏิเวธาย จ,  
อตฺถิ  ปญฺญา  เนว  นิพฺพิทาย  โน  ปฏิเวธาย.  หานภาคินี  ปญฺญา,  ฐิติภาคินี  ปญฺญา,            
วิเสสภาคินี  ปญฺญา,  นิพฺเพธภาคินี  ปญฺญา. 

จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา.  จตสฺโส  ปฏิปทา.  จตฺตาริ  อารมฺมณานิ.  ชรามรเณ  ญาณํ,  ชรา
มรณสมุทเย  ญาณํ,  ชรามรณนิโรเธ  ญาณํ,  ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย  ญาณํ. ชาติยา  
ญาณํ  ฯเปฯ  ภเว  ญาณํ  ฯเปฯ  อุปาทาเน  ญาณํ  ฯเปฯ  ตณฺหาย  ญาณํ  ฯเปฯ  เวทนาย  
ญาณํ  ฯเปฯ  ผสฺเส  ญาณํ  ฯเปฯ  สฬายตเน  ญาณํ  ฯเปฯ  นามรูเป  ญาณํ  ฯเปฯ  วิญฺญาเณ  
ญาณํ  ฯเปฯ  สงฺขาเรสุ  ญาณํ, สงฺขารสมุทเย  ญาณํ, สงฺขารนิโรเธ ญาณํ, สงฺขารนิโรธคามินิยา  
ปฏิปทาย  ญาณํ.  เอวํ  จตุพฺพิเธน  ญาณวตฺถุ. 

   
๕.  ปญฺจกมาติกา 

[๗๕๕]  ปญฺจวิเธน  ญาณวตฺถุ:  ปญฺจงฺคิโก  สมฺมาสมาธิ, ปญฺจญาณิโก สมฺมาสมาธิ.  
เอวํ  ปญฺจวิเธน  ญาณวตฺถุ. 

   

 ฉ. ปริเย2



 5

๖.  ฉกฺกมาติกา 
[๗๕๖]  ฉพฺพิเธน  ญาณวตฺถุ:  ฉสุ  อภิญฺญาสุ  ปญฺญา.  เอวํ  ฉพฺพิเธน  ญาณวตฺถุ. 
   

๗.  สตฺตกมาติกา 
[๗๕๗]  สตฺตวิเธน  ญาณวตฺถุ:  สตฺตสตฺตติ  ญาณวตฺถูนิ.  เอวํ  สตฺตวิเธน  ญาณวตฺถุ. 
   

๘.  อฏฺฐกมาติกา 
[๗๕๘]  อฏฺฐวิเธน  ญาณวตฺถุ:  จตูสุ  มคฺเคสุ,  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา.  เอวํ  อฏฺฐวิเธน  

ญาณวตฺถุ. 
๙.  นวกมาติกา 

[๗๕๙]  นววิเธน  ญาณวตฺถุ:  นวสุ  อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ  ปญฺญา.  เอวํ  นววิเธน  
ญาณวตฺถุ. 

   
๑๐.  ทสกมาติกา 

[๗๖๐]  ทสวิเธน  ญาณวตฺถุ:  ทส  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานิ,  เยหิ  พเลหิ สมนฺนาคโต    
ตถาคโต  อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  กตมานิ  
ทส?  อิธ  ตถาคโต  ฐานญฺจ  ฐานโต  อฏฺฐานญฺจ  อฏฺฐานโต  ยถาภูตํ  ปชานาติ, ยมฺปิ ตถาคโต  
ฐานญฺจ  ฐานโต  อฏฺฐานญฺจ  อฏฺฐานโต  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  
โหติ.  ยํ  พลํ  อาคมฺม   ตถาคโต  อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  
ปวตฺเตติ.  (๑)   

ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ  กมฺมสมาทานานํ  ฐานโส  เหตุโส       
วิปากํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ  กมฺมสมาทานานํ  
ฐานโส  เหตุโส  วิปากํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  โหติ.  ยํ พลํ อาคมฺม  
ตถาคโต  อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ. (๒) 

ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  สพฺพตฺถคามินึ  ปฏิปทํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต  
สพฺพตฺถคามินึ  ปฏิปทํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  โหติ. ยํ พลํ อาคมฺม  
ตถาคโต   อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  (๓) 

ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  อเนกธาตุํ  นานาธาตุํ  โลกํ   ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต       3

อเนกธาตุํ  นานาธาตุํ  โลกํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  โหติ.  ยํ  พลํ  
อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ. (๔) 

ปุน จ  ปรํ ตถาคโต สตฺตานํ นานาธิมุตฺติกตํ ยถาภูตํ ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต สตฺตานํ  
นานาธิมุตฺติกตํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ ตถาคตสฺส ตถาคตพลํ โหติ. ยํ พลํ อาคมฺม ตถาคโต  
อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  (๕) 

 ฉ.  อเนกธาตุนานาธาตุโลกํ3
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ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,       
ยมฺปิ  ตถาคโต  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  
ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  โหติ. ยํ พลํ อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺฐานํ ปฏิชานาติ, ปริสาสุ สีหนาทํ  
นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  (๖) 

ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนํ  สงฺกิเลสํ  โวทานํ  วุฏฺฐานํ  ยถาภูตํ       
ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต  ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนํ  สงฺกิเลสํ  โวทานํ  วุฏฺฐานํ  ยถาภูตํ        
ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  โหติ.  ยํ  พลํ  อาคมฺม  ตถาคโต  อาสภณฺฐานํ        
ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ   สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  (๗) 

ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต  ปุพฺเพ 
นิวาสานุสฺสตึ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  โหติ. ยํ พลํ อาคมฺม ตถาคโต          
อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ. (๘) 

ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  สตฺตานํ  จุตูปปาตํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต  สตฺตานํ               
จุตูปปาตํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลํ  โหติ.  ยํ  พลํ  อาคมฺม  ตถาคโต           
อาสภณฺฐานํ  ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  (๙) 

ปุน  จ  ปรํ  ตถาคโต  อาสวานํ  ขยํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ยมฺปิ  ตถาคโต  อาสวานํ  ขยํ            
ยถาภูตํ  ปชานาติ,  อิทมฺปิ  ตถาคตสฺส ตถาคตพลํ โหติ. ยํ พลํ  อาคมฺม  ตถาคโต  อาสภณฺฐานํ        
ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  (๑๐)   

อิมานิ ทส  ตถาคตสฺส  ตถาคตพลานิ, เยหิ พเลหิ  สมนฺนาคโต  ตถาคโต อาสภณฺฐานํ     
ปฏิชานาติ,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ,  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  เอวํ  ทสวิเธน  ญาณวตฺถุ.   

มาติกา. 
------------ 
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๑.  เอกกนิทฺเทส 
[๗๖๑]  ปญฺจวิญฺญาณํ  น  เหตุเมว,  อเหตุกเมว,  เหตุวิปฺปยุตฺตเมว,  สปฺปจฺจยเมว,  

สงฺขตเมว, อรูปเมว, โลกิยเมว, สาสวเมว, สญฺโญชนิยเมว, คนฺถนิยเมว, โอฆนิยเมว,โยคนิยเมว,  
นีวรณิยเมว,  ปรามฏฺฐเมว,  อุปาทานิยเมว,  สงฺกิเลสิกเมว,  อพฺยากตเมว,  สารมฺมณเมว,         
อเจตสิกเมว, วิปากเมว,  อุปาทินฺนุปาทานิยเมว, อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกเมว, น สวิตกฺกสวิจารเมว,  
น  อวิตกฺกวิจารมตฺตเมว,  อวิตกฺกอวิจารเมว,  น  ปีติสหคตเมว,  เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย        
ปหาตพฺพเมว,  เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตุกเมว,  เนวาจยคามินาปจยคามิเมว,  
เนวเสกฺขนาเสกฺขเมว, ปริตฺตเมว, กามาวจรเมว,น รูปาวจรเมว, น อรูปาวจรเมว, ปริยาปนฺนเมว,  
โน อปริยาปนฺนเมว,  อนิยตเมว, อนิยฺยานิกเมว, อุปฺปนฺนํ  มโนวิญฺญาณวิญฺเญยฺยเมว,            
อนิจฺจเมว,  ชราภิภูตเมว. 

[๗๖๒]  ปญฺจ  วิญฺญาณา  อุปฺปนฺนวตฺถุกา,  อุปฺปนฺนารมฺมณาติ  อุปฺปนฺนสฺมึ  วตฺถุสฺมึ     
อุปฺปนฺเน  อารมฺมเณ  อุปฺปชฺชนฺติ.  ปุเรชาตวตฺถุกา,  ปุเรชาตารมฺมณาติ  ปุเร  ชาตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  
ปุเร  ชาเต  อารมฺมเณ  อุปฺปชฺชนฺติ.  อชฺฌตฺติกวตฺถุกา, พาหิรารมฺมณาติ  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  
วตฺถุ   อชฺฌตฺติกา,  อารมฺมณา  พาหิรา.  อสมฺภินฺนวตฺถุกา,  อสมฺภินฺนารมฺมณาติ  อสมฺภินฺนสฺมึ  
วตฺถุสฺมึ    อสมฺภินฺเน  อารมฺมเณ  อุปฺปชฺชนฺติ. 

นานาวตฺถุกา,  นานารมฺมณาติ  อญฺญํ  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  วตฺถุ  จ  อารมฺมณญฺจ,  
อญฺญํ  โสตวิญฺญาณสฺส วตฺถุ จ อารมฺมณญฺจ,  อญฺญํ  ฆานวิญฺญาณสฺส วตฺถุ จ อารมฺมณญฺจ,  
อญฺญํ ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส  วตฺถุ จ  อารมฺมณญฺจ, อญฺญํ กายวิญฺญาณสฺส วตฺถุ จ อารมฺมณญฺจ. 

[๗๖๓]  น  อญฺญมญฺญสฺส  โคจรวิสยํ  ปจฺจนุโภนฺตีติ  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยํ  
โสตวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ,  โสตวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยมฺปิ  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ.  
จกฺขุวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยํ  ฆานวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ,  ฆานวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยมฺปิ  
จกฺขุวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ.  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยํ  ชิวฺหาวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ,    
ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยมฺปิ  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ.  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยํ  
กายวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ,  กายวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยมฺปิ  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ.  
โสตวิญฺญาณสฺส  ฯเปฯ  ฆานวิญฺญาณสฺส  ฯเปฯ  ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส  ฯเปฯ  กายวิญฺญาณสฺส  
โคจรวิสยํ  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ,    จกฺขุวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยมฺปิ  กายวิญฺญาณํ  น  
ปจฺจนุโภติ.  กายวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยํ  โสตวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ,  โสตวิญฺญาณสฺส  โคจร
วิสยมฺปิ กายวิญฺญาณํ น ปจฺจนุโภติ. กายวิญฺญาณสฺส โคจรวิสยํ  ฆานวิญฺญาณํ  น ปจฺจนุโภติ,  
ฆานวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยมฺปิ  กายวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ.  กายวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยํ  
ชิวฺหาวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ,  ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส  โคจรวิสยมฺปิ  กายวิญฺญาณํ  น  ปจฺจนุโภติ. 

[๗๖๔]  น  อสมนฺนาหารา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  สมนฺนาหรนฺตสฺส  อุปฺปชฺชนฺติ. 
น  อมนสิการา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  มนสิกโรนฺตสฺส  อุปฺปชฺชนฺติ. 
น  อพฺโพกิณฺณา  อุปฺปชฺชนฺตีติ น ปฏิปาฏิยา อุปฺปชฺชนฺติ. น อปุพฺพํ อจริมํ อุปฺปชฺชนฺตีติ  

น  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺชนฺติ. 
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[๗๖๕] น อญฺญมญฺญสฺส  สมนนฺตรา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺน           
สมนนฺตรา  โสตวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ,  โสตวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺนสมนนฺตราปิ  จกฺขุวิญฺญาณํ  
น อุปฺปชฺชติ. จกฺขุวิญฺญาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตรา ฆานวิญฺญาณํ น อุปฺปชฺชติ, ฆานวิญฺญาณสฺส  
อุปฺปนฺนสมนนฺตราปิ  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ.  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺนสมนนฺตรา  ชิวฺหา
วิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ,  ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺนสมนนฺตราปิ  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ.  
จกฺขุวิญฺญาณสฺส   อุปฺปนฺนสมนนฺตรา  กายวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ,  กายวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺน
สมนนฺตราปิ  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ.  โสตวิญฺญาณสฺส  ฯเปฯ  ฆานวิญฺญาณสฺส  ฯเปฯ  
ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส  ฯเปฯ  กายวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺนสมนนฺตรา  จกฺขุวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ,  
จกฺขุวิญฺญาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตราปิ กายวิญฺญาณํ  น อุปฺปชฺชติ.  กายวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺน
สมนนฺตรา  โสตวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ,  โสตวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺนสมนนฺตราปิ  กายวิญฺญาณํ  
น อุปฺปชฺชติ. กายวิญฺญาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตรา ฆานวิญฺญาณํ น อุปฺปชฺชติ, ฆานวิญฺญาณสฺส  
อุปฺปนฺนสมนนฺตราปิ  กายวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ.   กายวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺนสมนนฺตรา        
ชิวฺหาวิญฺญาณํ  น  อุปฺปชฺชติ,  ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส  อุปฺปนฺนสมนนฺตราปิ  กายวิญฺญาณํ  น       
อุปฺปชฺชติ. 

[๗๖๖]  ปญฺจ  วิญฺญาณา  อนาโภคาติ  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  นตฺถิ  อาวชฺชนา   วา  4

อาโภโค  วา  สมนฺนาหาโร  วา  มนสิกาโร  วา. 
ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กญฺจิ  ธมฺมํ  ปฏิวิชานาตีติ  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กญฺจิ  

ธมฺมํ  ปฏิวิชานาติ. 
อญฺญตฺร  อภินิปาตมตฺตาติ  อญฺญตฺร  อาปาตมตฺตา. 
ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  กญฺจิ  ธมฺมํ  ปฏิวิชานาตีติ  ปญฺจนฺนํ  

วิญฺญาณานํ  สมนนฺตรา  มโนธาตุยาปิ  น  กญฺจิ  ธมฺมํ  ปฏิวิชานาติ. 
ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กญฺจิ  อิริยาปถํ  กปฺเปตีติ  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กญฺจิ  

อิริยาปถํ  กปฺเปติ  คมนํ  วา  ฐานํ  วา  นิสชฺชํ  วา  เสยฺยํ  วา. 
ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  กญฺจิ  อิริยาปถํ  กปฺเปตีติ  ปญฺจนฺนํ  

วิญฺญาณานํ  สมนนฺตรา  มโนธาตุยาปิ  น  กญฺจิ  อิริยาปถํ  กปฺเปติ คมนํ วา ฐานํ วา นิสชฺชํ วา  
เสยฺยํ  วา. 

ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กายกมฺมํ  น  วจีกมฺมํ  ปฏฺฐเปตีติ  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  
กายกมฺมํ  น  วจีกมฺมํ  ปฏฺฐเปติ. 

ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  กายกมฺมํ  น  วจีกมฺมํ  ปฏฺฐเปตีติ  ปญฺจนฺนํ               
วิญฺญาณานํ  สมนนฺตรา  มโนธาตุยาปิ  น  กายกมฺมํ  น  วจีกมฺมํ  ปฏฺฐเปติ. 

ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กุสลากุสลํ  ธมฺมํ  สมาทิยตีติ  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  กุสลา
กุสลํ    ธมฺมํ  สมาทิยติ. 

ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  กุสลากุสลํ  ธมฺมํ  สมาทิยตีติ  ปญฺจนฺนํ  

 ฉ.  อาวฏฺฏนา4
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วิญฺญาณานํ  สมนนฺตรา  มโนธาตุยาปิ  น  กุสลากุสลํ  ธมฺมํ  สมาทิยติ. 
ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  สมาปชฺชติ  น  วุฏฺฐาตีติ  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  สมาปชฺชติ  

น  วุฏฺฐาติ. 
ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ น สมาปชฺชติ น วุฏฺฐาตีติ  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ    

สมนนฺตรา  มโนธาตุยาปิ  น  สมาปชฺชติ  น  วุฏฺฐาติ. 
ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  จวติ น  อุปฺปชฺชตีติ  ปญฺจหิ วิญฺญาเณหิ น จวติ น อุปฺปชฺชติ. 
ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น  จวติ  น  อุปฺปชฺชตีติ  ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  

สมนนฺตรา  มโนธาตุยาปิ  น  จวติ  น  อุปฺปชฺชติ. 
ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  น  สุปติ  น  ปฏิพุชฺฌติ  น  สุปินํ  ปสฺสตีติ  ปญฺจหิ  วิญฺญาเณหิ  

น  สุปติ  น  ปฏิพุชฺฌติ  น  สุปินํ  ปสฺสติ. 
ปญฺจนฺนํ  วิญฺญาณานํ  สมนนฺตราปิ  น สุปติ  น ปฏิพุชฺฌติ น สุปินํ  ปสฺสตีติ ปญฺจนฺนํ     

วิญฺญาณานํ  สมนนฺตรา  มโนธาตุยาปิ  น  สุปติ  น  ปฏิพุชฺฌติ  น  สุปินํ  ปสฺสติ.  เอวํ  ยาถาวก
วตฺถุวิภาวนา  ปญฺญา.  เอวํ  เอกวิเธน  ญาณวตฺถุ.   

เอกกํ. 
----------- 

๒.  ทุกนิทฺเทส 
[๗๖๗]  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  โลกิยา  ปญฺญา,  จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ  ผเลสุ  

ปญฺญา  โลกุตฺตรา  ปญฺญา.  สพฺพาว  ปญฺญา  เกนจิ  วิญฺเญยฺยา,  เกนจิ  น  วิญฺเญยฺยา. 
ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  สาสวา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  

ปญฺญา อนาสวา  ปญฺญา.  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา  ปญฺญา,  
จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  สญฺโญชนิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา  อสญฺโญชนิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตสญฺโญชนิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  
มคฺเคสุ    จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตอสญฺโญชนิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  คนฺถนิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา  อคนฺถนิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จ
ตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  โอฆนิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา  อโนฆนิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิยา  ปญฺญา, จตูสุ  มคฺเคสุ จตูสุ  
ผเลสุ  ปญฺญา  โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิยา  ปญฺญา. 
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ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  โยคนิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา      อโยคนิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  โยควิปฺปยุตฺตโยคนิยา  ปญฺญา,  จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ  
ผเลสุ  ปญฺญา  โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  นีวรณิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา  อนีวรณิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  
จตูสุ     ผเลสุ  ปญฺญา  นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  ปรามฏฺฐา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา      อปรามฏฺฐา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏฺฐา  ปญฺญา, จตูสุ มคฺเคสุ  
จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏฺฐา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  วิปาเก ปญฺญา อุปาทินฺนา ปญฺญา, ตีสุ ภูมีสุ กุสเล ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากเต     
จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  อนุปาทินฺนา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  อุปาทานิยา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา    อนุปาทานิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปญฺญา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา  ปญฺญา, จตูสุ มคฺเคสุ  
จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  สงฺกิเลสิกา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา    อสงฺกิเลสิกา  ปญฺญา.  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา  
ปญฺญา,  จตูสุ      มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา  ปญฺญา. 

วิตกฺกสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  สวิตกฺกา  ปญฺญา,  วิตกฺกวิปฺปยุตฺตา  ปญฺญา  อวิตกฺกา  
ปญฺญา.  วิจารสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  สวิจารา  ปญฺญา,  วิจารวิปฺปยุตฺตา  ปญฺญา  อวิจารา  
ปญฺญา.  ปีติสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  สปฺปีติกา  ปญฺญา,  ปีติวิปฺปยุตฺตา  ปญฺญา  อปฺปีติกา  
ปญฺญา.  ปีติสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  ปีติสหคตา  ปญฺญา,  ปีติวิปฺปยุตฺตา  ปญฺญา  น  ปีติสหคตา  
ปญฺญา.  สุขสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  สุขสหคตา  ปญฺญา,  สุขวิปฺปยุตฺตา  ปญฺญา  น สุขสหคตา  
ปญฺญา.  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  อุเปกฺขาสหคตา  ปญฺญา,  อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตา  ปญฺญา  
น  อุเปกฺขาสหคตา  ปญฺญา. 

กามาวจรกุสลาพฺยากเต  ปญฺญา กามาวจรา ปญฺญา,  รูปาวจรา  ปญฺญา  อรูปาวจรา  
ปญฺญา,  อปริยาปนฺนา  ปญฺญา  น  กามาวจรา  ปญฺญา.  รูปาวจรกุสลาพฺยากเต  ปญฺญา        
รูปาวจรา  ปญฺญา,  กามาวจรา ปญฺญา อรูปาวจรา ปญฺญา อปริยาปนฺนา ปญฺญา น รูปาวจรา  
ปญฺญา.  อรูปาวจรกุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  อรูปาวจรา  ปญฺญา, กามาวจรา ปญฺญา รูปาวจรา  
ปญฺญา  อปริยาปนฺนา      ปญฺญา  น  อรูปาวจรา  ปญฺญา. 

ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  ปริยาปนฺนา  ปญฺญา,  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
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ปญฺญา   อปริยาปนฺนา  ปญฺญา.  จตูสุ  มคฺเคสุ  ปญฺญา  นิยฺยานิกา  ปญฺญา,  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสเล  
จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  ตีสุ  ภูมีสุ  กิริยาพฺยากเต  ปญฺญา  อนิยฺยานิกา  ปญฺญา.  จตูสุ  มคฺเคสุ  
ปญฺญา  นิยตา  ปญฺญา,  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสเล  จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  ตีสุ  ภูมีสุ  กิริยาพฺยากเต  
ปญฺญา  อนิยตา  ปญฺญา.  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  สอุตฺตรา  ปญฺญา, จตูสุ มคฺเคสุ  
จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  อนุตฺตรา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  อตฺถชาปิกา  ปญฺญา?  จตูสุ ภูมีสุ กุสเล อรหโต อภิญฺญํ อุปฺปาเทนฺตสฺส  
สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  กิริยาพฺยากเต  ปญฺญา  อตฺถชาปิกา  ปญฺญา,  จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  
อรหโต  อุปฺปนฺนาย  อภิญฺญาย  อุปฺปนฺนาย  สมาปตฺติยา  กิริยาพฺยากเต  ปญฺญา  ชาปิตตฺถา  
ปญฺญา.  เอวํ  ทุวิเธน  ญาณวตฺถุ.   

ทุกํ. 
————— 

๓.  ติกนิทฺเทส 
[๗๖๘]  ตตฺถ  กตมา  จินฺตามยา ปญฺญา? โยควิหิเตสุ วา กมฺมายตเนสุ โยควิหิเตสุ  วา      

สิปฺปายตเนสุ  โยควิหิเตสุ  วา  วิชฺชาฐาเนสุ  กมฺมสฺสกตํ  วา  สจฺจานุโลมิกํ  วา  รูปํ  อนิจฺจนฺติ  
วา,  เวทนา  อนิจฺจาติ  วา  ฯเปฯ  สญฺญา  อนิจฺจาติ  วา  ฯเปฯ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  วา  ฯเปฯ  
วิญฺญาณํ  อนิจฺจนฺติ  วา,  ยํ  เอวรูปึ  อนุโลมิกํ  ขนฺตึ  ทิฏฺฐึ  รุจึ  มุทึ  เปกฺขํ  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ  
ปรโต  อสฺสุตฺวา  ปฏิลภติ.  อยํ  วุจฺจติ  จินฺตามยา  ปญฺญา. 

ตตฺถ กตมา สุตมยา ปญฺญา?โยควิหิเตสุ วา กมฺมายตเนสุ โยควิหิเตสุ วา สิปฺปายตเนสุ  
โยควิหิเตสุ  วา  วิชฺชาฐาเนสุ  กมฺมสฺสกตํ  วา  สจฺจานุโลมิกํ  วา  รูปํ  อนิจฺจนฺติ  วา  เวทนา  
อนิจฺจาติ  วา  ฯเปฯ  สญฺญา  อนิจฺจาติ  วา  ฯเปฯ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  วา  ฯเปฯ  วิญฺญาณํ  
อนิจฺจนฺติ  วา,  ยํ  เอวรูปึ  อนุโลมิกํ  ขนฺตึ  ทิฏฺฐึ  รุจึ  มุทึ  เปกฺขํ  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ  ปรโต      
สุตฺวา  ปฏิลภติ.  อยํ  วุจฺจติ  สุตมยา  ปญฺญา. 

สพฺพาปิ  สมาปนฺนสฺส  ปญฺญา  ภาวนามยา  ปญฺญา. 
[๗๖๙]  ตตฺถ  กตมา  ทานมยา  ปญฺญา?  ทานํ  อารพฺภ  ทานาธิคจฺฉ  ยา  อุปฺปชฺชติ  

ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  ทานมยา  ปญฺญา. 
ตตฺถ  กตมา  สีลมยา  ปญฺญา?  สีลํ  อารพฺภ  สีลาธิคจฺฉ  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา        

ปชานนา   ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  สีลมยา  ปญฺญา. 
สพฺพาปิ  สมาปนฺนสฺส  ปญฺญา  ภาวนามยา  ปญฺญา. 
[๗๗๐]  ตตฺถ  กตมา  อธิสีเล  ปญฺญา?  ปาติโมกฺขสํวรํ  สํวรนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ  

ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  อธิสีเล  ปญฺญา. 
ตตฺถ  กตมา  อธิจิตฺเต  ปญฺญา?  รูปาวจรารูปาวจรสมาปตฺตึ  สมาปชฺชนฺตสฺส  ยา     

อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  อธิจิตฺเต  
ปญฺญา. 
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ตตฺถ  กตมา  อธิปญฺญาย  ปญฺญา?  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา.  อยํ  วุจฺจติ  
อธิปญฺญาย  ปญฺญา. 

[๗๗๑]  ตตฺถ  กตมํ  อายโกสลฺลํ?  อิเม  ธมฺเม  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺนา  เจว  อกุสลา           
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ,  อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา  ปหียนฺติ,  อิเม  วา  ปนิเม  ธมฺเม  มนสิกโรโต  
อนุปฺปนฺนา  เจว  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ,  อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  
ภาวนาย  ปาริปูริยา  สํวตฺตนฺตีติ,  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย        
สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  อายโกสลฺลํ. 

ตตฺถ  กตมํ  อปายโกสลฺลํ?  อิเม  ธมฺเม  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺนา  เจว  กุสลา  ธมฺมา  น  
อุปฺปชฺชนฺติ,  อุปฺปนฺนา  จ  กุสลา  ธมฺมา  นิรุชฺฌนฺติ,  อิเม  วา  ปนิเม  ธมฺเม  มนสิกโรโต          
อนุปฺปนฺนา  เจว  อกุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ,  อุปฺปนฺนา  จ  อกุสลา  ธมฺมา  ภิยฺโยภาวาย        
เวปุลฺลาย  สํวตฺตนฺตีติ,    ยา  ตตฺถ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  
อิทํ  วุจฺจติ  อปายโกสลฺลํ.  สพฺพาปิ  ตตฺรุปายา  ปญฺญา  อุปายโกสลฺลํ. 

[๗๗๒]  จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  ปญฺญา  วิปากา  ปญฺญา.  จตูสุ  ภูมีสุ  กุสเล  ปญฺญา      
วิปากธมฺมธมฺมา  ปญฺญา.  ตีสุ  ภูมีสุ  กิริยาพฺยากเต  ปญฺญา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา  
ปญฺญา. 

[๗๗๓]  ตีสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  ปญฺญา  อุปาทินฺนุปาทานิยา  ปญฺญา.  ตีสุ ภูมีสุ กุสเล  ตีสุ  
ภูมีสุ  กิริยาพฺยากเต  ปญฺญา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา  ปญฺญา.  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  
ปญฺญา  อนุปาทินฺน-อนุปาทานิยา  ปญฺญา. 

[๗๗๔]  วิตกฺกวิจารสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  สวิตกฺกสวิจารา  ปญฺญา.  วิตกฺกวิปฺปยุตฺตา  
วิจารสมฺ-ปยุตฺตา  ปญฺญา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา ปญฺญา. วิตกฺกวิจารวิปฺปยุตฺตา ปญฺญา อวิตกฺก  
อวิจารา  ปญฺญา. 

[๗๗๕]  ปีติสมฺปยุตฺตา ปญฺญา ปีติสหคตา  ปญฺญา. สุขสมฺปยุตฺตา ปญฺญา สุขสหคตา     
ปญฺญา.  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา  ปญฺญา  อุเปกฺขาสหคตา  ปญฺญา. 

[๗๗๖]  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสเล  ปญฺญา  อาจยคามินี  ปญฺญา.  จตูสุ  มคฺเคสุ  ปญฺญา  
อปจยคามินี  ปญฺญา.  จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  ตีสุ  ภูมีสุ  กิริยาพฺยากเต  ปญฺญา  เนวาจยคามิ
นาปจยคามินี  ปญฺญา. 

[๗๗๗]  จตูสุ  มคฺเคสุ  ตีสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  เสกฺขา  ปญฺญา.  อุปริฏฺฐิเม   อรหตฺตผเล  5

ปญฺญา  อเสกฺขา  ปญฺญา.  ตีสุ  ภูมีสุ  กุสเล  ตีสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  ตีสุ  ภูมีสุ  กิริยาพฺยากเต  
ปญฺญา  เนวเสกฺขนาเสกฺขา  ปญฺญา. 

[๗๗๘]  กามาวจรกุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  ปริตฺตา  ปญฺญา.  รูปาวจรารูปาวจร           
กุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  มหคฺคตา  ปญฺญา.  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  อปฺปมาณา  
ปญฺญา. 

[๗๗๙]  ตตฺถ  กตมา  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา?  ปริตฺเต  ธมฺเม  อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  

 ฉ.  อุปริฏฺฐิมา5
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ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา. 
[๗๘๐]  ตตฺถ กตมา มหคฺคตารมฺมณา ปญฺญา? มหคฺคเต  ธมฺเม  อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ     

ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  มหคฺคตารมฺมณา  
ปญฺญา. 

[๗๘๑]  ตตฺถ  กตมา  อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา?  อปฺปมาเณ  ธมฺเม  อารพฺภ  ยา  
อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  อปฺปมาณา
รมฺมณา  ปญฺญา. 

[๗๘๒]  ตตฺถ  กตมา  มคฺคารมฺมณา  ปญฺญา?  อริยมคฺคํ  อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  
ปญฺญา   ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  มคฺคารมฺมณา  ปญฺญา.  
จตูสุ  มคฺเคสุ    ปญฺญา  มคฺคเหตุกา  ปญฺญา. 

[๗๘๓]  ตตฺถ  กตมา  มคฺคาธิปตินี  ปญฺญา?  อริยมคฺคํ  อธิปตึ  กริตฺวา  ยา  อุปฺปชฺชติ  
ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  มคฺคาธิปตินี  ปญฺญา. 

[๗๘๔]  จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาเก  ปญฺญา  สิยา  อุปฺปนฺนา,  สิยา  อุปฺปาทินี,  น  วตฺตพฺพา    
“อนุปฺปนฺนา”ติ.  จตูสุ  ภูมีสุ  กุสเล  ตีสุ  ภูมีสุ  กิริยาพฺยากเต  ปญฺญา  สิยา  อุปฺปนฺนา,  สิยา  
อนุปฺปนฺนา,  น  วตฺตพฺพา  “อุปฺปาทินี”ติ. 

[๗๘๕]  สพฺพาว  ปญฺญา  สิยา  อตีตา,  สิยา  อนาคตา,  สิยา  ปจฺจุปฺปนฺนา. 
[๗๘๖]  ตตฺถ  กตมา  อตีตารมฺมณา  ปญฺญา?  อตีเต  ธมฺเม  อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  

ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  อตีตารมฺมณา  ปญฺญา. 
[๗๘๗]  ตตฺถ  กตมา  อนาคตารมฺมณา  ปญฺญา? อนาคเต ธมฺเม อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ      

ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  อนาคตารมฺมณา  
ปญฺญา. 

[๗๘๘]  ตตฺถ  กตมา  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา  ปญฺญา?  ปจฺจุปฺปนฺเน  ธมฺเม  อารพฺภ  ยา    
อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  ปจฺจุปฺปนฺนา
รมฺมณา  ปญฺญา. 

[๗๘๙]  สพฺพาว  ปญฺญา  สิยา  อชฺฌตฺตา,  สิยา  พหิทฺธา,  สิยา  อชฺฌตฺตพหิทฺธา. 
[๗๙๐]  ตตฺถ  กตมา  อชฺฌตฺตารมฺมณา  ปญฺญา?  อชฺฌตฺเต  ธมฺเม  อารพฺภ  ยา       

อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  อชฺฌตฺตา
รมฺมณา  ปญฺญา. 

[๗๙๑]  ตตฺถ  กตมา  พหิทฺธารมฺมณา  ปญฺญา?  พหิทฺธา  ธมฺเม  อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ  
ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  พหิทฺธารมฺมณา  ปญฺญา. 

[๗๙๒]  ตตฺถ  กตมา  อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา  ปญฺญา?  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  ธมฺเม       
อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา-รมฺมณา  ปญฺญา.  เอวํ  ติวิเธน  ญาณวตฺถุ.   

ติกํ. 
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๔.  จตุกฺกนิทฺเทส 
[๗๙๓]  ตตฺถ  กตมํ  กมฺมสฺสกตํ  ญาณํ?  “อตฺถิ  ทินฺนํ,  อตฺถิ  ยิฏฺฐํ,  อตฺถิ  หุตํ,  อตฺถิ             

สุกตทุกฺกฏานํ  กมฺมานํ  ผลํ  วิปาโก,  อตฺถิ  อยํ  โลโก,  อตฺถิ  ปโร  โลโก,  อตฺถิ  มาตา,  อตฺถิ  
ปิตา,  อตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา,  อตฺถิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา,  
เย  อิมญฺจ  โลกํ  ปรญฺจ  โลกํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตี”ติ  ยา  เอวรูปา  ปญฺญา      
ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  กมฺมสฺสกตํ  ญาณํ.  ฐเปตฺวา        
สจฺจานุโลมิกํ  ญาณํ,  สพฺพาปิ   สาสวา  กุสลา  ปญฺญา  กมฺมสฺสกตํ  ญาณํ. 

ตตฺถ  กตมํ  สจฺจานุโลมิกํ  ญาณํ?  “รูปํ  อนิจฺจน”ฺติ  วา  “เวทนา  อนิจฺจา”ติ  วา  ฯเปฯ           

“สญฺญา  อนิจฺจา”ติ  วา  ฯเปฯ  “สงฺขารา  อนิจฺจา”ติ  วา  ฯเปฯ  “วิญฺญาณํ  อนิจฺจนฺ”ติ  วา,  ยา  
เอวรูปี  อนุโลมิกา  ขนฺติ  ทิฏฺฐิ  รุจิ  มุทิ  เปกฺขา  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ.  อิทํ  วุจฺจติ  สจฺจานุโลมิกํ  
ญาณํ.  จตูสุ  มคฺเคสุ  ปญฺญา  มคฺคสมงฺคิสฺส  ญาณํ.  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  ผลสมงฺคิสฺส  
ญาณํ.  (๑) 

[๗๙๔]  มคฺคสมงฺคิสฺส  ญาณํ  ทุกฺเขเปตํ  ญาณํ,  ทุกฺขสมุทเยเปตํ  ญาณํ,  ทุกฺขนิโรเธ
เปตํ  ญาณํ,  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทายเปตํ  ญาณํ. 

ตตฺถ  กตมํ  ทุกฺเข  ญาณํ?  ทุกฺขํ  อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปญฺญา ปชานนา  ฯเปฯ อโมโห   
ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  ทุกฺเข  ญาณํ.  ทุกฺขสมุทยํ  อารพฺภ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธํ         
อารพฺภ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทํ  อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ         
อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ.  (๒) 

[๗๙๕]  กามาวจรกุสลาพฺยากเต  ปญฺญา  กามาวจรา ปญฺญา, รูปาวจรกุสลาพฺยากเต  
ปญฺญา  รูปาวจรา  ปญฺญา,  อรูปาวจรกุสลาพฺยากเต ปญฺญา อรูปาวจรา ปญฺญา, จตูสุ มคฺเคสุ  
จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  อปริยาปนฺนา  ปญฺญา.  (๓) 

[๗๙๖]  ตตฺถ  กตมํ  ธมฺเม  ญาณํ?  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา  ธมฺเม  ญาณํ,  
โส   อิมินา  ธมฺเมน  ญาเตน  ทิฏฺเฐน  ปตฺเตน  วิทิเตน  ปริโยคาเฬฺหน  อตีตานาคเตน  นยํ  เนติ,  
เย  หิ  เกจิ  อตีตมทฺธานํ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ทุกฺขํ  อพฺภญฺญึสุ,   ทุ กฺขสมุทยํ  6

อพฺภญฺญึสุ,  ทุกฺขนิโรธํ  อพฺภญฺญึสุ,  ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทํ  อพฺภญฺญึสุ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขํ  
อพฺภญฺญึสุ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขสมุทยํ  อพฺภญฺญึสุ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขนิโรธํ  อพฺภญฺญึสุ,  
อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขนิโรธคามินึ    ปฏิปทํ  อพฺภญฺญึสุ.  เย  หิ  เกจิ  อนาคตมทฺธานํ  สมณา  วา  
พฺราหฺมณา  วา  ทุกฺขํ  อภิชานิสฺสนฺติ,  ทุกฺขสมุทยํ  อภิชานิสฺสนฺติ,  ทุกฺขนิโรธํ  อภิชานิสฺสนฺติ,  
ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทํ  อภิชานิสฺสนฺติ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขํ  อภิชานิสฺสนฺติ,  อิมญฺเญว  เต  
ทุกฺขสมุทยํ  อภิชานิสฺสนฺติ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขนิโรธํ  อภิชานิสฺสนฺติ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขนิโรธ
คามินึ  ปฏิปทํ  อภิชานิสฺสนฺตีติ  ยา ตตฺถ ปญฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ.  
อิทํ  วุจฺจติ  อนฺวเย  ญาณํ. 

 ฉ.  อพฺภญฺญํสุ.  เอวมุปริปิ 6
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ตตฺถ  กตมํ  ปริจฺเจ   ญาณํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ          7

ปชานาติ,  สราคํ  วา  จิตฺตํ  “สราคํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  วีตราคํ  วา  จิตฺตํ  “วีตราคํ  จิตฺตน”ฺติ    
ปชานาติ,  สโทสํ  วา  จิตฺตํ  “สโทสํ  จิตฺตนฺ”ติ  ปชานาติ,  วีตโทสํ  วา  จิตฺตํ  “วีตโทสํ  จิตฺตนฺ”ติ  
ปชานาติ,  สโมหํ  วา  จิตฺตํ  “สโมหํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  วีตโมหํ  วา  จิตฺตํ  “วีตโมหํ  จิตฺตน”ฺติ  
ปชานาติ,  สงฺขิตฺตํ  วา  จิตฺตํ  “สงฺขิตฺตํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  วิกฺขิตฺตํ วา จิตฺตํ “วิกฺขิตฺตํ  จิตฺตน”ฺติ  
ปชานาติ,  มหคฺคตํ  วา  จิตฺตํ  “มหคฺคตํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  อมหคฺคตํ  วา  จิตฺตํ  “อมหคฺคตํ  
จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  สอุตฺตรํ  วา  จิตฺตํ  “สอุตฺตรํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  อนุตฺตรํ วา  จิตฺตํ “อนุตฺตรํ  
จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  สมาหิตํ วา จิตฺตํ “สมาหิตํ  จิตฺ ตน”ฺติ  ปชานาติ,  อสมาหิตํ  วา  จิตฺ ตํ            
“อสมาหิตํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  วิมุตฺตํ  วา  จิตฺตํ  “วิมุตฺตํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาติ,  อวิมุตฺตํ วา จิตฺต ํ 

“อวิมุตฺตํ  จิตฺตน”ฺติ  ปชานาตีติ ยา ตตฺถ ปญฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  
อิทํ  วุจฺจติ  ปริจฺเจ59  ญาณํ. 

ฐเปตฺวา  ธมฺเม  ญาณํ อนฺวเย ญาณํ ปริจฺเจ ญาณํ, อวเสสา ปญฺญา สมฺมติญาณํ.  (๔) 
[๗๙๗]  ตตฺถ  กตมา  ปญฺญา  อาจยาย  โน  อปจยาย?  กามาวจรกุสเล  ปญฺญา     

อาจยาย  โน  อปจยาย.  จตูสุ  มคฺเคสุ  ปญฺญา  อปจยาย  โน  อาจยาย.  รูปาวจรารูปาวจร      
กุสเล  ปญฺญา  อาจยาย  เจว  อปจยาย จ. อวเสสา  ปญฺญา  เนว  อาจยาย  โน  อปจยาย. (๕)   

[๗๙๘]  ตตฺถ  กตมา  ปญฺญา  นิพฺพิทาย  โน  ปฏิเวธาย?  ยาย  ปญฺญาย  กาเมสุ      
วีตราโค โหติ,  น  จ  อภิญฺญาโย  ปฏิวิชฺฌติ  น  จ  สจฺจานิ.  อยํ  วุจฺจติ  ปญฺญา  นิพฺพิทาย  โน  
ปฏิเวธาย.  เสฺวว  ปญฺญาย  กาเมสุ  วีตราโค  สมาโน  อภิญฺญาโย  ปฏิวิชฺฌติ  น  จ  สจฺจานิ.  
อยํ  วุจฺจติ  ปญฺญา  ปฏิเวธาย  โน  นิพฺพิทาย. จตูสุ มคฺเคสุ ปญฺญา นิพฺพิทาย เจว ปฏิเวธาย จ.  
อวเสสา  ปญฺญา  เนว  นิพฺพิทาย  โน  ปฏิเวธาย.  (๖) 

[๗๙๙]  ตตฺถ  กตมา  หานภาคินี  ปญฺญา?  ปฐมสฺส  ฌานสฺส  ลาภึ   กามสหคตา  8

สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หานภาคินี  ปญฺญา,  ตทนุธมฺมตา  สติ  สนฺติฏฺฐติ  ฐิติภาคินี  
ปญฺญา.  อวิตกฺกสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปญฺญา, นิพฺพิทาสหคตา  
สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  วิราคูปสญฺหิตา  นิพฺเพธภาคินี  ปญฺญา. ทุติยสฺส ฌานสฺส  ลาภึ  
วิตกฺกสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หานภาคินี  ปญฺญา,  ตทนุธมฺมตา สติ สนฺติฏฺฐติ  
ฐิติภาคินี  ปญฺญา,  อุเปกฺขาสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  วิเสสภาคินี  ปญฺญา,  
นิพฺพิทาสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  วิราคูปสญฺหิตา  นิพฺเพธภาคินี  ปญฺญา.     
ตติยสฺส  ฌานสฺส  ลาภึ  ปีติสหคตา   สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หานภาคินี  ปญฺญา,      9

ตทนุธมฺมตา  สติ  สนฺติฏฺฐติ  ฐิติภาคินี  ปญฺญา.  อทุกฺขมสุขสหคตา  สญฺญามนสิการา           
สมุทาจรนฺติ  วิเสสภาคินี  ปญฺญา, นิพฺพิทาสหคตา สญฺญามนสิการา สมุทาจรนฺติ                   

 ฉ.  ปริเย7

 ฉ.  ลาภี.  เอวมุปริปิ8

 ฉ.  ปีติสุขสหคตา9
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วิราคูปสญฺหิตา  นิพฺเพธภาคินี  ปญฺญา.   จตุตฺถสฺส   ฌานสฺส   ลาภึ   สุขสหคตา       สญฺญา    10

มนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หานภาคินี  ปญฺญา,  ตทนุธมฺมตา  สติ  สนฺติฏฺฐติ  ฐิติภาคินี  ปญฺญา.   
อากาสานญฺจายตนสหคตา สญฺญามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปญฺญา,                  
นิพฺพิทาสหคตา    สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  วิราคูปสญฺหิตา  นิพฺเพธภาคินี  ปญฺญา.      
อากาสานญฺจายตนสฺส  ลาภึ  รูปสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หานภาคินี  ปญฺญา,  
ตทนุธมฺมตา  สติ  สนฺติฏฺฐติ  ฐิติภาคินี  ปญฺญา.  วิญฺญาณญฺจายตนสหคตา  สญฺญามนสิการา  
สมุทาจรนฺติ  วิเสสภาคินี  ปญฺญา,  นิพฺพิทาสหคตา สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ                 
วิราคูปสญฺหิตา นิพฺเพธภาคินี ปญฺญา. วิญฺญาณญฺจายตนสฺส ลาภึ อากาสานญฺจายตนสหคตา  
สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หานภาคินี  ปญฺญา,  ตทนุธมฺมตา  สติ  สนฺติฏฺฐติ  ฐิติภาคินี  
ปญฺญา.  อากิญฺจญฺญายตนสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  วิเสสภาคินี  ปญฺญา,  
นิพฺพิทาสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  วิราคูปสญฺหิตา  นิพฺเพธภาคินี  ปญฺญา.        
อากิญฺจญฺญายตนสฺส  ลาภึ  วิญฺญาณญฺจายตนสหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หาน
ภาคินี   ปญฺญา,  ตทนุธมฺมตา  สติ  สนฺติฏฺฐติ  ฐิติภาคินี  ปญฺญา,  เนวสญฺญานาสญฺญายตน
สหคตา  สญฺญามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  วิเสสภาคินี  ปญฺญา,  นิพฺพิทาสหคตา  สญฺญามนสิ
การา  สมุทาจรนฺติ   วิราคูปสญฺหิตา  นิพฺเพธภาคินี  ปญฺญา.  (๗) 

[๘๐๐]  ตตฺถ  กตมา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา?  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  นิรุตฺติ
ปฏิสมฺภิทา  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา.  อตฺเถ  ญาณํ  อตฺถปฏิสมฺภิทา, ธมฺเม ญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภิทา,  
ตตฺร  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  ญาณํ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา,  ญาเณสุ  ญาณํ  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา.  
อิมา  จตสฺโส    ปฏิสมฺภิทา.  (๘) 

[๘๐๑]  ตตฺถ  กตมา  จตสฺโส  ปฏิปทา?  ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา  ปญฺญา,        
ทุกฺขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา  ปญฺญา,  สุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา  ปญฺญา,  สุขาปฏิปทา    
ขิปฺปาภิญฺญา  ปญฺญา. 

ตตฺถ กตมา ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา ปญฺญา? กิจฺเฉน กสิเรน สมาธึ                    
อุปฺปาเทนฺตสฺส  ทนฺธํ  ตณฺฐานํ  อภิชานนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  
ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  ทุกฺขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา  ปญฺญา?  กิจฺเฉน  กสิเรน  สมาธึ              
อุปฺปาเทนฺตสฺส  ขิปฺปํ  ตณฺฐานํ  อภิชานนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  
ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  ทุกฺขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  สุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา  ปญฺญา?  อกิจฺเฉน  อกสิเรน  สมาธึ           
อุปฺปาเทนฺตสฺส  ทนฺธํ  ตณฺฐานํ  อภิชานนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺฐา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  
ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  สุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  สุขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา  ปญฺญา?  อกิจฺเฉน  อกสิเรน  สมาธึ             
อุปฺปาเทนฺตสฺส  ขิปฺปํ  ตณฺฐานํ  อภิชานนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺฐา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  

 ฉ.  อุเปกฺขาสหคตา10
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ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  สุขาปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา  ปญฺญา.  อิมา  จตสฺโส  
ปฏิปทา.  (๙) 

[๘๐๒]  ตตฺถ  กตมานิ  จตฺตาริ  อารมฺมณานิ?  ปริตฺตา  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา,  
ปริตฺตา    อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา,  อปฺปมาณา  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา,  อปฺปมาณา  
อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  ปริตฺตา  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา?  สมาธิสฺส  น นิกามลาภิสฺส อารมฺมณํ  
โถกํ  ผรนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  
วุจฺจติ  ปริตฺตา  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  ปริตฺตา  อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา?  สมาธิสฺส  น  นิกามลาภิสฺส       
อารมฺมณํ   วิปุลํ  ผรนฺตสฺส  ยา อุปฺปชฺชติ ปญฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ.  
อยํ  วุจฺจติ  ปริตฺตา  อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  อปฺปมาณา  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา?  สมาธิสฺส  นิกามลาภิสฺส            
อารมฺมณํ  โถกํ  ผรนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย            
สมฺมาทิฏฺฐิ.  อยํ  วุจฺจติ  อปฺปมาณา  ปริตฺตารมฺมณา  ปญฺญา. 

ตตฺถ  กตมา  อปฺปมาณา  อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา?  สมาธิสฺส  นิกามลาภิสฺส      
อารมฺมณํ  วิปุลํ  ผรนฺตสฺส  ยา  อุปฺปชฺชติ ปญฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ.  
อยํ  วุจฺจติ  อปฺปมาณา  อปฺปมาณารมฺมณา  ปญฺญา.  อิมานิ  จตฺตาริ  อารมฺมณานิ.  (๑๐) 

มคฺคสมงฺคิสฺส  ญาณํ  ชรามรเณเปตํ  ญาณํ,  ชรามรณสมุทเยเปตํ  ญาณํ,  ชรามรณ  
นิโรเธเปตํ  ญาณํ,  ชรามรณนิโรธคามินิยา  ปฏิปทายเปตํ  ญาณํ. 

ตตฺถ  กตมํ  ชรามรเณ  ญาณํ?  ชรามรณํ  อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  
ฯเปฯ    อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  ชรามรเณ  ญาณํ. 

ชรามรณสมุทยํ  อารพฺภ  ฯเปฯ  ชรามรณนิโรธํ  อารพฺภ  ฯเปฯ  ชรามรณนิโรธคามินึ  
ปฏิปทํ  อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  
วุจฺจติ  ชรามรณนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ.  (๑๑) 

[๘๐๓]  มคฺคสมงฺคิสฺส   ญาณํ  ชาติยาเปตํ  ญาณํ   ฯเปฯ  ภเวเปตํ  ญาณํ  ฯเปฯ        11

อุปาทาเนเปตํ  ญาณํ  ฯเปฯ  ตณฺหายเปตํ  ญาณํ  ฯเปฯ  เวทนายเปตํ  ญาณํ  ฯเปฯ  ผสฺเสเปตํ  
ญาณํ  ฯเปฯ  สฬายตเน-เปตํ  ญาณํ  ฯเปฯ  นามรูเปเปตํ  ญาณํ  ฯเปฯ  วิญฺญาเณเปตํ  ญาณํ  
ฯเปฯ  สงฺขาเรสุเปตํ  ญาณํ,  สงฺขาร-สมุทเยเปตํ  ญาณํ,  สงฺขารนิโรเธเปตํ  ญาณํ,  สงฺขารนิโรธ
คามินิยา  ปฏิปทายเปตํ  ญาณํ.  (๑๒-๒๑) 

ตตฺถ  กตมํ  สงฺขาเรสุ  ญาณํ?  สงฺขาเร  อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  
ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  สงฺขาเรสุ  ญาณํ. 

สงฺขารสมุทยํ  อารพฺภ  ฯเปฯ  สงฺขารนิโรธํ  อารพฺภ  ฯเปฯ  สงฺขารนิโรธคามินึ  ปฏิปทํ  
อารพฺภ  ยา  อุปฺปชฺชติ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  

 ฉ.  ธมฺมสมงฺคิสฺส 11



 18

สงฺขาร-นิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ.  เอวํ  จตุพฺพิเธน  ญาณวตฺถุ.  (๒๒-๒๔) 
จตุกฺกํ. 

------------- 

๕.  ปญฺจกนิทฺเทส 
[๘๐๔]  ตตฺถ  กตโม  ปญฺจงฺคิโก  สมฺมาสมาธิ?  ปีติผรณตา, สุขผรณตา, เจโตผรณตา,  

อาโลกผรณตา,  ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺตํ.  ทฺวีสุ  ฌาเนสุ  ปญฺญา  ปีติผรณตา,  ตีสุ  ฌาเนสุ  
ปญฺญา  สุขผรณตา,  ปรจิตฺเต  ญาณํ  เจโตผรณตา,  ทิพฺพจกฺขุ  อาโลกผรณตา,  ตมฺหา  ตมฺหา  
สมาธิมฺหา  วุฏฺฐิตสฺส  ปจฺจเวกฺขณาญาณํ  ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺตํ.  อยํ  วุจฺจติ  ปญฺจงฺคิโก  สมฺมา
สมาธิ. 

ตตฺถ  กตโม  ปญฺจญาณิโก  สมฺมาสมาธิ?  “อยํ  สมาธิ  ปจฺจุปฺปนฺนสุโข  เจว  อายตึ  จ            
สุขวิปาโก”ติ  ปจฺจตฺตญฺเญว  ญาณํ  อุปฺปชฺชติ,  “อยํ  สมาธิ  อริโย  นิรามิโส”ติ  ปจฺจตฺตญฺเญว  
ญาณํ  อุปฺปชฺชติ,  “อยํ  สมาธิ  อกาปุริสเสวิโต”ติ  ปจฺจตฺตญฺเญว  ญาณํ  อุปฺปชฺชติ,  “อยํ  12

สมาธิ  สนฺโต ปณีโต  ปฏิปฺปสฺสทฺธลทฺโธ  เอโกทิภาวาธิคโต  น  จ  สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตคโต”ติ  
ปจฺจตฺตญฺเญว  ญาณํ  อุปฺปชฺชติ,  “โส  โข  ปนาหํ  อิมํ  สมาธึ  สโตว  สมาปชฺชามิ  สโตว  
วุฏฺฐหามี”ติ  ปจฺจตฺตญฺเญว  ญาณํ  อุปฺ ปชฺชติ.  อยํ  ปญฺ จญาณิโก  สมฺมาสมาธิ .  เอวํ           
ปญฺจวิเธน  ญาณวตฺถุ. 

ปญฺจกํ. 
----------- 

๖.  ฉกฺกนิทฺเทส 
[๘๐๕]  ตตฺถ  กตมา  ฉสุ  อภิญฺญาสุ  ปญฺญา?  อิทฺธิวิเธ  ญาณํ,  โสตธาตุวิสุทฺธิยา  

ญาณํ,  ปรจิตฺเต  ญาณํ,  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณํ,  สตฺตานํ  จุตูปปาเต  ญาณํ,  อาสวานํ  ขเย  
ญาณํ.  อิมา  ฉสุ  อภิญฺญาสุ  ปญฺญา.  เอวํ  ฉพฺพิเธน  ญาณวตฺถุ. 

ฉกฺกํ. 
------------ 

๗.  สตฺตกนิทฺเทส 
[๘๐๖]  ตตฺถ  กตมานิ  สตฺตสตฺตติ   ญาณวตฺ ถูนิ?  “ชาติปจฺ จยา  ชรามรณน”ฺติ  13

ญาณํ,  อสติ  ชาติยา  “นตฺถิ  ชรามรณน”ฺติ  ญาณํ,  อตีตมฺปิ อทฺธานํ “ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ  
ญาณํ, อสติ ชาติยา “นตฺถิ  ชรามรณน”ฺติ  ญาณํ, อนาคตมฺปิ อทฺธานํ “ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ  

 ฉ.  มหาปุริสเสวิโต12

 ก.  สตฺตสตฺตร ิ13



 19

ญาณํ,  อสติ    ชาติยา  “นตฺถิ  ชรามรณนฺ”ติ  ญาณํ.  ยมฺปิสฺส  ตํ ธมฺมฏฺฐิติญาณํ, ตมฺปิ “ขยธมฺมํ  
วยธมฺมํ  วิราคธมฺมํ  นิโรธธมฺมน”ฺติ  ญาณํ,  “ภวปจฺจยา  ชาตี”ติ  ญาณํ  ฯเปฯ  “อุปาทานปจฺจยา  
ภโว”ติ  ญาณํ  ฯเปฯ  “ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานน”ฺติ  ญาณํ  ฯเปฯ  “เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา”ติ  
ญาณํ  ฯเปฯ  “ผสฺสปจฺจยา   เวทนา”ติ  ญาณํ  ฯเปฯ  “สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส”ติ  ญาณํ  ฯเปฯ  
“นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺ”ติ  ญาณํ  ฯเปฯ  “วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปนฺ”ติ  ญาณํ  ฯเปฯ        
“สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณนฺ”ติ  ญาณํ  ฯเปฯ  “อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา”ติ  ญาณํ,  อสติ  อวิชฺชาย  
“นตฺถิ  สงฺขารา”ติ  ญาณํ,  อตีตมฺปิ  อทฺธานํ  “อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา”ติ  ญาณํ,  อสติ  อวิชฺชาย  
“นตฺถิ  สงฺขารา”ติ  ญาณํ,  อนาคตมฺปิ  อทฺธานํ   “อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา”ติ  ญาณํ,  อสติ          
อวิชฺชาย  “นตฺถิ  สงฺขารา”ติ  ญาณํ.  ยมฺปิสฺส  ตํ  ธมฺมฏฺฐิติ-    ญาณํ,  ตมฺปิ  “ขยธมฺมํ  วยธมฺมํ    
วิราคธมฺมํ  นิโรธธมฺมน”ฺติ  ญาณํ.  อิมานิ  สตฺตสตฺตติ  ญาณวตฺถูนิ. เอวํ  สตฺตวิเธน  ญาณวตฺถุ. 

สตฺตกํ. 
----------- 

๘.  อฏฺฐกนิทฺเทส 
[๘๐๗]  ตตฺถ  กตมา  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา?  โสตาปตฺติมคฺเค  ปญฺญา,               

โสตาปตฺติผเล  ปญฺญา,  สกทาคามิมคฺเค  ปญฺญา,  สกทาคามิผเล  ปญฺญา,  อนาคามิมคฺเค  
ปญฺญา,  อนาคามิผเล ปญฺญา, อรหตฺตมคฺเค ปญฺญา, อรหตฺตผเล ปญฺญา. อิมา จตูสุ  มคฺเคสุ  
จตูสุ  ผเลสุ  ปญฺญา.  เอวํ  อฏฺฐวิเธน  ญาณวตฺถุ. 

อฏฺฐกํ. 
------------ 

๙.  นวกนิทฺเทส 
[๘๐๘]  ตตฺถ  กตมา  นวสุ  อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ ปญฺญา? ปฐมชฺฌานสมาปตฺติยา        

ปญฺญา,  ทุติยชฺฌานสมาปตฺติยา  ปญฺญา,  ตติยชฺฌานสมาปตฺติยา  ปญฺญา,  จตุตฺถชฺฌาน
สมาปตฺติยา ปญฺญา, อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา ปญฺญา, วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา  
ปญฺญา, อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา  ปญฺญา,  เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา  
ปญฺญา,  สญฺญาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา  วุฏฺฐิตสฺส  ปจฺจเวกฺขณาญาณํ.  อิมา  นวสุ  อนุปุพฺพ
วิหารสมาปตฺตีสุ  ปญฺญา.  เอวํ  นววิเธน  ญาณวตฺถุ. 

นวกํ. 
------------ 

๑๐.  ทสกนิทฺเทส 
[๘๐๙]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  ฐานญฺจ  ฐานโต  อฏฺฐานญฺจ  อฏฺฐานโต  ยถาภูตํ  

ญาณํ? อิธ ตถาคโต “อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส,  ยํ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  กญฺจิ  สงฺขารํ  นิจฺจโต  



 20

อุปคจฺเฉยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ โข  เอตํ วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน กญฺจิ สงฺขารํ  
นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  
ปุคฺคโล  กญฺจิ  สงฺขารํ  สุขโต  อุปคจฺเฉยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  
วิชฺชติ,  ยํ  ปุถุชฺชโน  กญฺจิ สงฺขารํ สุขโต อุปคจฺเฉยฺย, ฐานเมตํ  วิชฺชตี”ติ ปชานาติ, “อฏฺฐานเมตํ  
อนวกาโส,  ยํ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  กญฺจิ  ธมฺมํ  อตฺถโต  อุปคจฺเฉยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ  
ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  ปุถุชฺชโน  กญฺจิ  ธมฺมํ  อตฺถโต  อุปคจฺเฉยฺย,  ฐานเมตํ  
วิชฺชต”ีติ ปชานาติ, “อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส,  ยํ ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  มาตรํ  ชีวิตา  โวโรเปยฺย,  
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ, “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  ปุถุชฺชโน  มาตรํ  ชีวิตา  โวโรเปยฺย,  
ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,   “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  ปิตรํ  ชีวิตา  
โวโรเปยฺย ฯเปฯ อรหนฺตํ  ชีวิตา โวโรเปยฺย ฯเปฯ ปทุฏฺเฐน จิตฺเตน ตถาคตสฺส โลหิตํ  อุปฺปาเทยฺย  
ฯเปฯ  สํฆํ  ภินฺเทยฺย  ฯเปฯ   อญฺญํ  สตฺถารํ  อุทฺทิเสยฺย  ฯเปฯ  อฏฺฐมํ  ภวํ  นิพฺพตฺเตยฺย,  เนตํ  
ฐานํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  ปุถุชฺชโน  อฏฺฐมํ  ภวํ  นิพฺพตฺเตยฺย,  
ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ. 

 “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ   เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  เทฺว  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา       
อปุพฺพํ   อจริมํ  อุปฺปชฺเชยฺยํุ,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ ปชานาติ, “ฐานญฺจ โข  เอตํ วิชฺชติ, ยํ เอกิสฺสา  
โลกธาตุยา  เอโก  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุปฺปชฺเชยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชตี”ติ ปชานาติ, “อฏฺฐานเมตํ  
อนวกาโส,  ยํ   เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  เทฺว  ราชาโน  จกฺกวตฺติโน  อปุพฺพํ  อจริมํ  อุปฺปชฺเชยฺยํุ,  
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชต”ีติ    ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  เอโก  
ราชา  จกฺกวตฺตี  อุปฺปชฺเชยฺย, ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ. 

 “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  อิตฺถี  อรหํ  อสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ           
ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  ปุริโส  อรหํ  อสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  ฐานเมตํ  วิชฺชตี”ติ      
ปชานาติ,  “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส, ยํ อิตฺถี ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺตี, เนตํ ฐานํ วิชฺชตี”ติ ปชานาติ,   
“ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  ปุริโส  ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺตี,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,                   
“อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  อิตฺถี  สกฺกตฺตํ  กเรยฺย,  มารตฺตํ  กเรยฺย,  พฺรหฺมตฺตํ  กเรยฺย,  เนตํ  
ฐานํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  ปุริโส  สกฺกตฺตํ  กเรยฺย,  มารตฺตํ  
กเรยฺย,  พฺรหฺมตฺตํ  กเรยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ. 

 “อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ กายทุจฺจริตสฺส  อิฏฺโฐ  กนฺโต  มนาโป  วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย,  
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  กายทุจฺจริตสฺส  อนิฏฺโฐ  อกนฺโต           
อมนาโป  วิปาโก  นิพฺพตฺเตยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ                   
วจีทุจฺจริตสฺส  ฯเปฯ  ยํ  มโนทุจฺจริตสฺส  อิฏฺโฐ  กนฺโต  มนาโป  วิปาโก  นิพฺพตฺเตยฺย,  เนตํ  ฐานํ      
วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  วจีทุจฺจริตสฺส  ฯเปฯ  ยํ   มโนทุจฺจริตสฺส          
อนิฏฺโฐ  อกนฺโต    อมนาโป  วิปาโก  นิพฺพตฺเตยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ. 

 “อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ กายสุจริตสฺส อนิฏฺโฐ อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย,  
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ กายสุจริตสฺส อิฏฺโฐ กนฺโต มนาโป       



 21

วิปาโก  นิพฺพตฺเตยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  วจีสุจริตสฺส  
ฯเปฯ     ยํ  มโนสุจริตสฺส  อนิฏฺโฐ  อกนฺโต  อมนาโป  วิปาโก  นิพฺพตฺเตยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ  
ปชานาติ,    “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ  วจีสุจริตสฺส  ฯเปฯ  ยํ  มโนสุจริตสฺส  อิฏฺโฐ  กนฺโต  
มนาโป  วิปาโก  นิพฺพตฺเตยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ. 

 “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  กายทุจฺจริตสมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  
ปรํ  มรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺเชยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  
วิชฺชติ,  ยํ  กายทุจฺจริตสมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา  อปายํ  ทุคฺคตึ  
วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปชฺเชยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ,  “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส, ยํ วจีทุจฺจริต
สมงฺคี  ฯเปฯ  ยํ   มโนทุจฺจริตสมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา  สุคตึ  
สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺเชยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ, ยํ วจีทุจฺจริต
สมงฺคี  ฯเปฯ  ยํ  มโนทุจฺจริต-สมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา  อปายํ  
ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปชฺเชยฺย,     ฐานเมตํ  วิชฺชต”ีติ  ปชานาติ. 

 “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  กายสุจริตสมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  
ปรํ   มรณา  อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปชฺเชยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ  ปชานาติ,  
“ฐานญฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ,  ยํ   กายสุจริตสมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรํ  
มรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ อุปปชฺเชยฺย,  ฐานเมตํ  วิชฺชตี”ติ  ปชานาติ,  “อฏฺฐานเมตํ  อนวกาโส,  ยํ  
วจีสุจริตสมงฺคี  ฯเปฯ  ยํ  มโนสุจริตสมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา    
อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ   อุปปชฺเชยฺย,  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชตี”ติ  ปชานาติ,  “ฐานญฺจ  โข  เอตํ  
วิชฺชติ,  ยํ  วจีสุจริตสมงฺคี  ฯเปฯ  ยํ  มโนสุจริตสมงฺคี  ตนฺนิทานํ  ตปฺปจฺจยา  กายสฺส  เภทา  ปรํ  
มรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺเชยฺย,     ฐานเมตํ  วิชฺชตี”ติ  ปชานาติ,  เย  เย  ธมฺมา  เยสํ  เยสํ  
ธมฺมานํ  เหตู  ปจฺจยา  อุปาทาย  ตํ  ตํ  ฐานํ,  เย    เย  ธมฺมา  เยสํ  เยสํ  ธมฺมานํ  น  เหตู  น  
ปจฺจยา   อุปาทาย  ตํ  ตํ  อฏฺฐานนฺติ  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา     ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  14

สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  ตถาคตสฺส  ฐานญฺจ  ฐานโต  อฏฺฐานญฺจ   อฏฺฐานโต  ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๑) 
[๘๑๐]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ  กมฺมสมาทานานํ  ฐานโส          

เหตุโส  วิปากํ  ยถาภูตํ  ญาณํ?  อิธ  ตถาคโต  ปชานาติ,  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ                  
กมฺมสมาทานานิ  คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ                  
กมฺมสมาทานานิ  อุปธิสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ              
กมฺมสมาทานานิ  กาลสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ               
กมฺมสมาทานานิ  ปโยคสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ. 

อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ  คติวิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ     
ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ  อุปธิวิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ            
กมฺมสมาทานานิ  กาลวิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ  
ปโยควิปตฺตึ  อาคมฺม   วิปจฺจนฺติ. 

 ฉ.  อปฺปจฺจยา14
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อตฺเถกจฺจานิ  กลฺยาณานิ  กมฺมสมาทานานิ  คติวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ,  
อตฺเถกจฺจานิ  กลฺยาณานิ  กมฺมสมาทานานิ  อุปธิวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจฺจนฺติ, อตฺเถกจฺจานิ  
กลฺยาณานิ  กมฺม-สมาทานานิ  กาลวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ, อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ  
กมฺมสมาทานานิ  ปโยควิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ. 

อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ คติสมฺปตฺตึ อาคมฺม วิปจฺจนฺติ, อตฺเถกจฺจานิ      
กลฺยาณานิ  กมฺมสมาทานานิ  อุปธิสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ  กลฺยาณานิ  
กมฺมสมาทานานิ  กาลสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ,  อตฺเถกจฺจานิ  กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ  
ปโยคสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺตีติ  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย    
สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  ตถาคตสฺส  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ  กมฺมสมาทานานํ  ฐานโส  เหตุโส        
วิปากํ  ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๒) 

[๘๑๑]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  สพฺพตฺถคามินึ  ปฏิปทํ  ยถาภูตํ  ญาณํ? อิธ ตถาคโต  
“อยํ   มคฺโค  อยํ  ปฏิปทา  นิรยคามินี”ติ  ปชานาติ, “อยํ มคฺโค อยํ ปฏิปทา ติรจฺฉานโยนิคามินี”ติ          
ปชานาติ,  “อยํ  มคฺโค  อยํ  ปฏิปทา  เปตฺติวิสยคามินี”ติ  ปชานาติ,  “อยํ  มคฺโค  อยํ  ปฏิปทา  
มนุสฺสโลกคามินี” ติ  ปชานาติ,  “อยํ มคฺโค อยํ ปฏิปทา เทวโลกคามินี”ติ  ปชานาติ,  “อยํ  มคฺโค     
อยํ ปฏิปทา นิพฺพานคามินี”ติ  ปชานาตีติ  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา  ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย             
สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  ตถาคตสฺส  สพฺพตฺถคามินึ  ปฏิปทํ  ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๓) 

[๘๑๒]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  อเนกธาตุนานาธาตุโลกํ  ยถาภูตํ ญาณํ? อิธ ตถาคโต  
ขนฺธนานตฺตํ  ปชานาติ,  อายตนนานตฺตํ  ปชานาติ,  ธาตุนานตฺตํ  ปชานาติ,  อเนกธาตุนานา
ธาตุโลกนานตฺตํ  ปชานาตีติ  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา  ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  
อิทํ  ตถาคตสฺส  อเนกธาตุนานาธาตุโลกํ  ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๔) 

[๘๑๓]  ตตฺถ กตมํ ตถาคตสฺส  สตฺตานํ  นานาธิมุตฺติกตํ  ยถาภูตํ ญาณํ?  อิธ ตถาคโต      
ปชานาติ  “สนฺติ  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติกา,  สนฺติ  สตฺตา  ปณีตาธิมุตฺติกา.  หีนาธิมุตฺติกา  สตฺตา  
หีนาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวนฺติ  ภชนฺติ  ปยิรุปาสนฺติ,  ปณีตาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ปณีตาธิมุตฺติเก  
สตฺเต  เสวนฺติ  ภชนฺติ  ปยิรุปาสนฺติ. 

อตีตมฺปิ  อทฺธานํ  หีนาธิมุตฺติกา  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวึสุ  ภชึสุ  ปยิรุปาสึสุ,         
ปณีตาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ปณีตาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวึสุ  ภชึสุ  ปยิรุปาสึสุ. 

อนาคตมฺปิ  อทฺธานํ  หีนาธิมุตฺติกา  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวิสฺสนฺติ  ภชิสฺสนฺติ          
ปยิรุปาสิสฺสนฺติ,  ปณีตาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ปณีตาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวิสฺสนฺติ  ภชิสฺสนฺติ           
ปยิรุปาสิสฺสนฺตีติ ยา ตตฺถ ปญฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ. อิทํ ตถาคตสฺส  
สตฺตานํ  นานาธิมุตฺติกตํ  ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๕) 

[๘๑๔]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตํ  ยถาภูตํ  
ญาณํ?  อิธ  ตถาคโต  สตฺตานํ  อาสยํ  ปชานาติ,  อนุสยํ  ปชานาติ,  จริตํ  ปชานาติ,  อธิมุตฺตึ  
ปชานาติ,  อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  สฺวากาเร  ทฺวากาเร  สุวิญฺญาปเย  
ทุวิญฺญาปเย  ภพฺพาภพฺเพ  สตฺเต  ปชานาติ. 
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[๘๑๕]  กตโม  จ  สตฺตานํ  อาสโย?  “สสฺสโต  โลโก”ติ  วา  “อสสฺสโต  โลโก”ติ  วา  
“อนฺตวา  โลโก”ติ วา “อนนฺตวา  โลโก”ติ วา “ตํ  ชีวํ  ตํ  สรีรนฺ”ติ วา “อญฺญํ  ชีวํ อญฺญํ สรีรนฺ”ติ วา  
“โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา”ติ  วา  “น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา”ติ  วา  “โหติ  จ  น  จ  โหติ       
ตถาคโต  ปรมฺมรณา”ติ  วา  “เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา”ติ  วา  อิติ  ภวทิฏฺฐิ  
สนฺนิสฺสิตา  วา   สตฺตา  โหนฺติ  วิภวทิฏฺฐิสนฺนิสฺสิตา  วา,  เอเต  วา  ปน  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม  
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  อนุโลมิกา  ขนฺติ  ปฏิลทฺธา  โหติ  ยถาภูตํ  ญาณํ.  อยํ  
สตฺตานํ  อาสโย. 

[๘๑๖]  กตโม จ  สตฺตานํ  อนุสโย?  สตฺตานุสยา: กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโย           
มานานุสโย  ทิฏฺฐานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  ภวราคานุสโย  อวิชฺชานุสโย. ยํ โลเก  ปิยรูปํ สาตรูปํ,  
เอตฺถ  สตฺตานํ  ราคานุสโย  อนุเสติ.  ยํ  โลเก อปฺปิยรูปํ อสาตรูปํ,  เอตฺถ  สตฺตานํ  ปฏิฆานุสโย  
อนุเสติ.  อิติ  อิเมสุ   ทฺวีสุ  ธมฺเมสุ  อวิชฺชานุปติตา.  ตเทกฏฺโฐ  มาโน  จ  ทิฏฺฐิ  จ  วิจิกิจฺฉา  จ  
ทฏฺฐพฺพา.  อยํ  สตฺตานํ    อนุสโย. 

[๘๑๗]  กตมํ จ  สตฺตานํ  จริตํ? ปุญฺญาภิสงฺขาโร อปุญฺญาภิสงฺขาโร                         
อาเนญฺชาภิสงฺขาโร  ปริตฺตภูมโก  วา  มหาภูมโก  วา.  อิทํ  สตฺตานํ  จริตํ. 

[๘๑๘]  กตมา  จ  สตฺตานํ  อธิมุตฺติ?  สนฺติ  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติกา,  สนฺติ สตฺตา      
ปณีตาธิมุตฺติกา,  หีนาธิมุตฺติกา  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวนฺติ  ภชนฺติ  ปยิรุปาสนฺติ,  
ปณีตาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ปณีตาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวนฺติ  ภชนฺติ  ปยิรุปาสนฺติ. 

อตีตมฺปิ  อทฺธานํ  หีนาธิมุตฺติกา  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวึสุ  ภชึสุ  ปยิรุปาสึสุ,         
ปณีตาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ปณีตาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวึสุ  ภชึสุ  ปยิรุปาสึสุ. 

อนาคตมฺปิ  อทฺธานํ  หีนาธิมุตฺติกา  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวิสฺสนฺติ  ภชิสฺสนฺติ          
ปยิรุปาสิสฺสนฺติ,  ปณีตาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ปณีตาธิมุตฺติเก  สตฺเต  เสวิสฺสนฺติ  ภชิสฺสนฺติ           
ปยิรุปาสิสฺสนฺติ.  อยํ  สตฺตานํ  อธิมุตฺติ. 

[๘๑๙]  กตเม  เต  สตฺตา  มหารชกฺขา?  ทส  กิเลสวตฺถูนิ:  โลโภ  โทโส  โมโห  มาโน  
ทิฏฺฐิ  วิจิกิจฺฉา  ถีนํ  อุทฺธจฺจํ  อหิริกํ  อโนตฺตปฺปํ.  เยสํ  สตฺตานํ  อิมานิ  ทส  กิเลสวตฺถูนิ            
อาเสวิตานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ  อุสฺสทคตานิ.  อิเม  เต  สตฺตา  มหารชกฺขา. 

[๘๒๐]  กตเม  เต  สตฺตา  อปฺปรชกฺขา?  เยสํ  สตฺตานํ  อิมานิ  ทส  กิเลสวตฺถูนิ           
อนาเสวิตานิ  อภาวิตานิ  อพหุลีกตานิ  อนุสฺสทคตานิ.  อิเม  เต  สตฺตา  อปฺปรชกฺขา. 

[๘๒๑]  กตเม  เต  สตฺตา  มุทินฺทฺริยา?  ปญฺจินฺทฺริยานิ:  สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ          
สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปญฺญินฺทฺริยํ.  เยสํ  สตฺตานํ  อิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  อนาเสวิตานิ            
อภาวิตานิ  อพหุลีกตานิ  อนุสฺสทคตานิ.  อิเม  เต  สตฺตา  มุทินฺทฺริยา. 

[๘๒๒]  กตเม  เต  สตฺตา  ติกฺขินฺทฺริยา?  เยสํ  สตฺตานํ  อิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ           
อาเสวิตานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ  อุสฺสทคตานิ.  อิเม  เต  สตฺตา  ติกฺขินฺทฺริยา. 

[๘๒๓]  กตเม  เต  สตฺตา ทฺวาการา? เย เต สตฺตา ปาปาสยา  ปาปานุสยา  ปาปจริตา          
ปาปาธิมุตฺติกา  มหารชกฺขา  มุทินฺทฺริยา.  อิเม  เต  สตฺตา  ทฺวาการา. 
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[๘๒๔]  กตเม  เต  สตฺตา  สฺวาการา?  เย  เต  สตฺตา  กลฺยาณาสยา  กลฺยาณจริตา  
กลฺยาณาธิมุตฺติกา  อปฺปรชกฺขา  ติกฺขินฺทฺริยา.  อิเม  เต  สตฺตา  สฺวาการา. 

[๘๒๕]  กตเม  เต  สตฺตา  ทุวิญฺญาปยา?  เย  จ  เต  สตฺตา  ทฺวาการา,  เตว เต  สตฺตา               
ทุวิญฺญาปยา.  เย  จ  เต  สตฺตา  สฺวาการา.  เตว  เต  สตฺตา  สุวิญฺญาปยา. 

[๘๒๖]  กตเม  เต  สตฺตา  อภพฺพา?  เย  เต  สตฺตา  กมฺมาวรเณน  สมนฺนาคตา        
กิเลสาวรเณน  สมนฺนาคตา  วิปากาวรเณน  สมนฺนาคตา  อสฺสทฺธา  อจฺฉนฺทิกา  ทุปฺปญฺญา       
อภพฺพา  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  อิเม  เต  สตฺตา  อภพฺพา. 

[๘๒๗]  กตเม  เต  สตฺตา  ภพฺพา?  เย  เต  สตฺตา  น  กมฺมาวรเณน  สมนฺนาคตา  น  
กิเลสาวรเณน  สมนฺนาคตา  น  วิปากาวรเณน  สมนฺนาคตา  สทฺธา  ฉนฺทิกา  ปญฺญวนฺโต        
ภพฺพา  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  อิเม  เต  สตฺตา  ภพฺพาติ  ยา  ตตฺถ  
ปญฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ ตถาคตสฺส ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ  
อินฺทฺริยปโรปริยตฺตํ  ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๖) 

[๘๒๘]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนํ สงฺกิเลสํ โวทานํ ยถาภูตํ      
ญาณํ?  ฌายีติ  จตฺตาโร  ฌายี:  อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  สมฺปตฺตึเยว  สมานํ  วิปตฺตีติ  ปจฺเจติ,  
อตฺเถกจฺโจ ฌายี  วิปตฺตึเยว  สมานํ  สมฺปตฺตีติ  ปจฺเจติ,  อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  สมฺปตฺตึเยว  สมานํ  
สมฺปตฺตีติ  ปจฺเจติ,  อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  วิปตฺตึเยว  สมานํ  วิปตฺตีติ  ปจฺเจติ.  อิเม  จตฺตาโร  
ฌายี. 

อปเรปิ  จตฺตาโร  ฌายี:  อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  ทนฺธํ  สมาปชฺชติ  ขิปฺปํ วุฏฺฐาติ, อตฺเถกจฺโจ  
ฌายี  ขิปฺปํ  สมาปชฺชติ  ทนฺธํ  วุฏฺฐาติ,  อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  ทนฺธํ  สมาปชฺชติ  ทนฺธํ  วุฏฺฐาติ,  
อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  ขิปฺปํ  สมาปชฺชติ  ขิปฺปํ  วุฏฺฐาติ.  อิเม  จตฺตาโร  ฌายี. 

อปเรปิ  จตฺตาโร  ฌายี:  อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  สมาธิสฺมึ  สมาธิกุสโล  โหติ  น  สมาธิสฺมึ          
สมาปตฺติกุสโล,  อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  สมาธิสฺมึ  สมาปตฺติกุสโล  โหติ  น  สมาธิสฺมึ  สมาธิกุสโล,          
อตฺเถกจฺโจ  ฌายี  สมาธิสฺมึ  สมาธิกุสโล  จ  โหติ  สมาธิสฺมึ  สมาปตฺติกุสโล  จ, อตฺเถกจฺโจ  
ฌายี     เนว  สมาธิสฺมึ  สมาธิกุสโล  โหติ  น  สมาธิสฺมึ  สมาปตฺติกุสโล.  อิเม  จตฺตาโร  ฌายี. 

ฌานนฺติ  จตฺตาริ  ฌานานิ:  ปฐมํ  ฌานํ  ทุติยํ  ฌานํ  ตติยํ  ฌานํ  จตุตฺถํ  ฌานํ. 
วิโมกฺโขติ  อฏฺฐ  วิโมกฺขา:  รูปี  รูปานิ  ปสฺสติ.  อยํ  ปฐโม  วิโมกฺโข. 
อชฺฌตฺตํ  อรูปสญฺญี  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ.  อยํ  ทุติโย  วิโมกฺโข. 
สุภนฺเตว  อธิมุตฺโต  โหติ.  อยํ  ตติโย  วิโมกฺโข. 
สพฺพโส  รูปสญฺญานํ  สมติกฺกมา  ปฏิฆสญฺญานํ  อตฺถงฺคมา  นานตฺตสญฺญานํ       

อมนสิการา  “อนนฺโต  อากาโส”ติ  อากาสานญฺจายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ. อยํ จตุตฺโถ วิโมกฺโข. 
สพฺพโส  อากาสานญฺจายตนํ  สมติกฺกมฺม  “อนนฺตํ  วิญฺญาณน”ฺติ  วิญฺญาณญฺจายตนํ  

อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  อยํ  ปญฺจโม  วิโมกฺโข. 
สพฺพโส  วิญฺญาณญฺจายตนํ สมติกฺกมฺม “นตฺถิ กิญฺจ”ิติ อากิญฺจญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช          

วิหรติ.  อยํ  ฉฏฺโฐ  วิโมกฺโข. 
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สพฺพโส  อากิญฺจญฺญายตนํ  สมติกฺกมฺม  เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ.  
อยํ  สตฺตโม  วิโมกฺโข. 

สพฺพโส  เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ สมติกฺกมฺม สญฺญาเวทยิตนิโรธํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ.  
อยํ  อฏฺฐโม  วิโมกฺโข. 

สมาธีติ  ตโย  สมาธี:  สวิตกฺกสวิจาโร  สมาธิ,  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  สมาธิ,  อวิตกฺก      
อวิจาโร  สมาธิ. 

สมาปตฺตีติ  นว  อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย: ปฐมชฺฌานสมาปตฺติ ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ  
ตติยชฺฌานสมาปตฺติ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติ  วิญฺญาณญฺจายตน 
สมาปตฺติ  อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติ  เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติ  สญฺญาเวทยิต     
นิโรธสมาปตฺติ. 

สงฺกิเลสนฺติ  หานภาคิโย  ธมฺโม. โวทานนฺติ วิเสสภาคิโย ธมฺโม. วุฏฺฐานนฺติ โวทานมฺปิ   
วุฏฺฐานํ,  ตมฺหา  ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏฺฐานมฺปิ  วุฏฺฐานนฺติ  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  
อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  ตถาคตสฺส  ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนํ  สงฺกิเลสํ  โวทานํ  
วุฏฺฐานํ     ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๗) 

[๘๒๙]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ  ยถาภูตํ  ญาณํ?  อิธ  ตถาคโต  
อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรติ.  เสยฺยถีทํ:  เอกมฺปิ  ชาตึ  เทฺวปิ  ชาติโย  ติสฺโสปิ  ชาติโย  
จตสฺโสปิ  ชาติโย  ปญฺจปิ  ชาติโย  ทสปิ  ชาติโย  วีสํปิ  ชาติโย  ตึสํปิ ชาติโย จตฺตาลีสํปิ ชาติโย  
ปญฺญาสํปิ  ชาติโย   ชาติสตํปิ  ชาติสหสฺสํปิ  ชาติสตสหสฺสํปิ  อเนเกปิ  สํวฏฺฏกปฺเป  อเนเกปิ  
วิวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป “อมุตฺราสึ เอวํนาโม  เอวํโคตฺโต  เอวํวณฺโณ  เอวมาหาโร  
เอวํสุขทุกฺขปฺปฏิสํเวที  เอวมายุปริยนฺโต,  โส  ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ,  ตตฺราปาสึ  เอวํนาโม  
เอวํโคตฺโต  เอวํวณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวํสุขทุกฺขปฺปฏิสํเวที  เอวมายุปริยนฺโต,  โส  ตโต  จุโต      
อิธูปปนฺโนติ  อิติ  สาการํ  สอุทฺเทสํ  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรตีติ  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา        
ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  ตถาคตสฺส  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ  ยถาภูตํ  
ญาณํ.  (๘) 

[๘๓๐]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  สตฺตานํ  จุตูปปาตํ  ยถาภูตํ  ญาณํ?  อิธ  ตถาคโต  
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  
ปณีเต  สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ  สุคเต  ทุคฺคเต,  ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ  “อิเม  วต  โภนฺโต  
สตฺตา  กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  มโนทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา    
อริยานํ  อุปวาทกา  มิจฺฉาทิฏฺฐิกา  มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา,  เต  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  
อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปนฺนา,  อิเม วา ปน  โภนฺโต  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  
วจีสุจริเตน  สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน  สมนฺนาคตา  อริยานํ  อนุปวาทกา  สมฺมาทิฏฺฐิกา         
สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา,  เต  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปนฺนาติ.  อิติ  
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  
ปณีเต  สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ  สุคเต  ทุคฺคเต,  ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาตีติ  ยา  ตตฺถ  
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ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  ตถาคตสฺส  สตฺตานํ  จุตูปปาตํ  
ยถาภูตํ  ญาณํ.  (๙) 

[๘๓๑]  ตตฺถ  กตมํ  ตถาคตสฺส  อาสวานํ  ขยํ  ยถาภูตํ  ญาณํ?  อิธ  ตถาคโต อาสวานํ  
ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺญาวิมุตฺตึ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  
วิหรตีติ  ยา  ตตฺถ  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  ตถาคตสฺส  
อาสวานํ  ขยํ  ยถาภูตํ  ญาณนฺติ.  (๑๐)   

ทสกํ. 
ญาณวิภงฺโค  สมตฺโต. 

—————— 
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๑๖. ญาณวิภังค์ 
๑. เอกกมาติกา 

[๗๕๑] ญาณวัตถุหมวดละ ๑ คือ 
(๑)  วิญญาณ ๕ ไม่เป็นเหตุ ไม่มีเหตุ วิปปยุตจากเหตุ มีปัจจัยปรุงแต่ง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เป็น

รูป เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสังโยชน์  เป็นอารมณ์ของคันถะ  เป็นอารมณ์ของ
โอฆะ เป็นอารมณ์ของโยคะ เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ เป็นอารมณ์ของปรามาส เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็น
อารมณ์ของกิเลส เป็นอัพยากฤต รับรู้อารมณ์ได้ ไม่เป็นเจตสิก เป็นวิบาก กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและ 
ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส ไม่ใช่มีทั้งวิตก
และวิจาร ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ไม่ มีทั้งวิตกและวิจาร ไม่สหรคตด้วยปีติ ไม่ต้องประหาณด้วยโสดา
ปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ไม่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ไม่เป็นเหตุ
ให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพาน ไม่เป็น ของเสขบุคคลและอเสขบุคคล เป็นปริตตะ เป็นกามาวจร ไม่เป็นรู
ปาวจร เป็นอรูปาวจร นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ ให้ผล ไม่แน่นอน ไม่เป็นเหตุนำ
ออกจากวัฏฏทุกข์ (๗๖๑)  *

(๒) วิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดขึ้น มีอารมณ์เกิดขึ้น (๗๖๒) 
(๓) วิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดก่อน มีอารมณ์เกิดก่อน (๗๖๒) 
(๔) วิญญาณ ๕ มีวัตถุเป็นภายใน มีอารมณ์เป็นภายนอก (๗๖๒) 
(๕) วิญญาณ ๕ มีวัตถุไม่แตกดับ มีอารมณ์ไม่แตกดับ (๗๖๒) 
(๖) วิญญาณ ๕ มีวัตถุต่างกัน มีอารมณ์ต่างกัน (๗๖๒) 
(๗) วิญญาณ ๕ ไม่เสวยอารมณ์ของกันและกัน (๗๖๓) 
(๘) วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจ (๗๖๔) 
(๙) วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนสิการ (๗๖๔) 
(๑๐) วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกัน (๗๖๔) 
(๑๑) วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน (๗๖๔) 
(๑๒) วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกัน (๗๖๕) 
(๑๓) วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ (๗๖๖) 
(๑๔) บุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไร ๆ ด้วยวิญญาณ ๕ เว้นแต่อารมณ์ที่ตกไป (๗๖๖) 
(๑๕) บุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไร ๆ แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๑๖) บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไร ๆ ด้วยวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๑๗) บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไร ๆ แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๑๘) บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมด้วยวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๑๙) บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๒๐) บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๒๑) บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 

(๗๖๖) 
(๒๒) บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติ ไม่ได้ออกจากสมบัติด้วยวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 

∗ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงข้อที่จะขยายในตอนว่าด้วยนิทเทส เช่น (๗๖๑)
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(๒๓) บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติ ไม่ได้ออกจากสมาบัติ แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 
(๗๖๖) 

(๒๔) บุคคลไม่จุติ ไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๒๕) บุคคลไม่จุติ ไม่ปฏิสนธิ แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๒๖) บุคคลไม่หลับ ไม่ตื่น ไม่ฝัน ด้วยวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
(๒๗) บุคคลไม่หลับ ไม่ตื่น ไม่ฝัน แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ (๗๖๖) 
ปัญญาแสดงเรื่องของวิญญาณ ๕ ตามที่เป็นจริง ญาณวัตถุหมวดละ ๑ มี ด้วยประการฉะนี้ 

๒. ทุกมาติกา 
[๗๕๒] ญาณวัตถุหมวดละ ๒ คือ 
(๑) โลกิยปัญญา โลกุตตรปัญญา (๗๖๗) 
(๒) เกนจิวิญเญยยปัญญา นเกนจิวิญเญยยปัญญา (๗๖๗) 
(๓) อาสวปัญญา อนาสวปัญญา (๗๖๗) 
(๔) อาสววิปปยุตตสาสวปัญญา อาสววิปปยุตตอนาสวปัญญา (๗๖๗) 
(๕) สัญโญชนิยปัญญา อสัญโญชนิยปัญญา (๗๖๗) 
(๖) สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยปัญญา สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิย-ปัญญา (๗๖๗) 
(๗) คันถนิยปัญญา อคันถนิยปัญญา (๗๖๗) 
(๘) คันถวิปปยุตตคันถนิยปัญญา คันถวิปปยุตตอคันถนิยปัญญา (๗๖๗) 
(๙) โอฆนิยปัญญา อโนฆนิยปัญญา (๗๖๗) 
(๑๐) โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปัญญา โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปัญญา (๗๖๗) 
(๑๑) โยคนิยปัญญา อโยคนิยปัญญา (๗๖๗) 
(๑๒) โยควิปปยุตตโยคนิยปัญญา โยควิปปยุตตอโยคนิยปัญญา (๗๖๗) 
(๑๓) นีวรณิยปัญญา อนีวรณิยปัญญา (๗๖๗) 
(๑๔) นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยปัญญา นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยปัญญา (๗๖๗) 
(๑๕) ปรามัฏฐปัญญา อปรามัฏฐปัญญา (๗๖๗) 
(๑๖) ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐปัญญา ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปัญญา (๗๖๗) 
(๑๗) อุปาทินนปัญญา อนุปาทินนปัญญา (๗๖๗) 
(๑๘) อุปาทานิยปัญญา อนุปาทานิยปัญญา (๗๖๗) 
(๑๙) อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปัญญา อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิย-ปัญญา (๗๖๗) 
(๒๐) สังกิเลสิกปัญญา  อสังกิเลสิกปัญญา (๗๖๗) 
(๒๑) กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกปัญญา กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปัญญา (๗๖๗) 
(๒๒) สวิตักกปัญญา  อวิตักกปัญญา (๗๖๗) 
(๒๓) สวิจารปัญญา  อวิจารปัญญา (๗๖๗) 
(๒๔) สัปปีติกปัญญา  อัปปีติกปัญญา (๗๖๗) 
(๒๕) ปีติสหคตปัญญา  นปีติสหคตปัญญา (๗๖๗) 
(๒๖) สุขสหคตปัญญา  นสุขสหคตปัญญา (๗๖๗) 
(๒๗) อุเปกขาสหคตปัญญา  นอุเปกขาสหคตปัญญา (๗๖๗) 
(๒๘) กามาวจรปัญญา  นกามาวจรปัญญา (๗๖๗) 
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(๒๙) รูปาวจรปัญญา  นรูปาวจรปัญญา (๗๖๗) 
(๓๐) อรูปาวจรปัญญา  นอรูปาวจรปัญญา (๗๖๗) 
(๓๑) ปริยาปันนปัญญา  อปริยาปันนปัญญา (๗๖๗) 
(๓๒) นิยยานิกปัญญา  อนิยยานิกปัญญา (๗๖๗) 
(๓๓) นิยตปัญญา  อนิยตปัญญา (๗๖๗) 
(๓๔) สอุตตรปัญญา  อนุตตรปัญญา (๗๖๗) 
(๓๕) อัตถชาปิกปัญญา  ชาปิตัตถปัญญา (๗๖๗) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๒ มีด้วยประการฉะนี้ 

๓. ติกมาติกา 
[๗๕๓] ญาณวัตถุหมวดละ ๓ คือ 
(๑) จินตามยปัญญา  สุตมยปัญญา  ภาวนามยปัญญา (๗๖๘) 
(๒) ทานมยปัญญา  สีลมยปัญญา  ภาวนามยปัญญา (๗๖๙) 
(๓) อธิสีลปัญญา  อธิจิตตปัญญา  อธิปัญญปัญญา (๗๗๐) 
(๔) อายโกศล (ความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ) อปายโกศล (ความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อม)     

อุปายโกศล ( ความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย) (๗๗๑) 
(๕) วิปากปัญญา วิปากธัมมธัมมปัญญา เนววิปากนวิปากธัมมธัมมปัญญา (๗๗๒) 
(๖) อุปาทินนุปาทานิยปัญญา อนุปาทินนุปาทานิยปัญญา อนุปาทินนอนุปาทานิยปัญญา 

(๗๗๓) 
(๗) สวิตักกสวิจารปัญญา อวิตักกวิจารมัตตปัญญา อวิตักกอวิจารปัญญา (๗๗๔) 
(๘) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา อุเปกขาสหคตปัญญา (๗๗๕) 
(๙) อาจยคามินีปัญญา อปจยคามินีปัญญา เนวาจยคามินาปจยคามินี-ปัญญา (๗๗๖) 
(๑๐) เสกขปัญญา อเสกขปัญญา เนวเสกขนาเสกขปัญญา (๗๗๗) 
(๑๑) ปริตตปัญญา มหัคคตปัญญา อัปปมาณปัญญา (๗๗๘) 
(๑๒) ปริตตารัมมณปัญญา (๗๗๙) มหัคคตารัมมณปัญญา (๗๘๐) อัปปมาณารัมมณ

ปัญญา (๗๘๑) 
(๑๓) มัคคารัมมณปัญญา มัคคเหตุกปัญญา (๗๘๒) มัคคาธิปตินีปัญญา (๗๘๓) 
(๑๔) อุปปันนปัญญา อนุปปันนปัญญา อุปปาทินีปัญญา (๗๘๔) 
(๑๕) อตีตปัญญา อนาคตปัญญา ปัจจุปปันนปัญญา (๗๘๕) 
(๑๖) อตีตารัมมณปัญญา (๗๘๖) อนาคตารัมมณปัญญา (๗๘๗) ปัจจุปปันนารัมมณ

ปัญญา (๗๘๘) 
(๑๗) อัชฌัตตปัญญา พหิทธปัญญา อัชฌัตตพหิทธปัญญา (๗๘๙) 
(๑๘) อัชฌัตตารัมมณปัญญา พหิทธารัมมณปัญญา อัชฌัตตพหิทธารัมมณปัญญา 

(๗๙๐) 
(๑๙) สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็นวิบากและไม่

เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 
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(๒๐) สวิตักกสวิจารปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและ เป็นอารมณ์
ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรม
อันประกอบด้วยตัณหา และทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 

(๒๑) สวิตักกสวิจารปัญญาที่สหรคตด้วยปีติก็มี ที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่สหรคตด้วยอุเบกขา
ก็มี 

(๒๒) สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่
ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานก็มี 

(๒๓) สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มี ที่เป็นของอเสขบุคคลก็มี ที่ไม่เป็นของ
เสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี 

(๒๔) สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นปริตตะก็มี ที่เป็นมหัคคตะก็มี ที่เป็น อัปปมาณะก็มี 
(๒๕) สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มี    

อัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 
(๒๖) สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มี ที่มีมรรคเป็น

อธิบดีก็มี 
(๒๗) สวิตักกสวิจารปัญญาที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 
(๒๘) สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี 
(๒๙) สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่

มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี 
(๓๐) สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็น ภายในตนและ

ภายนอกตนก็มี 
(๓๑) สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายนอกตนเป็น

อารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี 
(๓๒) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็นวิบากและ

ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 
(๓๓) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็น

อารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่
กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 

(๓๔) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็
มี ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานก็มี 

(๓๕) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มี ที่เป็นของอเสขบุคคลก็มี ที่ไม่เป็น
ของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี 

(๓๖) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 
(๓๗) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี 
(๓๘) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตน

และภายนอกตนก็มี 
(๓๙) อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็นวิบากและ

ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 
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(๔๐) อวิตักกอวิจารปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์
ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรม
อันประกอบด้วย ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 

(๔๑) อวิตักกอวิจารปัญญาที่สหรคตด้วยปีติก็มี ที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่สหรคตด้วยอุเบกขา
ก็มี 

(๔๒) อวิตักกอวิจารปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่
ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานก็มี  

(๔๓) อวิตักกอวิจารปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มี ที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของ
เสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี 

(๔๔) อวิตักกอวิจารปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มี     
อัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 

(๔๕) อวิตักกอวิจารปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มี ที่มีมรรคเป็น
อธิบดีก็มี 

(๔๖) อวิตักกอวิจารปัญญาที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 
(๔๗) อวิตักกอวิจารปัญญาที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี 
(๔๘) อวิตักกอวิจารปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่

มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี 
(๔๙) อวิตักกอวิจารปัญญาที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็น ภายในตนและ

ภายนอกตนก็มี 
(๕๐) อวิตักกอวิจารปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายนอกตนเป็น

อารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี 
(๕๑) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็น

วิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 
(๕๒) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและ ทิฏฐิยึดถือ

และเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของ
อุปาทานก็มี  ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 

(๕๓) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มี 
ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี 

(๕๔) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึง
นิพพานก็มี ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานก็มี 

(๕๕) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มี ที่เป็นของ อเสขบุคคลก็มี 
ที่ไม่เป็นเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี 

(๕๖) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่เป็นปริตตะก็มี ที่เป็นมหัคคตะก็มี ที่เป็น          
อัปปมาณะก็มี 

(๕๗) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหัคคตะเป็น
อารมณ์ก็มี ที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 

(๕๘) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มี ที่มี
มรรคเป็นอธิบดีก็มี 
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(๕๙) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่จักเกิดขึ้นแน่นอน
ก็มี 

(๖๐) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี 
(๖๑) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอนาคตธรรมเป็น

อารมณ์ก็มี ที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี 
(๖๒) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอก ตนก็มี ที่เป็น

ภายในตนและภายนอกตนก็มี 
(๖๓) ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรม

ภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี 
(๖๔) อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็นวิบากและไม่

เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 
(๖๕) อุเปกขาสหคตปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์

ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรม
อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 

(๖๖) อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่
ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานก็มี 

(๖๗) อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มี ที่เป็นของอเสขบุคคลก็มี ที่ไม่เป็นของ
เสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี 

(๖๘) อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นปริตตะก็มี ที่เป็นมหัคคตะก็มี ที่เป็น อัปปมาณะก็มี 
(๖๙) อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มี    

อัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 
(๗๐) อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มี ที่มีมรรคเป็น

อธิบดีก็มี 
(๗๑) อุเปกขาสหคตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 
(๗๒) อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี 
(๗๓) อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่

มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี 
(๗๔) อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็น ภายในตน

และภายนอกตนก็มี 
(๗๕) อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรม ภายนอกตนเป็น

อารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี  
ญาณวัตถุหมวดละ ๓ มีด้วยประการฉะนี้ 

๔. จตุกกมาติกา 
[๗๕๔] ญาณวัตถุหมวดละ ๔ คือ 
(๑) กัมมัสสกตาญาณ สัจจานุโลมิกญาณ มัคคสมังคิญาณ ผลสมังคิญาณ (๗๙๓) 
(๒) ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ (๗๙๔) 
(๓) กามาวจรปัญญา รูปาวจรปัญญา อรูปาวจรปัญญา อปริยาปันนปัญญา (๗๙๕) 
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(๔) ธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ สัมมติญาณ (๗๙๖) 
(๕) ธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ สัมมติญาณที่เป็นอาจยโนอปจยปัญญาก็มี ที่เป็นอปจย

โนอาจยปัญญาก็มี ที่เป็นอาจยอปจยปัญญาก็มี ที่เป็นเนวาจยโนอปจยปัญญา (๗๙๗) 
(๖) ธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ สัมมติญาณที่เป็นอาจยโนอปจยปัญญาก็มี ที่เป็นอปจย

โนอปจยปัญญาก็มี ที่เป็นอาจยอปจยปัญญาก็มี ที่เป็นเนวาจยโนอปจยปัญญาก็มี ที่เป็นนิพพิทาโนปฏิเวธ
ปัญญาก็มี ที่เป็นปฏิเวธโนนิพพิทาปัญญาก็มี ที่เป็นนิพพิทาปฏิเวธปัญญา เนวนิพพิทาโนปฏิเวธปัญญาก็มี 
(๗๙๘) 

(๗) หานภาคินีปัญญา ฐิติภาคินีปัญญา วิเสสภาคินีปัญญา นิพเพธภาคินีปัญญา (๗๙๙) 
(๘) ปฏิสัมภิทา ๔ (๘๐๐) 
(๙) ปฏิปทา ๔ (๘๐๑) 
(๑๐) อารมณ์ ๔ (๘๐๒) 
(๑๑) ความรู้ในชรามรณะ ความรู้ในชรามรณสมุทัย ความรู้ในชรามรณนิโรธ ความรู้ในชรา

มรณนิโรธคามินีปฏิปทา  (๘๐๒) 
(๑๒) ความรู้ในชาติ   ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๑๓) ความรู้ในภพ   ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๑๔) ความรู้ในอุปาทาน  ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๑๕) ความรู้ในตัณหา  ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๑๖) ความรู้ในเวทนา   ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๑๗) ความรู้ในผัสสะ   ฯลฯ (๘๐๓) 
(๑๘) ความรู้ในสฬายตนะ  ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๑๙) ความรู้ในนามรูป  ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๒๐) ความรู้ในวิญญาณ  ฯลฯ  (๘๐๓) 
(๒๑) ความรู้ในสังขาร    (๘๐๓) 
(๒๒) ความรู้ในสังขารสมุทัย   (๘๐๓) 
(๒๓) ความรู้ในสังขารนิโรธ   (๘๐๓) 
(๒๔) ความรู้ในสังขารนิโรธคามินีปฏิปทา (๘๐๓) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๔ มีด้วยประการฉะนี้ 

๕. ปัญจกมาติกา 
[๗๕๕] ญาณวัตถุหมวดละ ๕ คือ 
(๑) สัมมาสมาธิมีองค์  ๕ (๘๐๔) 
(๒) สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ (๘๐๔) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๕ มีด้วยประการฉะนี้  

๖. ฉักกมาติกา 
[๗๕๖] ญาณวัตถุหมวดละ ๖ คือ 
(๑) ปัญญาในอภิญญา ๖ (๘๐๕) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๖ มีด้วยประการฉะนี้  
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๗. สัตตกมาติกา 
[๗๕๗] ญาณวัตถุหมวดละ ๗ คือ 
(๑) ญาณวัตถุ ๗๗ (๘๐๖) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๗ มีด้วยประการฉะนี้ 

๘. อัฏฐกมาติกา 
[๗๕๘] ญาณวัตถุหมวดละ ๘ คือ  
(๑) ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ (๘๐๗) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๘ มีด้วยประการฉะนี้ 

๙. นวกมาติกา 
[๗๕๙] ญาณวัตถุหมวดละ ๙ คือ 
(๑) ปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ (๘๐๘) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๙ มีด้วยประการฉะนี้ 

๑๐. ทสกมาติกา 
[๗๖๐] ญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ คือ 
พระตถาคตทรงประกอบด้วยกำลังเหล่าใด จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทใน

บริษัท ประกาศพรหมจักร กำลังเหล่านี้ชื่อว่ากำลัง ๑๐ ของพระตถาคต 
กำลัง ๑๐ เป็นไฉน 
กำลัง ๑๐ คือ 
๑. พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมที่ไม่เป็นฐานะ

โดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ
และธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต ซึ่งพระองค์
ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร (๘๐๙) 

๒. พระตถาคตทรงทราบวิบากของกัมมสมาทานที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันตามความเป็น
จริงโดยฐานะ โดยเหตุ แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบวิบากของกัมมสมาทานที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ตามความเป็นจริงโดยฐานะ โดยเหตุ นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต ซึ่งพระองค์ทรง อาศัยแล้วจึงปฏิญาณ
ฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศ พรหมจักร (๘๑๐) 

๓. พระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบทางไปสู่
ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของ พระตถาคต ซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอัน
ประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร (๘๑๑) 
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๔. พระตถาคตทรงทราบโลก  ที่เป็นอเนกธาตุ  และนานาธาตุ  ตามความ เป็นจริง แม้ข้อที่15 16 17

พระองค์ทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตาม ความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต ซึ่ง
พระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร (๘๑๒) 

๕.  พระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่าง ๆ กันตามความ เป็นจริง แม้ข้อที่
พระองค์ทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่าง ๆ กันตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 
ซึ่งพระองค์ทรง อาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร (๘๑๓) 

๖.  พระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์และ บุคคลเหล่าอื่น
ตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความแก่กล้า และไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์และบุคคล
เหล่าอื่น  ตามความ เป็นจริง นี้ก็ เป็นกำลั งของพระตถาคต ซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้ วจึงปฏิญาณฐานะอัน18

ประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร (๖) 
๗.  พระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว ความออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิ 

สมาบัติ และการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็น จริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความเศร้าหมอง ความ
ผ่องแผ้ว ความ ออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ และการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็นจริง นี้ก็
เป็นกำลังของพระตถาคต ซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท 
ประกาศพรหมจักร (๗) 

๘. พระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบ
การระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต ซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึง
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร (๘) 

๙. พระตถาคตทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์
ทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็น จริง นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต ซึ่งพระองค์
ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร (๙) 

๑๐.  พระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบ
ความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต ซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณ
ฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทใน บริษัท ประกาศพรหมจักร (๑๐) 

กำลังเหล่านี้ชื่อว่ากำลัง ๑๐ ของพระตถาคต ซึ่งพระองค์ทรงประกอบด้วยกำลังเหล่านี้แล้วจึงทรง
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศ พรหมจักร  

ญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ มีด้วยประการฉะนี้ 
มาติกา จบ 

 โลก ในที่นี้หมายถึงขันธายตนโลกธาตุ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๐/๔๒๙)15

 อเนกธาต ุคือธาตุจำนวนมากด้วยจักขุธาตุหรือกามธาตุเป็นต้น (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๐/๔๒๙)16

 นานาธาต ุคือธาตุหลายประการ เพราะธาตุเหล่านั้นมีลักษณะต่าง ๆ กัน (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๐/๔๒๙)17

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๐/๔๒๙18
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๑. เอกกนิทเทส 
[๗๖๑] วิญญาณ ๕ ไม่เป็นเหตุ ไม่มีเหตุ วิปปยุตจากเหตุ มีปัจจัยปรุงแต่ง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่

เป็นรูป เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ เป็นอารมณ์ของคันถะ เป็นอารมณ์ของ
โอฆะ เป็นอารมณ์ของโยคะ เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ เป็นอารมณ์ของปรามาส เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็น
อารมณ์ ของกิเลส เป็นอัพยากฤต รับรู้อารมณ์ได้ ไม่เป็นเจตสิก เป็นวิบาก กรรมอันประกอบด้วยตัณหา
และทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทาน กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส ไม่ใช่มีทั้ง
วิตกและวิจาร ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ไม่สหรคตด้วยปีติ ไม่ต้องประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรค และมรรคเบื้องบน ๓ ไม่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ไม่
เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพาน ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล เป็นปริตตะ เป็นกามาวจร ไม่
เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ ให้ผลไม่แน่นอน ไม่เป็นเหตุ
นำออกจากวัฏฏทุกข์ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้น มโนวิญญาณรู้ได้ ไม่เที่ยง ถูกชราครอบงำ (๑) 

[๗๖๒] คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดขึ ้น มีอารมณ์เกิดขึ้น อธิบายว่า เมื่อวัตถุเกิดขึ้น เมื่อ
อารมณ์เกิดขึ้น วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น (๒) 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดก่อน มีอารมณ์เกิดก่อน อธิบายว่า เมื ่อวัตถุเกิดก่อน เมื่ออารมณ์
เกิดก่อน วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น (๓) 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุเป็นภายใน มีอารมณ์เป็นภายนอก อธิบายว่า วัตถุของวิญญาณ ๕ 
เป็นภายใน อารมณ์ของวิญญาณ ๕ เป็นภายนอก (๔) 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุไม่แตกดับ มีอารมณ์ไม่แตกดับ อธิบายว่า เมื ่อวัตถุยั งไม่แตกดับ 
เมื่ออารมณ์ยังไม่แตกดับ วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น (๕) 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุ ต่างกัน มีอารมณ์ต่างกัน อธิบายว่า วัตถุและอารมณ์ของจักขุ
วิญญาณเป็นอย่างหนึ่ง วัตถุและอารมณ์ของโสตวิญญาณก็เป็นอย่าง หนึ่ง วัตถุและอารมณ์ของฆาน
วิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่ง วัตถุและอารมณ์ของชิวหา-วิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่ง วัตถุและอารมณ์ของกาย
วิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง (๖) 

[๗๖๓] คำว่า วิญญาณ ๕ ไม่เสวยอารมณ์ ของกันและกัน อธิบายว่า โสตวิญญาณไม่เสวย
อารมณ์ของจักขุวิญญาณ จักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณไม่เสวยอารมณ์
ของจักขุวิญญาณ จักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของ
จักขุวิญญาณ จักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขุ
วิญญาณ จักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ จักขุวิญญาณไม่เสวย อารมณ์ของโสต
วิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของฆานวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของ
ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ ของกายวิญญาณ แม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์
ของจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ แม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ แม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของฆาน
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ แม้กายวิญญาณ ก็ไม่เสวยอารมณ์ของชิวหา
วิญญาณ (๗) 

[๗๖๔] คำว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจ อธิบายว่า เมื่อใส่ใจอยู่ วิญญาณ ๕ ก็เกิด
ขึ้น (๘) 

คำว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนสิการ อธิบายว่า เมื ่อมนสิการอยู่ วิญญาณ ๕ ก็เกิด
ขึ้น (๙) 
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คำว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกัน อธิบายว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นตามลำดับ
ของกันและกัน (๑๐) 

คำว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน อธิบายว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน (๑๑) 
[๗๖๕] คำว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกัน อธิบายว่า โสตวิญญาณไม่เกิด

ขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่โสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณไม่
เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ฆานวิญญาณเกิด ชิวหา
วิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด 
กายวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณ
เกิด จักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับโสตวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ฆาน
วิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณไม่เกิดใน ลำดับชิวหาวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับ
ที่กายวิญญาณเกิด แม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด โสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นใน
ลำดับที่กายวิญญาณเกิด แม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับโสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณไม่เกิดขึ้น
ในลำดับที่กายวิญญาณเกิด แม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ฆานวิญญาณเกิด ชิวหาวิญญาณไม่
เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิด แม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด (๑๒) 

[๗๖๖] คำว่า วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ อธิบายว่า ความนึก ความคิด ความพิ จารณา 
หรือความทำไว้ในใจไม่มีแก่วิญญาณ ๕ (๑๓) 

คำว่า บุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไร ๆ ด้วยวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไร 
ๆ ด้วยวิญญาณ ๕ (๑๔) 

คำว่า เว้นแต่อารมณ์ท่ีตกไป อธิบายว่า เว้นแต่เพียงอารมณ์ที่มาปรากฏ  
คำว่า บุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไร ๆ แม้ต่ อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่รู้

แจ้งธรรมอะไร ๆ แม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ ๕ (๑๕) 
คำว่า บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไร ๆ ด้วยวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคล ไม่สำเร็จอิริยาบถ

อะไร ๆ คือ การเดิน ยืน นั่ง หรือนอน ด้วยวิญญาณ ๕ (๑๖) 
คำว่า บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไร ๆ แม้ต่ อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ อธิบายว่า 

บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไร ๆ คือ การเดิน ยืน นั่ง หรือนอนแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ ๕ 
(๑๗) 

คำว่า  บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมด้วยวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่
ประกอบกายกรรม ไม่ประกอบวจีกรรมด้วยวิญญาณ ๕ (๑๘) 

คำว่า บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 
อธิบายว่า บุคคลไม่ประกอบกายกรรม ไม่ประกอบวจีกรรมแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ ๕ 
(๑๙) 

คำว่า บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคล
ไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณ ๕ (๒๐) 

คำว่า บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 
อธิบายว่า บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ ๕ 
(๒๑) 

คำว่า บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติ ไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่ได้
เข้าสมาบัติ ไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณ ๕ (๒๒) 
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คำว่า บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติ ไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 
อธิบายว่า บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติ ไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ ๕ (๒๓) 

คำว่า บุคคลไม่จุติ ไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่จุติ ไม่ปฏิสนธิด้วย
วิญญาณ ๕ (๒๔) 

คำว่า บุคคลไม่จุติ ไม่ปฏิสนธิแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่จุติ ไม่
ปฏิสนธิแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ ๕ (๒๕) 

คำว่า บุคคลไม่หลับ ไม่ตื่น ไม่ฝันด้วยวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่หลับ ไม่ตื่น ไม่ฝันด้วย
วิญญาณ ๕ (๒๖) 

คำว่า บุคคลไม่หลับ ไม่ตื่น ไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ อธิบายว่า บุคคลไม่หลับ 
ไม่ตื่น ไม่ฝันแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ ๕ (๒๗) 

ความรู้เรื่องวิญญาณ ๕ ดังกล่าวมานี้ชื่อว่า ปัญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ ๕ ตามที่เป็นจริง  
ญาณวัตถุหมวดละ ๑ มีด้วยประการฉะนี้ 

เอกกนิทเทส จบ 

๒. ทุกนิทเทส 
[๗๖๗] ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า โลกิยปัญญา ปัญญาใน

มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า โลกุตตรปัญญา (๑) 
ปัญญาทั้งหมดชื่อว่า เกนจิวิญเญยยปัญญา และชื่อว่า นเกนจิวิญเญยยปัญญา (๒) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า สาสวปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ 

ผล ๔ ชื่อว่า อนาสวปัญญา (๓) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า อาสววิปปยุตตสาสวปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อาสววิปปยุตตอนาสวปัญญา (๔) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า สัญโญชนิยปัญญา ปัญญาใน

มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อสัญโญชนิยปัญญา (๕) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย

ปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปัญญา (๖) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า คันถนิยปัญญา ปัญญาในมรรค 

๔ ผล ๔ ชื่อว่า อคันถนิยปัญญา (๗) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า คันถวิปปยุตตคันถนิยปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า คันถวิปปยุตตอคันถนิยปัญญา (๘) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า โอฆนิยปัญญา ปัญญาในมรรค 

๔ ผล ๔ ชื่อว่า อโนฆนิยปัญญา (๙) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปัญญา (๑๐) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า โยคนิยปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ 

ผล ๔ ชื่อว่า อโยคนิยปัญญา (๑๑) 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า โยควิปปยุตตโยคนิยปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า โยควิปปยุตตอโยคนิยปัญญา (๑๒) 
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ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า นีวรณิยปัญญา ปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนีวรณิยปัญญา (๑๓) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยปัญญา (๑๔) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า ปรามัฏฐปัญญา ปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อปรามัฏฐปัญญา (๑๕) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ
ปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปัญญา (๑๖) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทินนปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็น
กุศลและอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ และในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุปาทินนปัญญา (๑๗) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทานิยปัญญา ปัญญาใน
มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุปาทานิยปัญญา (๑๘) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิย
ปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยปัญญา (๑๙) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า สังกิเลสิกปัญญา ปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อสังกิเลสิกปัญญา (๒๐) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปัญญา (๒๑) 

ปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิตกชื่อว่า สวิตักกปัญญา ปัญญาที่วิปปยุตจากวิตกชื่อว่า อวิตักกปัญญา 
(๒๒) 

ปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิจารชื่อว่า สวิจารปัญญา ปัญญาที่วิปปยุตจากวิจารชื่อว่า อวิจารปัญญา 
(๒๓) 

ปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่า สัปปีติกปัญญา ปัญญาที่วิปปยุตจากปีติชื่อว่า อัปปีติกปัญญา 
(๒๔) 

ปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่า ปีติสหคตปัญญา ปัญญาที่วิปปยุตจากปีติชื่อว่า นปีติสหคต
ปัญญา (๒๕) 

ปัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขชื่อว่า สุขสหคตปัญญา ปัญญาที่วิปปยุตจากสุขชื่อว่า นสุขสหคต
ปัญญา (๒๖) 

ปัญญาที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาชื่อว่า อุเปกขาสหคตปัญญา ปัญญาที่วิปปยุตจากอุเบกขาชื่อว่า 
นอุเปกขาสหคตปัญญา (๒๗) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรกุศลและกามาวจรอัพยากฤตชื่อว่า กามาวจรปัญญา 
ปัญญาที่เป็นรูปาวจร ปัญญาที่เป็นอรูปาวจร ปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ชื่อว่า นกามาวจรปัญญา 
(๒๘)  

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรกุศลและรูปาวจรอัพยากฤตชื่อว่า รูปาวจรปัญญา ปัญญาที่
เป็นกามาวจร ปัญญาที่เป็นอรูปาวจรและปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ชื่อว่า นรูปาวจรปัญญา (๒๙) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรอัพยากฤตชื่อว่า อรูปาวจรปัญญา 
ปัญญาที่เป็นกามาวจร ปัญญาที่เป็นรูปาวจร และปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ชื่อว่า นอรูปาวจร
ปัญญา (๓๐) 
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ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า ปริยาปันนปัญญา ปัญญาใน
มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อปริยาปันนปัญญา (๓๑)  

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า นิยยานิกปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลใน ภูมิ ๓ ที่เป็นวิบาก
ในภูมิ ๔ และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ ชื่อว่า อนิยยานิกปัญญา (๓๒) 

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า นิยตปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ  ๓ ที่เป็นวิบากใน
ภูมิ ๔ และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ ชื่อว่า อนิยตปัญญา (๓๓) 

ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ชื่อว่า สอุตตรปัญญา ปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุตตรปัญญา (๓๔) 

บรรดาปัญญาเหล่านั้น อัตถชาปิกปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ ๔ และที่เป็นอัพยากตกิริยาของพระอรหันต์ผู้กำลังทำ

อภิญญาให้เกิดขึ้น ผู้กำลังทำสมาบัติให้เกิดขึ้น ชื่อว่า อัตถชาปิก-ปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบาก
ในภูมิ ๔ และที่เป็นอัพยากตกิริยาของพระ อรหันต์ ในเมื่ออภิญญาและสมาบัติเกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่าชาปิตัตถ
ปัญญา (๓๕) 

ญาณวัตถุหมวดละ ๒ มีด้วยประการฉะนี้ 
ทุกนิทเทส จบ 

๓. ติกนิทเทส 
[๗๖๘] บรรดาญาณวัตถุหมวดละ ๓ นั้น จินตามยปัญญา เป็นไฉน 
ในการงานทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา ในศิลปะทั้งหลาย  ที่ต้องจัดการด้วยปัญญา หรือ19

ในวิชาทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา บุคคลมิได้ฟังจากผู้อื่น ได้ กัมมัสสกตาญาณ   หรือได้สัจจานุ20

โลมิกญาณ ว่า รูปไม่เที่ยง ฯลฯ เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่21

เที่ยงดังนี้บ้าง ได้ ความสามารถ ความคิดอ่าน ความพอใจ ความกระจ่าง ความเพ่งพินิจ และได้ ปัญญาที่22

สามารถไตร่ตรองสภาวธรรมอันเหมาะสม  มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า จินตามยปัญญา 23

สุตมยปัญญา เป็นไฉน 
ในการงานทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา ในศิลปะทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา ในวิชา

ทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา บุคคลได้ฟังจากผู้อื่น ได้กัมมัสสกตาญาณ หรือได้สัจจานุโลมิกญาณว่า 
รูปไม่เที่ยง ฯลฯ เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ได้
ความสามารถ ความคิดอ่าน ความพอใจ ความกระจ่าง ความเพ่งพินิจ และได้ปัญญาที่สามารถไตร่ตรอง
สภาวธรรมอันเหมาะสม มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า สุตมยปัญญา 

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๓๘19

 ญาณรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๔๐)20

 สัจจานุโลมิกญาณ คือ วิปัสสนาญาณ ท่านเรียกว่า สัจจานุโลมิกญาณ เพราะอนุโลมตามสัจจะ ๔ ประการ มีรูปไม่เที่ยงเป็นต้น 21

(อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๔๐)

 ๑-๑ ตรงกับคำบาลีว่า ขนฺตึ ทิฏฺฐึ รุจึ มุทึ เปกฺขํ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๔๐)22

 ๑-๑ ตรงกับคำบาลีว่า ขนฺตึ ทิฏฺฐึ รุจึ มุทึ เปกฺขํ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๔๐)23
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ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่า ภาวนามยปัญญา (๑) 
[๗๖๙] ทานมยปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภทานเกิดขึ้น

แก่บุคคลผู้ให้ทาน นี้เรียกว่า ทานมยปัญญา 
สีลมยปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภศีลเกิดขึ้น

แก่บุคคลผู้รักษาศีล นี้เรียกว่า สีลมยปัญญา 
ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่า ภาวนามยปัญญา (๒) 
[๗๗๐] อธิสีลปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่ผู้สำรวม

ปาติโมกขสังวร  นี้เรียกว่า อธิสีลปัญญา (๓) 24

อธิจิตตปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้เข้า     

รูปาวจรสมาบัติและอรูปาวจรสมาบัติ นี้เรียกว่า อธิจิตตปัญญา 
อธิปัญญปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ นี้เรียกว่า อธิปัญญปัญญา  (๓) 25

[๗๗๑]  อายโกศล เป็นไฉน 
เมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ ธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็ไม่เกิด ที่เกิดแล้วก็เสึ่อมไป 

หรือเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ ธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็เกิด และที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพ่ือภิยโย
ภาพ ไพบูลย์ เจริญ บริบูรณ์ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในข้อนั้น นี้เรียกว่า อายโกศล  

อปายโกศล เป็นไฉน 
เมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ ธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็ไม่เกิด ที่เกิดแล้วก็ดับไป หรือ

เมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ ธรรมที่เป็นอกุศลซึ่ง ยังไม่เกิดก็เกิด และที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพ่ือภิยโย
ภาพ ไพบูลย์ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในข้อนั้น นี้
เรียกว่า อปายโกศล 

ปัญญาแม้ทั้งหมดที่เป็นอุบายสำหรับแก้ไขในเมื่อกิจรีบด่วนหรือภัยที่เกิด  แล้วนั้นชื่อว่า อุปาย26

โกศล (๔) 
[๗๗๒] ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ ๔ ชื่อว่า วิปากปัญญา ปัญญาในสภาวธรรม

ที่เป็นกุศลในภูมิ ๔ ชื่อว่า วิปากธัมมธัมมปัญญา ปัญญาในสภาวธรรม ที ่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ ชื ่อ
ว่า เนววิปากนวิปากธัมมธัมมปัญญา (๕) 

 ศีล คือความสำรวมในพระปาติโมกข์ เว้นจากข้อห้ามทำตามข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบท ทั ้งหลาย (วิสุทฺธิ. (บาลี) 24

๑/๑๙)

 อธิปัญญปัญญา หมายถึงวิปัสสนาปัญญาและมรรคปัญญา (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๗๐/๔๔๓)25

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๗๑/๔๔๓26
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[๗๗๓] ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทินนุปาทานิยปัญญา ปัญญา
ในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ ๓ และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ ชื่อว่า อนุปาทินนุปาทานิยปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุปาทินนอนุปาทานิยปัญญา (๖) 

[๗๗๔] ปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิตกและวิจารชื่อว่า สวิตักกสวิจารปัญญา ปัญญาที่วิปปยุต
จากวิตกแต่สัมปยุตด้วยวิจารชื่อว่า อวิตักกวิจารมัตตปัญญา ปัญญาที่วิปปยุตจากวิตกและวิจารชื่อว่า     
อวิตักกอวิจารปัญญา (๗) 

[๗๗๕] ปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่า ปีติสหคตปัญญา ปัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขชื่อว่า สุข
สหคตปัญญา ปัญญาที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาชื่อว่า อุเปกขาสหคตปัญญา (๘) 

[๗๗๖] ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ ๓ ชื่อว่า อาจยคามินีปัญญา ปัญญาในมรรค 
๔ ชื่อว่า อปจยคามินีปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบาก ในภูมิ ๔ และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ 
ชื่อว่า เนวาจยคามินาปจยคามินีปัญญา (๙) 

[๗๗๗] ปัญญาในมรรค ๔ และในผล ๓ ชื่อว่า เสกขปัญญา ปัญญาในอรหัตตผลอันเป็นผล
เบื้องบนชื่อว่า อเสกขปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ ๓ ที่เป็นวิบากในภูมิ ๓ และที่เป็น     
อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ ชื่อว่า เนวเสกขนาเสกขปัญญา (๑๐) 

[๗๗๘] ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรชื่อว่าปริตตปัญญา 
ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปาวจรและ อรูปาวจรชื่อว่า มหัคคตปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อัปปมาณปัญญา (๑๑) 

[๗๗๙] บรรดาปัญญาเหล่านั้น ปริตตารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นปริตตะเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปริตตารัมมณปัญญา (๑๒) 
[๗๘๐] มหัคคตารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นมหัคตะเกิดขึ้น นี้เรียกว่า มหัคคตารัมมณปัญญา (๑๒) 
[๗๘๑] อัปปมาณารัมมณปัญญา เป็นไฉน  
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นอัปปมาณะเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อัปปมาณารัมมณปัญญา (๑๒) 
[๗๘๒] มัคคารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภอริยมรรค

เกิดขึ้น นี้เรียกว่า มัคคารัมมณปัญญา  
ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า มัคคเหตุกปัญญา (๑๓) 
[๗๘๓]  มัคคาธิปตินีปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ทำอริยมรรคให้

เป็นอธิบดีเกิดขึ้น นี้เรียกว่า มัคคาธิปตินีปัญญา (๑๓) 
[๗๘๔] ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ ๔ ที่เกิดขึ้นก็มี ที่จักเกิดขึ้น แน่นอนก็มี แต่

กล่าวไม่ได้ว่า ยังไม่เกิดขึ้น ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ ๔ และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ ที่
เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี แต่กล่าวไม่ได้ว่า จักเกิดขึ้นแน่นอน (๑๔) 

[๗๘๕] ปัญญาทั้งหมดที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี (๑๕) 
[๗๘๖] อตีตารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
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ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม
ที่เป็นอดีตเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อตีตารัมมณปัญญา (๑๖) 

[๗๘๗]  อนาคตารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นอนาคตเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อนาคตารัมมณปัญญา (๑๖) 
[๗๘๘] ปัจจุปปันนารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปัจจุปปันนารัมมณปัญญา (๑๖) 
[๗๘๙] ปัญญาทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตน

และภายนอกตนก็มี (๑๗) 
[๗๙๐] อัชฌัตตารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นภายในตนเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อัชฌัตตารัมมณปัญญา (๑๘) 
[๗๙๑]  พหิทธารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้น นี้เรียกว่า พหิทธารัมมณปัญญา (๑๘) 
[๗๙๒] อัชฌัตตพหิทธารัมมณปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรม

ที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อัชฌัตตพหิทธารัมมณปัญญา (๑๘) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๓ มีด้วยประการฉะนี้ 

ติกนิทเทส จบ 

๔. จตุกกนิทเทส 
[๗๙๓] บรรดาญาณวัตถุหมวดละ ๔ นั้น กัมมัสสกตาญาณ เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิซึ่งมีลักษณะว่า 

“ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่ โลกนี้มี โลก
หน้ามี มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีอยู่ สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และ
โลกหน้า ด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลก” ดังนี้ นี้เรียกว่า กัมมัสสกตาญาณ เว้นสัจจานุโลมิก
ญาณเสีย ปัญญาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแม้ทั้งหมดชื่อว่า กัมมัสสกตาญาณ 

สัจจานุโลมิกญาณ เป็นไฉน 
ความสามารถ ความคิดอ่าน ความพอใจ ความกระจ่าง ความเพ่งพินิจ ปัญญาที่สามารถ

ไตร่ตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมซึ่งมีลักษณะหรือว่า “รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ 
สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ หรือวิญญาณ ไม่เที่ยง” ดังนี้บ้าง นี้เรียกว่า สัจจานุโลมิกญาณ  

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า มัคคสมังคิญาณ  
ปัญญาในผล ๔ ชื่อว่า ผลสมังคิญาณ (๑) 
[๗๙๔] มัคคสมังคิญาณ ได้แก่ ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ 

ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
บรรดาความรู้เหล่านั้น ความรู้ในทุกข์ เป็นไฉน 
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ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภทุกข์เกิดขึ้น 
นี้เรียกว่า ความรู้ในทุกข์  

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภทุกขสมุทัย 
ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความรู้ในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (๒) 

[๗๙๕]  ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็นกามาวจรชื่อว่า กามาวจร
ปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็นรูปาวจรชื่อว่า รูปาวจรปัญญา ปัญญาใน
สภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็นอรูปาวจรชื่อว่า อรูปาวจรปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อ
ว่า อปริยาปันนปัญญา (๓) 

[๗๙๖] ธัมมญาณ เป็นไฉน 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า ธัมมญาณ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงนำนัย(คือปัจจเวกขณญาณ)ไปในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่ง

ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงบรรลุ ทรงรู้แจ้ง และทรงหย่ังถึงแล้วว่า  
ในอดีตกาล สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้รู้ทุกข์ รู้ทุกขสมุทัย รู้ทุกขนิโรธ และรู้

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกข์นี้ รู้ทุกขสมุทัยนี้ รู้ทุกขนิโรธนี้ รู้ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทานี้  

ในอนาคตกาล สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจักรู้ทุกข์ รู้ทุกขสมุทัย รู้ทุกขนิโรธ รู้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็จักรู้ทุกข์นี้ รู้ทุกขสมุทัยนี้ รู้ทุกขนิโรธนี้ รู้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทานี้  

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในการนำนัยคือ
ปัจจเวกขณญาณไปนั้น นี้เรียกว่า อันวยญาณ 

ปริจจญาณ เป็นไฉน 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำหนดรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิต คือ รู้จิตมีราคะว่า จิต

มีราคะ รู้จิตปราศจากราคะว่าจิตปราศจากราคะ รู้จิตมีโทสะว่า จิตมีโทสะ รู้จิตปราศจากโทสะว่า จิต
ปราศจากโทสะ รู้จิตมีโมหะว่า จิตมีโมหะ รู้จิตปราศจากโมหะว่า จิตปราศจากโมหะ รู้จิตหดหู่ว่า จิตหดหู่ รู้
จิตฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่าน รู้จิตที่เป็นมหัคคตะว่า จิตเป็นมหัคคตะ รู้จิตที่ไม่เป็นมหัคคตะว่า จิตไม่เป็นมหัคค
ตะ รู้จิตเป็นสอุตตระว่า จิตเป็นสอุตตระ รู้จิตอนุตตระว่าจิตอนุตตระ รู้จิตที่เป็นสมาธิว่า จิตเป็นสมาธิ หรือรู้
จิตไม่เป็นสมาธิว่า จิตไม่เป็นสมาธิ รู้จิตหลุดพ้นว่า จิตหลุดพ้น หรือรู้จิตไม่หลุดพ้นว่า จิตไม่หลุดพ้น  

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลง ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ในจิตของสัตว์เหล่าอื่น 
ของบุคคลเหล่าอื่นนั้น นี้เรียกว่า ปริจจญาณ 

เว้นธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณแล้ว ปัญญาที่เหลือชื่อว่า สมมติญาณ (๔) 
[๗๙๗]  อาจยโนอปจยปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญาในกามาวจรกุศลชื่อว่า อาจยโนอปจยปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า อปจยโนอาจย

ปัญญา ปัญญาในรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศลชื่อว่า อาจยอปจยปัญญา ปัญญาที่เหลือชื่อว่า อาจย
โนอปจยปัญญา (๕) 

[๗๙๘]  นิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา เป็นไฉน 
บุคคลเป็นผู้ปราศราคะในกามทั้งหลาย แต่ไม่ได้แทงตลอดอภิญญาและสัจจะทั้งหลายด้วย

ปัญญาใด นี้เรียกว่า นิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา 
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บุคคลนั้นเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งหลายนั่นแหละได้แทงตลอดอภิญญา แต่ไม่ได้แทง
ตลอดสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญา นี้เรียกว่า ปฏิเวธโนนิพพิทาปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า นิพพิทาปฏิเวธปัญญา 
ปัญญาที่เหลือ ชื่อว่า เนวนิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา (๖) 
[๗๙๙]  หานภาคินีปัญญา เป็นไฉน 
สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยกามครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ปฐมฌานชื่อว่า หานภาคินี

ปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่า ฐิติภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่ไม่สหรคตด้วย
วิตกครอบงำ...ชื่อว่า วิเสสภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะ
ครอบงำ... ชื่อว่า นิพเพธภาคินีปัญญา  

สัญญามนสิการที่หสรคตด้วยวิตกครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ทุติยฌานชื่อว่า หานภาคินี
ปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่น ชื่อว่าฐิติภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยอุเบก
ขาครอบงำ...ชื่อว่า วิเสสภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะ
ครอบงำ...ชื่อว่า นิพเพธภาคินีปัญญา  

สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยปีติและสุขครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ตติยฌาน ชื่อว่า หานภาคินี
ปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่า ฐิติภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยอทุก
ขมสุขเวทนาครอบงำ...ชื่อว่า วิเสสภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วย
วิราคะครอบงำ...ชื่อว่า นิพเพธภาคินีปัญญา  

สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยอุเบกขาครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้จตุตถฌาน ชื่อว่า หานภาคินี
ปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่า ฐิติภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยอากา
สานัญจายตนะครอบงำ...ชื่อว่า วิเสสภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วย
วิราคะครอบงำ...ชื่อว่า นิพเพธภาคินีปัญญา 

สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยรูปครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากาสานัญจายตนะ ชื่อว่า หาน
ภาคินีปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่า ฐิติภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรค
ตด้วยวิญญาณัญจายตนะครอบงำ...ชื่อว่า วิเสสภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทา
ประกอบด้วยวิราคะครอบงำ ... ชื่อว่า นิพเพธภาคินีปัญญา 

สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะครอบงำโยคาวจรบุคคล ผู้ได้วิญญาณัญจาย
ตนะชื่อว่า หานภาคินีปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้น ตั้งมั่นชื่อว่า ฐิติภาคินีปั ญญา สัญญา
มนสิการที่สหรคตด้วยอากิญจัญญายตนะครอบงำ...ชื่อว่า วิเสสภาคินีปัญญา สัญญามนสิการที่สหรค
ตด้วยนิพพิทาประกอบ ด้วยวิราคะ...ชื่อว่า นิพเพธภาคินีปัญญา 

สัญญามนสิการที ่สหรคตด้ วย วิญญาณัญจายตนะครอบงำโยคาวจรบุคคล ผู ้ได้                        
อากิญจัญญายตนะชื่อว่า หานภาคินีปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่น ชื่อว่าฐิติภาคินี
ปัญญา สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะครอบงำ...ชื่อว่า วิเสสภาคินีปัญญา 
สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทา ประกอบ ด้วยวิราคะครอบงำ...ชื่อว่า นิพเพธภาคินีปัญญา (๗) 

[๘๐๐] ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นไฉน 
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในอรรถ) 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในธรรม) 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในนิรุตติ) 
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๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ) 
ความรู้ในอรรถชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา ความรู้ในธรรมชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้ในการกล่าวธัม

มนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้ในญาณทั้งหลาย ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
เหล่านี้ชื่อว่าปฏิสัมภิทา (๘) 
[๘๐๑] ปฏิปทา ๔ เป็นไฉน 
ปฏิปทา ๔ คือ 
๑. ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า) 
๒. ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  (ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว) 
๓. ปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา  (ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า) 
๔. ปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  (ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว) 
บรรดาปฏิปทา ๔ เหล่านั้น ปัญญาท่ีเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมา-ทิฏฐิเกิด ขึ้นแก่โยคา   

วจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากโดยลำบากทั้งรู้ฐานะ นั้นช้า นี้เรียกว่า ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา 

ปัญญาท่ีเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่โยคา    

วจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากโดยลำบาก แต่รู้ฐานะนั้นได้เร็ว นี้เรียกว่า ปัญญาที่เป็นทุกขา
ปฏิปทาขิปปาภิญญา 

ปัญญาท่ีเป็นสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่โยคา     

วจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยไม่ยาก โดยไม่ลำบาก แต่รู้ฐานะนั้นช้า นี้เรียกว่า ปัญญาที่เป็นสุขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา 

ปัญญาท่ีเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่โยคา      

วจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยไม่ยาก โดยไม่ลำบาก ทั้งรู้ฐานะนั้นเร็ว นี้เรียกว่า ปัญญาที่เป็นสุขา
ปฏิปทาขิปปาภิญญา  

เหล่านี้ชื่อว่าปฏิปทา ๔ (๙) 
[๘๐๒] อารัมมณปัญญา ๔ เป็นไฉน 
อารัมมณปัญญา ๔ คือ 
๑. ปัญญาที่เป็นปริตตะและมีปริตตะเป็นอารมณ์ 
๒. ปัญญาที่เป็นปริตตะแต่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ 
๓. ปัญญาที่เป็นอัปปมาณะแต่มีปริตตะเป็นอารมณ์ 
๔. ปัญญาที่เป็นอัปปมาณะและมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ 
บรรดาอารัมมณปัญญา ๔ นั้น ปัญญาท่ีเป็นปริตตะและมีปริตตะเป็นอารมณ ์เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมา-ทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่โยคา  

วจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ยังไม่ชำนาญคล่องแคล่ว แผ่อารมณ์ไปได้เล็กน้อย นี้เรียกว่า ปัญญาที่เป็นปริตตะ
และมีปริตตะเป็นอารมณ์ 

ปัญญาท่ีเป็นปริตตะแต่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ ์เป็นไฉน 
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ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่โยคา     
วจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ยังไม่ชำนาญคล่องแคล่ว แผ่อารมณ์ไป ได้กว้างขวางจนหาประมาณมิได้ นี้เรียกว่า 
ปัญญาที่เป็นปริตตะแต่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ 

ปัญญาท่ีเป็นอัปปมาณะแต่มีปริตตะเป็นอารมณ ์เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่โยคา     

วจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่ว แผ่อารมณ์ไปได้เล็กน้อย นี้เรียกว่า ปัญญาที่เป็นอัปปมาณะแต่
มีปริตตะเป็นอารมณ์ 

ปัญญาท่ีเป็นอัปปมาณะและมีอัปปมาณะเป็นอารมณ ์เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแก่โยคา    

วจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่ว แผ่อารมณ์ไปได้กว้างขวางจนหาประมาณมิได้ นี้เรียกว่า ปัญญา
ที่เป็นอัปปมาณะและมีอัปปมาณะ เป็นอารมณ์  

เหล่านี้เรียกว่า อารัมมณปัญญา ๔ (๑๐) 
มัคคสมังคิญาณ ได้แก่ นี้ความรู้ในชรามรณะ นี้ความรู้ในชรามรณสมุทัย 
นี้ความรู้ในชรามรณนิโรธ นี้ความรู้ในชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา 
ความรู้ในชรามรณะ เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภชรามรณะ

เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความรู้ในชรามรณะ 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภชรามรณ

สมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความรู้ในชรามรณสมุทัย ฯลฯ ปรารภ ชรามรณนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความรู้ในชรา
มรณนิโรธ ฯลฯ ปรารภชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความรู้ในชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา 
(๑๑) 

[๘๐๓] มัคคสมังคิญาณ ได้แก่ ความรู ้ในชาติ  ฯลฯ ความรู้ในภพ ฯลฯ ความรู้ในอุปาทาน ฯลฯ 
ความรู้ในตัณหา ฯลฯ ความรู้ในเวทนา ฯลฯ ความรู้ ในผัสสะ ฯลฯ ความรู้ในสฬายตนะ ฯลฯ ความรู้ในนาม 
ฯลฯ ความรู้ในวิญญาณ ฯลฯ ความรู้ในสังขาร ฯลฯ ความรู้ในสังขารสมุทัย ความรู้ในสังขารนิโรธ และ 
ความรู้ในสังขารนิโรธคามินีปฏิปทา (๑๒-๒๑) 

บรรดาความรู้เหล่านั้น ความรู้ในสังขาร เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสังขารทั้ง

หลายเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความรู้ในสังขาร 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภสังขาร

สมุทัย ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความรู้ในสังขาร
นิโรธคามินีปฏิปทา (๒๒-๒๔) 

ญาณวัตถุหมวดละ ๔ มีด้วยประการฉะนี้ 
จตุกกนิทเทส จบ 
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๕. ปัญจกนิทเทส 
[๘๐๔]  บรรดาญาณวัตถุหมวดละ ๕ นั้น สัมมาสมาธิมีองค์ ๕ เป็นไฉน 
ปัญญาที่แผ่ปีติไป ปัญญาที่แผ่สุขไป ปัญญาที่แผ่จิตไป ปัญญาที่แผ่แสงสว่างไป และปัจจเวก

ขณนิมิต  (ปัจจเวกขณญาณ) 27

ปัญญาในฌาน ๒ ชื่อว่า ปัญญาที่แผ่ปีติไป ปัญญาในฌาน ๓ ชื่อว่า ปัญญา ที่แผ่สุขไป ญาณใน
การกำหนดรู้จิตของผู้อื่นชื่อว่า ปัญญาที่แผ่จิตไป ทิพยจักษุ ชื่อว่า ปัญญาที่แผ่แสงสว่างไป ปัจจเวกขณ
ญาณของโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสมาธิ นั้น ๆ ชื่อว่า ปัจจเวกขณนิมิต นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิมีองค์ ๕ (๑) 

สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ เป็นไฉน 
ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากในอนาคต ญาณเกิดขึ้น

เฉพาะตนว่า สมาธินี้ไกลจากกิเลส หาอามิสมิได้ ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้อันบุรุษผู้มีปัญญาทราม
เสพไม่ได้ ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้สงบ ประณีต ได้ความสงบระงับ ได้บรรลุแล้วโดยความเป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น และ ไม่ได้บรรลุโดยการข่มนิวรณ์ ห้ามกิเลสด้วยจิตที่เป็นสสังขาริก  ญาณเกิดขึ้นเฉพาะ 28

ตนว่า ก็เรานั้นแลมีสติเข้าสมาธินี้ มีสติออกจากสมาธินี้ นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ (๒) 
ญาณวัตถุหมวดละ ๕ มีด้วยประการฉะนี้ 

ปัญจกนิทเทส จบ 

๖. ฉักกนิทเทส 
[๘๐๕] บรรดาญาณวัตถุหมวดละ ๖ นั้น ปัญญาในอภิญญา ๖ เป็นไฉน 
ปัญญาในอภิญญา ๖ คือ 
๑. อิทธิวิธญาณ    (ความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ได้) 
๒. โสตธาตุวิสุทธิญาณ   (ความรู้ที่ทำให้มีหูทิพย์) 
๓. ปรจิตตญาณ    (ความรู้ที่ทำให้รู้ใจผู้อื่น) 
๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  (ความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้) 
๕. จุตูปปาตญาณ    (ความรู้การจุติและเกิด) 
๖. อาสวักขยญาณ    (ความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไป) 
เหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอภิญญา ๖  29

ญาณวัตถุหมวดละ ๖ มีด้วยประการฉะนี้ (๑) 

๗. สัตตกนิทเทส 
[๘๐๖] ในญาณวัตถุหมวดละ ๗ นั้น ญาณวัตถุ ๗๗ เป็นไฉน 
ความรู้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี เมื่อชาติไม่มี ก็รู้ว่าชรามรณะ ไม่มี  
แม้ในอดีตกาล ความรู้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี เมื่อชาติไม่มี ก็รู้ว่าชรามรณะไม่มี  

 ญาณที่เกิดแก่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมาย คือ มรรค ผล นิพพาน (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๐๔/๔๔๙)27

 จิตที่มีสิ่งกระตุ้นเตือน (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๔๖/๒๐๖)28

 อภิญญา ๖ นั้น ห้าข้อแรกเป็นโลกิยะ ข้อสุดท้ายเป็นโลกุตตระ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๐๕/๔๕๑)29
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แม้ในอนาคตกาล ความรู้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี เมื่อชาติไม่ มี ก็รู้ว่าชรามรณะ
ไม่มี ความรู้ว่า แม้ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้นก็มีความสิ้นไปเป็น ธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มี
ความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็น ธรรมดา ความรู้ว่า เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี ฯลฯ ความรู้
ว่า เพราะอุปาทาน เป็นปัจจัย ภพจึงมี ฯลฯ ความรู้ว่า เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ฯลฯ ความรู้ว่า 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ ความรู้ว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี ฯลฯ ความรู้ว่า         
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ฯลฯ ความรู้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ฯลฯ ความรู้
ว่า เพราะวิญญาณ เป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ฯลฯ ความรู้ว่า เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ 
ความรู้ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เมื่ออวิชชาไม่มี ก็รู้ว่าสังขารไม่มี  

แม้ในอดีตกาล ความรู้ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารก็
ไม่มี  

แม้ในอนาคตกาล ความรู้ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี ก็รู้ว่า
สังขารไม่มี ความรู้ว่า แม้ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้นก็มีความ สิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา เหล่านี้ชื่อว่าญาณวัตถุ ๗๗  30

ญาณวัตถุหมวดละ ๗ มีด้วยประการฉะนี้ (๑) 

๘. อัฏฐกนิทเทส 
[๘๐๗] บรรดาญาณวัตถุหมวดละ ๘ นั้น ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ เป็นไฉน 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ คือ 
๑. ปัญญาในโสดาปัตติมรรค ๒. ปัญญาในโสดาปัตติผล 
๓. ปัญญาในสกทาคามิมรรค ๔. ปัญญาในสกทาคามิผล 
๕. ปัญญาในอนาคามิมรรค  ๖. ปัญญาในอนาคามิผล 
๗. ปัญญาในอรหัตตมรรค  ๘. ปัญญาในอรหัตตผล 
เหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔  
ญาณวัตถุหมวดละ ๘ มีด้วยประการฉะนี้ (๑) 

๙. นวกนิทเทส 
[๘๐๘]  บรรดาญาณวัตถุหมวดละ ๙ นั้น ปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เป็นไฉน 
ปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ คือ 
๑. ปัญญาในปฐมฌานสมาบัติ 
๒. ปัญญาในทุติยฌานสมาบัติ 
๓. ปัญญาในตติยฌานสมาบัติ 
๔. ปัญญาในจตุตถฌานสมาบัติ 
๕. ปัญญาในอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
๖. ปัญญาในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
๗. ปัญญาในอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
๘. ปัญญาในเนวสัญญานาสัญญาย ตนสมาบัติ 

 สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๓๔/๗๓, อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๐๖/๔๕๒30
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๙. ปัจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
เหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙  
ญาณวัตถุหมวดละ ๙ มีด้วยประการฉะนี้ (๑) 

๑๐. ทสกนิทเทส 
๑. ฐานาฐานญาณ 

(ปรีชาหย่ังรู้ฐานะและอฐานะ)  31

[๘๐๙] บรรดาญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ นั้น พระตาถคตทรงทราบธรรมท่ีเป็นฐานะโดย
ความเป็นฐานะและธรรมท่ีไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริง เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิ  จะพึงยึดถือ32

สังขารอะไร ๆ โดยความเป็นสภาวะที่เที่ยง นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่
ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไร ๆ โดยความเป็นสภาวะที่เที่ยง นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขาร
อะไร ๆ โดยความเป็นสภาวะที่เป็นสุข นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่ปุถุชน
จะพึงยึดถือสังขารอะไร ๆ โดยความเป็นสภาวะที่เป็นสุข นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิจะพึงยึดถือธรรม
อะไร ๆ โดยความเป็นสภาวะที่เป็นตัวตน นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส ที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่
ปุถุชนจะพึงยึดถือธรรมอะไร ๆ โดยความเป็น สภาวะที่เป็นตัวตน นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิจะพึงฆ่ามารดา นี้
ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่ามารดา นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็น
ได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิจะพึงฆ่าบิดา ฯลฯ 
ฆ่าพระอรหันต์ ฯลฯ มีจิตคิคประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห้อขึ้น ฯลฯ ทำสงฆ์ให้แตกกัน ฯลฯ 
นับถือศาสดาอื่น ฯลฯ บังเกิดในภพที่ ๘  นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่33

ปุถุชนจะพึงบังเกิดในภพที่ ๘ นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 
พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์จะพึงอุบัติขึ้น

พร้อม ๆ กันในโลกธาตุอันเดียวกัน นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่พระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงอุบัติขึ้นพระองค์ เดียวในโลกธาตุเดียว นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่พระเจ้าจักรพรรดิ ๒ องค์จะพึงอุบัติขึ้น พร้อม ๆ กันในโลก
ธาตุอันเดียวกัน นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่พระเจ้าจักรพรรดิจะพึงอุบัติ
ขึ้นพระองค์เดียวในโลกธาตุเดียว นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

 คำว่า “ฐานะ” หมายถึงสิ่งที่เป็นไปได้ คือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น “อฐานะ” หมายถึง สิ ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือทำดีได้ชั่ว ทำชั่ว31

ได้ดี เป็นต้น (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๐๙/๔๕๓)

 หมายถึงพระอริยสาวกผู้โสดาบัน (อภิ.วิ.อ. ((บาลี) ๘๐๙/๔๕๓)32

 หมายถึงพระอริยสาวกผู้โสดาบัน (อภิ.วิ.อ. ((บาลี) ๘๐๙/๔๕๓)33
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พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้ไม่ใช่ฐานะ
ไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ นี้แลเป็น
ฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่
จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระเจ้า จักรพรรดิ นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่สตรีจะพึงเกิดเป็นพระอินทร์ เป็นมาร เป็นพรหม นี้ไม่ใช่
ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่บุรุษจะพึงเกิดเป็นพระอินทร์ เป็นมาร เป็นพรหม นี้แล
เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ นี้
ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่า
ใคร่ ไม่น่าพอใจ นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่วจีทุจริต ฯลฯ มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าพอใจ นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่วจีทุจริต ฯลฯ มโนทุจริตจะพึงเกิดผล
ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่า
พอใจ นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่า
ใคร่ น่าพอใจ นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่วจีสุจริต ฯลฯ มโนสุจริตจะพึงเกิดผล ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่
น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่วจีสุจริต ฯลฯ มโนสุจริตจะ
พึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายทุจริต หลังจากตายแล้ว
จะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ 
พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายทุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบาย       
ทุคคติ วินิบาต นรก เพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริต ฯลฯ บุคคลผู้มีความ
พรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็น
เหตุเป็นปัจจัย นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วย
วจีทุจริต ฯลฯ บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต 
นรก เพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต หลังจากตายแล้ว
จะพึงเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะ
มีได้ พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความ พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์ เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริต ฯลฯ บุคคลผู้มีความ
พรั่งพร้อมด้วยมโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก เพราะวจีสุจริตและมโน
สุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองคืทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความ
พรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริต ฯลฯ บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ 
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พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า สภาวธรรมใด ๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สภาวธรรมใด ๆ เกิดขึ้น 
สภาวธรรมนั้น ๆ เป็นฐานะ สภาวธรรมใด ๆ ไม่เป็น เหตุไม่เป็นปัจจัยให้สภาวธรรมใด ๆ เกิดขึ้น สภาวธรรม
นั้น ๆ ไม่เป็นฐานะ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลง ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในสภาวธรรม ที่
เป็นฐานะและสภาวธรรมที่ไม่เป็นฐานะเหล่านั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบ สภาวธรรมที่เป็นฐานะโดย
ความเป็นฐานะ และสภาวธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริง (๑) 

๒. กัมมวิปากญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้ผลของกรรม) 

[๘๑๐] พระตถาคตทรงทราบผลของกรรมสมาทานท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ตามความเป็นจริง โดยฐานะ โดยเหตุ เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันคติ-สมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้
ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันอุปธิสมบัติห้ามไว้ จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบาปบาง
อย่างอันกาลสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันปโยคสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้
ผลก็มี 

กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยคติวิบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่าง
อาศัยอุปธิวิบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัย กาลวิบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่
เป็นบาปบางอย่างอาศัยปโยควิบัติจึงให้ผลก็มี 

กรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันคติวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบุญบาง
อย่างอันอุปธิวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันกาลวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี 
กรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันปโยควิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี 

กรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่ เป็นบุญบางอย่าง
อาศัยอุปธิสมบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัย กาลสมบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทาน
ที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยปโยคสมบัติจึงให้ผลก็มี 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในกรรมสมาทาน
นั้น นี้ชื่อพระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันตามความเป็นจริง
โดยฐานะ โดยเหตุ (๒) 

๓. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้ทางที่จะนำไปสู่ภูมิทั้งปวง) 

[๘๑๑] พระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิท้ังปวงตามความเป็นจริง เป็นไฉน 
พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ทางนี้ ปฏิปทานี้ ให้ไปสู่นรก ทรงทราบว่า ทางนี้ ปฏิปทานี้ ให้ไป

สู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ทรงทราบว่า ทางนี้ ปฏิปทานี้ให้ ไปสู่วิสัยแห่งเปรต ทรงทราบว่า ทางนี้ ปฏิปทานี้ให้
ไปสู่มนุษยโลก ทรงทราบว่า ทางนี้ ปฏิปทานี้ให้ไปสู่เทวโลก ทรงทราบว่า ทางนี้ ปฏิปทานี้ให้ไปสู่นิพพาน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในทางไปสู่ภูมิทั้ง
ปวงนั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวง ตามความเป็นจริง (๓) 

๔. นานาธาตุญาณ  
(ปรีชาหย่ังรู้สัตว์ที่มีธาตุแตกต่างกัน) 

[๘๑๒]  พระตถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริง 
เป็นไฉน 
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พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบความเป็นต่าง ๆ กันแห่งขันธ์ ทรงทราบความเป็น ต่าง ๆ กันแห่ง
อายตนะ ทรงทราบความเป็นต่าง ๆ กันแห่งธาตุ ทรงทราบความเป็นต่าง ๆ กันแห่งโลกที่เป็นอเนกธาตุและ
ที่เป็นนานาธาตุ 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในโลกที่เป็นอเนก
ธาตุและที่เป็นนานาธาตุนั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบโลก ที่เป็นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุตาม
ความเป็นจริง  (๔) 34

๕. นานาธิมุตติกญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้สัตว์ที่มีอัธยาศัยแตกต่างกัน) 

[๘๑๓]  พระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยต่าง ๆ กันตาม
ความเป็นจริง เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามก็มี สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัย
ประณีตก็มี เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยทรามย่อมคบหาสมาคมเข้าไป หาบ่อย ๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยทราม 
เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตก็คบหาสมาคมเข้าหาบ่อย ๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีต 

แม้แต่ในอดีตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อย ๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ผู้มี
อัธยาศัยทรามมาแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็ ได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อย ๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ที่มี
อัธยาศัยประณีตมาแล้ว 

แม้ในอนาคตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ก็จักคบหาสมาคมเข้าหาบ่อย ๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ที่
มีอัธยาศัยทราม สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็จักคบหา สมาคมเข้าหาบ่อย ๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ที่มี
อัธยาศัยประณีต 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในความที่สัตว์ทั้ง
หลายมีอัธยาศัยต่าง ๆ กันนั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรง ทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่าง ๆ กันตาม
ความเป็นจริง (๕) 

๖. อินทริยปโรปริยัตติญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้สัตว์ที่มีอินทรีย์แก่กล้า และไม่แก่กล้า) 

[๘๑๔] (๖) พระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์
เหล่าอ่ืนของบุคคลเหล่าอ่ืนตามความเป็นจริง เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบอาสยะ อนุสัย จริต อธิมุตติ  ของสัตว์ทั้งหลาย ทรงทราบสัตว์ ทั้ง35

หลายผู้มีธุลีคือกิเลสน้อย มีธุลีคือกิเลสมาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการชั่ว แนะนำ
ให้เข้าใจได้ง่าย แนะนำให้เข้าใจได้ยาก ควรบรรลุธรรมและไม่ควรบรรลุธรรม 

[๘๑๕] อาสยะของสัตว์ท้ังหลาย เป็นไฉน 
ความเห็นว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีวะเป็นอย่างหนึ่ง สรีระก็เป็นอีก

อย่างหนึ่ง ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็น คนละอย่างกัน หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๑๒/๔๙๑-๒34

 อาสยะ  ได้แก่ ทิฏฐิและยถาภูตญาณอันเป็นที่อาศัยอยู่ของเหล่าสัตว์ 35

อนุสัย  ได้แก่  กิเลสที่นอนเนื่องซึ่งยังละไม่ได้ 
จริต   ได้แก่  กุศลและอกุศลที่กายกรรมเป็นต้นปรุงแต่ง 
อธิมุตติ ได้แก่  อัธยาศัยของเหล่าสัตว์ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๑๔/๔๙๓-๔) 
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หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ใช่ หลังจากตาย
แล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ สัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิดังกล่าวมานี้ หรือ
สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เข้าไปอาศัยที่สุดทั้ง ๒ นี้ ได้อนุโลมิกขันติ  ในสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของกัน36

และกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มี ญาณ รู้ตามความเป็นจริง  นี้ชื่อว่าอาสยะของสัตว์ทั้งหลาย 37

[๘๑๖] อนุสัยของสัตว์ท้ังหลาย เป็นไฉน 
อนุสัย ๗ คือ  
๑. กามราคานุสัย (อนุสัยคือกามราคะ) 
๒. ปฏิฆานุสัย  (อนุสัยคือปฏิฆะ) 
๓. มานานุสัย (อนุสัยคือมานะ) 
๔. ทิฏฐานุสัย  (อนุสัยคือทิฏฐิ) 
๕. วิจิกิจฉานุสัย  (อนุสัยคือวิจิกิจฉา) 
๖. ภวราคานุสัย  (อนุสัยคือภวราคะ) 
๗. อวิชชานุสัย  (อนุสัยคืออวิชชา) 
ราคานุสัยของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในปิยรูปสาตรูป  ในโลก ปฏิฆานุสัย ของสัตว์ทั้ง38

หลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในอัปปิยรูปอสาตรูปในโลก อวิชชาตกไปใน สภาวธรรมทั้ง ๒ นี้ ด้วยอาการอย่างนี้ 
มานะ ทิฏฐิ และวิจิกิจฉา พึงเห็นว่าตั้ง อยู่ในฐานะแห่งเดียวกันกับอวิชชานั้น นี้ชื่อว่าอนุสัยของสัตว์ทั้ง
หลาย 

[๘๑๗] จริตของสัตว์ท้ังหลาย เป็นไฉน 
ปุญญาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี) อปุญญาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว) 

อาเนญชาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งภพอันมั่นคง) ที่ เป็นกามาวจรภูมิ หรือที่เป็นรูปาวจรภูมิและอรูปาวจร
ภูมิ นี้ชื่อว่าจริตของสัตว์ ทั้งหลาย 

[๘๑๘] อัธยาศัยของสัตว์ท้ังหลาย เป็นไฉน 
สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามก็มี สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็มี เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัย

ทรามย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยทราม เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตก็ย่อมคบหา
สมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีต 

แม้ในอดีตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามก็ได้คบหาสมาคมเข้าไปหา เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัย
ทรามมาแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็ได้คบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตมา
แล้ว 

แม้ในอนาคตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามก็จักคบหาสมาคมเข้าไปหา เหล่าสัตว์ที่มี
อัธยาศัยทราม สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็จักคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีต 
นี้ชื่อว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย 

[๘๑๙] สัตว์ท้ังหลายท่ีมีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก เหล่านั้นเป็นไฉน 

 อนุโลมิกขันติ ได้แก่ วิปัสสนาญาณ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๑๕/๔๙๔)36

 ญาณรู้ตามความเป็นจริง ได้แก่ มรรคญาณ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๑๕/๔๙๔)37

 ปิยรูปสาตรูป หมายถึงสภาวะที่น่ารัก น่าชื่นใจ มุ่งเอาส่วนที่เป็นอิฏฐารมณ์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหา (อภิ.วิ.อ. (บาลี) 38

๘๑๖/๔๙๕)
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กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ  
๑. โลภะ  (ความอยากได้) ๒. โทสะ   (ความคิดประทุษร้าย) 
๓. โมหะ  (ความหลง) ๔. มานะ   (ความถือตัว) 
๕. ทิฏฐิ  (ความเห็นผิด) ๖. วิจิกิจฉา  (ความลังเลสงสัย) 
๗. ถีนะ  (ความท้อแท้) ๘. อุทธัจจะ  (ความฟุ้งซ่าน) 
๙. อหิริกะ (ความไม่ละอาย)๑๐. อโนตตัปปะ  (ความไม่เกรงกลัว) 
กิเลสวัตถุ ๑๐ เหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดส้องเสพ เจริญ ทำให้มากเพ่ิมพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อ

ว่าผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก 
[๘๒๐] สัตว์ท้ังหลายท่ีมีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย เหล่านั้นเป็นไฉน 
กิเลสวัตถุ ๑๐ เหล่านี้สัตว์เหล่าใดไม่ส้องเสพ ไม่เจริญ ไม่ทำให้มาก ไม่เพ่ิมพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่า

นี้นั้นชื่อว่ามีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย 
[๘๒๑] สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอินทรีย์อ่อน เหล่านั้นเป็นไฉน 
อินทรีย์ ๕  คือ  39

๑. สัทธินทรีย์  (อินทรีย์คือศรัทธา) 
๒. วิริยินทรีย์  (อินทรีย์คือวิริยะ) 
๓. สตินทรีย์  (อินทรีย์คือสติ) 
๔. สมาธินทรีย์  (อินทรีย์คือสมาธิ) 
๕. ปัญญินทรีย์  (อินทรีย์คือปัญญา) 
อินทรีย์ ๕ เหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดไม่ส้องเสพ ไม่เจริญ ไม่ทำให้มาก ไม่ทำให้เพ่ิมพูนขึ้นแล้ว สัตว์

เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์อ่อน 
[๘๒๒] สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอินทรีย์แก่กล้า เหล่านั้นเป็นไฉน 
อินทรีย์ ๕ เหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดส้องเสพ เจริญ ทำให้มาก เพ่ิมพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้

มีอินทรีย์แก่กล้า 
[๘๒๓] สัตว์ท้ังหลายผู้มีอาการชั่ว เหล่านั้นเป็นไฉน 
สัตว์เหล่านั้นใดมีอาสวะชั่ว มีอนุสัยชั่ว มีจริตชั่ว มีอัธยาศัยชั่ว มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก มี

อินทรีย์อ่อน สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอาการชั่ว 
[๘๒๔]  สัตว์ท้ังหลายผู้มีอาการดี เหล่านั้นเป็นไฉน 
สัตว์เหล่านั้นใดที่มีอาสยะดี มีจริตดี มีอัธยาศัยดี มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย มีอินทรีย์แก่

กล้า สัตว์เหล่านั้นนี้ชื่อว่าผู้มีอาการดี 
[๘๒๕]  สัตว์ท้ังหลายผู้ท่ีแนะนำให้เข้าใจได้ยาก เหล่านั้นเป็นไฉน 
ก็สัตว์เหล่าใดมีอาการชั่ว สัตว์เหล่านั้นแลชื่อว่าผู้แนะนำให้เข้าใจได้ยาก ส่วนสัตว์เหล่าใดมี

อาการดี สัตว์เหล่านั้นแลชื่อว่าผู้แนะนำให้เข้าใจได้ง่าย 
[๘๒๖] สัตว์ท้ังหลายผู้ไม่ควรบรรลุธรรม เหล่านั้นเป็นไฉน 

 สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตน เช่นศรัทธาเป็นใหญ่ในการครอบงำความไม่มีศรัทธาเป็นต้น39
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สัตว์เหล่านั้นใดประกอบด้วยเครื่องกางก้ันคือกรรม ประกอบด้วยเครื่องกางก้ัน คือกิเลส ประกอบ
ด้วยเครื่องกางก้ันคือวิบาก เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีฉันทะ มีปัญญาทราม ไม่ควรที่จะหย่ังลงสู่มรรคคือ    
สัมมัตตนิยาม ในสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลาย สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ไม่ควรบรรลุธรรม 40

[๘๒๗] สัตว์ท้ังหลายผู้ควรบรรลุธรรม เหล่าน้ัน เป็นไฉน 
สัตว์เหล่านั้นใดไม่ประกอบด้วยเครื่องกางก้ันคือกรรม ไม่ประกอบด้วยเครื่องกางก้ันคือกิเลส ไม่

ประกอบด้วยเครื่องกางก้ันคือวิบาก มีศรัทธา มีฉันทะ มี ปัญญา ควรที่จะหย่ังลงสู่มรรคคือสัมมัตตนิยามใน
สภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลาย สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ควรบรรลุธรรม 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในความแก่กล้า
และไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้า
แห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคล เหล่าอื่นตามความเป็นจริง (๖) 

๗. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้ความเศร้าหมอง ผ่องแผ้วและการออกจากฌานเป็นต้นตามเป็นจริง) 

[๘๒๘] พระตถาคตทรงทรงทราบความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว แห่งฌาน วิโมกข์ 
สมาธิ สมาบัติ และความออกจากฌานเป็นต้นน้ันตามความเป็นจริง เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน ๔ จำพวกชื่อว่าฌายี คือ โยคาวจรบุคคลผู้เจริญ ฌานบางคนสำคัญ
ฌานที่ตนได้แล้วนั่นแหละผิดจากว่ายังไม่ได้ก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่
ได้นั่นแหละผิดไปว่าได้แล้วก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนได้แล้วนั่นแหละว่าได้
แล้วก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่ได้นั่นแหละว่ายังไม่ได้ก็มี เหล่านี้ชื่อว่า  
โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก 

โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีก ๔ จำพวก คือ โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้ช้า
แต่ออกได้เร็วก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานเร็วแต่ออกช้าก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน
บางคนเข้าฌานได้ช้าและออกช้าก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้เร็วและออกได้เร็วก็มี 
เหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคล ๔ จำพวก 

โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีก ๔ จำพวก คือ โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดใน
การกำหนดสมาธิในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบาง
คนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคล
ผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิและฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มี 
โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิ ไม่ฉลาดในการกำหนด
สมาบัติในสมาธิก็มี เหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก 

คำว่า ฌาน ได้แก่ ฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 
คำว่า วิโมกข์ ได้แก่ วิโมกข์  ๘ คือ โยคาวจรบุคคลผู ้ได้รูปฌานโดยทำ บริกรรมในรูปภายในตน

ย่อมเห็นรูปทั้งหลาย นี้ชื่อว่าวิโมกข์ข้อที่ ๑ 
โยคาวจรบุคคลผู้ได้อรูปฌานโดยทำบริกรรมในรูปภายในตนย่อมเห็นรูปทั้งหลาย ในภายนอกตน 

นี้ชื่อว่าวิโมกข์ข้อที่ ๒ 

 มรรค คือข้อกำหนดถึงความเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ๑๐ ประการ ๘ ข้ อข้างต้นตรงกับมรรค ๘ เพ่ิมอีก ๒ ข้ อ คือสัมมาญาณ (รู้ชอบ) 40

และสัมมา วิมุ ตติ ( พ้นชอบ ) เ รี ยกอี กอ ย่างหนึ ่ง ว่ า อ เสขธรรม (ธรรมของพระอ เสขะ ) (ที .ปา . ( ไทย ) 
๑๑/๓๔๘/๓๖๕-๓๖๖,๓๖๐/๒๘๒, อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๒๖/๔๙๗)
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โยคาวจรบุคคลเป็นผู้น้อมจิตไปว่า งามแท้ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ข้อที่ ๓ 
เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา และเพราะไม่

ได้มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมว่า อากาศไม่มี
ที่สุดดังนี้อยู่ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ข้อที่ ๔ 

เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั ้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ                
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมว่า วิญญาณไม่มีที่สุด ดังนี้อยู่ นี้ชื่อว่า วิโมกข์ข้อที่ ๕ 

เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้ โดยประการทั ้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ                    
อากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมว่าอะไร ๆ ก็ไม่มี ดังนี้อยู่ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ข้อที่ ๖ 

เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้ โดยประการทั ้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ                    
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู่ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ข้อที่ ๗ 

เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญา
เวทยิตนิโรธอยู่ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ข้อที่ ๘ 

คำว่า สมาธ ิได้แก่ สมาธิ ๓ คือ  
๑. สวิตักกสวิจารสมาธิ  (สมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจาร)  
๒. อวิตักกวิจารปัตตสมาธิ  (สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร) 
๓. อวิตักกอวิจารสมาธิ  (สมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร) 
คำว่า สมาบัต ิได้แก่ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ คือ  
๑. ปฐมฌานสมาบัติ   ๒. ทุติยฌานสมาบัติ  
๓. ตติยฌานสมาบัติ   ๔. จตุตถฌานสมาบัติ  
๕. อากาสานัญจายตนสมาบัติ  ๖. วิญญาณัญจายตนสมาบัติ  
๗. อากิญจัญญายตนสมาบัติ  ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  
๙. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  41

บทว่า ความเศร้าหมอง ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นฝ่ายเสื่อม  
บทว่า ความผ่องแผ้ว ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นฝ่ายคุณวิเศษ  
บทว่า ความออก ได้แก่  แม้ความผ่องแผ้ว ก็ชื่อว่าความออก แม้ความออกจากสมาธินั้น ๆ ก็ชื่อ

ว่าความออก 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในความเศร้าหมอง 

ความผ่องแผ้ว ความออกจากฌาน นี้ชื่อว่าพระตถาคต ทรงทราบความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว แห่งฌาน 
วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ และความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง (๗) 

๘. ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้ทำให้ระลึกภพที่เคยอยู่ในหนหลังได้) 
[๘๒๙]  พระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังตามความเป็นจริง เป็นไฉน 
พระตถาคตในโลกนี้ทรงระลึกชาติในหนหลังได้หลาย ๆ ชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติ

บ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติ

 สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ หมายถึงสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนามี ๒ คือ อสัญญสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ ที่เป็นอสัญญ41

สมาบัติมีแก่ปุถุชน ที่เป็นนิโรธสมาบัติ มีเฉพาะแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ ผู้ชำนาญในสมาบัติ ๘ ข้างต้นแล้วเท่านั้นจึงจะ
เข้าได้ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๗๓๕/๒๘๒)
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บ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง หลายสังวัฏฏกัปบ้าง หลายวิวัฏฏกัปบ้าง หลายสังวัฏฏวิวัฏฏ
กัปบ้างว่า เราอยู่ในภพโน้น เป็นผู้มีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้ มีวรรณะอย่างนี้ มีอาหารอย่างนี้ เสวยสุขและ
ทุกข์อย่างนี้ มีกำหนดอายุอย่างนี้ เรานั้นจุติจากชาตินั้นแล้วจึงไปเกิดในภพโน้น เราอยู่ในภพนั้น เป็นผู้มีชื่อ
อย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้ มีวรรณะอย่างนี้ มี อาหารอย่างนี้ เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้ มีกำหนดอายุอย่างนี้ เรา
นั้นจุติจากชาตินั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้ พระตถาคตทรงระลึกชาติในหนหลังได้หลาย ๆ ชาติพร้อม ทั้ง
อาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้  

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลง ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในการระลึกชาตินั้น นี้ชื่อ
ว่าพระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติหนหลังตามความเป็นจริง (๘) 

๙. จุตูปปาตญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามธรรม) 

[๘๓๐] พระตถาคตทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริง 
เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ ทรงเห็นสัตว์ผู้กำลังจุติ 
อุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณเลว ไปสุคติ ไปทุคติ ย่อมทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม
ว่า สัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกาย-ทุจริต ประกอบด้วยวจีทุจริต ประกอบด้วยมโนทุจริต กล่าวใส่ร้าย
พระอริยะ เป็น มิจฉาทิฏฐิ สมาทานมิจฉาทิฏฐิกรรม สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก หรือสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต ประกอบด้วย วจีสุจริต ประกอบด้วยมโนสุจริต 
ไม่กล่าวใส่ร้ายพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ สมาทาน สัมมาทิฏฐิกรรม สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์ พระตถาคตทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ล่วงสามัญมนุษย์ ทรงเห็นเหล่าสัตว์ผู้กำลังจุติ อุบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณเลว ไปสุคติ ไปทุคติ ทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในการจุติและอุบัติ
แห่งสัตว์ทั้งหลายนั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบการ จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริง (๙) 

๑๐. อาสวักขยญาณ 
(ปรีชาหย่ังรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ) 

[๘๓๑] พระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริง เป็นไฉน 
พระตถาคตในโลกนี้ทรงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะความ

สิ้นไปแห่งอาสวะด้วยปัญญาอันย่ิงด้วยพระองค์เอง เข้าถึงอยู่ในทิฏฐิธรรม ด้วยอาการอย่างนี้ 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในความสิ้นอาสวะ

นั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริง (๑๐) 
ญาณวิภังค์  
จบบริบูรณ์ 


